JG VIL! VEIXI RATTATIIMI ASUTAMISKOOSOLEK

Protokoll ja otsused NR 1 Lisa 1 (13.02.2014)

Kinnitatud JG VIL! VEIXI RATTATIIMI asutamiskoosolekul 13.veebruaril 2014 ja
MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTASKOGU juhatuse koosolekul 4. aprillil 2014

JG VIL! VEIXI RATTATIIMI KODUKORD JA TEGEVUSPÕHIMÕTTED
1. TUTVUSTUS
JG VIL! VEIXI RATTATIIM (edaspidi Tiim) on mitteformaalne organisatsioon, kes tegutseb
mittetulunduslikel eesmärkidel tegutseva Jüri Gümnaasiumi vilistlasorganisatsiooni (edaspidi JG
VIL!) allüksusena ja on üks paljudest JG VIL! vabatahtlikkuse alusel toimuvatest tegevustest.
Tiimi eesmärk on liikumisharrastuse kui eluviisi populariseerimine oma kooli vilistlaste ja
toetajate seas pakkudes sportlikke ühistegevusi Tiimi liikmetele, reklaamimisvõimalusi
ettevõtjatele ning seeläbi koguda vahendeid vilistlasorganisatsiooni ja Tiimi tegevuseesmärkide
elluviimiseks. Tiimi kaks peamist tegevuseesmärki: esiteks pakkuda Tiimi liikmetele
organiseeritud tegevuse kaudu võimalust säästlikumalt oma lemmikharrastusega tegeleda ja
teiseks erinevate stipendiumiprogrammide abil toetada JÜRI Gümnaasiumi tublimaid õpilastest
ja vilistlastest male ja olümpialade saavutussportlasi ja nende juhendajaid.
Tiim juhindub oma tegevuses MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU (edaspidi JG
VIL!) põhikirjast ja käesolevast kokkulepitud tegevuspõhimõtetest ja Eesti Spordi Hartast.
2. VISIOON, MISSIOON
NURGAKIVIDEKS

JA

PÕHIVÄÄRTUSED,

ON

MEIE

TEGEVUSE

2.1. VISIOON
Oleme heategevuslik harrastusratturite Tiim, kes oma tegevuse kaudu populariseerib
liikumisharrastust ja jalgrattasporti ning loob noorsportlastele mõeldud stipendiumprogrammi
kaudu täiendavaid võimalusi spordiharrastustega tegelemiseks.
2.2. MISSIOON
Meie Tiimi missioon on koondada harrastusrattureid ühistegevusse, mille üks olulisemaid
väljundeid on sponsortoetuste ja organiseeritud tegevuse abil tõsta ühisürituste kvaliteeti ja
atraktiivsust nii osalejatele kui ka toetajatele ning ise koostöös JG VIL! organisatsiooniga
toetada JG parimaid sportlastest noori ja juhendajaid stipendiumiprogrammide abil.
2.3. MEIE PÕHIVÄÄRTUSED
Meie põhiväärtused, mida me järgime oma igapäevases tegemistes, mida ma alati teeme
südamega ja mis aitavad meil teha õigeid valikuid.
• Meie ühiseks kireks on jalgrattaspordiharrastus ja ratastel matkamine.
• Meeskonnavaimu loome ja hoiame üleval doseerides oma tegevusse andmisrõõmu,
spordirõõmu, vastastikuse usalduse ja sõbralikkuse, eesmärkidele pühendumise ning
suure kire, millega me oma tegevusi läbi viime.
• See kirg eristab meid teistest samalaadsetest organisatsioonidest.
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Meeskonnavaimu hoiab üleval koostegemise ja andmise rõõm üksteist hindavas
meeskonnas.
Hea omavaheline koostöö annab meile võimaluse võita partnerite ja Tiimi liikmete
usalduse ja saavutada meie ühised eesmärgid.
Laiendame kirglikult oma Tiimi toetajaskonda ja lähtume on igapäevategevuses Tiimi
põhilisemast eesmärgist võimalikult palju ja vajalikul määral toetada tublisid
noorsportlasi ja nende juhendajaid.
Eesmärgipärane, fokuseeritud tegevus läbi stipendiumiprogrammide uute väärtuste
loomiseks.
Jagame oma teadmisi, toetame üksteist ja naudime meeskonnaliikmeteks olemist.
Teeme kõike võimetekohaselt - hästi!
Me kuulame, õpime, leiutame ja areneme pidevalt edasi.
Oleme uhked oma kooli, tänase kooliga seotud noorte ja nende edu üle.
Meil on selged vastutusalad ja igaüks täidab oma ülesandeid.
