MITTETULUNDUSÜHING TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Nimi
Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Tartu Teoloogia Akadeemia
Mittetulundusühingu nimi inglise keeles on Tartu Academy of Theology.

(edaspidi TTA).

1.2. Asukoht
TTA asukoht on Eesti Vabariik Tartu.
1.3. Suhted teiste organisatsioonidega
Ühing ei ole ühegi konfessiooni filiaal ning ei kuulu ühtegi poliitilisse organisatsiooni.
2. Ühingu eesmärk
TTA eesmärgid on:
- aidata kaasa kristlike väärtuste teadvustamisele ja levitamisele ühiskonnas;
- tagada teoloogilise kõrghariduse jätkusuutlikkus Eestis;
- luua ja arendada integreeritud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid võimalusi kõrgharidusstandardile
vastava ajakohase kõrghariduse omandamiseks;
- korraldada täiend- ja kutseõpet ning osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja teadustegevusel
põhinevaid teenuseid;
- toetada üliõpilasi hariduse omandamisel ja õppejõude enesetäiendamisel eraldades vahendeid
erinevate stipendiumite tarbeks.
3. Liikmeskond
3.1. Ühingu liige
TTA liikmeks võib astuda füüsiline isik, kes tunnistab apostlikku usutunnistust, ristimist, armulauda
ning nõustub TTA eesmärkidega.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine
TTA liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates
avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks
avalduse esitanud isikule.
3.3. Liikmete õigused
TTA liikmetel on õigus:
- võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkogu koosolekust;
- saada teavet TTA tegevuse kohta;
- astuda TTA’st välja;
- olla valitud TTA organitesse.
3.4. Liikmete kohustused
TTA liikmetel on kohustus:
- tunnustada TTA eesmärke;
- järgida TTA põhikirja;
- tasuda TTA liikmemaksu.
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3.5. Väljaastumine ja väljaarvamine
3.5.1. Kõik TTA liikmed võivad TTA’st välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
3.5.2. TTA juhatus võib TTA’st välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks TTA
eesmärgile või TTA põhikirjas esitatut eiravaks.
3.5.3. Ilma mõjuva põhjuseta 12 kuu liikmemaksu mittetasunud liikme arvab TTA juhatus liikmete
hulgast välja.
3.5.4. TTA juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.
Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkogule.
3.6. Liikmemaks
Liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga
korralise üldkogu päevakorda.
4. Üldkogu
TTA üldkogu on mittetulundusühingute seaduse mõistes üldkoosolek.
4.1. Üldkogu pädevus ja päevakord
Üldkogul käsitletavad küsimused ja nende järjekord:
1) valitakse üldkogu juhataja, sekretär ja protokollija;
2) kuulatakse juhatuse aruanne viimase üldkogudevahelise perioodi kohta;
3) kuulatakse ära revidendi aruanne ja käsitletakse eelmise aasta eelarve täitmist;
4) kinnitatakse lõppenud majandusaasta aruanne ja võetakse vastu jooksva majandusaasta eelarve;
5) võetakse vastu otsus liikmemaksu suuruse kohta;
6) valitakse TTA juhatuse liikmed;
7) valitakse revident kontrollima majandusaasta tehinguid ja raamatupidamist;
8) käsitletakse muid kutsel mainitud teemasid;
9) otsustatakse järgmise korralise üldkogu toimumise aeg ja koht.
TTA üldkogul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras
teatatud, välja arvatud TTA põhikirja muutmine ja TTA tegevuse lõpetamine.
4.2. Üldkogude sagedus ja kokkukutsumine
4.2.1 TTA korraline üldkogu peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
4.2.2 Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku, kui Ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või
vähemalt 1/10 Ühingu liikmeist palub põhjendatult Ühingu juhatusel seda teha.
4.3. Üldkogu toimumisest teavitamine
TTA juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kolm nädalat enne üldkogu toimumispäeva üldkogu
toimumisest ja päevakorrast.
