Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit
Valguse Tee Vabakogudus
Põhikiri

1. Koguduse nimi ja asukoht
Koguduse nimi on Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit Valguse Tee
Vabakogudus, lühemalt EEVL Valguse Tee Vabakogudus (edaspidi Kogudus) ja
tema asukoht on Tallinn.
2. Koguduse tegevuse eesmärgid ja õpetuslik alus
2.1. Koguduse tegevuse eesmärgid on:
a) anda inimestele võimalus kuulda armastavast Jumalast, Kristuse
lunastusest ja võimalusest elada Püha Vaimu läbi uue looduna rahus,
sõpruses ja armastuses Jumalaga, omades igavest elu, tunnetades tõde
saada vabaks;
b) hoolitseda selle eest, et Jumala juurde tulnud inimesed saaksid
täisväärtuslikku õpetust ja juhatust, kasvaksid isiklikus Jumala ja Tema Sõna
tundmises ning õpiksid ise suhtlema Jumalaga, et nende usk ei seisneks mitte
inimeste tarkuses, vaid Jumala väes.
2.2. Koguduse õpetuslik alus on Piibli Vana ja Uus Testament, mida käsitleme
ühtse ja jagamatu Jumala Sõnana. Kogudus tunnustab Apostellikku ja Nikaia
usutunnistust.
3. Koguduse usulised talitused
3.1 Koguduse usulised talitused on ristimine, armulaud, laulatustalitus*,
matusetalitus, vaimulike ja töötegijate ordineerimine, piht, jumalateenistus,
eriotstarbelised koosolekud, evangeelne-, halastus- ja hoolekandetöö, erinevad
pühitsemise ja õnnistamise talitused ja muud usulised talitused (ka laste- ja noortetöö
kõigi selle vormidega).
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3.2 Koguduse usulisi talitusi võib läbi viia isik, kellel on selleks koguduse ja
koguduste liidu kodukorraga sätestatud õigused.
3.3 Kogudus tunnustab kõiki kristliku kiriku traditsioonilisi vaimulikke ameteid,
kuid koguduse piires on kõrgeimaks vaimulikuks autoriteediks koguduse pastor.
*Homoseksuaalseid abielusid

