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1. Üldsätted 
 

1.1. Käesoleva reglemendi eesmärgiks on reguleerida EKL isikuvalimistega seotud küsimusi, 
mida seadus ja põhikiri ei reguleeri. 

1.2. Käesolevat reglementi võib muuta EKL üldkoosoleku otsusega. 
1.3. Valimiste tehniline ettevalmistamine on EKL büroo ülesanne. Sõltumatuse ja erapooletuse 

tagamiseks on EKL büroo juhataja otsustada, kas ja mil määral on üldkoosoleku 
ettevalmistamisse ja läbiviimisesse kaasatud EKL liikmest EKL büroo töötajad. Vastavalt 
vajadusele võib EKL büroo EKL juhatuse heakskiidul kaasata üldkoosoleku 
ettevalmistamisse ja läbiviimisse välispartnereid. 

 

2. EKL üldkoosolek 

2.1. Vastavalt mittetulundusühingute seadusele saavad EKL-i liikmed otsuseid vastu võtta 
üldkoosolekul või üldkoosolekut kokku kutsumata mittetulunduühingute seaduse §-s 221 
sätestatud korras. Üldkoosolekul võivad liikmed osaleda ja oma õigusi teostada nii füüsiliselt 
kohal viibides kui ka vastava võimaluse korral elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul 
füüsiliselt kohal olemata (vastava elektroonilise keskkonna kaudu). 

2.2. Üldkoosoleku teade edastatakse vastavalt EKL põhikirjas toodule. Kutses näidatakse ära 
üldkoosoleku toimumise koht ja/või elektrooniline keskkond, isikuvalimiste korral ka 
kandidaatide esitamise tähtaeg.  

2.3. Üldkoosoleku päevakord, materjalid ja koosolekule esitatud ettepanekud on tutvumiseks 
kättesaadavad kogu üldkoosolekueelse perioodi ja üldkoosoleku ajal EKL kodulehel ja/või 
EKL online süsteemis. 

2.4. Üldkoosolekul saavad osaleda ja hääletada koosoleku/hääletamise toimumise ajal EKL 
liikmete nimekirja kantud isikud. Vastavalt põhikirjale kinnitab liikmete vastuvõtmise ja 
väljaarvamise EKL juhatus. 

2.5. Igal EKL liikmel on üks hääl.  
Sõltumata valitava volinike koosoleku liikmete arvust saab iga EKL liige valida kuni 25 
volinike koosoleku liiget. Sõltumata valitava revisjonikomisjoni liikmete arvust saab iga 
EKL liige valida kuni 3 revisjonikomisjoni liiget. 

2.6. Üldkoosolekul võivad hääletada kõik koosolekul füüsiliselt ja/või elektrooniliselt osalevad 
EKL liikmete nimekirja kantud liikmed või nende esindajad.  



ETTEPANEK 

2.7. Vastavalt põhikirjale saab EKL liige oma hääle delegeerida lihtkirjaliku volikirjaga. Üks 
isik saab volituste alusel esindada kuni viite (5) EKL liiget. 

2.8. Hääletamiseks võidakse kasutada hääletussedeleid, elektroonilisi hääletusseadmeid ja/või 
elektroonilist hääletuskeskkonda. 

2.9. Kokkukutsutud üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. 
Mitme kandidaadi korral juhatab ja protokollib koosolekut kandidaat, kes saab enim hääli. 

2.10. Kokkukutsutud üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse viieliikmeline 
häältelugemiskomisjon. 
Häältelugemiskomisjoni liikmeks saab kandideerida vähemalt 18-aastane EKL liige, kes ei 
kandideeri volinike koosoleku või revisjonikomisjoni liikmeks ja ei ole EKL büroo töötaja. 

2.11. Häältelugemiskomisjoni liikmekandidaate võivad esitada kõik koosolekul osalejad ning 
need hääletatakse läbi kandidaatide esitamise järjekorras. Viis enim hääli saanud kandidaati 
moodustavad häältelugemiskomisjoni. 

2.12. Häältelugemiskomisjoni kokku loetud/elektroonse hääletusseadme kasutamise korral 
visuaalsel vaatlusel kinnitatud hääletustulemused on lõplikud. Hääletustulemused allkirjastatakse 
komisjoni liikmete poolt ja nende kohta vormistatakse hääletustulemuste protokoll.  

