Rakvere Vabakooli Selts
Põhikiri
I Üldsätted
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Rakvere Vabakooli Selts (edaspidi Selts) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse
alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev avalikes
huvides tegutsev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu
tulu saamine.
Seltsi asukohaks on Rakvere linn, Eesti Vabariik.
Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.
Selts on asutatud tähtajatult.
Selts võib kasutada oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei
või anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele,
liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele, temale annetusi teinud isikule, samuti
eelloetletud isikute abikaasadele ning otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna
alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
Selts võib teha kõiki tehinguid , mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
Seltsi ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II Seltsi eesmärk ja tegevused
2.1
Seltsi põhieesmärgiks on:
2.1.1. Keskkonna loomine vaba inimese kasvamiseks.
2.2
2.2.1

Eesmärkide saavutamiseks võib Selts teha järgmisi tegevusi:
arendab välja waldorfpedagoogikal põhineva kooli ja lasteaia (edaspidi: kool) ja/või
lastehoiu ja korraldab nende tööd ning esindab neid kolmandate isikute ees;
2.2.2 tutvustab ja rakendab waldorfpedagoogikat;
2.2.3 toetab ja kujundab oma tegevusega säästvat eluviisi;
2.2.4 hoiab ja kannab edasi pärimuskultuuri;
2.2.5 kaasab lapsevanemaid kooli tegevusse;
2.2.6 viib läbi sihtotstarbelisi korjandusi ja heategevusüritusi;
2.2.7 korraldab huvilistele elukestvat õpet;
2.2.8 korraldab Seltsi eesmärkidega seotud materjalide kirjastamist;
2.2.9 teeb koostööd teiste haridust ja kasvatust edendavate organisatsioonide ja üksikisikutega;
2.2.10 viib läbi Seltsi eesmärkidega seotud projekte;
2.2.11 arendab muud majandustegevust Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.12 täidab muid tegevuse eesmärgist lähtuvaid ülesandeid.
2.3

Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest,
asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühigusisestest otsustest ja
lepingutest.

III Liikmeks vastuvõtmine ja Seltsist väljaastumine ning väljaarvamise
tingimused ja kord, liikmete õigused ja kohustused
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel.
Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
Seltsi liikmeks olek lõpeb juhatusele kirjaliku väljaastumisavalduse esitamisega, mis
vaadatakse läbi avalduse esitamisele järgneval Seltsi juhatuse koosolekul.
Seltsi liikmete hulgast arvatakse välja liige, kes on ebaväärikalt käitunud või vastu töötanud
Seltsi eesmärkidele. Väljaarvamise küsimuse tõstatab ja seda arutab juhatus, lõpliku otsuse
langetab üldkoosolek.
Väljaarvatavale liikmele teatatakse tema väljaarvamise küsimuse arutelust kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne Seltsi
koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma
väljaarvamise küsimuse arutamisel Seltsi koosolekul.
Väljaastuv või väljaarvatav liige on kohustatud likvideerima kõik võlgnevused Seltsi ees.

IV Liikmete õigused ja kohustused
4.1
4.1.1.
4.1.2.

Seltsi liikmel on õigus:
osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
valida ja olla valitud Seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite
liikmeks;
4.1.3.
saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta .
4.2
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Seltsi liige on kohustatud:
järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi organite otsuseid;
tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
osalema üldkoosolekul;
teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja
aadressi koos e-posti aadressiga ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe
(1) kuu jooksul pärast nende muutumist;
4.2.5.
tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb
aasta kestel.

V Üldkoosolek
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.

Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks (1) hääl.
Seltsi üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
Seltsi üldkoosoleku ainupädevuses on:
põhikirja muutmine;
Seltsi juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
muude põhikirjaga ette nähtud organite liikmete valimine;
majandusaasta aruande kinnitamine;
juhatuse või muu põhikirjaga ette nähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine,
tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus
või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise põhimõtete kinnitamine;
Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

5.3.8 Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste jagamine;
5.3.9 kooli ja lasteaia põhikirja, õppe- ja arengukavade kinnitamine;
5.3.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
aastaaruande kinnitamiseks;
juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu
liikmetest;
5.4.3.
muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
5.4
5.4.1.
5.4.2.

5.5

5.6
5.7

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks
saadab igale Seltsi liikmele neliteist (14)
kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate näidates ära
koosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra. Kirjalikuks teateks loetakse ka
e-postiga saadetud teade.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline kohale ilmunud seltsi liikmete arvust olenemata.
Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik 9/10 Seltsi liikmete nõusolek.

VI Juhatus
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.5.
6.6.

6.7.

Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse (3-7) liiget.
Juhatuses peavad olema esindatud ka Seltsile kuuluvate haridusasutuste kolleegiumite
liikmed.
Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 (kolmeks) aastaks.
Esimesel juhatuse koosolekul valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe ja
tema asetäitja ning jaotavad juhatuse liikmete vahel ülesanded. Seltsile tekitatud kahju eest
vastutavad juhatuse liikmed solidaarselt.
Juhatuse ülesanneteks on Seltsi igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse
pidamine, Seltsi vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja
aruandluse korraldamine.
Juhatus on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsused võetakse vastu konsensuse alusel.
Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist
või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.
Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.

VII Kontrollorganid
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Seltsi tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek vajadusel määrata audiitorkontrolli või
revisjoni.
revisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.
revisjon koosneb vähemalt kahest (2) liikmest, kelleks ei või olla seltsi raamatupidaja ega
juhatuse liikmed.
Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama audiitoril/revisjonil tutvuda kõigi
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Audiitor/revisjon koostab raamatupidamiskontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab
üldkoosolekule.

VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1.
8.2.
8.3.

Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse alles jäänud vara üle Vabariigi
Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 03. september 2010
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