Valguse Tee Vabakogudus ei vormista ega laulata

4. Koguduse juhtimis- ja järelevalveorganite struktuur, nende
moodustamise kord, pädevus ja volituste tähtaeg
4.1 Kogudus on iseseisev juriidiline isik koos kõigi oma juht- ja
täitevstruktuuridega, iseseisva bilansi, pitsati, atribuutika ja varaga, säilitades need ka
liitumisel erinevate kirikute või koguduste liitudega. Koguduse juhtorganid on:
a) täiskogu e. üldkoosolek;
b) pastor;
c) vanematekogu.
4.1.1 Koguduse täiskogu
a) võtab vastu põhikirja ning kinnitab selles muudatused ja täiendused
(selleks on vajalik vähemalt ¾ koguduse liikmete kohalolu)
b) võtab vastu ja kinnitab tegevuse aastaaruande, majandustegevuse
aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande;
c) kinnitab ametisse ja vabastab ametist koguduse pastori;
d) valib revisjonikomisjoni;
e) võtab vastu muid seaduse või põhikirja alusel tema pädevusse
kuuluvaid otsuseid.
4.1.2. Täiskogu koosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Täiskogu kutsub
kokku Vanematekogu, teatades täiskogu koosoleku toimumisest liikmetele ette
kirjalikult või elektroonselt üks kuu ning suuliselt kahel koosolekule eelneval
järjestikusel avalikul jumalateenistusel. Täiskogu on otsustusvõimeline, kui kohal või
esindatud on üle poole koguduse liikmetest (v.a. koguduse põhikirja
muutmise/täiendamise ja koguduse lõpetamise puhul) ja koosoleku toimumisest on
koguduse liikmeid eelnevalt informeeritud vastavalt käesolevale põhikirjale .
4.1.3. Täiskogu erakorraline koosolek
Täiskogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku erakorraliste asjaolude
läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Erakorralise täiskogu võib kokku kutsuda
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koguduse pastor või 2/3 Vanematekogu liikmetest või üks kümnendik koguduse
liikmetest. Koguduse erakorralisest täiskogu koosolekust teatatakse ette kirjalikult
ja/või elektroonselt üks nädal enne koosoleku toimumist ning suuliselt koosolekule
eelneval avalikul jumalateenistusel.
4.1.4. Kui täiskogu koosolekul ei ole kohal või esindatud üle poole koguduse
liikmetest, otsustatakse korduva koosoleku toimumise aeg Vanematekogu
ettepanekul kohalolijate häälteenamusega. Korduvalt kokkutulnud täiskogu on
otsustusvõimeline sõltumata kohalolijate arvust.
4.1.5. Täiskogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega, kui
põhikirjas pole ette nähtud suuremat häälteenamust.
4.2. Koguduse pastor
4.2.1. Koguduse pastori nimetab tähtajatult ametisse koguduse täiskogu.
4.2.2. Pastor on koguduse vaimulik juht, kes juhatab koguduse tööd, toimetab
vaimulikke talitusi, jälgib vaimulike talituste korda, juhatab jumalateenistusi ja
koosolekuid või volitab kedagi teist seda tegema;
4.2.3. Pastor on koguduse tegevjuht (juht mittetulundusühingute seaduse
mõistes), kes suunab koguduse tegevust kõigis valdkondades ning võtab vastu
lõpliku otsuse kõikides koguduse tegevusse puutuvates küsimustes, mis ei ole
seaduse või põhikirjaga antud teiste koguduse organite pädevusse. Pastorile alluvad
ja on aruandekohustuslikud kõik kogudusesisesed struktuuriüksused ja ametid,
kaasa arvatud vaimulikud ametid.
4.2.4. Pastor juhib Vanematekogu koosolekuid ning teiste koguduse
juhtorganite tööd ning kontrollib nende otsuste täitmist.
4.2.5. Pastor esindab kogudust kõikides toimingutes nii kodu- kui välismaal.
4.2.6. Pastor võib kutsuda kokku enda poolt määratud päevakorraga
Vanematekogu koosoleku või muid koguduse tegevuse eesmärkide täitmiseks
vajalikke töökoosolekuid.
4.2.7. Pastor kirjutab alla kirjadele, lepingutele, majandus- ja
rahandusdokumentidele, kui neis kajastuv tuleneb juhtorganite otsusest või
põhikirjaga antud õigustest.
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4.3. Koguduse abipastor
4.3.1. Koguduse pastor võib määrata endale abipastori, määrates tema
volituste ulatuse ning andes sellest teada kogudusele ja Vanematekogule.
4.3.2. Abipastor asendab pastori äraolekul pastorit oma volituste piires.
4.3.3. Pastori ja abipastori puudumisel erakorralistel asjaoludel juhib koguduse
tööd kuni järgmise täiskoguni koguduse Vanematekogu.
4.4. Koguduse vaimulike ametiriietus
4.4.1. Pastoril ja teistel koguduse kodukorras määratud töötegijatel on õigus
usuliste talituste läbiviimisel kanda vastavat ametiriietust, mille vorm määratakse
kodukorras.
4.4.2. Juhul, kui mingi vaimulik vormiriietus tähistab mõne konkreetse kiriku
konkreetset vaimulikku ametit, siis seda segaduste vältimiseks ei kasutata.
4.5. Koguduse kodukord
Täpsemad vaimulikud teenistussuhted ja hierarhia, samuti vaimulikule
esitatavad kvalifikatsiooninõuded määratletakse kodukorraga.
4.6. Koguduse Vanematekogu
4.6.1. Vanematekogu on koguduse juhtorgan, tegutsedes koguduse ametlikult
volitatud esindusena koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
Vanematekogu pädevusse kuuluvad kõik koguduse tegevusvaldkonnad, mis ei ole
seaduse või põhikirjaga antud täiskogu või pastori pädevusse: koguduse eelarve
koostamine ja kinnitamine, koguduse kodukorra ja sisekorra kehtestamine ning
järelvalve nende täitmise üle jms.
4.6.2. Koguduse Vanematekogu liikmed kinnitab pastori ettepanekul ametisse
koguduse Täiskogu. Pastoril on õigus vajadusel liikmeid Vanematekogust välja
arvata. Uued, väljaarvatuid asendavad liikmed kinnitab vastavalt pastori ettepanekule
ametisse Täiskogu. Vanematekogu liikmed juhinduvad oma tegevuses käesolevast
põhikirjast ning Täiskogu ja pastori otsustest.
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4.6.3. Vanematekogu valib enda keskelt esimehe ja tema asetäitja, kellele pastor
delegeerib vajaduse korral peale esindusfunktsiooni veel teisi täiendavaid kohustusi
(näit. kinnisvara haldamine, läbirääkimiste pidamine jms.)
4.6.4. Juriidilistes, finants- ja kinnisvaratoimingutes esindavad kogudust koguduse
pastor ainuisikuliselt või ülejäänud Vanematekogu liikmed ühiselt.
4.6.5. Vanematekogu kui koguduse juhtorgani volitused on tähtajatud.
4.6.6. Kinnisvara ost, müük ja muud suuremad rahalised tehingud otsustab pastor
koos Vanematekoguga ning otsus vormistatakse kirjalikult.
4.6.7. Vanematekogu otsused võetakse vastu kas salajasel või avalikul hääletusel
lihthäälteeenamusega.
4.6.8. Vanematekogus võib olla 3-12 liiget. Vanematekogu tööd juhib koguduse
pastor, kes koopteeritakse Vanematekogu liikmeks.

