
EESTI MEESTELAULU SELTSI 

PÖHIKIRI 

1. Üldsätted 

1.1. Eesti Meestelaulu Selts (edaspidi EMLS või selts) on vabatahtlik tihendus, 

mis on ellu kutsutud meeste- ja poistelaulu edendamiseks, rahvusliku 

ühtsustunde ning seltskondliku tegevuse arendarniseks, õige eesti mehe 

kasvatamiseks. 

Seltsi aadress on: Tallinn 101 19 Tõnismägi 8a 

1.2. EMLS tugineb eesti meeskooridele ja poistekooridele. 

1.3. EMLS arendab lauluvennalikku suhtumist oma liikmete keskel ja peab 

silmas nende head käekäiku. 

1.4. EMLS-i aateks on isamaalisus ja rahvuskultuuri õitseng. 

1.5. EMLS juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingu seadusest, muudest 

õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast ning Seltsi seadusepärastest otsustest 

2. Tegevus ja selle tagamine 

2.1. Seltsi ees seisvate ülesannete lahendamiseks EMLS: 

2.1.1. tihendab meeste- ja poistelaulu huvilisi; 

2.1.2. propageerib meeste- ja poistelaulu ja tutvustab seltsi tegevust; 

2.1.3. tihendab kooridevahelist läbikäimist, eriti suurte linna- ja väikeste 

maakooride vahel; 

2.1.4. tõmbab seltsi tegevusse kaasa poisse ja noormehi.  

2.1.5. arendab kooridevahelisi suhteid Eesti ja välismaal, eriti 

eestlastega;’kutsub üles ja annab võimaluse endistel laulumeestel osaleda 

laulupidudel; 

2.1.6. toetab uute mees- ja poistekooride loomist ning abistab nende 

probleemide lahendamisel; 

2.1.7. loob sidemeid koolide ja neis tegutsevate kooridega, pöörates erilist 

tähclepanu noorte meeskooride loomisele; 

2.1.8. korraldab esinemisi, kontserte ja ühisüritusi ning on abiks laulupidude 

korraldamisel; 

2.1.9. teeb koostööd loominguliste liitude, haridus- ja kultuuriasutustega, 

ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega ning seltsidega; 

2.1.10. suunab meeskooride ja poistekooride osas laulupeo repertuaari; 

2.1.11. korraldab üritusi kogemuste vahetamiseks, mees- ja poistekooride lauljate 

meisterlikkuse tõstmiseks; 

2.1.12. annab välja trükiseid ja helisalvestisi; 

2.1.13. organiseerib massiteabe vahendites kontserdikriitikat; 

2.1.14. korraldab loomingulisi konkursse; 

2.1.15. võtab erilise tähelepanu alla mees- ja poistekooride dirigentide järelkasvu 

koolitamise; 

2.1.16. korraldab eesti meestelaulu ajaloo uurimist ja silmapaistvate isikute 

mälestuse jäädvustamist; 

2.1.17. arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks. 

2.1.18. annab välja stipendiume 

2.2. Seltsil on oma atribuutikaja sümboolika, mida kasutatakse vastavalt 

statuutidele. 



2.3. EMLS-il on juriidilise isiku õigused, oma nimega pitsat ja nurgatempel. 

2.4. Seltsil on õigus: 

2.4.1. avada ja sulgeda arveldus-, jooksvaid - ja erikontosid krediidiasutustes 

ning sooritada finantsoperatsioone nii EV-s kui teistes riikides 

2.4.2. sõlmida iseseisvalt EV-i ja teiste riiklike juriidiliste ja Nüsiliste isikutega 

ostu-, müügi-, tööettevõtu- kindlustus-, laenu-, hoiu-, veo-, esindus-, 

vahendus- , rendi- , ühistegevuse- , töö- ja muid lepinguid; 

2.4.3. moodustada, korraldada ümber ja sulgeda seltsi majandustegevuseks 

tarvilikke ettevõtteid; 

2.4.4. hallata, kasutada ja käsutada vastavalt kehtivatele seadusandlusele maad, 

ehitisi, transpordivahendeid, inventari, ning muud kinnis- ja vallasvara, 

samuti väärtpabereid, patente, litsentse ja muid õigusi 

3. Liikmeskond 

3.1. EMLS-i liikmeskonna moodustavad liikmed ja toetavad liikmed. Neil on 

oma liikmekaart ja märk. 

