MTÜ EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT

NÕUANDVA KOGU MOODUSTAMISE JA TÖÖTAMISE KORD
1. MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit (edaspidi Liit) moodustab Nõuandva Kogu
(edaspidi Kogu) ja korraldab selle tööd eesmärgiga tagada laiapõhjaline, võimalikult
paljusid LTT valdkondi, huvihariduse liike ning pakkujaid hõlmav seisukohtade
kujundamine loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas.
2. Kogusse kuuluvad Liidu liikmed või Liidu liikmesorganisatsioonide töötajad, kes ei
kuulu Liidu juhatusse.
3. Kogu liikmete arv on vähemalt kümme välja arvatud p. 6 kirjeldatud olukorras ning
maksimaalselt neliteist.
4. Kogu moodustamiseks saadab Liidu juhatus välja kutse kandidaatide üles seadmiseks.
Kandidaadiks võib esitada ennast või seada isiku nõusolekul üles kellegi teise
kandidatuuri. Kandidaatide esitamise periood on vähemalt kümme tööpäeva.
5. Seejärel valib Liidu juhatus esitatud kandidaatide hulgast Nõuandva Kogu liikmed
kümne tööpäeva jooksul ja avalikustab need Liidu kodulehel. Kogu moodustamisel
võetakse arvesse, et
a. kogu oleks valdkondlikult võimalikult laiapõhjaline,
b. esindatud oleks erinevad huvihariduse pakkujate tegutsemisvormid,
c. esindatud oleks nii vaba- ja põhihuviharidus.
6. Kui Kogusse valitakse vähem kui kümme liiget, kuulutatakse välja uus
kandideerimisvoor puuduolevate liikmete leidmiseks.. Kolmandat kandideerimise
vooru ei korraldata. Kui teises voorus valitakse vähem isikuid, siis jätkab Kogu
vähendatud koosseisus.
7. Kogu valitakse maksimaalselt kolmeks aastaks. Liikmed võivad kandideerida uuesti
Koguse ka järgmiseks perioodiks. Kogu liikmetega sõlmib Liit käsunduslepingud.
8. Kogu liikmetel on kohustus avaldada seisukohti Liidu juhatuse poolt üles seatud
küsimustes etteantud tähtaja jooksul. Kogu liikmed võivad üles seatud küsimustes ise
omakorda konsulteerida sobivate isikutega. Kogu liikmed võivad tõstatada ise
küsimusi ning teemasid, millega Liit peaks vastavate asutuste poole pöörduma.
9. Peamisteks suhtluskanaliteks on e-post ning telefon.
10. Kogu liikmete töö on tasustatud määraga 340 EUR palgafondi ulatuses aastas.
Füüsiliste kohtumiste korral katab Liit sõidukulud kohtumise toimumise kohta ja
tagasi.
11. Kogu liikmed võivad ennast taandada, soovitades enda asemele uue(d) liikme(d).
Dokument on allkirjastatud juhatuse liikmete poolt digitaalselt.
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