
 

 

 

MTÜ “TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI SIHTKAPITAL” 

PÕHIKIRI 

 

 

 

I Üldsätted 

 

1.1. MTÜ “Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital” (edaspidi Sihtkapital) asub Tallinnas, 

Hariduse t.3. 

 

1.2. Sihtkapital on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on: 

1.2.1. prantsuse ajaloo, keele ja kultuuri tutvustamine; 

1.2.2. prantsuse keele ja kirjanduse õppematerjalide jms. koostamine, tõlkimine ja 

kirjastamine, samuti sellise tegevuse finantseerimine; 

1.2.3. stipendiumide, toetuste jms. väljaandmine õpilastele ja õpetajatele, samuti muudele 

isikutele või organisatsioonidele, kelle tegevus aitab kaasa prantsuse keele, 

kirjanduse või kultuuri laiemale tutvustamisele, omandamisele või 

propageerimisele; 

1.2.4. Tallinna Prantsuse Lütseumi tegevuse ja õppetöö toetamine. 

 

1.3. Sihtkapital on juriidiline isik oma pitsati, sümboolika ja pangaarvega. 

 

1.4. Sihtkapital juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute tegevust 

reguleerivatest õigusaktidest, seadustest ja muudest õigusaktidest ning oma 

põhikirjast. 

 

 

II Sihtkapitali liikmed ja juhtimine 

 

2.1. Sihtkapitali liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes on avaldanud selleks  

kirjalikult soovi, tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu. Liikmeks on õigus saada 

Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste vanematel, lütseumi vilistlastel, õpetajatel ja 

töötajatel, lütseumi toetajaorganisatsiooni liikmetel, samuti teistel isikutel, kes 

soovivad järgida käesoleva põhikirja eesmärke. 

 

2.2. Sihtkapitali liikmed on kohustatud kaasa aitama Sihtkapitali eesmärkide 

saavutamisele. 

 

2.3. Sihtkapitali liikmeskonnast võib lahkuda igal ajal oma tahet kirjalikult deklareerides. 

 

2.4. Sihtkapitali liikmeskonnast arvatakse välja isikud, kellel on aastakoosoleku toimumise 

ajaks eelmise aasta liikmemaks tasumata. 

 

2.5. Sihtkapitali liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus. 

 

2.6. Sihtkapitali kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Põhikirja kohaselt välja 

kuulutatud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 



kolm Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital´i liiget või nende volitatud esindajat. 

Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud liikmete 

poolthäälteenamus. 

 

2.7. Üldkoosoleku ainupädevuses on: 

2.7.1. aastaaruande ja bilansi kinnitamine; 

2.7.2. põhikirja muutmine; 

2.7.3. eesmärgi muutmine; 

2.7.4. juhatuse liikmete valimine; 

2.7.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja 

selles tehingus või nõudes Sihtkapitali esindaja määramine; 

2.7.6. Sihtkapitali sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine; 

2.7.7. Sihtkapitali tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. 

 

2.8. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ja see toimub kalendriaasta esimese kuue kuu 

jooksul. 

 

2.9. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega, 

v.a.punktides 2.7.2. ja 2.7.7. nimetatud küsimused, mille otsustamiseks on vajalik üle 

2/3 kohalolijate poolthääled. Punktis 2.7.3. nimetatud Sihtkapitali eesmärgi 

muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Häälte võrdse jagunemise 

korral saab määravaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse esimees. 

 

2.10. Igal Sihtkapitali liikmel on üks hääl. 

 

2.11. Sihtkapitali juhib ja esindab 1-3 liikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek 

Sihtkapitali liikmete hulgast ja kelle volituste tähtaeg on kolm aastat. Juhul, kui 

juhatuse liige avaldab soovi lahkuda juhatuse liikmest enne volituste tähtaja lõppu, 

valib juhatus asendusliikme Sihtkapitali liikmete hulgast kuni juhatuse volituste tähtaja 

lõpuni. Lubatud on Sihtkapitali juhatuse liikmete korduv valimine. 

 

2.12. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda tema poolt oma kohustuste täitmata 

jätmise korral või mõnel muul mõjuval põhjusel. 

 

2.13. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui neli 

korda aastas. 

 

2.14. Juhatus on pädev Sihtkapitali eesmärke silmas pidades, otsustama varade ja rahaliste 

vahendite, samuti annetuste kasutamise ja käsutamise üle, sealhulgas keelduma 

annetuste vastuvõtmisest kui selle sihtotstarve ei järgi Sihtkapitali tegevuse eesmärke, 

väljastama nimetatud otstarbel volikirju ning otsustama muid Sihtkapitali tegevusega 

seotud küsimusi. 

 

2.15. Sihtkapitali juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest 

ja juhatuse otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete poolthäälteenamusega. Igal 

juhatuse liikmel on üks hääl. 

 

2.16. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 

 



2.17. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõude rikkumisega, samuti oma 

kohustuste täitmatajätmise või mittekohase täitmisega Sihtkapitalile süüliselt tekitatud 

kahju eest solidaarselt. 

 

2.18. Järvelvalve teostamiseks valib üldkoosolek revidendi, kes koostab revisjoni kohta 

aruande, mille esitab juhatusele. 

 

2.19. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande ning esitab need koos revidendi aruandega üldkoosolekule kuue kuu 

jooksul majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab 

üldkoosolek ja kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 

 

 

III Sihtkapitali vara 

 

3.1. Sihtkapitali vara tekib: 

3.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

3.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest (s.h.mitterahalised vahendid); 

3.1.3. muust seadusega lubatud laekuvast tulust. 

 

3.2. Sihtkapitali omandis võib olla igasugusne vara, mis on vajalik Sihtkapitali 

põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus 

seadusega. 

 

3.3. Sihtkapitali sisseastumis- ja liikmemaks ei kuulu Sihtkapitali liikme lahkumisel või 

liikmest väljaarvamisel tagastamisele. 

 

3.4. Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet 

määramata. Sihtotstarbelisi eraldisi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja või 

annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus käesoleva põhikirja või kehtivate seadustega. 

Juhatusel on õigus keelduda sihtotstarbelisest annetusest, kui sihtotstarve ei järgi 

Sihtkapitali tegevuse eesmärke. 

Sihtotstarvet määramata varaliste annetuste ja eraldiste kasutamine toimub vastavalt 

Sihtkapitali eesmärkidele ja juhatuse otsusel. 

Juriidilised ja eraisikud, kes teevad Sihtkapitali annetusi või eraldisi, märgitakse ära 

juhatuse poolt kehtestatatud korras ja viisil. 

 

3.5. Sihtkapital vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Sihtkapitali 

liikmel ei ole õigust Sihtkapitali varale. 

 

 

 

 

IV Sihtkapitali lõpetamine 

 

4.1. Sihtkapitali lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul ning otsus lõpetamise kohta on 

vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Sihtkapitali 

liikmetest. 

 



4.2. Sihtkapitali lõpetamisel toimub selle likvideerimine, likvideerijateks on juhatuse 

liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata teisiti. 

 

4.3. Likvideerijad lõpetavad Sihtkapitali tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, 

rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara üle Tallinna Prantsuse Lütseumile. 

 

4.4. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse Sihtkapitali registrist 

kustutamiseks ja korraldavad dokumentide säilimise. 

 

4.5. Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on andnud Sihtkapitali vara üle 

Tallinna Prantsuse Lütseumile enne võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha 

deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest 

solidaarselt. 

 

 

 

Põhikiri uues redaktsioonis on vastu võetud üldkoosoleku korduvkoosoleku otsusega 

20.septembril 2005.aastal. 

 

Andrus Konks _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


