
MITTETULUNDUSIIHINGU KEHRA KOOLI VLISTLASED PoHIKIRI

1. ULDSATTED
1.1. Mittetulundusiihing Kehra Kooli Vilistlased (edaspidi MTU) on Kehra kooli

vilistlaskonna vabatahdik, heategeruslikel eesmiirkidel ja avalikes huvides
tegutsev iihendus.

1.2. MTU missiooniks on toetada Kehra Giimnaasiumi visiooni ja missiooni
elluviimist.

1.3. MTUp6hikirjalisedeesmiirgid:

a) osalemine Kehra Giimnaa.siumi maine kujundamisel;
b) kaasa aitami[e Keha Giirnnaasiumi arengule ja tingimuste loomisele;
c) Kehm Giimnaasiumis antava ha duse propageerimine;
d) Kehm Giimnaasiumi Spilasalgatuslike tegevuste toetamine;
e) Kehra Giimnaasiumiga seotud kultuuripitandi hoidmine, publitseerimine ja

levitaminei
0 Keha Gtimnaasiumi teenekate 6petajate ja teiste tiicitajate meeles pidamine,

t?ihtpiievade koraldamine;
g) Kehra kooli vilistlaskonna iihendamine ja iihistegevuste koEaldamine;
h) koostiid arendamine Kehm Giinrnaasiumi ja vilistlaskonna vahel hadduse,

teaduse ja praktika valdkonnas;

1.4. MTU pakub sihtrtihmale teenust tasuta v6i muul kasumit mittetaotleval viisil.
1.5. Sihtdihmaks on Kehra Giimnaasiumi 6pilased.
1.6. Oma eesmarkide Giitmiseks MTU:

a) korraldab vilistlaste kokkutulekuid, spordisiindmusi, konverentse, tuluohtuid,
oksjoneid, korjandusi ja teisi ii tusi;

b) ttidtab vAlja pohitegevusega seotud projekteja koordineedb nende elluviimist;
c) organiseerib viiUaannete kirjastamist, levitamist ja t6lkimist;
d) osaleb koostitoprojektides teiste iihendustega;
e) algatab 6pilastele kooliviiliseid konkusse ja spordiv6istluseid;
0 algatab vdi toetab aunimetuste, autasude ja preemiate miiziramist Kehra

Giirnnaasiumiga seotud isikutele;
g) toetab sihtliilma stipendiumite maksmisega. Stipendiaadid miiituatakse statuudi

alusel avalike konkursside kaudu. Stipendiume ei ma:imta MTU-ga seotud
isikutele;

h) viib liibi MTU tegevuse konaldamiseks vahendite hankimise eesmargil tasulisi
kultuuritidtusi, v6tab vastu varalisi aturetusi ja eraldisi, teostab tehinguid MTU
kasutuses ja omanduses oleva niflg tema p6hieesmiirgi saavutamiseks vajaliku
varaga, sdlmib sponsor- ja reklaamlepinguid:

i) s6lmib lepinguid ettev6tete, asutuste, organisatsioonide ja liitude ning
iiksikisikutega.

1.7. MTU juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest Sigusaktidest ja
kaesolevast p6hikidast.

1.8. MTU tulu kasutatake p6hiki{as nimetatud eesm?tkide saawtamisek.
1.9. MTU on asutatud 03.12.2009. a. asutamiskoosolekul.
1.10. MTU majandusaasta algab I j aanuaril ja 15peb 31.detsembdl.
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1.11. MTU asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Kehm, Spordi tn 2.
1.12. MTU tegevust kajastatakse kodulehel yylkgblaglljg ja meedias.

MTU LIIKMEKS VASTW6TI\trSE NING SELLEST VIi -.IAASTIJ]\4SE VOI
VALJAARVAMISE KORI)
2.1. MTU liikmeks vastuv6lnist v6ib taotleda iga isik, kes soovib arendada MTU

eesmerkidega kooskdlas olevat tegevust ja tiiidab p6hikirja n6udeid.
2.2. MTU liikmeks saada soovija esitab juhatusele kirj aliku avalduse.
2.3. MTU-st viiljaastumiseks esitab liige juhatusele kidaliku avalduse.
2.4. Liikmeks vastuv6tmise ja viiljaarvamise toimub MTU p6hikirja j?irgi.
2.5. MTU sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab iildkoosolek.
2.6. MTU liikrne v6ib iihingust viilja aNata lisaks seaduses satestatud juhtudel:

a) ei tasu majandusaasta 16puks etteniihtud liikmemaksu v6i sisseastumismaksu;
b) on esitanud MTU vastuv6tmisel teadlikult ebaoigeid andmeidJ mille t6ttu tema

vastuv6tmine MTU liikmeks ei olnud 6iguspitane:
c) on kahjustanud MTU-d moraalselt v6i materiaalselt v6i jAtnud juhatuse otsused

tiiitmata;
d) eiole \i ima.e viie aastajooksul osalenud MTU tegevuses.

2.7. MlU liikme viiljaarvamise otsustab MTU juhatus oma koosolekul. Koosoleku
toimumisest teavitatakse liiget kirjalikult viihemalt 2 nadalat ette ja liikmel on
6igus osaleda s6na6igusega oma viiljaarvamise kiisimuse arutamisel. Liikme
v:iljaaNamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse
liikmetest.

LIIKMETE OIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. MTU liikmetel or 6igus:

a) osaleda heale6igusega iildkoosolekul;
b) olla valitud juhatuse liikmeks;
c) saadajuhrtuselt ja muudelt organitelt teavet MTU tegevuse kohta.