Oleme uhked selle üle, kes me oleme ja see peegeldub meie suhtumises ning käitumises.
Jääme kindlaks oma põhimõtetele.

3. SÜMBOOLIKA, TUNNUSLAUSED JA TIIMILIIKME RATTAVARUSTUS
3.1. Meil on oma sümboolika ja kujundusega rattaspordiriided, milledel eksponeeritakse JG VIL!
ja sponsorite sümboolikat.
3.2. Meie tunnuslause on: „VÕIDAB SEE, KES VÕIDAB ISEENNAST!“
3.3. Me kajastame oma tegevusi Tiimi, JG VIL! ja võimalusel Tiimiliikmete ja toetajate veebis
kodulehtedel.
3.4. Kujunduse ja sümboolikaga s.h. sponsorreklaamidega varustuse komplektsus:
3.4.1. Tiimi treening- ja võistlusvorm (JG VIL!, Tiimi, põhitegevuse suurtoetajate
sümboolikaga): lühikesed rattapüksid, lühike rattasärk, suve termojakk, talve termojakk/vest ja
pikad traksidega universaalpüksid, suve- ja soojad sõidukindad ning esinduslik Tiimi ja JG VIL!
sümboolika ja värvilahendusega polosärk;
3.4.2. Lisavarustus: soojad sääred ja käised, suvised ja talvised sõidukinga katted, sõidusokid.
4. TIIMI JUHTIMINE
4.1. Tiimi tegevust korraldab JG VIL! juhatuse poolt nimetatud Tiimi juhtgrupi esimees ja
kinnitatud 5-liikmeline Tiimi juhtgrupp, millest vähemalt kaks on Tiimi asutajaliikmed.
4.2. Tiimi juhtgrupp nimetatakse 2 ( kaheks ) aastaks.
4.3. Tiimi juhtgrupi pädevuses on (JG VIL! volituse alusel) Tiimi nimel korraldada:
4.3.1. Tiimi liikmete arvestust;
4.3.2. liikmemaksu arvestust;
4.3.3. kulude arvestust;
4.3.4. hooaja (kalendriaasta) tegevuseelarve koostamist;
4.3.5. eelarve täitmist ja kulude-tulude juhtimist;
4.3.6. läbirääkimisi sponsorite ja toetajatega;
4.3.7. projekti/rattamatka üritusi;
4.3.8. hooaja ühise võistluskalendri koostamist ja Tiimi liikmete registreerimise võistlusele;
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4.3.9. ühisüritustel osalemise kohale – tagasisõidu transporti;
4.3.10. muud ühiselt otsustatud ja Tiimi tegevuseesmärkidele vastavad tegevusi;
4.3.11. Tiimi nimel läbirääkimisi sponsorite ja toetajatega stipendiumiprogrammide, Tiimi
varustuse ning ühisprojektide rahastamiseks;
4.3.12. Tiimi suhtekorralduse, turundustegevuse ja avalikkuse teavitamist;
4.3.13. Tiimi liikmete, partnerite ja toetajate teavitamist olulistest sündmustest ja tegemistest.
4.4. Tiimi finantsarvestust ja raamatupidamist korraldab JG VIL! Raamatupidaja, kes peab JG
VIL! bilansis jms. raamatupidamise finantsarvestustes Tiimi vahendite üle eraldi arvestust.
4.5. Tiimi kõigi liikmete töö on vabatahtlikkuse alusel, s.t. tööd Tiimi tegevuste läbiviimiseks ja
Tiimi nimel rahaliselt ei tasustata/hüvitata.
4.6. Tiimi üldkoosolek
4.6.1.Üldkoosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord kvartalis.
4.6.2. Üldkoosoleku pädevuses on Tiimi:
4.6.2.1. kodukorra muutmine ja kinnitamine;
4.6.2.2. eelmise kalendriaasta aruande kinnitamine (JG VIL! majaaasta aruande osa/lisa);
4.6.2.3. võistlus- ja ürituste kalendri kinnitamine;
4.6.2.4. eelarve kinnitamine;
4.6.2.5. liikmemaksu suuruse kinnitamine;
5. TIIMI LIIKMED
5.1.Tiimi asutajaliikmed on:
5.1.1. Veigo Gutmann
5.1.2. Ahti Mardo
5.1.3. Jaanus Kiivit
5.1.4. Kristo Peerna
5.1.4. Madis Sarik
5.1.5. Henri Ausmaa
5.1.6. Mart Võrklaev
5.2. Tiimi saavad kuuluda:
5.2.1. JG VIL! liige.
5.2.2. Jüri Gümnaasiumi õpilane, töötaja ja vilistlane.
5.2.3. JG VIL! või Tiimi toetaja, sponsor.
5.3. Tiimi sisseastumiskord ja väljaarvamine
5.3.1. Tiimi liikmeks võetakse vastu isikuid, kes osalevad aktiivselt Tiimi tegevuses ning tasuvad
ühekordse sisseastumismaksu ja regulaarset (igaaastast) liikmemaksu.
