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Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu  

piirkondliku nõukoja nimetamise kord 

 

1. Üldosa 

1.1 Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK) piirkondliku nõukoja 

moodustamise eesmärk on: 

- SKK arengu suunamine rõhuasetusega arendustegevustele ja kogukondlikule 

ühistegevusele; 

- Liikmeskonna aktiveerimine; 

- Luua paremad võimalused ettepanekute tegemiseks ühingu töö ja arengute suunamiseks; 

- Tagada piirkondade sisuline esindatus SKK-s; 

- Võimaldada piirkondadel kaasa rääkida arengute kavandamisel, tegevuste ja eelarve 

planeerimisel ning elluviimisel; 

- Võimaldada piirkondadel oma arenguvajaduse eest seista, vahetada kogemusi 

- Tõhustada mõlemapoolset ja -suunalist infovahetust;. 

 

1.2 Piirkonnad SKK nõukoja moodustamise mõttes on: 

 Kaarma 

 Kihelkonna 

 Kärla 

 Laimjala 

 Leisi 

 Lümanda 

 Muhu 

 Mustjala 

 Orissaare 

 Pihtla 

 Pöide 

 Ruhnu 

 Salme 

 Torgu 

 Valjala 

 

1.3 Piirkonna esindaja nimetamise SKK piirkondlikus nõukojas otsustavad piirkonnas tegutsevad 

SKK liikmed. Nimetatav ise ei pea olema tingimata SKK liikmesorganisatsiooni esindaja. 

1.4 Piirkonna esindaja nimetamine ei ole kohustuslik. 

1.5 Piirkondliku nõukoja tööd korraldab SKK tegevjuht  

1.6 Piirkondliku nõukoja töökorra koostab tegevmeeskonnaga koostöös ja kinnitab  SKK juhatus. 

 

2. Piirkondliku nõukoja kandidaatide nimetamine  

2.1 Kandidaatide nimetamist aitab korraldada SKK tegevmeeskond 

2.2 SKK tegevmeeskond räägib piirkonnas tegutsevate SKK liikmetega läbi ja lepib kokku 

konkreetse sellele piirkonnale sobilikud reeglid esindaja nimetamiseks 

2.3 Piirkonnas otsustatakse: 

- kes võib piirkonda esindada; 

http://www.saaremaavald.ee/kaarma
http://www.saaremaavald.ee/kihelkonna
http://www.saaremaavald.ee/karla
http://www.saaremaavald.ee/laimjala
http://www.saaremaavald.ee/leisi
http://www.saaremaavald.ee/lumanda
http://www.saaremaavald.ee/mustjala
http://www.saaremaavald.ee/orissaare
http://www.saaremaavald.ee/pihtla
http://www.saaremaavald.ee/poide
http://www.saaremaavald.ee/salme
http://www.saaremaavald.ee/torgu
http://www.saaremaavald.ee/valjala


- kuidas selgitatakse välja esindaja, kui kandidaate on mitu; 

- kuidas toimub tulemuse fikseerimine; 

- muud piirkonna jaoks olulised punktid. 

3 Nõukoja liikmete kinnitamine  

3.1 SKK piirkondliku nõukoja liikmed kinnitab SKK juhatus. 

3.2 Piirkonnad esitavad SKK juhatusele kinnitamiseks piirkondliku esindaja kandidaadi. 

3.3 Juhatus hindab, kas kandidaadi esitamisel on järgitud piirkonnas kokku lepitud reegleid ja 

teeb otsuse kandidaadi nõukoja liikmeks nimetamise kohta. 

3.4 Kahtluste, reeglite rikkumise ja protestide korral on juhatusel õigus jätta kandidaat liikmeks 

nimetamata ja küsida piirkonna liikmetelt täiendavaid selgitusi. 

4 Nõukoja liikme volituste kehtivus ja liikme tagasikutsumine. 

4.1 Nõukoja liikme volitused kehtivad kuni 3 aastat. Kandidaadi esitamisel võib piirkond kokku 

leppida ka lühema volituste perioodi. 

4.2 Nõukoja liikme tagasikutsumise võivad algatada ja teha sellekohase ettepaneku; 

4.2.1 enda tagasikutsumist taotlev nõukoja liige, esitades sellekohase avalduse; 

4.2.2 piirkonna liikmed esitades sellekohase avalduse koos põhjendustega või esitades 

nõuetekohase ettepaneku uue liikme nimetamiseks. 

 