2.13. Üldkoosoleku korralduse kohta protesti esitamine ja/või hääletustulemuste vaidlustamine:  
• Üldkoosoleku avaliku hääletuse puhul saab hääletustulemust vaidlustada kohe pärast tulemuste 

teatavaks tegemist. Esitatud protest võib olla suuline tingimusel, et selle esitamine ja lahendus on 
protokollitavad.  

• Üldkoosoleku salajase hääletuse ja/või üldkoosoleku korraldusega seotud protest peab 
olema esitatud kirjalikult kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid ära näidates kahe tööpäeva 
jooksul pärast hääletustulemuste teatavaks tegemist avaldusega EKL juhatusele.  
EKL büroo menetleb proteste, vajadusel kasutab eksperte väljastpoolt EKLi ning edastab 
protestid koos omapoolsete kommentaaride ja ekspertarvamus(t)ega EKL juhatusele 
otsustamiseks. Protestide lahendamine toimub juhatuse koosolekul ning protokollitakse 
üldises korras. 
Salajase hääletuse puhul on protestijal õigus nõuda häälte ülelugemist ja siis loeb hääled üle 
protestija/protestijate, EKL juhatuse esindaja ja EKL büroo esindaja juuresolekul sama 
häältelugemiskomisjon.  

2.14. Kõikide kirjalike hääletuste sedeleid ning andmeid elektrooniliste häälte kohta säilitatakse 
EKL arhiivis 3 aastat.  

 

3. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimised 

3.1. Pärast volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni valimistega seonduva üldkoosoleku 
väljakuulutamist algab volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikme kandidaatide esitamine 
ja registreerimine. Juhatus teavitab EKL liikmeid eelnevalt kandidaatide esitamise tähtajast.  

3.2. Nõuded EKL volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimisel: 
• Vähemalt 18-aastane füüsiline isik; 
• Ei ole EKL büroo töötaja; 
• (Digi)allkirjastatud kandideerimisnõusolekuga esitab oma kontaktandmed ning kinnitab oma 

teovõimet ja eesti keele valdamist vähemalt volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni tööks 
vajalikul määral; 
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• EKL volinike koosoleku kandidaat peab olema EKL liige. 

3.3. Volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikme kandidaadi saab üles seada iga EKL liige 
avalduse alusel. Avalduses märgitakse ära kandidaadi nimi ja kontaktandmed. Avaldus esitatakse 
EKL büroole (digi)allkirjastatult, võimalusel koos kandidaadi poolt digitaalallkirjastatud 
kandideerimisnõusolekuga. 

3.3.1 Iga EKL liige saab ise ennast volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni 
kandidaadiks seada esitades EKL büroole (digi)allkirjastatud 
kandideerimisnõusoleku. 

3.4. EKL büroo kontrollib kandidaadi vastavust vastavalt volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni 
liikmeks kandideerimise nõuetele ning küsib selle puudumisel kandidaadilt 
kandideerimisnõusoleku. 

3.5. Allkirjastatud kandideerimisnõusoleku saabumisel lisatakse kandidaat vastavalt volinike 
koosoleku ja/või revisjonikomisjoni kandidaatide nimekirja. Kandideerimisnõusoleku puudumisel 
kandidaati nimekirja ei lülitata. 

3.6. Kandidaatide registreerimine lõpeb juhatuse teates nimetatud tähtajal.  

3.7. Kandidaatide nimekiri, järjestatuna perekonnanimede järgi tähestikulisse järjestusse, avaldatakse 
EKL koduleheküljel soovijatele tutvumiseks kohe pärast registreerimise alustamist ja 
kandidaatide nimekirja  täiendatakse jooksvalt. 

3.8. Kandidaadi esitamist või tema vastavust nõuetele võib vaidlustada tema esitamise perioodil või 
kandideerimist takistavate asjaolude ilmnemisel mõistliku aja jooksul. 

3.9. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse salajasel hääletamisel. 

