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1. Üldosa 

1.1. Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK) juhatus on alaliselt tegutsev 
juhtimisorgan. Juhatus on vastutav ühingu üldkoosoleku ees. Juhatuse liikmete arv on 
3-5. Juhatuse koosseisu valib üldkoosolek kuni kolmeks aastaks. 

1.2. Kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse 
osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus juhatuses peab jääma vastavalt 

Leader määrusele alla 50 protsendi. 

1.3. Vastavalt Leader määrusele ei ole otsuse vastuvõtmisel juhatuses ühegi huvirühma 
liikmete hääleõigus esindatud üle 49 protsendi. Samale Eesti majanduse tegevusalade 

klassifikaatori viienda taseme koodile (EMTAK) vastavad liikmed kuuluvad ühte 
huvirühma.  

1.4. Tagamaks juhatuse koosseisus erinevate huvirühmade tasakaal ja esindatus saab 
kuuluda juhatuse koosseisu maksimaalselt 2 (kaks) sama EMTAK-iga 
liikmesorganisatsiooni esindajat. 

1.5. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes on ühingu liikme esindaja. 

2. Kandidaatide nimetamine 

2.1. Igal SKK liikmesorganisatsioonil on õigus esitada 1 kuni 5 kandidaati. Kandidaadid 
peavad esindama erinevate EMTAK-itega liikmesorganisatsioone; 

2.2. Iga esitatud kandidaadi puhul tuleb ära näidata, millist SKK liiget kandidaat esindab 
(sama kandidaat võib esindada kandideerimisel ka mitut SKK liiget); 

2.3. Kandidaate saab SKK kontorisse paberkandjal või elektrooniliselt meiliaadressile 

info@skk.ee esitada kuni üldkoosoleku päevale eelneva päeva kl 12.00ni. 

2.4. Kandidaadil peab olema SKK liikmesorganisatsiooni esindamiseks õigus (põhikiri, 

volikiri) ning kandidaadi saab üles seada vaid koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga. 

3. Juhatuse valimine üldkoosolekul 

3.1. Valimiste läbiviimiseks, häälte lugemiseks ja valimistulemuste kindlakstegemiseks 

moodustatakse üldkoosoleku ettepanekul 3-liikmeline valimiskomisjon; 

3.2. Kandidaadid saavad võimaluse esineda üldkoosolekul sõnavõtuga tutvustamaks enda 

kandidatuuri; 

3.3. Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad liikmete esindajad saavad valimis-sedeli, 
elektrooniliselt osalevad liikmed juurdepääsu lingi hääletuskeskkonnale. 

3.4. Elektrooniline hääletus viiakse läbi citizenos.com keskkonnas ja osalemiseks on vajalik 
digitaalne isiku tuvastamine; 

3.5. Juhatuse liikme kandidaatide nimekiri pannakse salajasele hääletusele; 



3.6. Iga liikme esindajal on kokku 5 häält. 

3.7. Kandidaatidele antud paberil ja elektroonilised hääled liidetakse; 

3.8. Valituks loetakse 5 enim hääli saanud kandidaati. Kui 5 enim hääli saanud kandidaadi 
hulgas on rohkem kui 2 sama EMTAK-iga kandidaati, loetakse nendest valituks 2 enim 
hääli saanud sama EMTAK-iga kandidaati ja täiendavalt loetakse valituks üldpingereas 

järgmine kandidaat, kelle EMTAK ei kattu juba valituks osutunud 2 sama EMTAK-iga 
kandidaadiga. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 

3.9. Valimistulemuste põhjal määrab üldkoosolek järgmiseks perioodiks MTÜ Saarte 
Koostöökogu juhatuse liikmed. 

3.10. Juhatus valib oma esimesel istungil juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. 