5.3.2. Tiimi liikmeks võetakse liikmekandidaat, kes esitab vormikohase avalduse, millega
kinnitab, et aktsepteerib Tiimi tegevusaluseid ja põhimõtteid ning omab kirjalikku soovitust
vähemalt kahe Tiimi liikmelt ja on tasunud sisseastumismaksu.
5.3.3. Kui Tiimi liikmeks soovija ei vasta 5.2.1. või 5.2.2. tingimustele, siis peab ta lisaks
liikmemaksule tegema ühekordse annetuse, sihtfinantseeringuga stipendiumifondi summas, mis
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on võrdne 1/4 sisseastumismaksu põhisummaga, kirjeldusega annetus JG VIL! rattatiimi
stipendiumiprogrammi.
5.3.4. Kes tunnistavad ja täidavad Tiimi kodukorda ja JG VIL! põhikirja.
5.3.5. Tiimi liikmeks võetakse vastu ja arvatakse välja Tiimi juhtgrupi otsusega.
5.4. Tiimi liikme kohustused
5.4.1. Tiimi liikme kohustused tulenevad käesolevast kodukorrast ja JG VIL! põhikirjast.
5.4.2. Tiimi liikme aastamaksu tasumise kohustus on kalendriaasta esimese 5 kuu jooksul.
5.4.4. Ühisvõistluste / ürituste kalendrist osavõtt kohustuslik kalendriaastal vähemalt 1
matkaüritusest, võimalusel kõigist Rae valla territooriumil korraldatavatest rattaüritustest ning
Tiimi poolt ühiselt osalevatest võistlustest vähemalt 3 võistlusel (Tartu maratonisarja rattasõidud
ja Tallinna Rahvasõit) ja üldkoosolekutel.
5.4.5. Võistlustel, ühistreeningutel ja matkadel kanda Tiimi sümboolikaga rattavormi.
5.4.6. Hoida rattavormi heas korras ja hooldama seda vastavalt tootja juhistele.
5.4.7. Täitma liikluseeskirja ja rattasõidu ohutuseeskirju ja olema liikluses nähtav!
5.4.8. Kindlasti matkadel, ühistreeningutel ja kui vähegi võimalik, siis ka ühiselt osalevatel
võistlustel eelistama ühises grupis rattasõitu.
5.4.9. Kui Tiimi liige on olnud Tiimis vähem kui 16 kuud, siis liikmestaatusest loobumisel
tagastab ta saadud rattavormi Tiimile.
5.5. Tiimi liikme õigused ja nende peatumine
5.5.1. Võtta osa Tiimi tegevusest, üritustest, võistlustest, kasutada Tiimi vormi ja teenuseid
kehtestatud korra kohaselt.
5.5.2. Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Tiimi sümboolikat ja atribuutikat.
5.5.3. Võtta osa Tiimi tegevusega seotud küsimuste arutamisest üldkoosolekutel, esitada Tiimi
juhtgrupile motiveeritud ettepanekuid ja arupärimisi Tiimi tööd puudutavates küsimustes.
5.5.4. Astuda Tiimist omal soovil välja.
5.5.5. Presenteerida Tiimi nime või logo oma kodulehel, üritustel, riietusel ja muul moel.
5.5.6. Hoidma ja kaitsma Tiimi head nime, mitte kahjustama Tiimi ja tema liikmete mainet,
maksma igal aastal liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra määrab Tiimi üldkoosolek ja
kinnitab JG VIL! juhatus.
5.5.7. Kasutada Tiimi poolt loodud või Tiimi kasutusse antud sportimis- ja olmetingimusi
vastavalt Tiimi juhtgrupi poolt kehtestatud korrale.
5.5.8. Osaleda hääleõiguslikena Tiimi üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Tiimi
juhtgruppi.
5.5.9. Peale esmakordset Tiimiga liitumist, kuue kuu jooksul ja edaspidi vähemalt kord kahe
täisaasta/hooaja järel kuue kuu jooksul, on Tiimi liikmel õigus saada Tiimi kulul, kodukorra
punktides 3.4.1. komplektsuses uus rattavorm.
