Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna
Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
Mittetulundusühing nimetusega Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (edaspidi
Piirkond) on Piirkonna liikmete vaba iseseisev organisatsioon, mis ühendab Eesti Vabariigis
tegutsevaid Lions klubisid ning tegutseb koordineerimaks Lions klubide heategevustööd
Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni (The International Association of Lions Clubs) reeglite
ja eeskirjade (Constitutions and By-Laws, edaspidi Reeglid) alusel.
Piirkond on avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis on omandanud
juriidilise isiku õigused registreerimise momendist.
Piirkonnal on oma nimetusega pitsat ja nurgatempel, arvelduskonto pangas ning oma sümboolika,
mis on kujundatud vastavalt Reeglitele.
Piirkonna asukoht on Vanamõisa seltsimaja, Allika tee 10, Saue vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
(muudetud 29.04.2017).
Oma tegevuses juhindub Piirkond Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Piirkonna
kodukorrast ja Reeglitest.
2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
2.1 Piirkonna eesmärgid:
2.1.1 luua ja arendada inimeste vastastikust arusaamist;
2.1.2 kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele;
2.1.3 tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalsfääri ja moraali vastu;
2.1.4 liita liikmeid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus;
2.1.5 luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse
poliitilistel ja usulistel teemadel;
2.1.6 ergutada teotahtelisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ja õhutada
tublidust ning kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamiseks äritegevuses, tootmises,
ühiskondlikus tegevuses ja isiklikes püüdlustes.
2.2 Oma eesmärkide elluviimiseks Piirkond:
2.2.1 arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd teiste heategevusorganisatsioonide ja ühendustega, samuti riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.2.2 suunab ja korraldab heategevusprogrammide ning -projektide koostamist kultuuri, spordi,
hariduse, teaduse, tervishoiu, sotsiaalabi, keskkonnakaitse ja muudes valdkondades;
2.2.3 organiseerib heategevusprojektide ja -programmide eluviimist ise või teiste isikute kaudu;
2.2.4 organiseerib oma eesmärgiga seotud loenguid, üritusi ja muid ettevõtmisi;
2.2.5 korraldab Piirkonna liikmetele, Lions klubide liikmetele, nende peredele ja üldsusele
mitmesuguseid üritusi;
2.2.6 töötab välja ja viib ellu kodanikealgatuslikke projekte;
2.2.7 korraldab seminare, osaleb koolitus- ja vahetusprogrammides (v.a litsentseeritud tegevus),
organiseerib ning finantseerib neid programme ise või nende tegemist kolmandate isikute poolt;
2.2.8 astub lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega
nii vahetult kui vahendusorganisatsioonide kaudu, arendab nendega koostööd, on rahvusvaheliste
organisatsioonide liige;
2.2.9 omandab, võõrandab ja haldab põhikirjaliseks tegevuseks kinnis- ja vallasvara;
2.2.10 omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtab kohustusi;
2.2.11 informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;
2.2.12 võtab vastu toetusi ja annetusi nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistelt või füüsilistelt
isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;

2.2.13 teeb annetusi nii Eesti kui ka kolmandate maade juriidilistele või füüsilistele isikutele, kelle
tegevus on seotud Piirkonna tegevuse eesmärkidega;
2.2.14 kasutab saadud rahalisi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid Piirkonna
eesmärkide saavutamiseks algatatud projektide elluviimiseks;
2.2.15 võtab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi töötajaid;
2.2.16 tegeleb oma tegevuse eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires
majandustegevusega.
3. LIIKMED
3.1 Piirkonna liikmeteks on Lions klubid, mis on asutatud Piirkonna juhatuse ja Rahvusvahelise
Lions Klubide Organisatsiooni juhatuse nõusolekul kas mittetulundusühingu või seltsinguna.
Mittetulundusühinguna asutatud Lions klubi õigusvõime tekib Lions klubi kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
3.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab Piirkonna juhatus pärast Lions klubi poolt taotluse ja
registriväljavõtte või seltsingulepingu esitamist ühe kuu jooksul.