 

4. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni hääletuse protseduur: 

4.1. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete arvu hääletus: 

Üldkoosolekul osalevad liikmed teevad ettepanekuid valitava volinike koosoleku ja 
revisjonikomisjoni liikmete arvu kohta vastavalt EKL põhikirjas sätestatule.  
Variandid hääletatakse järjest läbi avalikul hääletusel.  
Iga liige võib oma hääle anda igale talle sobivale variandile.  
Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete arv otsustatakse häälteenamusega – valituks 
osutub variant, mis kogub kõige rohkem poolthääli. Võrdse arvu häälte korral osutub valituks 
väikseimaarvulisem liikmete arv. 

4.2. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimine: 

Igale kandidaadile omistatakse järjekorranumber vastavalt asukohale perekonnanime 
tähestikulises järjekorras.  
Iga hääletaja märgib üheselt arusaadavalt, milliste kandidaatide poolt ta hääletab.  
Hääletajal on õigus märkida kuni 25 volinike koosoleku kandidaati ja kuni 3 
revisjonikomisjoni kandidaati.  
Juhul, kui hääletaja märgib rohkem kandidaate, loetakse hääletaja poolt antud hääled rikutuks ja 
neid hääli ei arvestata.  

4.2.1 Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimise läbiviimiseks on järgmised 
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viisid, mida võib kasutada üksikult või kombineerides: 

• Valimine hääletussedelitega:  

Üldkoosolekul osalejatele jagatakse allkirja vastu hääletussedelid.  
Hääletussedelil on toodud, mis organi valimistega on tegu, valimiste kuupäev ja 
nummerdatud kandidaatide nimekiri perekonnanime järgi tähestikulises järjekorras.  
Kui kõigile osalejatele on hääletussedelid kätte jagatud, kuulutab koosoleku juhataja 
valimised avatuks ja sellega samal ajal avatakse eelnevalt häältelugemiskomisjoni poolt 
üle kontrollitud ja suletud hääletuskastid hääletussedelite lisamiseks. Hääletussedeleid 
kogutakse valimiskasti(desse) koosoleku juhataja poolt määratud ajani. 
Hääletussedelid märgistatakse enne valimiskasti(desse) laskmist valimiskasti(de) juures 
häältelugemiskomisjoni liikme poolt. Valimisteks mõeldud aja lõppedes suletakse 
valmiskast(id) korduvat avamist välistaval viisil. 
 
Hääletussedelid, millest ei ole võimalik välja lugeda hääletaja tahteavaldust, loetakse 
rikutuks ning neid ei arvestata. Hääletamiseks ettenähtud aja jooksul on õigus rikutud või 
ülemärgitud hääletussedel vahetada enne valimiskasti panekut puhta sedeli vastu. Uue 
hääletussedeli saamise kohta annab hääletaja allkirja ning tagastab rikutud sedeli, millele 
tehakse tühistuse märge. Enne hääletuseks määratud aja lõppu vahetamiseks tagastatud 
rikutud sedeleid säilitatakse eraldi ning neid ei loeta hääletustulemiste protokollis. 
 
Hääletussedelid loeb üle ja hääletustulemused loeb kokku häältelugemiskomisjon esimesel 
neile sobival ajal, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul.  
Tulemused vormistatakse hääletustulemuste protokolliga, mis allkirjastatakse 
häältelugemiskomisjoni liikmete poolt. 

• Valimine elektroonilise hääletusseadme abil: 
Üldkoosolekul antakse igale osalejale allkirja vastu elektroonne hääletusseade ning 
volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri. 
Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni kandidaadid hääletatakse läbi ükshaaval 
salajasel hääletusel. 
Hääletustulemused saadakse elektroonsete hääletusseadmete teenuse pakkujalt. 
Protsessi jälgib häältelugemiskomisjon, kes kinnitab hääletustulemused ja vormistab 
hääletustulemuste protokolli. 

• Elektroonne hääletus: 
Hääletustulemused genereeruvad elektroonsest hääletuskeskkonnast. Selle põhjal 
vormistatakse hääletustulemuste protokoll, mis allkirjastatakse EKL juhatuse esimehe 
ja protokollija poolt. 

4.3 Hääletustulemuste protokollis järjestatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule. Valituks 
osutuvad need, kes on saanud enim hääli. Ülejäänud kandidaadid, kes on saanud vähemalt ühe 
hääle, jäävad nimekirja volinike koosoleku/revisjonikomisjoni asendusliikmetena saavutatud 
hääletustulemuse järjestuses.  