5.5.10. Tiimi liikmel on õigus soodustingimustel soetada Tiimi sümboolikaga sõiduvarustust
täiendavas komplektsuses, s.h. punktis 3.4.2. nimetatud varustust. Täiendavas komplektsuses
varustuse tellimisel väljaspool Tiimi ühiselt korraldatavat soetusaega võib tellimuse täitmine
võtta aega kuni 3 kuud.
5.5.11. Võtta osa Tiimi korraldatavate ühisürituste kava koostamisest ja osaleda ühisüritustel.
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5.5.12. Tiimi liikme õigused peatuvad, kui liikmel on Tiimi ees täitmata rahalisi kohustusi.
6. TIIMI TULUD JA KULUD
6.1. Tulud
6.1.1. Sisseastumismaks;
6.1.2. Liikmemaks;
6.1.3. Sponsori toetus Tiimi põhitegevuseks;
6.1.4. Sponsori toetus stipendiumifondi;
6.1.5. Sponsori toetus ühekordse, konkreetse projekti läbiviimiseks;
6.1.6. Reklaami müük Tiimi vormil, üritustel ja Tiimi kodulehel;
6.1.7. Tiimi liikmete ja toetajate annetused;
6.1.8. Tiimi vormiriiete müük.
6.2. Tulude põhiliikide suuruste väljakujunemise põhimõtted
6.2.1. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasu suuruse määrab Tiimi üldkoosolek (esimesel
aastal asutajaliikmete koosolek) Tiimi juhtgrupi ettepanekul ja kinnitab JG VIL! juhatus.
6.2.2. Järgmise kalendriaasta, sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasu suurus määratakse
hiljemalt eelneva aasta viimases kvartalis.
6.2.3. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasu suuruse määramise eelduseks ja aluseks on
üldkoosoleku poolt kinnitatud järgmise aasta eelarve.
6.2.4. Aastaeelarvete ja toetuslepingute koostamisel peab juhtgrupp arvesse võtma ka
suurtoetajate toetusmäärade minimaalsed toetuse suuruste määrad arvestades kahte olulist
asjaolu uute liikmete varustus ja seda, et võistlusvormi uuendatakse iga 2 aasta järel.
6.3. Sisseastumismaks
6.3.1. Sisseastumismaksu suurus peab üldjuhul katma kulud kodukorra punktis 3.4.1. määratud
Tiimi rattavormi täiskomplekti varustuse käibemaksuga soetusmaksumusest 50% määras;
6.3.2. Sisseastumismaksu ei tagastata.
6.3.3. Juhtgrupil on õigus eelarveaasta kestel liitujale rakendada kõrgemat sisseastumistasu
juhul, kui eelarvetulud ei võimalda Tiimi eelarvest katta rattavarustuse tegeliku väärtuse nn
Tiimi osa.
6.3.4.Sisseastumismaks tasutakse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu SEB
ühispankarveldusarvele nr EE031010220230845229 selgitusega „JG VIL! rattatiimi
spordistipendiumi annetus-SM ja maksja nimi“

6.4. Liikmemaks
6.4.1. Liikmemaks on regulaarne igaaastane liikmemaks.
6.4.2. Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt iga kalendriaasta esimese 5 kuu jooksul.
6.4.2.1.Liikmemaks tasutakse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu SEB ühispank
arveldusarvele EE031010220230845229, selgitusega „JG VIL! rattatiimi spordistipendiumi
annetus-LM ja maksja nimi“
6.4.3. Liikmemaks sisaldab:
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6.4.3.1. Tiimi osalemisega seotud korraldustegevused (nt registreerimine, transport, õigeaegne ja
adekvaatne infoliikumine), üldkoosolekul kinnitatud ürituste/võistluste kalendri üritustel, v.a.
liikme stardimakse. Viimase korral rakendub nn optimaalne lähenemine, õigeaegselt asju koos
tehes on kulud Tiimiliikmetel väiksemad.
6.4.3.2. transpordikulud võistlustele, mille ühiselt osalemise, s.h. transport, on üldkoosolek
eelarve ja võistluskalendri koostamisel otsustanud.
6.4.4. Liikmemaksust võistlustel osalemise kuludest katmata jääv osa, üritustel osalemisel, tuleb
igal Tiimi liikmel tasuda tiimile vastavalt tegelikule kulule või sponsorkorras laekunud vabadest
vahenditest.
6.4.5 Üritusel osalemise tasu, mis Tiimi liikme poolt on tasutud, ei tagastata, kui liige üritusest
osa ei võta.
6.4.6. Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta liikmemaks tasuda
kogu majandusaasta eest.
