Eesti Taizé Sõbrad
seltsinguleping
Käesoleva lepingu pooled:
Luc Saffre, Annely Neame, Tiina Klement, Andrus Mõttus, Pia Hanslep, Indrek Laos ja
Ülle Reimann,
edaspidi nimetatud „seltsinglane“ või mitmuses „seltsinglased“ leppisid kokku
alljärgnevas:
1.

Lepingu ese

1.1 Seltsinglaste ühise tegutsemise eesmärk on tutvustada Taizé vennaskonna
põhimõtteid ja Eestis toimuvaid Taizéga seotud tegevusi, mh luues selleks
virtuaalse teabekeskuse.
1.2 Eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused:
1.2.1 domeeninime registreerimine;
1.2.2 veebimajutuse hankimine;
1.2.3 kodulehe loomine ja arendamine;
1.2.4 regulaarne teavitustegevus kodulehe jt meediumite kaudu;
1.2.5 Eestis Taizé vaimus tegelevate isikute nõustamine, nende teabevahetuse
edendamine ja nende tegevuste toetamine.
1.3 Käesoleva seltsingulepingus sätestamata küsimustes lähtuvad lepinguosalised
VÕS § 580-618 sätetest.
1.4 Käesolev leping kehtib alates allakirjutamise hetkest ning on tähtajatu. Seltsinglane võib käesoleva lepingu igal ajal üles öelda. Lepingu ülesütlemise avaldus tuleb viivitamatult edastada kõikidele juhtimisõiguslikele isikutele.
2
Seltsinglaste õigused ja kohustused
2.1 Seltsinglased kohustuvad tegutsema ühiselt alates käesolevale lepingule allakirjutamise momendist.
2.2 Peamine seltsinglase tegevus on kontrollida aeg-ajalt oma võimaluste raames, kas
veebilehe sisu on kooskõlas seltsingu eesmärgiga. Seltsinglaste nimi on veebilehel avalikult näha.
2.3 Seltsinglase panuseks võib olla igasugune ühise eesmärgi edendamine, sealhulgas vara võõrandamine seltsingule, vara seltsingu kasutusse andmine või
seltsingule teenuse osutamine. Eeldatakse, et seltsinglaste panused on võrdsed.
2.4 Seltsinglaste tehtavad panused, samuti tegevuses omandatud vara kuulub
seltsinglaste ühisomandisse (seltsinguvarasse). Seltsinglased kohustuvad oma
tegevuse tulemusel, ürituste ja väljamüükide korraldamisel saadud rahalised ja
muud materiaalsed vahendid kasutama käesoleva lepingu eesmärkide
saavutamiseks.
2.5 Seltsingu poolt kolmanda isiku ees võetud kohustuste, ühise tegutsemisega
seotud kulutuste ja kahjude katmise eest vastutavad seltsinglased solidaarselt.
3
Seltsingu juhtimine
3.1 Käesoleva lepinguga antakse ühise tegutsemise juhtimise õigus järgmistele
seltsinglastele: Annely Neame, Tiina Klement ja Luc Saffre. Seltsingut juhtima
õigustatud seltsinglane ei või teha tegu, kui teine juhtima õigustatud seltsinglane
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sellele vastu vaidleb.
3.2 Juhtimiseks õigustatud isikud on kohustatud oma tegevusest teistele
seltsinglastele aru andma vähemalt kord aastas. Iga aasta lõppedes koostavad
juhtimisõiguslikud isikud ning esitavad teistele seltsinglastele kinnitamiseks
aastaruande.
3.3 Igapäevasest tegevusest väljuvaid tehinguid võib teha vaid kõigi seltsinglaste
eelneval kirjalikul nõusolekul.
3.4 Juhtimisõiguse võib juhtimisõiguslikult isikult mõjuval põhjusel ära võtta teiste
seltsinglaste lihthäälteenamuse otsusega.
4.
Seltsingu lõppemine
4.1 Seltsing lõpeb:
4.1.1 seltsinglaste otsusega;
4.1.2 seltsingulepingu ülesütlemisega seltsinglase või seltsinglase võlausaldaja poolt,
kui seltsinglase võlausaldaja nõude rahuldamiseks on toimunud täitemenetlus
seltsinglase varast, ilma et võlausaldaja nõue oleks rahuldatud;
4.1.3 seltsinglase surmaga;
4.1.4 seltsingu eesmärgi saavutamisega või selle saavutamise võimatuse
ilmnemisega;
4.1.5 seltsinglase pankroti väljakuulutamisega.
4.2 Seltsingu lõppemine ei lõpeta ega muuda seltsinglaste kohustusi kolmandate
isikute suhtes.
4.3 Seltsingu lõppemisel toimub seltsingu likvideerimine ja vara jaotamine
seltsinglaste vahel, arvestades kaasomandi jaotamise sätteid. Seltsinguvara tuleb
likvideerimisel müüa niivõrd, kuivõrd see on vajalik seltsingu kohustuste täitmiseks
ja panuste tagastamiseks.
4.4 Seltsingu likvideerimistoiminguid teevad seltsinglased ühiselt, kuid kui seltsingu
lõppemisega kaasnevast ühisest juhtimisõigusest tulenevalt tekib toimingu
tegemiseks kõigi seltsinglaste nõusoleku hilinemise tõttu oht seltsingu huvidele,
võib ja peab iga seltsinglane talle seltsingulepinguga antud juhtimiskohustusi
jätkama, kuni seltsinglased saavad korraldada toimingu tegemise muul viisil.
4.5 Seltsinguvarast tuleb esmajärjekorras täita seltsingu kohustused, mille eest
vastutavad seltsinglased ühiselt, sealhulgas kohustused, mis on võlausaldajate
suhtes seltsinglaste vahel jagatud või mille eest vastutavad seltsinglase ees
võlgnikena teised seltsinglased. Kui kohustus ei ole veel sissenõutavaks
muutunud või on vaieldav, tuleb selle täitmiseks vajalik hoiustada.
4.6 Kui seltsinguvarast ei piisa ühiste kohustuste täitmiseks, vastutavad seltsinglased
puudu oleva summa eest vastavalt nende osadele kahjumi katmises. Kui
seltsinglaselt ei saa talle langevat summat, katavad teised seltsinglased
puudujäägi vastavalt nende osadele kahjumi katmises, kusjuures neile läheb üle
nõue kohustuse täitmata jätnud seltsinglase vastu.
4.7 Pärast kohustuste täitmist ülejäänud seltsinguvarast tuleb tagastada seltsinglaste
panused. Pärast ühiste kohustuste täitmist ja panuste tagastamist järelejäänud
vara kuulub seltsinglastele vastavalt nende osadele kasumi jaotamises.
Käesolev leping on digitaalselt alla kirjutatud ja avalikustatud Seltsingu kodulehel.
Viimane muudatus: 1. juuni 2020 kell 05:37:34
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