
MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad
PÕHIKIRI

1. MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad (edaspidi- ühing) on asutatud 2.jaanuar 2019a.
2. Ühingu juriidiline aadress on: Kadariku talu, Äila küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, Eesti 
Vabariik,
3. Ühing on vabatahtlikult ühinenud liikmete omavalitsuslik mittetulundus organisatsioon,  
kelle eesmärgiks on:

3.1. Kogukonna turvalisuse tagamine ja vabatahtlikkuse propageerimine.
3.2.Pääste ja Veeohutus alase ennetustöö teostamine ja ohutuse propageerimine nii 
koos veepäästekoertega, kui ka ilma 
3.3.Pääste sündmustele reageerimine.
3.4.Veepääaste koerte ja koerajuhtide koolitamine.
3.5 Koerte koolitamine ja lemmikloomahoid.
3.6 Purjetamiskoolituse ja purjereiside pakkumine
3.7 Päästesündmustele reageerimine.

4. Ühing oma eesmärgi saavutamiseks:
4.1. rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid õnnetuste ennetamiseks.  
4.2. korraldab liikmetele ja elanikkonnale päästealast väljaõpet, nõustamist ja teeb 
selgitustööd.
4.3. Teeb koostööd teiste  päästestruktuuridega  erinevate päästesündmuste 
lahendamisel ja ennetamisel.

5. Ühingu tegevuspiirkond on Eesti vabariigi territoorium, eri juhtudel ka väljaspool Eestit.
6. Ühing on juriidiline isik, kellel on oma vara, iseseisev bilanss, sümboolika ja avatud 
pangaarve.
7. Ühing oma tegevuses lähtub Eesti Vabariigi seadustest.
8. Ühingul, lähtudes eesmärkidest ja liikmete huvidest on õigus:

8.1. sõlmida lepinguid päästealaseks profülaktiliseks tööks.
8.2. osutada erinevaid teenuseid nii juriidilistele kui eraisikutele
8.3. anda välja trükiseid, korraldada loteriisid, näitusmüüke, korjandusi ja taolisi 
üritusi.
8.4. omada, võõrandada, pantida, rentida kinnis- ja vallasvara.
8.5. asutada sihtkapitale, sõlmida lepinguid, võtta kohustusi, nõuda ja kosta kohtus.

9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
10. Tegevuse lõpetamise korral annab ühing oma projektide põhiselt soetatud vara üle sama 
tegevusvaldkonnaga tegelevale teisele ühingule. 



II Liikmed, nende õigused ja kohustused
11. Ühingu liige võib olla iga füüsiline isik, kui ta vastab põhikirja nõuetele. Liikmel ei ole 
õigust ühingu varale. Ühingu liikmed jagunevad: tegev ja toetajaliikmeteks..

11.1. tegevliige on alates 16. eluaastast.
11.2. toetajaliige toetab ühingut materiaalselt. Toetajaliige ei või kuuluda ühingu 
juhtorganitesse.
11.3 Tegevliige võib ühingut toetada suurema summaga, kui liikmemaks 

12. Liikmete õigused hakkavad kehtima vastuvõtmise päevast alates ja on järgnevad:
12.1. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse, võtta osa kogu ühingu tegevusest, 
saada tasuta päästealast nõustamist, üle minna tegevliikmest toetajaliikmeks ja 
kirjaliku avalduse lausel ühingust välja astuda.

13. Ühingu liige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid.
Oma võimetekohaselt kaasa aitama ühingu eesmärgi täitmisele ja tasuma iga-aastast         
liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras. 

14. Liige arvatakse ühingust välja:
14.1. tema surma korral.
14.2. kui ta ei täida liikme kohustusi või ei täida neid nõuete kohaselt. (liikmemaks  
tasumata kolm aastat ilma mõjuva põhjuseta)

15. Ühingust väljaastunud või väljaarvatud liikmele sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
16.Ühingu liikmeks võtmine, väljaastumine ja väljaarvamine toimub juhatuse otsuse alusel.    
Kui liige ei nõustu juhatuse otsusega võib ta 1 kuu jooksul esitada kaebuse üldkoosolekule  ja 
ka üldkoosoleku otsusega mittenõustumisel edasi kaevata 3 kuu jooksul kohtusse
17. Ühing juhatus peab liikmete arvestust ja väljastab neile liikme kaardi.

III Ühingu vara
18. Ühingu varaks võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliseks tegevuseks. 
Ühingule võivad kuuluda hooned, maa, rajatised, seadmed, liiklusvahendid, materjalid, raha 
ja muu.
19. Ühingu omavahendite allikaks on:

19.1. sisseastumis- ja liikmemaksud.
19.2. põhikirjalise tegevuse tulu.
19.3. kohaliku omavalitsuse- ja teiste organisatsioonide toetused.
19.4. annetused, pärandused ja dotatsioonid.

20. Ühingu vara ei tohi kasutada eesmärkidel, mis ei ole seotud tema põhikirjalise tegevusega.

