
Eesti Keemiaseltsi Põhikiri 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühing Eesti Keemiaselts (edaspidi: Selts) on Eestis 

registreeritud vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute 

iseseisev eraõiguslik kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb 

avalikes huvides ja mille eesmärgiks ei ole tulu saamine. Eesti Keemiaselts 

on Eesti Keemia Seltsi õigusjärglane. 

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn, Akadeemia tee 15. 

1.3. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

1.4. Selts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud 

eesmärgi saavutamiseks. 

2. Seltsi eesmärk ja tegevused 

2.1. Seltsi põhieesmärkideks on: 

2.1.1. toetada Eesti keemiateaduse ja keskkonnasäästliku keemiatööstuse 

arengut;  

2.1.2. edendada keemiaharidust kõikides haridusastmetes; 

2.1.3. levitada ja populariseerida keemiaalaseid teadmisi; 

2.1.4. toetada Eesti loodusvarade efektiivset, keskkonnasäästlikku ja 

jätkusuutlikku arengut; 

2.1.5. arendada rahvusvahelist koostööd teiste keemiaseltsidega üle 

maailma. 

2.2. Seltsi põhitegevusteks on: 

2.2.1. keemikute omavahelise suhtluse toetamine; 

2.2.2. erialaste konverentside, seminaride, kokkutulekute ja õppereiside 

korraldamine; 

2.2.3. eestikeelse keemialase terminoloogia loomine ja levitamine;  

2.2.4. eri õppetasemete erialaste õppekavade hindamisel osalemine; 

2.2.5. koostöö koolidega, ülikoolide ja Eesti Teaduste Akadeemiaga; 

2.2.6. keemialaste teadmiste levitamine ja saavutuste tutvustamine ning 

võitlus ebateadusega. 

3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning Seltsist väljaastumise ning 

väljaarvamise tingimused ja kord 

3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 

bakalaureusekraadiga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega 

kooskõlas olevat tegevust. Seltsi noorliikmeks võib olla ka keemiaerialade 

üliõpilane. 

3.2. Seltsi vastuvõtmise otsustab Seltsi volikogu. Seltsist väljaastumiseks esitab 

liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatuse liige teeb teatavaks 

volikogu liikmetele. Volikogu teeb otsuse vähemalt üheksa kuu jooksul 

alates avalduse saamisest. 

3.3. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata volikogu otsusega, kui Seltsi liige: 

3.3.1. ei ole kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu tasunud Seltsi 

liikmemaksu; 

3.3.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi 

üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel. 

3.4. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi volikogu oma koosolekul, 

teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele meiliga vähemalt 

2 nädalat enne koosoleku toimumist. Seltsi liikmel on õigus osaleda oma 

väljaarvamise küsimuse arutamisel volikogus. Liikme väljaarvamise otsus 

on langetatud, kui selle poolt on 1/2 volikogu liikmetest. 

3.5. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise 

küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul. 

 



4. Liikmete õigused ja kohustused 

4.1. Seltsi liikmetel on õigus: 

4.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul; 

4.1.2. olla valitud Seltsi volikogu liikmeks; 

4.1.3. saada Seltsi juhatuselt ja volikogult teavet Seltsi tegevuse kohta. 

4.2. Seltsi liige on kohustatud: 

4.2.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite 

otsuseid; 

4.2.2. tasuma määratud liikmemaksu; 

4.2.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma 

kehtivad kontaktandmed;  

4.2.4. tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta 

liikmelisus lõpeb aasta kestel. 

5. Üldkoosolek 

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on 

üks hääl. 

5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1. põhikirja muutmine, milleks vajalik poolthäälte hulk on 2/3 

üldkoosolekul osalejatest; 

5.2.2. eesmärgi muutmine, milleks on vaja 9/10 Seltsi liikmete nõusolek;  

5.2.3. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu 

nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi 

esindaja määramine; 

5.2.4. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade 

võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja 

tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

5.2.5. Seltsi volikogu ja juhatuse liikmete valimine; 

5.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga 

antud teiste organite pädevusse. 

5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku volikogu vähemalt korra aastas: 

5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks; 

5.3.2. vajadusel volikogu valimiseks ja täiendamiseks; 

5.3.3. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda 

nõuavad;  

5.3.4. üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Seltsi juhatus 

elektroonselt Seltsi liikmetele vähemalt seitse päeva enne 

üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise 

aja, koha ja päevakorra. 

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 

poole Seltsi liikmetest.  

5.5. Kui üldkoosolek ei ole vastavalt p. 5.4. sätestatu kohaselt võimeline 

otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku sama 

päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui sellel 

osaleb vähemalt 12 Seltsi liiget. 

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul 

osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest. 

6. Volikogu 

6.1. Volikogu juhib Seltsi tegevust üldkoosolekutevahelisel perioodil. 

6.2. Volikogu liige on füüsiline isik, kes valitakse üldkoosoleku poolt. 

6.3. Volikogu liikmete maksimaalne arv on 12. 

6.4. Volikogu koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kaks korda aastas. 

6.5. Igal volikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. 

6.6. Volikogu ülesanneteks on: 

6.6.1. üldkoosoleku otsuste elluviimine; 

6.6.2. komisjonide moodustamine konkreetsete ülesannete täitmiseks; 

6.6.3. liikmemaksu ja selle tasumise korra kehtestamine; 



6.6.4. Seltsi ürituste kavandamine;  

6.6.5. ettepanekute tegemine üldkoosolekule põhikirja muutmiseks; 

6.6.6. üldkoosoleku kokkukutsumine. 

7. Juhatus 

7.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget, kellest üks 

on Eesti Keemiaseltsi president ja teine asepresident. 

7.2. Juhatuse liikmed valib volikogu ametisse kolmeks aastaks. 

7.3. Juhatuse ülesanneteks on Seltsi igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete 

arvestuse pidamine, Seltsi vara kasutamise ja käsutamise korra 

määramine, raamatupidamise ja aruandluse korraldamine. 

7.4. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 1000 EUR 

sooritamiseks, peab juhatus saama eelneva nõusoleku volikogult.  

8. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses 

sätestatud korras. 

8.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud 

isikud. 

8.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele  


