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Mittetulundusühingu Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi
PÕHIKIRI

Kinnitatud Pärnu PKK üldkoosolekul 5.09.1994
Muudatused kinnitatud Pärnu PKKüldkoosolekul 07.02.1998 a.; 16.02.2008.a. ja 22.02.2014.a.

Muudatused kinnitatud Pärnu PKK üldkoosolekul 20.02.2016.a.

1. Üldsätted
1.1. Klubi ametlik nimi eesti keeles on „Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi” (lühend: Pärnu

PKK, inglise keeles Pärnu Kennel Club).
1.2. Pärnu PKK on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma  tegevuses

Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, Eesti Kennelliidu ja  F.C.I. (Federation
Cynologique Internationale) dokumentidest ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.3. Klubi asukoht on Eesti Vabariik Pärnu linn.
1.4. Pärnu PKK on asutatud tähtajatult.
1.5. Pärnu PKK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Pärnu PKK on Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsioon.

2. Eesmärgid
2.1. Klubi eesmärgiks on: ühendada koerte kasvatajaid, treenereid, funktsionääre ning koerte

kasvatust toetavaid ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, klubi tegutseb iseseisval alusel ja teeb
koostööd Eesti Kennelliiduga, teiste klubidega ja organisatsioonidega vabariiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
Klubi teostab õppesportlikku, metoodilist, kultuurilist, propagandistlikku tegevust. Korraldab
võistlusi, treeninguid ja näitusi. Omistab dresseerijatele dressuurijärke. Abistab koerte
soetamisel, kasvatamisel ja lahendab kasvatamisega seotud probleeme. Paljundab teatme- ja
õppevahendeid.
Korraldab sportlikku ja kehakultuurilist tegevust.

3. Liikmelisus
3.1. Pärnu PKK liikmed võivad olla füüsilised isikud ja Eestis registreeritud juriidilised isikud, kes

soovivad arendada klubi eesmärkidega kooskõlalist tegevust, kohustuvad täitma klubi
põhikirja, Pärnu PKK juhtorganite otsuseid ja tasuvad liikmelisusega seotud makse.

3.2. Pärnu PKK liikmelisuse arvestust korraldab juhatus.
3.3. Pärnu PKK liikmelisus ei ole päritav.
3.4. Pärnu PKK füüsilisest isikutest liikmed jagunevad: auliikmed, tegevliikmed, noorliikmed.

3.4.1.Auliikmed on need liikmed, kes on juhatuse poolt esitatud ning üldkoosoleku poolt
kinnitatud auliikmeteks. Auliikmed on vabastatud igaaastasest liikmemaksust ning talle on
ettenähtus auliikme statuudiga ettenähtud soodustused.

3.4.2.Noorliikmed on füüsilisest isikust liikmed vanuses 14-17.aastat, kellele laienevad kõik
tegevliikme õigused ja kohustused, va õigus valida ja olla valitud Pärnu PKK
juhtorganitesse.

3.5. Tegevliikmed võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes on esitanud Pärnu PKK
juhatusele kirjaliku avalduse Pärnu PKK-sse liikmeks astumiseks ja on tasunud liikmelisusega
seotud maksud.

3.6. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Pärnu PKK juhatus.
3.7. Pärnu PKK-st väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse.
3.8. Pärnu PKK liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu tähtaegselt, arvatakse liikmete hulgast välja

2 (kahe) kuu möödumisel liikmemaksu tasumise tähtajast.
3.9. Pärnu PKK liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on rikkunud klubi üldkoosoleku

või juhatuse otsuseid, jätnud korduvalt või pahatahtlikult järgimata tema kenneltegevuse kohta
kehtivaid eeskirju, kahjustab oma tegevuse või tegevusettusega Ühingu või kaasliikmete
mainet või tema kohta on jõustunud sanktsiooniotsus MTÜ Eesti Kennelliit või mistahes
õiguskaitseorgani poolt. Liikmeskonnast välja arvamise aluseks võivad olla ka muud põhjused,
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eelkõige usalduse kaotus ja muu taoline.
3.10. Pärnu PKK liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus oma koosolekul. Liikme

väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.11. Juhatuse poolt välja arvatud klubi liikmel on juhatuse otsuse tühistamiseks õigus

pöörduda kirjaliku avaldusega juhatuse koosolekule järgneva Pärnu PKK üldkoosoleku poole.
3.12. Isik langeb liikmeskonnast välja üldistel alustel:

3.12.1. füüsilise isiku teovõimetuse või surma korra;
3.12.2. juriidilise isiku lõppemise korral.

