
 

PÕHIKIRI 

 

 

1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1  Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji Tõuühing (edaspidi VEB TÜ ), inglise keeles Pharaoh hound, 
Cirneco dell` etna and Basenji Club of Estonia , on avalikes huvides tegutseva FCI 5 rühma osade 
algupäraste tõugude ( vaaraokoer,  etna cirneco ja basenji) koerte kasvatajate, omanike ja tõuhuviliste 
isikute vabatahtlik organisatsioon, mille asukoht on Eesti Vabariik. 
 

1.2  VEB TÜ juhindub oma tegevuses Eesti  Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Eesti 
Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – F.C.I.) 
normatiivdokumentidest ning 5 rühma vaaraokoera, etna cirneco ja basenji tõugusid puudutavatest 
eeskirjadest. 
 

1.3  VEB TÜ on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, VEB TÜ embleemi (koos nende kasutamise 
ainuõigusega), nime ja atribuutikat. 
 

1.4  VEB TÜ võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi 
seadustega lubatud piires. 
 

1.5  VEB TÜ on asutatud tähtajatult. 
 

1.6  VEB TÜ asukoht on Tartu, Eesti Vabariik. 
 

 

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 

2.1   VEB TÜ eesmärgid ja ülesanded on: 
 

2.1.1  Aretuse eeskirjade väljatöötamine, juhendamine, koordineerimine ning kontroll; 
 

2.1.2  Aretajate, kasvatajate ja omanike ning tõuhuviliste isikute koondamine ühtsesse 
organisatsiooni; 
 

2.1.3  Aretajate ja huvitatud isikute esindamine Eesti Kennelliidus; 
 

2.1.4  VEB TÜ ühendatud tõude aretuskontrollide; näituste; koerte maastiku- ja rajajooksude; 
seminaride; kursuste ja muude põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike ürituste 
korraldamine. 
 

2.1.5   Eesti Kennelliidus arvamuse avaldamine VEB TÜ puudutavates tõualastes küsimustes; 
 

2.1.6  Tõualase kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine; 
 

2.1.7  Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja väljapool Eestit; 
 

2.1.8  Eestis elavate VEB TÜ ühendatud tõugude kohta arvestuse pidamine ja vajalike andmete 
kogumine; 
 

2.1.9  Koertele, kasvatajatele, omanikele ja tõuhuvilistele isikutele koolituste korraldamine või 
organiseerimine



 

 

2.1.10  Varjupaika sattunud, uut kodu vajavate või probleemsete VEB TÜ kuuluvate koerte 

abistamine (abifond); 

 
 

3. LIIKMESKOND 
 

3.1  VEB TÜ liikmeks võib olla füüsiline (alates 18.a) või juriidiline isik, kes kohustub järgima 

käesolevat põhikirja ja osalema ning kaasa aitama VEB TÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate 

ülesannete lahendamisel. 
 

3.2  Liikmeks vastuvõtmise otsustab VEB TÜ juhatus taotleja avalduse alusel ning liikme- ja 

sisseastumismaksu tasumisel. VEB TÜ juhatus ei pea oma otsust põhjendama, negatiivse otsuse korral 

sisseastumis- ja liikmemaks tagastatakse. Liikmelisust arvestatakse liikmemaksu tasumise päevast 

jooksva aasta eest. 
 

3.3  Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti 

Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega. 
 

3.4  Liikme õigused peatuvad automaatselt, juhul kui ta pole tasunud liikmemaksu neljateistkümne 

kalendripäeva jooksul peale liikmemaksu tähtaja saabumist. Kui liikmel on kolme kuu jooksul 

tasumata liikmemaks, võib juhatuse otsusega liikme VEB TÜ –st välja arvata. Liige võib väljaarvamise 

vaidlustada VEB TÜ üldkoosolekul, üldkoosoleku otsus on lõplik. Muudel juhtudel, näiteks kui liige on 

tekitanud VEB TÜ-le varalist või moraalset kahju või käitunud põhikirja vastaselt, teeb väljaarvamise 

otsuse üldkoosolek. Väljaarvatud liikmele ei tagastata liikmemaksu, registreerimistasusid ja muid 

kulusid, mida ta on kandnud liikmeks olemise ajal. Vastuvõetud otsus jõustub määramise päevast ja 

sellest teavitatakse isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teade loetakse kätte 

toimetatuks viis päeva peale teavituse saatmist. 
 

