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Põhikirja uus redaktsioon kinnitatud  
üldkoosoleku otsusega 08. mail 2013. a 

 
 

Mittetulundusühingu Eesti Apteekide Ühendus 
 

PÕHIKIRI 
 
 
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Ühingu nimi 

Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Apteekide Ühendus (edaspidi nimetatud "Ühing") 

§ 2. Ühingu asukoht 

Ühingu ja Ühingu juhatuse asukohaks on Harjumaa, Saue vald. 
 
ÜHINGU ÕIGUSLIK SEISUND 
 

§ 3. Ühing kui juriidiline isik 

(1) Ühing on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik koos kõigi juriidilistele isikutele 
kuuluvate seadusjärgsete õigustega. Ühing omandab juriidilise isiku õigused ja kohustused 
tema registreerimise momendist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 
õigusaktidega ettenähtud korras. 

(2) Ühing on apteeke ja farmaatsia-alase kõrgharidusega isikuid ühendav mittetulundusühing, 
mis kaitseb apteekide ja apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi 
ning huve. 

(3) Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja 
käesolevast põhikirjast. 

(4) Ühingu asutamislepingule on alla kirjutatud 05. veebruaril 2002. a. 
 

§ 4. Ühingu vastutus 

(1) Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga, millele kooskõlas 
seaduste ja teiste Õigusaktidega võib pöörata sissenõude. 

(2) Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. 
 

§ 5. Ühingu liikme vastutus 

(1) Ühingu liige ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest. 
(2) Liikmel ei ole õigust Ühingu varale. 
 
 
ÜHINGU EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID  
 

§ 6. Ühingu eesmärgid 

(1) Ühingu eesmärgiks on: 
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1) arendada Eesti Vabariigis apteegialast tegevust; 
2) kaitsta  apteekide   ning  Ühingu   liikmete   huve ja  õigusi   Eesti   Vabariigis  ning 

välisriikides, sh era-ja avalikus sektoris; 
3) anda panus apteekide tegevuse kvaliteedi tõstmiseks eesmärgiga saavutada kvaliteedi 

kõrge tase; 
4) luua kontakte rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
5) kujundada üldsuse positiivset arvamust Eestis tegutsevate apteekide suhtes; 
6) luua kontakte Eestis teiste heategevuslike organisatsioonide ning isikutega ja nende 

vahel; 
7) korraldada kursusi, seminare, loenguid jms. üritusi eelnimetatud punktide 1-6 raames. 
 

 

§ 7. Ühingu õigused põhikirjajärgsete eesmärkide saavutamiseks 

(1) Oma põhikirjajärgsete eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus: 
1) osaleda tervishoiualase seadusandluse väljatöötamisel ning ekspertkomisjonide ja 

teiste erialaste komisjonide töös; 
2) teha ettepanekuid farmaatsia-alase hariduse arendamiseks ja võimalusel selle 

toetamiseks; 
3) tõsta kutsekaaslaste erialaste teadmiste ja kutsealaste oskuste taset; 
4) korraldada kursusi, konverentse, loenguid ning apteegi töötajatele koolitusi;  
5) luua rahvusvahelisi kontakte oma tegevuse arendamiseks, liikmete erialase taseme 

tõstmiseks ja täiendõppe võimaluste loomiseks; 
6) olla rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja osaleda nende töös; 
7) avaldada kutsetegevuseks vajalikke teabe- ja abimaterjale ning trükiseid; 
8) välja anda, levitada ja realiseerida reklaammaterjale, trükiseid, brošüüre, jne. oma 

põhikirjajärgsete eesmärkide saavutamiseks;  
9) sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega; 
10) omada Ühingu tegevuseks vajalikke põhi-ja käibevahendeid; 
11) osta või muul viisil omandada ja rentida kinnis- ja vallasvara, sealhulgas maad, 

inventari, hooneid, rajatisi, transpordivahendeid ning teenuseid, samuti neid müüa 
ning muul viisil võõrandada ja anda rendile; 