IV Ühingu juhtimine

21. Ühingu juhtimisorganid on: liikmete üldkoosolek ja juhatus 
22. Liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgem juhtimisorgan, tema pädevusse
kuulub:

22.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine.
22.2. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja korra määramine.
22.3. ühihingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamine otsustamine.
22.4. juhatuse tegevusaruannete ärakuulamine ja nende tegevusele hinnangu andmine.
22. 5. bilansi ja tegevuskavade kinnitamine.
22.6. juhatuse liikmete valimine viieks aastaks ja nende ennetähtaegne 
tagasikutsumine. 



22.7. kinnisvara omandamine, võõrandamine ja otsused rahaliste tehingud üle mis 
ületavad kolme tuhandet eurot, va. sihtotstarbelised summad
22.8. kapitalide moodustamine.
22.9. Juhatuse liikmete arvu muutmine.

23. Ühingu üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Ühingu juhatus kutsub korralise 
üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.
24. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kui seda nõuab vahemalt 1/10 liikmetest 
25. Kui juhatus ei ole erakorralist üldkoosolekut ettenähtud asjaoludel kokku kutsunud, on 
ühingu liikmetel, kes seda taotlesid, õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda samas korras 
juhatusega.
26. Üldkoosoleku kokku kutsumisest tuleb liikmetele ette teatada 10 päeva enne koosoleku 
toimumist, ära märkides koosoleku toimumise koha ja aja.

26.1 Üldkoosoleku algul valitakse koosoleku  juhataja, protokollija ja häältelugeja.
27. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt pool (1/2) ühingu 
liikmetest.

27.1 osalenuks ja hääleõiguslikuks loetakse ka volitusega esindatud ühingu liige
27.2 üldkoosolekul mitteosaleda saav ühingu liige esitab üldkoosolekule vabas vormis 
kirjaliku volituse, kus ta märgib ära teda esindava ühingu liikme nime.

28. Kui üldkoosolekule ei ilmu nõutav arv ühingu liikmetest, tuleb üldkoosolek uuesti kokku 
kutsuda sama päevakorraga ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on 
otsustusvõimeline sõltumata liikmete arvust.
29. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt on üle poole (50% +1) kohal olnud  
ja volitatud  liikmetest.
30. Ühingu liige, kes on ka juhatuse või mõne muu organi liige, ei tohi hääletada ühingu poolt
tema vastu nõude esitamise otsustamisel. 
31. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 
protokollija.
32. Juhatus on ühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks
aastaks ja juhatuses on  1 kuni 3 liiget.
33. Juhatus liikmetel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes. 
34.Juhatuse pädevusse kuulub:

34.1.Teha ettepanekuid  ühingu liikmete vastuvõtmise, väljaastumise, väljaarvamise 
otsustamine ja liikmete arvestuse pidamine.
34.2. töö- ja muude lepingute sõlmimine.
34.3.aasta tegevusaruande, bilansi, ja tegevuskava koostamine ning nende esitamine 
üldkoosolekule kinnitamiseks.
34.4. asjaajamine, varade valitsemine, arvepidamine, majandustegevuse juhtimine,
üldkoosoleku otsuste ja põhikirjaliste ühingu eesmärkide elluviimine.

35. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole (50% +1) juhatuse 
liikmetest. Otsused võetakse vastu, kui selle poolt on üle poole (50%+1) kohal olnud juhatuse 
liikmetest. Koosolek on avatud kõigile liikmetele.
36. Juhatuse koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla protokollija ja kõik 
koosolekul osalenud juhatuse liikmed..
37.Ühingut võivad esindada kõik juhatuse liikmed.
38. Juhatuse pädevusse kuulub:

38.1. ühingu esindamine erivolituseta.
38.2. krediidi käsutamine (allkirja õigus) 
38.3. juhatuse koosolekute kokkukutsumine vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks 
korda aastas.



V Arvepidamine
39. Juhatus määrab ühe juhatuse liikme raamatupidaja-asjaajajaks või palkab selleks töötaja.
40. Ühing on kohustatud esitama kõik tema kohta kehtivad aruanded, deklaratsioonid ja muu 
informatsiooni pädevatele ametkondadele.

VI Ühingu tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine

41. Ühingu reorganiseerimine ( ühinemine ja jagunemine) toimub ühingu üldkoosoleku 
otsusega. Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.
42. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku või kohtu otsusega:
     42.1. kui ühingusse on jäänud alla kahe liikme.
     42.2. kohtu poolt asutamisdokumentide kehtetuks tunnistamisel.
     42.3. muudel seaduses ettenähtud juhtudel.
43. Ühingu liikmetel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega ühingu tegevuse, lõpetamise kohta 
on õigus pöörduda kohtu poole.
44. Ühingu ühinemisel, jagunemisel või tegevuse lõpetamisel lähtutakse Eesti Vabariigi 
seadustest ja normatiividest.
45. Ühingu tegevuse lõpetamisel läheb tema vara üle kohalikule omavalitsusele.va. projektide
põhiselt soetatud vara mis antakse üle sama tegevusvaldkonnaga tegelevale teisele ühingule.

Kaesolev põhikiri on vastu võetud 2.jaanuar 2019 a.


