Mittetulundusühing
Pärnu STRAND Lions Klubi
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing Pärnu STRAND Lions Klubi, rahvusvahelise nimetusega LC Pärnu
STRAND (edaspidi klubi) on asutatud Lions Klubide Rahvusvahelise Liidu (Lions Clubs
International, edaspidi LCI) volitusel ja heakskiidul, tegutseb LCI järelvalve all ning
põhimõtetest lähtuvalt.
2. Klubi kuulub LCI Eesti Piirkonda (D-120), klubi number on 064053.
3. Klubi juhtlause on: Vabadus, arukus, rahvuse turvalisus (Liberty, Intelligence, Our Nations
Safety).
4. Klubi deviisiks on: Me abistame (We Serve).
5. Klubi on asutatud Pärnus, 11. veebruaril 2001 määramata tähtajaga. Pidulik asutamisüritus
(Charter Night) toimus 28. aprillil 2001.
6. Klubi asukoht on Pärnu linn.
7. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik. Klubi lähtub oma tegevuses LIONS–liikumise
põhimõtetest, Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
II TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID
8. Klubi tegevuse eesmärgiks on heategevuslik sotsiaalhoolekande, tervishoiu, loodushoiu,
hariduse, noortevahetuse ja teiste heategevusprogrammide ja –ürituste korraldamine ja
toetamine avalikes huvides, et.
• Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta
ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamiseks
kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel ja isiklikes püüdlustes.
• Luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse
poliitilisel ega usulistel teemadel.
• Liita Lions klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
• Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
• Aidata kaasa heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
• Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist.
9. Eesmärkide saavutamiseks klubi:
• osutab vahetult või siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu abi katastroofi
või loodusõnnetuse tõttu kannatada saanud inimestele;
• abistab toimetulekuraskustes vanureid, puuetega inimesi, lapsi ja suurperesid;
• annab välja stipendiume õppuritele;
• organiseerib heategevuseks vahendite hankimiseks spordi- ja kultuuriüritusi, müüke,
oksjoneid, loteriisid, korjandusi jms;
• organiseerib koolitusi oma liikmetele ja üldsusele;
• korraldab nõupidamisi, seminare ja teisi teabeüritusi informatsiooni vahendamiseks ja
levitamiseks;
• korraldab noorsoovahetust;
• teeb koostööd teiste Lions klubidega Eestis ja ka rahvusvaheliselt;
• organiseerib kultuuri-, spordi- ja vaba aja üritusi oma liikmetele, nende pereliikmetele,
sõpruskonnale.
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III LIIKMELISUS
10. Klubi liikmeks võib astuda 18-aastaseks saanud seaduskuulekas, kõrge moraali ja avalikkuse
ees laitmatu reputatsiooniga isik, kes tunnistab ülemaailmse Lions liikumise põhimõtteid, klubi
põhikirja, soovib osaleda klubi tegevuses ja kellel on kahe klubi liikme soovitus.
11. Klubi liikmed võivad vastavalt LCI põhimõtetele olla:
11.1.
Aktiivliige (Active Member). Liige, kes omab kõiki põhikirjast tulenevaid õigusi ja
kohustusi.
11.2.
Vabaliige (Member-at-Large). Liige, kes viibib eemal klubi tegevuspaigast või ei saa
aktiivselt klubi tegevuses osaleda tervislikel või muudel arvestatavatel põhjustel, kuid kes
siiski soovib edaspidiselt säilitada klubi liikmelisust. Sellise staatuse omistab liikmele
juhatus (board of directors) ja vaatab üle mõistliku ajavahemiku järel. Vaba liige ei või olla
klubi juhtorganite liige ega klubi hääleõigusega delegaat piirkonna või rahvusvahelisel
tasandil.
11.3.
Auliige (Honorary Member). Isik, kes omab erilisi teeneid ühiskonna või klubi ees,
mispeale klubi annetab erakorralise auastme. Klubi tasub sisseastumis- ning liikmemaksud
auliikme eest. Auliige võib osaleda klubi koosolekutel kuid ei oma mingeid muid
aktiivliikme õigusi ega kohustusi.