3.3 Piirkonna liikme väljaarvamine Piirkonnast toimub Piirkonna juhatuse otsuse alusel, kui
Piirkonna liige ei täida Piirkonna põhikirja, kodukorra või Reeglite nõudeid.
3.4 Piirkonna liikmel on õigus:
3.4.1 osaleda Piirkonna juhtimises;
3.4.2 saata seadusjärgne või volitatud esindaja Piirkonna üldkoosolekule ja esitada juhatuse liikme
kandidaat oma Lions klubi liikmete hulgast.
3.4.3 osaleda ja teha ettepanekuid kõigis Piirkonna tegevust puudutavates küsimustes;
3.4.4 osa võtta Piirkonna korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;
3.4.5 saada täielikku informatsiooni Piirkonna tegevuse kohta;
3.4.6 astuda Piirkonnast välja.
3.5 Piirkonna liige on kohustatud:
3.5.1 kinni pidama Piirkonna põhikirjast ja kodukorrast ning Reeglitest ja täitma Piirkonna
juhtorganite otsuseid vastavalt käesolevale põhikirjale, kodukorrale ja Reeglitele ning üldkoosoleku
otsustele;
3.5.2 suhtuma heaperemehelikult Piirkonna varasse;
3.5.3 ergutama oma Lions klubi liikmeid, kes on valitud Piirkonna juhtorganeisse, aktiivselt osa
võtma Piirkonna tegevusest;
3.5.4 hoidma Piirkonna mainet;
3.5.5 tasuma liikmemaksu ning muid Piirkonna üldkoosoleku poolt kinnitatud makseid vastavalt
käesolevale põhikirjale, Piirkonna kodukorrale ja Piirkonna üldkoosoleku kehtestatud korrale.
3.6 Piirkond ei kanna varalist vastutust Piirkonna liikmete varaliste kohustuste eest, Piirkonna
liikmed ei kanna varalist vastutust Piirkonna varaliste kohustuste eest.
4. JUHTIMINE
4.1 Piirkonna kõrgeimaks organiks on Piirkonna liikmete üldkoosolek (edaspidi Piirkonna koosolek),
mille ainupädevuses on:
4.1.1 põhikirja kinnitamine ja muutmine;
4.1.2 tegevuse eesmärgi muutmine;
4.1.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine. Juhatuse liikmed valitakse üheks
majandusaastaks; (muudetud 16.04.2011)
4.1.4 revidendi valimine ja tagasikutsumine; (muudetud 16.04.2011)
4.1.5 majandusaasta aruande, revisjoniaruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ning
kinnitamine;
4.1.6 juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Piirkonna esindaja määramine;
4.1.7 tegevussuundade kindlaksmääramine;
4.1.8 tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.1.9 varade kasutamise korra kindlaksmääramine;
4.1.10 kodukorra kinnitamine ja muutmine;
4.1.11 liikmemaksude ja muude maksete suuruse ning tasumise korra kinnitamine;
4.1.12 ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.1.13 osalemise otsustamine teistes organisatsioonides, ühingutes ja liitudes; esindajate valimine
Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni juhtorganeisse ning esindajate määramine teistesse
organisatsioonidesse, ühingutesse ja liitudesse juhatuse ettepanekul.
4.1.14 muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste juhtorganite
pädevusse.
4.2 Piirkonna koosolekud kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda aastas.
4.2.1 Üks koosolek toimub vähemalt kaks kuud enne majandusaasta lõppemist. Sellel koosolekul
moodustatakse uueks majandusaastaks Piirkonna juhatus ja valitakse revident.
4.2.2 Teine koosolek toimub kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Sellel koosolekul
kinnitatakse eelmise majandusaasta aruanne ja revidendi aruanne ning uue majandusaasta
eelarve.
Piirkonna juhatus peab koosoleku kokku kutsuma ka vähemalt 1/10 Piirkonna liikmete kirjalikul
nõudmisel ja põhjust näidates.
