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Liit (edaspidi Liit) on Eesti Vabariigis tegutsevate ingerisoomlaste seltside ja

iihingute ning ingerisoome identiteeti tunnustavate seltside ja i.ihingute vabatahtlik iihendus.
1.2 Mittetulundustihingu nimi on ,,Eesti Ingerisoomlaste Liit".
1.3 Eesti lngerisoomlaste Liit on asutatud 25.02.1989. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
I.4Liit on eraOiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat, lipp, htmn ja
muu stimboolika, mille kasutamise ja levitamise ainudigus on Liidul ja Liitu kuuluvatel seltsidel,
iihingutel ja nende liikmetel. Eesti Ingerisoomlaste Liidu lipuks, vapiks ja hilmniks on ajaloolise
Ingerimaa lipp, vapp ja htimn.

II EESMARGID JA TEGEVUSE PoHISUUNAD
2.1 Liidu peamisteks eesmiirkideks on:
2.f l ingerisoomlaste rihendamine, nende huvide ja 6iguste kaitse ning omaalgatuse toetamine;
2.1.2 ingerisoomlaste ajaloo, kultuuri ja keele uurimine ning siiilitamine;
2.I.3 sidemete loomine ja arendamine ingerisoomlaste, soomlaste ja teiste soome-ugri rahvuste
esindajatega;
2.1 .4. liikmete omavahelise koostcici koordineerimine.
2.2 P6hikirJ aliste eesmlirkide saavutamiseks Liit:
2.2.1 esindab Liitu kuuluvate seltside, tihingute ja nende liikmete digusi ja huve ametiasutustes ning
teistes organisatsioonides ;
2.2.2 Liidu liikmete huvides v6ib pocirduda kohtusse;
2.2.3 arendab kasumit mittetaotlevat majandustegevust;
2.2.4 konaldab soome keele kursusi;
2.2.5 arendab kirjastustegevust ja annab viilja oma ajalehte;
2.2.6 korraldab ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidusid ning muid i.ihisi.iritusi;
2.2.7 osutab vanuritele sotsiaalhoolde teenuseid
2.2.8 korraldab toitlustamist ning majutamist;
2.2.9 asutab sihtotstarbelisi fonde;
2.2.10 korraldab liikme soovil Liidu liikme raamatupidamist;
2.2.11vajadusel toetab liikmetele kuuluvate hoonete ja kinnistute haldamist ja hooldamist.

III LIIKMETE

OIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Liidu liikmeteks vdivad olla Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsevad ingerisoomlaste seltsid ja
teised tihingud.
3.2 Llitu astumine toimub selleks soovi avaldanud seltsi v6i muu iihingu juhatuse avalduse alusel.
Avaldus peab p6hinema pddeva juhtorgani otsusel. Vastuv6tmise ktisimuse otsustab Liidu juhatus
avalduse laekumisele j lrgneval koosolekul.
3.3 Liidust lahkumine toimub liikmeks oleva seltsi v6i muu iihingu juhatuse avalduse alusel v6i liikme
lOppemisel, mille kinnitab Liidu juhatus avalduse laekumisele jiirgneval koosolekul.
3.4. Liidu liikmetel on 6igus:
3.4.1 esindatusele Liidu juhtorganites. Esitamise korra ja esindusnormid siitestab k.o. p6hikiri,
3.4.2 v6tta oma esindajate kaudu osa Liidu tegevust puudutavate kiisimuste otsustamisest;
3.4.3 esitada Liidu juhatusele ettepanekuid v6i arupiirimisi Liidu tegevust puudutavates krisimustes.
3.5 Liidu liikmetel on kohustus:
3.5.1 tiiita Liidu p6hikirja ning aidata oma tegevusega kaasa Liidu p6hikirjaliste eesmrirkide
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taita Liidu juhtorganite otsuseid;
3.5.3 mitte kahjustada Liidu head nime ja mainet;
3.5.4 Liidu liige ei vastuta Liidu kohustuste eest.
3.5 .2

IV JUHTIMINE
4.1 Liidu juhtorganiteks on i.ildkoosolek ja juhatus

V ULDKOOSOLEK
5.1 Liidu kdrgeimaks organiks on liikmeks olevate seltside ja muude tihingute esindajate Uldkoosolek,
mis kutsutakse kokku i.iks kord aastas. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega v6i
viihemalt kolme liikmeks oleva {ihenduse n6udmisel.
5.2 Liidu liige teostab oma liikmedigusi esindaja kaudu. Igal liikmel on i.iks h[iil.
S.3 Uldkoosoleku esindusnormiks on kuni ktimme (10) esindajat igast liikmeks olevast seltsist ja
tihingust. Uldkoosolekul osalevate esindajate hulgast nimetab liige iihe hiiiile6igusliku esindaja.
5.4 Uldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vihemalt 14 piteva. Teates niiidatakse 2ira
tildkoosoleku toimumise &eg, koht ja esitatakse tutvumiseks pZievakorra projekt koos otsuse
vastuv6tmiseks vajalike andmete ja dokumentidega. Juhul, kui otsuse vastuv6tmiseks vajalikke
andmeid ei ole v6imalik lisada i.ildkoosoleku kokkukutsumise teatele, esitatakse need alates teate
edastamise plievast liikmetele tutvumiseks Liidu asukohas.
S.S Uldkoosoleku pldevusse kuulub:
5.5.1 pdhikirja vastuv6tmine ja selle muutmine;
5.5.2 eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
5.5.3 Liidu juhatuse miiiramine;
5.5.4 Liidu revisjoniliikmete valimine;
5.5.5 juhatuse ja revisjonikomisjoni aruande iirakuulamine ja kinnitamine;
5.5.6 Liidu tegevuse l6petamine v6i Liidu iimberkujundamise otsustamine;
5.5.7 Liidule kuuluva kinnisvara ja muu registrisse kantud vara vddrandamise v6i asja6igustega
koormamise otsustamine

kui sellest v6tab osa viihemalt pool Liitu kuuluvate iihenduste
esindajatest. Otsused v6etakse vastu lihthliiilteenamusega, vilja arvatud pdhikirja muutmine ja Liidu
S.6 Uldkoosolek on otsustusv6imeline,

tegevuse l6petamine.
5.7 Uldkoosoleku otsused on liikmetele kohustuslikud.