11.4.
Priviligeeritud liige (Privileged Member). Liige, kes on olnud 15 või enam aastat
Lion, kes haiguse või vanaduse tõttu on sunnitud loobuma aktiivsest osalemisest klubis
võib juhatuse otsusega saada priviligeeritud liikme staatuse. Ta peab tasuma liikmemaksu,
omab hääleõigust ja muid aktiivliikme õigusi va. õigus olla valitud juhtorganitesse.
11.5.
Eluaegne liige (Life Member). Iga klubi liige, kes on olnud aktiivne Lion 20 või
enam aastat ja on osutanud väljapaistvaid teeneid oma klubile, ühiskonnale või LCI-le; või
liige, kes on kriitiliselt haige; või klubi liige, kes on olnud aktiivliige 15 või enam aastat
ning on vähemalt 70 aastat vana võib saada klubi eluaegse liikme staatuse alljärgnevalt:
11.5.1. klubi vastav soovituskiri LCI-le;
11.5.2. ühekordne makse LCI-le selle poolt sätestatud suuruses kõigi tulevaste kulude
katteks;
11.5.3. kinnitus (approval) Rahvusvaheliselt Direktsioonilt.
11.5.4. Eluaegne liige omab kõiki aktiivliikme õigusi senikaua kui ta täidab aktiivliikme
kohustusi.
11.6.
Assotsieerunud liige (Associate Member). Liige, kellel on esmane liikmelisus teises
Lions klubis, kuid töö- või elukoht on meie klubi piirkonnas. See staatus omistatakse
juhatuse poolt ja vaadatakse üle iga-aastaselt. Assotsieerinud liiget ei näidata klubi
nimekirjas ja aruandluses. Assotsieerinud liige võib hääletada klubi jooksvat tegevust
puudutavates küsimustes kuid ei või olla klubi delegaadiks piirkonna või rahvusvahelisel
tasemel ega valitud juhtorganitesse. Assotsieerunud liige ei pea tasuma liikmemakse
mittepõhiklubis, kuid temalt võib nõuda põhjendatud muid tasusid.
11.7.
Ühinenud liige (Affiliate Member). Kõrgelt hinnatud ühiskonna liige, kes hetkel ei
pea võimalikuks osaleda aktiivliikmena, kuid soovib toetada klubi tema tegevuses ja olla
klubiga seotud. See staatus võib olla omistatud kutsutule juhatuse poolt. Ühinenud liige
võib hääletada klubi jooksvat tegevust puudutavates küsimustes kuid ei või olla klubi
delegaadiks piirkonna või rahvusvahelisel tasemel ega valitud juhtorganitesse. Ühinenud
liige peab tasuma kõiki liikmemakse.
12. Liikmeks vastuvõtmine.
12.1.
Klubi liikmelisust saab taotleda ainult kutsutu. Liikmeks astumise avaldusele peavad
allkirja andma 2 hääleõiguslikku tegevliiget, kes tegutsevad soovitajatena (sponsor).
Kandidaadi sobivust analüüsib laiendustoimkond. Positiivse otsuse korral edastab
laiendustoimkond kandidaadi avalduse laiendustoimkonna esimehe või sekretäri
vahendusel juhatusele.
12.2.
Kui avaldus on saanud juhatuse liikmete ühehäälse toetuse, teavitab juhatus kõiki
klubi liikmeid uue liikmelisuse taotlusest kirjalikult. Mistahes küsimused, vastulaused või
muu asjassepuutuv tuleb saata juhatusele tagasi kirjalikult 10 päeva jooksul.
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12.3.
Kui klubi liikmete poolt tõstatatakse vastuväiteid taotleja liikmeks võtmisele, uurib
juhatus neid asjaolusid viisil ja määral, mida ta peab sobivaks ning tulemuste põhjal viib
kinnisel koosolekul läbi uue hääletuse, liikmeks vastuvõtmise otsus peab olema ühehäälne.
Juhatuse otsus on lõplik ja ta ei pea seda põhjendama.
12.4.
