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Mittetulundusühingu Kaitseliidu Allohvitseride Kogu (edaspidi Kogu) põhikiri on 

kinnitatud 2. juulil 2010.a. Tallinnas sõlmitud asutamislepinguga. 

1. Üldsätted 

1.1. Kogu nimi on mittetulundusühing Kaitseliidu Allohvitseride Kogu 

1.2. Kogu ingliskeelne nimi on The Noncommissioned Officers Association of 

Estonian Defence League. 

1.3. Kogu on asutatud 02 Juulil 2010.a. Tallinnas 

1.4. Kogu asukohaks on Tallinn Plangu 5 

1.5. Kogul on oma rinnamärk, teenetemärk ja logo. 

1.6. Kogu on erakonnaväline – erakondade ja teiste poliitiliste ühenduste ning nende 

esindajate erakondlik tegevus Kogus on keelatud. 

1.7. Kogu juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning 

käesolevast põhikirjast. 

 

2. Eesmärgid 

2.1. Kogu eesmärgid on: 

1) kasvatada ja süvendada  kaitsetahet; 

2) hoida ja tõsta Kaitseliidu ja Kaitseväe mainet; 

3) koondada Kaitseliidu allohvitsere ning arendada oma liikmetest vaimselt ja 

kehaliselt eeskujulikud allohvitserid; 

4) esindada ja kaitsta oma liikmete huve. 

 

3. Kogu kui juriidiline isik 

3.1. Kogu on eraõiguslik juriidiline isik. 

3.2. Kogu võib: 

1) omada vallas- ja kinnisvara; 

2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 

3) omada pangaarveid; 

4) palgata töötajaid. 

 

4. Liikmeks astumine 

4.1. Kogu liikmeks saab astuda tegevteenistuses, reservis või erus olev 

vanemallohvitser, kes on Kaitseliidu liige ja soovib kaasa aidata Kogu 

eesmärkide saavutamisele ning kellel on kaks Kogu liikmest 

vanemallohvitseri soovitust. 

 

4.2. Kogu liikmeks saab astuda tegevteenistuses, reservis või erus olev 

nooremallohvitser, kes on Kaitseliidu liige ja soovib kaasa aidata Kogu 

eesmärkide saavutamisele, ning kellel on kolm kogu liikmest vanemallohvitseri 

soovitust 

 

4.3. Kogu liikmeks ei võeta isikut, kes on süüdimõistva  kohtuotsusega või 

distsiplinaarsüüteo eest tegevteenistusest vabastatud ja teenistusest vabastamisest on 

möödunud vähem kui kaks aastat. 

4.4. Kogu liikmeks vastuvõtmiseks taotleja: 
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1) esitab Kogu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse 

koos Kogu kahe liikme soovitusega vanemallohvitseridele, nooremallohvitseridel 

kolme Kogu liikme soovitusega. 

2) tasub sisseastumismaksu kogu juhatuse kehtestatud korras. 

4.5.  Kogu liikmeks vastuvõtmise otsustab Kogu juhatus. 

4.6. Kogu juhatus on kohustatud liikmeks vastuvõtmise otsustama mitte hiljem kui 

kolme kuu jooksul pärast punktis 4. 4. kehtestatud nõuete täitmist. 

4.7. Kui liikmeks taotlejal ei ole Kogu liikmete seast soovitajaid, võib juhatus ta 

liikmeks võtta ühe aastase katseajaga, mille möödudes teeb juhatus otsuse tema alalise 

liikmelisuse kohta. Katseajal puudub liikmel hääleõigus. 

4.8. Juhatuse otsusega võib isikuid, kes ei vasta punktis 4.1 ja 4.2  nimetatud nõuetele, 

võtta Kogu toetajaliikmeks. 

4.9. Kogu auliikmeks võib üldkoosolek valida isikuid, kellel on riigikaitses või Kogu 

ees silmapaistvaid teeneid. 

4.10. Au- ja toetajaliikmetel on Kogus liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, 

välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud. Auliikmed on vabastatud sisseastumis- 

ja liikmemaksu tasumisest. 

