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MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE LIIKMETE VALIMISE KO RD 

 
1. Üldosa 
1.1 MTÜ Kodukant Läänemaa (edaspidi KKLM) juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan. 
1.2 Juhatuse koosseisus on esindatud avaliksektor (kohaliku omavalituse esindaja), 
mittetulundussektor (mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja) ja ettevõtlussektor 
(äriühingu esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja), kusjuures kohaliku omavalitsuse üksuste 
esindatus juhatuses on alla 50% ja juhatuse liikmetest peavad vähemalt 75% olema KKLM 
liikmete esindajad; 
1.3 Juhatus valitakse 5 - 9 liikmeline. Juhatuse moodustamisel järgitakse üldjuhul põhimõtet: 
kolmandik avaliku sektori esindajad, kolmandik mittetulundussektori ja kolmandik 
ettevõtlussektori esindajad; 
1.4 Juhatuse liikmetest uueneb igal valimiskorral vähemalt 1/3. 
 
2. Kandidaatide esitamine 
2.1 KKLM juhatuse liikme kandidaat peab olema nimetatud KKLM liikme poolt.  
2.1.1 Juhatuse liikme kandidatuur seatakse üles juhatuse liikme kandidaadi esitanud liikme 
juhtorgani  kirjaliku ettepaneku alusel ( Lisa 4); 
2.2 KKLM juhatuse liikme kandidaat saadab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud KKLM 
juhatuse liikme kandidaadi nõusoleku (Lisa 3) KKLM kontorisse meili teel aadressile 
laaneliider@kklm.ee  kandideerimise tähtajaks määratud kuupäeval kell 24.00-ks; 
2.3 Kohaliku omavalitsuse esindaja esitab pädeva organi (vallavalitsuse) otsuse; 
2.4 Tähtajaks esitatud kandidaatide nimekiri saadetakse liikmetele koos üldkoosoleku 
materjalidega. 

3. Valimiste läbiviimine ja valimistulemuste väljaselgitamine 
3.1 KKLM juhatuse määrab üldkoosolek. Enne valimisi saab juhatuse liikmekandidaat 
võimaluse ennast tutvustada; 
3.2 Iga üldkoosolekul osaleva liikme esindaja saab valimissedeli (Lisa 1), millele on kantud 
kandidaatide nimekiri sektorite kaupa (tähestiku järjekorras, eesnime järgi); 
3.3 Juhatuse liikmekandidaat saab ennast taandada kuni 5 päeva enne Üldkoosoleku 
toimumist. Kui juhatuse liikmekandidaat erandkorras taandab ennast vahetult enne valimisi, 
tehakse valimissedelile erivärviline märge; 
3.4 Hääletamine on salajane ning igal valijal on hääled vastavalt juhatuse liikmete arvule; 
3.5 Häälte lugemiseks ja valimistulemuste kindlakstegemiseks moodustatakse üldkoosoleku 
ettepanekul 3-liikmeline häältelugemiskomisjon; 
3.6 Valituks loetakse kandidaadid häälteenamuse alusel. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse 
läbi täiendav valimine, hääletussedelile kirjutatakse selle kandidaadi nimi, keda eelistatakse. 
3.7 Pingerea koostamisel jälgitakse nõudeid: iga sektori esindatust vastavalt punktile 1.3 (Lisa 
2); 
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3.8 Kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui ¾ eelmise juhatuse liikmetest, siis kõige 
vähem hääli saanud eelmise juhatuse koosseisus olnud kandidaat asendatakse sama sektori 
järgmise enim hääli saanud kandidaadiga; 
3.9 Valimistulemuste põhjal määrab üldkoosolek järgmiseks perioodiks MTÜ KKLM 
juhatuse koosseisu; 
3.10 Juhatus valib oma esimesel koosolekul juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja 
aseesimehe. 
 
 
4. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja volituste lõppemine 
4.1 Juhatuse liikme tagasikutsumise võivad algatada ja teha sellekohase ettepaneku üldkogule: 
4.1.1 enda tagasikutsumist taotlev juhatuse liige, esitades sellekohase avalduse; 
4.1.2 KKLM liikmetest vähemalt 1/10 esindajatest ühisavalduse alusel; 
4.2 Kui juhatuse liikmel ei ole enam juriidilist õigust liikmeks olevat organisatsiooni 
esindada, siis kehtivad tema volitused kuni järgmise üldkoosolekuni, kus toimub uue liikme 
valimine; 
4.3 Tagasikutsutud juhatuse liikme asemele valib uue liikme üldkoosolek. Uus juhatuse liige 
saab tulla samast sektorist arvestusega, et täidetakse punktis 1.2 toodud tingimust; 
4.4 Juhatuse liikme volitused lõpevad peale 3-aastase perioodi lõppu ning uue juhatuse 
kinnitamist üldkoosoleku poolt. 
 
 
 
Käesoleva korra lisad: 
Lisa 1 Valimissedel 
Lisa 2 Hääletuse protokoll 
Lisa 3 Juhatuse liikmekandidaadi nõusolek 
Lisa 4  KKLM liikme ettepanek 


