
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 

PÕHIKIRI 

 

1. Üldsätted 

1.1.  Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (edaspidi Liit) on avalikes huvides tegutsev 

mittetulundusühing. 

1.2.  Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3. Liidu eesmärkideks on:  

1.3.1 koondada ja arendada Eesti tantsukunsti valdkonnas huviharidust- ja 

tegevust pakkuvaid juriidilisi isikuid; 

1.3.2 esindada ja kaitsta liikmete huve; 

1.3.3 väärtustada ja arendada tantsualast huviharidust hariduse olulise 

osana;  

1.3.4 suurendada tantsukunstialase huvihariduse ühiskondlikku mõjukust 

sh edendada huviharidust- ja tegevust puudutavat seadusandlust ning 

riikliku poliitikat; 

1.3.5 korraldada ja koordineerida liikmete koolitus- ja arendustegevust. 

 

1.4 Eesmärkide saavutamiseks Liit: 

1.4.1 esindab tantsuhuvihariduse valdkonna ja liikmete huve; 

1.4.2 korraldab ja edendab liikmete omavahelist infovahetust ning 

koostööd; 

1.4.3 koondab infot liikmete tegevusest ning teeb ülevaateid 

tantsuhuvihariduse valdkonna olukorrast;  

1.4.4 loob ühiseid arenguvõimalusi; 

1.4.5 teeb koostööd erinevate tantsuhuvihariduse valdkonda mõjutavate 

füüsiliste ja juriidiliste isikutega sh seadusandliku ja täitevvõimu, 

noorsootöö-, haridus-, kultuuri- ning tantsuvaldkonna esindajatega; 

1.4.6 edendab rahvusvahelisi suhteid, infovahetust ja koostööd; 

1.4.7 arendab ja korraldab erinevaid sündmusi ja tegevusi, et hoida 

tantsukunsti valdkonda jätkusuutlikuna. 

1.5 Oma ülesannete täitmiseks on Liidul õigus: 

1.5.1 teha juriidiliste ja  füüsiliste isikutega tehinguid ning toiminguid; 

1.5.2 omada vara ning seda Liidu huvides kasutada, vallata ja käsutada; 



1.5.3 osaleda riiklikes ja välisriiklikes projektides, taotleda täiendavaid 

vahendeid fondidest ja abimeetmetest; 

1.5.4 teostada mittetulundusühingule kui juriidilisele isikule kehtivate 

õigusaktidega antud muid õigusi. 

1.6 Liit on asutatud määramata tähtajaks. 

 

 

2. Liidu liikmed, õigused ja kohustused 

2.1. Liidu liikmeks võib olla juriidiline isik, kes on tantsualast 

2.1.1 huviharidust pakkuva õppeasutuse pidaja või tantsualase 

huvitegevuse elluviija ning on valmis aktiivselt kaasa lööma Liidu 

eesmärkide teostamisel, täites põhikirja nõudeid ning tasudes 

liikmemaksu.  

2.2 Juriidilise isiku nimel teostab Liidus liikmeõigusi vastava juriidilise isiku 

seadusjärgne esindaja või juriidilise isiku määratud või volitatud esindaja. 

2.3 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja otsustab Liidu 

juhatus. 

2.4 Liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. 

2.5 Liidu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused, sealhulgas: 

2.5.1 osaleda Liidu üldkoosolekul (edaspidi Üldkoosolek) hääleõigusega, 

valida ja olla valitud Liidu juht- ja kontrollorganitesse; 

2.5.2 esitada Liidu juhtorganitele arutamiseks ettepanekuid Liidu ja tema 

liikmete tegevust puudutavates küsimustes; 

2.5.3 saada juhtorganitelt igakülgset teavet ja nõu Liidu tegevuse osas; 

2.5.4 astuda Liidust välja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. 

2.6 Liidu liige on kohustatud: 

2.6.1 täitma Liidu põhikirja ja Liidu organite otsuseid; 

2.6.2 tasuma kehtestatud tähtaegadel ja suuruses liikmemaksu; 

2.6.3 aitama oma tegevusega kaasa Liidu arengule; 

2.6.4 hoidma ja kasutama heaperemehelikult Liidu vara; 

2.6.5 andma enda kohta tõest informatsiooni ja vajalikku teavet Liidu 

tegevust ja eesmärke puudutavates küsimustes;  

2.6.6 hoiduda tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet.  

2.7 Liidu liige võidakse Liidust välja arvata lisaks seaduses sätestatud 

juhtudele, kui ta: 



2.7.1 ei täida Liidu põhikirja sätteid ja ei vasta enam liikmele esitatavatele 

nõuetele; 

2.7.2 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja pole 

võlgnevust likvideerinud kolme kuu jooksul; 

2.7.3 on esitanud Liitu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille 

tõttu tema vastuvõtmine Liidu liikmeks ei olnud õiguspärane; 

2.7.4 on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt; 

2.7.5 eirab üldkoosoleku või juhatuse otsuseid korduvalt 

2.7.6 on lõpetanud oma tegevuse tantsukunstialase huvihariduse või -

tegevuse pakkumise valdkonnas. 

 

3. Liidu juhtimine 

3.1. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. 

3.2. Liidu juhtorganiks on juhatus. 

3.3. Liidu tööorganiks on ekspertgrupid ja toimkonnad. 

3.4. Liidu kontrollorganiks on revisjonikomisjon. 

 

4. Üldkoosolek 

4.1 Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu Üldkoosolek, kus igal Liidu liikmel on 

üks hääl. 