12) võtta tööle ja vabastada töölt palgalisi töötajaid, määrata iseseisvalt kindlaks Ühingu 
palgaliste ja lepinguliste töötajate töötasustamise kord; 

13) võtta oma liikmetelt liikmemaksu; 
14) võtta vastu annetusi, kingitusi, sihtotstarbelisi eraldisi ja pärandvara ning saada 

sissetulekuid oma vara kasutada andmisest; 
15) teostada Ühingu eesmärkidega kooskõlas, tema tegevuseks vajalikke teisi tehinguid. 

 
 
ÜHINGU MAJANDAMINE 
 

§ 8. Ühingu Õigused majandustegevuse teostamisel 

Ühingu eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus tegeleda majandustegevusega ja 
kasutada ning käsutada oma vara Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud piires. Ühingu 
eesmärgiks ning põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. 
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§ 9. Ühingu rahaliste vahendite kasutamine 

1) Ühing kasutab oma rahalisi vahendeid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning 
põhikirjaga kooskõlas olevate ürituste ja tegevuse finantseerimiseks seadusega 
ettenähtud korras. 

2) Ühingu rahaliste vahendite kasutamise õigus kuulub juhatusele, kes võib selle 
delegeerida teistele volitatud isikutele. 

3) Ühing peab raamatupidamise arvestust ja esitab aruandeid õigusaktides sätestatud 
korras. 

 

§ 10. Ühingu vara tekkimine 

Ühingu vara tekib annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest, liikmemaksudest 
ja põhikirjalisest tegevusest saadud tulust. 
 
 

ÜHINGU LIIKMED, NENDE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 
 

§ 11. Ühingu liikmele esitatavad nõuded 

Ühingu liikmeks võib olla apteegiteenuse osutamisega tegelev ettevõtja, kelle juures töötab 
farmaatsia-alase kõrgharidusega töötaja. Ühingu liikmed aitavad kaasa Ühingu 
põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele ning järgivad põhikirja sätteid.  
 

 

§ 12. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused 
ja kord 

1) Ühingu liikmeks astumise avalduse vaatab läbi juhatus, kes teeb otsuse liikmeks 
vastuvõtmise kohta 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul avalduse laekumise 
kuupäevast arvates. Juhatus teatab otsusest avalduse esitanud isikule. 

2) Ühingu liikmel on õigus lahkuda Ühingust omal soovil igal ajal, teatades oma otsusest 
Ühingu juhatusele. Ühingu liige loetakse Ühingust lahkunuks taotluse laekumisest 
arvates Ühingu juhatusele.   Lahkunud   liikmel  ei   ole  õigust  sisseastumis-  ja  
liikmemaksu tagastamisele ning Ühingu varale. 

3) Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui liige ei täida oma põhikirjajärgseid 
kohustusi, Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid või tegutseb Ühingu põhimõtete 
vastu. Väljaarvamise otsus loetakse liikme poolt teatavaksvõetuks 5 (viis) päeva 
pärast otsuse lähetamist tähitud kirjaga liikme viimasel teadaoleval aadressil. 

 

§ 13. Ühingu liikme Õigused 

(1) Ühingu liikmel on Õigus: 
1) osa võtta Ühingu liikmete üldkoosolekust; 
2) valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja revidendiks; 
3) valida Ühingule volinikke 
4) pärida aru ja saada teavet juhatuselt Ühingu tegevust puudutavates küsimustes; 
5) osa võtta Ühingu poolt organiseeritud üritustest; 
6) Ühingust välja astuda, teatades oma otsusest kirjalikult Ühingu juhatusele. 
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§ 14. Ühingu liikme kohustused 

(1) Ühingu liige on kohustatud: 
1) täitma käesoleva põhikirja nõudeid, Ühingu üldkoosoleku, volinike koosoleku ning 

juhatuse otsuseid ning täitma talle üldkoosoleku, volinike koosoleku või juhatuse 
otsustega pandud kohustusi; 

2) Õigeaegselt ja täies mahus tasuma Ühingu sisseastumise ja liikmemaksu, mille 
suuruse määrab Ühingu volinike koosolek. Ühingu liige, kes mõjuva põhjuseta on 
jätnud tasumata liikmemaksu juhatuse poolt nimetatud tähtajaks, võib  juhatuse 
otsusega Ühingust välja arvata ja teda võib uuesti vastu võtta üldistel alustel. 