4.3 Piirkonna koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on oma seadusjärgsete või volitatud
esindajate kaudu esindatud üle poole Piirkonna liikmetest. Kui koosolekul ei ole esindatud nõutav
arv Piirkonna liikmeid, siis kutsub Piirkonna juhatus ühe kuu jooksul, kuid mitte enne ühe nädala
möödumist, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. See koosolek on otsustusvõimeline,
sõltumata esindatud Piirkonna liikmete arvust. (muudetud 16.04.2016).
4.4 Piirkonna liikmete otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 1/2, punktides 4.1.1,
4.1.10 ja 4.1.11 toodud juhtudel vähemalt 2/3 koosolekul osalevate või esindatud liikmete häältest
ning põhikirja punktis 4.1.2 toodud juhul vähemalt 9/10 Piirkonna liikmete häältest. Üle 1/2
poolthääle nõue kehtib ka isikute valimisel. Igal Piirkonna liikmel on üks hääl. (muudetud
16.04.2011)
4.5 Piirkonna koosoleku aeg, koht, päevakord ja otsuste eelnõud teatatakse Piirkonna liikmetele eposti teel vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist.
4.6 Piirkonna koosolekut juhatab Piirkonna kuberner või juhatuse liige.
4.7 Piirkonna koosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli, millesse
kantakse Piirkonna liikme nimi ja asukoht, Piirkonna liikme esindaja nimi ja esinduse alus,
koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord,
vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme
nõudel tema eriarvamuse sisu. Koosoleku protokolli lahutamatuks lisaks on Piirkonna liikmete ja
nende esindajate nimekiri koos esindajate allkirjadega. Koosoleku protokollile ja liikmete nimekirjale
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.8 Piirkonna juhatus on neljaliikmeline. Juhatusse kuuluvad kuberner, vahetult eelmine kuberner,
esimene ja teine asekuberner.
4.8.1 Piirkonna kuberneri kandidaat peab olema aktiivne klubi liige heas seisukorras (in good
standing) olevas Piirkonna klubis, kindlustama oma klubi liikmete enamuse toetuse ja olema
koosoleku ajal ametis esimese asekubernerina.
Kuberner kinnitatakse ametisse Piirkonna koosolekul hiljemalt 30 päeva enne Rahvusvahelise Lions
Klubide Organisatsiooni aastakoosoleku alguspäeva.
Ainult juhul, kui esimest asekuberneri ei ole esitatud kinnitamiseks kuberneri ametikohale või kui
esimese asekuberneri ametikoht on koosoleku toimumise ajaks täitmata, võib koosolekul kuberneri
ametikohale üles seada klubi liikme, kes on täitnud teisele asekubernerile esitatavad nõuded,
millele on lisatingimuseks täiendava aasta olemasolu Piirkonna juhatuses.
4.8.2 Piirkonna esimese asekuberneri kandidaat peab olema aktiivne liige heas seisukorras olevas
Piirkonna klubis, kindlustama oma klubi liikmete enamuse toetuse ja olema koosoleku ajal ametis
teise asekubernerina.
Ainult juhul, kui teine asekuberner ei kandideeri või kui teise asekuberneri ametikoht on koosoleku
ajal täitmata, võib koosolekul esimese asekuberneri ametikohale üles seada klubi liikme, kes on
täitnud teisele asekubernerile esitatavad nõuded.
4.8.3 Piirkonna teise asekuberneri kandidaat peab olema aktiivne liige heas seisukorras olevas
Piirkonna klubis, kindlustama oma klubi toetuse ja olema või olnud klubi president ühe
tegevusaasta või suurema osa sellest, lisaks klubi juhatuse liige kaks aastat. Samuti olnud Piirkonna
tsooni või regiooni esimees või Piirkonna sekretär või Piirkonna laekur või Piirkonna sekretär-laekur
ühe tegevusaasta või suurema osa sellest.
4.9 Piirkonna juhatus:
4.9.1 lahendab Piirkonna jooksvaid probleeme;

4.9.2 viib ellu Piirkonna koosolekute otsuseid;
4.9.3 valmistab ette tegevuskavu ja plaane;
4.9.4 peab arvestust Piirkonna liikmete üle;
4.9.5 korraldab asjaajamist Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooniga.
