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MITTETULUNDUSÜHING 

KALEVI JAHTKLUBI     

P Õ H I K I R I 
Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 20.02.2017 erakorralise üldkoosoleku otsusega. 

 

 

ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Kalevi Jahtklubi (edaspidi klubi). 

1.2. Klubi on 8. veebruaril 1948. a asutatud VS Kalev Tallinna Jahtklubi õigusjärglane. 

1.3. Klubi asukoht on Tallinn  Pirita tee 17 Eesti Vabariik. 

1.4. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja põhikirjast. 

1.5. Klubil on oma sümboolika. 

1.6. Klubi tegevuse eesmärgid on: 

1.6.1. tingimuste loomine purjetamise ja jääpurjetamise kõigi eri liikide arenguks, 

nende järjepidevuse kindlustamine, väljaõppe ja treeningtöö ning oma eesmär-

kideks vajaliku majandustegevuse korraldamine; 

1.6.2. koostöö teiste ühingute, klubide, liitude ja organisatsioonidega Eestis ja välis-

maal; 

1.6.3. klubi liikmete esindamine ja õiguste kaitsmine oma huvialaga tegelemisel, sa-

muti suhtlemisel teiste ühingute, klubide, liitude, organisatsioonidega ja üksi-

kisikutega; 

1.6.4. purjetamise toetamine ja arendamine ning ühiskonnas propageerimine. 

 

1.7. Eesmärkide saavutamiseks on: 

1.7.1. purjeregattide, jää- ja purjetamisvõistluste ning muude spordiürituste korralda-

mine ja läbiviimine; 

1.7.2.  purjetamisalaste koolituste ja kursuste organiseerimine ning läbiviimine (kuni 6 

kuud);  

1.7.3. rahvusvahelistes ja riiklikes arendus- ja edendusprogrammides, projektides ning 

kampaaniates osalemine. 

1.7.4. teabevahendite ja raamatute kirjastamine;  

1.7.5. sadamate, spordivahendite ning –rajatiste omandamine ja haldamine; 

1.7.6. võistkondade ja sportlaste võistlustest osavõtu finantseerimine; 

1.7.7. liikmete, sportlaste ja treenerite autasustamine spordivõistlustel, klubilistel täht-

päevadel, juubelitel ning muudel klubilistel üritustel; 

1.7.8. purjespordi arendamisel silmapaistvate isikute autasustamine ja premeerimine 

ning stipendiumite välja andmine vastavalt kehtivale korrale;  

1.7.9.  huvikooli pidamine juhindudes erakooliseadusest 
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2. KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVA-

MISE TINGIMUSED JA KORD 

 

2.1. Klubil on liikmed, auliikmed, veteranliikmed ja noorliikmed. 

2.1.1. noorliige on alla 18 aastane isik; 

2.1.2. auliige on isik, kellele on nimetatud staatus omistatud väljapaistvate teenete või 

purjetamise eest klubi ees. Isiku auliikmeks nimetamise otsustab üldkoosolek; 

2.1.3. veteranliikmed on pensioniikka jõudnud liikmed, kes on kuulunud klubi liikmes-

konda vähemalt 15 aastat; 

2.2. Klubi liikmeksastumise avaldus peab sisaldama kahe vähemalt viieaastase klubi liikmes-

taažiga soovitaja nime ja allkirja.  Noorliikmeks taotleja avaldus peab muuhulgas sisal-

dama lapsevanema või eestkostja nõusolekut. 

2.3. Liikme väljaastumine toimub juhatuse otsusega määratud kuupäevast alates liikme aval-

duse alusel. 

2.4. Liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusega määratud kuupäevast alates alljärgnevatel 

põhjustel: 

2.4.1. liige ei tasu juhatuse poolt kindlaksmääratud ajaks ja suuruses liikmemaksu või 

sisseastumismaksu; 

2.4.2. liige ei täida liikmekohustusi või ei tee seda nõuetekohaselt; 

2.4.3. eetikanormide rikkumise korral aukohtu otsuse alusel; 

2.4.4. muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 

2.5.  Klubi liikmete miinimumarv on viis, maksimumarv ei ole piiratud. 

 

3. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

3.1. Liikmel on õigus: 

3.1.1. osaleda hääleõiguslikult üldkoosolekul. Liige saab üldkoosolekul osaleda ja hää-

letada üksnes isiklikult, esindaja kaudu osaleda ei saa. Igal klubiliikmel on üks 

hääl.  Klubi noorliige ei oma üldkoosolekul hääleõigust; 

3.1.2. saada liikmele ettenähtud soodustusi klubi vara, vahendite ja õiguste kasutami-

sel; 

3.1.3. võtta osa klubi korraldatud üritustest; 

3.1.4. kasutada  klubi sümboolikat ettenähtud korras. 

3.2. Liige on kohustatud: 

3.2.1. järgima klubi kodukorda ning klubi moraali- ja eetikakoodeksit; 

3.2.2. täitma klubi põhikirja ja juhtorganite otsuseid; 

3.2.3. tasuma liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu; 

3.2.4. tasuma liikmemakse; 

3.2.5. hoidma ja kasutama heaperemehelikult klubile kuuluvat vara; 
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3.2.6. järgima sadama eeskirju, meresõidu ohutuse seadust ja väikelaevade kasutamise 

nõudeid ja korda;  

3.2.7. täitma klubi poolt teiste organisatsioonidega sõlmitud lepinguid ja kokkuleppeid 

põhikirjast, üldkoosoleku jm juhtorganite otsustest tulenevate kohustuste pii-

res; 

 

4. KLUBI JUHTIMINE 

Kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.  