3.5  Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeruv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ning 

kohustub järgima VEB TÜ põhikirja. Välisliikmele ei kehti ühingu aretusreeglid, kui ta ei tegele 

aretusega Eestis. 
 

3.6  VEB TÜ välisliikmel ei ole õigust olla valitud VEB TÜ juhtorganisse ja omada hääleõigust ning 

õigust taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist, välja arvatud liikmelisuse 

taastamine. 
 

3.7  VEB TÜ-l on õigus nimetada auliikmeid. Auliikmetele ei kehti liikmemaks ja põhikirjast tulenevad 

kohustused. Auliikmed kinnitab üldkoosolek. Auliige ei oma hääleõigust üldkoosolekul. 
 

 3.8  VEB TÜ liikmel on õigus: 
 

3.8.1  osaleda VEB TÜ üldkoosolekul ja muus tegevuses vastavalt VEB TÜ põhikirjale; 
 

3.8.2  valida ja olla valitud VEB TÜ juhtorganisse; 
 

3.8.3  saada juhatuselt teavet VEB TÜ tegevuse kohta ja esitada oma ettepanekuid VEB TÜ 
tegevuseks;



 

 

3.8.4  osaleda aktiivselt VEB TÜ tegevuses ja propageerida VEB TÜ eesmärke; 
 

3.8.5  astuda VEB TÜ-st välja; 
 

 

 3.9  VEB TÜ liige on kohustatud: 
 

3.9.1  täitma VEB TÜ põhikirja ja üldkoosoleku ning juhatuse seaduspäraseid otsuseid; 
 

3.9.2  tasuma liikmemaksu ja teisi tasusid VEB TÜ juhatuse kehtestatud suuruses ja tähtajal; 
 

                 3.9.3  hoidma ja säästlikult kasutama liidu vara ja materiaalseid vahendeid; 
 

                 3.9.4  täitma F.C.I. ja Eesti Kennelliidu normatiivakte ning VEB TÜ tõuna puudutavaid eeskirju; 
 

 

4. VEB TÜ JUHTIMINE 
 

4.1  VEB TÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik liikmed. 
 

4.1.1  Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist; 

 

4.1.2  VEB TÜ liiget esindab üldkoosolekul ainult tema ise või lihtvolituse alusel teine liige; 

 

4.1.3  Üks liige võib volituse alusel esindada mitte rohkem kui kolme (3) VEB TÜ liiget; 
 

 

4.2  Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse   
pädevusse. 
 

4.3  Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid ainult nendes küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne 
üldkoosoleku kokkukutsumist. 
 

4.4  Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
 

4.4.1  põhikirja muutmine; 
 

4.4.2  eesmärgi muutmine; 
 

4.4.3  liikme väljaarvamine; 
 

4.4.4  aretustöö koordineerimine ja vastavate normide väljatöötamine; 
 

4.4.5  juhatuse liikmete ja revidendi(de) valimine, nende ettekannete ja aruannete 
läbiarutamine ja kinnitamine; 

 

4.4.6  majandusaasta aruande, järgneva aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine; 
 

4.4.7  tegevuse lõpetamine; 
 

 
4.5  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul 
pärast majandusaasta lõppemist. 
 

4.6  Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 1/4 VEB TÜ 



 

 

liikmete häältest. 
 
4.7  Juhul, kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse sama päevakorraga samal 
päeval poole tunni möödumisel eelmise üldkoosoleku lõpust kokku uus üldkoosolek ja see on 
otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust. 
 

