
 

 

 

Ratsaklubi Hobusega Harmoonias põhikiri 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Ratsaklubi Hobusega Harmoonias (edaspidi klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud 

isikute poolt moodustatud ühendus, mis koondab harmoonilise hobuste pidamise, 

käsitluse ning treeningu harrastajaid ja huvilisi Eestis, pakkudes neile ratsaspordi 

(saavutusspordi) väliseid alternatiivseid ühistegevusi ning propageerides mõtestatud ja 

arendavaid treeningmetoodikaid, mille otseseks eesmärgiks ei ole sportlikud 

saavutused (võistlussport).  

1.2 Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.  

1.3 Klubi on asutatud Tartus, 09.2015. MTÜ Kentaur nime all. Üldkoosolekul, mis toimus 

29.03.2019 muudeti ühenduse nimeks „Ratsaklubi Hobusega Harmoonias“. 

1.4.Klubi eestikeelne nimetus: Ratsaklubi Hobusega Harmoonias  

1.5 Klubi ingliskeelne nimetus: Estonian Riding Club Harmony With Horses   

 

 

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED  

 

2.1. Klubi eesmärgiks on: 

2.1.1. levitada ja edendada harmoonilisi hobuste pidamise ja treenimise meetodeid 

Eestis ning ühendada sarnaste huvidega hobuinimesi, pakkudes neile hariduslikke ja 

sotsiaalseid  klubi- ning ühistegevusi  

2.1.2. hobustesse nagu ka kõikidesse teistesse elusolenditesse mõistva suhtumise 

kujundamine;  

2.1.3. hobustega seotud nn tervisespordi alase harrastustegevuse edendamine ja 

korraldamine, mis ei ole suunatud saavutusspordile (ratsasport), muuhulgas loomuliku 

hobukäsitluse (horsemanship/maatöö) treeningu, käekõrval treeningu, sirgsustreeningu, 

akadeemilise ratsutamiskunsti, klassikalise ratsastuse, vabatreeningu, working equitation, 

agility jt sarnaste treeningmetoodikate levitamine 

2.1.4. ratsutamiskunsti (saksa keeles: reitkunst, inglise keeles: art of riding) kui 

Euroopa kultuuripärandi väärtustamine ja arendamine  

2.1.5. liikmete seltsielu kasvatamine valdkonna harrastajate ühendamine ühtseks 

organisatsiooniks;  
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2.1.6. hobuste ja ratsanike tervist, heaolu ning treeningut puudutavate teadmiste ja 

kirjanduse levitamine 

2.1.7.valdkonnapõhise sotsiaalse, kultuurilise ja võimaluste avanemisel ka füüsilise 

taristu edendamine 

2.1.8. ratsutajatele sobilikku füsioterapeutilise teenuse (hindamine ja terapeutilised 

sekkumised sh ratsutamisteraapia) osutamine 

2.1.9.hobustele suunatud rehabilitatsiooniteenuste edendamine ja osutamine (hobuse 

taastusravi füüsiline ja psühholoogiline suund) 

 

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks täidab klubi järgnevaid ülesandeid:  

2.2.1. korraldab ratsanike ja hobuste alaseid loenguid, seminare, kursusi, 

kokkutulekuid, individuaalset ning grupipõhist õpet ja muid üritusi, mis aitavad ellu viia klubi 

eesmärke 

2.2.2. arendab koostööd teiste  hobualaste organisatsioonidega, juriidiliste ja füüsiliste 

isikutega nii Eestis kui ka välisriikides;  

2.2.3. koostab, kogub ja levitab eestikeelseid teemakohaseid hariduslikke materjale ja 

klubi tegevust tutvustavat informatiivset materjali. 

2.2.4. organiseerib väljasõite/osavõttu erinevatest teemakohastest hobuüritusest  

2.2.5. kaastakse vabatahtlikke ülalmainitud eesmärkide täideviimise abistamiseks. 

 

3. KLUBI VARA, VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE 

 

3.1. Klubi vahendid moodustuvad: 

            3.1.1. liikmemaksust; 

3.1.2.liikmetele osutatud tasulistest teenustest laekunud summadest; 

3.1.3. tulust, mis võidakse saada klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest; 

4.1.4. tulu üritustest laekuvast rahast; 

4.1.5.toetustest, annetustest ja pärandustest; 

4.1.6. ürituste korraldamisest; 

4.1.7. klubi tegevusest saadavast tulust – trükised, metoodilised materjalid, 

konsultatsioonid; 

4.1.8. muudest seadustega lubatud allikatest. 

3.2. Vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

3.3. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmärkide 
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saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 

Klubi varaks peetakse vallasasja, mille väärtus ületab 500 eurot.  

3.4. Klubi liikmel ei ole õigust klubi varale, klubil ei ole õigust klubi liikme varale. 

3.5. Klubi ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.  

3.6. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. 

3.7. Klubi võib määrata stipendiume, auhindu ja toetusi. 

3.8. Klubi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmete ainelise tulu saamine/jaotamine. Tulusid 

kasutatakse üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

 

 

4. LIIKMESKOND  

 

4.1. Klubi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud. Asutajaliikmed ning 

auliikmed on vabastatud liikmemaksust. Auliikme staatuse määrab juhatus. 

