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EESTI MULLATEADUSE SELTSI PÕHIKIRI 
 
I. Üldsätted 
 
1.1. Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts (edaspidi tekstis EMTS) on 
vabatahtlikkuse alusel ühinenud mullateaduse huviliste füüsiliste ja juriidiliste isikute 
ühendus, mis tegutseb avalikes huvides. 
 
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Mullateaduse Selts. Inglise keeles: 
Estonian Soil Science Society. 
 
1.3. Mittetulundusühingu EMTS-i asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.  
 
1.4. EMTS arendab majandustegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. 
Kõik EMTS-le laekuvad vahendid on suunatud põhikirjas ettenähtud tegevuse 
arendamiseks. 
 
1.5. EMTS võib oma tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
EMTS ei või jaotada kasumit liikmete vahel. 
 
1.6. Oma tegevuses juhindub EMTS Eesti Vabariigi põhiseadusest, 
mittetulundusühingute seadusest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. 
 
1.7. EMTS teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. 
EMTS-l on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus astuda lepingulistesse suhetesse, 
käsutada oma rahalisi vahendeid, omada vallas- ja kinnisvara ning olla liikmeks 
rahvusvahelistes organisatsioonides ja liitudes. 
 
1.8. EMTS vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. EMTS-i liikmed ei 
vastuta EMTS-i varaliste kohustuste täitmise eest ja EMTS ei vastuta liikmete varaliste 
kohustuste täitmise eest. 
 
1.9. EMTS-i eesmärgiks on: 
a) mullateadusest, -kaitsest ja jätkusuutlikust kasutamisest huvitatud organisatsioonide ja 
üksikisikute koostöö korraldamine; 
b) mullateaduse alase hariduse ja teadustöö edendamine ning ühiskonna teadlikkuse 
tõstmine Eestis muldi puudutavates küsimustes; 
c) koostöö arendamine nii kohalike kui ka välisriikide erialaseltside, ühingute ja 
liitudega. 
 
1.10. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks EMTS: 
a) korraldab erialaseid konverentse, seminare, koolitusi, õppereise, näitusi, sümpoosiume, 
konkursse ja kursusi; 
b) kirjastab ja levitab erialaseid raamatuid, muid trükiseid ja õppematerjale;  
c) jagab stipendiume vastavalt kehtestatud tingimustele ja korrale; 
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d) arendab sidemeid välisteadlaste, rahvusvaheliste erialaseltside ja organisatsioonidega 
ning vahendab nende teavet ja koostööpakkumisi Eestis;  
e) toetab ja arendab EMTS-i eesmärgile vastavaid kogusid, arhiive ja muuseume; 
f) toetab oma liikmete erialast enesetäiendamist ning osalemist rahvusvahelistel 
seminaridel ja konverentsidel; 
g) kaitseb oma liikmeskonna professionaalseid huve; 
h) hoolitseb eestikeelse erialaterminoloogia arendamise eest; 
i) tegeleb Eesti mullateaduse ajaloo uurimise ja talletamisega ning eriala väljapaistvate 
isikute mälestuse jäädvustamisega; 
j) autasustab mullateaduse valdkonnas silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone. 
 
1.11. Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts (EMTS) on asutatud 23. oktoobril 
2009. aastal tähtajatult. EMTS jätkab aastatel 1956–1991 tegutsenud Üleliidulise 
Mullateadlaste Seltsi Eesti filiaali sisulist tegevust.  
 
II. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise 
tingimused ja kord 
 
2.1. EMTS-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi 
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 
 
2.2. EMTS-i liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus lihthäälteenamusega. 
 
2.3. EMTS-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.  
 
2.4. EMTS-i liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui: 
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu; 
b) seltsi liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või 
seltsi poolt korraldatud üritusel 
c) seltsi liige kahjustab oma tegevusega EMTS-i mainet ja seltsi eesmärkide elluviimist. 
 
2.5. EMTS-i liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle 
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku 
toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise 
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt 
on 2/3 juhatuse liikmetest. 
 
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud seltsi liikmel on õigus nõuda väljaarvamise 
küsimuse arutamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul. 
 
2.7. Auliikmeks võib üldkogu valida füüsilise või juriidilise isiku, kes on andnud olulise 
panuse mullateaduse arengusse Eestis ja omab märkimisväärseid teeneid EMTS-i 
põhikirjas sätestatud eesmärkide elluviimisel. Auliikmel ei ole kohustust osaleda üldkogu 
ja juhatuse töös. Auliikmeid ei arvestata ka üldkogu kvooruminõude hulka. Auliikme 
kandidaate esitab üldkogule seltsi juhatus või vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.  
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III. Liikmete õigused ja kohustused 
 
3.1. EMTS-i liikmetel on õigus: 
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul; 
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks; 
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta; 
d) osaleda EMTS-i kõigil üritustel, avaldada nendel oma arvamust, sealhulgas EMTS-i 
tegevuse kohta ja kasutada kõiki EMTS-i teenuseid. 
 
3.2. EMTS-i liige on kohustatud: 
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid; 
b) tasuma määratud liikmemaksu; 
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete üle arvestuse pidamiseks oma kehtivad 
kontaktandmed;  
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta 
kestel; 
e) hoidma ja kaitsma mittetulundusühingu mainet;  
f) hoidma talle usaldatud ühingu vara. 
 