4. Liikmete õigused ja kohustused:
4.1. Pärnu PKK liikmel on õigus osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul või delegeerida

4.1.1.oma hääl teisele klubi liikmele;
4.2. valida ja olla valitud Pärnu PKK juhtorganitesse;
4.3. saada informatsiooni Pärnu PKK tegevuse kohta;
4.4. osaleda Pärnu PKK poolt korraldatavatel üritustel;
4.5. Pärnu PKK liikmel on õigus pöörduda kirjaliku avaldusega üldkoosoleku, juhatuse või juhatuse

liikme poole Pärnu PKK, tema juhtorganite, büroo ja liikmete tegevuse kohta teabe saamiseks
ning ettepanekute, avalduste või kaebuste esitamiseks;

4.6. Pärnu PKK liikmelisuse kohta käiva arvestuse pidamiseks peab klubi liige teatama juhatusele
oma elukoha, isikukoodi ja kontaktandmed, juriidiline isik tegutsemiskoha, registreerimisnumbri
ja kontaktandmed. Andmete muutusest tuleb kahe kuu jooksul kirjalikult informeerida klubi
juhatust;

4.7. Pärnu PKK liikmel on õigus keelata oma isikuandmete avaldamist kolmandatele isikutele;
4.8. Pärnu PKK liikmel on õigus klubist välja astuda esitades selleks klubi juhatusele kirjaliku

avalduse;
4.9. liikmete kohustused klubi ja teiste liikmete ees peavad tulenema otseselt põhikirjast või

juhtorganite (üldkoosolek, juhatus) otsustest. Üldise sisuga otsusteks loetakse juhtorgani poolt
vastu võetud ja kinnitatud normatiive (eeskirjad, juhised, statuudid jne), mis edastatakse kõigile
klubi liikmetele üldistel alustel. Personaalsed otsused tuleb otsuses nimetatud liikmele edastada
mõistliku aja jooksul kirjalikult.

4.10. klubi liikmel on kohustus tähtaegselt tasuda ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu;
4.11. kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt Pärnu PKK vara;
4.12. klubi liige on kohustatud hoiduma klubi huvide kahjustamisest.

5. Juhtimine
5.1. Klubi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:

5.1.1.põhikirja muutmine;
5.1.2.3-5 liikmelise juhatuse valimine kolmeks aastaks;
5.1.3.vähemalt ühe liikmelise revisjonikomisjoni valimine kolmeks aastaks või  juhatusele

volituse andmine audiitoriga lepingu sõlmimiseks;
5.1.4.majandusaasta aruande kinnitamine;
5.1.5.juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise

otsustamineja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
5.1.6.Pärnu PKK lõpetamine, ühinemine või jagunemise otsustamine;
5.1.7.muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud Pärnu PKK

juhatuse pädevuses.
5.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.2.1.Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas. Juhatus teatab
üldkoosoleku toimumisese ajast, kohast ja päevakorrast Pärnu PKK liikmetele vähemalt
neliteist (14) päeva enne üldkoosoleku toimumist kirja teel ning kodulehe kaudu;

5.2.2.Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku Pärnu PKK juhatus, kui seda nõuavad klubi
huvid, teatades sellest vähemalt seitse (7) päeva ette. Juhatus peab erakorralise
üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt
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1/10 Pärnu PKK liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel
kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.2.3.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud 1/3 Pärnu PKK
liikmeskonnast. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, kutsutakse 1 kuu jooksul kokku
uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust.

5.2.4.Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. käesolevas põhikirjas või
Mittetulundusühingute seaduses sätestatud juhul. Häälte võrdse jagunemise korral on
otsustav koosoleku juhataja hääl.

5.2.5.Pärnu PKK põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus ja
eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek.

5.2.6.Üldkoosolekud ja üldkoosoleku otsused protokollitakse ja allkirjastatakse
taasesitamist võimaldavas vormis.

5.2.7.Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Pärnu PKK liikmetele.

