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MITTETULUNDUSÜHINGU 
IDA- VIRUMAA TALUPIDAJATE LIIT 

P Õ H I K I R I  
 

§ 1. Üldsätted. 
1.1. Ida-Virumaa Talupidajate Liit on põllumajandustootjate ja maaettevõtjate vabatahtlik 

mittetulunduslik ühendus. 
Ametlik nimetus on:  Ida-Virumaa Talupidajate Liit 
Lühendatult:  IVTL 

 Asukoht on:      Rakvere 27 
Jõhvi linn 41533 

     Ida-Virumaa 
  Inglise keeles:  Ida-Viru County Farmers Union 
1.2. Otsus IVTL-i asutamiseks on vastu võetud 18.aprillil 1989.a. 
1.3. IVTL on eraõiguslik iseseisev juriidiline isik oma pangakonto ja sümboolikaga. 
1.4. Oma tegevuses juhindub IVTL Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.  
 

§ 2. Eesmärk. 
2.1. IVTL-i eesmärgiks on liikmete huvide kaitse ja nende esindamine. 
2.2. Põllumajandusalase nõuandeteenistuse väljaarendamine.  
2.3. Koostöö arendamine teiste organisatsioonidega.  
2.4. IVTL-i eesmärgiks ei ole liikmetele kasumi ega dividendide jagamine. 
 

§ 3. Põhitegevus. 
3.1. IVTL-i põhitegevuseks on mitmesuguste koolituste, nõupidamiste, õppepäevade, seminaride, 
näituste jne. korraldamine. 
3.2. Liikmete omavahelise koostöö ja ühistegevuse koordineerimine. 
3.3. Suhtlemine ja kogemuste vahetamine teiste organisatsioonidega. 
3.4. Mitmesuguste teenuste osutamine, informatsiooni kogumine ja vahendamine. 
3.5. Võimalusel laenude andmine oma liikmetele ning vara rentimine. 
3.6. Vajadusel osakondade, teenistuste, fondide ja sihtkapitalide loomine põhikirjaliste eesmärkide 
täitmiseks. 
3.7. Põllumajandusalaste trükiste väljaandmine, taluturismialane- ja muu majanduslik tegevus, mis 
ei ole vastuolus seadustega. 
 

§ 4. IVTL-i vara. 
4.1. IVTL omab vara, mis moodustub liikmemaksudest, riiklikest toetustest, põhikirjalisest 
majanduslikust tegevusest, muudest laekumistest, pärandustest ja annetustest. 
4.2. IVTL vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga. 
 

§ 5. IVTL-i liikmed. 
5.1. IVTL-i liikmeteks on põllu- ja maamajandusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud  ning 
maamajandusega seotud valdkondade organisatsioonid ja ühendused. 
5.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 
5.3. Liikmeksolek jõustub nimekirja kandmise päevast alates. 
5.4. Liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda ainult majandusaasta lõpul. 
5.5. Liige loetakse väljaastunuks peale IVTL-ga võlgnevuste likvideerimist ja nimekirjast 
kustutamist. 
5.6. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei täida põhikirja, üldkoosoleku 
otsuseid või kahjustab olulisel määral IVTL-i tegevust. 
5.7. Liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada, kui ei ole seaduses teisiti sätestatud. 
5.8. Liikme väljaarvamise võib algatada iga IVTL-i liige. 
5.9. Liikme väljaarvamise otsusest teatatakse talle kirjalikult. 



IVTL põhikiri 2014 2 

§ 6. Liikmete õigused. 
6.1. IVTL-i liikmel on õigus osaleda liidu juhtorganite valimisel ja olla neisse valitud. 
6.2. Teha ettepanekuid ja arupärimisi IVTL-i juhtorganite töö kohta. 
6.3. Osaleda IVTL-i poolt korraldatud kõikidel üritustel. 
6.4. Kasutada IVTL-i kõiki pakutadavaid teenuseid. 
6.5. Esitada ettepanekuid IVTL-i tegevuse ning maaelu, põllu-, talu– ja maamajanduse 
arendamiseks. 
 

