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EESTI NAISÜLIÕPILASTE SELTSI PÕHIKIRI 

Eesti Naisüliõpilaste Selts on kõrgkoolis õppivaid ja selle lõpetanud või kõrgkoolis õppinud naisi liitev 

organisatsioon, mis asutati 1911, kinnitati Tartu Ülikooli juures 1919, suleti Eestis nõukogude võimu 

poolt 1940 ning jätkas tegevust pärast 1944 asutatud väliskoondistena ja taasasutati 1988. ENÜS-i 

põhieesmärk on koondada kõrgema haridusega eestimeelseid ja eesti keelt kõnelevaid naisi, köita neid 

ühtekuuluvaks pereks vaatamata erialale ja asukohale ning arendada neid vaimse ja seltskondliku 

tegevuse kaudu eesti rahvuslikke väärtusi hindavateks, mitmekülgseteks ja kasulikeks 

ühiskonnaliikmeteks. 

I Üldsätted 

1.1 Eesti Naisüliõpilaste Selts (edaspidi ENÜS) on organisatsioon, mis liidab tema põhikirja 

tunnustavaid ja selle eesmärkide saavutamisele kaasa aitavaid aktiivseid kõrgkoolis õppivaid ja selle 

lõpetanud või kõrgkoolis õppinud naisi. 

1.2 ENÜS on mittetulundusühing. Tal on iseseisev bilanss, pangakontod ja pitsat. 

1.3 ENÜS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest 

ning käesolevast põhikirjast. 

1.4 ENÜS on asutatud Tartus 14. novembril 1911 ja kinnitatud Tartu Ülikooli juures 14. novembril 

1919, taasasutatud 14. novembril 1988. 

1.5. ENÜS-i asukoht on Tartus. 

II ENÜS-i tegevuse eesmärgid 

2.1. ENÜS-i juhtmõtteteks on rahvuslikkus, individuaalsus ja demokraatia. 

2.2. ENÜS-i eesmärgiks on oma liikmete vaimne arendamine ja kujundamine teadlikeks ja kasulikeks 

ühiskonnaliikmeteks, seltskondliku suhtlemise võimaldamine, akadeemiline ühtekuuluvus ja 

järjepidevus. 

2.3. Oma eesmärgi saavutamiseks ENÜS asutab toimkondi, korraldab loenguid ja kõnesid, muusika-, 

kirjandus- ja kunstiõhtuid, ekskursioone, annab välja trükiseid, korraldab seminare, jne. 

III ENÜS-i liikmed, liikmeks astumise kord 

3.1. ENÜS-i liikmeks võivad astuda kõrgkoolis õppivad ja selle lõpetanud naised. 

3.2. ENÜS-i liikmeks võetakse vastu avalduse alusel. Tegevseltsi, Vilistlaskogu või koondise 

üldkoosoleku kohalolijate häälteenamusega, mis kehtestatakse osakonna kodukorras. 

3.3. ENÜS-ist saab igal ajal välja astuda osakonna juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. 

Kui ENÜS-i liikme tegevus on vastuolus ENÜS-i põhimõtetega, võib üldkoosolek ta ENÜS-ist välja 

arvata 3/4 koosolijate häälteenamusega. 

ENÜS-i osakonda vastu võetud uutest liikmetest informeerib vastava osakonna juhatus kogu ENÜS-i. 

IV ENÜS-i liikmete õigused ja kohustused 

4.1 ENÜS-i liikmetel on õigus: 

a) aktiivselt osaleda ENÜS-i töös ja kõigis üritustes; 

b) valida ja olla valitud ENÜS-i juhtorganeisse ja toimkondadesse. 

4.2 ENÜS-i liige on kohustatud: 

a) täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja ENÜS-i juhtorganite otsuseid; 

b) tasuma liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale; 

c) hoidma ja otstarbekalt kasutama ENÜS-ile kuuluvat vara. 

V ENÜS-i struktuur 

5.1. ENÜS koosneb Tegevseltsist, Vilistlaskogust ja koondistest 

5.2. Tegevselts (osakond Mittetulundusühingute seaduse mõttes) ühendab ENÜS-i kõrgkoolis õppivaid 
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ja selle lõpetanud liikmeid, kes ei kuulu mõnda koondisesse. Tegevseltsi asukoht on Tartu. Tegevseltsi 

organiteks on Tegevseltsi juhatus ja Tegevseltsi üldkoosolek. Tegevseltsi juhatuse pädevuses on 

Tegevseltsi igapäevategevuse juhtimine. Tegevseltsi üldkoosoleku pädevusse kuulub uute liikmete 

vastuvõtt; Tegevseltsi kodukorra vastuvõtmine ja muutmine; Tegevseltsi juhatuse valimine; muude 

otsuste vastuvõtmine, mis väljuvad Tegevseltsi igapäevategevuse raamest, kuid ei kuulu ENÜS-i 

üldkoosoleku pädevusse. Tegevseltsi juhatus on 5-liikmeline. Tegevseltsi juhatus valitakse 2 korda 

aastas semestri viimasel koosolekul ENÜS-i üldkoosoleku kohalolijate häälteenamusega. 

5.3. Vilistlaskogu (osakond Mittetulundusühingute seaduse mõttes) ühendab ENÜS-i kõrgkoolis 

õppivaid ja selle lõpetanud või kõrgkoolis õppinud liikmeid, kes ei kuulu mõnda koondisesse. 