4.10 Piirkonna juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aasta jooksul. Juhatus on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.11 Piirkonna kuberner:
4.11.1 juhib Piirkonna juhatuse esimehena juhatuse tegevust;
4.11.2 korraldab Piirkonna tegevust vastavalt juhatuse ja Piirkonna koosolekute otsustele;
4.11.3 tagab Piirkonna koosolekute ja juhatuse otsuste elluviimise;
4.11.4 kasutab ja käsutab Piirkonna vara vastavalt Piirkonna koosolekul kinnitatud aastaeelarvele
ning juhatuse otsustele;
4.11.5 annab välja volitusi, avab pangaarveid ja teostab teisi Piirkonna eesmärkide saavutamiseks
vajalikke toiminguid kooskõlas kehtivate õigusaktidega;
4.11.6 täidab Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni poolt Piirkonna kubernerile pandud
kohustusi.
4.12 Piirkonda esindavad kõigis õigustoimingutes Piirkonna kuberner Piirkonna juhatuse esimehena
üksi või teised juhatuse liikmed ühiselt.
5. MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED JA PIIRKONNA VARA
5.1 Piirkonna vara tekib:
5.1.1 tulust, mida saadakse Piirkonna väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või Piirkonna
põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.2 annetustest;
5.1.3 liikmemaksudest ja muudest liikmetele kehtestatud maksetest;
5.1.4 sihtotstarbelistest maksetest;
5.1.5 muudest tuludest, mis on vajalikud Piirkonna põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2 Varasid kasutatakse Piirkonna põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
5.3 Piirkond vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.4 Piirkonna majandustegevuse kontrollimiseks valitakse Piirkonna koosolekul üheks aastaks
revident, kes on aruandekohustuslik Piirkonna koosoleku ees. Revident viib vähemalt üks kord
aastas läbi revisjoni. Revidendil on õigus nõuda juhatuselt raamatupidamisaruannet ja kontrollida
finantsdistsipliini täitmist juhatuse poolt. Revident peab olema Eestis tegutseva Lions klubi liige ja
tema elukoht peab olema Eesti.
5.5 Piirkonna majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil. Majandusaasta aruande kinnitab
Piirkonna koosolek.
5.6 Piirkond peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisarvestust, tasub makse ja esitab
ettenähtud aruandeid ning deklaratsioone.
6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE
6.1 Piirkond lõpetab tegevuse:
6.1.1 iseseisvalt või Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni või tema pädeva organi
ettepanekul Piirkonna koosoleku otsuse alusel, mille poolt hääletas vähemalt 2/3 Piirkonna
liikmetest;
6.1.2 kohtu otsuse alusel;
6.1.3 muul seaduses sätestatud alusel.
6.2 Piirkonna tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse Piirkonna koosolekul likvideerijad.
6.3 Likvideerijad:
6.3.1 lõpetavad Piirkonna tegevuse;
6.3.2 avaldavad Piirkonna lõpetamise teated seadusega ettenähtud väljaannetes;
6.3.3 rahuldavad võlausaldajate nõuded.
6.4 Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse likvideerimisaruandega. Likvideerimiskulud
kaetakse likvideeritava Piirkonna arvelt.
6.5 Piirkonna tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab likvideerijad kohus.

6.6 Piirkonna lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6.7 Piirkonna koosolek kinnitab likvideerimise lõppbilansi ja likvideerimisaruande.
6.8 Likvideerijad esitavad avalduse Piirkonna kustutamiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrist.
6.9 Piirkonna ühinemine ja jagunemine toimub seadusega ettenähtud korras.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna
üldkoosoleku poolt 31. oktoobril 2009. aastal Narva-Jõesuus.
Põhikirja on muudetud Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna üldkoosolekul
16. aprillil 2011.a Tallinnas, 16. aprillil 2016.a Tallinnas ja 29. aprillil 2017.a Tallinnas.