4.3.1 Sama häälte arvu saanud kandidaadid järjestatakse liisu heitmise teel. Liisu heitmise viib 
läbi häältelugemiskomisjon. 

4.4 Valimistulemused loetakse lõplikuks hääletustulemuste protokolli avaldamisega EKL 
koduleheküljel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist, või pärast protestide 
lahendamist ja vastava protokolli avalikustamist.  

4.5 Kui isik peatab oma osalemise volinike koosoleku töös seoses juhatusse või revisjonikomisjoni 



ETTEPANEK 

valimisega, saab volinike koosoleku liikmeks järgmine valimistulemuste nimekirjas olev 
asendusliige. Kui sama isik lõpetab töö juhatuses või revisjonikomisjonis, taastuvad tema õigused 
volinike koosoleku liikmena ning tema asendusliikme töö volinike koosoleku liikmena lõpeb. 
Asendusliige asub taas oma kohale asendusliikmete nimekirjas, milleks annab talle õiguse 
hääletustulemus. 

4.6 Volinike koosolek valib oma esimesel koosolekul enda hulgast esimehe ja aseesimehe. 

 

5. Juhatuse valimine 

5.1 Pärast juhatuse valimistega seonduva volinike koosoleku väljakuulutamist algab juhatuse liikme 
kandidaatide esitamine ja registreerimine. 

5.2 Nõuded EKL juhatuse liikmeks kandideerimisel: 
• Vähemalt 18-aastane füüsiline isik 
• (Digi)allkirjastatud kandideerimisnõusolekuga esitab oma kontaktandmed ning kinnitab oma 

teovõimet ja eesti keele valdamist vähemalt juhatuse tööks vajalikul määral. 

5.3 Juhatuse liikme kandidaadi saab üles seada iga EKL liige avalduse alusel. Avalduses märgitakse ära 
kandidaadi nimi ja kontaktandmed. Avaldus esitatakse EKL büroole (digi)allkirjastatult, võimalusel 
koos kandidaadi poolt digitaalallkirjastatud kandideerimisnõusolekuga. 
 
5.3.1 Iga EKL liige saab ise ennast juhatuse liikme kandidaadiks seada, esitades EKL büroole 

(digi)allkirjastatud kandideerimisnõusoleku. 

5.4 EKL büroo kontrollib kandidaadi vastavust juhatuse liikmeks kandideerimise nõuetele ning küsib 
selle puudumisel kandidaadilt kandideerimisnõusoleku. 

5.5 Allkirjastatud kandideerimisnõusoleku saabumisel lisatakse kandidaat juhatuse kandidaatide 
nimekirja. Kandideerimisnõusoleku puudumisel kandidaati nimekirja ei lülitata. 

5.6 Kandidaatide nimekiri, järjestatuna perekonnanimede järgi tähestikulisse järjestusse, avaldatakse 
EKL koduleheküljel soovijatele tutvumiseks kohe pärast registreerimise alustamist ja kandidaatide 
nimekirja täiendatakse jooksvalt. 

5.7 Kandidaatide registreerimise lõpu kuulutab välja volinike koosoleku juhataja.  

5.8 Igale kandidaadile omistatakse järjekorranumber vastavalt asukohale juhatuse liikmete 
kandidaatide perekonnanime tähestikulises järjekorras.  

5.9 EKL juhatus valitakse volinike koosolekul salajasel hääletamisel. Hääletamisel osalevad kõik 
koosolekul osalevad volinike koosoleku liikmed. Igal volinike koosoleku liikmel on üks hääl. 

 

6. Juhatuse liikmete hääletuse protseduur 

6.1 Hääletuse läbiviimiseks valitakse kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon.   
Häältelugemiskomisjoni liikmeks saab kandideerida vähemalt 18-aastane EKL liige, kes ei 
kandideeri juhatuse liikmeks ja ei ole EKL büroo töötaja. 