 
 
 
 

ÜHINGU JUHTIMINE 
 

§ 15. Ühingu organisatsiooniline struktuur 

(1) Ühingu organid on Ühingu liikmete üldkoosolek, volinike koosolek ja juhatus. 
 
Ühingu üldkoosolek ja volinike koosolek 
 

§ 16. Üldkoosolek ja volinike koosolek 

(1) Ühingu kõrgeimateks juhtimisorganiteks on Ühingu liikmete üldkoosolek ja volinike 
koosolek.  

(2) Üldkoosolek ja volinike koosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas, mille 
kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt  
üks kord aastas majandusaasta aruande kinnitamiseks; volinike koosoleku kutsub juhatus 
kokku vastavalt vajadusele. 

(3) Ühingu juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma 14 (neljateistkümne) päeva 
jooksul arvates vähemalt ühe kümnendiku (1/10) liikmete poolt vastava taotluse esitamisest 
ning volinike koosoleku vähemalt ühe voliniku nõudel. 

(4) Ühingu üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjas sätestatud ulatuses volinike koosolek, 
mille liikmed valitakse ühingu liikmete üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Üldkoosolekul 
on õigus volinik igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda ning volinikul on õigus ise 
volinikuna tagasi astuda, teatades oma soovist Ühingu juhatusele vähemalt 2 kuud ette. 

(5) Ühingu volinikud määratakse juriidilisest isikust liikmete, kes on tasunud Ühingu 
liikmemaksu, esindajate seast. Iga vastavatele nõuetele vastava juriidilisest isikust liikme 
kohta võib määrata ühe voliniku. 

(6) Ühingu volinike koosolek koosneb vähemalt kolmest volinikust. Kui volinike arv peaks 
langema alla kolme liikme, täidab volinike koosoleku ülesandeid Ühingu liikmete 
üldkoosolek. 

(7) Juhul kui mõni Ühingu liige, kelle esindaja on ühtlasi valitud volinikuks, soovib Ühingust 
lahkuda või arvatakse Ühingust välja, loetakse vastava voliniku volitused lõppenuks samal 
päeval, kui lõppeb liikme liikmestaatus Ühingus. 

 

§ 17. Teade Ühingu liikmete üldkoosoleku ja volinike koosoleku kokkukutsumise kohta. 
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(1) Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile liikmetele e-posti teel vähemalt 
seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist liikme poolt juhatusele teatatud e-posti 
aadressil. Kui teadet ei õnnestu e-posti teel edastada, saadetakse teade kirjalikult liikme 
poolt juhatusele teatatud viimasel postiaadressil. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab 
olema märgitud koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord. Kui üldkoosoleku 
kokkukutsumisel on rikutud seaduse või käesoleva põhikirja nõudeid, on üldkoosolek 
õigustatud otsuseid vastu võtma vaid siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik 
Ühingu liikmed. 

(2) Küsimustes, mida ei olnud üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu 
võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Ühingu liikmed. 

(3) Volinike koosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus volinikele e-posti teel vähemalt 5 
päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku kokkukutsumise teates teatab juhatus ka 
koosoleku päevakorra, koosoleku läbiviimise aja ja koha. Küsimustes, mida ei olnud 
teatatud koosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastu võtta kõigi volinike 
osavõtul. 

 

§ 18. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku kvoorum 

(1) Üldkoosolek ja volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vastavalt üle 
poole Ühingu liikmetest või volinikest. 