Juhatuse otsus uue liikme vastuvõtmise kohta kuulub kinnitamisele üldkoosoleku
poolt üldkoosolekul kohalolijate konsensusega. Seejärel edastab juhatus uuele liikmele
kutse osalemiseks.
13. Liikmelisuse lõppemine.
13.1.
Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Lahkumise kinnitab
üldkoosolek.
13.2.
Klubi liikme võib välja arvata üldkoosoleku otsusega üle 2/3 koosolekul osalejate
häälteenamusega alljärgnevatel juhtudel:
13.2.1. põhikirja sätete mittetäitmine;
13.2.2. klubi olulisel määral kahjustamine;
13.2.3. maksete võlgnevus klubi ees üle 90-ne päeva peale kirjalikku hoiatust.
13.3.
Üldkoosolekust, mille päevakorras on liikme väljaarvamine tuleb viimast teavitada
vähemalt 20 päeva ette ja väljaarvatava kohalviibimisel kuulatakse enne hääletamist ära
tema selgitused.
13.4.
Klubist lahkuja on kohustatud tasuma kõik oma võlgnevused klubi ees.
IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
14. Klubi liikmel on, arvestades punktis 11 toodud liikmestaatust ja piiranguid, õigus :
14.1.
võtta osa klubi tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja
ülesannetele;
14.2.
valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
14.3.
võtta osa sõna- ja hääleõigusega klubi koosolekutest, osaleda klubi üritustel.
15. Klubi liige on kohustatud:
15.1.
järgima Lions liikumise reegleid ja põhimõtteid, põhikirja ja kodukorra nõudeid;
15.2.
aktiivselt osalema klubi tegevuses;
15.3.
tasuma klubi liikmemakse üldkoosoleku otsusega määratud suuruses ja tähtajal.
V JUHTIMINE
16. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda ja
sõna võtta kõik klubi liikmed. Hääletada võivad liikmed vastavuses oma liikmestaatusele (p.11).
17. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
17.1.
klubi põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine ning nendes muudatuste tegemine;
17.2.
klubi juhatuse, sealhulgas presidendi ja asepresidentide valimine;
17.3.
klubi aasta tööplaani ja eelarve kinnitamine;
17.4.
klubi aastaaruande kinnitamine;
17.5.
klubi liikmemaksu ja selle tasumise korra määramine;
17.6.
delegaatide määramine piirkonna ja rahvusvahelistele üritustele;
17.7.
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
18. Klubi üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus. Järgmise korralise koosoleku koht ja
aeg otsustatakse jooksval koosolekul või teatatakse juhatuse poolt kõigile liikmetele
elektronkirja teel (meilitsi) vähemalt 7 päeva ette. Erakorralised koosolekud kutsutakse kokku,
kui klubi huvid seda nõuavad juhatuse või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.
19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole klubi aktiivliikmetest.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 klubi
aktiivliikmete häälteenamus. Klubi liikmete juhatusse ja teistesse ametitesse valimisel loetakse
valituks kandidaat, kes sai kõige rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
20. Vastavalt LCI põhimõtetele peab liige hääletamisel osalemiseks koosolekul kohal viibima,
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hääletamist volikirja alusel ei aktsepteerita.
21. Klubi koosolekud jagunevad:
21.1.
Korralised koosolekud (regular meeting) toimuvad reeglina igakuiselt kuu esimesel
neljapäeval.
21.2.
Klubi aastapäeva koosolek (Charter anniversary), kus eritähelepanu on pööratud
Lionismi eesmärkidele, eetikale ja klubi ajaloole. Toimub maikuu algul.
21.3.
Valimiskoosolek (Election meeting). Klubi juhatuse ja teiste ametiisikute
valimiskoosolek. Toimub aprillikuus. Uue juhatuse volitused jõustuvad 1. juulist ja jõus
kuni järgmise juhatuse ametisse astumiseni.
21.4.
Aasta aruandekoosolek (Annual meeting). Kuulatakse ära lahkuva presidendi
aruanne möödunud tegevusaastast ja kinnitatakse majandusaasta aruanne. Toimub
septembris.