Häältelugemiskomisjoni liikmekandidaate võivad esitada kõik koosolekul osalejad ning need 
hääletatakse läbi kandidaatide esitamise järjekorras. Kolm enim hääli saanud kandidaati 
moodustavad häältelugemiskomisjoni. 
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6.2 Volinike koosolekul osalevad liikmed teevad ettepanekuid valitava juhatuse liikmete arvu kohta 

vastavalt EKL põhikirjas sätestatule.  
Variandid hääletatakse järjest läbi avalikul hääletusel.  
Iga liige võib oma hääle anda igale talle sobivale variandile.  
Juhatuse liikmete arv otsustatakse häälteenamusega – valituks osutub variant, mis kogub kõige 
rohkem poolthääli. Võrdse arvu häälte korral osutub valituks väikseimaarvulisem liikmete arv. 

6.3 Volinike koosolekul osalejatele jagatakse allkirja vastu hääletussedelid.  
Hääletussedelil on toodud, et tegu on juhatuse valimistega, valimiste kuupäev ja nummerdatud 
kandidaatide nimekiri perekonnanime järgi tähestikulises järjekorras. 

6.4 Kui kõigile osalejatele on hääletussedelid kätte jagatud, kuulutab koosoleku juhataja valimised 
avatuks ja sellega samal ajal avatakse hääletuskast. Hääletussedeleid kogutakse valimiskasti 
koosoleku juhataja poolt määratud ajani. 
Iga hääletaja märgib üheselt arusaadavalt, milliste kandidaatide poolt ta hääletab. Hääletajal on 
õigus märkida vähem kandidaate, kui on valitavaid liikmeid. Juhul, kui hääletaja märgib rohkem 
kandidaate, kui on valitavaid liikmeid, loetakse hääletaja poolt antud hääled rikutuks ja neid hääli 
ei arvestata. 

6.5 Hääletussedelid, millest ei ole võimalik välja lugeda hääletaja tahteavaldust, loetakse rikutuks ning 
neid ei arvestata. Hääletamiseks ettenähtud aja jooksul on õigus rikutud või ülemärgitud 
hääletussedel vahetada enne valimiskasti panekut puhta sedeli vastu. Uue hääletussedeli saamise 
kohta annab hääletaja allkirja ning tagastab rikutud sedeli, millele tehakse tühistuse märge. Enne 
hääletuseks määratud aja lõppu vahetamiseks tagastatud rikutud sedeleid säilitatakse eraldi ning 
neid ei loeta hääletustulemuste protokollis. 

6.6 Hääletussedelid loeb üle ja hääletustulemused loeb kokku häältelugemiskomisjon.  
Tulemused järjestatakse vastavalt saadud häälte arvule. Juhatuse liikmeks valituks osutuvad need, 
kes on saanud enim hääli. Ülejäänud kandidaadid, kes on saanud vähemalt ühe hääle, jäävad 
nimekirja asendusliikmetena saavutatud hääletustulemuse järjestuses.  
Sama häälte arvu saanud kandidaadid järjestatakse liisu heitmise teel. Liisu heitmise viib läbi 
häältelugemiskomisjon.  

6.7 Häältelugemiskomisjon esitab hääletuse tulemuse, juhatuse koosseisu ja asendusliikmete järjekorra 
volinike koosolekule kinnitamiseks. Hilisem juhatuse liikmete asendamine toimub asendusliikmete 
nimekirja alusel volinike koosoleku otsusega.  

6.8 Hääletustulemust saab vaidlustada kohe pärast tulemuste teatavaks tegemist. Esitatud protest võib 
olla suuline tingimusel, et selle esitamine ja lahendus on protokollitavad.  

