MITTETULUNDUSÜHINGU
EESTI MIKROBIOLOOGIDE ÜHENDUS
PÕHIKIRI
Mittetulundusühingu EESTI MIKROBILOLOOGIDE ÜHENDUS (edaspidi
Ühendus) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud liikmete üldkoosolekul _____2007.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ühendus on üleriigiline avalikes huvides tegutsev heategevuslik
mittetulundusühing, mille eesmärgiks on mikrobioloogia-alase uurimisega tegelevate
ning mikrobioloogiahuviliste isikute ühendamine ja oma liikmete erialaste, tööalaste
ja sotsiaalsete õiguste parem kaitsmine.
1.2. Ühenduse eesmärkideks on:
1.2.1. igakülgselt arendada mikrobioloogia-alaseid uurimistöid, aidata kaasa
mikrobioloogia ja loodushoiualase harituse taseme tõstmisele ja propageerida
eetikaprintsiipide järgimist mikrobioloogias ja sellega külgnevates teadus- ning
uurimistöödes;
1.2.2. soodustada oma aktiivsete liikmete (eriti kraadiõppe-üliõpilaste ja
noorspetsialistide) osalemist välisriikides toimuvatel üritustel ja stažeerimisel
välisriikide laboratooriumites;
1.2.3. tõsta oma liikmete erialaseid teadmisi, kutsealaset vastutust ja ühiskondlikku
aktiivsust;
1.2.4. luua kontakte ja korraldada koostööd kolleegidega, kes töötavad
mikrobioloogia- ning selle lähidistsipliinide alal nii Eestis kui väljaspool Eestit;
1.2.5.
organiseerida
mikrobioloogia-alaseid
konsultatsioone
ja
anda
eksperthinnanguid nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele;
1.2.6. Ühenduse liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes.
1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühendus:
1.3.1. korraldab mikrobioloogia- ja selle lähidistsipliinide-alaseid seminare,
konverentse, sümpoosione, koolitusi, õppereise, näitusi ja muid üritusi;
1.3.2. teeb koostööd teiste Ühenduste ja teadusasutustega nii kodu kui välismaal,
võimalusel astub vastavate rahvusvaheliste seltside või liitude liikmeks;
1.3.3. asutab vajadusel sektsioone;
1.3.4. korraldab vajadusel kirjastustegevust, mikrobioloogia- ja selle
lähidistsipliinide- alaste õppematerjalide koostamist, toimetamist, tõlkimist ja
levitamist;
1.3.5. annab välja uurimis-stipendiume mikrobioloogia-alasteks uuringuteks,
reisitoetusi osalemiseks välisriikides toimuvatel kursustel/konverentsidel ja preemiaid
mikrobioloogia-alal tehtud silmapaistvate tööde eest (s.h. magistri- ja doktoritööd),
esitab liikmeid aunimetuste ja autasude saamiseks;
1.3.6. teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.
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1.4. Ühendus on üleriigiline avalikes huvides tegutsev heategevuslik
mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti
Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast.
1.5. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Ühenduse eesmärk ega põhitegevus.
Ühenduse tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu
liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
1.6. Ühenduse nimi on EESTI MIKROBIOLOOGIDE ÜHENDUS.
1.7. Ühenduse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.8. Ühendus on asutatud määramata tähtajaks.
1.9. Ühenduse majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
2. LIIKMELISUS
2.1. Ühenduse liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Ühenduse
põhikirja nõuetele.
2.2. Ühenduse liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, välisliikmed, auliikmed ja
toetajaliikmed.
2.3. Ühenduse tegevliikmeteks võivad olla kõik mikrobioloogiaga tegelevad ja
mikrobioloogia-huvilised isikud. Tegevliikmete vastuvõtmise otsustab Ühenduse
juhatus. Liikmeks vastuvõtmine jõustub pärast isiku poolt Ühenduse
sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu tasumist.
2.4. Välisliikmeks võib olla alaliselt väljaspool Eestit elav isik, kes tegeleb
mikrobioloogiaga või tunneb huvi selle vastu. Välisliikmeks vastuvõtmise otsustab
juhatus isikliku avalduse alusel. Liikmeks vastuvõtmine jõustub pärast isiku poolt
sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu tasumist.
2.5. Auliikmeks võib olla isik, kellel on eriti suuri teeneid Ühenduse ees või Eesti
mikrobioloogia arendamisel. Auliikmed valib Ühenduse üldkoosolek juhatuse
ettepanekul.
2.6. Toetajaliikmeks võivad olla avalduse alusel nii juriidilised kui ka füüsilised
isikud, kes soovivad aineliselt ja moraalselt toetada Ühenduse tegevust.
2.7. Liikmelisust Ühenduses ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega
pärandada.
2.8. Liikmel on õigus astuda Ühendusest välja, esitades vastava avalduse juhatusele.
Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Ühenduse liikmete nimekirjast
hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Ühendusest
lahkunuks pärast tema kustutamist Ühenduse liikmete nimekirjast.
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2.9. Liikme võib Ühendusest välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on jätnud tasumata
liikmemaksu ühe aasta möödumisel tasumise tähtajast; kui ta süüliselt ei täida muid
põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel
määral Ühenduse huve. Ühendusest välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse
tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Ühenduse liikmete
suhtes, kes on rikkunud Ühenduse põhikirja nõudeid, tekitanud Ühendusele ainelist
või moraalset kahju, võib Ühendus kohaldada mõjutamise vahenditena ka märkust
või noomitust.