6.4.7. Erandjuhud, liikmemaksu soodustused/vabastused.
6.4.7.1. Tiimi juhtgrupp võtab vastu kirjalikke avaldusi liikmemaksust osalise või täieliku
vabastuse kohta õpilastelt, s.h. üliõpilane statsionaarses õppes, vanuses kuni 23 a. Avalduse
vaatab üle Tiimi juhtgrupp ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
6.4.7.2. Soodustusega kaasnevad kulud kaetakse sponsorkorras tehtud annetuste fondist.
6.5. Põhitegevuse toetus-sponsorlus
6.5.1. Põhitegevuse toetus on Tiimile sponsorlepingu alusel laekuv toetus, mis ei ole
toetuslepingu kohaselt sihtfinantseering mõne konkreetse projekti toetuseks või punktis 6.6.
nimetaud stipendiumifondi toetus.
6.5.2. Põhitegevuse toetust kasutatakse järgmiselt:
6.5.2.1. 40% toetusmäärast stipendiumifondi;
6.5.2.2. 20% tegevustoetuseks Tiimi osalemisel spordi-ja matkaüritustel
6.5.2.3. 40% varustuse, s.h. reklaamkujunduse tegemiseks, st rattavarustuse kujundamiseks ja
soetamiseks.
6.5.3. Kõigi punktis 6.5.2. nimetatud tulu-ja kuluridade arvestust peetakse lahus ja eraldi.
6.5.4. Kui sponsorluse korras laekus eelarve aasta jooksul punktide 6.5.2.2. ja 6.5.2.3. ridadele
rohkem vahendeid kui kulus, siis ülejäägist 30% suunatakse stipendiumifondi ja ülejäänud
vahendid viiakse üle järgmiste aastate kulude katteks nn reservfondi.
6.5.5. Põhitegevuse toetuse Suurtoetajaks peetakse toetajat, kelle toetus stipendiumifondi aastas
on vähemalt 1250 eurot ja seda kolmel aastal järjest.
6.5.6. Suurtoetaja lepingud peavad üldjuhul olema sõlmitud vähemalt kolmeks aastaks.
6.5.7. Põhitegevuse toetajaid eksponeeritakse ja reklaamitakse punktis 3.4. nimetatud kujul ja
viisil rattarõivastel, tunnustav äramärkimine Tiimi poolt levitatavates paberinfokandjates ja
trükimeediasse kirjutatud artiklites, ürituste teadetes-kuulutustel äranimetamisega, stipendiumi
tutvustavates materjalidel ja teadetes ning lisaks suurtoetajate stipendiumi diplomitel
nimetamisega, äramärkimisega veebilehtedel www.veixirattaTiim.ee ja www.vilistlane.ee
6.5.8. Toetus tasutakse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu SEB ühispank arveldusarvele
EE031010220230845229, selgitusega „JG VIL! rattatiimi tegevus- ja spordistipendiumi annetus
ja Toetuslepingu sõlmimise kuupäev“.
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6.6. Stipendiumifondi toetus
6.6.1. Stipendiumifondi toetus on Tiimi stipendiumifondi sponsorlepingu alusel laekuv toetus,
mille vahendid kasutatakse sihtotstarbeliselt stipendiumifondi rahastamiseks ja sealt eraldatavate
stipendiumite maksmiseks.
6.6.2. Stipendiumifondi toetust kasutatakse järgmiselt:
6.6.2.1. 80% toetusmäärast stipendiumifondi;
6.6.2.3. 20% JG VIL! tegevustoetuseks ja Tiimi varustuse soetamiseks.
6.6.3. Kõigi punktis 6.6.2. nimetatud tulu-ja kuluridade arvestust peetakse lahus ja eraldi.
6.6.4. Kui Stipendiumifondi sponsorluse korras laekus eelarve aasta jooksul punkti 6.6.2.3. reale
rohkem vahendeid kui kulus, siis ülejäägist 70% suunatakse stipendiumifondi ja ülejäänud
vahendid viiakse üle järgmiste aastate rea 6.6.2.3 kulude katteks nn reservfondi.
6.6.4. Stipendiumifondi toetuse Suurtoetajaks peetakse toetajat, kelle toetus stipendiumifondi
aastas vähemalt 1000 eurot ja seda kahel aastal järjest, st kaheaastase lepingu alusel.
6.6.5. Stipendiumifondi toetajaid eksponeeritakse ja reklaamitakse JG VIL! ja Tiimi poolt
levitatavates paberinfokandjates ja trükimeediasse kirjutatud artiklites, ürituste teadeteskuulutustel äranimetamisega, stipendiumi tutvustavates materjalidel ja teadetes ning lisaks
suurtoetajate stipendiumi diplomitel nimetamisega,
äramärkimisega veebilehtedel
www.veixirattaTiim.ee ja www.vilistlane.ee
6.6.6. Stipendiumifondi toetajal, kes toetab stipendiumifondi aastas rohkem kui 1500 euroga, on
õigus taotleda stipendiumimeetmetest ühe stipendiumi toetuse suurust omalt poolt suurendada
kuni 2x ja taotleda selle stipendiumi selleks aastaks toetajanimeliseks muutmist.
