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Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni põhikiri 

 

 

1. Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitus- ja arenduskomisjon (edaspidi komisjon) juhindub oma 
tegevuses mittetulundusühingute seadusest, Eesti Siseaudiitorite Ühingu (edaspidi Ühing) 
põhikirjast ja juhatuse otsustest.   

 
2. Komisjon on viie- (5) ja kõige rohkem seitsme (7) liikmeline, eelistatavalt võiks komisjon koosneda 

erinevate sektorite ja valdkondade esindajatest. 
 
3. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, esimehe äraolekul valib komisjon koosoleku juhataja. 

Komisjoni esimehe valivad komisjoni liikmed endi hulgast. 
 
4. Komisjoni pädevuses on: 

1) välja töötada Ühingu iga-aastane koolituskava ning korraldada selle kava täitmine; 
2) muud siseaudiitorite koolituse ja arendamisega seotud tegevused, mida Ühingu juhatus 

peab vajalikuks komisjonile ülesandeks teha. 
 
5. Komisjoni koosolekud toimuvad komisjoni pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks vastavalt 

vajadusele kuid mitte harvem kui kord poolaastas.  
 
6. Komisjoni koosolekul otsuse tegemiseks peab olema kohal vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. 

Komisjon teeb otsused lihthäälteenamuse korras. Võrdsete poolt- ja vastuhäälte korral on 
otsustavaks istungi juhataja hääl.  

 
7. Komisjoni liige peab end komisjoni istungilt taandama, kui  tal on huvide konflikt seoses otsustava 

küsimusega või selle asjaoludega. Komisjoni liikme taandamise asjaolud fikseeritakse vastavas 
istungi protokollis. 

 
8. Komisjoni otsused vormistatakse kirjalikult koosoleku protokollina. Protokoll allkirjastatakse istungi 

juhataja  ja protokollija poolt ning esitatakse juhatusele. 
 
9. Komisjonil on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult, istungit kokku kutsumata. Sellisel juhul 

saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõikidele komisjoni liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul 
liige peab esitama oma seisukoha. Kui komisjoni liige nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on 
otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletas kirjalikult üle poole komisjoni liikmetest. Kirjaliku hääletamise tulemustest informeeritakse 
kõiki komisjoni liikmeid viivitamatult 

 
10. Komisjon annab juhatuse vastava soovi korral Ühingu juhatusele aru oma tegevusest. 

 
11. Komisjoni koosseisu kinnitab Ühingu juhatus kaheks aastaks. Ühingu juhatuse pädevuses on ka 

vajaduse korral muuta oma otsusega komisjoni koosseisu ning töökorraldust. 


