
MTÜ Academia Pernaviensis PÕHIKIRI 
 
Tegevuse eesmärgid ja õiguslik seisund 
 

1. MTÜ Academia Pernaviensis (edaspidi Ac.P) asub looma ja suunama koostöövõrgustikku, eesmärgiga 
panustada teadmiste ja oskustega Pärnu intellektuaalse arengusse.  

 
2. MTÜ asukoht on Pärnu. 

 
3. Oma eesmärkide täitmiseks panustab Ac.P. läbi järgnevate kokku lepitud tegevuste: 

a. Pärnu intellektuaalse ajaloo propageerimine  
b. Ajaloost kaasajani mõjusa teadmuse kaasamine Pärnu koha vaimu ja identiteedi ülalhoidmiseks ja 

määratlemiseks.  
c. Allikapõhise teadmuse mõtestamine ja juhtimine uue ajastu infoühiskonna väärtusmaailma 

vankumatuks osaks.  
d. Pärnu kui täiendõppe keskkonna võimestamine ja sildavate tegevuste loomine konverentside, 

töötubade ja täiendõppe programmide integreerimisel.  
e. Tulevikuühiskonna kujundamine läbi Juurtest juhitud mõtteviisi. 

 
4. MTÜ  Ac:P. Iiikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus.  

a. Liikmeks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, kuni ta lööb kaasa eesmärgi saavutamisel.  
b. Ac.P. liikmeks võetakse füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku sooviavalduse põhjal. Liikmeks saamise 

otsustab avalduse põhjal Ac.P. juhatus 30 kalendripäeva jooksul. 
c. Ac.P liikmelisuse lõpetamise kord: liikmelisuse lõpetamisest teavitamine käib kirjalikud 

sooviavaldusse alusel ja juhatus teeb kirjlaiku otsuse 30 kalendripäeva jooksul.  
d. MTÜ liikmete õigus ja kohustatus on panustada läbi põhikirjas välja toodud tegevuste. Projektipõhiste 

kohustuste jagamise õigus on juhatuse kirjlaikul teavitusel. 
e. Liikme muud õigused ja kohustused kehtestab juhatus. 

 
5. Ac.P. juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja 

käesolevast põhikirjast. 
 

6. Ac.P. ei kanna varalist ja juriidilist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna MTÜ liikmed varalist 
ja juriidilist vastutust MTÜ kohustuste eest. 

 
7. MTÜ Ac. P. Vara 

a. Vara tekib 
i. Projektidest ja majanduslikust tegevustest, 
ii. Taotlustest ja eelarvelistes programmides osalemisest, 
iii. tulust, mida saadakse Ac.P. majandustegevusest ja põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate 

tasuliste ürituste korraldamisest; 
iv. varalistest annetustest, korjandustest, pärandustest ja eraldistest; 
v. varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 
vi. varasid kasutab ja käsutab juhatus vastavalt juahtuse koosolekul saadud volitustele 

 
8. Juhatus kutsutakse kokku e-posti teel ja kogu MTÜ Ac.P. otsustusvõime on juhatuse pädevuses.  MTÜ 

Academia Pernaviensis on kokku leppinud 3 juhatuse liikme ülem- ja alammäära. Juhatuse liimetel on õigus 
end tags kutsuda kirjaliku avalduse alusel. Juhatus kohustus avalduse põhjal otsustama 30 kalendripäeva 
jooksul.  

9. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku kirjalikul 30-päevasel kirjalikul ette teatamisel. Üldkoosolekud 
protokollitakse.  

a. Otsuste vastuvõtmise kord: Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 
üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.  

b. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete 
nõusolek. Antud põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Muutmist otsustanud 
üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult  

 
10. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

a. Ac.P. ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras 
b. Ac.P.likvideerijateks on juhatuse liikmed. 
c. Ac.P. likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle 

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või avaõiguslikule organisatsioonile. 
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