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1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing „Harmi Haridusselts“ (edaspidi 

nimetatud ühing), lühendatult MTÜ „Harmi Haridusselts“. 

1.2. Ühingu asukoht on Harmi küla, Kose vald, Harjumaa. 

1.3. Ühing tegutseb avalikes huvides. 

1.4. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses 

juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja 

teistest sellekohastest õigusaktidest. 

1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud 

tema eesmärkide saavutamiseks. 

1.6. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta. 

1.7. Ühing on loodud tähtajatult. 

 

2. Tegevuse eesmärgid 

2.1. Ühingu tegevuse põhieesmärk on edendada hariduse andmist Harmi mõisas maal 

elu säilimiseks  ja parema elukvaliteedi tagamiseks. 

2.2. Põhieesmärgist tulenevad lisaeesmärgid on:  

2.2.1. Harmi Mõisakooli loomine ja arendamine, nende esindamine kolmandate 

isikute ees;  

2.2.2. propageerida Harmi mõisa ja seal antavat mitmekülgset ning kvaliteetset 

haridust; 

2.2.3. arendada ja parendada Harmi mõisa ning mõisa territooriumil asuvaid 

hooneid/objekte; 

2.2.4. orrganiseerib  infobülletäänide, õppevahendite ja muude väljaannete levitamist 

ja vajadusel kirjastamist; 

2.2.5. olla heaks partneriks kogukonnale; 

2.2.6. teeb koostööd kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalituse allasutusega, 

edendades seeläbi kohalikku majandus ja sotsiaalset keskkonda; 

2.2.7. luua Harmi mõisas soodsad eeldused ja tingimused Eesti käsitöö 

arendamiseks, käsitöö oskuste säilimiseks,  looduskeskkonna valdkondadega 

tegelemiseks (matkarajad, õuesõpe jne.), sportimiseks; 

2.3. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla igaüks, kes lööb kaasa eesmärgi 

saavutamisel. 

2.4. Eesmärkide saavutamiseks võib ühing: 

2.4.1. Korraldada heategevuslikke ja meelelahutuslikke üritusi täiendavate vahendite 

kogumiseks ühingu eesmärkide saavutamisel; 

2.4.2. arendada välissuhtlust; 

2.4.3. organiseerida pidevat infovahetust ühingu liikmete ja teiste osapoolte vahel; 

2.4.4. värvata ühingusse uusi liikmeid. 

2.4.5.  võtta vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;  

2.4.6.  määrata stipendiume, auhindu ja kingitusi; 



2.4.7.  teostada põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole 

vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga 

 

3. Ühingu liikmed 

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma 

ühingu eesmärkide elluviimisel. 

3.2. Liikme muud õigused ja kohustused kehtestab üldkoosolek.  

3.3. Liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus avalduse põhjal. 

 

4. Juhtimine 

4.1. Üldkoosolek 

4.1.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel 

on üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema 

esindaja, kellel on kirjalik volikiri. 

5. Üldkoosolek kutsutakse kokku e-posti teel ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust. 

6. Juhatus 

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus. 

6.2. Juhatusse valitakse üks kuni kolm liiget viieks aastaks. 

6.3. Ühingu likvideerimisel antakse vara tulumaksusoodustusega või avaõiguslikule 

organisatsioonile.  

 