6.9 Juhatuse liikmete valimisega seotud protest esitatakse volinike koosolekule kirjalikult kõiki asjasse 
puutuvaid asjaolusid ära näidates kahe tööpäeva jooksul pärast hääletustulemuste teatavaks 
tegemist. 
Protestide lahendamine protokollitakse üldisel alusel.  
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	2.4. Üldkoosolekul saavad osaleda ja hääletada koosoleku/hääletamise toimumise ajal EKL liikmete nimekirja kantud isikud. Vastavalt põhikirjale kinnitab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise EKL juhatus.
	2.5. Igal EKL liikmel on üks hääl.
	Sõltumata valitava volinike koosoleku liikmete arvust saab iga EKL liige valida kuni 25 volinike koosoleku liiget. Sõltumata valitava revisjonikomisjoni liikmete arvust saab iga EKL liige valida kuni 3 revisjonikomisjoni liiget.
	2.6. Üldkoosolekul võivad hääletada kõik koosolekul füüsiliselt ja/või elektrooniliselt osalevad EKL liikmete nimekirja kantud liikmed või nende esindajad.
	2.7. Vastavalt põhikirjale saab EKL liige oma hääle delegeerida lihtkirjaliku volikirjaga. Üks isik saab volituste alusel esindada kuni viite (5) EKL liiget.
	2.8. Hääletamiseks võidakse kasutada hääletussedeleid, elektroonilisi hääletusseadmeid ja/või elektroonilist hääletuskeskkonda.
	2.9. Kokkukutsutud üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Mitme kandidaadi korral juhatab ja protokollib koosolekut kandidaat, kes saab enim hääli.
	2.10. Kokkukutsutud üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse viieliikmeline häältelugemiskomisjon. Häältelugemiskomisjoni liikmeks saab kandideerida vähemalt 18-aastane EKL liige, kes ei kandideeri volinike koosoleku või revisjonikomisjoni liikmeks ja ei ...
	2.11. Häältelugemiskomisjoni liikmekandidaate võivad esitada kõik koosolekul osalejad ning need hääletatakse läbi kandidaatide esitamise järjekorras. Viis enim hääli saanud kandidaati moodustavad häältelugemiskomisjoni.
	2.12. Häältelugemiskomisjoni kokku loetud/elektroonse hääletusseadme kasutamise korral visuaalsel vaatlusel kinnitatud hääletustulemused on lõplikud. Hääletustulemused allkirjastatakse komisjoni liikmete poolt ja nende kohta vormistatakse hääletustule...
	2.13. Üldkoosoleku korralduse kohta protesti esitamine ja/või hääletustulemuste vaidlustamine:
	 Üldkoosoleku avaliku hääletuse puhul saab hääletustulemust vaidlustada kohe pärast tulemuste teatavaks tegemist. Esitatud protest võib olla suuline tingimusel, et selle esitamine ja lahendus on protokollitavad.
	 Üldkoosoleku salajase hääletuse ja/või üldkoosoleku korraldusega seotud protest peab olema esitatud kirjalikult kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid ära näidates kahe tööpäeva jooksul pärast hääletustulemuste teatavaks tegemist avaldusega EKL juhatuse...
	2.14. Kõikide kirjalike hääletuste sedeleid ning andmeid elektrooniliste häälte kohta säilitatakse EKL arhiivis 3 aastat.
	3. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimised
	3.1. Pärast volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni valimistega seonduva üldkoosoleku väljakuulutamist algab volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikme kandidaatide esitamine ja registreerimine. Juhatus teavitab EKL liikmeid eelnevalt ka...
	3.2. Nõuded EKL volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimisel:
	 Vähemalt 18-aastane füüsiline isik;
	 Ei ole EKL büroo töötaja;
	 (Digi)allkirjastatud kandideerimisnõusolekuga esitab oma kontaktandmed ning kinnitab oma teovõimet ja eesti keele valdamist vähemalt volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni tööks vajalikul määral;
	 EKL volinike koosoleku kandidaat peab olema EKL liige.
	3.3. Volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikme kandidaadi saab üles seada iga EKL liige avalduse alusel. Avalduses märgitakse ära kandidaadi nimi ja kontaktandmed. Avaldus esitatakse EKL büroole (digi)allkirjastatult, võimalusel koos kandida...
	3.3.1 Iga EKL liige saab ise ennast volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni kandidaadiks seada esitades EKL büroole (digi)allkirjastatud kandideerimisnõusoleku.