 

5. Liikme õigused 

5.1. Kogu liikmel on õigus: 

1) osaleda kõikidel Kogu korraldatud üritustel; 

2) võtta osa Kogu mistahes organi koosolekust, kus arutatakse tema tegevust ja 

käitumist; 

3) valida ja olla valitud Kogu organitesse põhikirjaga kehtestatud korras; 

4) esindada Kogu avalikkuse ees Kogu juhatuselt saadud volituste alusel; 

5) kasutada Kogu varasid ja teavet Kogu põhikirjalise tegevuse arendamise 

huvides vastavalt üldkoosoleku või muu organi otsustele; 

6) saada Kogu organitelt teavet Kogu tegevuse kohta; 

7) sõlmida Koguga tööleping; 

8) pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks Kogu üldkoosoleku poole kodukorras 

kehtestatud korras; 

9) peale liikme- ja sisseastumismaksu võib liikmele panna varalisi kohustusi 

Kogu ees ainult Kogu üldkoosoleku otsusega. 

 

6. Liikme kohustused 

6.1. Kogu liige on kohustatud: 

1) järgima Kogu tegevuses osalemisel Kogu põhikirja ja organite otsuseid; 

2) igati kaasa aitama Kogu eesmärkide saavutamisele; 

3) olema teenistuses ja eraelus teistele eeskujuks; 

4) tasuma õigeaegselt Kogu liikmemaksu; 

5) teatama Kogu juhatusele oma elukoha aadressi, isikukoodi, sõjaväelise 

auastme ja teised juhatuse poolt nõutud andmed ning nende muutumisel teatama uued 

andmed hiljemalt ühe kuu jooksul; 

6) hoidma kõrgel Kaitseliidu allohvitseri ja Kogu au ning väärikust. 

7) kasutama heaperemehelikult tema hoolde või kasutada antud Kogu vara. 

 

7. Kogust väljaastumine ja väljaarvamine 

7.1. Kogust väljaastumiseks esitab liige juhatusele vabas vormis kirjaliku avalduse. 

Liige loetakse Kogust välja astunuks juhatuse otsusega. 
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7.2. Liikme võib Kogust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida käesolevast 

põhikirjast tulenevaid kohustusi või tema tegevus kahjustab Kogu huve. 

7.3. Kogu liikme väljaarvamise otsustab Kogu juhatus omal algatusel või Kogu 

aukohtu ettepanekul, teatades asja arutamisest väljaarvatavale liikmele ette, kellel on 

õigus juhatuse koosolekul osaleda sõnaõigusega. 

7.4. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 

juhatuse liikmetest. 

7.5. Kogust välja arvatud liikmele teatab juhatus kirjalikult tema väljaarvamise 

otsusest ja selle põhjusest. 

7.6. Kogu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus taotleda tema väljaarvamise 

otsuse läbivaatamist väljaarvamisele järgneva Kogu üldkoosoleku poolt ning Kogu 

liikmeks ennistamist. 

 

8. Üldkoosolek 

8.1. Kogu kõrgeim organ on Kogu liikmete üldkoosolek. 

8.2. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas. 

8.3. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku erakorraliselt kokku kutsuma, kui: 

1) seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Kogu liikmetest; 

2) seda nõuavad Kogu huvid. 

8.4. Kui juhatus ei kutsu eelmises punktis nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, 

võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

8.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest koos päevakorraga teatab Kogu juhatus 

liikmetele vähemalt seitse päeva ette Kogu liikme juhatuses registreeritud aadressil. 

8.6. Üldkoosoleku päevakorra koostab ja koosoleku valmistab ette juhatus. 

8.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud põhikirjaga 

kehtestatud korras ja sellel osaleb või on esindatud üle poole Kogu liikmetest. 

8.8. Juhul, kui üldkoosolekule on kogunenud vähem kui pool Kogu liikmetest, 

otsustavad üldkoosolekule kogunenud Kogu liikmed uue, sama päevakorraga 

üldkoosoleku läbiviimise aja. 

8.9. Üldkoosolek on kinnine – sellel võivad viibida ainult Kogu liikmed. Au- ja 

toetajaliikmed võivad osaleda ainult sõnaõigusega. Kui üldkoosolek nii otsustab, 

võivad sellel osaleda külalised. 

8.10. Isikuga seotud hääletamine (valimine) on üldkoosolekul avalik. Hääletamine on 

kinnine, kui seda nõuab kas või üks koosolekul osalev  Kogu liige. 