4.2. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 16 aasta vanune Eesti Vabariigi 

kodanik, kes praktiseerib või tunneb huvi ratsutamiskunsti treeningute vastu ning kes on nõus 

antud põhikirjaga. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.  

4.3. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. 

Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus. 

4.4. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada elektrooniline digiallkirjastatud vastavasisuline 

avaldus klubi juhatusele, kelle otsustada on kandidaadi sobivus ning avalduse rahuldamine. 

Liitumisavalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse klubiga liituda soovijat 

elektronposti teel.  

4.5. Pärast liitumisavalduse rahuldamist on kandidaat kohustatud 15 kalendripäeva jooksul 

tasuma jooksva aasta eest liikmemaksu. Liikmekandidaat loetakse klubi liikmeks peale seda, 

kui ta on tasunud klubile esimese liikmemaksu summa. 

4.6. Klubi liikme andmed salvestatakse klubi registris. Klubi garanteerib liikmete isiklike 

andmete turvalisuse ning rakendab meetmeid, et delikaatsed isikuandmed ei satuks 

kolmandate isikute kätte.  

4.7. Klubi liige on kohustatud tasuma igaaastast liikmemaksu hiljemalt esimese poolaasta 

lõpuks.  

4.8. Liikmemaksu suuruse kinnitab juhatus ja summa fikseeritakse juhatuse koosoleku 

protokollis.  

4.9. Klubi liikmeks vastuvõtmist otsustatakse juhatuse poolt minimaalselt üks kord kuus. 
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4.10. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 

4.11. Klubi liige võidakse ühingu liikmete hulgast välja arvata lisaks seaduses sätestatud 

juhtudele, kui ta: 

            4.11.1. pole tasunud viimase aasta jooksul ettenähtud liikmemaksu; 

4.11. 2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu 

tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; 

4.11.3. Klubi liige on oma tegevuse või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud 

klubi mainet või kuritarvitanud klubi nime, sümboolikat või varasid. 

4.12. Klubi toetajad võivad olla kõik ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes 

soovivad kaasa aidata klubi eesmärkide saavutamisele. Klubi ja toetajate vahelised suhted 

reguleeritakse lepingutega. 

4.13. Endisele liikmele tema tasutud liikmemaksu või selle osasid ei tagastata.  

4.14. Klubi liikmetel on järgnevad õigused: 

            4.14.1. osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul; 

4.14.2. saada klubi juhatuselt teavet klubi tegevuse kohta; 

4.14.3. osaleda klubielus, üritustes, koosolekutel; 

4.14.4. kuuluda klubi Facebooki gruppi, osaleda ja algatada seal diskussioone  

4.14.5. juhatuse nõusolekul esindada klubi erinevate ürituste raames; 

4.14.6. kasutada ettenähtud korras klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud 

soodustusi; 

4.14.7. teha vabatahtlikke annetusi klubile; 

4.14. 8. astuda klubist välja. Liige arvatakse välja 15 päeva jooksul vastava 

sooviavalduse laekumisest klubi juhatusele; 

       4.14.9. olla samaaegselt mõne teise (ratsa)klubi liikmed; 

4.14.10. ajutiselt peatada oma klubiliikme staatuse, kui klubiliikmel tekkivad 

perekonna, materiaalsed või muud probleemid. Klubiliikme staatuse peatatud oleku 

ajal on klubi liige liikmemaksust vabastatud. Kõik juhtumid vaadatakse läbi juhatuse 

poolt individuaalkorras. 

4.15.  Klubi liikmetel on järgnevad kohustused: 

4.15.1. järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja, klubi juhatuse otsuseid ning 

klubi väärtuste põhimõtteid; 

4.16.2. teatama klubi juhatusele klubiliikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad 

kontaktandmed ning teatama nende muutumisel uued andmed hiljemalt 15 

kalendripäeva jooksul peale kontaktandmete vahetamist; 
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4.16.3. tasuma liikmemaksu juhatuse poolt ettenähtud korras ja suuruses; 

4.16.4. tasuma klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõppes 

aasta keskel; 

4.16.5. hoidma ja kaitsma klubi  head mainet; 

4.16.6. austusega suhtlema klubi juhatuse, liikmete, kandidaatide ning muude 

inimestega, kes osalevad klubielus; 

4.16.7. juhtorganeisse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma; 

4.16.8. teadma ja täitma klubi Facebooki grupi reegleid ning kutsuma üles 

kaasliikmeid neid täitma; 

4.16.9. mitte levitama informatsiooni, mis on mõeldud klubi siseseks kasutamiseks; 

4.16.10. otstarbekalt kasutama klubi inventari.  

