
MTÜ TARTU TRENNID  
PÕHIKIRI 

 

1.ÜLDSÄTTED 

1.1.  Mittetulundusühing  Tartu Trennid (edaspidi Ühing), on vabatahtlik mittetulunduslik 
organisatsioon, mis ühendab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid ning mis tegutseb liikmete tahte ja 
huvide kohaselt ja mille asukoht on Eesti Vabariik. 
1.2.  Ühing  juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, 
Eesti Kennelliidu (EKL)  ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique 
Internationale – F.C.I.)  normatiivaktidest ning  koeri puudutavatest eeskirjadest. 
1.3.  Ühing on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, sümboolika ja nime. 
1.4.  Ühing võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti 
Vabariigi seadustega lubatud piires. 
1.5.  Ühing omab õigust moodustada allüksuseid EV Mittetulundusühingute seaduses 
sätestatud korras 
1.6.  Ühingu omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute 
seaduses sätestatud korras.  
1.7.  Ühingu võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi 
Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires. 
1.8.  Ühingu on asutatud tähtajatult. 
1.9.  Ühingu töökeel on eesti keel ja vene keel 
1.10.Ühingu asukoht on Tartu, Eesti 

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

2.1.  Ühingu eesmärgid:  
2.1.1.  Koerte omanike ja koerahuviliste isikute koondamine ühtsesse organisatsiooni; 
2.1.2.  Koerte arendamine, selgitamine ja populariseerimine; 
2.1.3.  Koerte kohta info hankimine, süstematiseerimine ja levitamine; 
2.1.4.  Koerte kasvatamisega seonduv kirjastustegevus ja konsulteerimine; 
2.1.5.  Kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine; 
2.1.6.  Välis- ja vabariigisiseste suhete loomine koerakasvatuse valdkonnas. 
2.1.7.  Koerte kasvatamiseks mõeldud harjutustele tingimuste loomine.  

   2.2.  Ühingu tegevusalad ja ülesanded : 
2.2.1.  Selgitus- ja propagandatöö organiseerimine; 
2.2.2.  Võistluste, kokkusaamiste, presentatsioonide, seminaride, konkursside, 
näituste,konsultatsioone ja muude  haridus- ja huvitegevuste organiseerimine ning 
läbiviimine. 
2.2.3.  Koerte spetsialistide alg- ja täienduskoolituse organiseerimine; 
2.2.4.  Koertele, omanikele ja tõuhuvilistele isikutele koolituste korraldamine ning 
organiseerimine; 
2.2.5.  Kinoloogia kirjanduse ja materjali kogumise, töötlemise, avaldamise ja 
väljaandmise korraldamine;  
2.2.6.  Kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste ühingute ning klubidega ning muude 
kennelühendustega; 
2.2.7.  Oma liikmete huvide esindamine; 



2.2.8.  Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest. 

3. LIIKMESKOND 

 3.1.  Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes kohustub järgima käesolevat 
põhikirja ja osalema ning kaasa aitama ühingu eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate 
ülesannete lahendamisel. 
3.2.  Mittetulundusühingu liikmeks võib olla: 

3.2.1.  Füüsiline isik alates 18. eluaastast; 
3.2.2.  Mittetulundusühingu liikme perekonna liige (mees, naine või lapsed, noorem õde 
või vend kuni   18. eluaastani). 

 3.3.  Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda liikmemaks. Liikmeks 
vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks 
vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek. 
3.4.  Liikmeks astuja loetakse liikmeks päevast, mil ta on esitanud selleks kirjaliku avalduse või 
täidetud ankeedi ja tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu. Liikmemaksu tasumist arvestatakse 
jooksva aasta eest alates esimese liikmemaksu tasumise päevast. 
3.5.  Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti 
Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega. 
Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise muud tingimused otsustab Ühingu juhatus. 
3.6.  Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeruv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ning 
kohustub järgima Ühingu põhikirja. 
3.7.  Ühingu välisliikmel ei ole õigust olla valitud Ühingu juhtorganitesse ja omada hääleõigust 
ning õigust taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist, välja arvatud 
liikmelisuse taastamine. 
3.8.  Ühingu liikmel on õigus: 

3.8.1.  Osaleda kõigil mittetulundusühingu poolt korraldatavatel üritustel; 
3.8.2.  Võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda  
esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Klubi liiget. Üks Ühingu liige saab volikirja alusel 
üldkoosolekul esindada kuni kahte (2) Ühingu liiget; 
3.8.3.  Juriidilise isikuna olla esindatud ühe volitatud esindaja ja ühe häälega Ühingu 
üldkoosolekul; 
3.8.4.  Lahkuda mittetulundusühingust esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. 
Lahkumise kinnitab juhatus. 
3.8.5.  Saada informatsiooni mittetulundusühingu tegevuse kohta; 
3.8.6.  Тeha ettepanekuid mittetulundusühingu paremaks, efektiivsemaks tegevuseks; 
3.8.7.  Еsitada aruteluks üldkoosolekule päevakorrapunkte. 
3.8.8.  Füüsilisest isikust Ühingu liikmel, kelle katkematu liikmestaaž on vähemalt 5 aastat, 
on õigus olla valitud Ühingu juhtorganitesse ja ametitesse ning sealt oma kirjaliku 
avalduse alusel tagasi astuda. 
3.8.9.  Taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist. 
3.8.10. Кasutada kindlaksmääratud korras Ühingu sümboolikat. 

