MITTETULUNDUSÜHING EESTI TÕUGU HOBUSE KASVATAJATE JA
ARETAJATE SELTS

PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „selts“) eestikeelne nimi on Mittetulundusühing EESTI
TÕUGU HOBUSE KASVATAJATE JA ARETAJATE SELTS ja on ellu kutsutud
algupärase eesti hobusetõu püsimajäämiseks. Aastast 2001 on eesti hobune kantud
väljasureva tõuna ÜRO FAO maailma ohustatud-säilitatavate tõugude nimekirja.
1.2. Seltsi asukoht on Tihuse Hobuturismi talu, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
1.3. Seltsi tegevus on mittetulunduslik. Seltsi tegevus hõlmab kogu Eesti Vabariigi
(edaspidi“Eesti“) territooriumi
2. Seltsi asutajate ja liikmete eesmärk ja ülesanded
2.1. Seltsi liikmete eesmärk on eesti tõugu hobuse kui ohustatud tõu:
2.1.1. genofondi säilitamine
2.1.2. aretamine
2.1.3. kasvastamine ja kasvatamise edendamine
2.1.4. eesti tõugu hobuse propageerimine Eestis ja välismaal
2.1.5. eesti tõugu hobuse kasvatajate esindamine ja kasvatajate huvide kaitsmine
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks võtab selts endale eesti tõugu hobuse säilitamise ja aretuse
teenindamisel alljärgnevad ülesanded
2.2.1. Seaduse poolt ohustatud tõu säilitajale, aretusühingule ja jõudluskontrolli läbiviijale
pandud kohustuste täitmine:
a) eest tõugu hobuste tõuraamatu pidamine ja passide väljastamine
b) eesti tõugu hobuste jõudluskontrolli läbiviimine
c) eesti tõugu hobuste säilitusprogrammi koostamine ja läbiviimine
d) eesti tõugu hobuste aretusprogrammi koostamine ja läbiviimine
e) eesti tõugu hobuste hindamine ja aretuseks tunnustamine
f) eesti tõugu hobustele jõudluskontrolli teostamine ja aretusväärtuste määramine
g) eesti tõugu hobuste tõumaterjali levitamise ja kasutamise kontrollimine
h) eesti tõugu hobuste sugutäkkude tunnustamine
i) eesti tõugu hobuse seemendamise korraldamine
j) muud põllumajandusloomade aretuse seadusega aretusühingule pandud
ülesanded
k) muud aretusega seotud tegevused
Kokkuleppel vastavate organisatsioonide, asutuste, ettevõtete või isikutega võib selts
nende ülesannete tehnilise teostuse anda üle teistele organisatsioonidele, asutustele,
ettevõtetele või isikutele.
2.2.2.
2.2.3.

Oma liikmete esindamine Eesti poliitilises, majandus- ja kultuurielus, üldsuse
informeerimine eesti tõugu hobuse väärtustest ja nende populaarsuse tõstmine.
Koostöö valitsusasutustega ja valitsusasutuste poolt hallatavate riigiasutustega,
kultuuri- ja spordiorganisatsioonidega ning hobuse säilitamise, kasvatamise ja
aretusega tegelevate organisatsioonidega.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Hobusekasvatajate nõustamine ja kogemuste omandamise ning teabe vahendamise
organiseerimine
Koolituste korraldamine ja informatsiooni levitamine seminaride, kursuste,
ekskursioonide jms kaudu.
Riiklike toetuste ja sponsorannetuste taotlemine.

