
MITTETULUNDUSÜHINGU KOTKAKLUBI PÕHIKIRI 

1. Üldsätted 

1.1. Klubi nimetus on Kotkaklubi (edaspidi klubi).  

1.2. Klubi asukoht on: Valgjärve vald, Põlvamaa, Eesti Vabariik. Postiaadress: Valgjärve, Põlvamaa 

63406 

1.3. Klubi on asutatud 10.oktoobril 1998 

1.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, 

käesolevast põhikirjast ja muudest seadusandlikest aktidest. 

1.5. Klubi eesmärgiks on, et kotkad ja must-toonekured (edaspidi kotkad) jääksid elustama Eesti 

maastikupilti. 

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks Klubi: 

1.6.1. kogub ja jaotab sihipäraselt loodus- ja keskkonnakaitseks raha ning muid vahendeid;  

1.6.2. organiseerib majanduslikku ja moraalset toetust loodus ja keskkonnakaitsealastele 

projektidele, mis näevad ette probleemi uurimist, praktiliste kaitseabinõude rakendamist ning 

avalikkuse informeerimist;  

1.6.3. algatab ja vajadusel teostab loodus- ja keskkonnakaitsealaseid projekte;  

1.6.4. annab välja stipendiume. 

2. Klubi liikmed 

2.1 Klubi liikmeteks võivad olla isikud, kes tunnevad muret kotkaste saatuse pärast Eestimaal.  

2.2 Klubisse astumiseks peab soovija esitama avalduse üldkoosoleku nimele ja kahe Klubiliikme 

soovituse. Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud klubi põhikirjaga ning kohustub seda 

järgima.  

2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek vähemalt 2/3 poolthäältega, vastuhäälte puudumisel.  

2.4 Liikmel on õigus omal soovil Klubist lahkuda, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekule.  

2.5 Klubi liikmel on õigus:  

2.5.1 valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse;  

2.5.2 osaleda üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Klubi juhtorganite tegevusest, klubilistest 

üritustest ning väljavõtteid ja ärakirju Klubi üldkogu otsustest;  



2.6 Klubi liige on kohustatud:  

2.6.1 järgima Klubi eesmärke ja põhikirja, täitma Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;  

2.6.2 osa võtma klubilistest üritustest või informeerima Klubi oma eemalejäämisest;  

2.6.3 korda saatma aasta jooksul vähemalt ühe teo kotkaste heaks;  

2.6.4 tutvustama kotkaid huvilistele;  

2.6.5 tasuma õigeaegselt liikmemaksu;  

2.6.6 hoidma Klubi saladusi. 

3. Klubi juhtimine 

3.1. Klubi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. 

3.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

3.2.1. Klubi põhikirja muutmine; 

3.2.2. Klubi kodukorra välja töötamine ja kinnitamine; 

3.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasi kutsumine; 

3.2.4. Klubi liikmete vastuvõtmine ja klubist väljaarvamine; 

3.2.5. Klubi liikmete sisseastumismaksu ja liikmemaksu kinnitamine; 

3.2.6. Klubi tegevuskava ja aruande kinnitamine; 

3.2.7. Klubi tegevuse lõpetamine ja ümberkujundamine seaduses sätestatud juhtudel.  

3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku 

kirjalike kutsetega, mis peavad olema väljasaadetud vähemalt 2 nädalat enne üldkogu toimumist. 

3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole Klubi liikmetest 

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekust osalenud 

Klubi liikmetest.  

4. Juhatus 

4.1. Klubi juhatus juhib ja esindab klubi igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arvu määrab 

üldkoosolek. Juhatus valitakse tähtajaga kolm aastat. 

4.2. Juhatuse pädevusse kuulub: 

4.2.1. Klubi tegevuskava koostamine ja selle esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 



4.2.2. lepingute sõlmimine 

4.2.3. Klubi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele; 

4.2.4. Klubi üldkoosoleku kokku kutsumine, oma tegevusest üldkoosolekule aruandmine; 

4.2.5. juhatus võib otsustada ja lahendada ka muid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse. 

4.3. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek  

5. Klubi esindamine 

5.1. Klubi esindab kõigis finants-, majandus- ja õigustoimingutes ning riigi- ja omavalitsusorganites, 

samuti suhtlemisel teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega juhatus.  

6. Revideerimine 

6.1. Klubi raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, samuti raamatupidamise 

õiguse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt üks või mitu revidenti. Revidendi volituste 

tähtajaks on üks aasta. 

6.2. Revidendiks ei või olla: 

6.2.1. Klubi juhatuse liige; 

6.2.2. Klubiga laenusuhetes olev isik.  

7. Klubi vara 

7.1. Klubi vara tekib: 

7.1.1. sisseastumise ja liikmemaksudest; 

7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest; 

7.1.3. tulust mida võidakse saada Klubi väljaannete kirjastamisest ja müügist ning levitamisest. 

Klubi vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste 

korraldamisest; 

7.1.4. muust tulust, mis on vajalik Klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

7.2. Klubi vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja 

eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus. 

7.3. Klubi sisseastumismaks tuleb tasuda 1 kuu jooksul pärast Klubisse vastuvõtmist. 

7.4. Klubi liikmemaks tuleb tasuda üldkoosoleku poolt kehtestatud korra alusel. 

7.5. Klubist väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.  



8. Klubi tegevuse lõpetamine 

8.1. Klubi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 

üldkoosolekul osalenud liikmetest või seaduses sätestatud juhtudel. 

8.2. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi. 

Avalduse esitamata jätmise või esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad 

juhatuse liikmed klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt. 

8.3. Klubi lõpetatakse kohtu otsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel, kui: 

8.3.1. Klubi eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, põhiseadusliku korra või heade kommetega; 

8.3.2. Klubi tegevuse eesmärk ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele; 

8.3.3. Klubi põhitegevuseks saab majandustegevus; 

8.3.4. juhatus ei esita seaduses sätestatud lõpetamise avaldust; 

8.3.5. muudel seaduses sätestatud juhtudel. 

8.4. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole 

sätestatud teisiti. 

8.5. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega ei ole ettenähtud teisiti. 

8.6. Klubi lõpetamise korral antakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Klubi vara 

üle teis(t)ele keskkonna- või looduskaitselistel eesmärkidel tegutsevatele tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingu(te)le või avalik-õiguslikule 

juriidilisele isiku(te)le likvideerijate otsuse kohaselt. 


