MTÜ Tallinna Loomaaia Söprade Seltsi

Pöhikiri
l.

Ütdsatted.

1.1 Ühingu ametlik nimi on MTÜ Tallinna Loomaaia Söprade Selts (edaspidi
rLSS).
1.2 TLSSi asukoht on Paldiski mnt. 145 Tallinna 13522.
1.3 TLSS on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegeruses Eesti Vabariigi
seadustest, muudest TLSSi tegevust reguleerivatest öigusaktidest ning käesolevast
pöhikirjast.
1.4 TLSS vöib oma nimel omada varalisi ja mittevaralisi öigusi ning kanda
kohustusi, olla hagejaks vöi kostjaks kohtus. TLSS vöib omada yara, iseseisvat
bilanssi ja oma nimega pitsatit.
1.5 TLSS-il on öigus avada oma arve pangas. TLSS valdab, kasutab ja käsutab
iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara.
1.6 oma kohustuste täitmata jätmise eest vastutab rLSS kogu oma varaga.
1.7 TLSS ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.
1.8 TLSSi majandusaasta algus on 0l.jaanuar ja löpp 3l.detsember.

2.

TLSSi eesmärk ja tegevus.

2.1. TLSS on asutatud pöhieesmärgiga ühendada Tallinna Loomaaiast (TL) ja selle
edendamisest huvitatud isikuid TL tegevuse, arengu, edenemise ja uurimistööde

toetamiseks ning propageerimiseks, samuti zooloogia, ökoloogia, liigikaitse,
loomapidamise ja animalistliku kujutava kunsti alase rahvahariduse üldiseks
edendamiseks TL baasil ning vastava koostöö arendamiseks teiste ftitisiliste ia
juriidiliste isikutega.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks TLSS :
o loob ja arendab sidemeid TL-st huvitatud isikute vahel;
o osutab TL-le metodoloogilist ja praktilist abi, hangib rahalisi vahendeid ja
teavet;

o

toetab TL pöhieesmärkide saavutamisele suunatud tegevust vastavalt TLSS-i
vöimalustele, sh. ka stipendiumide ja abirahadega;
koostöös TL-ga koostab, kogub ja annab välja TL-a ja TLSS-i tegevust
tutvustavat teavet;

korraldab väljasöite, seminare, öpikodasid, kursusi, näitusi, konverentse,
konsultatsioone, ülevaatusi jm. pöhikirjaliste eesmärkide saavutamisele
suunatud ettevötmisi;

o teeb koostööd riigi-,

omavalitsus-, rahvusvaheliste-, teadus- ja
kultuuriasutustega, asjakohaste ühiskondlike organisatsioonide ja

o

liikumistega, samuti muude TLSS-i tegevusest huvitatud asutuste, ettevötete,
organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eesti Vabariigis kui välisriikides.
loob vajadusel alalisi vöi konkreetsete ettevötmiste ja projektide elluviimiseks
ette nähtud ajutisi töörühmi.

3. TLSSi liikmeskond
3.1.

TLSSi liikmeks vöib olla iga teovöimeline füüsiline isik hoolimata rahvusest,
kodakondsusest, usutunnistusest jms., kes soovib osaleda TLSS-i tegevuses,
tunnustab käesolevat pöhikirja, tasub liikmemaksu ja tegutseb aktiivselt TLSS-i
eesmärkide saavutamiseks ning kelle liikmeks vastu vötmise on laekunud
kirjaliku avalduse alusel otsustanud TLSS-i juhatus. Liikmele antakse
liikmekaart.

3.2.

TLSS-i liikmed maksavad

iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab
üldkoosolek. Erandjuhtudel vöib TLSS-i juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest
vabastada. Öpilased, üliöpilased ja pensionärid tasuvad % kehtiva liikmemaksu
suurusest. Üldkoosolek vöib kehtestada ka TLSS-i sisseastumismaksu.

3.3. Liikmete öigused:

3.3.1. TLSS-i liikmel on öigus osaleda TLSS-i juhr ja kontrollorganite valimisel
ning vötta osa TLSS-i koosolekutest.

3.3.2. TLSS-i liige vöib avalduse alusel igal ajal TLSS-ist välja

astuda.

3.4.Liige on kohustatud.
3.4.1. aktiivselt osalema TLSS-i tegevuses;
3.4.2. kinni pidama TLSS-i pöhikirjast ja täitma juhtorganite otsuseid;
3.4.3. suhtuma heaperemehelikult TLSS-i ja TL varasse;
3.4.4. hoidma ja kaitsma TLSS-ija TL mainet,
3.5.Kohustuste jämedal rikkumisel vöib üldkogu otsusega TLSS-i liikme välja heita.
Liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme aasta jooksul kustutatakse liige
nimekirjast juhatuse otsusega, millest teatatakse järgmisel üldkogul.

3.6.Liikmete arvestust peab TLSS-i juhatus.
4. TLSS-i
4.1 .

juhtimine

TLSS-i juhtorganid on üldkogu ja selle poolt valitu d 3 - 7 liikmeline juhatus.

4'2' TLSS-i körgeimaks juhtorganiks on üldkogu, mis toimub vähemalt kord aastas.
4.3. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele
o omal algatusel;
o TL ettepanekul;
. revisjonitoimkonna nöudmisel;
o vähemalt 1/10 tegev- ja auliikmete kirjalikul soovil.

4.4'Üldkogu on otsustusvöimeline kui sellest on liikmetele kirjalikult teatatud
vähemalt kuu aega enne üldkogu toimumist. Otsused tehakse kohaloliiate
lihthääleenamusega, kui käesolev pöhikiri ei näe ette teisiti.