	3.4. EKL büroo kontrollib kandidaadi vastavust vastavalt volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimise nõuetele ning küsib selle puudumisel kandidaadilt kandideerimisnõusoleku.
	3.5. Allkirjastatud kandideerimisnõusoleku saabumisel lisatakse kandidaat vastavalt volinike koosoleku ja/või revisjonikomisjoni kandidaatide nimekirja. Kandideerimisnõusoleku puudumisel kandidaati nimekirja ei lülitata.
	3.6. Kandidaatide registreerimine lõpeb juhatuse teates nimetatud tähtajal.
	3.7. Kandidaatide nimekiri, järjestatuna perekonnanimede järgi tähestikulisse järjestusse, avaldatakse EKL koduleheküljel soovijatele tutvumiseks kohe pärast registreerimise alustamist ja kandidaatide nimekirja  täiendatakse jooksvalt.
	3.8. Kandidaadi esitamist või tema vastavust nõuetele võib vaidlustada tema esitamise perioodil või kandideerimist takistavate asjaolude ilmnemisel mõistliku aja jooksul.
	3.9. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse salajasel hääletamisel.
	4. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni hääletuse protseduur:
	4.1. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete arvu hääletus:
	Üldkoosolekul osalevad liikmed teevad ettepanekuid valitava volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kohta vastavalt EKL põhikirjas sätestatule.  Variandid hääletatakse järjest läbi avalikul hääletusel.  Iga liige võib oma hääle anda iga...
	4.2. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimine:
	Igale kandidaadile omistatakse järjekorranumber vastavalt asukohale perekonnanime tähestikulises järjekorras.  Iga hääletaja märgib üheselt arusaadavalt, milliste kandidaatide poolt ta hääletab.  Hääletajal on õigus märkida kuni 25 volinike koosoleku ...
	4.2.1 Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete valimise läbiviimiseks on järgmised viisid, mida võib kasutada üksikult või kombineerides:
	 Valimine hääletussedelitega:
	Üldkoosolekul osalejatele jagatakse allkirja vastu hääletussedelid.  Hääletussedelil on toodud, mis organi valimistega on tegu, valimiste kuupäev ja nummerdatud kandidaatide nimekiri perekonnanime järgi tähestikulises järjekorras.  Kui kõigile osaleja...
	 Valimine elektroonilise hääletusseadme abil: Üldkoosolekul antakse igale osalejale allkirja vastu elektroonne hääletusseade ning volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri. Volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni kandidaadid hää...
	 Elektroonne hääletus: Hääletustulemused genereeruvad elektroonsest hääletuskeskkonnast. Selle põhjal vormistatakse hääletustulemuste protokoll, mis allkirjastatakse EKL juhatuse esimehe ja protokollija poolt.
	4.3 Hääletustulemuste protokollis järjestatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad need, kes on saanud enim hääli. Ülejäänud kandidaadid, kes on saanud vähemalt ühe hääle, jäävad nimekirja volinike koosoleku/revisjonikomisjo...
	4.3.1 Sama häälte arvu saanud kandidaadid järjestatakse liisu heitmise teel. Liisu heitmise viib läbi häältelugemiskomisjon.
	4.4 Valimistulemused loetakse lõplikuks hääletustulemuste protokolli avaldamisega EKL koduleheküljel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist, või pärast protestide lahendamist ja vastava protokolli avalikustamist.
	4.5 Kui isik peatab oma osalemise volinike koosoleku töös seoses juhatusse või revisjonikomisjoni valimisega, saab volinike koosoleku liikmeks järgmine valimistulemuste nimekirjas olev asendusliige. Kui sama isik lõpetab töö juhatuses või revisjonikom...
	4.6 Volinike koosolek valib oma esimesel koosolekul enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
	5. Juhatuse valimine
	5.1 Pärast juhatuse valimistega seonduva volinike koosoleku väljakuulutamist algab juhatuse liikme kandidaatide esitamine ja registreerimine.
	5.2 Nõuded EKL juhatuse liikmeks kandideerimisel:
	5.3 Juhatuse liikme kandidaadi saab üles seada iga EKL liige avalduse alusel. Avalduses märgitakse ära kandidaadi nimi ja kontaktandmed. Avaldus esitatakse EKL büroole (digi)allkirjastatult, võimalusel koos kandidaadi poolt digitaalallkirjastatud kand...
