
 

 

MITTETULUNDUSÜHING 
Eesti Draakon klassi purjetajate liit (EDL)  
Põhikiri 
 

1. ÜLDSÄTTED. 
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Draakon klassi purjetajate liit (edaspidi Liit).  
1.2. Liit on Eesti Vabariigi Draakon klassi purjetajate liit ja Rahvusvahelise Draakon 

klassi liidu (IDA) seotud liige. 
1.3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Draakon 

klassi reeglidest, IDA reeglidest ja põhikirjast. 
1.4. Liidu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

 
2. LIIDU TEGEVUSE EESMÄRGID 
2.1. Liidu eesmärk on Draakon klassi purjekate ja Draakon klassi võistluste 

propageerimine ning edendamine Eestis lähtuvalt rahvusvahelistest Draakon 
klassi reeglitest.  

2.2. Tagada struktuur Draakon klassi juhtimiseks Eestis. Luua teabevahetuse 
võrgustik Draakoni purjetajate vahel, et suurendada Draakon klassi purjekate 
kasutamist. 

2.3. Tagada, et Eestis toimuvad Draakon klassi võistlused peetakse rahvusvaheliste 
Draakon klassi standardite järgi.  

2.4. Esindada Eesti Draakon klassi purjetajate huve kõikides riikides, kus Draakon 
klassis võisteldakse. 

2.5. Eesmärkide saavutamiseks:  
2.5.1. Draakon klassi purjeregattide ja purjetamisvõistluste ning muude spordiürituste 

korraldamine ja läbiviimine, sealhulgas Eesti meistrivõistlused;  
2.5.2. Draakon klassi purjetamise alaste koolituste ja kursuste organiseerimine ning 

läbiviimine; 
2.5.3. Rahvusvahelistes ja riiklikes arendus- ja edendusprogrammides, projektides 

ning kampaaniates osalemine. 
 

 
3. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE 

TINGIMUSED JA KORD 
3.1. Liige on füüsiline või juriidiline isik, kes tunneb huvi Draakon klassi purjetamise 

vastu.  
3.2. Vastavalt rahvusvahelisele Draakon klassi reeglile(1.8.10) võib regattides ja 

võistlustel osaleda vaid paat, mille omanik on Eesti Draakon klassi purjetajate 
liidu liige. 

3.3. Liidu liikmeks astumise avaldus peab sisaldama liidu juhatuse kinnitust. 
3.4. Liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusega määratud kuupäevast alates 

alljärgnevatel põhjustel:  
3.4.1. liige ei tasu juhatuse poolt kindlaksmääratud ajaks ja suuruses liikmemaksu või 

sisseastumismaksu;  
3.4.2. liige ei täida liikmekohustusi või ei tee seda nõuetekohaselt;  
3.4.3. eetikanormide rikkumise korral aukohtu otsuse alusel;  
3.4.4. muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 

 
4. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
4.1. Liikmel on õigus:  



 

 

4.1.1. Liidu liikmetel on õigus osaleda Liidu üldkoosolekutel. Liige saab üldkoosolekul 
osaleda ja hääletada üksnes isiklikult, esindaja kaudu osaleda ei saa. Igal liidu 
liikmel on üks hääl.  

4.1.2. võtta osa liidu korraldatud üritustest;  
4.1.3. kasutada liidu sümboolikat ettenähtud korras.  
4.2. Liige on kohustatud:  
4.2.1. täitma liidu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;  
4.2.2. tasuma liikmemaksu;  
4.2.3. täitma liidu poolt teiste organisatsioonidega sõlmitud lepinguid ja kokkuleppeid 

põhikirjast, üldkoosoleku jm juhtorganite otsustest tulenevate kohustuste piires. 
 

5. LIIDU JUHTIMINE  
5.1. Kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.  
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  
5.2.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;  
5.2.2. eelarve ehk majanduskava kinnitamine;  
5.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine;  
5.2.4. juhatuse valimine; 
5.2.5. kolmeliikmelise aukohtu valimine. 
5.3. Juhatuse liikmete miinimumarv on kaks ja maksimumarv on viis. Juhatuse 

liikmeks võib olla isik, kes on Draakon klassi võistluspurjeka omanik.  
5.4. Juhatus valitakse kaheks aastaks.  
5.5. Juhatuse tegevust korraldab President;  
5.6. Juhatuse pädevusse kuulub:  
5.6.1. Liidu tegevuseks vajalike tööplaanide ja tegevusaruannete kinnitamine;  
5.6.2. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja –arvamise otsustamine; 
5.6.3. liikmete registri pidamine;  
5.6.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määramine;  
5.6.5. majandusaasta aruande ja majanduskava esitamine üldkoosolekule. 
5.7. Liidu juhatuse otsuste täitmise korraldaja ja liidu tegevuse organiseerija on 

Peasekretär. 
5.8. Juhatus valib enda hulgast Presidendi ja Peasekretäri. 
5.9. Kõike juhatuse liikmed töötavad ainult vabatahtlikkuse alusel ning tasu saamata. 

 
6. JUHTORGANITE KOOSOLEKUTE KOKKUKUTSUMINE, LÄBIVIIMINE JA 

OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD  
6.1. ÜLDKOOSOLEK:  
6.1.1. Korralise koosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas viie kuu jooksul 

pärast majandusaasta lõppu. 
6.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab juhatus kas omal 

algatusel või kui seda kirjalikult ja põhjust ära näidates nõuab 1/2 juhatuse 
liikmetest või seaduses ettenähtud korras.  

6.1.3. Üldkoosoleku päevakorra määramise õigus on juhatusel, erakorralisel 
üldkoosoleku päevakorra määramisel on nõutav juhatuse heakskiit. 

6.1.4. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 15 päeva 
enne koosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab 
ette teatama vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku 
kokkukutsumise teated avaldatakse liidu interneti koduleheküljel ning e-posti teel 
liiduliige e-aadressile.  

6.1.5. Üldkoosolekul võib osaleda iga Liidu liige.  
6.1.6. Ilma koosolekut kokku kutsumata loetakse otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt 

on kirjalikult hääletanud kõik liikmed. Põhikirja muutmise otsus on vastuvõetud, 



 

 

kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest ja see otsus 
kinnitatakse juhatus poolt.  

6.1.7. Üldkoosolek protokollitakse.  
6.1.8. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema 

liikmetele kättesaadav. 
6.2. JUHATUSE KOOSOLEKUD:  
6.2.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest.  
6.2.2. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vaja häälteenamust.  
6.2.3. Juhatuse otsus on vastu võetud ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

poolt on kirjalikult hääletanud kõik juhatuse liikmed.  
6.2.4. Juhatuse koosolek protokollitakse.  
6.2.5. Pärast 14 päeva möödumist juhatuse koosoleku lõppemisest peavad otsused 

olema liikmetele kättesaadavad. 
 

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE  
7.1. Mittetulundusühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. 

Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul 
osalenud või esindatud liikmetest.  

7.2. Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles 
jäänud vara üle sarnasel alal tegutsevale või sarnaste eesmärkidega ühingule. 

 
 
 