(2) Kui üldkoosolekul või volinike koosolekul nõutav arv hääli ei ole esindatud, tuleb 
üldkoosolek või volinike koosolek kahe (2) nädala jooksul uuesti kokku kutsuda. 
Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek ning volinike koosolek on pädev vastu võtma 
otsuseid kui üldkoosolekul või volinike koosolekul osaleb vastavalt vähemalt kaks Ühingu 
liiget või volinikku. 

(3) Kooskõlas õigusaktidega koostatakse üldkoosolekul osalevate liikmete või vastavalt 
volinike koosolekul osalevate volinike nimekiri. Nimekirja õigsust kinnitavad oma 
allkirjaga koosoleku juhataja ja protokollija. 

 

§ 19. Üldkoosoleku pädevus 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
1) Ühingu põhikirja ja Ühingu eesmärkide muutmine; 
2) Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 
3) Volinike valimine; 
4) Ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine; 
5) Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine; 
 

§ 20. Volinike koosoleku pädevus 

 
1) Ühingu liikmemaksu suuruse ja selle tingimuste kehtestamine; 
2) juhatuse liikmete valimine ja juhatuse esimehe määramine; 
3) revidendi valimine ja tagasi kutsumine ning tema aruannete kinnitamine; 
4) juhatuse liikmete ja revidendi töötasustamise korra kinnitamine; 
5) juhatuse liikmega või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 

otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 
6) Ühingu kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega 

koormamise otsustamine; 
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7) Juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning juhatusele tegevuseks suuniste 
andmine küsimustes, mis ei ole antud Ühingu üldkoosoleku pädevusse; 

6) küsimuste otsustamine, mis seaduse või teiste õigusaktide kohaselt on Ühingu 
üldkoosoleku pädevuses ning mida käesoleva põhikirjaga ei ole jäetud üldkoosoleku 
otsustada. 
 

 

§ 21. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsus 

(1) Üldkoosolekul ja volinike koosolekul osaleb Ühingu liige isiklikult. Ühingu liige või 
volinik võib kirjalikult volitada enda eest üldkoosolekul või vastavalt volinike koosolekul 
osalema teist ühingu liiget või isikut, kes on pädev kaasa rääkima üldkoosoleku või 
volinike koosoleku päevakorras nimetatud küsimustes.   

(2) Üldkoosoleku ning volinike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 
poole (1/2) üldkoosolekul või volinike koosolekul osalenud liikmetest või nende 
esindajatest, välja arvatud Ühingu põhikirja muutmise ja Ühingu ühinemise, jagunemise 
või lõpetamise küsimuse otsustamisel, millal on vajalik kaks kolmandikku (2/3) 
üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate häältest, ning Ühingu eesmärgi 
muutmisel, millal on vajalik 9/10 liikmete nõusolek. 

(3) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul või voliniku koosolekul valituks kandidaat, kes sai 
teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 

(4) Üldkoosoleku või volinike koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku 
kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed või vastavalt kõik 
volinikud. Nimetatud juhul saadab juhatus otsuse eelnõu kõigile Ühingu liikmetele või 
vastavalt volinikele, määrates tähtaja, mille jooksul Ühingu liige või vastavalt volinikud 
peavad esitama oma seisukoha. Juhul, kui Ühingu liige või volinik ei teata nimetatud 
tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. 
Hääletustulemuste kohta koostab juhatus üldkoosoleku või vastavalt volinike koosoleku 
protokolli asendava hääletusprotokolli, millesse kantakse Ühingu nimi ja asukoht, 
vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega ning muud hääletamise suhtes olulise 
tähtsusega asjaolud. Ülalviidatud liikmete või volinike kirjalikud seisukohad on 
hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks. 