4.16. Klubi liikmetel on keelatud:  

4.16.1. solvata klubi liikmete ja teiste klubiga seotud inimeste, kes osalevad klubi 

tegevuses, isiklikku au ja inimväärikust; 

4.16.2. anda intervjuud või suhelda meediaga klubi nime all ilma Kkubi juhatuse 

nõusoleku ja kooskõlastamiseta; 

4.16.3. kasutada klubi sümboolikat kommertslikel eesmärkidel; 

korraldada üritusi klubi nime all kooskõlastamata  seda juhatusega; 

 

5. ÜLDKOOSOLEK 

 

5.1. Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.  

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  

5.2.1. põhikirja vastuvõtmine, muutmine või täiendamine, kui selle poolt hääletab üle 

2/3 kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust;  

5.2.2. klubi tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt 

hääletab üle 2/3 kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust;  

5.2.3. klubi majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine;  

5.2.4. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;  

5.2.5. juhatusevalimine, nende töö tähtajaline kinnitamine; 
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5.2.6. juhatuse liikmete ja nende volituste tähtaja, pädevuse, kasutamise korra ja aluste 

kinnitamine;  

5.2.7. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;  

5.2.8. muude klubi tegevuse ja aretusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.  

5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas 

(korraline aastakoosolek). 

5.4. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.  

5.5. Korraline ehk aastakoosolek kutsutakse kokku peale majandusaasta lõppu juhatuse poolt 

hiljemalt  esimese poolaasta lõpuks. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 

31.detsembril. 

5.6. Erakorralise koosoleku kutsub kokku klubi juhatus:  

5.6.1. omal algatusel põhikirjas ettenähtud tähtaja jooksul;  

5.6.2. kui seda nõuab vähemalt 1/10 klubi liikmete üldarvust;  

5.6.3. 1/3 juhatuse liikmete nõudmisel.  

5.7. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 15 päeva jooksul vastava 

taotluse saamise päevast. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitatakse 

kirjalikult koos põhjendusega ja eeldatava päevakorraga. Erakorralise üldkoosoleku 

kokkukutsumisest tuleb teatada 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  

5.8. Klubi liikmetel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl.  

5.9. Füüsiline isik võib oma hääleõigust kasutada esindaja kaudu lihtkirjaliku volituse alusel. 

5.10. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine:  

5.10.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 

koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsused laienevad 

kõikidele klubi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes ei osalenud üldkoosolekul või vormistasid 

eriarvamuse.  
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5.10.2. Klubi juhtivatesse ja kontrollivatesse organitesse valimisel loetakse valituks 

kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende 

esindajatest.  

5.11. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

koosoleku poolt volitatud protokollija. 

6. JUHATUS  

 

6.1. Klubi juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatus valitakse tähtajaliselt 

kolmeks aastaks. Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega vabastada ametist 

ennetähtaegselt.  

6.2. Juhatus juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil klubi tegevust, olles ühtlasi klubi 

täidesaatvaks organiks.  

6.3. Juhatuse pädevusse kuulub:  

6.3.1. uute klubiliikmete vastuvõtmine;  

6.3.2. liikmete registri pidamine;  

6.3.3. klubi töötajatega töölepingu sõlmimine, töötajate pädevuse ja vastutuse 

määramine ning töölt vabastamine;  

6.3.4. majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;  

6.3.5. klubi tegevuse juhtimine ja tegevusplaanide koostamine;  

6.3.6. klubi tegevusega ja tõuaretusega seotud materjalide ning seaduslike aktide 

kogumine ning levitamine, klubi raamatukogu ja andmebaaside loomine;  

6.3.7. üldkoosoleku kokku kutsumine, selle päevakorra ja arutlusele tulevate 

küsimuste ettevalmistamine;  

6.3.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.  

6.3.9. juhatuse esimehe  valivad juhatuse liikmed endi seast ning määravad nende 

tööülesanded.  

6.4. Juhatuse esimees: 

6.4.1. koordineerib juhatuse tegevust;  

6.4.2. juhatab juhatuse istungeid.  

6.5. Juhatuse koosolek:  

6.5.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees;  

6.5.2. juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse 

liikmetest, nende seas esimees või aseesimees;  
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6.5.3. juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl;  

6.5.4. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik 

kohalviibijad.  

6.6. Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. 

 

7. KLUBI ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

7.1. Klubi reorganiseerimine (ühinemine, jagunemine) ja likvideerimine toimub seaduses 

sätestatud korras, pidades silmas põhikirjast tulenevaid erisusi.  

7.2. Klubi likvideerimisel valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja määrab klubi viimase 

üldkoosoleku kokkukutsumise aja. Üldkoosolek määrab kindlaks likvideerimiskomisjoni 

asukoha, tema volitused ja tähtaja ning liikmete töö tasustamise korra.  

7.3. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle asjaajamise, likvideerib klubi vara ja astub 

läbirääkimistesse kolmandate isikutega üldkoosoleku poolt antud juhtnööride kohaselt.  

7.4. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 

üle õigustatud isikutele üldkoosoleku otsuse kohaselt. 

 

 

 

Põhikirja muudatus kinnitatud 29.03.02.2019 üldkoosolekul juhatuse liikme Eda Vallimäe 

poolt. 


