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Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit 
PÕHIKIRI 
 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „liit”) nimetusega Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit on 

vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis 
tegutseb avalikes huvides. 

1.2 Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Hiiumaa  
1.3 Liidu eesmärgiks on tantsu- ja tsirkuseteraapia valdkonna arendamine ja tutvustamine. 
1.4 Liidu põhitegevusteks on: 

1.4.1 koolituste, töötubade korraldamine, vahendamine ja läbiviimine; 
1.4.2 projektitegevuste ellukutsumine, vahendamine, teostamine; 
1.4.3 uurimistööde, artiklite, tutustavate materjalide kirjutamine, avaldamine, 

publitseerimine; 
1.4.4 professionaalsete raamatute, materjalide, töövahendite väljatöötamine, 

valmistamine, tõlkimine, müümine, levitamine; 
1.4.5 festivalide, ürituste ja etenduste korraldamine, esitamine; 
1.4.6 rahvusvaheliste kontaktide loomine, hoidmine ja vahendamine; 
1.4.7 loometegevus; 
1.4.8 residentuuri pakkumine; 
1.4.9 töövahendite rent; 
1.4.10 kampaaniate ja teavituste korraldamine, osalemine; 
1.4.11 stipendiumite määramine. 

 
II LIIDU LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
2.1 Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada liidu eesmärkidega 

kooskõlas olevat tegevust. 
2.2 Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab liidu juhatus. 
2.3 Liidu  liikmeks astumiseks või liikmelisuse lõpetamiseks esitab liige juhatusele kirjaliku 

avalduse.  
2.4 Liidu liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige on kahjustanud liidu huve 

või töötanud vastu liidu  eesmärkide saavutamisele.  
2.5 Liidu liikmel on õigus: 

2.5.1 osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul; 
2.5.2 olla valitud liidu juhatuse liikmeks; 
2.5.3 saada liidu juhatuselt teavet liidu tegevuse kohta. 

2.6 Liidu liige on kohustatud: 
2.6.1 järgima liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja liidu juhatuse otsuseid; 
2.6.2 teatama liidu juhatusele liidu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad 

kontaktandmed;  
2.6.3 tasuma liidu liikmemaksu, kui see on kehtestatud 

2.7 Liitu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 
 
III ÜLDKOOSOLEK ja JUHATUS 
 
3.1 Liidu kõrgeimaks organiks on liidu üldkoosolek vastavalt seadusele. Üldkoosolekul 

osalemisel on igal liidu liikmel üks hääl. 



2 

 

3.2 Liidu üldkoosoleku pädevuses on: 
3.2.1 põhikirja muutmine; 
3.2.2 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 
3.3 Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

3.3.1 aastaaruande kinnitamiseks;  
3.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad.  

3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab liidu juhatus vähemalt seitse päeva enne 
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja 
päevakorra. 

3.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole mittetulundusühingu 
hääleõiguslikest liikmetest.  

3.6  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud 
seltsi liikmetest või nende esindajatest . 

3.7 Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks (1) kuni viis (5) liiget. 
3.8 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek 
3.9 Juhatuse liikme volituse tähtaeg on kolm (3) aastat.  
3.10 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 

 
IV LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 
 
4.1 Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 
4.2 Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. 
4.3 Liidu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 

sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele 
isikule. 

 
 
Kinnitatud 05.05.2017 üldkoosoleku otsusega 
 


