
 

 
 

 
Eesti Viipekeele Seltsi põhikiri 

 
 

1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Viipekeele Selts.  
 

2. Eesti Viipekeele Selts asukoht on Tartu linn.  
 

3. Eesti Viipekeele Seltsi eesmärgiks on populariseerida eesti viipekeelt ja panustada eesti           
viipekeele arengusse.  
 

4. Eesti Viipekeele Seltsi liikmelisus 
 
4. 1. Eesti Viipekeele Seltsi liikmeks võib astuda iga isik (nii füüsiline kui ka juriidiline).               
Sisseastumistasu ja liikme tasu suuruse otsustab üldkoosolek.  
 
4. 2. Eesti Viipekeele Seltsi liikmeks astuda sooviv isik, peab esitama juhatusele kirjaliku             
avalduse koos audiovisuaalses vormis eesti viipekeelse motivatsiooniavaldusega. Eesti        
Viipekeele Seltsi liikme vastu võtmise otsustab juhatus.  
 
4. 3. Eesti Viipekeele Seltsi liikmed võivad ühingust välja astuda juhatusele esitava kirjaliku             
avalduse alusel. 
 
4. 4. Eesti Viipekeele Seltsi juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevus on              
vastuolus Seltsi eesmärgiga, rikub  põhikirja sätteid või kahjustab Seltsi mainet. 
 

5. Eesti Viipekeele Seltsi liikmel on õigus: 
 

5. 1. osaleda sõna- ja hääleõigusega Eesti Viipekeele Seltsi üldkoosolekul; 
 
5. 2. valida või olla valitud Eesti Viipekeele Seltsi juhatusse; 
 
5. 3. saada teavet juhatuselt Eesti Viipekeele Seltsi tegevuse kohta. 
 

6. Eesti Viipekeele Seltsi liige on kohustatud: 
 
6. 1. järgima põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.  

 
7. Eesti Viipekeele Seltsi üldkoosolek 

 
7. 1. Eesti Viipekeele Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. 
 



 

7. 2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab juhatus Eesti Viipekeele Seltsi liikmetele          
kirjalikult ette teatama vähemalt seitse päeva. 
 
7. 3. Üldkoosoleku otsustusvõime ei sõltu sellel osalevate Eesti Viipekeele Seltsi liikmete            
arvust. 
 
7. 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul              
osalenud liikmetest.  

 
8. Eesti Viipekeele Seltsi juhatus 

 
8.1. Eesti Viipekeele Seltsi juhatus on kolme- kuni viieliikmeline.  
 
8.2. Eesti Viipekeele Seltsi juhatuse koosseisu valib üldkoosolek kuni kolmeks aastaks. 
 

9. Eesti Viipekeele Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine  
 
9.1. Eesti Viipekeele Seltsi ühinemise, jagunemise ja vabatahtliku tegevuse lõpetamine          
otsustab üldkoosolek ja selle likvideerimise korraldab juhatus. 
 
9.2. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Eesti Viipekeele Seltsi vara annab           
juhatus üle sarnase või lähedase eesmärgiga mittetulundusühingule, selle puudumisel aga          
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingule. 
 
 