8.11. Üldkoosoleku päevakorra ja töökorra kinnitab üldkoosolek. 

8.12. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokollile esitatavad nõuded 

kehtestab juhatus. 

8.13. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ainult küsimustes, mis olid 

teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumisel teatatud päevakorraga. 

8.14. Üldkoosolekul võib hääletada Kogu liige. Igal liikmel on üks hääl. Kogu liige 

võib delegeerida oma hääle oma esindajale lihtkirjaliku volikirjaga. Esindajaks võib 

olla ainult Kogu liige. 

8.15. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, kui põhikiri ei näe 

ette teisiti. 

8.16. Isiku valimisel osutub valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 

8.17. Kogu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 

koosolekul osalenutest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. 
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8.18. Kogu eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. 

Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema 

esitatud kirjalikult. 

8.19 Kogu ühinemise või jagunemise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle 

poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

8.20. Põhikirja punktis 7.6. nimetatud asjad otsustatakse Kogu üldkoosoleku poolt 

vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate hääleõiguslike häältega. 

8.21. Liige ei tohi hääletada, kui Kogu otsustab temaga või temaga võrdset 

majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse 

alustamist või lõpetamist. 

8.22. Juhatuse liige ei tohi hääletada Kogu majandusaasta aruande kinnitamise 

otsustamisel. Juhatuse või muu organi liige ei tohi hääletada Kogu poolt tema vastu 

nõude esitamise otsustamisel. Nende liikmete hääli ei arvestata sellisel juhul 

esindatuse määramisel põhikirja punkti 8.15. tähenduses. 

 

9. Üldkoosoleku pädevus 

9.1. Üldkoosoleku ainupädevuses on: 

1) põhikirja muutmine; 

2) eesmärgi muutmine; 

3) sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning nende suuruse kehtestamine; 

4) juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine; 

5) aukohtu liikmete ja asendusliikmete valimine; 

6) revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliikmete  valimine; 

7) audiitorkontrolli määramine; 

8) Kogu rinnamärgi, teenetemärgi ja logo kirjelduste ja statuutide kinnitamine; 

9) Kogu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu 

nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Kogu esindaja määramine; 

10) Kogule kuuluva kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamise ja 

asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud 

tehinguteks; 

11) Kogu aastaeelarve kinnitamise otsustamine; 

12) majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine; 

13) liikmelisuse otsustamine põhikirja punktis 7.6. nimetatud juhul; 

14) Kogu aukohtu töökorra ja teiste organite dokumentide kinnitamise otsustamine 

vastavalt põhikirjale; 

15) Kogu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine, 

16) Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 

17) Kodukorra kinnitamine ja muutmine 

9.2. Üldkoosolek võib lisaks: 

1) teha Kogu nimel avaldusi ja ettepanekuid, avaldada arvamust või anda vastava 

volituse juhatusele; 

2) moodustada alalisi ja ajutisi töörühmi, toimkondi ja komisjone; 
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 10. Aukohus 

10.1. Aukohus koosneb kaheks aastaks valitud  kolmest tegevliikmest, kellest kaks 

peavad olema vanemallohvitserid ning kes ei kuulu juhatusse ega revisjonikomisjoni. 

10.2. Aukohtule valitakse kaheks aastaks ka kaks asendusliiget, kes ei kuulu juhatusse 

ega revisjonikomisjoni ja kes asendavad aukohtu liikmeid nende väljalangemisel. 

Aukohtu liikmeid ja asendusliikmeid võib tagasi valida. 

10.3. Aukohtu liikme ja asendusliikme  võib üldkoosolek mõjuval põhjusel tagasi 

kutsuda. 

10.4. Aukohtu liikmed valivad endi seast vanemallohvitserist esimehe, kes korraldab 

aukohtu tööd. 

10.5. Aukohtu liikmed ja asendusliikmed  võivad kandideerida Kogu teise organi 

valimisel. Teise organi liikmeks määratud või valitud aukohtu liige astub aukohtu 

koosseisust viivitamatult tagasi ja tema asemele astub asendusliige , kuni üldkoosolek 

valib uue liikme. 

10.6. Kogu liikme kohta juhatuse või Kogu liikme kirjaliku kaebuse alusel algatab 

aukohus menetluse, kontrollib kaebuse asjaolusid ning annab oma hinnangu aukohtu 

motiveeritud otsuses. 

