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"

I. ivlittetulundusrliringu , edaspidi "MTU " , nimi on

POLVAMAA HAR I.DUSTOO'ra;latg AI4ETiUHII'IGLI LI j T'

asukoht J " Kaisr ia P6Iva
aaclress J. Kaisi ia Pdlva 882600.

2 " M'IU tegevuse eesmargrks on oina .i iikmete too- ja kursealas i-e ,
rLalandusiike :l a sotsi-aal.sete cl igusl.e nr nr; iru,,'rde es;ndamr.ne ja
:<aitsnine, nariliusa-lase tOi kvailteerji pa.r:aniian:: lre.

:'iTU iegel,use konxreetsed eesinargid :j a r:an,-le saavutanlse vairen*
{1id inalaratakse kindlaks iga*aas:ase-Li t-egevusprcgrarn,niEe.

3 " i{'fu .1uir:.ndub oma tegevuses P61;iseaciusest, Mj"ttelu.l-r:ndusrihingur-e
seaduSesr, AmetiUhj-ngute seadusest, uiTtd ;.,,inikrr..1 asr .j.j '.'etsLesL
keirt-i varest 6igusaktidest .

4. i,1TU on P6lvamaa haridustooLajate la irarj.dusasuLusi:e tr:ota;are
iriring.
iYTU li.ikmeks astumine toimub -j uhatusele es j"tat.rv.r k:-r; a Li,Ku
ava-Lduse alusei p6hikirja III ,rsa sdtere koirasei r.

5. MTU teeb koost66d i-eiste Eest j ja rralisriikide harrdusiootalate
i-- - ! ^ ^ ir\uLbc- Ja ameLiaLaste uhendusi:ega ning tejsta) r:ik1:"ke la urhrs-
kondl-i-ka organisatsioc;nide ja thendustegi: kooskoias .rina tegevus*
eesmdrki-dega "

II. MTU TtrGEVUSE EESMIIRGID JA NtrNDS SAAVUTAMISE VAI.TENDIT)

6. i\tTU tegevuse eesrnargiks on l:aridustootajate la ha;:idusasutuste
tootajate erialaste, kutseaiaste, majauduslike ia sotsiaaisete
6iguste la huvide kaj-ismj.ne ja es j.nLJ.ai-n-ine, har:idusalase t-oa
krraliteedi parabda,nine .

I " l'{'IU eesmarkide saayutamise vahendid:
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peab i-abiraakim_isi la sd.l"mib Iepinguid toosuht_eid ta - ring j--
musi ia tasustamist puudutavates kfrsirnustes ja reisies ir].drs*
t;ihendusega kutsealastes, valja6ppe ja tiiiend- ja umber6ppe,
majanduslikku ja sotsiaalset oiukorda puudutavat"es kusimusles ;
s6lmib t60- ja palgatingimusi kasitlevaid kokkurl"eppeid lakoliekt i ivlepinguid ;
esindab oi-na iij-kmete fihiseid lruve teistes asutustes :ja orga-
nisatsioonides;
koordineerib l-iikmete kocstood, esincJ.ab ja kaitseL: nende huve;
viiblabi sotsiolocgilisi uurj-rnusi orna tegevuse eesmarkrde la
tegevusprogrammi tapsustamiseks, jalgib seadusandluse ;a rihis*
kr:nna arengut ja Leadvustab val-itsusasutustel,e l-ahendamrst vala-
va j.d probieeme;
jafqib oma ljikmete kutsealadel bcoturu olukor:da -la p,iuab paran-
dada liikmete konkurentsjv6imet to6turul;
arendab j nfo* la reklaamitegevust ni"ng korraldab niiup:.Canis i ,

vai3a6pet j a loeriguicl;
teen aktiivset kot-rsrood seadusanclliku initsratii vr i-\rqusI i,na-

j ^:r-,rlaa:,VC1 Ltl I JIr{!U LCLJd;

,-,'i, teeb k;r.-,stood reisi-e ameLifrhinguijste irhandr:stega iles:.rs la;eiisriikides;
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M?U liikmeks vOj-b astuda iga fCirsiiine
harldusasutuses vdi haridustootajana ja
pedagoogilise haridusega isik.