4.8  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega hääletamisel. Võrdse häälte arvu korral 
hääletamisel on otsuse langetamisel määravaks koosoleku juhataja hääl. 
 

4.9  Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust 
ära tuues 1/10 VEB TÜ liikmetest. 
 

4.9.1  Erakorralise üldkoosoleku toimumise kohast ja ajast teavitatakse VEB TÜ liikmeid 
kirjalikku      taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist, 
näidates ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuse ja päevakorra. 

 
 

5. VEB TÜ JUHATUS 
 

5.1  VEB TÜ juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kahest kuni kolmest liikmest. 
 

5.2  Juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis aastat. 
 

5.3  Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. 
 

5.4  Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist edasi anda kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui 
see on lubatud üldkoosoleku otsusega. 
 

5.5  Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe ja juhatuse aseesimehe, kes korraldavad 
juhatuse tööd. 
 

5.6  Juhatuse ülesanneteks on: 
 

5.6.1  sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine, liikmete arvestuse pidamine, 
liikmemaksude laekumise jälgimine; 
 

5.6.2  ürituste, seminaride, koolituste, võistluste jm korraldamine; 
 

5.6.3  raamatupidamise korraldamine; 
 

5.6.4  üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja läbiviimine; 
 

5.6.5  majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule; 
 

5.7  Juhatuse koosolekud: 
 

5.7.1  toimuvad vastavalt vajadusele; 
 

5.7.2  kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees;



 

 

5.7.3  juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osalevad vähemalt kaks juhatuse 
liiget; 
 

5.7.4  juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel 
pooleks otsustab juhatuse esimehe hääl; 

 

5.8  Kui juhatuse liige on majandusaasta kestel kõrvale hoidnud oma kohustuste täitmisest, siis võib 
üldkoosolek tema asemele valida uue liikme kuni volituste tähtaja lõpuni. 
 
 

6. VEB TÜ VAHENDID JA VARA 
 

6.1  VEB TÜ omab vahendeid ja vara, mis on vajalikud VEB TÜ tegevuste läbiviimisel. Varalised vahendid 
moodustuvad: 
 

6.1.1  sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
 

6.1.2  füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest; 
 

6.1.3  riiklikest- ja omavalitsuste toetustest; 
 

6.1.4  toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt; 
 

6.1.5  põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja 
reklaamlepingutest, ennustusvõistlustest, kirjastustegevustest, varustuse müügist ning muudest 
laekumistest; 

 

6.2  VEB TÜ vahendid ja vara kuuluvad VEB TÜ le ning neid kasutatakse ja käsutatakse VEB TÜ 
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. VEB TÜ ei 
kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust VEB TÜ 
kohustuste eest. 
 
 
7.  KONTROLL JA ARUANDLUS 
 

7.1  VEB TÜ raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt seadusele. 
 

7.2  Juhatus koostab majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. 
 

7.3  Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. 
 

7.4  Üldkoosolek võib VEB TÜ teiste organite tegevuse üle järelevalve teostamiseks määrata revisjoni või 
audiitorkontrolli. 
 

7.5  Revidendiks või audiitoriks ei või olla juhatuse liige ega raamatupidaja. 
 
 
 8. VEB TÜ LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 
 

8.1  VEB TÜ .lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui 
selle poolt on antud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.



 

 

8.2  VEB TÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). VEB TÜ likvideerijateks on 
VEB TÜ juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole määratud teisiti. VEB TÜ sundlõpetamine 
toimub seaduses sätestatud korras ja alustel. 
 

 8.3  Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara tasuta üle 
samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik- õiguslikule juriidilisele 
isikule. 
 

Põhikiri on viidud vastavusse Eesti Vabariigis kehtiva Mittetulundusühingute seadusega. Kinnitatud 
20.04.2021. 
Muudetud ja kinnitatud 04.03.2022 
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