Kinnitatud 04.11.2019 üldkoosoleku otsusega

Eesti Kristlike Erakoolide Liit
PÕHIKIRI
I Üldsätted
1.1. Eesti Kristlike Erakoolide Liit (edaspidi Liit) on juriidiliste isikute ehk erakooli pidajate (edaspidi
Liikmed) vabatahtlik ühendus.
1.2 Liidu põhieesmärgid:
1.2.1 Liit esindab ja kaitseb Liikmete ühishuve avalikkuses ja suheldes kolmandate osapooltega.
1.2.2 Liit arendab Liikmete koostööd oikumeenilises vaimus.
1.2.3 Liit arendab kristlikel väärtusel põhinevat hariduse andmist Eestis.
1.3 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Liit:
1.3.1 Informeerib Liikmeid vastastikust huvi pakkuvates küsimustes.
1.3.2 Informeerib avalikkust Liikmete ühistest seisukohtadest.
1.3.3 Toetab uusi kristlikke haridusinitsiatiive Eestis.
1.3.4 Esitab oma ettepanekuid Liikmete tegevusvaldkonda puudutava seadusandluse kohta.
1.3.5 Võib Esindada Liikmeid valdkondlikult olulistes juriidiliste isikute ühendustes ja
organisatsioonides.
1.3.6 Võib korraldada ja läbi viia tegevusi, mis toetavad liidu põhikirjalisi eesmärke: avaldada ja
levitada trükiseid, välja anda stipendiume jms.
1.4. Liidul on oma sümboolika.

II Liikmed
2.1 Liidu Liikmeteks võivad olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli
pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne
Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.
2.2 Liikmeks astumiseks esitab juriidiline isik Liidu juhatusele vastava avalduse. Avaldus võetakse
hääletamisele järgmisel üldkogul.
2.3 Liige võib Liidust välja astuda, teatades sellest eelnevalt kirjalikult juhatusele.
2.4 Liikme võib juhatuse otsusega Liidust välja arvata järgmistel põhjustel:
2.4.1 Liige ei täida põhikirja
2.4.2 Liikme tegevus on lahknenud põhikirja punktis 2.1 sätestatust

2.4.3 Liige on rängalt kahjustanud Liidu mainet avalikkuses
2.5 Liidust välja arvatud Liikmele teatatakse viivitamatult välja arvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjustest.
2.6. Liidu Liikmete õigused.
2.6.1 Liikmel on õigus saada igakülgset informatsiooni Liidu tegevuse kohta.
2.6.2 Liikmel on õigus esitada juhatusele Liidu tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja
arupärimisi.
2.6.3 Liikmel on õigus kasutada Liidu valduses olevat informatsiooni.
2.6.4 Liikmel on õigus osaleda hääleõiguslikult Liidu tegevuse juhtimises.
2.7 Liidu Liikmete kohustused.
2.7.1 Liikmel on kohustus järgida Liidu põhikirja.
2.7.2 Liikmel on kohutus tasuda üldkogu poolt kehtestatud liikmemaksu üldkogu poolt kehtestatud
korras.
2.8 Liidul võivad olla vaatlejaliikmed.
2.8.1 Liidu vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa
taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või
organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku
Kolmainu Jumalasse.
2.8.2 Vaatlejaliikmeks astumiseks esitab juriidiline isik Liidu juhatusele vastava avalduse. Vaatlejaliige
võetakse vastu juhatuse otsusega.
2.8.3 Käesoleva põhikirja punktides 2.6.1, 2.6.3 ja 2.7.1 kirjeldatud juhtudel on vaatlejaliige
võrdsustatud liikmega, kusjuures vaatlejaliikmel ei ole käesoleva põhikirja punktides 2.6.2 ja 2.6.4
nimetatud õigusi.
2.8.4 Vaatlejaliikmel on kohutus tasuda liikmemaksu, mis on 50% üldkogu poolt kehtestatud Liikme
liikmemaksu määrast.
2.8.5 Vaatlejaliige võib Liidust välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele.
2.8.6 Vaatlejaliikme võib Liidust välja arvata üldkogu otsusega.

