
Mittetulundusrihingu

Rapla Rotary Klubi

POHIKIRI

t. Uldsatted
1.1 Mittetulundusiihingu nimi on: Rapla Rotary Klubi (edaspidi Klubi)
1.2 Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, Rapla vald.
1.3 Klubi on kasumit miftetaotlev fiiiisiliste isikute vabatahtlik iihendus, mis tegutseb
avalikes huvides.
1.4 Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabarilgi seadustest, Klubi p6hikirjast, Rotary
International pOhikirjast ja teistest Rotary International aktidest.
1.5 Klubi majandusaasta algab 01. juulil ja l6peb 30. juunil.

2. Klubi eesmiirk
2.1 Klubi tegevus p6hineb liikmete tegutsemisel, klubi juhtkonna valitavusel ja valitud
juhtide regulaarsel aruandlusel Klubi liikmete ees.
2.2 Klubi eesmiirgiks on hoida kOrgel iihiskorura teenimise ideaali kui igasuguse viiiirika
ettevdtluse alust, sealhulgas:
2.2.1 siivendada kOrgeid eetilisi ja moraalseid t6ekspidamisi, millest juhindudes tema
liikmed, s61tumata elukutsest v6i tegevusalast v6iksid paremini teenida iihiskonda
tervikuna heategevuslikel eesmiirkidel avalikes huvides, kasutades rotariaanide
iilemaailmseid sidemeid.
2.2.2 arendada tatvussuhteid oma liikmete vahel, laiendada erinevate elukutsete ja

tegevusalade esindajate tutvusringkonda ja luua seeliibi vdimalusi iihiskonna teenimiseks;
2.2.3 siivendada igas Klubi liikmes soovi rakendada iihiskonna teenimise ideed nii isiklikus
elus, oma tegevusalal kui iihiskondlikus tegevuses;
2.2.4 edendada rahvusvahelist iiksteisem6istmist erinevate riikide ia rahvuste vahel, aidata
kaasa hea tahte ja vastastikuse usalduse levikule kogu rnaailmas.
2.3 Klubi eesmerkide saavutarniseks Klubi:
2.3.1 todtab valja ja realiseerib projekte kultuuri, hariduse, sotsiaalhoolekande jm

valdkondade heategevuslikuks toetamiseks, s.h. jagab armetusi ja maksab stipendiume;
2.3.2 arendab koostood teiste Rotary klubidega;
2.3.3 korraldab mitmesuguseid iiritusi, mis ei ole vastuolus tema p6hikirja ega Eesti
Vabariigi seadusandlusega;
2.3.4 tdiendab pidevalt oma liikmeskonda, et vdimalikult laiendada erinevate elukutsete ia
tegevusalade esindatust;
2.3.5 propageerib Rotary ideid.



3. Klubi koosolekud ,

3.1 Klubi regulaarsecl koosolekud toimuvad iga niidala kolmapdeval, v.a. riiklikel piihadel,
kell 18.00 - 19.00, Raplas, Klubi hooaja 1. juuli - 30. juuni jooksul.

3.2 Klubi juhatus vOib mOjuval pdhjusel muuta koosoleku aega ja kohta, teatades sellest
liikmetele viihemalt eelneval Klubi koosolekul. Regulaarsete koosolekute toirnumiskoha
muutmine otsustatakse iildkoosolekul.

4. Klubi liikmed
4.1 Klubil on tegevliikmed ja auliikmed.
4.2 Klubi tegevliikmeks vdib saada iga tiiisealine isik, kelle too- ia teenistusalane tegevus
ning kutsealane reputatsioon ning isiklikucl omadused on laitmatud.
4.3 Klubi liikmeks kandideerimise aluseks on soovija kirjalik avaldus, mille soovitaja v6tab
liikmekandidaadilt pdrast juhatuse nousoleku saamist kasvatacla klubiliikmete arvu antud
tegevusalal. Klubi liikmeks vastuvOtmise otsustab Klubi iildkoosolek iihe kuu jooksul