6.6.7. Stipendiumifondi suurtoetajate logod trükitakse nende vastava soovi korral ja tasuta,
punktis 3.4. nimetaud rattariietele nende korralisel uuendamisel, järgmiseks kaheks aastaks.
6.6.8. Toetus tasutakse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu SEB ühispankarveldusarvele nr
EE031010220230845229, selgitusega „JG VIL! rattatiimi spordistipendiumi annetus“
6.7. Toetus ühekordse, konkreetse projekti läbiviimiseks
6.7.1. Tegemist on sihtfinantseerimise toetuslepingute alusel eraldatava toetusega, millega
toetatakse konkreetseid (ühekordseid) projekte.
6.7.2. Ühekordsete projektide eelarve nii tulu- kui kuluridade arvestust peetakse Tiimi muudest
kulu-ja tuluridadest rangelt lahus ja eraldi.
6.7.3. Ühekordse projekti eestvedaja(-d) ja/või kasusaaja(-d) vastutavad finantsvahendite
tasakaalu eest selle projekti elluviimisel.
6.7.4. Kui ühekordse projekti elluviimisel tekkis puudujääk, tuleb see korvata punktis 6.7.3
nimetatud isikutel, tasudes puuduoleva summa Tiimi arvele hiljemalt 1 kuu möödumisel projekti
lõppemisest ja/või kulude-tulude tekkepõhise vahe tekkimisest.
6.7.5. Ühekordsed projektide ülelaekumised viiakse üle Tiimi tegevuskulude ja varustuse
reservfondi.
6.7.6. Toetus tasutakse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu SEB ühispank arveldusarvele
EE031010220230845229 selgitusega „JG VIL! rattatiimi projekti nimi annetus“
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6.8. Reklaami müük
6.8.1. Reklaami müük Tiimi vormil, üritustel ja Tiimi kodulehel toimub reklaamlepingute alusel.
6.8.2. Reklaami müük Tiimi vormil ei tohi minna vastuollu kehtivate sponsorlepingute,
spordiorganisatsioonide ja haridusasutuste üldtunnustatud hea tavaga ning käesoleva
kodukorraga.
6.8.3. Reklaami müügihinna otsustab Tiimi juhtgrupp igal konkreetsel juhul eraldi.
6.8.4. Reklaami müügist laekuvad tulud lähevad kas konkreetse üksikprojekti tuludesse, kui see
on reklaamilepingus sätestatud, või jagunevad suhtega 30% stipendiumifondi, 40%
tegevuskulude ja 30% varustuse soetamise tuluridadele.
6.9. Kulud
6.9.1. Kujunduse ja sümboolikaga, s.h. sponsorreklaamidega, varustuse soetamine;
6.9.2. Stardimaksud;
6.9.3. Transpordikulud Tiimi liikmete ühiselt osalevatele spordiüritustele;
6.9.4. Ühekordse projekti läbiviimisega seotud kulud, sh mitmepäeva matkad;
6.9.5. Tiimiliikmetele soetatud rõivad võetakse arvele eraldi ja nende kuludesse kandmiseks
vormistatakse Tiimi liikmele üleandmisel väljastusakt;
6.9.6. Müügitulude teenimise eesmärgil soetatud Tiimi rõivad võetakse arvele kui kaup.
7. SPORDISTIPENDIUMID
7.1. Spordistipendiumite kogumiseks ja eraldamiseks moodustatakse JG VIL! spordistipendiumi
sihtkapital, mille arvestust peab JG VIL! juhatus.
7.2. Stipendiumifondi kapitali moodustub ja vahendid kogutakse ja stipendiume eraldatakse
käesolevas kodukorras ettenähtud tingimustel ja korras.
7.3. Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis, Jüri
Gümnaasiumi õpilaste ja kooli gümnaasiumiastme vilistlaste toetamine male ja olümpiaalade
saavutusspordis.
