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MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise kord
1. Üldosa
1.1 MTÜ Järva Arengu Partnerid (edaspidi JAP) juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan.
1.2 Iga liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta võib juhatuses olla üks sama
omavalitsusüksuse territooriumil tegutseva liikme esindaja ning juhatuse liikmete arv ei saa olla väiksem
tegevuspiirkonna liikmeks olevate kohalike omavalitsuse üksuste arvust;
1.3 Juhatuse koosseisus peavad olema esindatud avalik (kohaliku omavalituse esindaja),
mittetulundussektor (mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja) ja ettevõtlussektor (äriühingu
esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja), kusjuures kohaliku omavalitsuse üksuste esindatus juhatuses
peab olema alla 50%;
1.4 Juhatus valitakse 9-liikmeline. Juhatuse moodustamisel järgitakse üldjuhul põhimõtet: kolmandik
avaliku sektori esindajad, kolmandik mittetulundussektori ja kolmandik ettevõtlussektori esindajad;
1.5 Juhatuse liikmetest peab uuenema igal valimiskorral vähemalt 1/3 liikmetest.
2. Kandidaatide esitamine
2.1 JAP juhatuse liikme kandidaat peab olema JAP liikmesorganisatsiooni esindaja;
2.2 JAP juhatuse liikme kandidaat saadab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud JAP juhatuse liikme
kandidaadi avalduse vormi (Lisa 3) JAP kontorisse meili teel aadressile jap@jap.org.ee kandideerimise
tähtajaks määratud kuupäeval kell 24.00-ks;
2.3 Lisaks avaldusele esitab kandidaat:
2.3.1 Kahe JAP liikme toetuskirja (Lisa 4);
2.3.2 Juhul, kui kandidaat ei ole liikmesorganisatsiooni juhatuse liige, esitab ta juhtorgani toetuskirja (Lisa
4 vormil);
2.3.3 Kohaliku omavalitsuse esindaja esitab pädeva organi (vallavalitsuse) otsuse;
2.4 Tähtajaks esitatud kandidaatide nimekiri saadetakse liikmetele koos üldkogu materjalidega.
3. Valimiste läbiviimine ja valimistulemuste väljaselgitamine
3.1 JAP juhatuse valib üldkogu. Enne valimisi saab juhatuse liikmekandidaat ennast tutvustada;
3.2 Iga üldkogul 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 Üldkogu toimumist. Kui juhatuse
liikmekandidaat erandkorras taandab ennast vahetult enne valimisi, tehakse valimissedelile erivärviline
märge;
3.4 Hääletamine on salajane ning igal valijal on kuni 6 häält;
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: vähemalt üks kandidaat igast omavalitsuspiirkonnast ja
sektorite esindatust vastavalt punktile 1.4 (Lisa 2);
3.8 Kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui kolmandik eelmise juhatuse liikmetest, siis kõige
vähem hääli saanud eelmise juhatuse koosseisus olnud kandidaat asendatakse sama omavalitsuse ja
sama sektori järgmise enim hääli saanud kandidaadiga;
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3.9 Valimistulemuste põhjal määrab üldkogu järgmiseks perioodiks MTÜ JAP juhatuse koosseisu;
3.10 Juhatus valib oma esimesel koosolekul juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe;
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 JAP liikmetest vähemalt 1/10 esindajat, ühisavalduse alusel;
4.2 Kui juhatuse liikmel ei ole juriidilist õigust liikmeks olevat organisatsiooni esindada, siis kehtivad
tema volitused kuni järgmise üldkoosolekuni, kus toimub uue liikme valimine;
4.3 Tagasikutsutud või volituseta juhatuse liikme asemele valib uue liikme üldkogu, lähtudes viimasest
kehtivast valimisprotokollist. Kui samast omavalitsusest pole valimisprotokollis kandidaate, siis
korraldatakse juhatuse asendusliikme kandidaatide esitamine vastavalt käesolevale korrale. Uus juhatuse
liige saab tulla samast omavalitsuspiirkonnast arvestusega, et täidetakse punktis 1.3 toodud tingimust.
4.4 Juhatuse liikme volitused lõpevad peale 3-aastase perioodi lõppu ning uue juhatuse kinnitamist
äriregistris.
Käesoleva korra lisad:
Lisa 1 Valimissedel
Lisa 2 Hääletuse protokoll
Lisa 3 JAP Juhatuse liikmekandidaadi avaldus
Lisa 4 Toetaja kinnitus
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Lisa 1
Valimissedel
Hääli saad anda kokku 6. Tee rist kandidaadi nime ette, kelle valisid.
Kandidaat (omavalitsus)
KOV esindajad
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)

MTÜ esindajad
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)

* Kandidaadid esitatakse hääletussedelil tähestikulises järjekorras.
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Ettevõtjate esindajad
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)
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Lisa 2
Hääletuse protokoll
Häältelugemiskomisjoni koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev:
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
Häältelugemiskomisjoni liikmed:
Päevakord: MTÜ Järva Arengu partnerid juhatuse valimine
1. Nimekirja alusel anti välja x valimissedelit
2. Valimiskastis oli x sedelit, neist rikutuid x
3. Häältelugemisele läks x sedelit.
4. Juhatuse valimise tulemus on vormistatud tabelis
Juhatuse liikmekandidaatide pingerida (saadud häälte järgi)
Hääletustulemus / pingerida I valik: Piirkonna ja sektori järgi II valik: Vabade kohtade
täitmine pingerea järgi
Hääli
Ees- ja perekonnanimi*
jah/ei Selgitus
Jah/ei Selgitus

Hääli

Valituks osutusid järgmised juhatuse liikmed:
KOV esindajad
MTÜ esindajad
Hääli
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)

Hääli

Ettevõtjate esindajad
Ees- ja perekonnanimi* (KOV)

Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt häältearvule ning arvestades nõudeid: vähemalt üks kandidaat
igast piirkonnast ja sektorite esindatust vastavalt punktile 1.4;
Häältelugemiskomisjoni liikmete allkirjad:

- 4-

MTÜ JÄRVA ARENGU PARTNERID

Lisa 3
JAP Juhatuse liikme kandidaadi avaldus

Nimi:
E-aadress:
Telefon:
Esindan JAP liiget /organisatsioon/:
Olen nõus kandideerima MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse liikmeks
Kandideerin valdkonnas:
Omavalitsuse esindaja
Ettevõtjate esindaja
Vabaühenduste esindaja
Minu kandidatuuri on üles seadnud ja toetavad (JAP liikme esindajad):
1.
2.

NB! Valida üks

Minu eesmärgid juhatuse liikmena. Miks ma soovin kandideerida juhatuse liikmeks?
Minu senine panus piirkonna arengus:
Olen tutvunud JAP tegevust puudutavate dokumentidega
JAP-dokumendid – strateegia, põhikiri, töökorrad;
LEADER kehtiv määrus ja selle seletuskiri
Olen teadlik, et:
- juhatuse koosolekud toimuvad reeglina igal kuul konkreetsel päeval (praeguse juhatuse koosolek
toimub kuu viimasel esmaspäeval kell 13.00);
- vajadusel olen valmis allkirjastama vajalikke dokumente 2 päeva jooksul;
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Lisa 4
Toetaja kinnitus
MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse valimised
Kinnitan, et toetan MTÜ JAP juhatuse liikme kandidaati:
Kandidaadi nimi:
Toetaja andmed:
Nimi:
E-aadress:
Telefon:
Esindan JAP liiget / organisatsiooni:
Kuupäev:
Allkiri:
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