MTÜ MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
PÕHIKIRI
I. ÜLDSÄTTED
1.

Märjamaa Gümnaasiumi Vilistlaskogu (edaspidi vilistlaskogu) on Märjamaa
Gümnaasiumi vilistlasi ühendav avalikes huvides ja koostöös Märjamaa Gümnaasiumiga
tegutsev vabatahtlik ja sõltumatu mittetulundusühing.

2.

Vilistlaskogu nimi on Märjamaa Gümnaasiumi Vilistlaskogu (lühend MG Vilistlaskogu).
Vilistlaskogu on asutatud 01. aprillil 2021. a, selle asukoht on Märjamaa vallas Märjamaa
alevis.

3.

Vilistlaskogu eesmärk on ühendada Märjamaa Gümnaasiumi põhikooliastme või
gümnaasiumi lõpetanud vilistlasi, et koostöös kooliga edasi kanda ja arendada Märjamaa
Gümnaasiumi traditsioone, toetada kooli arengukavast tulenevaid eesmärke ja
põhisuundi.

4.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib vilistlaskogu ellu järgmisi tegevusi:
➢ osaleb kooliga seotud ürituste korraldamises, toetab neid;
➢ annab välja autasusid ning stipendiume, et tunnustada parimaid õpilasi, õpetajaid ja teisi
koolitöötajaid;
➢ leiab võimalusi eri projektide, fondide, korjanduste, annetuste jms kaudu kaasrahastada
kooli ettevõtmisi ja füüsilise keskkonna parendamist;
➢ toetab õpetajate ja õpilaste enesearengut, organiseerib ja toetab õpetajate
täienduskoolitusi; jagab oma teadmisi, oskusi ja kogemusi õpilastele nii koolis (nt
vilistlastunnid, loengud jms) kui väljaspool kooli (nt asutuste/ettevõtete külastamine,
töövarjupäevad jms);
➢ annab välja ja levitab oma põhikirjaliste eesmärkidega seotud trükitud või elektroonilisi
materjale;
➢ korraldab muid vilistlaskogu üldkoosoleku heakskiidetud tegevusi;
➢ kogub liikmemaksu.

5.

Vilistlaskogu ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma liikmetele juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale
annetusi teinud isikutele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

II. VILISTLASKOGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, SELLEST VÄLJAASTUMISE,
VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
1.

Vilistlaskogu liikmeteks on tegev-, au- ja toetajaliikmed.

2.

Vilistlaskogu tegevliikmeks võib astuda iga täisealine Eesti Vabariigi kodanik, kes on
tasunud liikmemaksu, lõpetanud Märjamaa Gümnaasiumi või tema juriidilise eelkäija

põhikooli- või gümnaasiumiastme, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma
ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.

Vilistlaskogu auliikmeks võib nimetada vilistlaskogu liikme, kellel on silmapaistvaid
teeneid ja saavutusi Märjamaa Gümnaasiumi, vilistlaskogu ja üldsuse ees.

4.

Vilistlaskogu toetajaliikmeks loetakse kõik isikud, kes on toetajana kaasa aidanud, et
saavutada vilistlaskogu eesmärke.

5.

Vilistlaskogu tegevliikmeks võetakse vastu ja vilistlaskogu tegevliikmete hulgast võib
välja astuda paberil või elektroonselt esitatud isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel.
Juhatus teeb hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest liikmeks vastuvõtmise
või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

6.

Vilistlaskogu juhatus võib vilistlaskogust välja arvata liikme, kelle tegevus ei vasta
vilistlaskogu eesmärgile või põhikirjas esitatule või kes kahjustab olulisel määral
Märjamaa Gümnaasiumi või vilistlaskogu mainet.

III. VILISTLASKOGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1.

Ühingu liikmetel on õigus:
➢ osa võtta kõigist vilistlaskogu korraldatud üritustest;
➢ osa võtta vilistlaskogu üldkoosolekutest;
➢ saada vilistlaskogu juhatuselt teavet ja teha ettepanekuid vilistlaskogu tegevuse kohta;
➢ astuda vilistlaskogust välja;
➢ olla valitud vilistlaskogu juhatusse.