4.1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.1.1. põhikirja muutmine ja täiendamine; 

4.1.2. eelarve ehk majanduskava kinnitamine; 

4.1.3. moraali- ja eetikakoodeksi kinnitamine; 

4.1.4. aukohtu valimine; 

4.1.5. majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.1.6. klubi kinnisasjade käsutamistehingu tegemise otsustamine ja selle tehingu olu-

liste tingimuste määramine (väljaarvatud üüri- ja rendilepingute sõlmimine tähtajaga 

kuni kaks aastat); 

4.1.7. juhatuse ja juhatuse esimehe (kommodoor) ja aseesimehe (asekommodoor) vali-

mine. 

4.2. Juhatuse liikmete miinimumarv on viis ja maksimumarv on üksteist. Juhatuse liikmeks 

võib olla isik, kes on klubiliige. 

4.3. Kõikides  õigustoimingutes esindab klubi vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.   

4.4. Juhatus valitakse kaheks aastaks. 

4.5. Juhatuse tegevust korraldab kommodoor (juhatuse esimees); 

4.6. Juhatuse pädevusse kuulub: 

4.6.1. klubi kodukorra kinnitamine ja muutmine; 

4.6.2. klubi tegevuseks vajalike komisjonide moodustamine, komisjoni tööplaanide ja 

tegevusaruannete kinnitamine; 

4.6.3. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja –arvamise otsustamine, välja arvatud au-

liikmete nimetamine; 

4.6.4. liikmete registri pidamine; 

4.6.5. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning  tasumise korra määramine; 

4.6.6. klubi liikmete autasustamise korraldamine; 

4.6.7. majandusaasta aruande ja majanduskava esitamine üldkoosolekule; 

4.7. Klubi juhatuse otsuste täitmise korraldaja ja klubi tegevuse organiseerija on klubiülem. 

Ülema kohustused on sätestatud ametijuhendis. 
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5. JUHTORGANITE KOOSOLEKUTE KOKKUKUTSUMINE, LÄBIVIIMINE 

JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD  

5.1. ÜLDKOOSOLEK: 

5.1.1. Korralise koosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas viie kuu jooksul pärast 

majandusaasta lõppu; 

5.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab juhatus kas omal al-

gatusel või kui seda kirjalikult ja põhjust ära näidates nõuab 1/3 juhatuse liik-

metest või 1/10 klubi täieliku teovõimega liikmetest. 

5.1.3. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 15 päeva 

enne koosoleku toimumist.  Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab 

ette teatama vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.  Üldkoosoleku kok-

kukutsumise teated  avaldatakse klubi interneti koduleheküljel ning klubi tea-

dete tahvlil. 

5.1.4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada klubiliige. 

5.1.5. Ilma koosolekut kokku kutsumata loetakse otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt 

on kirjalikult hääletanud kõik liikmed. Põhikirja muutmise otsus on vastuvõe-

tud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

5.1.6. Üldkoosolek protokollitakse.  

5.1.7. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liik-

metele kättesaadav. 

 

5.2. JUHATUSE KOOSOLEKUD: 

5.2.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liik-

metest.   

5.2.2. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vaja häälteenamust. 

5.2.3. Juhatuse otsus on vastu võetud ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

poolt on kirjalikult hääletanud kõik juhatuse liikmed. 

5.2.4. Juhatuse koosolek protokollitakse.  

5.2.5. Pärast 14 päeva möödumist juhatuse koosoleku lõppemisest peavad otsused 

olema liikmetele kättesaadavad. 

 

6. AUKOHUS 

6.1. Aukohus vaatab läbi juhatuse või vähemalt 10 klubi liikme poolt klubi liikme suhtes 

eetika- ja moraalinormide, põhikirja või muude klubi liikmete suhtes kehtivate kohustuste 

rikkumisest tulenevaid kaebusi.  

6.2. Aukohtu liikmed valitakse Klubi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Aukohtu liige võib 

olla isik, kes on klubi liige.  
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6.3. Aukohus vaatab kaebusi läbi kolmeliikmelises koosseisus.  

6.4. Aukohus juhindub oma tegevuses klubi põhikirjast, Aukohtu reglemendist ja muudest 

üldkoosoleku ning teiste juhtorganite otsustest. 

6.5. Aukohus võib teha juhatusele ettepaneku rakendada liikme suhtes karistusena noomitust 

või ettepaneku liikme väljaarvamiseks. 

 

7. JÄRELEVALVE 

7.1. Üldkoosolek määrab revisjoni või audiitorkontrolli.  

 

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE 

8.1. Mittetulundusühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on 

vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud 

liikmetest. 

8.2. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jää-

nud vara üle tulumaksuseaduses määratletud tulumaksusoodustusega mittetulun-

dusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule või 

avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

 