avalcluse saabumise pAevast arvates. Vastuvdtmise otsustamine vdetakse iilclkoosoleku
piievakorda, kui kandidaadi avalclust on eelnevalt arutatucl kahel jiirjestikusel Klubi
koosolekul ning iikski klubi liige ei o1e suuliselt vdi kirjalikult esitanud vastuviiidet avalduse
esitaja Klubi liikmeks vastuvOtmise kohta. Avalduse esitaja on klubi liikmeks vastu vdetud
iildkoosoleku otsusega, kui selle vastu ei ole hiiiiletanud tiLkski iildkoosolekul osalev Klubi
liige. Vastuhiiiiletamist Klubi koosolekul ega iildkoosolekul ei pea Klubi liige p6hjendama.
4.4 Klubi liikmeks vastuv6tmise piievaks loetakse vastava otsuse tegemise paeva. Piievast,
mi1 liikmeks astuja loetakse Klubi liikmeks, tekivad tal liikme 6igused ja kohustused.
4.5 Liikmelisust Klubis ja liikmediguse teostamist ei saa iile anda ega piiranclada.
4.6 TEGEVLIIKMED on - isikud, kes
a) on ettevOtte omanikud, osanikud v6i fuhtivad v6i tiiidesaatvad amebrikud, vdi on m6ne
tunnustatud elukutse v6i tegevusala esindajad;
b) tegutsevad isiklikult aktiivselt seilel erialal, mille jiirgi nad on klassifitseeritud.
4.7 AULIIKMED on - isikud, kellel on erfisi teeneid iihiskonna teenirnisel Rotary ideede
valmus.
4.8 Klubi liikmeks vOib olla ainult iihe tegevusala alusel ja Klubi liige ei tohi olla m6ne teise
Rotary Klubi liige.
4.9 Klubi igal liikmel on Oigus valida ja olla valitud Klubi juhtorganeisse, avaldada orna
arvamust k6igis Klubi tegevust puudutavates kiisimustes, saada valitud juhtorganeilt

informatsiooni Klubi tegevusega seotud kiisimuste kohta.
4.10 Klubi liikmed on kohustatud osa v6tma Klubi koosolekutest. Ainult mdjuvatei
pdhjustel ja sellekohase teate esitamisel Klubi sekretiirile on v6imatkud erandid sellest
reeglist. Kui teade puudumise kohta on esitatud, eeldatakse, et puudumisel on rnOjuv
pohius.
4.11 Klubi liikmer.l on kohustatud tasuma iildkoosoleku poolt miiiiratucl liikmemaksud ja
klubiiirituste osalustasud, sOltumata tegelikust osav6tust koosolekutest ja klubit-iritusest.
4.12 Klubi liikmel on 6igus Klubi liikmeskonnast oma kirjaliku avalduse alusel viilja astuda,
likvideerides eelnevalt k6ik oma v6lgnevusecl Klubi ees.
4.13 Klubi liige arvatakse Klubi liikmete hulgast viilja juhatuse ettepanekul iildkoosoleku
otsusega jlirgmistel juhtudel:



4.13.1 liikmemaksude ja klubiiirituste osalustasude regulaarsel mittetasumisel;
4.13. 2 kui klubi liige on mdjuva pdhjuseta regulaarselt rikkunud p. 4.10 siitestatucl
osavOtukohustust;
4.13.3 kui Klubi liige on kiiitunud viiiiritult, mistdttu ta ei vasta enam p. 4.2 satestatud
n0uetele.
i1.14 Klubi auliikmeks vdib esitada fiitisilist isikut, kes ei ole Klubi tegevliige. Auliikme
kandidatuuri esitab fuhatus ja tema kinnitarnisele kehtivad p. 4.3 siitestatud vastuvOtmise
tahtaiad ja tingimusecl. Auliikmecl kasutavacl k6iki Klubi liikmete 6igusi ja kannavad
kohustusi arvestacles Rotary Intelnational pOhikirjaga ja Klubi pOhikirjaga kehtestatud
erisusi. Auliikmel ei ole kohustust tasuda liikmemaksu ning tal ei ole hdiileOigust Klubi
koosoleku tel ja iildkoosolekul.

