
 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUMI  

VILISTLASKOGU PÕHIKIRI   

 

1. Üldsätted 

1.1. Pirita Majandusgümnaasiumi Vilistlaskogu (edaspidi vilistlaskogu) on 

Pirita Majandusgümnaasiumi (edaspidi PMG) vilistlaskonna vabatahtlik 

ühendus, mis on asutatud 22. veebruar 2021 Tallinnas toimunud 

vilistlaskogu loomise koosolekul. 

1.2. Vilistlaskogu tegutseb Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva põhikirja 

alusel. 

1.3. Vilistlaskogu juhatuse asukohaks on Metsavahi tee 19, Tallinn, Eesti 

Vabariik.  

1.4. Vilistlaskogu on asutatud määramata tähtajaks. 

 

2. Eesmärk 

2.1. Vilistlaskogu eesmärgiks on PMG vilistlaste ühendamine ja 

ühistegevuse korraldamine; 

2.2. kaasaaitamine PMG arengule tingimuste loomisel; 

2.3. PMG traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning levitamine.  

  



3. Liikmeskond 

3.1. Vilistlaskogu moodustavad Pirita Majandusgümnaasiumi lõpetanud 

isikud, kes on saanud vähemalt põhikooli lõputunnistuse. 

3.2. Vilistlaskogu liikmel on õigus: 

3.2.1. olla valitud vilistlaskogu juhatusse; 

3.2.2. osa võtta vilistlaskogu ja PMG ühisüritustest;  

3.2.3. saada informatsiooni vilistlaskogu juhatuse tegevuse kohta; 

3.2.4. teha juhatusele ja teistele vilistlaskogu liikmetele ettepanekuid 

kõigis nende tegevusalasid puudutavates küsimustes;  

3.2.5. osaleda vilistlaskogu töös. 

3.3. Vilistlaskogu liikme kohustus on: 

3.3.1. järgida vilistlaskogu põhikirja; 

3.3.2. hoolitseda, et tema andmed PMG vilistlaste andmebaasis oleksid 

õiged.  

 

4. Üldkoosolek 

4.1. Vilistlaskogu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal üldkoosolekul 

osaleval vilistlaskogu liikmel on üks hääl.  

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:  

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. eesmärgi muutmine;  

4.2.3. juhatuse liikmete nimetamine.  

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:  



4.3.1. vähemalt ühel korral kalendriaastas;  

4.3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus teate vähemalt 

10 päeva enne selle toimumist e-posti teel ja avaldab selle teabe 

ka vilistlaskogu Facebook leheküljel, näidates ära üldkoosoleku 

toimumise aja, koha ja päevakorra.  

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud liikmete poolthäälteenamusega. 

4.5. Vilistlaskogu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on 

hääletanud üle  2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.  

 

5. Juhatus 

5.1. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ja esindab vilistlaskogu tegevust 

juhatus, milles on kolm kuni viis liiget.  

5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kuni üheks aastaks.  

5.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse 

tegevust.  

5.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees. Juhatuse koosolekuid 

peetakse vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekuid juhatab esimees 

või esimehe poolt nimetatud üks juhatuse liige. 

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenud 

juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral 

on otsustav esimehe hääl.  

5.6. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla 

koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll lisatakse PMG 

koduleheküljele. 

5.7. Juhatuse pädevuses on: 

5.7.1. juhatuse töö planeerimine ja korraldamine; 

5.7.2. viia ellu põhikirjaga sätestatud eesmärke; 

5.7.3. korraldada püstitatud probleemide lahendamist ja tekkinud 

ideede elluviimist projektide kaudu; 

5.7.4. koostada aasta tegevuskava; 



5.7.5. hoida ja koguda vilistlaskogu liikmete andmeid. 

5.8. Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse nimetatud 

juhatuse aseesimees. 

 

6. Vilistlaskogu tegevuse lõpetamine 

6.1. Vilistlaskogu tegevus lõpetatakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel 

ning seaduses ettenähtud alustel ja korras. 

6.2. Tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 vilistlaskogu liikmete nõusolek. 

6.3. Vilistlaskogu tegevuse lõpetamiseks määratakse vilistlaskogu üldkogu 

otsuse alusel likvideerimiskomisjon. 

 

 

 

Põhikiri on kinnitatud Vilistlaskogu asutajate poolt asutamiskoosolekul Tallinnas 

22.veebruaril.2021 aastal. 

 

 

 

Pirita Majandusgümnaasiumi Vilistlaskogu asutajaliikmed: 

Gerli Nimmerfeldt   /allkirjastatud digitaalselt/ 

Karita Orusaar       /allkirjastatud digitaalselt/ 

Marta Kislov          /allkirjastatud digitaalselt/ 

Melissa Mai Uhle  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