5.3. Juhatus
5.3.1.Pärnu PKK juhib ja esindab juhatus.
5.3.2.Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja kutsub ta vajadusel tagasi. Juhatuse

esimees juhib juhatuse tegevust.
5.3.3.Juhatus võtab oma otsused vastu juhatuse koosolekul. Pärnu PKK juhatus on

otsustuspädev, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse
otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenutest.

5.3.4.Juhatuse koosolekut juhib juhatuse esimees, viimase puudumisel üks juhatuse
liikmetest.

5.3.5.Juhatuse koosolekuid võib korraldada istungina või muul osalistele sobival moel
(telefoni-, e-posti- või veebikoosolekul või nende kombinatsioonid). Koosolekud
protokollitakse ja allkirjastatakse taasesitamist võimaldavas vormis.

5.3.6.Juhatuse otsusega võetakse tööle ja vabastatakse töölt Pärnu PKK klubi töötajaid.
5.3.7.Juhatuse pädevusse kuulub:

5.3.7.1. Pärnu PKK eelarve, majandusaastaaruande, tegevusaruande ja tegevusplaani
koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

5.3.7.2. finantsjuhtimine: juhatuse otsuse alusel sõlmitakse lepinguid klubi tegevuseks
vajalike ettevõtete asutuste või spetsialistidega;

5.3.7.3. Normatiivdokumentide, juhendite, eeskirjade koostamine ning üldkoosolekule
kinnitamiseks esitamine ja nende kasutuskorra kinnitamine;

5.3.7.4. Pärnu PKK sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitamine;
5.3.7.5. Pärnu PKK huvide kaitsmine;
5.3.7.6. liikmeskonna üle arvestuse pidamine;
5.3.7.7. Pärnu PKK ürituste ja koolituste ettevalmistamine või selleks koostöölepingute

sõlmimine, kalenderplaani koostamine ja nendest kinnipidamise kontroll;
5.3.7.8. Pärnu PKK teenuste hinnakirja koostamine ja kinnitamine;
5.3.7.9. juhatus töötab välja ja kinnitab klubi kõikide tasandite koosolekute sisekorra.

5.3.8.Juhatuse liikmete õigused ja kohustused:
5.3.8.1. juhatuse liikmel on õigus saada juhatuse liikme tasu ja/või hüvitist tema

poolt tehtud põhjendatud kulutuste eest;
5.3.8.2. igakülgselt kaitsta Pärnu PKK huve;
5.3.8.3. osaleda juhatuse koosolekutel ning võtta aktiivselt osa juhatuse tööst;
5.3.8.4. juhatuse liige vastutab oma tegevuse või tegevusetuse eest seadustes

kehtestatud korras;

6. Järelvalve
6.1. Järelvalvet klubi tegevuse ja rahaliste vahendite üle teostab kas revisjonikomisjon või audiitor:

6.1.1.Revisjonikomisjon koostab revisjoni  tulemuste kohta aruande, mille esitab iga-aastasele
korralisele üldkoosolekule;
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6.1.2.Audiitor koostab Pärnu PKK majandusaastaaruande auditi, mis esitatakse iga-aastasele
korralisele üldkoosolekule.

6.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi
revisjoni või auditi läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma

vajalikku teavet.

7. Rahalised vahendid
8. 7.1 Pärnu PKK rahalised vahendid moodustuvad: sisseastumis- ja liikmemaksudest; näituste, ürituste

ja kursuste korraldamise tulust; eraldistest, annetustest, kingitustest; muudest seadusega lubatud
laekumistest.

9. Aruandlus
9.1. Pärnu PKK juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab

seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele organitele ning võimaldab Pärnu PKK
majandustegevuse kontrollimist.

10. Muud tingimused
10.1. Pärnu PKK ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine osadeks või

likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. Pärnu PKK likvideerimiskomisjon moodustatakse juhatuse liikmetest, juhul kui Pärnu

PKK üldkoosolek ei otsusta teisiti.
10.3. Pärnu PKK likvideerimisel määrab üldkoosoleku otsus tema allesjäänud vara säilimise,

üleandmise või realiseerimise.
10.4. Pärnu PKK arhiiv antakse üle Eesti Kennelliidule.
10.5. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes juhindutakse seaduses sätestatust ja

vastuolu korral kehtiva seadusega, lähtutakse seaduses sätestatust.