10.7. Aukohus võib anda oma otsusega hinnangu Kogu liikme käitumisele ja 

tegevusele ka omal algatusel, kui asja arutamise poolt on olnud vähemalt kaks 

aukohtu liiget. 

10.8. Aukohus võib teha üldkoosolekule ettepaneku Kogu liikme suhtes põhikirja 

punktis 11.15. nimetatud mõjutusvahendi kohaldamiseks. Aukohtu otsus esitatakse 

kinnitamiseks juhatusele. 

10.9. Aukohus tõlgendab vaidluse korral Kogu sees Kogu põhikirja ja lahendab Kogu 

liikmete vahelisi vaidlusi Kogu tegevusse puutuvais asjades. 

10.10. Aukohus võib teha üldkoosolekule või juhatusele ettepaneku liikme 

väljaarvamiseks Kogust või liikme ennistamiseks Kogusse. 

10.11. Aukohus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 

aukohtu liikmetest. Aukohtu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt oli vähemalt 2/3 

aukohtu liikmetest. Aukohtu koosolekud protokollitakse. Protokollile esitatavad 

nõuded kehtestab juhatus. 

 

11. Juhatus 

11.1. Kogu kõrgeim organ üldkoosolekute vaheajal on juhatus. 

11.2. Juhatusse valitakse kaheks aastaks kolm kuni üheksa liiget, kellest 2/3 peavad 

olema vanemallohvitserid. 

11.3. Juhatusele valitakse kaheks aastaks ka kolm asendusliiget, kellest 2/3 on 

vanemallohvitserid ja kes asendavad juhatuse liikmeid nende väljalangemisel 

juhatusest. Juhatuse liikmeid ja asendusliikmeid võib tagasi valida. 

11.4. Juhatuse liikme ja asendusliikme võib üldkoosolek mõjuval põhjusel tagasi 

kutsuda. 

11.5. Juhatuse liikme volitused lõpevad, kui ta ei ole aruandeaastal osalenud kolmel 

järjestikusel juhatuse koosolekul, misjärel tema asemele astub juhatuse esimehe või 

aseesimehe poolt määratud asendusliige. 

11.6. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda 

ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega. 

11.7. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe kes 

peavad olema vanemallohvitserid. Juhatuse esimees  on ühtlasi Kogu esimees. 
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11.8. Juhatuse esimehel on õigus esindada Kogu kõigis õigustoimingutes üksinda, 

teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Kogu kahekesi. 

11.9. Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust ega tasu, kui 

üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti. 

11.10 Juhatus juhib Kogu igapäevast tegevust ning põhikirjast ja üldkoosoleku 

otsustest lähtudes esindab Kogu.   

11.11. Juhatus peab andma Kogu liikmetele vajalikku teavet Kogu juhtimise kohta. 

11.12. Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Kogu aasta-eelarve projekti ja 

majandusaasta aruande. 

11.13. Juhatus võib sõlmida töövõtulepingu Kogu palgalisele tööle võetava isikuga. 

11.14. Kogu liikme kandidaadi või Kogu liikme põhjendatud kirjaliku taotlusel on 

juhatusel õigus vähendada tema sisseastumis- ja/või liikmemaksu suurust. 

11.15. Juhatus võib aukohtu ettepanekul või omal algatusel: 

1) hoiatada Kogu liiget ja selgitada talle allohvitserile sobimatu käitumise 

olemust; 

2) keelata Kogu liikmel Kogu rinnamärgi kandmise kuni üheks aastaks; 

3) keelata Kogu liikmel teenetemärgi kandmise teatud ajaks või alatiseks; 

4) arvata liige Kogust välja. 

11.16. Juhatus võib oma liikmete vahel jagada juhatuse töövaldkonnad. 

11.17. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest. 

11.18. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas koosolekul osalevate 

juhatuse liikmete enamus ja põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Kui juhatuse otsuse 

tegemisel on poolt- ja vastuhäälte arv võrdne, otsustab juhatuse esimehe seisukoht. 

11.19. Juhatuse otsus on vastu võetud ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

poolt hääletasid kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

 

12. Osakond 

12.1. Juhatuse loal võib vähemalt kolm Kogu liiget territoriaalsuse või eriala alusel 

moodustada Kogu osakonna. Osakonnal ei ole juriidilise isiku õigusi. 