7.5. Stipendiumeid eraldatakse üldjuhul järgmiste tegevuste läbiviimiseks või järgmiste teenetetulemuste eest:
- Sportlase ettevalmistuse toetuse stipendium
- Suurvõistluse stipendium, sportlase osalemine EMV, EM, MM, OM
- Sportlase õpingutoetus, s.h. välisriigis, kui sellega kaasnevad ka paremad või
sihipärasemad sportimisvõimalused ja/või treeningprogrammid
- Juhendaja-treeneri stipendium erakordsete töötulemuste või pikaajalise
suurepärase ja järjepideva töö tunnustamisavaldusena
- Ühekordsed sporditeo, projekti stipendiumid
7.6. Stipendiumi taotlemise tingimised ja eesmärgid täpsustatakse enne konkursi
väljakuulutamist stipendiumikomisjoni poolt.
7.7. Stipendiumite suurused jäävad üldjuhul vahemikku 300 ( kolmsada) kuni 1000 ( üks tuhat)
eurot kord.
7.8. Stipendiumi komisjon.
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7.8.1. Stipendiumi taotlused-avaldused vaatab läbi ja stipendiumi eraldamise otsustab selleks
moodustatud stipendiumikomisjon.
7.8.2 Stipendiumi komisjoni kuuluvad üldjuhul Jüri Gümnaasiumi direktor, Rae Huvialakooli
direktor, Tiimi juhtgrupp, JG VIL! juhatuse liikmed, Sponsorite esindajad ning soovi korral ka
Rae vallavanem.
7.8.3. Stipendiumikomisjoni ülesanded on:
7.8.3.1. Punktis 7.5. stipendiumi liikide eesmärkide täpsustamine ja sõnastamine;
7.8.3.2. avaliku konkursi väljakuulutamine stipendiumi taotlemiseks;
7.8.3.3. taotluste ja ettepanekute menetlemine;
7.8.3.4. stipendiumite, s.h. suuruse, määramine;
7.8.3.5. stipendiumifondi toetajate kirjaliku teavitamise korraldamine stipendiumite määramisest,
samuti sellekohase info avaldamine.
7.8.4. Stipendiumikomisjon teeb JG VIL! juhatustele ja Tiimile ettepanekuid stipendiumi sisu,
menetlus-ja määramiskriteeriumite ajakohastamiseks ja/või muutmiseks.
7.9. Stipendiumi taotlemine, määramine, avalikustamine ja üleandmine
7.9.1. Stipendiumikomisjon kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt
kahel korral aastas, arvestades stipendiumiavaldusi, vaadatakse läbi ja otsustatakse 2 korda
aastas, jaanuaris ja mais.
7.9.2. Teade konkursi väljakuulutamisest avaldatakse ajalehes Rae Sõnumid, JG koolilehes ja
JG, JG VIL!, Tiimi, Rae valla veebilehtedel vähemalt 2 kuud ette.
7.9.3. Taotlusi konkursile võivad esitada kõik avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised ning
füüsilised isikud.
7.9.4. Taotluste esitamise tähtaeg ei tohi olla varasem kui kuus nädalat pärast konkursi
väljakuulutamise teate avaldamist.
7.9.5. Kirjalik taotlus vastavalt taotluse vormile stipendiumi määramiseks tuleb esitada
digitaalselt ja digiallkirjastatult Stipendiumikomisjonile märkusega „JG VIL! spordistipendium”
aadressil JG VIL meiliaadressile juhatus@vilistlane.ee
7.9.6. Komisjon määrab stipendiumi saaja, stipendiumi suuruse või keeldub sellest oma
protokollilise otsusega, mis langetatakse poolthäälte enamusega.
7.9.7. Stipendiumi määramisest keeldumise otsust ei pea motiveerima ja põhjendama.
7.9.8. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendiumi välja andmata, kui selleks puuduvad
vahendid või pole stipendiumi eesmärkidele vastavaid taotlusi.
7.9.9. Stipendiumi sihtkapitali vahenditest väljamaksmine toimub eelnevas punktis märgitud
otsuse alusel.
7.9.10.1. Stipendiumi määramise otsus sisaldab:
7.9.10.2. jaotamisele minevate stipendiumide kogusummat;
7.9.10.3. stipendiaadi ees- ja perekonnanime;
7.9.10.4. stipendiumi suurust ja otstarvet;
7.9.10.Stipendium kantakse saaja või tema seadusliku esindaja pangaarvele.
7.9.11. Stipendiumi suurus ja saajate nimed avaldatakse Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
7.9.12. Stipendiumid antakse üle kooliga seotud pidulikul aktusel.
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7.9.13. Stipendiumi üleandjateks on üldjuhul juhtgrupi esindaja, kelleks tavapäraselt on
asutajaliige, ja JG VIL! esimees.