3.9.  Ühingu liige on kohustatud: 
3.9.1.  Järgima Ühingu põhikirja; 
3.9.2.  Täitma Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on 
takistatud, peab liige sellest esimesel võimalusel juhatust informeerima; 
3.9.3.  Tasuma õigeaegselt liikmemaksu; 
3.9.4.  Hoidma ja säilitama tema kasutuses olevat Ühingu vara; 
3.9.5.  Olla lojaalne mittetulundusühingule; 



3.10.   Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui liige ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid 
liikmekohustusi, või on kahjustanud Ühingut ja Ühingu mainet. Ühingust väljaarvatud liige võib 
üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist. Juhatuse liikme väljaarvamine 
Ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse. 
3.11.  Mittetulundusühingust väljaastumine: 

3.11.1.  Liikmel on õigus mittetulundusühingust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku 
avalduse põhjal. 
3.11.2.  Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 1 (ühe) kuu jooksul ning 
teatama sellest väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast. 

3.12.  Mittetulundusühingust väljaarvamine: 
3.12.1.  Mittetulundusühingu liikme surma korral; 
3.12.2.  Kui mittetulundusühingu liige ei ole tasunud järgneva perioodi liikmemaksu kolme 
kuu jooksul  
3.12.3.  Kui ta on eksinud mittetulundusühingu põhikirja, juhatuse või üldkoosoleku 
otsuste, EKL-i ja FCI-i normatiivaktide. 
3.12.4.  Kui liige on oma süülise tegevusega kahjustanud mittetulundusühingu mainet või 
kaotanud teiste liikmete usalduse.  
3.12.5.  Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada 
üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.  
3.12.6.  Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku 
pädevusse. 

3.13.  Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei 
saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul, kui mõnel juhtorgani liikmel 
on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu 
tasumiseni. 
3.14. Liikmel, kes lahkub või arvatakse mittetulundusühingust välja, ei ole õigust 
mittetulundusühingu varale ja talle ei tagastata makstud makse. 

4. JUHTIMINE 

4.1.  Ühingu kõrgeim organ on vastavalt seadusele Ühingu üldkoosolek, millel võivad osaleda 
kõik Ühingu liikmed ,mis koguneb Juhatuse kutsel vähemalt üks kord kord kolme aasta järel  . 
Kutse üldkoosolekule saadetakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva 
enne selle toimumist. 
4.2.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust. 
4.3.  Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev 
põhikiri ei näe ette teisiti. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl. 
4.4.  Üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, kui üldkoosolek ei 
otsusta teisiti. 
4.5.  Juhatuse koosolekud võib korraldada istungina või muul osalistele sobival moel (telefoni-, 
e-posti- või veebikoosolekul või nende kombinatsioonid). Koosolekud protokollitakse ja 
allkirjastatakse taasesitamist võimaldavas vormis. 
4.6.  Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 liikmete 
kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline koosolek 
tuleb läbi viia hiljemalt 31 (kolmekümne ühe) kalendripäeva möödumisel nõudmise esitamisest. 
4.7.   Üldkoosoleku pädevuses on: 
  4.7.1.  Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas. Vastav päevakorra projekti punkt 
peab olema avaldatud üldkoosoleku kutsel. Põhikirja muutmise ja Ühingu juhatuse valimise 



otsuste poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust. 
Põhikirja muutus jõustub selle registrisse kandmisest. 

4.7.2.  Еesmärgi muutmine; 
4.7.3.  Ühingu tegevusplaanide kinnitamine; 
4.7.4.  Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine; 
4.7.5.  Ühingu juhatuse valimine; 
4.7.6.  Ühingu liikme taotlusel juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine 
4.7.7.  Revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine; 
4.7.8.  Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud 
mittetulundusühingu juhatuse pädevusse 

4.8.  Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja 
protokollija. 
4.9.  Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile mittetulundusühingu liikmetele; 
4.10.  Mittetulundusühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil 
mittetulundusühingu juhatus, mille pädevuses on: 

4.10.1.  Ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelistel perioodidel; 
4.10.2.  Mittetulundusühingu juhatus on 1 kuni 3 liikmeline ja valitakse 3 aastaks. 
4.10.4.  Ühingu liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine; 
4.10.5.  Ühingu raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine; 
4.10.6.  Liikmemaksude kogumine ja laekumiste jälgimine; 
4.10.7.  Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine. 
4.10.8.  Ühingu teenuste hinnakirja koostamine ja kinnitamine. 
4.10.9.  Üldkoosoleku kokkukutsumine ja koosoleku päevakorra ettevalmistamine; 
4.10.10. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine; 
4.10.11. Ühingu esindamine, liikmete ja nende koerte huvide eest seismine ning lepingute 
sõlmimine; 
4.10.12. Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine; 
4.10.13.  Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine; 
4.10.14. Põhivahendite haldamine, käibevahendite seisu jälgimine; 
4.10.15. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse. 

