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I ÜLDSÄTTED 
1.1 Mittetulundusühing Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts (edaspidi „Tugiselts”) on 
avalikes huvides tegutsev heategevuslik organisatsioon, mille on asutanud lapsevanemad ja 
mille asukohaks on Gonsiori tn 38, Tallinn 10128, Eesti vabariik; 
1.2 Tugiseltsi eesmärgiks on lapsesõbraliku ja loova vaimu toetamine Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis kindlustamaks saksa keele süvaõpet ning arendavat töökeskkonda kõigi 
kooliastmete õpilastele ja õpetajatele; 
1.3 Selle eesmärgi saavutamiseks teostab Tugiselts muuhulgas järgmisi tegevusi: 
a) kogub heategevuslike ettevõtmiste ja annetuste kaudu raha õppevahendite ja õppetegevuste 
toetuseks; 
b) vahendite ja toetusvajaduste väljaselgitamiseks ja nende parimaks jaotamiseks töötab 
koostöös kooli hoolekogu ja juhtkonnaga; 
c) korraldab koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samalaadsete 
organisatsioonidega kodu- ja välismaal; 
d) Annab vajadusel välja stipendiume ja eraldab toetusi hariduslikel eesmärkidel; 
e) Korraldab koolituskeskuse kaudu huviringe ja kooliväist õppetegevust. 
 
 
II TUGISELTSI LIIKMED. VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. 
2.1 Tugiseltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt 
kaasa lööma tugiseltsi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid; 
2.2 Tugiseltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Tugiseltsi juhatus hiljemalt 3 kuu jooksul; 
2.3 Tugiseltsist väljaaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 
2.4 Tugiseltsi liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 
a) ei täida liikmekohustusi; 
b) on esitanud Tugiseltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 
vastuvõtmine Tugiseltsi liikmeks ei olnud õiguspärane; 
c) on oma tegevusega kahjustanud kooli või Tugiseltsi mainet; 
d) ei ole osalenud kolmel järjestikusel Tugiseltsi koosolekul. 
2.5 Tugiseltsi liikme väljaarvamise otsustab tugiseltsi juhatus oma koosolekul, väljaarvamise 
otsus tuleb koheselt saata väljaarvatud liikmele. 
2.6 Tugiseltsi juhatuse poolt väljaaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse 
otsustamist väljaarvamisele järgneval Tugiseltsi üldkoosolekul. 
 
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1 Tugiseltsi liikmetel on õigus: 
a) osaleda hääleõigusega Tugiseltsi üldkoosolekul; 
b) olla valitud Tugiseltsi juhatuse liikmeks; 
c) saada Tugiseltsi juhatuselt teavet Tugiseltsi tegevuse kohta; 
d) sõlmida Tugiseltsiga tööleping; 
e) osaleda Tugiseltsi poolt korraldavatel üritustel; 
f) Tugiseltsist omal soovil välja astuda. 
3.2 Tugiseltsi liige on kohustatud: 
a) võtma aktiivselt osa Tugiseltsi tegevusest, abistades Kadrioru Saksa Gümnaasiumit kas 
otse või Tugiseltsi kaudu, tehes seda aineliselt või oma vabatahtliku tööga; 
b) juhinduma oma tegevuses Tugiseltsi põhikirjast ja Tugiseltsi juhatuse 



otsustest; 
c) teatama Tugiseltsi juhatusele Tugiseltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma 
kehtivad kontaktandmed; 
d) mitte võtma Tugiseltsile varalisi kohustusi, eirates üldkoosoleku või juhatuse 
otsuseid; 
e) mitte kahjustma Tugiseltsi või Kadrioru Saksa Gümnaasiumi mainet 
f) tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses liikmemaksu.  
 
IV JUHTIMINE 
4.1 Tugiseltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel igal Tugiseltsi liikmel on 
üks hääl. 
4.2 Tugiseltsi üldkoosoleku pädevuses on: 
a) Tugiseltsi põhikrja muutmine ja täiendamine; 
b) Tugiseltsi juhatuse liikmete valimine ja juhatuse liikmete tagasikutsumine; 
c) revisjoni määramine; 
d) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles 
tehingus või nõudes Tugiseltsi esindaja määramine; 
e) Majandusaasta- ja raamatupidamise aruande, revisjoni tulemuste ja Tugiseltsi tegevuskava 
kinnitamine; 
f) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikrjaga antud teiste organite 
pädevusse. 
4.3 Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt (1) kord aastas. Juhatus peab ülkdkoosoleku 
kokku kutsuma, kui: 
a) Seda nõuab kirjalikult põhjust ära näidates 1/10 Tugiseltsi liikmetest; 
b) Seda nõuavad Tugiseltsi huvid; 
c) Seda taotleb 2/3 Juhatuse liikmetest; 
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva; 
4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 
ning üldkoosoleku päevakord; 
4.6 Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda Tugiseltsi liikmete 
nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas 
korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel; 
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud 
mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest; 
4.8 Tugiseltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub kuni kuus liiget. 
4.9 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. 
4.10 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, 
kui koosolekul osaleb pool liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust. 
 
V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA 
5.1 Tugiseltsi vara moodustub tulust, mis saadakse 
a) annetustest, kingitustest, sponsorsummadest; 
b) Tugiseltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste 
korraldamisest; 
c) sihtotstarbelistest eraldistest; 
e) majandus- ja koolitustegevusest vastavalt seadusele; 
f) muust tulust, mis on saadud Tugiseltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 
5.2 Tugiselts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume. 
5.3 Tugiseltsi juhatus korraldab Tugiseltsi raamatupidamise vastavalt 
raamatupidamise seadusele. 



 
VI TUGISELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 
6.1 Tugiseltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 
6.2 Tugiseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
6.3 Tugiseltsi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 
liikmeks olevale Kadrioru Saksa Gümnaasiumit toetavale organisatsioonile või Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumile. 