3.2. MTU liige on kohustatud:

a) jitugima tegevuses osalemisel p6hikirja ja juhatuse otsuseid;
b) tasuma miiitatud liikmemaksu;
c) teatama juhatusele liikmete awestuse pidamiseks orna kehtivad

kontaktandmed.

4, TJLDKOOSOLEK
4.1. MTU kdrgemaks organiks on iildkoosolek, rnille igal liikmel on iiks h?i?il.
4.2. Uldkoosoleku piidevoses on:

a) pdhikirja muutminel
b) juhatuse liikmete ja 3-liikmelise revisjonikomisjoni valimine;
c) aasta- ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
d) MTUIe kuuluvate kirnisasjade ja registdsse kantavate vallasasjade

v6Srandamise ja asja6igustega koormamise otsustamine ja tingimuste
miiitamine nimetatud tehinguteks;
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e) liikmemaksu suuruse ja tasumise tfitaja matuamine;
l) muude ki.isimuste otsustamine, mida ei ole seaduse v6i p6hiki{aga artud teiste

organite pAdevusse.

4.3. Uldkoosoleku kutsub kolC<ujuhatus viihemalt kona aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks:
b, seaduses m tuarud ja muudel juiludel. kui MTU tegevus seda nduab.

4.4. Uldkoosoleku kokkukutsumlseks teavitatakse liikmeid kidalikult v?ihemalt 7
piieva enne iildkoosoleku toimumist.

4.5. Uldkoosolek on otsustusv6imeline, kui sellel osaleb v6i on esindatud iile poolte
MTU liikmetest. Kui iildkoosolek ei ole ilalsiitestatud kvoorumin6ude
miftetaitmise koral pedev otsuseid vastu v6hna, kutsub juhatus kolme nadala
jooksul kokku uue iildkoosoleku sama piievakorraga. Uus iildkoosolek on
pedev vastu vdtma otsuseid s6ltumata osalejate v6i esindatud liikmete arvust,
kuid iiksnes juhul, kui osaleb v6i on esindatud vfiemalt kaks liiget.

4.6. Uldkoosolek \ dib vastu vdlla ouuseid pdhikirja muutmise ja MTU ldperamise
kohta. kui sellelosaleb voion esindatud 2/3 MTU li i i(mere"t.

4.7. Erakonaliste olukordade puhul on vdimalik intemeti haeleos,
otsustusvdimeline on intemeti kaudu h:iiiletus iuhul. kui vastavad v:ihemalt
9070 heiile6iguslikest liitmetest.

JUIIATUS
5.1. MTU tegevust juhib ja esindab 5liikmeline juhatus.
5.2. Juhatuse tegevuse aluseks on MTU p6hikiri.
5.3. Juhatuse liikmed valib tildkoosolek kolmeks aastaks.
5,4. Juhatuse liikmed ei tohi kuuluda revisjonikomisjoni.
5.5. Juhatuse liikmed valivad avalikul hiiiiletamisel iuhatuse esimehe, esimehe

aseteitja, selcetiiri, laekud ja jagavad tdijiilesanded.
5.6. Juhatuse tegevust juhib esimees, kes mAtuab koosoleku aja, koha ja

piievako[a.
5.7. Julatuse esimehe anolekul asendab teda aseesimees. MTU-d esindab k6igis

6igustoimingutes juhatuse esimees iiksi v6i juhatuse aseesimees iiksi.
5.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vfiemalt kord aastas ja vajadusel tihedamalt.

Koosolekud protokollitakse. Juhatuse koosolek on otsustusv6imeline, kui sel
osaleb iile poole juhatuse liikmetest, nende seas juhatuse esimees v6i
aseesimees, kes juhatab koosolekut.

5.9. Vahepeal juhatuse koosseisust lahkunud, tagasi astunud vdi valijate usalduse
kaotanud juhatuse liikme saab asendada iildkoosolekul.

5.10. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalikjulatuse liikmete pooltha:i1te-enamus.
5.11. Juhatus v6imaldab revisjonikomisjonil tutvuda kdigi MTU dokumentidega

ning annab vajalikku teavet.

MTIJVARA
b.l. MIU rahalrsl vahencleld kasutatakse tiksnes p6hikirjaliste eesmiirkide

tiiitmiseks. MTU rahalised vahendid moodustavad:

a) sisseastumis-ia liikmemaksud:



b) asutuste, ettevdtete ja isikute rahalised ja varalised annetused ning
sponsorlusest saadud vara, mis on koosk6las seadusega;

c) projektide taitmiseks eraldatud vahendid;
d) tuluiiritustelt saadud rahalised vahendidi
e) riigi ja omavalitsuste toetused;

IVfTU vara kasulamise miiiirab juharus.
MIUIe kuuluvad tema tdiiks soetatud inventar ja viiikevahendid.
MTU ei jaga oma vara v6i tulu ega anna mate aalset abi v6i rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- v6i kontollorganr
liikmele, temale annetusi teinud isikule v5i sellise isiku iuhtimis- vdi
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele
Tulumaksuseaduse m6istes.

7. TEGEVUSE LoPETAMINE
7.1. MTU teger.us l6petatakse iildkoosoleku otsuse alusel.
7.2. MTU l6petamisel antakse pitast v6lausaldajate n6uete rahuldamist allesjiiiinud

vara i.ile teisele tulumaksusoodustusega ijhenduste nimeki{a kantud
mittetulundusiihingule v6i sihtasutusele, avalik-6iguslikule juriidilisele isikule,
sh riigile v6i kohalikule omavalitsusiiksusele.

6.?.
6.3.
6.4.

MTU juhatuse liikmed:

Nimi

l Paul LuSkov

2. Piret U.met

3. Mart Raja

4. Nelli Restov

5. Tavo Tiismaa


