PÕHIKIRI
I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Eesti Geoinformaatika Selts, (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud geoinformaatika ja ruumiandmete valdkonna edendamisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste
isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2 Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest,
Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest, muudest EV seadustest ja õigusaktidest ning
käesolevast põhikirjast.
1.3. Mittetulundusühing Eesti Geoinformaatika Selts nime lühend on „ESTGIS“.
1.4 Rahvusvahelises suhtluses kasutab Selts inglise keelse tõlkena nime: Estonian Geoinformatics
Society ja lühendit „ESTGIS”.
1.4 Seltsil on oma pangaarve ja sümboolika.
1.5. Seltsi asukoht on, Vanemuise 46, 51014 Tartu, Eesti Vabariik.

II TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1.Seltsi eesmärgiks on:
2.1.1 aidata kaasa geoinformaatika valdkonna hea maine säilimisele ja tõsta ühiskonna teadlikkust
geoinformaatika rakendamisest saadavast kasust;
2.1.2 aidata kaasa Eesti tööjõuturu vajadustele vastava geoinformaatikat aktiivselt kasutada suutvate
spetsialistide tekkele, luues tingimused oma liikmete professionaalsuse kasvuks, tõhustades
geoinformaatika alast haridust, valdkonnaga seotud inimeste koolitust, oskusteabe ja kogemuse
vahetust ning erialast koostööd nii siseriiklikult, kui rahvusvaheliselt;
2.1.3 aidata kaasa Eesti geoinformaatika ja ruumiandmete arenguks ja koordineerimiseks vajalike
dokumentide tekkele ning osaleda nende koostamisel ja ellurakendamisel;
2.1.4 teha sihipärast koostööd geoinformaatika ja sellega seotud valdkondades tegutsevate Eesti ning
rahvusvaheliste organisatsioonidega,
2.1.5 toetada ja edendada protsesse, mis on suunatud geoinformaatika valdkonna arendamisele, info
tõhusamale kättesaadavusele ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele;
2.1.6 kaitsta oma liikmete ühishuve ja õigusi.

2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Selts:
2.2.1. esindab ja kaitseb oma liikmeskonna ühishuve ja teeb koostööd riiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega;
2.2.2 kogub ja levitab oma liikmetele ja avalikkusele geoinformaatika valdkonna alast informatsiooni
ning loob ja hoiab koostööpartnerite kontakte;
2.2.3. osaleb rahvusvahelistes GIS-i ja ruumiandmete projektides ning algatab ühiseid siseriiklikke
geoinformaatika valdkonna projekte;
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2.2.4. osaleb Eesti geoinformaatika alase tööjõu vajaduste määratlemisel;
2.2.5. aitab kaasa geoinformaatikaga seotud teaduste arengule ja erialaspetsialistide väljaõppele;
2.2.8. korraldab täiendkoolitust ja annab välja trükiseid;
2.2.9. määrab ja taotleb oma liikmetele stipendiume;
2.2.10. osaleb õigusaktide, arengukavade, raamkavade jt valdkonda puudutavate dokumentide
koostamises ning valdkonda puudutavates aruteludes;
2.2.11. korraldab liikmeskonda ühendavaid erialaseid üritusi;
2.2.12. loob töörühmi ja –komisjone seltsi ees seisvate ülesannete lahendamiseks;
2.2.13 töötab välja ühised strateegiad Seltsi tegevusvaldkonna arengu tagamiseks, teostab vajalikke
uuringuid, analüüse, ekspertiise ning korraldab valdkonnaga seotud statistika kogumist ja levitamist:
2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks on Seltsil õigus:
2.3.1. omada arveldusarveid ning teha finantsoperatsioone;
2.3.2. moodustada stipendiumi fonde;
2.3.3. omada tegevuseks vajalikke ruume, vallata, kasutada ja käsutada oma eesmärkidele vastavat
vara kooskõlas põhikirjaga;
2.3.4 korraldada täiskasvanute ametialast täiendkoolitust ja konverentse;
2.3.5. kompenseerida Seltsi juhtorganitesse valitud liikmetele ja lepingulistele töötajatele nende Seltsi
tööülesannete täitmisel tekkinud kulutused ja maksta töötasu;
2.3.6. esindada oma liikmeid riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
2.3.7 pidada oma liikmeskonna ja koostööpartnerite nimekirja ja kontaktandmeid;
2.3.8 koguda ja levitada valdkonda puudutavat statistikat;
2.3.9 korraldada uuringuid, analüüse ja ekspertiise ning muid dokumente seltsi eesmärkide
saavutamiseks.

III SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
3.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi liikmeskonna nimekirjast
arvatakse liige välja avalduse läbivaatamisele järgneva 1 kuu jooksul.
3.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1 seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
3.4.2 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt
korraldatud üritusel;
3.4.3 seltsi huvide ja maine kahjustamisel.
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3.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades vastava küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja liikmel on
õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise
otsus on langetatud, kui selle poolt on üle 50% juhatuse liikmetest.
3.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
IV. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Seltsi liikmetel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
4.1.2 olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
4.1.3 saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
4.2 Seltsi liige on kohustatud:
4.2.1.järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja eetikakoodeksit;
4.2.2 järgima seltsi juhtorganite põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid;
4.2.3 mitte kahjustama ja hoiduma tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada Seltsi mainet;
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;
4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna
ainult üldkoosoleku otsusega.
V. ÜLDKOOSOLEK
5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1 põhikirja muutmine;
5.2.2 eesmärgi muutmine;
5.2.3 juhatuse liikmete määramine ;
5.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine
ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
5.2.5 seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
5.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
5.3.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
5.4. 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.
5.5 Üldkoosolekuid on võimalik korraldada osaliselt või täielikult elektrooniliselt
5. 6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi
liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt
10 % liikmetest
VI. JUHATUS
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6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on paaritu arv liikmeid. Juhatuses on kuni 7
liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
6.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik üle poolte juhatuse liikmete kohalolek. Juhatus võtab
otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.
6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
VII. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE.
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase
eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
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