2.10. Ühenduse tegev- ja välisliikmete sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse
otsustab üldkoosolek. Mittetöötavad pensionärid on vabastatud liikmemaksust,
üliõpilaste liikmemaks on ½ tegevliikmele kehtestatud liikmemaksust.
Sisseastumismaksu peab Ühenduse liige tasuma ühe (1) kuu jooksul arvates tema
vastuvõtmisest. Ühenduse sisseastumis- ja liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku
otsusega muuta.
2.11. Ühendusest välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi
Ühenduse varale.
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühenduse liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.
3.2. Ühenduse liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda Ühenduse tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;
3.2.2. olla valitud Ühenduse valitavatesse organitesse ja osaleda ise või oma esindaja
kaudu üldkoosolekul;
3.2.3. saada juhatuselt teavet Ühenduse tegevuse kohta, esitada juhatusele
ettepanekuid, teha arupärimisi ja tutvuda Ühenduse dokumentatsiooniga;
3.2.4. astuda Ühendusest välja;
3.2.5. kasutada kehtestatud korras Ühenduse vara;
3.2.6. osaleda Ühenduse üritustel.
3.3. Ühenduse liige on kohustatud:
3.3.1. täitma Ühenduse põhikirja nõudeid ja Ühenduse juhtorganite õiguspäraseid
otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Ühenduse põhikirjas või
Ühenduse juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.3.3. võtma osa Ühenduse ühistegevusest ja aitama kaasa Ühenduse ülesannete
lahendamisele;
3.3.4. hoidma Ühenduse vara.
4. JUHTIMINE
4.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja
hääletada kõik Ühenduse liikmed. Ühenduse liiget võib üldkoosolekul esindada teine
Ühenduse liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.
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4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega
põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. Ühenduse eesmärgi muutmine;
4.3.3. auliikmete vastuvõtmine;
4.3.4. juhatuse liikmete ja revidendi(d) valimine ja tagasikutsumine, nende
ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;
4.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.6. juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja
lahendamine;
4.3.7. Ühenduse liikmete sisseastumis- liikmemaksu suuruste kinnitamine;
4.3.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab
teatama ette vähemalt üks (1) kuu.
4.5. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord aastas.
4.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10
Ühenduse liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku
vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise
kokku kutsuda.
4.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud
vähemalt kakskümmend (20) liiget.
4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne
üldkoosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel
teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui üldkoosolekul
osalevad või on esindatud kõik Ühenduse liikmed.
4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
üldkoosolekul osalenud liikmetest. Ühenduse tegevuse eesmärgi muutmiseks on
vajalik kõigi liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise ja Ühenduse lõpetamise otsus on
vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende
esindajatest.
4.10. Ühenduse liikmed võivad teha otsuse üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle
poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühenduse liikmed. Juhatus saadab otsuse eelnõu
kirjalikult kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle
kohta oma kirjaliku seisukoha. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus
hääletusprotokolli ja saadab selle liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse Ühenduse
nimi ja asukoht, protokollija nimi ja vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega.
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4.11. Igal Ühenduse liikmel on üks (1) hääl. Ühenduse liige ei või hääletada, kui
otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Kohus võib Ühenduse vastu
esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva
üldkoosoleku otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm (3) kuud alates otsuse
vastuvõtmisest. Üldkoosoleku otsus on tühine, kui selle vastuvõtmisel rikuti
üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub Ühenduse võlausaldajate kaitseks
või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele.
Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul.
4.12. Ühendust juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kahest (2) kuni viiest (5)
liikmest.
4.13. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
4.14. Juhatuse liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikme võib igal
ajal tagasi kutsuda.
4.15. Ühendust võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige. Kinnisasju
või registrisse kantud vallasasju võib Ühendus omandada, võõrandada või
asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel. Ühenduse juhatuse liikmed
valivad endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
4.16. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja
arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.
4.17. Juhatus peab andma Ühenduse liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja
esitama nõudel vastava aruande.
4.18. Ühenduse juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole
Ühenduse juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud
üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.
4.19. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase
täitmisega Ühendusele süüliselt kahju tekitanud, vastutavad Ühenduse ees
solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud Ühenduse võlausaldajatele,
vastutavad solidaarselt võlausaldaja ees.
5. VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS
5.1. Ühenduse vara tekib:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
5.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude Ühenduse põhikirjaliste
eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühenduse põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
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5.2. Ühendusele antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile.
Annetuste sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus.
5.3. Ühenduse finantsmajandustegevust kontrollib üks või mitu revidenti.
Revidendi(d) valib üldkoosolek kolmeks (3) aastaks. Revidendiks ei või olla
Ühenduse juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatuse liikmed peavad võimaldama
revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
vajalikku teavet.
5.4. Ühenduse raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise
seadusele.
5.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Aruannetele kuulub lisamisele
revisjonikomisjoni arvamus.
5.6. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik
Ühenduse juhatuse liikmed.
6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
6.1. Ühendus lõpetatakse:
6.1.1. üldkoosoleku otsusega;
6.1.2. Ühenduse liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
6.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.
6.2. Ühenduse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt
hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
6.3. Ühenduse sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
6.4. Ühenduse lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).
Ühenduse likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühenduse
likvideerijateks on juhatuse liikmed. Ühenduse lõpetamise korral antakse pärast
võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või
sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6.5. Ühendus võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühenduse ühinemine ja
jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
6.6. Ühenduse ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

Juhatuse liige: ________________________
Eve Vedler
( allkiri)
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