
KLUBI LIIKME MEELESPEA 

MTÜ Võimlemisklubi Piruett (edaspidi Klubi)  hääleõiguslikuks liikmeks võib olla 18 aastaseks saanud füüsiline 
isik või juriidiline isik, kes vastab Klubi põhikirja nõuetele ja järgib Klubi põhikirja, kodukoda ning muid Klubi 
tegevust reguleerivaid eeskirju. Klubi liikmeks vastu võtmise otsustab  ja liikmete arvestuse korraldab Klubi 
juhatus. Alla 18 a. füüsilisele isikule omistatakse noorliikme staatus, kellel ei ole hääleõigust. 

SISSEASTUMISMAKS 10 EUR (ühekordne) 
KLUBI  LIIKMEMAKS 60 EUR  (aastas) võimalik maksta igakuiselt 5 EUR kaupa 
NB!  Arve saamiseks palume pöörduda piruett@piruett.ee  
 
Liikmemaks tuleb tasuda igal  kalendriaastal hiljemalt 31.12, mil lõpeb Klubi majandusaasta. 
Maksele lisa selgituseks ka aasta, mille eest liikmemaksu tasud. 
Klubi pangaarve on Swedbank IBAN: EE 4522 0000 112 006 046 
Samale arveldusarvele saab teha ka annetusi. 
 
Klubi liikmels astumiseks  täida ja allkirjasta avalduse vorm digitaalselt ja saada see e-postiga piruett@piruett.ee või 
toimeta allkirjastatult paberkandjal Klubi kontorisse aadressil:  Tatari tn 58, 10134 Tallinn 
Avalduse vormi leiad Klubi kodulehelt. 
 
Klubi juhatus annab oma otsusest Klubi liikmeks astumise kohta avalduse esitajale teada ühe kalendrikuu 
jooksul arvates avalduse esitamisest. 
Isiku Klubi liikmeks vastu võtmisel väljastatakse isikule Klubi liikmekaart. 
 
KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED: 
Liikmel on õigus: 

 Osaleda Klubi tegevuses kooskõlas Klubi eesmärkide ja ülesannetega; 

 Valida ja olla valitud Klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse; esitada  kandidaate nimetatud organite 
valimisel; 

 Saada igakülgset teavet Klubi tegevuse kohta; 

 Osaleda Klubi üritustel, teha ettepanekuid Klubi ürituste kalendri koostamiseks; 

 Teha Klubi juhatuse kaudu ettepanekuid Klubi katusorganisatsioonidele ja allüksustele; 

 Teha ettepanekuid töögruppide moodustamiseks ja osaleda nende töös; (nt. ürituste 
korraldusmeeskond jne.) 

 Saada Klubi liikmete üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja; 

 Avalduse alusel  Klubist välja astuda; 
 

Liige on kohustatud: 

 Järgima Klubi põhikirja, kodukorda ja juhtorganite otsuseid; 

 Aktiivselt osalema Klubi ettevõtmistes  Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel; 

 Hoidma ja otstarbekalt kasutama Klubi vara; 

 Osalema Klubi korralistel ja erakorralistel koosolekutel (korraline Klubi liikmete üldkoosolek  toimub 
iga aasta maikuus); 

 Tasuma tähtaegselt igal aastal Klubi liikmemaksu. 
 

NB! Klubi juhatusel on õigus liige Klubist välja arvata alljärgnevatel juhtudel: 

 Liige ei järgi Klubi põhikirja, kodukorda, Klubi liikme meelespead ning teisi eeskirju, mis reguleerivad 
Klubi tegevust; 

 Liige on jätnud tasumata Klubi liikmemaksu kahel või enamal järjestikusel aastal; 

 Liige ei osale Klubi korralistel üldkoosolekutel isikuliselt või volitatud isiku kaudu vähemalt kahel 
järjestikusel korral; 

 Muudel mõjuvatel põhjustel. 
 

Klubi juhatus teavitab Klubi liiget  Klubist välja arvamise kohta e-maili teel või liikme kontaktandmete 
puudumise korral Klubi kodulehe vahendusel. 
Liikmel on õigus  juhatuse otsus enda Klubist välja arvamise kohta vaidlustada nõudes väljaarvamise 
otsustamist Klubi üldkoosoleku poolt.   
 
 

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega: 
31.05.2000.a. 
 
 
Uuendatud:  
21.11.2018.a. (seoses Klubi kontori asukoha muutusega) 
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