
TÜ Ajalooringi põhikiri 

 

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev põhikiri sätestab Tartu Ülikooli Ajalooringi (edaspidi: AR; inglise keeles 

History Society of University of Tartu) tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise 

vahendid, liikmete õigused ja kohustused ning juhtimise korra.  

1.2. AR on mittetulunduslikule tegevusele suunatud ühendus, mis koondab vabatahtlikkuse 

alusel ajaloohuvilisi füüsilisi isikuid. AR asub Tartus, tegevuse keskmeks on Tartu 

Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut. 

1.3. AR-i tegevuse eesmärgiks on ajaloo populariseerimine, üliõpilaskonna ja ühiskonna 

kui terviku ajalooteadmiste süvendamine ning maailmapildi rikastamine, samuti Tartu 

Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi sisese suhtluse ja koostöö edendamine. 

1.4. AR juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, traditsioonidest ja heast tavast. 

1.5. AR on apoliitiline organisatsioon. 

1.6. AR on 1946. aastal asutatud Tartu Riikliku Ülikooli Ajalooringi järglane. 

 

2. Tegevuspõhimõtted 

2.1. Oma eesmärkide saavutamiseks AR: 

2.1.1. korraldab ekskursioone ja õppekäike, sh sügis- ja kevadreise 

2.1.2. organiseerib arutelu- ja ettekandeõhtuid 

2.1.3. teeb koostööd teiste samasihiliste organisatsioonidega 

2.1.4. organiseerib teisi üritusi 

 

 



3. Liikmeskond 

3.1. AR-i liikmeskonna moodustavad tegevliikmed ja toetajaliikmed. 

3.2. AR-i tegevliikmeks saab astuda isik, kes omandab Eesti Vabariigis kõrgharidust ning 

soovib osaleda AR-i tegevuses. 

3.3. AR-i toetajaliikmeks saab astuda isik, kes ei omanda kõrgharidust või tegevliikme, kes 

ei soovi enam aktiivselt AR-i tegevuses osaleda. Samuti võib toetajaliikmeks arvata 

isiku, kes ei ole kahe semestri jooksul osalenud isiklikult ega delegeeritud häälega 

üldkoosolekul. 

3.3.1. Toetajaliikmete hulka kuuluvad lisaks ka AR-i vilistlased ja auliikmed. 

3.3.2. AR-i auliikmeks võib valida isiku, kes ei ole AR-i tegevliige, kuid kellel on 

märkimisväärseid teeneid AR-i ees. Ettepanekute esitamise õigus AR-i auliikme 

kandidaadi tiitlile on kogu liikmeskonnal. Auliikme tiitli annetamine otsustatakse 

üldkoosolekul 3/4 häälteenamusega. 

3.4. AR-i liikmeks vastuvõtmise ja liikmestaatuse muutmise otsustab AR-i juhatus 

lihtkirjalikuavalduse alusel. Eitava vastuse korral on avalduse esitajal õigus nõuda 

avalduse läbivaatamist järgmisel AR-i üldkoosolekul. 

3.5. AR-ist väljaastumine toimub juhatusele esitatud kirjaliku sooviavaldusega. 

3.6. AR-i üldkoosolekul on õigus 2/3 häälteenamusega välja arvata liige, kelle tegevus on 

vastuolus AR-i põhikirja ja põhimõtetega. 

 

4. Liikmete õigused ja kohustused 

4.1. AR-i tegevliige on kohustatud: 

4.1.1. järgima käesolevat põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;  

4.1.2. osalema üldkoosolekul kas isiklikult või volitama selleks teist AR-i liiget; 

4.1.3. panustama oma tegevusega AR-i edenemisse. 

 



4.2. AR-i tegevliikmel on õigus:  

4.2.1. osaleda üldkoosolekul AR-i puudutavate otsuste vastuvõtmisel;  

4.2.2. pärida aru AR-i juhtorganite tegevuse kohta;  

4.2.3. kutsuda 1/4 AR-i tegevliikmete toetusel kokku erakorraline üldkoosolek;  

4.2.4. teha ettepanekuid üldkoosoleku päevakorra osas; 

4.2.5. teha üldkoosolekule ettepanek algatada töögrupp ja osaleda töögruppide töös;  

4.2.6. kandideerida AR-i juhatusse 

4.3. AR-i toetajaliikmele laienevad kõik tegevliikme õigused ja kohustused, välja arvatud 

õigus kandideerida AR-i juhatusse, kohustus osaleda üldkoosolekutel ning hääleõigus 

üldkoosolekutel. 