3.2. Seltsi liikmeks võivad olla endised ja praegused meeskooride lauljad ning 

meesja poistekooride dirigendid. 

3.3. Poistekoorid võivad olla seltsi ühisliikmed. 

3.4. Toetavaks liikmeks võivad olla üksikisikud, ühendused, riiklikud ja 

kooperatiivsed asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes oma tegevusega 

osutavad kaasabi seltsile. 

3.5. Isik, kes soovib astuda seltsi liikmeks või toetavaks liikmeks, pöördub 

avaldusega selle koori Poole, kelle juures ta soovib tegutseda või seltsi 

juhatuse Poole, kes otsustab vastuvõtu. 

3.6. Toetavaks liikmeks astuda sooviv kollektiiv pöördub avaldusega seltsi 

juhatuse Poole, kes otsustab vastuvõtu. 

3.7. Seltsi liikmed ja toetavad liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille 

vastavad alammäärad ja maksetähtajad kehtestab volikogu. 

3.8. Auliikmeks kinnitab volikogu juhatuse poolt esitatud kandidaadid, kui 

juhatus on oma otsuse teinud häälteenamusega. Juhatuse ühehäälse otsuse 

korral jõustub otsus otsuse vastuvõtmise momendist.  

3.9. Seltsi liikmel on õigus: 

3.9.1. osaleda seltsi ettevõtmistes; 

3.9.2. valida ja olla valitud seltsi esindustesse või esindada seltsi viimase 

volitusel; 

3.9.3. esitada ettepanekuid seltsi tegevuse asjus ja pärida aru seltsi puudutavates 

küsimustes; 

3.9.4. kasutada seltsi sümboolikat; 

3.9.5. kasutada seltsi vahendeid ja varasid; 

3.9.6. taotleda laulutaseme tunnustamist vastavalt seltsis kehtestatud korrale; 

3.9.7. lahkuda seltsist esitades selle kohta avalduse oma koorile või seltsi 

juhatusele või jättes tasumata seltsi liikmemaksu. 

3.10. Seltsi liige on kohustatud:  

3.10.1. täitma põhikirja sätteid ja juhtorganite korraldusi. Nende eiramisel võib 

rakendada sanktsioone kuni väljaheitmiseni; 

3.10.2. maksma seltsi liikmemaksu. Kes määratud tähtajaks on mõjuva põhjuseta  

jätnud selle maksmata, arvatakse seltsi liikmeskonnast välja. 

 



4. Vara  

4.1. Seltsi varad saadakse liikmemaksudest, annetustest, korjandustest, loteriidest 

ja teistest tehingutest.  

4.2. Seltsi arvele teadlikult tehtud sissemakseid ei tagastata.  

 

5. Juhtimine  

5.1. Seltsi tegevust juhib volikogu (üldkoosolek), tema ees vastutava juhatuse ja 

viimase poolt ellukutsutud toimkondade kaudu. EMLS peab seaduses ettenähtud 

korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke makse ja esitab 

maksudeklaratsiooni. 

5.2. Juhatuse tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Komisjon 

esitab oma aruande volikogus. Komisjoni liikmed võivad võtta osa juhatuse 

koosolekutest, kuid nad ei hääleta otsuste vastuvõtmisel.  

5.3. Volikogusse kuuluvad (üldkoosolekul osalevad): 

5.3.1. mees- ja poistekooride peadirigendid; 

5.3.2. meeskooride poolt valitud volinikud kvoodiga üks volinik koori 50 liikme kohta; 

5.3.3.   juhatuse poolt kutsutud ja volikogu poolt volikogu liikmeks kinnitatud 

isikud. 

 

6. EMLS volikogu 

6.1. volitused kestavad kaks aastat. 

6.2 kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas. Erakorralised volikogud 

kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 volikogu liikmete nõudmisel. Volikogust 

ühes päevakorraga teatatakse vähemalt 10 päeva ette. 