Vilistlaskogu organiteks on Vilistlaskogu juhatus ja Vilistlaskogu üldkoosolek. Vilistlaskogu juhatuse 

pädevusse kuulub Vilistlaskogu igapäevategevuse juhtimine. Vilistlaskogu üldkoosoleku pädevusse 

kuulub uute liikmete vastuvõtt; Vilistlaskogu kodukorra vastuvõtmine ja muutmine; Vilistlaskogu 

juhatuse valimine; muude otsuste vastuvõtmine, mis väljuvad Vilistlaskogu igapäevategevuse raamest, 

kuid ei kuulu ENÜS-i üldkoosoleku pädevusse. Vilistlaskogu juhatus on 5-liikmeline. Vilistlaskogu 

juhatus valitakse 1 kord aastas Vilistlaskogu üldkoosoleku kohalolijate häälteenamusega. 

5.4 Koondis (osakond Mittetulundusühingute seaduse mõttes) ühendab väljaspool Tartut kõrgkoolis 

õppivaid ja selle lõpetanud või kõrgkoolis õppinud ENÜS-i liikmeid. Koondise organiteks on koondise 

juhatus ja koondise üldkoosolek. Koondise juhatuse pädevuses on koondise igapäevategevuse juhtimine. 

Koondise üldkoosoleku pädevusse kuulub uute liikmete vastuvõtt; koondise kodukorra vastuvõtmine ja 

muutmine; koondise juhatuse valimine; muude otsuste vastuvõtmine, mis väljuvad koondise 

igapäevategevuse raamest, kuid mis ei kuulu ENÜS-i üldkoosoleku pädevusse. Koondise juhatus on 3-

liikmeline. Koondise juhatus valitakse 1 kord aastas koondise üldkoosoleku kohalolijate 

häälteenamusega. 

ENÜS-i liikmetel on õigus asutada uusi koondisi. Koondise asutamiseks tuleb esitada ENÜS-i 

üldkoosolekule avaldus vähemalt 5 ENÜS-i liikme poolt, kes soovivad hakata loodavasse koondisesse 

kuuluma. 

5.5.Osakondadel on õigus iseseisvalt otsustada kõiki osakonda puudutavaid küsimusi lähtudes 

põhikirjast. Osakonnad on kohustatud andma ENÜS-i juhatusele oma tegevusest aru vähemalt üks kord 

aastas ning ENÜS-i juhatuse otsuse alusel ka erakorraliselt. 

VI ENÜS-i juhtimine 

6.1.ENÜS-i kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas. 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja täiendamine ja muutmine, auliikmete vastuvõtt, uute 

koondiste loomine ja registreerimine, ENÜS-i tegevuse lõpetamine ja muud küsimused, mille 

otsustamine eeldab terve ENÜS-i seisukohavõttu. 

6.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 

vähemalt 1/10 liikmetest. Kokkukutsumise kutses teatatakse koosoleku päevakord ja koosoleku 

toimumise aeg, mis ei või olla varem kui 30 päeva kutse saatmisest alates. Kui siis ei tule kokku 

vajalikku kvoorumit, kutsutakse kokku uus koosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate 

arvust. 

6.3. Üldkoosolek võib toimuda ka ENÜS-i liikmete poolt ja seast valitud volinike koosolekuna, mille 

pädevus on kindlaks määratud käesoleva põhikirja punktis 6.1. Iga 10 liikme kohta valitakse 

struktuuriüksuse koosolekul avalikul hääletusel 1 volinik. Täiskordsete puudumise korral lisatakse 

volinike arvule üks volinik lisaks kui esindamata liikmete arv on viis või rohkem. Kokkukutsumise 

teates märgitud küsimustes võib üldkoosolekul vastu võtta otsuseid ka kirjaliku hääletamise teel. 

6.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt ½ liikmetest. Revisjonikomisjoni ja 
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ENÜS-i juhatuse valimisel ning majandusaruande kinnitamisel on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui 

kohal on vähemalt 1/10 liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 

poole koosolekul osalenud liikmetest. 

6.5. ENÜS-i täidesaatvaks organiks on ENÜS-i juhatus, milleks on Tegevseltsi 5-liikmeline juhatus. 

Tegevseltsi juhatus valitakse 2 korda aastas semestri viimasel koosolekul ENÜS-i üldkoosoleku 

kohalolijate häälteenamusega. Uue juhatuse volitused algavad uue semestri esimesest päevast. Osakonna 

nõudmisel on juhatus kohustatud võtma osakonna poolt püstitatud küsimuse oma päevakorda. 

6.6. ENÜS-i revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul üheks aastaks. Revisjonikomisjon kontrollib 

vähemalt üks kord aastas ENÜS-i finantsmajandustegevust ja esitab sellest üldkoosolekule vastava 

kokkuvõtte. Revidendid ei tohi olla juhatuse liikmed. 

VII ENÜS-i vara ja majandustegevus 

7.1. ENÜS-i majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12. 

7.2. ENÜS-i vara koosneb liikmemaksudest, annetustest, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks 

korraldatavatest üritustest saadavast tulust ja muudest laekumistest. 

7.3. ENÜS ei taotle oma põhitegevusega tulu saamist ja ei jaga oma vara ega tulu liikmete vahel. ENÜS 

võib olla igasuguse vara omanikuks, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja 

mille omamine ei ole õigusaktidega keelatud. 

7.4. Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab iga osakonna üldkoosolek. 

VIII Põhikirja muutmine ja täiendamine 

Põhikirja muutmine ja täiendamine toimub vastavalt käesoleva põhikirja punktidele 6.1., 6.2., 6.3. ja 

6.4.. 

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalnud liikmetest 

või nende esindajatest. 

IX ENÜS-i lõpetamine 

9.1. ENÜS lõpetatakse ENÜS-i üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul 

osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

9.2. Kõik likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse seaduses sätestatud korras. 

9.3 ENÜS-i olemasolevate varade jaotuse tegevuse lõpetamisel otsustab ENÜS-i üldkoosolek. 

 


