
                                                  

 

         KINNITATUD 

       MTÜ Partnerid üldkoosoleku otsusega 
         31.jaanuar 2018.a. 
                                                  

 
Mittetulundusühing Partnerid 
Juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise kord 
 
 

1. Üldosa 
1.1 Mittetulundusühing Partnerid (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev 

juriidiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate vabatahtlik omaalgatuslik 
ühendus. 

1.2 Ühingu liikmel on õigus oma esindaja kaudu valida ja olla valitud ühingu juhatusse. 
1.3 Ühingu liikme esindajaks võib olla FIE, äriühingu, MTÜ ja SA juhatuse poolt 

määratud esindaja ning vastavalt KOV-i põhimäärusele määratud esindaja. 
1.4 Igal ühingu liikmel on õigus esitada oma kandidaat ühingu juhatusse. 
1.5  Ühingu juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan ning on vastutav ühingu 

üldkoosoleku ees.  
1.6   Minimaalne juhatuse liikmete arv on 6 ja maksimaalne 12. 
1.7 Ühingu juhatuse liikmeks saab valida igast omavalitsuspiirkonnast üldjuhul kuni 3 

esindajat, arvestades, et ühte sektorit saab esindada ainult üks liige. 
1.8  Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kuni kolmeks aastaks ning juhatuse liikmed 

peavad vahetuma ühe kolmandiku ulatuses arvates juhatuse liikmete valimisest. 
Juhatuse liikmete arvu vähendamine ei tähenda liikmete vahetust. 

1.9 Juhatuse koosseisus peavad olema esindatud kolme erineva sektori (avalik, 
ettevõtjad ja kolmas sektor) esindajad ning ühegi huvirühma esindatus juhatuses 
kokku ei tohi olla üle 49%.  

1.10 Juhatuse liikme kohustused hakkavad kehtima üldkoosoleku järgselt pärast 
valimistulemuste kinnitamist. 
 

2. Kandidaatide nimetamine 
2.1 Omavalitsusüksuse territooriumil tegutsevate ühingu liikmete poolt esitatakse 

kirjalik ettepanek juhatuse liikmete kandidaatide kohta e-posti 
(info@mtupartnerid.eu) vahendusel määratud tähtajaks või suuliselt 
üldkoosolekul kandidaatide ülesseadmise päevakorra punkti juures. 

2.2 Kandidaadi esitamiseks on vajalik kandidaadi kirjalik või suuliselt antud nõusolek 
üldkoosolekul. 

2.3 Ülesseatud kandidaadil on õigus enda tutvustamiseks üldkoosolekul 5 minuti 
jooksul vastava päevakorrapunkti juures. 

2.4 Ülesseatud kandidaadil on õigus enda tutvustamiseks kirjalikult, edastades kirjaliku 
tutvustuse vähemalt 3 kalendripäeva enne üldkoosolekut e-postiga 
(info@mtupartnerid.eu) 
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2.5 Üks isik saab kandideerida ainult ühe kohaliku omavalitsuse ühe sektori esindajaks. 
 

3. Valimiste läbiviimine 
3.1 Valimised viib läbi üldkoosoleku juhataja. 

 
3.2 Juhul, kui igast omavalitsuspiirkonnast esitatakse kuni 3 kandidaati ja üldkoosolek 

on selles osas üksmeelel ning kujunenud nimekiri vastab punktis 1.9 toodud 
nõuetele, toimub kogu nimekirja avalik hääletamine. 

3.3 Juhul, kui on esitatud rohkem kandidaate või nimekiri ei vasta punktis 1.9 toodud 
nõuetele, viiakse juhatuse valimised läbi kolmes voorus allpool toodud järjekorras: 
3.3.1 Kohalike omavalitsuste üksuste esindajate valimine; 
3.3.2 Ettevõtlussektori esindajate valimine; 
3.3.3 Mittetulundussektori esindajate valimine 

3.4 Kandidaadil on õigus oma kandidatuur tagasi võtta enne hääletuse algust. 
3.5 Igal ühingu liikmel on õigus juhatuse liikmete valimisel hääletada kõigi kohalike 

omavalitsuste kõigi sektorite kandidaatide valimisel. 
3.6 Ühingu liige, kes ei osale koosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma 

organisatsiooni teist esindajat enda eest hääletama. 
 

4. Valimistulemuste väljaselgitamine 
4.1  Juhatuse liikmete valimisel osutuvad valituks igas voorus 4 enim hääli saanud 

kandidaati.  
4.2 Enim hääli saanud kandidaadid kantakse omavalitsuste kaupa juhatuse 

kandidaatide nimekirja. 
4.3 Häälte võrdsel jagunemisel viiakse vajadusel läbi kordushääletus võrdse häälte 

arvuga kandidaatide vahel. 
4.4 Juhul kui nimekiri ei vasta kõigi sektorite esindatuse printsiibile, siis leitakse 

üldkoosoleku poolt parim võimalik lahendus. 
4.5 Üldkoosoleku juhataja fikseerib hääletuse tulemused üldkoosoleku protokollis. 
4.6 Enne juhatuse liikmete valimistulemuste kinnitamist on kuni 15 min vaheaeg 

võimalike protestide esitamiseks. 
4.7 Juhatuse liikmete valimine kinnitatakse ühingu üldkoosoleku otsusega. 

 
5. Protest 

5.1 Valimistega seotud protestid tuleb esitada suuliselt või kirjalikult enne 
valimistulemuste kinnitamist üldkoosoleku juhatajale. Hilisemaid proteste ei 
arvestata. Protestide osas võtab üldkoosolek vastu otsuse. 

5.2 Kõik valimistega seotud protseduurilised ja töökorralduslikud otsused võetakse 
vastu üldkoosoleku lahtisel hääletamisel poolthäälte enamusega. 

 
6. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja volituste lõppemine 

6.1 Juhatuse liikme tagasikutsumise võivad algatada ja teha sellekohase ettepaneku 
üldkoosolekule: 
6.1.1  juhatuse liige, esitades sellekohase avalduse; 



                                                  

 

6.1.2 üle poole omavalitsuse haldusterritooriumi  liikmetest, kes soovivad oma 
esindajat ühingus välja vahetada, esitades avalduse koos põhjendusega 
tegevjuhile; 

6.1.3 MTÜ Partnerid juhatus, kui juhatuse liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta 
osalenud kolmel järjestikusel juhatuse koosolekul või on oma tegevusega 
kahjustanud ühingu mainet. 

6.2 Juhatuse liikme volitused lõpevad juhul, kui tal ei ole juriidilist õigust liikmeks 
olevat ühingut esindada või esindatav liige astub MTÜ Partnerite liikmelisusest 
välja. 

6.3 Tagasikutsutud või volituseta juhatuse liikme asemele valib üldkoosolek uue liikme 
lähtudes käesolevast korrast. 
 
 