6.3 kinnitab volikogu liikmeks juhatuse poolt kutsutud isikud; 

6.3.1 kvoorum on 500/0+1 volikogu liikmete arvust. Otsused võetakse vastu 2/3 

   häälteenamusega. Kvoorumi puudumisel kutsutakse teistkordne volikogu 

sama päevakorraga kokku vähemalt 7 päeva hiljem ja see on    

otsustamisvõimeline, vaatamata kvoorumi olemasolule; 

6.4.võtab vastu seltsi põhikirjaja teeb selles muudatusi; 

6.5. arutab ja Iahendab seltsi tegevuse põhiküsimusi; 

6.6. määrab liikmemaksude suurused ja maksutähtajad; 

6.7. valib volikogu liikmete seastjuhatuse esimehe. 

6.8. kinnitab juhatuse esimehe poolt esitatud juhatuse kandidaadid või tema 

ettepanekul valib volikogu liikmete seast seltsi juhatuse.. 

6.9. kuulab äraja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded; 

6.10. valib volikogu liikmete seast kaheks aastaks revisjonikomisjoni. Komisjon 

valib endale liikmete hulgast esimehe; 

6.11. kinnitab juhatuse poolt esitatud seltsi auliikmed; 

6.12. otsustab seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise. 

 

7. EMLS juhatus 

7.1. Seltsi volikogude vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus, mille valib ja 

kutsub tagasi volikogu. Juhatus lähtub oma tegevuses Mittetulundusühingute 

seadustest, Seltsi põhikirjast, volikogu otsustestja muudest õigusaktidest. 

7.2. EMLS-i juhatus on seltsi esindaja nii seltskonnas kui asutuste ees ja vastutab 

seltsi tegevuse eest. Juhatus ajab seltsi asju erilise volituseta ja annab seltsi 

nimel välja edasivolitusi. EMLS-i võib kõigis õigustehinguis esindada kas 

juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget; 



7.2.1. volitused kestavad kaks aastat; 

7.2.2. on kuni 12-liikmeline.  

7.3. Ametid jaotab juhatus omavahel; 

7.3.1. peab oma istungeid tarvidust mööda. Otsus võetakse vastu, kui poolt 

hääletab vähemalt kuus liiget, seejuures esimees või tema äraolekul 

aseesimees Koosolekust ühes päevakorraga teatatakse liikmeile vähemalt 

kümme päeva varem;  

7.3.2. korraldab seltsi tööd, andes oma tegevusest aru volikogule. Koostab 

tegevuskavad, aruanded ja lahendab saabunud kaebused 

7.3.3. palkab ja vabastab vajaduse korral ametnikke ja määrab neile palgad; 

7.3.4. käsutab seltsi materiaalseid ja rahalisi vahendeid;  

7.3.5. informeerib regulaarselt oma tegevusest liikmeskonda; 

7.3.6. esitab volikogule auliikmete kandidaadid, kui juhatus pole teinud 

ühehäälset otsust. 

7.3.7. määrab lahkunud juhatuse liikmete asemele asendusliikme 

7.3.8. määrab audiitori 

7.4. Juhatuse liige, kes on põhjuseta puudunud ühtjärge kahelt juhatuse 

koosolekulult langeb juhatuselt automaatselt välja. 

8. Lõpetamine 

8.1. EMLS lõpetab oma tegevuse; 

8.1.1. seadustes sätestatud korras, kui selle poolt hääletab 2/3 volinikest. 

8.1.2. pankrotimenetluse algatamisel Seltsi vastu 

8.1.3. seltsi liikmete arvu vähenemisel alla 100 liikme 

8.2. EMLS tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega 

mittetulundusühingule või sihtasutusele. 

Põhikiri on vastu võetud EMLS teisel volikogul 28.jaanuaril 1989.a. Pärnu Raekojas. 

Parandused põhikirjas on vastu võetud: 

Tartu volikogus 18. juunil 1989.a. 

Jõgeva volikogus 12. jaanuaril 1991 .a. 

Tallinna volikogus 22. jaanuaril 1993.a. 

Tallinna volikogus 19.novembril 1994.a. 

Paide volikogus 15. novembril 1997.a. 

Tallinna volikogus 27.jaanuaril 1999.a.  

 