 

§ 22. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku protokoll  

(1) Üldkoosoleku ja volinike koosoleku protokolli kantakse: 
 

1) Ühingu nimi ja asukoht; 
2) Koosoleku toimumise aeg ja koht; 
3) Koosoleku juhataja ja protokollija nimed; 
4) Koosoleku päevakord; 
5) Koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega; 
6) Koosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme, juhatuse või revisjonikomisjoni 

liikme (juhi või revidendi) nõudel tema eriarvamuse sisu. 
 
(2) Üldkoosoleku ja volinike koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija. 
(3) Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga. 
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Ühingu juhatus 
 

§ 23. Juhatuse liikmete valimine ja volituste tähtaeg 

(1) Juhatus koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest. Kui juhatuses on üle kahe (2) liikme, 
valitakse juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. 

(2) Juhatuse liikmed valib volinike koosolek, kes määrab ka juhatuse esimehe. 
(3) Juhatuse liikme volitused kestavad viis (5) aastat. 
(4) Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine. 
 
 
 

§ 24. Ühingu esindamine 

(1) Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi ning teised juhatuse 
liikmed koos juhatuse esimehega. Kui juhatuses on alla kolme liikme, on mõlemal juhatuse 
liikmel õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes üksi. 

 

§ 25. Juhatuse olemus ja pädevus 

(1) Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab Ühingut suhetes kolmandate isikutega ja 
korraldab Ühingu tegevust, lähtudes Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest. 

(2) Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes, 
mis ei ole antud seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku pädevusse. 

(3) Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette 
nähtud käesoleva põhikirja või üldkoosoleku otsusega. 

(4) Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise. 
(5) Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma Ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste 

hüvitamist, millise küsimuse otsustab volinike koosolek. 
 

§ 26. Juhatuse õigused ja kohustused 

(1) Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku ning volinike koosoleku, valmistab ette nende 
päevakorra ning viib need läbi. 

(2) Juhatus viib ellu üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsused. 
(3) Juhatus hoolitseb Ühingu vara eest, valmistab ette Ühingu eelarve, peab kontrolli 

finantsmajandusliku tegevuse üle ning koostab raamatupidamise aastaaruande ja 
tegevusaruande, mille esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. 

(4) Juhatus otsustab Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja Ühingust väljaarvamise ning korraldab 
Ühingu liikmete arvestuse. 

 
 
ÜHINGU REVIDENT 
 

§ 27. Revidendi valimine ja volituste tähtaeg 

(1) Volinike koosolek võib valida Ühingule revidendi. 
(2) Revidendi volituste tähtaeg sätestatakse volinike koosoleku otsusega. Kui volinike 
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koosolek ei sätesta revidendi volituste tähtaega, lõpevad tema volitused uue revidendi 
valimisega. 

 
 
ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 

§ 28. Ühingu tegevuse lõpetamise alused 

(1) Ühing lõpetatakse: 
1) üldkoosoleku otsusega; 
2) pankrotimenetluse algatamisega Ühingu vastu; 
3) Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2) liikme; 
4) üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjas ette nähtud organite liikmed; 
5) muul seadusega ette nähtud alusel. 
 

§ 29. Likvideerijad 

(1) Ühingu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosoleku poolt 
likvideerijad ja määratakse üldkoosoleku viimase koosoleku toimumise aeg. 

(2) Juhatuse volitused lõpevad likvideerimisotsuse vastuvõtmisel. Juhatus annab Ühingu 
asjaajamise ja vara üle likvideerijatele seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Likvideerijatel 
on juhatuse liikmete õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. 

(3) Ühingu tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega, määrab likvideerijad kohus seaduses ja teistes 
õigusaktides sätestatud korras. 

(4) Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga. 
(5) Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse Ühingu võlad, müüvad Ühingu 

vara võlausaldajate nõuete rahuldamise ulatuses, rahuldavad võlausaldajate nõuded ning 
annavad allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule, 
sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule 
omavalitsusüksusele. 

 

§ 30. Ühingu tähtaeg 

(1) Ühing on asutatud tähtaega määramata. 
 
 