4.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1 põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine; 

4.2.2 Juhatuse liikmete arvu määramine, Juhatuse liikmete valimine ja 

tagasikutsumine; 

4.2.3 Liidu majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.2.4 Liidu tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine; 

4.2.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga 

antud teiste Liidu organite pädevusse. 

4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vähemalt üks kord aastas või kui seda 

nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. 

4.4  Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalenud liikmete 

arvust, välja arvataud seaduses ettenähtud juhtudel. Üldkoosoleku otsused 

on kohustuslikud kõigile liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul 

ei osalenud või vormistasid eriarvamuse. 



4.5 Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb neljateistkümne 

(14) päeva pärast üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku 

kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata esindatud 

häälte arvust. 

4.6 Otsused võetakse üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega. Üldkoosoleku 

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

liikmetest, välja arvatud seadusega ettenähtud juhul.  

4.7 Igal Liidu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab 

temaga, või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu 

tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Liidu liikme teistest 

erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva 

kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. 

 

5. JUHATUS 

5.1 Liitu juhib ja esindab kahe- kuni viieliikmeline Juhatus. 

5.2 Juhatuse liikmed valib Üldkoosolek. 

5.3 Juhatus on määratud ja Juhatuse liikmed valitud, kui Juhatuse esitatud 

koosseisu poolt hääletab üle poole Üldkoosolekul osalenud liikmetest või 

nende esindajatest. 

5.4 Juhatuse liikmed valivad lihthääletuse menetlusel endi hulgast Juhatuse 

esimehe ja aseesimehe. 

5.5 Juhatuse liikme volituste aeg on kolm aastat, kui Juhatuse liiget ei kutsuta 

tagasi või kui Juhatuse liige ei astu ise tagasi. 

5.6 Juhatuse pädevusse kuulub: 

5.6.1 Liidu esindamine kõigis tehingutes ja toimingutes; 

5.6.2 Liidu tegevuse juhtimine, korraldamine ja kontrollimine 

Üldkoosolekute vahelisel ajal; 

5.6.3 üldkoosoleku kokkukutsumine ja üldkoosoleku päevakorra 

ettevalmistamine; 

5.6.4 liidu raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduste nõuetele; 

5.6.5 ekspertgruppide ja töögruppide moodustamine ja eelpool nimetatute 

poolt tehtud ettepanekute käsitlemine ja otsustamine, töögruppide töö 

kontrollimine; 

5.6.6 Liidu eelarve kinnitamine ja majandusaasta aruande ettevalmistamine 

esitamiseks üldkoosolekule; 



5.6.7 juhatuse töökorra kehtestamine; 

5.6.8 liikmekandidaatide avalduste käsitlemine ning uute liikmete 

vastuvõtmise ja Liidust liikmete väljaarvamise otsustamine; 

5.6.9 Liidu poolt taotletud toetuste andmise ja sponsoreerimise otsustamine; 

5.6.10 Liidu ametlike seisukohtade vastuvõtmine Liidu liikmete ühistes 

huvides; 

5.6.11 muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud 

juhatuse pädevusse. 

5.7 Juhatuse otsused võetakse vastu kohal viibivate ja esindatud liikmete 

lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks Juhatuse 

esimehe hääl. 

5.8 Juhatuse liikmele võib hüvitada Juhatuse liikme ülesannete täitmisel tehtud 

kulutused. 

5.9 Juhatuse liikmele võib maksta Juhatuse liikme ülesannete täitmise eest tasu. 

Tasu võib määrata igakuuliselt makstava tasuna või perioodiliselt makstava 

tasuna.  

 

6. Ekspertgrupid 

6.1 Liidu ametliku seisukoha kujundamiseks Liidu liikmeid puudutavates või 

huvitavates küsimustes võib juhatus moodustada ekspertgruppe. 

6.2 Ekspertgrupi moodustamise eelduseks on juhatuse või vähemalt 5 (viie) 

Liidu liikme initsiatiiv. 

6.3 Ekspertgrupi loomise, selle liikmete arvu ning liikmete ja esimehe valimise 

korra otsustab juhatus. Ekspertgrupi liikmete hulka võib kaasata asjatundjaid 

väljastpoolt Liitu. 

6.4 Ekspertgrupi esimehe määrab Juhatus. 

6.5 Juhatus võib volitada ekspertgruppe Liidu nimel seisukohtade 

vastuvõtmiseks ning väljendamiseks. 

6.6 Ekspertgrupp võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle ½ 

(poole) tema liikmetest. Ekspertgrupi otsus on vastu võetud, kui selle poolt 

hääletab üle poole koosolekul osalevatest ekspertgrupi liikmetest. 

6.7 Ekspertgrupi töö lõpeb koos ülesande täitmisega. 

 

 

 



7. Töögrupid 

7.1 Konkreetsete ülesannete, projektide ja ürituste läbiviimiseks võib juhatus 

moodustada töögruppe. 

7.2 Töögrupi töö lõpeb koos ülesande täitmisega, projekti või ürituse 

lõpetamisega. 

 

 

8. Revisjonikomisjon 

8.1 Järelevalve ja kontrolli korraldamiseks võib Üldkoosolek moodustada 

vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni või määrata kontrolli 

teostamiseks revidendi või audiitori. 

 

9. Liidu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine 

9.1 Liidu ühinemine ja jagunemine ning lõpetamine toimub 

mittetulundusühingute seadusega sätestatud alusel ja korras.  

9.2 Liidu likvideerimisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete 

rahuldamist ja raha deponeerimist  Liidu allesjäänud vara võrdsetes osades 

Liidu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel. Vara jaotuse 

otsustab Üldkoosolek. 

 

 