III Juhtimine
3.1 Liidu juhtorganid on juhatus ja üldkogu.
3.2 Üldkogu.
3.2.1 Üldkogu ehk Liikmete üldkoosolek on Liidu kõrgeim organ.
3.2.2 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on ½ liikmetest.
3.2.3 Igal Liikmel on üldkogus üks hääl.

3.2.4 Üldkogul võib Liiget hääleõiguslikult esindada Liikme juhatuse poolt kirjalikult volitatu, kes on
esindatava Liikme füüsilisest isikust liige või lepinguline töötaja.
3.2.5 Üldkogu langetab otsuseid Liidu põhikirjalist tegevust puudutavates küsimustes.
3.2.6 Üldkogu otsused võetakse vastu konsensuse alusel, välja arvatud liikmelisust puudutavates
küsimustel, mil otsus langetatakse lihthäälteenamusega.
3.2.7 Hääletamine üldkogus toimub iga päevakorra punkti osas eraldi. Salajane hääletamine toimub,
kui seda nõuab kasvõi üks Liidu Liige.
3.2.8 Üldkogu kutsutakse kokku kaks korda aastas (sügisel ja kevadel), erakorraliselt võib üldkogu
kokku kutsuda, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liikmetest.
3.2.9 Üldkogu kokkukutsumisest ja selle päevakorrast teavitatakse Liikmeid vähemalt 2 nädalat ette.
3.3 Juhatus.
3.3.1 Liidu juhatus valitakse üldkogu koosoleku poolt kolmeks aastaks, juhatusse kuulub kolm liiget.
3.3.2 Juhatus valib enda seast esimehe.
3.3.3 Juhatus korraldab üldkogu kokkukutsumise ja valmistab kõigi Liikmetega konsulteerides ette
üldkogu päevakorra.
3.3.4 Juhatus viib ellu üldkogu otsuseid ja korraldab Liidu põhikirjalist tegevust.
3.3.5 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu, kuid varalistes küsimustes on juhatuse liikmetel
õigus Liitu esindada ainult ühiselt.
3.3.6 Juhatuse liikmel on õigus Liitu esindada vaid üldkogu poolt seatud korras ja Liidu nimel esitada
seisukohti, mis on üldkogu poolt heakskiidetud.
3.3.7 Juhatus on Liidu üldkogu ees aruandekohuslik.
3.3.8 Juhatus annab Liidu Liikmetele igakülgset infot Liidu juhtimise ja tegevuse kohta.
3.3.9 Juhatuse otsused võetakse vastu konsensuse alusel.
3.4 Liidu liikmete liidusiseste vaidluste lahendamine toimub Liidu aukohtus, mille otsus on
kohustuslik Liidu liikmeks olemise ajaks. Aukohus moodustatakse vajaduse korral.
3.5 Eesistumine.
3.5.1 Liidu eesistumine toimub rotatsiooni alusel, mille järjekord lähtub Liikmete asutamisjärgsest
vanusest.
3.5.2 Eesistumisperioodi kestvuseks on 1 aasta.
3.5.3 Eesistumise üleandmine toimub iga-aastasel korralisel üldkogul.
3.5.4 Eesistujal lasub Liidu raames toimuva koostöö koordineerija kohustus.
3.5.5 Eesistuja ei tohi iseseisvalt ja ilma eelneva kooskõlastuseta esitada Liidu nimel seisukohti ja
võtta kohustusi.

IV Majandustegevus
4.1 Liidu vara tekib liikmemaksudest, annetustest, eraldistest ja põhikirjalisest tegevusest
lähtuvast muust tulust.
4.2 Liidu vara haldab juhatus.

V Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine
5.1 Liidu põhikirja muutmiseks või tegevuse lõpetamiseks on vajalik kõigi Liikmete nõusolek.
5.2 Põhikirja muutmiseks on õigus teha ettepanekuid kõigil Liidu Liikmetel.
5.3 Põhikirja muutmise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse üldkogul.
5.4 Liidu tegevuse lõpetab Eesti põhiseaduslikule korrale vastav likvideerimismenetlus.
5.5 Liidu tegevus lõppeb, kui Liidu Liikmete arv on langenud alla 2 Liikme.
5.6 Liidu tegevuse lõpetamisel antakse, peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist, allesjäänud
vara üle Liidu õigusjärglasele juriidilisele isikule.