 

5. AR-i juhtimine 

5.1. AR-i juhtorganid on üldkoosolek ning juhatus. AR-i tööorganiteks on töögrupid. 

5.2. AR-i kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik AR-i 

liikmed, kuid hääleõigust omavad vaid AR-i tegevliikmed. 

5.3. Üldkoosoleku kord on määratud põhikirja lisaga, juhatuse ja töögruppide töökord 

määratakse vastavalt juhatuse või töögrupikoosolekul. 

5.4. Üldkoosolek: 

5.4.1. kinnitab põhikirja ja vajadusel selle muudatused;  

5.4.2. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;  

5.4.3. otsustab juhatuse liikme(te) tagasi kutsumise; 

5.4.4. võtab vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole käesoleva põhikirjaga antud AR-i  

   juhatuse pädevusse 

5.5. Korralised üldkoosolekud toimuvad juhatuse kutsel vähemalt kord semestris, 

sealhulgas üks aprillis või mais, kus valitakse uus juhatus. 



5.6. Erakorraline üldkoosolek toimub  

5.6.1. vähemalt 1/4 liikmete nõudmisel või 

5.6.2. juhatuse  algatusel, kui AR-i huvid seda nõuavad. 

5.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib AR-i tegevust juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse 

esimees ja kuni neli juhatuse liiget. Juhatuse volitused kestavad uue juhatuse valimiseni 

või tagasikutsumiseni. Juhatuse valimise ja tagasikutsumise protseduur on reguleeritud 

üldkoosolekute korraga. 

5.8. Juhatuse pädevusse kuulub kogu AR-i igapäevane tegevus, mis ei kuulu üldkoosoleku 

ainupädevusse. 

5.9. AR-i tegevuse eesmärkide saavutamiseks juhatus:  

5.9.1. juhib ja esindab AR-i, vastutab AR-i põhikirjalise tegevuse eest ja teeb oma 

pädevuse piires otsuseid AR-i igapäevaküsimustes;  

5.9.2. kindlustab AR-i kui organisatsiooni tegevuse jätkusuutlikkuse;  

5.9.3. tagab AR-i tegevuse jäädvustamise ja arhiveerimise;  

5.9.4. tagab töögruppide töö järjepidevuse ja tulemuslikkuse;  

5.9.5. peab arvestust liikmete üle;  

5.9.6. kannab hoolt tegevusega seotud materjalide kättesaadavuse eest; 

5.9.7. esitab üldkoosolekule oma ametiaja tegevusaruande, sealhulgas ülevaate AR-i 

varalisest seisust. 

5.10. AR-i eesmärkide täitmiseks on üldkoosolekul ja juhatusel õigus luua töögruppe. 

Töögruppe juhib vastava valdkonna eest vastutav juhatuse liige. Juhatuse või 

üldkoosoleku otsusega võib määrata töögruppi juhtima ka mõne teise tegevliikme. 

 

6. AR-i lõpetamine 

6.1. AR on asutatud määramata ajaks. 

6.2. AR lõpetatakse:  



6.2.1. üldkoosoleku otsusega;  

6.2.2. AR-i liikmete arvu vähenemisel alla kolme;  

6.2.3. kui kahe aasta jooksul peale volituste lõppu ei ole valitud uut juhatust 

6.2.4. muul seadusega sätestatud juhul. 

6.3. AR-i tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud 

vähemalt 4/5 liikmetest.  

6.4. AR-i lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab kindlaks 

komisjoni liikmete arvu, asukoha ja volitused, samuti AR-i lõpetamise korra ja tähtaja.  

6.5. AR-i lõpetamisel läheb tema arhiiv üle Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudile. 

 

7. Põhikirja ja üldkoosolekute korra muutmine 

7.1. Käesolevat põhikirja ja üldkoosolekute korda võib muuta üldkoosoleku ¾ 

häälteenamusega. Vastavad muudatused jõustuvad alates nende vastuvõtmise hetkest. 


