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1. Mittetulundusühingu nimi
Mittetulundusühingu (edaspidi: ühing) nimi on MITTETULUNDUSÜHING LÕUNA-EESTI
KOERTEKESKUS, lühendina LEKK MTÜ.
2. Ühingu asukoht
Ühingu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.
3. Ühingu eesmärk
3.1. Ühingu eesmärk on arendada tõukoerte kasvatamist ning aretamist, samuti koguda ning
vahendada tõukoerte kohta käivat informatsiooni, lähtuvalt Eesti Kennelliidu põhikirjast.
3.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:
3.2.1 korraldab tõukoerte näitusi ja võistlusi;
3.2.2. korraldab kursuseid ja seminare (v.a. litsentseeritavatel aladel);
3.2.3 annab konsultatsioone.
4. Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine
4.1. Ühingu liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigis alaliselt elav / asuv füüsiline või juriidiline
isik, kes on koeraomanik.
4.2. Ühingu liikmeks võetakse vastu soovija, kirjaliku avalduse alusel.
4.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
5. Ühingust väljaastumine
Iga ühingu liige võib astuda ühingust välja, esitades kirjaliku avalduse juhatusele.
6. Ühingust välja arvamine
6.1.Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega järgmistel alustel:
6.1.1. põhikirja järgimata jätmisel;
6.1.2. ühingu või ühingu liikme(te) olulisel määral kahjustamisel;
6.1.3. liikmemaksu tasumatajätmisel.
7. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed
Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kuni selle
kalendrikuuni, millal liikmelisus lõppes.
8. Liikmete õigused
Ühingu liikmetel on õigus:
8.1. valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
8.2. esitada juhatusele ühingu tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi;
8.3. kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras ühingu sümboolikat ja atribuutikat.
9. Ühingu liikmete kohustused
Ühingu liikmed on kohustatud
9.1. järgima käesolevat põhikirja
9.2. tasuma liikmemaksu ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras;
9.3. hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seista ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
10. Üldkoosolek
10.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
10.2 Üldkoosolekul võib osaleda iga ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud
lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult ühingu teine liige.
11. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
11.1. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
11.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
11.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
11.4. ühingu tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine;

11.4. ühingu tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine;
11.5. ühingu põhikirja muutmine;
11.6. revisjoni komisjoni valimine.
12. Üldkoosoleku läbiviimine
12.1. Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Erakorralisi
üldkoosolekuid võib kokku kutsuda juhatus omal algatusel, vähemalt 1/10 ühingu liikmete
või revisjoni komisjoni nõudmisel, teavitades sellest kirjalikult ette vähemalt neliteist päeva.
Üldkoosoleku kokkukutsumisele lisatakse päevakord.
13. Üldkoosoleku otsus
13.1 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
13.2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema kirjalik.
13.3. Ühingu lõpetamise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletanud üle 2/3 koosolekul
osalenud või esindatud liikmetest.
14. Põhikirja muutmine
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. punktis 14. 2. lõikes sätestatud.
15. Juhatus
15.1. Juhatus juhib ühingu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.
15.2. Üldkoosolek valib viieks aastaks kolmeliikmelise juhatuse, kes valib enda hulgast
juhatuse esimehe.
15.3. Juhatuse esimees juhib juhatuse tegevust ja esindab juhatust koosolekute vahelisel ajal.
15.3. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu
jooksul.
16. Revident
16.1.Järelvalve teostamiseks juhatuse üle ja ühingu finantsmajandusliku tegevuse
kontrollimiseks valib üldkoosolek revidendi.
16.2. Revident valitakse üldkoosoleku poolt tähtajatult. Revidendiks ei tohi olla ühingu
juhatuse liikmed ja ühingu palgalised töötajad.
17. Ühingu vara
17.1. Ühingu vara tekib:
17.1.1. liikmemaksudest;
17.1.2. rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest;
17.1.3. tulust, mida võidakse saada ühenduse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest,
kultuurhariduslike või muude ühenduse põhikirjalistest eesmärkidest
tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
17.1.4. muust tulust.
17.2. Ühingu vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.
18. Ühingu lõpetamine
18.1. Ühing lõpetatakse:
18.1.1. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
18.1.2. üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed;
18.1.3.kui ühing ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke.
18.2. Ühingu lõpetamise võib otsustada üldkoosoleku otsusega.
19. Ühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral
Peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara
lähedaste eesmärkidega mittetulundusühingule.
20. Likvideerimine
20.1. Ühingu lõpetamisel valitakse ühingu üldkoosolekul likvideerijad.
20.2. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse aktiga. Ühingu tegevus lõpetatakse
juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, mille kinnitatakse ka likvideerijate tegevuse akt.
21. Ühingu ühinemine ja jagunemine
Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

