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Koostööleping nr.       /      .a.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja 
erihariduskoolide õpilasesindusi ja õpilasesinduste liikumise eest seisvaid füüsilisi isikuid. 

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi Liit), keda esindab põhimääruse alusel       ühelt poolt ja

      (edaspidi Õpilasesindus), keda esindab põhimääruse alusel       teiselt poolt
 
(edaspidi koos Pooled), on sõlminud käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Koostöölepingu allakirjutamisega loetakse Õpilasesindus Liidu koostööpartneriks.

2. Pooled teevad käesoleva lepingu raames koostööd õpilasesinduste liikumise arendamisel ja 
õpilaste esindamisel.

3. Liit kohustub Õpilasesinduse suhtes täitma enda põhikirjalisi eesmärke õpilasesinduste 
tegevuse arendamisel ja toetamisel.

4. Liikmeks vastuvõtmine
4.1. Õpilasesindus on Liidu liikmeks arvatud alates      .a.

5. Liikmete õigused
5.1. Liikmetel on õigus:
5.1.1. osaleda ettenähtud korras Liidu tegevuses;
5.1.2. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
5.1.3. saada Liidult põhikirjast, juhatuse või üldkoosoleku otsustest tulenevat toetust ning abi;
5.1.4. osaleda Liidu poolt korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides;
5.1.5. esitada kandidaate liidu juhatuse liikme valimistel, sealhulgas saada 14 päeva peale 

üldkoosolekut protokoll koos kõikide lisadega;
5.1.6. olla informeeritud Liidu organite tegevusest;
5.1.7. esitada juhatusele proteste Liidu tegevuse kohta;
5.1.8. algatada umbusalduse avaldamist juhatusele, juhatuse liikmele, revisjonikomisjonile või 

revisjonikomisjoni liikmetele;
5.1.9. algatada teise liikme Liidust välja arvamist või hääleõiguse tähtajalist peatamist;
5.1.10. esindada Liitu kindlaksmääratud valdkonnas, juhatuse vastava volituse alusel;
5.1.11. teha ettepanekuid Liidu tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
5.1.12. tutvuda Liidu dokumentidega, milles ei kajastu töö- ega ärisaladus ja mis ei kahjusta 

autorikaitset;
5.1.13. kasutada kodukorras ettenähtud korras Liidu vara ja sümboolikat;
5.1.14. peatada enda hääleõigus tähtajaliselt;
5.1.15. astuda Liidust välja, olles eelnevalt täitnud endale võetud Liiduga seotud kohustused.

6. Liikmete kohustused
6.1. Liige on kohustatud:
6.1.1. järgima põhikirja ja kodukorra sätteid, head tava ning organite otsuseid; 
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6.1.2. oma andmete muutusel neid koheselt Liidu vastavas andmebaasis uuendama (või muutusest 
teada andma e-posti aadressile opilasliit@opilasliit.ee);

6.1.3. osalema üldkoosolekutel ja mitteosalemisel volitama teist liiget;
6.1.4. täitma endale võetud Liiduga seotud kohustusi;
6.1.5. otstarbekalt kasutama ja hoidma Liidu vara;
6.1.6. vajadusel esindama Liitu ja esindamisest aru andma;
6.1.7. tasuma tähtaegselt liikmemaksu, kui see kohustus on liikmetele üldkoosoleku otsusega 

pandud;
6.1.8. informeerima juhatust vähemalt 14 päeva ette oma kavatsusest Liidust välja astuda või oma 

hääleõigus peatada.

7. Väljaarvamine ja liikme hääleõiguse peatamine
7.1. Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse koosseisu 2/3 häälteenamuse otsusega, kui:
7.1.1. liige rikub põhikirja nõudeid või ei järgi juhatuse otsuseid;
7.1.2. liige kahjustab oma tegevusega Liidu mainet või kui tema tegevus ei ole kooskõlas hea tava, 

Liidu põhikirja või Eesti Vabariigi seadusandlusega;
7.1.3. liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel üldkoosolekul;
7.1.4. liige ei ole ettenähtud ajaks täitnud lepingutest või põhikirjast tulenevaid kohustusi.
7.2. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava juhatuse koosoleku toimumisest osapooltele 

vähemalt 10 päeva ette. Liikmel, kelle väljaarvamist arutatakse, on õigus esitada oma suuline 
või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

7.3. Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma selle liikme esindaja juhatuses 
hääleõigust.

7.4. Kui liige ei nõustu juhatuse otsusega väljaarvamise kohta, võib ta esitada selle küsimuse 
arutamiseks üldkoosolekule taotluse. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

7.5. Liikme väljaastumisel või väljaarvamisel lõppevad tema õigused ja kohustused otsustamise 
hetkest.

7.6. Vajadusel võib liikme hääleõiguse juhatuse koosseisu 2/3 häälteenamuse otsusega peatada 
kuni vastastikuste kohustuste täitmiseni ja seejärel lõpetada.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte rekvisiidid:

     
     
Reg.kood      
Tel. +372      
E-post:      

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkiri/

     
/nimi/
     

Eesti Õpilasesinduste Liit
Pärnu mnt 102-21, 11312 Tallinn
Reg. kood 80140436
Tel: +372 5818 8651
E-post: opilasliit@opilasliit.ee 

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkiri/

     
/nimi/

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees
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