7.10. Stipendiumi taotleja
7.10.1. Stipendiumi taotlusi-avaldusi on õigus taotleda kõigil ja kõigile, kes on otseselt seotud
Jüri Gümnaasiumi sporditegevusega ja/või tegeleb saavutusspordiga ning seejuures õpib või on
Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastme vilistlane. Käesolevat punkti õppimise ja vilistlaseks
olemise nõuet ei kohaldata treenerile, juhendajale või aasta sporditeo stipendiumi taotlejale.
7.10.2. Stipendiumi saab taotleda sporditegevusega seotud kulude katmiseks isikule, kes vastab
käesolevas korras kirjeldatud stipendiumi taotlejale kehtestatud tingimustele.
7.10.3. Stipendiumi saajale (edaspidi stipendiaat) on stipendium tulumaksuvaba.
7.10.4. Stipendiaat on kohustatud stipendiumi kasutama taotletud otstarbel.
7.10.5. Sihtkapitalil on õigus stipendium tagasi nõuda, kui stipendiaat on kahjustanud Jüri
Gümnaasiumi mainet, koolist välja arvatud või tema tegevus on vastuolus Eesti Spordi Hartaga.
7.10.6. Stipendiaadil, kes õpib Jüri Gümnaasiumis, peab taotlemisele eelneval ja käimasoleval
õppeaastal veerandi- või kursuse-, aasta-ja eksamihinnete keskmine hinne olema vähemalt hea.
S.h ei ole aktsepteeritud käitumisehinne mitterahuldav ja stipendiumitaotlejal ei tohi olla
käskkirja vms vormis „karistust“ ebaõpilasliku käitumise või kooli kodukorra rikkumiste eest.
7.11. Stipendiumi taotlemine
7.11.1. Stipendiumi taotleja esitab põhjendatud kirjaliku taotluse sihtkapitali komisjoni määratud
tähtajaks, lisades sellele vabas vormis treeneri/spordiorganisatsiooni motiveeriva kaaskirja.
7.11.2. Stipendiumi taotluses tuleb näidata stipendiumile kandideeriva isiku (edaspidi
kandidaadi):
7.11.2.1. ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
7.11.2.2. kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid),
tegevusala;
7.11.2.3. taotletava stipendiumi suurus;
7.11.2.4. taotletava stipendiumi otstarve, selle vajalikkuse põhjendus.
7.11.3. Kui kandidaat õpib Jüri Gümnaasiumis või on vähemalt ühe semestri õppinud kõrgkoolis,
tuleb taotlusele lisada õppeasutuses ametlikult kinnitatud väljavõte kandidaadi õpinguraamatust.
7.11.4. Taotlusele võib lisada seda toetavaid ja põhjendavaid materjale.
7.11.5. Nõuetele vastav taotlus edastatakse menetlemiseks komisjonile.
7.11.6. Taotluses esitatud andmete eest vastutab taotleja. Teadlikult valeandmete esitamise korral
kaotab taotleja õiguse stipendiumi taotlemiseks. Valeandmete alusel määratud stipendium
kuulub tagastamisele.
7.12. Stipendiumifondi vahendite kogumine ja maksmine
7.12.1. Stipendiumifondi rahalised vahendid kogutakse JG VIL! arvelduskontole. Samuti
toimuvad stipendiumite väljamaksed antud arvelduskontolt.
7.12.2. Stipendiumi määramise otsus sisaldab:
7.12.2.1. jaotamisele minevate stipendiumide kogusummat;
7.12.2.2. stipendiaadi ees- ja perekonnanime;
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7.12.2.3. stipendiumi suurust ja otstarvet;
7.12.3. stipendiumifondi aruanne koostatakse peale igat taotlusvooru ja esitatakse kõigile
tegevusega seotud osapooltele, JG VIL! juhatusele, Tiimile, suurtoetajatele, stipendiumifondi
toetajatele, sisaldades fondi rahalist seisu, infot eraldatud stipendiumite sisu ja saajate kohta.
8. TIIMI SPORDIPROJEKTID OMA LIIKMETELE/SPONSORITELE
Osalemine rattaspordi sarjades:
- Tartu rattaralli (Tiimi kulul on kohale-tagasi transport)
- Tartu rattamaraton (Tiimi kulul on kohale-tagasi transport)
Üritustel, kus Tiimi poolt on ühistegevuse korraldus ja asjaajamine, kannab iga osaleja enda
kulud ise, vastavalt tegelikele kuludele, v.a. olukorras, kus üritusele leitakse nn projektitoetajad,
näiteks:
- Filter maanteekarikasari, eelkõige Tallinna rahvasõit
- Vaude Extream
- Ühistreeningud (Tiimi poolt on korraldus ja administreerimine)
- Rattamatkad
- Osalemine rattaorienteerumispäevakutel, s.h. koos Tiimisisese koolitusega
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