
Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli põhimäärus 

 
1. Kooli nimi ja asukoht: 
Pärnu Jahtklubi Purjespordikool 
Lootsi 6, Pärnu, 80012 
 
2. Pärnu Jahtklubi Purjetamiskooli põhieesmärgiks on purjespordi järjepidevuse 
kindlustamine: 

 purjetamise ja jääpurjetamise alase õpetuse andmine  
 võistluspurjetamise taseme tõstmine 
 Pärnu ja Eesti esindamine vabariiklikel ning rahvusvahelistel võistlustel. 
 Laiapõhjalise kandepinna loomine edukate purjetajate koolitamisel  ja klubi 

täiskasvanud liikmeskonna täiendamisel 
 
3. Kooli struktuur: 
Kooli juhib peatreener, kes allub Pärnu Jahtklubi tegevjuhile. Kooli peatreenerile alluvad 
koolis töötavad treenerid. Koolil on kaks eriala – Purjetamine ja jääpurjetamine.  
Purjetamise osakonna põhiülesandeks on suvepurjetamise õpetamine ja heade meretavade 
juurutamine noorte seas. Jääpurjetamisosakond tegeleb jääpurjetamise õpetamisega ja 
tööharjumuste kinnistamisega noorte seas. 
Hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid peatreenerile ja Pärnu 
Jahtklubile Purjespordikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Hoolekogu  
koguneb vähemalt korda aastas. Peatreener võib vastavalt vajadusele hoolekogu kokku 
kutsuda ka täiendavalt. 
 
4. Kooli õppekeeleks on eesti keel. 
 
5. Õppenõukogu töökord: 
 
5.1 Õppenõukogu koosneb Peatreenerist ja osakondade treeneritest  
5.2 Õppenõukogu koguneb õppeperioodi alguses ja lõpus 

6. Peatreeneri ja hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende 
volituste kestus: 

6.1 Peatreeneri kinnitab Pärnu Jahtklubi juhatus vastavalt peatreeneri konkursi tulemustele  
määramata tähtajaks                                                                                 

6.2 Peatreener sõlmib töölepingud treeneritega 

6.3 Hoolekogu on 5 liikmeline. Hoolekogu liikmed on:  

 Pärnu Jahtklubi juhatuse nimetatud esindaja,   
 Purjespordikooli toetavate organisatsioonide esindaja,  
 õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötaja,  
 lastevanemate esindaja 
 õppurite esindaja.  



Hoolekogu valib enda hulgast hoolekogu juhi. 

6.4 Hoolekogu kinnitatakse Pärnu Jahtklubi juhatuse  poolt  

6.5 Hoolekogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Liikmete muutmiseks saab ettepaneku 
teha Pärnu Jahtklubi juhatus.              

6.6 Purjespordikooli hoolekogu: 

a. teeb vajadusel Pärnu Jahtklubile juhatusele ettepaneku järelevalve teostamiseks 
kooli tegevuse üle 

b. kuulab ära purjespordikooli peatreeneri aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise 
kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Pärnu Jahtklubi juhatusele 

c. kuulab ära peatreeneri koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse 
hinnanguga Pärnu Jahtklubi juhatusele 

d. teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks 
e. teeb ettepanekuid purjespordikooli põhimääruse muutmiseks 

7.    Koolitöötajate ja õppurite õigused ja kohustused: 

7.1 Töötaja õigused:  

a. teha ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks 
b. valida õppevormid ja meetodid õppeeesmärkide täitmiseks 
c. nõuda tööks vajalike tingimusi ja töövahendite olemasolu 
d. saada kvalifikatsiooni tagamiseks vajalikku täienduskoolitust 

7.2 Töötaja kohustused: 

a. täita kooli õppekava 
b. täita kooli sisekorraeeskirja 
c. jälgib sisekorraeeskirjade täitmist õpilaste poolt 

7.3 Õppuri õigused: 

a. tutvuda enne purjespordikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade 
õppekavade, purjespordikooli põhimääruse ning kodukorraga  

b. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust 
c. osaleda valitud esindaja kaudu purjespordikooli hoolekogu tegevuses 
d. moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses 
e. kooli astudes saab ta ka Pärnu Jahtlubi noorliikmeks 
f. täisealiseks saamisel on tal õigus astuda Pärnu Jahtklubi täisliikmeks ilma 

sisseastumismaksu maksmata 

7.4 Õppuri kohustused: 

a. järgima purjespordikooli sisekorraeeskirja 
b. hoidma purjespordikooli kasutuses olevat vara 
c. tasuma purjespordikooli õppetasu vastavalt kehtestatud korrale 



8. Põhimääruse muutmise kord:  

Põhimääruse koostab ja kinnitab Pärnu Jahtklubi juhatus. Ettepanekuid põhimääruse 
muutmise kohta võib teha ka hoolekogu.  

9. Õppekorralduse alused: 

a. Õppetöös osalemine kestab kooli astumise momendist kuni õppuri valitud 
paadiklassis täiskasvanu ealiseks saamiseni  

b. Purjespordiosakonnas kestab õppeaasta 11 kuud.  
c. Jääpurjetamiosakonnas kestab õppeaasta 6 kuud ja vaheaeg 6 kuud.  

10. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli vara ja finantseerimine: 

a. Purjespordikooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab Pärnu 
Jahtklubi juhatus 

b. Pärnu Purjespordikoolil on oma eelarve, mille kinnitab Pärnu Jahtklubi juhatus 
c. Pärnu Jahtklubi purjespordikoolil võib olla oma pangakonto 
d. Purjespordikooli eelarve tulud moodustavad riigi- ja valla- või linnaeelarve 

eraldistest, purjespordikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest 
saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja muudest 
vahenditest. Purjespordikooli kulud kaetakse Pärnu Jahtklubi juhatuse poolt 
kinnitatud eelarve alusel. 

11. Õpilase Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli  vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise 
kord:  

a. Õpilane võetakse purjespordikooli õpilaseks vastavalt lapsevanema poolt täidetud 
ankeet-avalduse alusel 

b. Õpilane võidakse purjespordikooli nimekirjast välja arvata lapsevanema soovil, 
õpilasele pandud kohustuste mittetäitmisel 

c. Purjespordikooli lõpetamist tõendab Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli  
lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete 
loend.  

12. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning 
õppetoetuste andmine:  

a. Õppemaksu suuruse kehtestab Pärnu Jahtklubi juhatus 
b. Õppemaks tasutakse 11 kuu eest, mis on jagatud 12 osamakseks 
c. Õppemaksu kohta esitatakse arve igal kalendrikuul aastas 
d. Õppemaksust võidakse vabastada või teha soodustusi lapsevanema kirjaliku 

avalduse alusel Pärnu jahtklubi juhatusele või personaalselt Pärnu Jahtklubi juhatuse 
otsusega. 

e. Pärnu Jahtklubil juhatusel on õigus määrata õppetoetusi või stipendiume 

13. Ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord: 



a. Purjespordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Pärnu 
Jahtklubi juhatus juhul kui Pärnu Jahtklubi vastu on algatatud likvideerimismenetlus; 
Pärnu Jahtklubi Juhatus on võtnud vastu otsuse, et purjespordikooli tegevus on 
muutunud ebaotstarbekaks või lõpetamine on seadusega ettenähtud  

b. Purjespordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast 
huvikooli õppeperioodi lõppu milleks on 1. aprill  

c. Purjespordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse 
teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse 
Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu  

d. Purjespordikooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti 
Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks 
tegemisest arvates 

Kinnitatud: 

Pärnu Jahtklubi kommodoor 

Väino Hallikmägi 

20.12.2018 