12.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonda kuuluvate Kogu liikmete koosolek.   

12.3. Olenevalt osakonda kuuluvate liikmete arvust, valib osakonna liikmete koosolek 

osakonnale juhatuse või ainult esimehe.   

12.4. Osakonna kodukorra kinnitab Kogu juhatus. 

12.5. Osakonna liikmete koosoleku kutsub kokku osakonna esimees/juhatus vajadusel 

või osakonna liikmete koosoleku poolt kehtestatud sagedusega. Osakonna 

esimees/juhatus on kohustatud liikmete koosoleku kokku kutsuma vähemalt 1/2 

osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. 

12.6. Osakonna koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta kehtestatut, 

kui see ei ole vastuolus Kogu põhikirjaga. 

12.7. Osakonna esimees/juhatus esitab osakonna tegevuse aruande Kogu juhatusele 

hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Kogu majandusaasta lõppu. 

 

16. Kogu vara ja selle kasutamine 

16.1. Kogu vara moodustub: 

1) sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

2) ürituste korraldamisest ja lepingute täitmisest saadud tuludest; 

3) annetustest, kingitusest, ja sponsorsummadest; 

4) sihtotstarbelistest eraldistest; 

5) varast, mille teine isik võõrandab Kogu kasuks; 



 8 

6) varast, mille Kogu võõrandab enda kasuks; 

7) muust seaduslikust tulust ja varast. 

16.2. Kogu võib oma vara kasutada ainult põhikirjas nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks. 

16.3. Kogule riigieelarvest vahendite eraldamine ja kasutamine toimub seaduses 

sätestatud korras. 

16.4. Kogu juhatus võib Kogu kinnisasja või registrisse kantud vallasasja omandada, 

võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses 

ettenähtud tingimustel. 

16. 5. Kogu majandusaasta algab 1. jaanuariga ja lõpeb 31. detsembriga. 

16.6. Kogu juhatus korraldab Kogu raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta 

lõppu majandusaruande õigusaktides sätestatud korras. 

16.7. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Majandusaasta 

kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 

16.8. Juhatus esitab majandusaasta aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates 

majandusaasta lõppemisest. Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus või 

audiitori järeldusotsus. 

16.9. Kogu ei kanna varalist vastutust oma liikme varalise kohustuse eest ja Kogu 

liige ei kanna varalist vastutust Kogu varalise kohustuse eest. 

 

17, Revisjon ja audit 

17.1. Kogu majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valitakse vähemalt 

kolmeliikmeline revisjonikomisjon või määratakse audiitorkontroll. 

17.2. Revisjonikomisjonile valitakse ka kaks asendusliiget. 

17.3. Revisjonikomisjoni liikmed ja asendusliikmed valitakse kaheks aastaks ja neid 

võib tagasi valida. 

17.4. Revisjonikomisjon või üldkoosoleku nimetatud audiitor viib vähemalt üks kord 

aastas läbi Kogu majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimise ning kannab 

tulemused ette üldkoosolekule. 

17.5. Revisjonikomisjonil ja audiitoril on õigus nõuda ja saada raamatupidamis- ja 

muid vajalikke, Kogu tegevust puudutavaid dokumente ja kontrollida 

finantsdistsipliini järgimist. 

 

18. Kogu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 

18.1. Kogu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses ja põhikirjas 

sätestatud korras. 

18.2. Üldkoosolek, otsustanud Kogu jagunemise, moodustab toimkonna varade 

jagamiseks. 

18.3. Kogu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha 

deponeerimist annavad üldkoosoleku poolt selleks määratud isikud allesjäänud vara 

mõnele teisele samalaadsete eesmärkidega Eesti allohvitseride mittetulundusühingule 

või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 
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Põhikiri on vastu võetud Kaitseliidu Allohvitseride Kogu asutamiskoosolekul 

Tallinnas 2010.a. 

1)  Kainar Kruus 

2) Ergo Reinvald. 

3) Reemet Sits 

4) Aigor Paas 

5) Raivo Tammeorg 

6) Peeter Land 

7) Mehis Oidsalu 

8) Tõnu Märss 

 

 

 

 


