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1. EKL esimehe valimine 
 
EKL esimehe valib EKL üldkogu eraldi toimuval salajasel hääletusel, kus loetakse 
kehtivateks ainult need hääletussedelid, mis on täidetud korrektselt ja üheselt mõistetavalt. 
Üldkogu poolt valitud häältelugemise komisjoni protokollid loetakse üldkogule ette ja 
üldkogu kinnitab need häälteenamusega.  
 
Sõltumata hääletusvoorust loetakse EKL esimeheks valituks kandidaat, kelle poolthäälte 
arv on suurem kui pool üldkogu kvoorumist. 
 
Esitatavate (nii varem esitatud kui üldkogul esitatud) kandidaatide nimed kirjutatakse 
tahvlile. Nimekirja jäetakse alles ainult nende kandidaatide nimed, kes on andnud 
nõusoleku kandideerimiseks. 
 
Pärast esimehe kandidaatide nimekirja sulgemist valmistab häältelugemise komisjon ette 
kandidaatide nimedega hääletussedelid ja korraldab nende väljajagamise.  
 
Hääletusõigust omavad EKL liikmed täidavad hääletussedelid ning lasevad need 
häältelugemise komisjoni poolt pitseeritud hääletuskasti. 
 
Pärast hääletuse lõppu selgitab häältelugemise komisjon hääletamise tulemused ja 
koostab selle kohta vastava protokolli. 
 
Juhul, kui keegi kandidaatidest ei osutunud valituks, korraldatakse teine hääletusvoor, kus 
kandideerivad kaks esimeses voorus kõige rohkem poolthääli saanud kandidaati. 
Häältelugemise komisjon valmistab ette hääletussedelid kahe kandidaadi nimedega ja 
korraldab nende väljajagamise.  
 
Hääletusõigust omavad EKL liikmed täidavad hääletussedelid ning lasevad need 
häältelugemise komisjoni poolt pitseeritud hääletuskasti. 
 
Pärast hääletuse teise vooru lõppu selgitab häältelugemise komisjon hääletamise 
tulemused ja koostab selle kohta vastava protokolli. 
 
Juhul, kui keegi kandidaatidest ei osutunud valituks, korraldatakse kolmas hääletusvoor, 
milleks seatakse üles uued kandidaadid. Esitatavate kandidaatide nimed kirjutatakse 
tahvlile. Nimekirja jäetakse alles ainult nende kandidaatide nimed, kes on andnud 
nõusoleku kandideerimiseks. 
 
Pärast kandidaatide nimekirja sulgemist valmistab häältelugemise komisjon ette 
hääletussedelid ja korraldab nende väljajagamise. 
 
Hääletusõigust omavad EKL liikmed täidavad hääletussedelid ning lasevad need 
häältelugemise komisjoni poolt pitseeritud hääletuskasti. 
 
Pärast hääletuse kolmanda vooru lõppu selgitab häältelugemise komisjon hääletamise 
tulemused ja koostab selle kohta vastava protokolli. 
 



Juhul, kui kolme hääletusvooruga ei osutu ükski kandidaat valituks, loetakse esimehe 
valimised ebaõnnestunuks ja EKL esimehe kohusetäitjaks saab eestseisuse poolt valitav 
abiesimees. EKL esimehe valimist korratakse järgmisel üldkogul. 
 
 
 

2. EKL eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimine. 
 
EKL eestseisuse ja revisjonikomisjoni valib EKL üldkogu salajasel hääletusel, mis toimub 
pärast esimehe valimist. EKL eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimine võib toimuda 
samaaegselt. 
 
Vastavalt EKL põhikirjale valitakse eestseisusesse 10 liiget. 
 
Revisjonikomisjoni valitavate liikmete arv otsustatakse lahtise hääletusega. 
 
Vastavalt EKL põhikirjale otsustakse lahtise hääletusega ka juhatuse liikmete arv (juhatuse 
valib eestseisus oma istungil). 
 
Esitatavate kandidaatide nimed kirjutatakse tahvlile. Nimekirjadesse jäetakse alles ainult 
nende kandidaatide nimed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks. 
 
Pärast kandidaatide nimekirjade sulgemist valmistab üldkogu poolt valitud häältelugemise 
komisjon ette hääletussedelid ja korraldab nende väljajagamise.  
 
Hääletusõigust omavad EKL liikmed täidavad hääletussedelid ning lasevad need 
häältelugemise komisjoni poolt pitseeritud hääletuskasti. 
 
Pärast hääletuse lõppu selgitab häältelugemise komisjon hääletamise tulemused ja 
koostab selle kohta vastava protokolli. Kehtivateks loetakse ainult need hääletussedelid, 
mis on täidetud korrektselt ja üheselt mõistetavalt.  
 
Eestseisuse valimisel osutub valituks 10 enim poolthääli saanud kandidaati. Kui mitmel 
kandidaadil on võrdselt hääli, nii et selle tulemusena on mandaadi saanud rohkem kui 10 
kandidaati, siis heidetakse võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel liisku.  
 
Revisjonikomisjoni valimisel osutub valituks vähemalt nii mitu enim poolthääli saanud 
kandidaati, kui oli üldkogu poolt otsustatud revisjonikomisjoni arvuline suurus. Võrdsel 
määral poolthääli saanud kandidaadid, kelle poolthäälte hulk jätab nad revisjonikomisjoni 
liikmeks valimise piirile, osutuvad kõik valituks. 
 
Häältelugemise komisjoni kõik protokollid loetakse üldkogule ette ja üldkogu kinnitab need 
avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.  
 
Kogu eestseisuse koosseissu (lisaks üldkogul valitud eestseisuse liikmetele EKL-i üldkogul 
valitud esimees, piirkondlike osakondade esimehed ja ajakirja „Looming“ peatoimetaja) 
kinnitab üldkogu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. 
 
 