22. Klubi juhatus mittetulundusühingute seaduse mõistes on vähemalt kaheliikmeline ja reeglina
kuuluvad juhatuse koosseisu president ja laekur. Klubi juhatus valitakse valimiskoosolekul
klubi liikmete hulgast ning osalevate liikmete poolt. Juhatus on kohustatud oma otsuste
vastuvõtmisel lähtuma liikmete üldkoosoleku ning Lionsjuhatuse otsustest.
23. Klubil on Lionsjuhatus (Board of Directors), mille ülesandeks on klubi eesmärkide
saavutamiseks vajalike tegevuste organiseerimine. Lionsjuhatus valitakse valimiskoosolekul
klubi liikmete hulgast ning osalevate liikmete poolt. Lionsjuhatuse liikmeteks on:
23.1.
president;
23.2.
I asepresident;
23.3.
II asepresident;
23.4.
eelmine president;
23.5.
sekretär;
23.6.
laekur;
23.7.
klubimeister;
23.8.
pressisekretär.
24. President korraldab juhatuse ja Lionsjuhatuse tööd ja juhatab nende koosolekuid. Tema
äraolekul asendab teda üks asepresidentidest.
25. Juhatuse pädevusse kuulub:
25.1.
Klubi finantsarvestuse korraldamine;
25.2.
Klubi esindamine õigustoimingutes;
25.3.
Klubi tegevusega seonduva dokumentatsiooni säilitamine.
26. Lionsjuhatuse pädevusse kuulub:
26.1.
Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
26.2.
Klubi ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine;
26.3.
Klubi esindamine suhetes LCI piirkondliku ja rahvusvahelise juhtkonnaga;
27. Üldkoosoleku või juhatuse otsusega võib tähtajaliselt või tähtajatult määrata ametisse muid
klubi tegevuses vajalikke ametiisikuid, kes ei kuulu juhatuse koosseisu, moodustada töögruppe,
toimkondi ja komisjone.
28. Klubi administratiivsete kulude eellarve mahust võib värvata palgalist tööjõudu. Klubi palgaline
töötaja ei pea olema klubi liige.
VI ARUANDLUS
29. Pärast majandusaasta lõppu koostab mittetulundusühingu juhatus raamatupidamise aastaaruande
ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab
üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse liikmed.
30. Klubi majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.
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VII KLUBI VARA, SELLE KÄSUTAMISE JA KASUTAMISE KORD
31. Klubi vara tekib:
31.1.
klubi liikmete liikmemaksudest;
31.2.
heategevuslikest annetustest ja eraldistest;
31.3.
tulust, mida võidakse saada põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate heategevuslike
eesmärkidega seotud ürituste korraldamisest.
32. Klubi peab eraldi arvestust administratiivsete ja heategevuslike tulude ning kulude lõikes. Klubi
administratiivseid kulusid ei tohi katta heategevuslikul eesmärgil hangitud vahendite arvelt.
33. Klubi majandustegevuse eest vastutab klubi juhatus, vastavat arvestust ja raamatupidamist
korraldab reeglina klubi laekur.
34. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
vastutust klubi varaliste kohustuste eest.
35. Klubi ei jaga oma heategevuslikust tegevusest saadud vara ega tulu ega anna materiaalset abi
või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani
liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna
alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
VIII MUUD TINGIMUSED (TEGEVUSE LÕPETAMINE)
36. Klubi lõpetab oma tegevuse:
36.1.
üldkoosoleku otsusel, mis on vastu võetud üle 2/3 klubi aktiivliikmete
häälteenamusega;
36.2.
juhul kui klubi liikmete arv on langenud alla 10 liikme;
36.3.
LCI otsusel;
36.4.
kui lõpetamise kohustus tuleneb seadusest.
37. Klubi likvideerimisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest.
38. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse üle mõnele teisele
samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirjas olevale mittetulundusühingule - Lions klubile. Likvideerija saadab klubi tegevuse
lõpetamise kohta teate LCI-le ja Pärnu Maakohtu Registriosakonnale.
Klubi põhikirja muudatused ja põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud MTÜ liikmete
üldkoosolekul 05. aprill 2007. a.
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