Liikmeks asiumise asaldused esitatakse
juhatusele kirja1ikult, -juhatus crsustair

isik, kes r66tab Poivarnaal
P6lvamaai elav mittetootav

M'IU vOi se.l-le csai<lnna
vastuv,i;tnise.

i0

ii.. Liikrnest vaI;aastuirrj.r:e tr;irnub junatusele ',rOi os.lKonna -1 uhatusele
kirjaliku avalduse esitamisega, vaijaastumise ajaks on vasiava
ma j andusaas ta v i- imane ilaev "

'LZ " Liikme v6ib MTU-st '.zalja arvata luhatuse v6:- rlsakonna luirati"rse
otsusega p0hrkirja slitete taitrnaia jiitnise vO:- MfU i.lluij-se-1" inaaraL
kah ;ustamise t6ttu, otsus saadetal<se kotreselt vrli;aarvatud LiikrneLe
Vaf j aarvamise otsuse o'fm'T$?'g"tr*^"0" ",i:::"'i ;..,,;



-)

i3 " isikul, kelIe -Liikmeirsus yr'I'U-s on 16ppe nuC, *i oie 6igust
Ohingu varale.

i.4" l4TU liilcmel on 6igus:

- taotleda iviTU-lt abi oma seaduslike 6-iguste ja huvide kai-1-se1<s;
* saada j-nformatsiooni MTU legevuse kohta, kui see ei kairjusf-a

teiste liikmete truve ja <5igusi;
- osaleda MTU tegevuses, r:l1a vaiilud ja va j i-da juittimi s- -;a

kcntro I lorgane id ;

- esitada MTU juhtinisorganej-le arupArimisi Ja juhendeid, Leha
ettepanekuid;

- vdtta osa MTU vara kasutairr-sest ja kasutarxi$est pdiriki-r_1aljsLe
eesmarkide saavui.amiseks ;

' astuda MTU-st valja.

15. MTU liikmete k'chustused:

- tarta pdhikirla ja iuhtimisc,,rganite oLsusi;
* tasuda Iiikmemaksu kehiestatud rnaaras ia korras;
- mitte kahjustada MfU ja selle liikmete varai isi Ja ,n-Lttevar:al,rsi

Srgusi ja huve .1a maineL "

iV. 11 i'tr ST|TUKTUUR JA,iLiH'I.llirSCRGAI'ii.D

15. iviTU aigorganisatsi-i:on:.d r:n i..)sai{onnad, m-i-s ,Tt'JOd.usLai.aiss:: -rL('rrire
.rsuse ga igas naridusasui-uses ';5i piirkonnas, kus ela.iad. _i a riiS*
tavacl osakonna asutajacl" Osak,:nna moodustamrse ,5rgus on vaire;rra"l-t
2 lrikme otsuse alusel" On lubatud irhes haridusasutuses i-ootavare
MTU liikmete poolt mitme osak,:nna noodustamine " Iga -Liige saaL)
kuu.luda ainuii rlirte t-rsakonrJa.

i7 " it'iTU juhtimisorganid on liikmete fiidkoosoiek, volinike koo$olek
ja juhatus, csakcnna juhtimisorganid on irl-dkccsolek ja iuhatus.
l,lTU juhtimisorganid v"Stavad vastu r:tsuseid Ohingu kur terviku
tegevuse kohta, osakonna ju.irtimiscrganid oLsustavad osakonnasise*
tegevuse ktsimusi la va"i.ivad vol-iniku osakonna f.iikmete esin.lalaxl
yrTU-s.

i8. Ul<rkoosoleku Pddevr.rs:

- tiTU te<;evuse eesmar:qi" muutLrine kdiqi iiikmet* ki"rlaiiku n,5us*
oleku a.l-use l;

I9. Volinike koosoleku padevusse"k'-iuiub mjttetuiundusfirrngu'.e seaoi-ts
S 19 sdtestatud rildk,:osoleku padevuse ta j" Iiri-ine , viil_laarvatud p " 2 .