2.

Ühingu liikmetel on kohustus:
➢ lähtuda oma tegevuses vilistlaskogu liikmena vilistlaskogu eesmärkidest ja põhikirjast,
üldkoosoleku ja juhatuse otsustest;
➢ tasuda kehtestatud liikmemaksu;
➢ mitte kahjustada oma tegevusega Märjamaa Gümnaasiumi või vilistlaskogu mainet.

IV. VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK
1.

Vilistlaskogu kõrgeim juhtorgan on vilistlaskogu üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord
igal aastal, vajadusel ka rohkem.

2.

Vilistlaskogu üldkogul osalemise ja hääletamise õigus on kõigil vilistlaskogu
tegevliikmetel. Igal vilistlaskogu tegevliikmel on üks hääl.

3.

Vilistlaskogu 1/10 tegevliikmete nõudmisel või muudel erakorralistel juhtudel kutsutakse
kokku erakorraline vilistlaskogu üldkoosolek.

4.

Üldkoosoleku pädevuses on ühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine; ühingu
eesmärkide muutmine; juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; revisjonikomisjoni

liikmete valimine; juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine; majandusaasta
aruande kinnitamine; liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine; muude küsimuste
otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.

Vilistlaskogu üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata seal osalevate vilistlaskogu
tegevliikmete arvust, kui seadusest või põhikirjast ei tulene teisiti. Otsused võetakse
vastu poolthäälte enamusega.

6.

Üldkoosoleku kutsub kokku ja seda juhatab vilistlaskogu juhatus. Koosoleku toimumise
ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse vilistlaskogu liikmeid sidevahendite (e-post,
telefon jms) kaudu vähemalt seitse päeva enne koosolekut.

V. VILISTLASKOGU JUHATUS
1.

Vilistlaskogu juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatuses on vähemalt kolm liiget.
Juhatuse otsused võetakse vastu kohal olevate liikmete häälteenamusega.

2.

Vilistlaskogu juhatus esindab vilistlaskogu, juhib ja korraldab vilistlaskogu tegevust
vastavalt üldkoosolekute otsustele. Juhatuse liikmed esindavad vilistlaskogu ühiselt.

3.

Juhatus valib enda hulgast esimehe. Juhatuse esimehel on vilistlaskogu ametlikele
dokumentidele allkirjastamise õigus, kui selleks on olemas juhatuse otsus.

4.

Vilistlaskogu juhtorganite töös osalemise eest juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

5.

Juhatuse liikmeid võib juhatuse volituste kehtivuse ajal üldkogu koosoleku otsusega
tagasi kutsuda.

6.

Oma ülesannete täitmiseks juhatus:
➢ kutsub kokku üldkoosoleku, kinnitab päevakorra ja juhatab üldkoosolekut;
➢ protokollib üldkoosolekuid ja kõiki muid juhatuse koosolekuid;
➢ otsustab vilistlaskogu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise;
➢ peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks korda aastas;
➢ korraldab vilistlaskogu asjaajamist ja tegevust,
➢ peab tegev-, au- ja toetajaliikmete nimekirja ja arvestust liikmemaksu tasumise kohta, sh
kinnitab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
➢ otsustab lepingute sõlmimise ja tööjõu palkamise;
➢ annab üldkoosolekule oma tegevusest aru;
➢ moodustab vajadusel ürituste, projektide jms ettevalmistamiseks ja korraldamiseks
toimkondi;
➢ teeb vajadusel üldkoosolekule ettepaneku revisjonikomisjoni liikmete valimiseks ja
tagasikutsumiseks;
➢ teeb üldkoosolekule ettepanekuid auliikmete valimiseks;
➢ esitab üldkoosolekule kinnitamiseks vilistlaskogu majandusaasta aruande ja
tegevusaruande;

➢ väljastab volikirju vilistlaskogu tegevuseks vajalike toimingute ja tehingute tegemiseks;
➢ nimetab kooli hoolekogusse vilistlaskogu esindaja.
VI. VILISTLASKOGU KONTROLLORGANID
1.

