
MITTETULUNDUSÜHINGU  

TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI SIHTKAPITAL 

PÕHIKIRI 

 

I. Üldsätted 

 

1. Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital (edaspidi sihtkapital) on 

isikute vabatahtlik ühendus, mille asukoht on Tallinn. 

 

2. Sihtkapitali eesmärgid on: 

2.1. prantsuse ajaloo, keele ja kultuuri tutvustamine; 

2.2. prantsuse keele ja kirjanduse õppematerjalide ja muu sellise koostamine, tõlkimine ja 

kirjastamine, samuti sellise tegevuse finantseerimine; 

2.3. stipendiumide, toetuste ja muu sellise väljaandmine õpilastele ja õpetajatele, samuti 

muudele isikutele või organisatsioonidele, kelle tegevus aitab kaasa prantsuse keele, 

kirjanduse või kultuuri laiemale tutvustamisele, omandamisele või propageerimisele; 

2.4. Tallinna Prantsuse Lütseumi tegevuse ja õppetöö toetamine. 

 

3. Sihtkapitali tegevuses juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest ja sihtkapitali 

põhikirjast. 

 

II. Sihtkapitali liikmed ja juhtimine 

 

4. Sihtkapitali liige võib olla iga isik, kes soovib kaasa aidata sihtkapitali eesmärkide 

saavutamisele, eelkõige Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilase vanem, lütseumi vilistlane, 

õpetaja või muu töötaja. 

 

5. Sihtkapitali liikmeks astuda soovija esitab selleks juhatusele avalduse ja lisab sellele kahe 

sihtkapitali liikme soovitused.  

 

6. Sihtkapitali liikmel on õigus osaleda sihtkapitali töös, sealhulgas: 

6.1. valida juhatuse liikmeid ja olla valitud juhatusse; 

6.2. saada teavet sihtkapitali juhatuse tegevusest ja teha ettepanekuid juhatuse töö kohta. 



 

7. Sihtkapitali liikme kohustused on eelkõige: 

7.1. täita sihtkapitali põhikirja ja juhatuse otsuseid; 

7.2. osa võtta sihtkapitali tööst.  

 

8. Sihtkapitali liige võib igal ajal sihtkapitalist välja astuda juhatusele esitatava avalduse 

alusel. 

 

9. Sihtkapitali liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus. Liikme võib 

sihtkapitalist välja arvata, kui ta on jätnud täitmata oma põhikirjajärgsed kohustused või 

tekitanud sihtkapitalile olulisel määral kahju. 

 

10. Sihtkapitali kõrgeim organ on üldkoosolek.  

 

11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui 

koosolekust võtab osa vähemalt kolm sihtkapitali liiget või nende volitatud esindajat.  

 

12. Üldkoosoleku ainupädevuses on: 

12.1. põhikirja muutmine; 

12.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

12.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, 

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses sihtkapitali esindaja 

määramine; 

12.4. majandusaasta aruande kinnitamine; 

12.5 sihtkapitali lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. 

 

13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus 

osalenud sihtkapitali liikmetest või nende esindajatest. Igal sihtkapitali liikmel on üks hääl. 

Põhikirja muutmise otsus või sihtkapitali lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on 

vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku üldkoosolekul osalenud 

liikmetest või nende esindajatest. Sihtkapitali eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 

üheksa kümnendiku liikmete nõusolek. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku. 

 



14. Sihtkapitali liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. 

Juhatus saadab sel juhul otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile 

liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liikmetele seisukoha andmiseks antav 

tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus 

mittetulundusühingute seaduses ette nähtud hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata 

liikmetele.  

 

15. Sihtkapitali juhib ja esindab juhatus, millesse kuulub 1–3 liiget. Juhatuse valib 

üldkoosolek sihtkapitali liikmete hulgast. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on viis aastat.  

 

16. Juhatuse liikme võib üldkoosolek igal ajal tagasi kutsuda. 

 

17. Juhatus otsustab sihtkapitali eesmärke silmas pidades selle vara kasutamise ja 

käsutamise üle, sealhulgas keeldub annetuse vastuvõtmisest, kui selle otstarve ei järgi 

sihtkapitali eesmärke. 

 

18. Juhatus koostab majandusaasta aruande ning esitab selle üldkoosolekule kuue kuu 

jooksul majandusaasta lõppemisest.  

 

III. Sihtkapitali vara 

 

19. Sihtkapitali vara tekib: 

19.1. annetustest ja kingitustest (sealhulgas mitterahalised vahendid); 

19.2. muust seadusega lubatud laekuvast tulust. 

 

20. Annetused ja kingitused võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarbeta. 

Sihtotstarbelisi annetusi ja kingitusi kasutatakse annetaja või kinkija soovi kohaselt, kui see 

ei ole vastuolus põhikirja või õigusaktidega. Juhatusel on õigus keelduda sihtotstarbelisest 

annetusest või kingitusest, kui sihtotstarve ei järgi sihtkapitali tegevuse eesmärke. 

Sihtotstarbeta annetuste ja kingituste kasutamise otsustab juhatus sihtkapitali eesmärkide 

põhjal. 

 



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

liikmel ei ole õigust sihtkapitali varale. 

 

IV. Sihtkapitali lõpetamine 

 

22. Sihtkapitali lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt 

hääletab üle kahe kolmandiku üldkoosolekul osalenud sihtkapitali liikmetest. 

 

23. Sihtkapitali lõpetamisel toimub selle likvideerimine, likvideerijateks on juhatuse 

liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata teisiti. 

 

24. Likvideerijad lõpetavad sihtkapitali tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, 

rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara üle Tallinna Prantsuse Lütseumile. 

 

25. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse sihtkapitali registrist 

kustutamiseks ja korraldavad dokumentide säilimise. 

 

26. 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. 

 

Muudetud põhikiri on kinnitatud sihtkapitali üldkoosolekul 14. septembril 2020 Tallinnas. 

 