Vciinike otsusega \r(JrD nOuda rildki:oscl.eku k.:kkukutsui'nis1- v6;
i<ir3alikku haaletafli"st 

""rtsuste 
vast-uvitmiseks "

....! ,
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andeid.
osakonna juhatusel on 6igus vastu v6tta otsuseid oma kompetent

kuuluvates kilsimustes ia kohustus anda aru oma tegevusest osakon

irldkoosolekule -

t'-1,//
;..1 :-. :n \ r'? f :
11, :,../i,,-.:,

''.i

2A. Uldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nduab voli"kogu
vtli LILO liikmetest, uldkoosol-ek toimub julratuse otsuse kohaselt
kas koosoleku kokkukutsumisena ajalehekuulutuse kaudu, roj'lles
teatatakse koosoleku toimumise a*g, koht ja pdevakord, v6i
kirjaliku haaletamisena, kus igale liikmele valiastat"akse otsuse
projekt vastamise kohustusega 2 nadala jooksul-"

2l.Utdkoosolek on otstlstusvdimeline, kui sell-el osaleb &le poole
Iiikmetest. uldkoosoleku otsus on vastu vdetud, kui- se]Ie poolt
haal-etab 0Ie poole koosolekul osalenud Liikmetest v6i nende

esindaj atest "

22"Volinike koosolekud v6etakse vastu samas korras kui juhatuse ot-
sused.
volinike koosolekud toimuvad 2 korda aastas, juhatus kr"rtsub

volinike koosoleku kokku kirjalike teadetega, milles naidatakse
koosoleku toimumise aeg, koht ja pAevakord"
Volinikud vali.takse osakondade tldkoosolekutel", iga1. r:sakonn':l

on 6igus valida 1 volinik, volinike arv vdrdub osakondade arvuga"

23. Juhatus on MTU juhtimis* ja esindusorgan, kes val-itakse volj-nike
poolt tahtajaga kolm aastat"
Juhatus voib-olta l-Iiikmeline vdi rnitmeliikme l"ine , i uhati:se

tiiknrete arvu ntsustavad volini^kud"

24" Juhatuse k6igiI Iiikmetel on di.gus esrntlada lvlTu-d iseseisvali-
k6igis 6igustoimi-ngutes'

25. HTU kontrollorganiks on revisionikomisjon, kelle-liikmete arv
maaratakse ja tlifmeA valitakse volj'nike poolt kolnneks aastaks'
Revisjonikomisjon kontrolir'o MTU ja selle juhtirniscrganite

tegevust :" esiiab volinike koosolekule revisioniaruanded'
Revisjonikomisjon kontroilib majandusaasta aruannet, mille

kohta esitab .ti.u*.r*u juhatuse kaudu volinike koosolekule.

26. I,,ITU osakondade juhtimisorganite pddevus:
-osakonna fldkoosolek valib volini-ku MTU volikogusse volituste
tiihtajaga 3 aastat; kuulab iira volinj-ku aruanded volikogu tegevue

kohtajaannabvolinikuletegevusjuhiseid;valibjuhatuse;
- osakonna iuhatus v6tab vastu liikmeksastumise ja vabastamise
avaldusi, otsustab vastuvdtmise ja vabastamise, peab liikmete
arvestust, kontrollib liikmemaksude laekumist ja raha kasuta-
mist,s6lmiblepinguidjakokkuleppeidomaliikmetetodkoha
haridusasutusega .

osakonna rildkoosolekul
parimisi ja aruPairimisi 

-lele ia ta on kohustatud

on 6igus volinj-ku kaudu esitada iiirel-
k6iqil; MTU juhtimis- ja kontrollorgani-
taitma oma kompetentsi kuuluvaid Oles-
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V. MTU VARA

27. MTU varad moodustuvad Iiikmemeksudest, muudest laekumistest
ja annetustest ja eraldistest'

ZB. Rahalisi vahendei-d kasutatakse liikmete huvides IIITU eesmtirkide
realiseerimiseks, juhtimisorganite tege\ruse finantseerimiseks
ja muudeks vajadusteks volinike poolt kinnitatud eelarve alusel.

Zg. MTU liikmemaksu suurus on 1? Iiikme to6tasust, mittetOOtavate
liikmete liikmemaksu suuruse otsustab volinike koosolek osa-
konna rJldkoosoleku ettepanekul

30. MTU soetab, rendib ja v66randab vara oma pdhikrrjaliste eesmiir'
kide saavutamiseks ja on oma majandustegevuses lsesel-sev-
MTUomabpangaarvettemapooltva}itudpankades"

31. MTU }dpetamise korral jaotatakse parast n6uete rahr:Idamist
jarelejAanud vara v6rdselt k6igi liikmete vahel"

32 - MTU l6petamine toimub Mittetulundusfihj,ngute seaduses satestatu'
korras.

P6hikiri on kinnitatud volinike koosolekul l3.maiI 199'/ "a '
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