3.3. Liikmete aastamaksete suurused määrab üldkogu ning tasumise tähtaja ja korra 
määrab kindlaks juhatus. Ühingu auliige ei pea maksma liikmemaksu. 
 
 
IV. Üldkoosolek 
 
4.1. EMTS-i kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks 
hääl.  
 
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on: 
a) põhikirja muutmine; 
b) eesmärgi muutmine; 
c) juhatuse liikmete valimine;  
d) revisjonikomisjoni valimine;  
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine; 
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja 
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 
organite pädevusse; 
h) reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine. 
 
4.3. EMTS-i üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: 
a) ühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamiseks; 
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad ning kui 
sellekohase kirjaliku taotluse on esitanud vähemalt 1/10 liikmetest või revisjonikomisjon. 
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4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne 
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja 
päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist 
samasisulise kirjaliku teate. 
 
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi 
liikmetest. 
 
4.6. Üldkoosoleku otsused põhikirja muutmise, mittetulundusühingu reorganiseerimise 
või likvideerimise küsimustes nõuavad vähemalt 2/3 liikmete üldkoosolekul osalenute 
poolthääli. Teistes küsimustes on otsustamisel vajalik üldkoosolekust osavõtvate liikmete 
lihthäälteenamus. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole 
koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest. 
 
4.7. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada EMTS-i liige või liikme esindaja, kes esitab 
kirjaliku volikirja. Esindajaks võib olla ainult teine EMTS-i liige. 
 
4.8. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu 
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik 
EMTS-i liikmed. 
 
4.9. Liikmete üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta ka liikmete üldkoosolekut kokku 
kutsumata. Sel juhul saadab juhatus igale ühingu liikmele kirja teel otsuse projekti. Otsus 
on vastu võetud, kui sellele on kirjalikult andnud vastuse kõik ühingu liikmed. 
 
4.10. Üldkoosolek valib EMTS-i juhtimiseks üldkoosolekute vahelisel perioodil kolmeks 
aastaks kolmeliikmelise juhatuse ja vähemalt kaheliikmelise revisjonikomisjoni.  
 
 
V Juhatus 
 
5.1. EMTS-i tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm (3) liiget. 
 
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks 
 
5.3. Juhatus  
a) teostab ühingu igapäevast juhtimist ja korraldab ühingu jooksvat tööd; 
b) tagab liikmete üldkoosoleku otsuste täideviimise; 
c) korraldab ühingu raamatupidamist; 
d) koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande 
ning esitab selle liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks; 
e) vaatab läbi ühingu liikmeks astuda soovijate avaldused, võtab ühingusse vastu uusi 
liikmeid ja rahuldab ühingu liikme liikmeskonnast lahkumise avaldused; 
f) peab arvestust ühingu liikmeskonna kohta ja kogub liikmete aastamakseid ning peab 
nende kohta arvestust; 
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g) kutsub kokku liikmete üldkoosoleku. 
 
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.  
 
5.4. EMTS-i nimel teostatava tehingu, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks 
peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 
 
5.5. Juhatus valib juhatuse liikmetest esimehe (EMTS-i presidendi). Juhatus on 
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. 
 
5.6. EMTS-i võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt ja 
teised juhatuse liikmed kahekaupa. 
 
5.7. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga 
võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse 
alustamist või lõpetamist ühingu poolt. 
 
5.8. EMTS-i juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kolm 
korda aastas. 
 
 
VI. Revisjonikomisjon 
 
6.1. Revisjonikomisjon on EMTS-i majandustegevust ja põhikirja täitmist kontrolliv ning 
revideeriv organ. 
 
6.2. Revisjonikomisjoni ülesandeks on kontrollida EMTS-i aruandeid ning esitada 
omapoolne aruanne üldkoosolekule. 
 
6.3. Revisjonikomisjon on vähemalt kaheliikmeline ja valitakse üldkogu poolt kolmeks 
aastaks. 
 
6.4. Revisjonikomisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik 
koosolekust osa võtnud revisjonikomisjoni liikmed. 
 
6.5. Revisjonikomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb enam kui pool 
liikmeist.  
 
6.6. Revisjonikomisjon langetab otsused lihthäälteenamusega. 
 
6.7. Revisjonikomisjon teeb kokkuvõtteid EMTS-i revideerimisest ja põhikirja täitmisest 
üks korda aastas, informeerides tulemustest juhatust ja üldkogu. 
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VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine. 
 
7.1. EMTS-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud 
korras. 
 
7.2. Tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib üldkoosolek kolmeliikmelise 
likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on lõpetada seltsi toimingud, avaldada tema 
tegevuse lõpetamise teade vabariikliku leviga ajalehes, kutsuda välja võlausaldajad ning 
rahuldada nende nõudmised. Likvideerimiskomisjoni volituste tähtaeg ei või olla lühem 
kui kaks kuud. Likvideerimiskulud kaetakse EMTS-i vahendite arvelt. 
Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktiga. 
 
7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud 
vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuse 
nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  
 
 
Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Seltsi põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 
23. oktoobril 2009 Tartus seltsi asutajaliikmete poolt. 
 