4.4. Ettepanekud üldkogu päevakorrale
Kui TTA liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkogul, peab ta sellest
kirjalikult teatama TTA juhatusele mitte hiljem kui neli nädalat enne üldkogu toimumise aega.
4.5. Üldkogu otsustusvõimelisus
TTA üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole TTA liikmetest.
Kui üldkogul ei ole esindatud üle poole TTA liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue
üldkogu kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkogu on pädev vastu
võtma ostuseid juhul, kui sellel osaleb vähemalt veerand TTA liikmetest.
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4.6. Hääleõigus
4.6.1. TTA üldkogust võivad hääleõigusega osa võtta kõik TTA liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on
ainult üks hääl. TTA liige võib volitada teist TTA liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.7. Hääletamine
4.7.1. Juhtudel, milliste kohta allpool pole sätestatud teisiti, loetakse üldkogu otsus vastuvõetuks, kui
selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalevatest või esindatud TTA liikmetest.
4.7.2. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
4.7.3. Kui käesolevas põhikirjas pole teisiti sätestatud, siis kehtib üldkogu hääletamiskord ka TTA
juhatuse jaoks.
5. Ühingu juhatus
TTA juhatuse all mõistetakse mittetulundusühingu seaduses nimetatud juhatust.
5.1. TTA juhatus juhib TTA tööd üldkogude vahelisel ajal.
5.2. TTA juhatuses on minimaalselt kolm liiget, maksimaalselt viis liiget.
5.3. Üldkogu valib juhatuse liikmed TTA liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema
poolt hääletab üle poole üldkogul osalevatest või esindatud TTA liikmetest. Juhatus valitakse viieks
aastaks.
5.4. TTA nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatuse liikmetel.
5.5. Juhatuse liikme võib TTA üldkogu otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse
liikmeist.
5.7. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult hiljemalt kaks nädalat
enne selle toimumist.
5.8. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui kolm korda kalendriaasta jooksul.
5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke
asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt TTA palgalised töötajad.
6. Finantstegevus
6.1. Revident
Revidendil on õigus ja kohustus:
1) nõuda juhatuselt kõiki lepinguid ja muid TTA finantstegevusega seotud dokumente;
2) kontrollida TTA finantsmajanduslikku tegevust vähemalt kord aastas;
3) esitada kirjalik aruanne TTA finantsmajandusliku tegevuse kohta üldkogule.
Revident valitakse kolmeks aastaks. Revident ei pea olema TTA liige.
6.2. Majandusaasta
Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
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7. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine
7.1. Ettepanek põhikirja muutmise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle
ette läbivaatamiseks järgmisel üldkogul. TTA põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud
üldkogu päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste või muudatuste sisseviimine. Põhikirja
muudetakse, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 3/4 üldkogul osalenutest ja esindatutest.
7.2. TTA reorganiseerimise või lõpetamise otsustab üldkogu, vähemalt 3/4 häälte enamusega. Koheselt
moodustatakse ka reorganiseerimis- või likvideerimiskomisjon, kes vastavalt otsusele viib läbi
organisatsiooni reorganiseerimise või likvideerimise.
7.3. TTA liikmetel pole õigust TTA varale ja TTA-l pole õigust liikmete varale.
7.4. Reorganiseerimise või likvideerimise korral otsustab TTA vara saatuse üldkogu. Lõpetamise
korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete
eesmärkidega Vabariigi Valitsuse poolt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikirja on vastu võtnud Mittetulundusühingu Tartu Teoloogia Akadeemia üldkogu 15.09.1999.
aastal.
Põhikirja on muudetud Mittetulundusühingu Tartu Teoloogia Akadeemia 17.12.2013 üldkogu
otsusega.
Põhikirja on muudetud Mittetulundusühingu Tartu Teoloogia Akadeemia 31.01.2020 üldkogu
otsusega.
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