5. Klubi juhtimine

5.1 Klubi k6rgeim iuhtumisorgan on Klubi liikmete iildkoosolek, mis kutsutakse kokku

aastakoosolekuna ja korralise koosolekuna (vt. p. 3.1). Ulclkoosolek on paclev vastu vdtma
otsuseici kOigis klubi tegevust puudutavates kiisimustes.
5.2 Uldkoosoleku otsused tehakse lihthiitilteenamusega, s.t. otsus on vastu vdetud kui selle
poolt hiitiletab iile poole koosolekul osalenud Klubi liikmetes! v.a. Kiubi regulaarsete
koosolekute toimumiskoha muutmise, Klubi p6hikirja kinnitarnise ja muutmise ning Klubi
iihinernise, jagunemise vOi tegevuse l6petamise kiisimustes, samuti klubi II sekretiiri
valimisel, rnille puhul on otsuse vastuvOtmiseks vajalik viih ernalt 2/ 3 iildkoosolekul
osalenud liikmete ndusolek.
Uldkoosolek voib miiiirata juhatusse mittekuuluvate Klubi liikmete hulgast Klubi tegevuse
revideerirniseks revidendi.
5.3 Hdiiletamine iilc{koosolekul on avalik, kui iildkoosolekul ei otsustata teisiti.
5.4 Aastakoosolek on otsustusvdimeline, kui sellel osaleb iile poole Klubi liikmetest.
5.5 Aastakoosolek kutsutakse iuhatuse poolt kokku iiks kord aastas mitte hiljem kui 31.
detsembril jiirgnevaks aastaks ametisse asuvate ametnike valimiseks.
5.6 Aastakoosolek valib Klubi presidendi ja iuhatuse.
5.7 Klubil on president, kes vahetub igal klubi hooajal. Klubi president korraldab Klubi
to6d, juhib Klubi koosolekuid ning esindab Klubi suhetes kolmandate isikutega.
5.8 Klubi igapiievast tegevust juhib ja Klubi esindab 3-liikrneline juhatus: (president, sekretiir
ja varahoiclja.) Juhatus valitakse iiheks aastaks - klubi hooajaks, arvestades otsuseid seoses
roteerumisega (vt p. 5.13).
5.9 Presiclent esindab Klubi k6igis Oigustoimingutes ainuisikuliselt. Teised juhatuse liikmed
esindavad Klubi vaid tihiselt.
5.10 Juhatus v6ib vastu vdtta otsuseid, kui koosolekul osaleb iile poole juhatuse liikmetest.

Juhatuse otsused vOetakse vastu vdhemalt kahe poolthiiiilega. Klubi juhatuse liikmetele tasu
ei maksta.
5.11 Klubitoo korraldamiseks iildkoosolek nimetab Klubi ametnikud.
KLUBI AMETNIKUD on: president, eelrnine ia jiirgrnine president, I ja II sekreter, vara-
hoidia, klubimeister, teenistuste ja projektide juhid ning projektides osalevad Klubi liikmed.
5.12 Klubi ametnikud osalevad sOnaOigusega Klubi iuhatuse koosolekutel.
5.13 Klubi II sekretiir jiirgmiseks Rotary aastaks valitakse klubi iildkbosolekul. See on iihtlasi



tulevase presidendi valimine, sest roteerumisreegli kohaselt on valitu iilejrirgmisel aastal
I sekretiir, seejiirel presidendi kandidaat ning lOpuks president. Aasta enne presidendina
oma kohustuste triitmisele asumist tegutseb valitu vajadusel ka presidendi asendajana.

6. Klubi vara
6.1 . Klubi varaks on temale kuuluvad materiaalsed viiiirtused ja rahalised vahendid, mis
moodustuvad Klubi liikmete liikmemaksudest ning muudest maksetest, pOhikirjaliste
ilesannete tiiitmiseks soetatud varast, vabatahtlikest annetustest ja eraldustest ning
muudest laekumistest.
6.2 Klubi omandis v6ib olla igasugune vara/ mis on vajalik Klubi p6hikirjaliste eesmtirkide
saavutamiseks ra mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
6.3 Liikmernaksude kehtestarnise ja tasumise korra ning maksude suuruse otsustab
iildkoosolek.
6.4 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Klubi ei kalna
varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja Klubi liikmed ei karura varalist
vastutust Klubi varaliste kohustuste eest.
6.5 Klubi ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi v6i rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- v6i kontrollorganite liikmetele ega
eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, 6e1e, vennale, 6e voi venna alanejale
sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa Oele v6i vennale.

7. Klubi iihinemine, jagunemine ja l6petamine
7.1 Klubi iihinemine ja jagunemine toimub mittetulundusiihingute seadusega satestatud
korras iildkoosoleku otsusega.
7.2 Klubi lOpetatakse:
7.2.1 iildkoosoleku otsusega;
7.2.2 kohtuotsusega;
7.2.3 Klubi liikmete arvu viihenemisel alla kahe;
7.2.4 iildkoosoleku v6imetuse korral maarata seaduses vdi p6hikirjaga ettenfitud organite
liikmed;
7.2.5 mudel seaduses etteniihtud alustel.
7.3 Klubi l6petamisel antakse ptirast v6lausaldajate n6uete rahuldamist allesjiiiinud vara iile
tulurnaksusoodustustega mittetuiundusiihingute ja sihtasutuste nimekirja kantud tihingule
v6i avalik-Oiguslikule juriidilisele isikule, kelle tegevuse eesmiirgid sarnanevad Klubi
eesmiirkidega.

Pdhikiria uus redaktsioon on kinnitatud klubi i.ildkoosoleku poolt ll.detsembril 2013 a

Klubi president ARE VESKI