VI JUHATUS
6.1 Uldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust juhatus, kuhu kuulub vihemalt iiheksa (9), kuid
mitte rohkem kui ilksteist (11) liiget. Juhatuse liikmed mii2irab ametisse iildkoosolek, igast Liidu
liikmeks olevast seltsi ja tihenduse juhatusest iihe liikme. Iga Liidu liige esitab juhatuse liikme

ametikohale iihe kandidaadi.
6.2 Juhatuse volituste tiihtaeg on kolm aastat.
6.3 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.
Juhatus on otsustusvdimeline, kui koosolekust v6tab osa viihemalt 50 oA + l liiget.
6.4 Juhatuse koosoleku otsused v6etakse vastu lihthiiiilteenamusega. Vdrdsete hiiiilte puhul on otsustav
juhatuse esimehe h[iil.
6.5 Juhatuse otsus loetakse vastuv6etuks juhatust kokku kutsumata, kui otsuse poolt hiiiiletavad
kiqalikult vdi e-posti teel k6ik juhatuse liikmed.
6.6 Juhatuse pridevusse kuulub:
6.6.1 Liidu igapievase t66 konaldamine;
6.6.2L1idu vara kasutamise ja kiisutamise otsustamine;
6.6.3 Liidu liikmeks vastuvdtmise ja sealt viiljaarvamise otsustamine;
6.6.4 Liidu tciotajatega tcirilepingute sOlmimine;
6.6. 5 Liidu raamatupidamise korraldamine;
6.6.6 Liidu nimefepingute sdlmimine;
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6.6.7 muude kiisimuste otsustamine, mis ei ole antud iildkoosoleku piidevusse.
6.7 Juhatuse liikmel on 6igus esindada Liitu k6ikides 6igustoimingutes ning suhetes teiste juriidiliste
isikutega. Tehingute tegemisel viizirtuses iile 2000 euro on juhatuse liikmetel esindus6igus v[hemalt
kolmekesi koos. K6ik sdlmitavad lepingud peab juhatus kinnitama kooskdlas p.6.4 vdi 6.5.
6.8 Juhatus valib peale ametisse mliliramist juhatuse esimehe. Juhatuse esimees valitakse 3 (kolmeks)
aastaks lihthiiilteenamusega.

6.9 Juhatuse esimees:
6.9.1 juhib Liidu jooksvat tegevust ja juhatuse tcicid;
6.9.2 tagab Liidu iildkoosoleku ja juhatuse otsuste taitmise;
6.9.3 otsustab juhatuse poolt talle lahendamiseks antud kiisimusi ulatuses, mis ei kuulu iildkoosoleku
vdi juhatuse ainupldevusse.
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VII REVISJONIKOMISJON

IJ
Liidu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valib rildkoosolek kolmeliikmelise
revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni volituste tiihtaeg on kolm aastat. Revisjonikomisjoni esimees
valitakse komisjoni poolt esimesel koosolekul.
7.2. Revisjonikomisjon korraldab viihemalt kord aastas revisjoni ning annab selle tulemustest aru
tildkoosolekule.

VIII LIIDU VARA
8.1 Liit vdib oma pdhikirjaliste eesmiirkide realiseerimiseks omada vallas- jalvdi kinnisvara.
8.2 Liidu rahalised vahendid saadakse:
8.2.1 toetustest, annetustest ning muudest eraldistest ja laekumistest;
8.2.2 tuludest, mis v6idakse saada Liidu vZtljaannete kirjastamisest ja levitamistest v6i kultuuri vbi

muude Liidu pdhikirjalistest eesmiirkidest tulenevate tasuliste iirituste korraldamisest;
8.2.3 muust tulust, mis on vaja Liidu p6hikirjalise tegevuse arendamiseks.

lx LOPETAMINE
9.1 Liidu tegevus ldpetatakse tildkoosoleku otsusega v6i muudel seaduses siitestatud alusel.
9.2 Otsus Liidu tegevuse l6petamise kohta on vastu v6etud, kui selle poolt hiiiiletab 314 tildkoosolekus
esindatud liikmetest.
9.3 Liidu tegevuse lOpetamisel miiiirab iildkoosolek likvideerryad. Likvideerijad l6petavad Liidu
tegevuse, n6uavad sisse v6ladja rahuldavad v6lausaldajate nduded.
9.4 Liidu tegevuse ldpetamise korral antakse pirast v6lausaldajate nduete rahuldamist allesjii[nud vara
tile nimekirja kantud tihingule v6i avalik-Oiguslikule juriidilisele isikule.
9.5 Uldkoosolek v6ib kuni vara jaotamise alustamiseni otsustada Liidu tegevuse jiitkamise v6i
rihendamise v6i jagunemise. Uhinemine vdi jagunemine toimub vastavalt seadusele.
Juhatuse liikmed:
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