4.11.  Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega mittetulundusühingu     
liikmete seast.  
4.12 Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja 
ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse 
lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek avalduse alusel. 
4.13.  Mitmeliikmelise juhatuse korral valivad Juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.  

4.14. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda 
juhatuse otsusel üks Juhatuse liikmetest.  

4.15.  Juhatuse  ülesanded ja õigused on: 
4.15.1. Juhatuse tegevuse koordineerimine;  
4.15.2. Juhatuse istungite juhatamine;  
4.15.3. Mittetulundusühingu esindamine õigustoimingutes koos teise juhatuse liikmega 
ühiselt.  
4.15.4. Juhatuse otsuste alusel mittetulundusühingu vahendite kasutamine, jooksva 
tegevusega seotud lepingute sõlmimine, volikirjade välja andmine.  
4.15.5. Mittetulundusühingu rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise 
ning raamatupidamis-arvestuse tagamine.  
4.15.6. Juhatusele mittetulundusühingu aastaaruande ja bilansi projekti esitamine. 



4.16.   Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada mittetulundusühingut kõigis 
õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust. 
4.17.   Mittetulundusühingu õigustoimingutes kinnitatakse üks (1) juhatuse liige.  
4.18.   Juhatus tuleb kokku esimehe  kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. 
Juhatus käib koos vähemalt kaks korda aastas, vajaduse korral sagedamini.  
4.19.   Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest. 
4.20.   Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on 
otsustav juhatuse esimehe hääl või tema puudumisel aseesimehe hääl. 
4.21.   Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku 
juhataja ja protokollija.  
4.22.   Mittetulundusühingu juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud 
vajalike kulutuste hüvitamist 
 

5. RAHALISED VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS 

 
5.1.  Mittetulundusühingu rahalised vahendid moodustuvad:  

5.1.1.   Sisseastumis- ja liikmemaksudest.  
5.1.2.   Näituste,võistluste, ürituste, koolituste ja kursuste korraldamise tulust ning 
reklaami, erialakirjanduse ja muu mittetulundusühingu tegevusega seotud materjalide ja 
vahendite vahendamisest ja realiseerimisest.  
5.1.3.   Erialakirjanduse ja meenete müügist. 
5.1.4.   Sponsorite eraldistest. 
5.1.5.   Annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevusest saadavast tulust oma 
põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel. 
5.1.6.   Pangaarve intressidest. 
5.1.7.   Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel. 
5.1.8.   Muudest seadusega lubatud laekumistest. 

5.2.  Mittetulundusühingu raha kasutatakse: 
5.2.1.  Kohustuslike maksete tegemiseks, nt. ruumirentide maks, tööinvetaaride rent  jne; 
5.2.2.  Mittetulundusühingu materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega 
seotud kulude katteks, koolitused jne.; 
 5.2.3.  Mittetulundusühingule osutatud teenuste eest maksmiseks; 
5.2.4.  Töötasude maksmiseks. 

5.3.   Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse vähemalt kahe (2) juhatuse liikme korraldusel ning 
juhatuse nõusolekul. 
 
6.  ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE 
  
6.1.   Mittetulundusühingu aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 
01.jaanuar ja lõpp 31. detsember.  
6.2.   Mittetulundusühingu teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja 
esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab 
oma majandustegevuse kontrollimist;  
6.3.   Juhatus koostab kalendriaasta lõppedes selle kohta finants-majandusliku aruande . 
 
 
 



7. ÜHINGU REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE  
 
7.1.   Mittetulundusühingu reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles 
näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle mittetulundusühingu õigused ja kohustused.  
7.2.   Mittetulundusühingu tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või 
muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.  
7.3.   Mittetulundusühingu tegevuse lõpetab üldkoosolek. 
7.4.   Mittetulundusühingu tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla 1 (ühe). 
7.5.   Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse ühingu vara asutaja vahel võrdselt ja ühingu 
kapitall jagatakse kõigi liikmete vahel võrdselt. 
7.6.   Mittetulundusühingu tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras. 
  
Põhikiri on viidud vastavusse Eesti Vabariigis kehtiva Mittetulundusühingute seadusega. 
Kinnitatud MTÜ Tartu Trennid  asutamiskoosolekul Tartus 02.07.2018.a  
 

 

 

 

 