3. Liikmeskond. Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse lõpetmine ja seltsist väljaarvamine.
3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasvatab või omab eesti tõugu
hobuseid ja tunnustab seltsi põhikirja.
3.2. Seltsi toetajaliikmeks (hääleõiguseta) võib olla mistahes füüsiline või juriidiline isik
3.3. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus konsensuse alusel.
3.4. Kui juhatus keeldub taotlejat vastu võtmast on tal õigus taotleda vastuvõtmist üldkoosoleku
poolt. Ülkoosolekul liikmete vastuvõtmiseks on vajalik kvoorumist 9/10 poolthäält.
Üldkoosoleku otsus on lõplik.
3.5. Iga liige võib seltsist lahkuda isikliku avalduse alusel 3- kuulise etteütlemisajaga.
Lahkumisavaldus rahuldatakse peale avalduse esitaja poolt oma võlgnevuste likvideerimist.
3.6. Liikmelisus lõpeb liikme surma korral ja juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja
tegevuse lõppemise korral.
3.7. Juhatus võib liikme seltsist välja arvata seltsi huvide kahjustamise või seltsi ees olevate
kohustuste täitmata jätmise korral (milleks võib olla: valeandmete esitamine hobuste kohta,
liikmemaksu või muu rahalise kohustuse täitmata jätmine pärast kirjalikku meeldetuletust,
loomakaitse ehk hobuste heaolu põhimõtete vastu eksimine või mõni sarnane tegu.)
3.8. Seltsist väljaarvamisest peab juhatus koos põhjendusega teatama koheselt kirjalikult.
Väljaarvatud liikmel on õigus juhatuse otsuse peale edasi kaevata üldkoosolekule, kelle
otsus milleks peab olema kohalolnud liikmete 9/10 häälteenamus on lõplik.
4. Liikmete õigused
Kõigil seltsi liikmetel on võrdsed õigused osa võtta seltsi üritustest ja tegevusest, saada ja
kasutada kogu seltsi kasutuses olevat informatsiooni hobusekasvatuse ja tõu säilitamise kohta,
esitada oma arvamusi, osa võtta üldkoosolekust ja sealtoimuvatest hääletustest, olla valitud
seltsi juhatusse või muudesse organitesse.
5. Liikmete kohustused.
Liikmetel on kohustus toetada seltsi eesmärkide saavutamist, mitte kahjustada seltsi huvisid ega
mainet, anda seltsile vajalikku informatsiooni oma hobuste kohta, nõustuda informatsiooni
avalikustamisega. Iga liige on kohustatud maksma liikmemaksu ja oma hobuste registreerimise
või tõuraamatusse kandmisega seotud või muud seltsi poolt kehtestatud tasud.
6. Organisatsiooniline struktuur.
Seltsi organid on
6.1. Üldkoosolek
6.2. Juhatus
6.3. Revisjonikomisjon
7. Üldkoosolek.
7.1. Ühingu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek. Korraline üldkoosolek peetakse üks
kord aastas pärast majandusaasta lõppu
7.2. Üldkoosolekul on seltsi liikmetel hääleõigus ja toetajaliikmetel nõuandev sõnavõtuõigus
7.3. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki seltsi puudutavaid küsimusi.

Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
a) põhikirja muutmine
b) juhatuse valimine
c) juhatuse esimehe valimine
d) juhatuse poolt koostatud seltsi tegevusaruande arutamine ja kinnitamine
e) revisjoniaruande kinnitamine
f) majandusaruande kinnitamine
g) liikmemaksude suuruse ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
h) eelarve kinnitamine
i) palgaliste ametikohtade arvu, ametipalkade ja ametijuhendite kinnitamine
j) seltsi tegevuse eesmärkide muutmine
k) seltsi tegevuse lõpetamine
7.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% liikmetest
7.5. Kutsed koosolekule koos päevakorraga ja kõigi kirjalike materjalidega peavad olema
kõigile liikmetele välja saadetud vähemalt 2 nädalat enne koosolekut.
7.6. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab 2/3 kohalolijatest,
kui seltsi põhikirja või Mittetulundusühingu seadusega ei ole määratud teisiti.
7.7. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete poolthäältest.
8. Juhatus
8.1. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks
8.2. Juhatus on kolme- kuni viieliikmeline
8.3. Kui juhatuse otsuse vastuvõtmisel hääled jagunevad võrdselt on juhatuse esimehel kaks
häält
8.4. Juhatuse ülesandeks on:
a) seltsi tegevuse juhtimine ja korraldamine, seltsi esindamine
b) säilitusprogrammi, aretusprogrammi ja tõuraamatu eeskirjade vastuvõtmine ja
muutmine vastavalt üldkoosoleku otsusele
c) ürituste plaani ja juhatuse tööplaani koostamine ja elluviimine
d) tegevusaruande ja finantsaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule
e) eelarve koostamine
f) raamatupidamise korraldamine
g) hindamiskomisjonide määramine
h) eelarves ettenägemata kulutuste otsustamine
i) palgaliste töötajatega töölepingute sõlmimine ja töötajate poolt töökohustuste täitmise
jälgimine
9. Tegevjuht
9.1. Võimalusel ja vajaduse korral võtab juhatus tööle tegevjuhi, kelle ülesanneteks on
a) säilitusprogrammi väljatöötamine ja täiendamine
b) aretusprogrammi väljatöötamine ja täiendamine
c) tõuraamatu pidamine
d) seadustele vastava raamatupidamise ning finantstoimingute tagamine
e) üldkoosolekul kinnitatud eelarve ja tegevusplaani täitmise jälgmine
f) otsese majandustegevuse korraldamine
g) juhatuse otsuste elluviimise tagamine
9.2. Tegevjuht võtab juhatuse koosolekutest osa ettepaneku- ja sõnaõigusega, kuid tal ei ole
hääleõigust.

10. Hindamiskomisjonid.
10.1. Juhatus moodustab vastavalt vajadusele ühe või mitu hindamiskomisjoni,kuhu
kaasatakse oma ala spetsialiste
10.2. Iga komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjonile esimehe
10.3. Komisjonid koostavad oma tööplaanid ja hindamisjuhised
11. Revisjonikomisjon.
11.1. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt 3-ks aastaks ja kuni kolmeliikmeline
11.2. Revisjonikomisjon peab läbi viima seltsi majandusaasta tegevuse revideerimise,
koostama selle kohta aruande ning esitama koos ettepanekutega üldkoosolekule.
12. Seltsi rahastamine.
12.1. Seltsi rahalised vahendid koosnevad
a) liikmemaksudest ja teenustasudest. Liikmemaksude ja teenustasude loetelud ning
suurused kinnitab juhatuse ettepanekul üldkoosolek
b) vabariigi valitsuse eraldistest
c) annetustest
d) muudest tuludest
12.2. Selts haldab, kasutab ja käsutab oma vara vastavuses põhikirja sätetega ja aastaks
kinnitatud tegevusplaanidega. Seltsi vara kasutatakse üksnes seltsi liikmete poolt ühiselt seatud
eesmärkide saavutamiseks.
12.3. Oma ülesannete elluviimiseks on seltsil õigus sõlmida lepinguid ja kasutada oma
rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
13. Seltsi lõpetamine.
13.1. Seltsi tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud korras.
13.2. Seltsi tegevuse lõpetamiseks üldkoosoleku otsuse alusel on vaja 9/10 häälte enamust.
Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
13.3. Tegevuse lõpetamise korral antakse seltsi vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule,
sihtasutusele, riigile või kohalikule omavalitsusele.
13.4. Kui seltsi vara ei saa jaotada põhikirjas ette nähtud alustel, juhindutakse vara jaotamisel
seaduses sätestatust.
14. Kui käesolev põhikiri on vastuolus kehtiva seadusandlusega, kohaldatakse põhikiri seadusega.
Mittetulundusühingu EESTI TÕUGU HOBUSE KASVATAJATE JA ARETAJATE SELTSI
põhikiri on kinnitatud 30. Augustil Tihuse Hobuturismi talus, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare
maakond, asutajate üldkoosolekul.
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