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Vastu võetud 

naiskogu KENA aastakoosolekul Tallinnas, 01.veebruaril 2020. a. 

 

EESTI KESKERAKONNA NAISKOGU KENA PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED 

1. Eesti Keskerakonna naiskogu KENA (edaspidi kogu) on Keskerakonna iseseisev 

struktuuriüksus, mis tegutseb kooskõlas Eesti Keskerakonna põhikirja ja programmiga. 

2. Kogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Keskerakonna (edaspidi Keskerakonna) 

põhikirjast ja programmist ning käesolevast põhikirjast ja kogu programmist. 

3. Kogul on õigus omada sümboolikat. 

4. Kogu juhatus asub Tallinnas. 

 

II TEGEVUSE EESMÄRGID 

 

5. Kogu tegevuse eesmärgid on: 

5.1 ühiste seisukohtade kujundamine naistele olulistes poliitilistes küsimustes; 

5.2 osaleda Keskerakonna programmi ja poliitikate kujundamisel ja elluviimisel koostöös Keskerakonna teiste 

struktuuriüksustega; 

5.3 kaasa aidata kogu liikmete ühistegevusele; 

5.4 Kogu liikmete tegevusvaldkonnast tulenevate ühishuvide esindamine ja kaitsmine. 

 

III KOGU LIIKMED 

 

6. Kogu liikmeks astumine ja kogust välja astumine: 

6.1 Kogu liikmeks on: 

6.1.1 Eesti Keskerakonna naissoost liige. 

6.1.2 Iga vähemalt 18-aastane teovõimeline naine, kes tunnistab kogu väärtusi ja eesmärke ning kes on 

esitanud vastava sooviavalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab kogu juhatus. 

6.2 Kogust väljaastumine toimub isikliku avalduse alusel, mis registreeritakse kogu juhatuses. 
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7. Kogu liikmelisus lõpeb: 

7.1 liikme Keskerakonnast lahkumise korral; 

7.2 kogust väljaastumise korral. 

 

8. Kogu juhatus võib liikme kogust välja arvata: 

8.1 kui ta on rikkunud kogu põhikirja; 

8.2 kui ta on oma tegevusega kahjustanud kogu või Keskerakonna mainet. 
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9. Liikmel on õigus: 

9.1 osaleda kogu tegevuses; 

9.2 valida ja olla valitud kõigisse kogu organitesse; 

9.3 pöörduda oma õiguste kaitseks kogu mistahes institutsiooni poole. 

 

10. Liige on kohustatud: 

10.1 täitma kogu põhikirja; 

10.2 järgima kogu programmilisi seisukohti ning kogu nimel tehtud otsuseid; 

10.3 teatama oma kontaktandmete ja muude oluliste andmete muutusest kogu juhatusele. 

 

IV STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

 

11. Kogu kõrgeim organ on aastakoosolek, mille kutsub kokku vähemalt kord kahe aasta jooksul kogu juhatus, 

teatades piirkondade esimeestele aastakoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra ja esindusnormi vähemalt 2 

nädalat ette. Erakorraline aastakoosolek kutsutakse 1/3 kogu liikmete poolt kokku samadel tingimustel. 

 

12. Aastakoosoleku kokkukutsumise korra ja esindusnormi piirkondadele kehtestab kogu juhatus. 

 

13. Aastakoosoleku päevakorra eelnõu kinnitab kogu juhatus. 

 

14. Aastakoosolek: 

14.1 võtab vastu ja muudab põhikirja; 

14.2 kinnitab programmilised seisukohad; 

14.3 kinnitab juhatuse aruande; 

14.4 valib kogu presidendi; 

14.5 valib kogu juhatusse kuni 20 liiget; 

 

15. Aastakoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Kogu põhikirja muudetakse aastakoosolekul 

2/3 osalejate häälteenamusega. Aastakoosoleku istungid protokollitakse. 
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16. Presidendi valimisel on kogu aastakoosolekust osavõtjal üks hääl. Valituks osutub enim hääli saanud 

kandidaat. Võrdselt hääli saanud kandidaatide hulgas osutub valituks see, kes on kauem kuulunud Eesti 

Keskerakonda. 

 

17. Juhatus on kogu esindav ja tema tegevust korraldav organ. 

 

18. Juhatuse koosseisu kuuluvad kogu president kuni 20 aastakoosolekul valitud liiget. 
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19. Juhatus: 

19.1 korraldab kogu tööd aastakoosolekute vahelisel perioodil; 

19.2 kinnitab kogu presidendi ettepanekul juhatuse kogu asepresidendid regionaalset põhimõtet 

arvestades (kuni 4 asepresidenti); 

19.3 valib ühe esindaja Keskerakonna volikogusse. 

19.4 kutsub kokku kogu aastakoosoleku; 

19.5 otsustab erakonda mittekuuluva liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise kogust; 

19.6 registreerib erakonda  mittekuuluva liikme liikmelisuse lõppemise; 

19.7 kinnitab kogu tegevuskava; 

19.8 otsustab kogu esindamisega seotud küsimused ja annab selleks volitused; 

19.9 kinnitab kogu eelarve; 

19.10 korraldab rahaliste vahendite kasutamist; 

19.11 annab oma tegevusest aru aastakoosolekule; 

19.12 arendab koostööd teiste organisatsioonidega; 

19.13 lahendab teisi küsimusi. 

 

20. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt kord kvartalis. Koosolek kutsutakse kokku presidendi või 1/3 

juhatuse liikmete ettepanekul. 

 

21. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu üksmeelselt 

või lihthäälteenamusega. 

Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kogu presidendi või koosoleku juhataja hääl. Kogu juhatuse koosolekud 

protokollitakse. 

 

21.1 Juhatuse kokkuleppel hääletus võib olla elektrooniline. Hääletamisest mitte osavõtmine tähendab küsimuse 

pooldamist. 

 

22. Kogu president juhib ja esindab kogu ning esineb tema nimel vastavalt aastakoosoleku ja juhatuse poolt 

kujundatud seisukohtadele. 

 

23. Kogu presidendi äraolekul asendab teda presidendi poolt määratud asepresident. 
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24. Kogu president: 

24.1 korraldab kogu juhatuse tööd; 

24.2 esindab kogu suhtlemisel teiste organisatsioonidega; 

24.3 esindab kogu välissuhtlemisel; 

24.4 annab aru juhatusele ja aastakoosolekule. 

24.5 omab õigust anda ülevaadet kogu tegevusest erakonna kongressil. 

 

25. Kogu asepresident (president regionaalset põhimõtet arvestades) : 

25.1 esindab kogu suhtlemisel teiste organisatsioonidega; 

25.2 esindab kogu välissuhtlemisel; 

25.3 annab aru juhatusele. 

 

V VARA JA FINANTSEERIMINE 

 

26. Kogu tegevust finantseeritakse Keskerakonna eelarvest. 

 

VI LÕPPSÄTTED 

 

27. Kogu tegevuse lõpetamise otsustab aastakoosolek osalejate 2/3 häälteenamusega. 

Tegevuse lõpetamise otsustanud institutsioon moodustab tegevuse lõpetamisest tulenevate õiguslike ja varaliste 

suhete reguleerimiseks vastavate volitustega toimkonna. 

 


