
MTÜ MOTOSPORT 360 

PÕHIKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühing MOTOSPORT 360 (edaspidi nimetatud ”Klubi”) on avalikes huvides tegutsev kasumit 

mittetaotlev organisatsioon, mille asukohaks on Harju maakond Eesti vabariik.  

1.2. Klubi võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss. 

1.3. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

1.4. Klubil on oma sümboolika, mille käsutamise ja kasutamise ainuõigus on vaid Klubil endal. 

1.5. Klubi on iseseisev juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast 

põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 

1.6. Klubi on asutatud määramata tähtajaks. 

 

2. KLUBI EESMÄRK JA ÜLESANDED 

2.1. Klubi tegevuse eesmärgiks on luua ja pakkuda igas vanuses inimestele võimalusi motospordiga 

tegelemiseks ja sellest osa saamiseks.  

2.2. Klubi ülesanneteks on: 

 Motospordiga tegelevate tipp-, võistlus- ja rahvasportlaste spordimeisterlikkuse tõstmine; 

 Motospordivõistluste ja -ürituste korraldamine Eesti Vabariigi territooriumil motospordikaadri 

ettevalmistamiseks, nende kvalifikatsiooni tõstmiseks ning kodanike vaba aja sisustamiseks.  

 Motosportlaste ja motospordi organisaatorite järelkasvu ettevalmistamine ning sihipärane väljaõpe; 

 Liikmete ühishuvide kaitsmine, vastavate spordialaste sidemete arendamine teiste spordiklubidega nii 

kodu- kui välismaal. 

2.3. Eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Klubi: 

 Viib läbi vabariiklikke ning rahvusvahelisi motospordivõistlusi ning muid spordiüritusi; 

 Arendab koostööd lepingulisel alusel teiste organisatsioonide, omavalitsuste, füüsiliste ja juriidiliste 

isikutega nii kodu- kui välismaal; 

 Vastavalt võimalustele abistab oma liikmeid võistlustel osalemisel ning spordivarustuse hankimisel; 

 Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, 

korraldab loteriisid, oksjoneid, ennustusvõistlusi ning eesmärgipäraste trükiste ja Klubi sümboolikaga 

toodete valmistamist-müüki. Sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid, võtab vastu varalisi annetusi ja 

eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks 

vajaliku varaga; 

 Korraldab muid üritusi ja tegevusi, mis aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele.  

 

3. KLUBI LIIKMESKOND 

3.1. Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Klubi 

eesmärkide elluviimisel ning kes tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja.  



3.2. Klubi koosneb tegev-, noor-, toetaja- ja auliikmetest.  

3.2.1.  Klubi tegevliikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes on vähemalt 18 aasta vanused. 

3.2.2.  Klubi noorliikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes on kuni 18 aasta vanused. 

3.2.3.  Klubi toetajaliikmeteks võivad olla igas vanuses füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad 

aidata kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele. 

3.2.4.  Klubi auliikmeteks võivad olla silmapaistvamad spordi- ja kultuuritegelased, samuti isikud, kellel 

on Klubi suhtes erilisi teeneid. 

3.3. Klubi tegev-, noor-, ja toetajaliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus, milles 

nõustutakse täitma klubi põhikirja ja tasuma klubi sisseastumis- ja liikmemakse. Klubi juhatus otsustab 

ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise 

ning saadab vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud e-posti aadressil. 

3.4. Klubi auliikmeks valimise otsustab Klubi üldkoosolek Juhatuse ettepanekul. Auliikmed valitakse 

eluajaks. 

3.5. Klubi liikmeks astumisel on liige, välja arvatud auliige, kohustatud tasuma Klubi makse. Klubi maksude 

suurused võivad tegev-, noor- ja toetajaliikmete osas erineda ning nende tasumise korra kehtestab 

üldkoosolek. 

3.6. Klubi liikmetel on õigus: 

1. Osaleda Klubi üritustel ning tegevustes; 

2. Kasutada Klubi poolt loodud või Klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt Klubis 

kehtestatud korrale; 

3. Osaleda üldkoosolekute töös; 

4. Klubist välja astuda. 

3.7. Klubi liikmed on kohustatud:  

1. Järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud 

akte; 

2. Tasuma õigeaegselt liikmemakse; 

3. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara; 

4. Hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest. 

3.8. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.  

3.9. Klubi liige võidakse Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta: 

1. ei ole kindlaksmääratud ajaks tasunud ettenähtud liikme- või sisseastumismaksu; 

2. ei ole osalenud aasta jooksul ühelgi Klubi üldkoosolekul või Klubi poolt korraldatud üritusel; 

3. on kahjustanud Klubi tegevust või mainet, ei ole Klubile lojaalne või tegutseb Klubi eesmärkide 

vastaselt, ei täida juhatuse, üldkoosoleku või muu Klubi organi õiguspärast otsust; 

4. on käitunud vastuolus üldtunnustatud eetika- või kõlblusnormidega. 

3.10. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest 

viivitamatult kirjalikult teatada. 



3.11. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada Klubi üldkoosolek või Klubi juhatus omades selleks eelnevalt 

liikmete nõusolekut. 

 

4. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE 

4.1. Üldkoosolek 

4.1.1. Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik Klubi 

liikmed. Hääleõigus on vaid klubi tegev- ja auliikmetel. 

4.1.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. 

4.2. Juhatus 

4.2.1. Juhatuse ülesanneteks on Klubi igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, Klubi 

vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja aruandluse korraldamine. 

4.2.2. Klubi juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek. 

4.2.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 

4.2.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul 

osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust Juhul, kui hääled 

jagunevad võrdselt, on otsustavaks hääleks juhatuse esimehe hääl. 

 

5. KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS 

5.1. Klubi vahendeid ja varasid kasutatakse selle põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  

5.2. Klubi vahendid ja vara moodustuvad: 

1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

2. Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest; 

3. Toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest; 

4. Toetustest piirkondlikelt ja ülemaailmsetelt spordiliitudelt ning sõprusklubidelt; 

5. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja 

reklaamilepingutest; 

6. Muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest laekumistest;  

7. Muudest tuludest, mis on vajalikud Klubi põhikirjaliste tegevuste arendamiseks.  

5.3. Klubi võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega. 

5.4. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust 

Klubi kohustuste eest. 

5.5. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse ainult 

põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  

 

6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 

6.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

6.2. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Klubi likvideerimine toimub 

seaduses sätestatud korras. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed.  