§ 7. Liikmete kohustused. 
7.1. IVTL-i liige on kohustatud täitma põhikirjast tulenevaid, juhatuse- ja üldkoosoleku otsuseid 
ning määratud kohustusi. 
7.2. Pidama kinni kokkulepitud tähtaegadest ja hoidma IVTL-i head mainet. 
7.3. Osalema aktiivselt IVTL-i tegevuses ja aitama kaasa IVTL-i eesmärkide saavutamisel. 
7.4. Hoolikalt suhtuma IVTL- ilt kasutamiseks saadud varasse, selle kaotsiminekul või riknemisel 
hüvitama kahju. 
 

§ 8. Üldkoosolek. 
8.1. IVTL-i kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek. 
8.2. Üldkoosolek võib arutada ja vastu võtta otsuseid kõikides IVTL-i puudutavates küsimustes. 
8.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

1) põhikirja muutmine. 
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine 
3) eesmärgi muutmine. 
4) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, 

tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või 
vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine 

6) majandusaastaaruande kinnitamine. 
7) liikmetele mitmesuguste kohustuste, nende nimetuse ja suuruse määramine (liikmemaks, 

sisseastumismaks jne.). 
8) IVTL-i tegevuse järelevalve teostamine revidendi või revisjonikomisjoni valimisega või 
audiitori määramisega. 
9) kinnisasja soetamine ja võõrandamine. 
10) tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine. 
11) muud küsimused, mida ei ole antud teiste organite otsustada. 

 
§ 9. Üldkoosoleku läbiviimine. 

9.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas. 
9.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kui seda nõuab vähemalt 1/10 IVTL-i liikmetest. 
9.3. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva. Üldkoosoleku 
kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku 
päevakord. 
Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, 
tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja 
jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. 
9.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud 
liikmetest. 
9.5. IVTL-i tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja 9/10 liikmete nõusolek. 
9.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalenud 
liikmetest. 
9.7. IVTL-i organite otsuste kehtetuks tunnistamist saab kohtu kaudu nõuda kolme kuu jooksul 
alates vastuvõtmisest. 
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§ 10. Juhatus. 
10.1. IVTL-i juhib ja esindab vähemalt kolme (3) liikmeline juhatus. 
10.2. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt määratud ajaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks 
aastaks 
10.3. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele. 
10.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada IVTL-i kõikides õigustoimingutes. 
10.5. Juhatuse liikme võib tema kohustuste täitmata jätmise eest või mõnel muul põhjusel igal ajal 
üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda. 
10.6. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees, esitades aruande kuue kuu jooksul arvates 
majandusaasta lõppemisest ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 
10.7. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamist. 
10.8. Juhatuse pädevusse kuulub: 

1) Direktori ametisse võtmine ja tegevaparaadi struktuuri kinnitamine. 
2) IVTL vallasasjade soetamise, võõrandamise otsustamine. 
3) IVTL kinnisasja asjaõigusega koormamise otsustamine. 
4) IVTL tegevuse suunamine. 
5) Üldkoosoleku poolt antud ülesannete täitmine. 

10.9. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe. 
10.10 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 
10.11. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel on 
otsustav koosoleku juhataja hääl. 
 

§ 11. Järelvalve 
11.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib 
üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.  
11.2. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul kuni 5- liikmelisena kaheks aastaks 
Revisjonikomisjoni ei või kuuluda juhatuse liige. Revisjonikomisjoni liige peab olema IVTL-i liige. 
11.3. Revisjonikomisjon valib endale esimesel koosolekul esimehe. 
11.4. Koosolek on otsustusvõimeline kui osa võtab 3/5 revisjonikomisjoni liikmetest. 
11.5. Revisjonikomisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohal olnud 
liikmetest. 
11.6. Revident või revisjonikomisjoni esimees võib osaleda juhatuse koosolekutel nõuandva 
häälega. 
11.7. Revisjonikomisjon esitab oma töö aruande üldkoosolekul. 
 

§ 12. IVTL-i lõpetamine. 
12.1. IVTL lõpetatakse: 
 1) Üldkoosoleku otsusega. 
 2) Pankrotiga. 
 3) Muul seaduses ettenähtud juhul. 
12.2 IVTL-i likvideerijateks on juhatuse liikmed. 
12.3. Likvideerimisel allesjäänud vara kasutamise otsustab üldkoosolek vastavalt seadusele. 
12.4. Sundlõpetamise korral määrab likvideerija kohus. 
 
 Muudatused vastu võetud IVTL üldkoosolekul 24. märtsil 2014.a. 
 
 
 