4.7. Revisjonikomisjon
4.7.1. Koguduse finantstegevuse jälgimiseks kinnitatakse täiskogul kuni
kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes esitab üks kord aastas komisjoni aruande
koguduse Vanematekogule ja täiskogule kinnitamiseks.
4.7.2. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on üks aasta. Komisjoni volituste tähtaega
võib täiskogu otsusega pikendada, kuid mitte üle kolme aasta.
4.7.3. Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda ei pastor ega vanematekogu liikmed.
4.8. Koguduse struktuur
Kogudusel võivad olla põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks vajalikud
osakonnad ja asutused. Nende ülesanded, õigused ning pädevus määratakse
koguduse Vanematekogu ja/või pastori otsusega, vajadusel muutes selleks täiskogul
koguduse põhikirja.
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5. Koguduse liige, tema õigused ja kohustused
5.1 Koguduse liige saab olla iga inimene, kes tunnistab Piiblit kui Jumala Sõna,
koguduse põhikirja ega kuulu mõnda teise kogudusse.
Koguduse liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille peab läbi
vaatama koguduse Vanematekogu. Liikmeks vastuvõtmise otsustab pastor koos
Vanematekoguga. Võrdse häälte jagunemise korral otsustab pastori hääl.
Vanematekogu võib määrata uuele liikmele katseaja, mille vältel tal ei ole koguduses
hääleõigust.
5.2 Koguduse liige peab:
a) olema uuesti sündinud (Jh. 3:3,5) – vastu võtnud Jeesuse Kristuse
kui oma isikliku Päästja ja Lunastaja, saanud veega ristitud ning alistanud oma
elu Jumalale, järgides oma elus kristlike põhimõtteid;
b) tunnustama Jumala Sõna kui kõrgeimat vaimulikku autoriteeti,
püüdes oma elu sellega vastavusse seada;
c) arvestama oma usulises tegevuses koguduse juhtkonna soovitusi,
nõuandeid ja korrigeeringuid
d) juhinduma koguduse kodukorra nõuetest;
e) toetama kogudust vabatahtlikkuse alusel võimalust mööda kümnise,
rahaliste annetuste ja muude materiaalsete vahenditega.
5.2.1. Täiendavaid kohustusi koguduse liikmele võib kehtestada koguduse
täiskogu otsusega.
5.3. Koguduse liikmel on õigus:
a) osa võtta kõikidest koguduse korraldatavatest üritustest, v.a siis kui
ürituse iseloom eeldab ainult asjaga seotud olevate liikmete osavõttu;
b) olla valitud valitavatesse ametitesse;
c) pöörduda küsimuste, ettepanekute ja arupärimistega koguduse
pastori ja Vanematekogu poole ning saada neile vastused;
d) lahkuda koguduse liikmeskonnast kirjaliku teate alusel, milles
põhjendab oma lahkumist koguduse Vanematekogule.
5.4. Koguduse liikmeskonnast väljaarvamine
Koguduse Vanematekogul on õigus oma otsusega koguduse liikmeskonnast
välja arvata isikuid, kes ühe aasta vältel ei ole mõjuva põhjuseta mingil moel
osalenud koguduse töös või kelle eluviisid ja usulised tõekspidamised ei vasta
koguduse esitatavatele nõuetele, põhikirjale ja usulistele tõekspidamistele.
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Kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele ühelgi juhul, ka
mitte kogudusest lahkumise või väljaarvamise korral.
6. Koguduse vara
6.1 Koguduse omandiks võib olla kinnis- ja vallasvara ning rahalised vahendid,
mis on vajalikud põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks.
6.2. Koguduse sissetulekud moodustuvad kümnisest ja annetustest,
kingitustest, pärandvarast, välisabist teistelt kogudustelt ja liitudelt, oma vara
kasutada andmisest (rent, laen jne), oma vara ja toodete müügist, vajadusel
liikmemaksust ja tasulistest usutalitustest, oma vara investeeringutest, korralistest ja
erakorralistest (muu hulgas sihtotstarbelistest) korjandustest ning muudest
seaduslikest vahenditest.
6.3 Kogudusel on õigus asutada ja omada iseseisva juriidilise isikuna
tegutsevaid majandus- ja muid allüksusi ning saada sissetulekuid nende tegevusest.
7. Koguduse lõpetamine
Lisaks seaduses sätestatule võivad koguduse lõpetamise otsustada pastor ja
Vanematekogu, saades selleks kinnituse täiskogult. Koguduse lõpetamise poolt peab
täiskogul hääletama vähemalt ¾ koguduse liikmetest.
Koguduse lõpetamisel valib Vanematekogu likvideerimiskomisjoni.
Likvideerimiskomisjon võtab arvele koguduse vara, nõuab sisse võlad,
rahuldab nõudmised ja annab ülejäänud vara heategevaks otstarbeks või koguduste
liidule.

Põhikiri on vastu võetud koguduse Täiskogu koosolekul 16.01.2005
Vanematekogu esimees Toomas Uritam

............................................

Protokollija Heidi Meier ...........................................
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