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PÄRNU VABAKOOLI SELTSI PÕHIKIRI 
 
I Üldsätted. 
1.1. Mittetulundusühing Pärnu Vabakooli Selts (edaspidi Selts) on avalikes huvides tegutsev 
füüsiliste  (kui on ka juriidilisi isikuid, siis lisaks ja juriidiliste) isikute vabatahtlik ühendus. 
1.2. Seltsi ametlik nimetus on Pärnu Vabakooli Selts, inglise keeles Pärnu Freeschool 
Association.  
1.3. Pärnu Vabakooli Seltsi (edaspidi Selts) aadress on Noorte väljak 2 Pärnu 80032.  
1.4. Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon. 

 
II Pärnu Vabakooli Seltsi eesmärk. 
2.1. Pärnu Vabakooli Selts on tunnustatud haridusedendaja ja arendaja, kes on teadlik, tegus 
ja ühtehoidev kogukond.   
2.2. Tegevused seltsi eesmärkide saavutamiseks: 
2.2.1. Haridusalase elu edendamine ja arendamine. 
2.2.2. Pärnu Vabakooli ja Seltsi teiste allüksuste arendamine lähtuvalt seltsi visioonist ja 
missioonist ning kehtivatest seadustest. 
2.2.3. Inspireerivate võimaluste loomine teadliku ja õnneliku inimese kujunemiseks. 
2.2.4. Rohelise ja koostöise mõtteviisi levitamine. 
2.2.5. Koolitamine ja õppematerjalide kirjastamine. 
2.2.6. Noorsootöö korraldamine. 
2.2.7. Huvihariduse korraldamine. 
2.2.8. Täiendõppe korraldamine. 
2.2.9. Muude äriliste ettevõtmiste edendamine seltsi eesmärkide täitmiseks.  
2.2.10. Selts võib omandada ja omada kinnis- ja vallasvara, aktsiaid ja muid väärtpabereid, 
millest saadud tulu kasutatakse sihtfinantseeritult Pärnu Vabakooli arendamiseks ja edukaks 
toimimiseks. 
 
III Seltsi liikmeks vastuvõtmise, Seltsist väljaarvamise ja väljaastumise kord ja 
tingimused. 
3.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, 
nõustub Seltsi eesmärkidega ning on nõus täitma Seltsi põhikirja ning üldkoosoleku ja 
juhatuse otsuseid.  
3.2. Seltsi liikmeks on kohustus olla vähemalt ühel statsionaarses õppes õppiva lapse  
vanemal või õpilase esindajal lapse kogu Pärnu Vabakoolis õppimise ajal. 
3.3. Muul alusel (va p 3.2.) Seltsi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse 
juhatusele, kes hiljemalt järgmisel juhatuse korralisel koosolekul arvates avalduse saamisest 
teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse 
esitanud isikule. 



3.4. Seltsi liikmeks saada soovija tasub Seltsi arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu. 
3.5. Liikmemaksu tasuvad kõik Seltsi liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustab 
üldkoosolek. 
3.6. Seltsi liige võib Seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel (va p 3.2).  
3.7. Seltsi juhatus võib Seltsist välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks 
Seltsi eesmärgile või Seltsi põhikirjas sätestatule (nt maine kahjustamine, liikmemaksu 
tasumata jätmine jne). 
3.8. Seltsi juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle 
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule. 
 
IV Seltsi liikmete õigused ja kohustused. 
4.1. Seltsi liikmetel on õigus: 
4.1.1. Osa võtta Seltsi üldkoosolekutest isiklikult või teise Seltsi liikme kui esindaja kaudu 
volikirja alusel. Liikmel on hääleõigus, kui tal on makstud seltsi liikmemaks. 
4.1.2. Otsustada seltsi liikme liikmemaksu suuruse ja Pärnu Vabakooli (edaspidi Kooli) 
õppemaksu suuruse ning allüksusi puudutavate strateegiliste küsimuste üle üldkoosolekul. 
4.1.3. Valida Seltsi juht- ja kontrollorganeid ja olla valitud neisse. 
4.1.4. Nõuda teistelt Seltsi liikmetelt, et Seltsi varade valdamine ja kasutamine toimuks 
vastavalt kõigi Seltsi liikmete huvidele. 
4.1.5. Osa võtta Seltsi üritustest. 
4.1.6. Osaleda kooli arengut puudutavatel koosolekutel, saada teavet ühingu tegevuse kohta 
ja avaldada arvamust. 
4.2. Seltsi liige on kohustatud: 
4.2.1. Täitma Seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ja nõudeid ning Seltsi juhtimis- ja 
kontrollorganite otsuseid. 
4.2.2. Tasuma Seltsi liikmemaksu vastavalt majandusaastale. 
4.2.3. Tegema Pärnu Vabakooli heaks vähemalt 20 töötundi õppeaasta jooksul pere kohta (va 
p 3.3 isikud).  
4.2.4. Tasuma tegemata jäänud töötundide eest vastavalt Seltsi üldkoosolekul otsustatud 
tunnihinnast lähtuvalt arve alusel  (va p 3.3 isikud). 
4.2.5. Hüvitama Seltsile tekitatud kahju. 

 
V Üldkoosolek  
5.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, kus igal Seltsi liikmel on üks hääl. 
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
5.2.1. Seltsi eesmärgi ja põhitegevuse seadmine ja muutmine; 
5.2.2. Seltsi põhikirja muutmine;  
5.2.3. Tegevusaruande kinnitamine; 
5.2.4. Seltsi juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
5.2.5. Seltsi juhatuse tegevusele hinnangu andmine; 
5.2.6. Seltsi liikmemaksu ja töötunni maksumuse kehtestamine; 
5.1.7. Seltsi arengukava kinnitamine; 



5.1.8. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine ja järelevalve korraldamine Seltsi allüksuste 
üle; 
5.1.9. Seltsi ja allüksuste eelarve vastuvõtmine; 
5.1.10. Vabakooli arengu- ja õppekava ning põhikirja kinnitamine; 
5.1.11. Kooli õppemaksu suuruse kinnitamine; 
5.1.12. Muude Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või 
põhikirjaga antud teiste organite pädevusse; 
5.1.13. Seltsi reorganiseerimise ja lõpetamise otsustamine. 
5.2. Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise koosoleku kutsub kokku 
juhatus. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 
Seltsi liikmete või 1/3 juhatuse liikmete kirjalikul nõudmisel.  
5.3. Üldkoosoleku täpse toimumisaja, koha, materjalid ja päevakorra teeb Seltsi juhatus 
teatavaks vähemalt 7 päeva enne selle toimumist.  
5.4. Kui Seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, 
peab ta sellest kirjalikult teatama Seltsi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate 
saamist. 
5.5. Seltsi üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 
koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.  
 
VI Juhatus  
6.1. Juhatus on Seltsi alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis tegutseb vastavalt kehtestatud 
töökorrale.  
6.2. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja Seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 7, kuid 
mitte rohkem kui 11 liiget. Sinna kuuluvad Pärnu Vabakooli 1.-9. klassi vanemate esindajad 
ja 2 asutajaliiget. 
6.3. Seltsi liige valitakse juhatusse sügisel toimuval üldkoosolekul kaheks aastaks. 
6.4. Seltsi juhatusel on õigus rahuldada Seltsi juhatuse liikme omal soovil tagasi astumise 
avaldus. 

 
VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 
7.2. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
7.3. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle 
sarnase eesmärgiga ja tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud 
ühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 
 
 