	5.4 EKL büroo kontrollib kandidaadi vastavust juhatuse liikmeks kandideerimise nõuetele ning küsib selle puudumisel kandidaadilt kandideerimisnõusoleku.
	5.5 Allkirjastatud kandideerimisnõusoleku saabumisel lisatakse kandidaat juhatuse kandidaatide nimekirja. Kandideerimisnõusoleku puudumisel kandidaati nimekirja ei lülitata.
	5.6 Kandidaatide nimekiri, järjestatuna perekonnanimede järgi tähestikulisse järjestusse, avaldatakse EKL koduleheküljel soovijatele tutvumiseks kohe pärast registreerimise alustamist ja kandidaatide nimekirja täiendatakse jooksvalt.
	5.7 Kandidaatide registreerimise lõpu kuulutab välja volinike koosoleku juhataja.
	5.8 Igale kandidaadile omistatakse järjekorranumber vastavalt asukohale juhatuse liikmete kandidaatide perekonnanime tähestikulises järjekorras.
	5.9 EKL juhatus valitakse volinike koosolekul salajasel hääletamisel. Hääletamisel osalevad kõik koosolekul osalevad volinike koosoleku liikmed. Igal volinike koosoleku liikmel on üks hääl.
	6. Juhatuse liikmete hääletuse protseduur
	6.1 Hääletuse läbiviimiseks valitakse kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon.   Häältelugemiskomisjoni liikmeks saab kandideerida vähemalt 18-aastane EKL liige, kes ei kandideeri juhatuse liikmeks ja ei ole EKL büroo töötaja.
	Häältelugemiskomisjoni liikmekandidaate võivad esitada kõik koosolekul osalejad ning need hääletatakse läbi kandidaatide esitamise järjekorras. Kolm enim hääli saanud kandidaati moodustavad häältelugemiskomisjoni.
	6.2 Volinike koosolekul osalevad liikmed teevad ettepanekuid valitava juhatuse liikmete arvu kohta vastavalt EKL põhikirjas sätestatule.
	Variandid hääletatakse järjest läbi avalikul hääletusel.
	Iga liige võib oma hääle anda igale talle sobivale variandile.
	Juhatuse liikmete arv otsustatakse häälteenamusega – valituks osutub variant, mis kogub kõige rohkem poolthääli. Võrdse arvu häälte korral osutub valituks väikseimaarvulisem liikmete arv.
	6.3 Volinike koosolekul osalejatele jagatakse allkirja vastu hääletussedelid.  Hääletussedelil on toodud, et tegu on juhatuse valimistega, valimiste kuupäev ja nummerdatud kandidaatide nimekiri perekonnanime järgi tähestikulises järjekorras.
	6.4 Kui kõigile osalejatele on hääletussedelid kätte jagatud, kuulutab koosoleku juhataja valimised avatuks ja sellega samal ajal avatakse hääletuskast. Hääletussedeleid kogutakse valimiskasti koosoleku juhataja poolt määratud ajani.
	Iga hääletaja märgib üheselt arusaadavalt, milliste kandidaatide poolt ta hääletab. Hääletajal on õigus märkida vähem kandidaate, kui on valitavaid liikmeid. Juhul, kui hääletaja märgib rohkem kandidaate, kui on valitavaid liikmeid, loetakse hääletaja...
	6.5 Hääletussedelid, millest ei ole võimalik välja lugeda hääletaja tahteavaldust, loetakse rikutuks ning neid ei arvestata. Hääletamiseks ettenähtud aja jooksul on õigus rikutud või ülemärgitud hääletussedel vahetada enne valimiskasti panekut puhta s...
	6.6 Hääletussedelid loeb üle ja hääletustulemused loeb kokku häältelugemiskomisjon.
	Tulemused järjestatakse vastavalt saadud häälte arvule. Juhatuse liikmeks valituks osutuvad need, kes on saanud enim hääli. Ülejäänud kandidaadid, kes on saanud vähemalt ühe hääle, jäävad nimekirja asendusliikmetena saavutatud hääletustulemuse järjest...
	6.7 Häältelugemiskomisjon esitab hääletuse tulemuse, juhatuse koosseisu ja asendusliikmete järjekorra volinike koosolekule kinnitamiseks. Hilisem juhatuse liikmete asendamine toimub asendusliikmete nimekirja alusel volinike koosoleku otsusega.
	6.8 Hääletustulemust saab vaidlustada kohe pärast tulemuste teatavaks tegemist. Esitatud protest võib olla suuline tingimusel, et selle esitamine ja lahendus on protokollitavad.
	6.9 Juhatuse liikmete valimisega seotud protest esitatakse volinike koosolekule kirjalikult kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid ära näidates kahe tööpäeva jooksul pärast hääletustulemuste teatavaks tegemist.
	Protestide lahendamine protokollitakse üldisel alusel.

