
 

 

 

MTÜ Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi  

P Õ H I K I R I  

 

1. ÜHINGU NIMI JA ASUKOHT  

1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi 

(edaspidi Ühing).  

1.2. Ühingu asukoht on Harjumaa, Tallinna linn.  

 

2. EESMÄRK JA TEGEVUS 

2.1. Ühingu eesmärgiks on liikmete laskespordialase tegevuse koordineerimine, 

laskevõistluste organiseerimine, relvaõpetuse andmine huvilistele ning liikmete 

relvaalane harimine. 

 

3. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE 

 

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla täisealised füüsilised isikud, kes on Kaitseliidu Tallinna 

Maleva tegevväelased, tegevliikmed või toetajaliikmed ning kes tunnistavad ja täidavad 

käesolevat Põhikirja ja muid Ühingu juhtorganite kehtestatud akte, osalevad aktiivselt 

Ühingu tegevuses ja tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ning regulaarset 

liikmemaksu.  

3.2  Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu Juhatusele 

(edaspidi Juhatus). 

3.3. Juhatus otsustab 30 päeva jooksul alates avalduse laekumise päevast 

liikmekandidaadi sobivuse. Otsustamisel võtab Juhatus arvesse kandidaadi üldise 

aktiivsuse Kaitseliidus, võime olla turvaline relvaomanik, relvaalase erioskuse 

olemasolu. 

3.4. Ühingu sisseastumismaksu ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra 

kehtestab Ühingu Üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). 

3.5. Ühingu liige võib oma isikliku soovi ja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel 

Ühingu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Kui 

liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta 

eest. 

3.6. Ühingu liikme kuuluvuse Ühingusse võib Juhatuse otsusega ajutiselt peatada, või 

liikme Ühingust välja arvata, kui ta ei täida Ühingu põhikirja, on Ühingut oluliselt 

kahjustanud või on jätnud tasumata Ühingu liikmetele kehtestatud maksud või jätab 

süstemaatiliselt täitmata Ühingu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse 

piirides kehtestatud akte või otsuseid. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise 

kohta võib vaidlustada Üldkoosolekul. 
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4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

4.1. Ühingu liikmel on õigus: 

4.1.1. Osaleda Ühingu tegevuses ja juhtimises, seada üles oma kandidatuuri Ühingu 

organitesse ning osaleda Ühingu organite valimisel; 

4.1.2. Ühingu liikmeskonnast välja astuda. 

4.2. Ühingu liige on kohustatud: 

4.2.1. Järgima Ühingu Põhikirja ja muid Ühingu juhtorganite kehtestatud akte; 

4.2.2. Tasuma õigeaegselt Ühingu kehtestatud makse; 

4.2.3. Hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete 

eest. 

5. ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

 

5.1. Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete Üldkoosolek, mille kutsub kokku 

Juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab 

Ühingu internetilehel ette teatama vähemalt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab 

olema ära näidatud Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. 

5.2 Ühingu erakorralisest Üldkoosolekust tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva. 

5.3. Ühingu Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. 

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 

osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. Põhikirja muutmine ja Ühingu tegevuse 

lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest.  

5.3. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 30 

päeva jooksul, teatades sellest ette 7 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on 

otsustusvõimeline sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust.  

5.4. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui seda nõuavad Ühingu huvid, 

või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmete 

poolt. 

5.5. Ühingu Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5 liiget. 

5.6. Juhatuse liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe, kes juhib Juhatuse tööd. 

5.7. Juhatus valitakse tähtajaga 5 aastat. 

 

 

6. MUUD SÄTTED 

 

6.1. Ühingu lõpetamise korral on Ühingu kohustuste täitmisest ülejääva vara saajaks 

Kaitseliidu Tallinna malev. 

6.2. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

 

Ühingu põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul 27.08.2019 