Järelvalvet vilistlaskogu majandustegevuse üle teostab revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjon moodustatakse üldkoosoleku otsusega vilistlaskogu liikmetest kas
ühekordselt või teatud perioodiks.

2.

Revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõigi vilistlaskogu majandustegevust kajastavate
dokumentidega ja revideerimise tulemuste põhjal teha vilistlaskogu juhatusele
ettekirjutusi.

VII. VILISTLASKOGU MAJANDUSTEGEVUS
1.

Vilistlaskogu on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma põhitegevuse korraldamiseks
vajalikud pangaarved ja iseseisev bilanss.

2.

Vilistlaskogu majandusaasta algab 1.aprillil ja lõpeb 31. märtsil. Möödunud aasta
majandusliku tegevuse aruanne tehakse vilistlaskogu liikmetele tutvumiseks
kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne vilistlaskogu korralist üldkoosolekut.

VIII. VILISTLASKOGU VARA
1.

Vilistlaskogu vara tekib:
➢ varalistest annetustest, korjandustest ja eraldistest;
➢ tulust, mis saadakse vilistlaskogu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
➢ muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasulistest üritustest.

2.

Vilistlaskogu varasid kasutab ja käsutab vilistlaskogu juhatus vilistlaskogu põhikirjalist
eesmärkide saavutamiseks. Sealhulgas on juhatusel õigus keelduda annetuse
vastuvõtmisest, kui selle sihtotstarve ei järgi vilistlaskogu eesmärke.

3.

Varalised annetused, korjandused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või
sihtotstarvet määramata. Sihtotstarbelisi eraldisi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja
või annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus põhikirja või kehtivate seadustega. Juhatusel
on õigus keelduda sihtotstarbelisest annetusest, kui sihtotstarve ei järgi vilistlaskogu
tegevuse eesmärke.

4.

Sihtotstarvet määramata varaliste annetuste ja eraldiste kasutamine toimub vastavalt
vilistlaskogu eesmärkidele ja juhatuse otsusel.

5.

Juriidilised ja eraisikud, kes teevad vilistlaskogule annetusi või eraldisi, märgitakse ära
juhatuse poolt kehtestatud korras ja viisil.

IX. VILISTLASKOGU REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

1.

Vilistlaskogu reorganiseeritakse ja tema tegevus lõpetatakse vilistlaskogu üldkogu otsuse
alusel ning seaduses ette nähtud alustel ja korras.

2.

Reorganiseerimiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 vilistlaskogu üldkoosolekul
osalenud tegevliikmete häälteenamust.

3.

Vilistlaskogu tegevuse lõpetamiseks määratakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel
likvideerijad, kes realiseerivad järelejäänud vilistlaskogu vara ja rahuldavad sellest
saadud vahenditest võlausaldajate kõik nõuded.

4.

Vilistlaskogu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle Märjamaa Gümnaasiumile või selle järjepidevust kandvale koolile, selle
võimatuse korral tulumaksusoodustusega nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega
ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

5.

Vilistlaskogu ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, v.a juhul kui
see on kooskõlas vilistlaskogu põhikirjaliste eesmärkidega.

6.

Vilistlaskogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna
vilistlaskogu liikmed varalist vastutust vilistlaskogu kohustuste eest.

X. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
8.1. Põhikirja muutmise ja täiendamise õigus on vilistlaskogu üldkoosolekul.
8.2. Ettepanekud põhikirja muutmiseks või täiendamiseks peavad olema põhjendatud ja
esitatud juhatusele vähemalt viis päeva enne vilistlaskogu üldkoosoleku
toimumist.
8.3. Vilistlaskogu üldkoosoleku otsus põhikirja muutmiseks eeldab vähemalt 2/3 üldkoosolekul
osalenud vilistlaskogu liikmete häälteenamust.
8.4. Vilistlaskogu üldkoosoleku otsus vilistlaskogu eesmärgi muutmiseks eeldab vähemalt 9/10
tegevliikmete häälteenamust.

