Kinnitatud 21.03.2019 kogukonnakomisjoni koosoleku otsusega 4.1
Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni töökord
Töökord kinnitatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla põhimäärus”
§ 43 lõike 3 alusel
1. Üldsätted
1.1 Lääne-Harju valla kogukonnakomisjon (edaspidi komisjon) on Lääne-Harju Vallavalitsuse (edaspidi
vallavalitsus) alaliselt tegutsev komisjon, mille ülesandeks on valla eri piirkondade kogukondade
tegevusele, infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasa aitamine, samuti
vallavalitsusele ettepanekute esitamine valla kogukondliku elu korraldamisel.
1.2 Komisjoni töökorra kinnitab vallavalitsus.
1.3 Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Lääne-Harju valla õigusaktidest ning oma
töökorrast.
2. Komisjoni koosseis
2.1 Komisjon on kuni 24 liikmeline. Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus.
2.2 Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda.
3. Komisjoni esimees ja aseesimees
3.1 Komisjon valib endale esimehe ja aseesimehe komisjoni liikmete hulgast salajase hääletuse teel.
Hääletamisel peab kandidaat saama komisjoni koosolekul osalenud liikmete häälte enamuse.
3.2 Komisjoni esimees peab kogukonna komisjoni nimel kirjavahetust ning esindab komisjoni volikogu,
komisjonide või vallavalitsuse istungil või volitab selleks teisi komisjoni liikmeid vastavalt vajadusele.
3.3 Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees.
4. Komisjoni töökorraldus
4.1 Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt
pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsustused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse
korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.
4.2 Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees.
Komisjoni esimehe puudumisel juhib komisjoni koosolekuid komisjoni aseesimees.
4.3 Komisjoni liikmetel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni koosoleku
kokkukutsumiseks.
4.4 Päevakorra eelnõus märkimata küsimusi saab päevakorda võtta kogukonnakogu koosseisu
häälteenamusega.
4.5 Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid,
kes ei kuulu komisjoni koosseisu.
4.6 Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate
nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused,
hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel ning otsustajate või küsimuste algatajate
eriarvamused. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.
4.7 Komisjoni protokoll vormistatakse kolme kalendripäeva jooksul, sellele kirjutab alla koosoleku juhataja
ja protokollija.
4.8 Komisjoni protokoll avaldatakse Lääne-Harju valla kodulehel.
4.9 Komisjoni töödokumendid hoiustatakse ühtses Google Drive kataloogis, millele tagatakse juurdepääs
kõigile komisjoni liikmetele.
4.10 Erandolukorras ja üksikküsimuse otsustamiseks võib komisjoni esimees või tema äraolekul
aseesimees korraldada elektroonilise koosoleku ja hääletuse. Elektroonilise hääletuse korral peavad
komisjoni liikmed etteantud ajavahemiku jooksul edastama elektrooniliselt oma seisukoha arutatava
küsimuse kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise korral tehakse protokolli sellekohane märge. Kui
vähemalt üks komisjoni liige nõuab koosoleku kokku kutsumist, siis ei saa elektroonilist hääletust
korraldada.
4.11 Komisjoni otsustused on vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.
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5. Komisjoni ülesanded ja õigused
5.1 Komisjoni ülesanded on:
5.1.1 kogukonda puudutavate teemade ja probleemide tõstatamine, nende üle arutlemine ja parima
lahenduse leidmine ja välja pakkumine;
5.1.2 kogukonda puudutavate õigusaktide ja erinevate arengudokumentide koostamisel sisendi andmine
ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele, sh osalemine arengudokumentide koostamise protsessis;
5.1.3 konkreetsete suuniste andmine vallavalitsusele kohalike probleemide lahendamiseks ning
probleemide ennetamiseks;
5.1.4 kogukonnale suunatud toetuste määramise protsessis osalemine, sh kaudselt avalike
toetusvahendite kasutamise jälgimine;
5.1.5 info jagamine ja vahendamine kogukonna liikmetele.
5.2 Komisjonil on õigus:
5.2.1 saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente;
5.2.2 kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid, teha koostööd erinevate organisatsioonidega;
5.2.3 moodustada töörühmi, mis töötab välja probleemide lahendamiseks võimalikud lahendused;
5.2.4 anda vallavalitsusele suunised kogukonda puudutavate teemade ja probleemide lahendamiseks
ning ennetuseks;
5.2.5 esitada vallavalitsusele ettepanekuid Lääne-Harju valla õigusaktide ja arengudokumentide
koostamiseks;
5.2.6 esitada vallavalitsusele ettepanekuid kogukonna tegevustesse ja valla elu parandanud olulisel
määral või inimesi aidanud panustajate tunnustamiseks.
6. Komisjoni tegevuse lõpetamine
Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.
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SELETUSKIRI Lääne-Harju kogukonnakomisjoni töökorra juurde
Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni töökorra koostamise aluseks on Lääne-Harju Vallavolikogu
16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla põhimäärus” § 43 esitatud tingimused.
Kogukonnana mõistetakse käesolevas töökorras “mingis piirkonnas elavat ning sotsiaalsete suhete
võrgustikuga seotud inimrühma” (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018).
Töökorra punktis 5 loetletud ülesanded ja õigused põhinevad Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni 02.
mai 2018 kogutud sisendil komisjoni töö eesmärkide ja väljundite seadmiseks (seletuskirja lisa 1).
Töökorra punkti 2.1 kohaselt on komisjon kuni 24 liikmeline ning komisjoni koosseisu kinnitab
vallavalitsus. Liikmete arv pärineb 19.02.2019 toimunud kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamiselt.
Tulevikus võiks komisjon olla kuni 18 liikmeline ning komisjoni töökorra punkti võiks sõnastada järgmiselt:
Komisjoni koosseisu moodustamiseks esitavad valla piirkonnad (Padise, Vasalemma, Keila, Paldiski)
oma kandidaadid järgmiselt:
1. Padise piirkond kuni 7 kandidaati;
2. Keila piirkond kuni 6 kandidaati;
3. Paldiski piirkond kuni 3 kandidaati;
4. Vasalemma piirkond kuni 2 kandidaati.
Kuna komisjoni töö on alles algusjärgus, siis jätkatakse kinnitatud koosseisus ning tulevastes komisjoni
aruteludes käisitletakse piirkondlikku esindatust ning kandidaatide esitamise loogikat.
Töökorra algversioon oli täienduste tegemiseks üleval Google Drive keskkonnas, ettepanekuid said
esitada kõik komisjoni liikmed. Esitatud ettepanekud koondati (seletuskirja lisa 2) ning need on olnud
aluseks töökorra täiendamisel. Algselt oli planeeritud töökord nimetada komisjoni põhimääruseks, kuid
lähtudes Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla põhimäärus” § 43 lg 3 ja
Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.02.2019 nr korralduse nr 106 “Kogukonnakomisjoni moodustamine”
puntkist 4 on eeldatavalt õige sõnastus siiski töökord. Kogukonnakomisjoni 21.03.2019 toimunud
koosolekul vaadati ühiselt läbi kõik esitatud ettepanekud.
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Seletuskirja lisa 1
Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni töö eesmärkide ja väljundite seadmine
Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni 11.04.2018 koosolekul otsustati koguda sisendit komisjoni töö eesmärkide ja väljundite seadmiseks (lisaks
infovahetusele kogukondade ja vallavalitsuse vahel). Ühiselt lepiti kokku, et ettepanekud esitatakse 02. maiks 2018 Kerli Lambing’ule, kes need koondab
ning teeb kokkuvõtte.
Kogukonnakomisjoni töö eesmärkide ja väljundite seadmisel on oluline mõista, et on tegemist Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 “LääneHarju valla põhimäärus” § 43 lg 1 alusel moodustava vallavalitsuse komisjoniga. Siinjuures tuleb arvestada, et selle komisjoni tegevusele hakkavad selle
moodustamisel kehtima teatud nõuded vastavalt põhimäärusele, sh kvoorumi ja protokollimise nõuded. Lisaks tasub märkida, et põhimääruse § 43 lg 7
kohaselt on komisjoni otsustused vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga. Eeldatav on vallavalitsuse poolne sõnastus komisjon moodustamisel (Reigo
Krutto info): Moodustada Lääne–Harju Vallavalitsuse juurde 14 liikmeline kogukonnakomisjon, mille ülesanne on valla eri piirkondade
kogukondade tegevusele, infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasa aitamine, samuti vallavalitsusele ettepanekute
esitamine valla kogukondliku elu korraldamisel.
Kuigi vallavalitsuse poolt on kogukonnakomisjoni ülesanded sõnastatud, on sisulise töö edasiseks korraldamiseks vajalik piiritleda komisjoni liikmete (ja ka
kogukonna jaoks) olulisemad eesmärgid, väljundid ja ka (teema)valdkonnad, milles eelkõige kaasa räägitakse ning omapoolset sisendit antakse.
Kogukonnakomisjoni töö eesmärkide ja väljundite seadmiseks laekus kokku 6 ettepanekute koondit, mis on koondatud järgmisesse tabelisse.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Info jagamine ja saamine
Vallavalitsuse/volikogu eelnõude arutelu
Vallavalitsuse/volikogu juba tehtud otsuste
valideerimine
Anda
suuniseid
kohalike
probleemide
lahendamiseks
ning
ka
probleemide
ennetamiseks
Kogukonnast kokku kogutud ettepanekute
vormistamine vallavalitsusele ja/või volikogule
Vallas
elavate/tegustevate
kompetentside
kaasamine areneva valla hüvanguks
Kogukonnaga seotud toetuste ja kandipõhisuse
käsitlemise
põhimõtete
väljatöötamises
osalemine, hiljem nende arendamine ja toimimise
järelvalve
Projektipõhiste
taotluste
hindamiskomisjonis
osalemine (esindaja või kaks)
Arengukavade koostamises osalemine vallas
ning külade arengukavade loomisprotsessi
eestvedamine

•
•

Kogukonda
otseselt
puudutavate
teemade arutlemine ja üheskoos
parima võimaliku lahenduse leidmine
Komisjoni kuuluvad inimesed, keda
otseselt puudutavad vallas toimuv ja
pakutavad teenused, seega on nad
parimad nõuandjad, kelle ettepanekud
tulenevad päris elust

•

Kogukonna
liikmete
seas
oleva
võimekuse
(oskused-teadmised)
kasutamine valla arengu hüvanguks
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•

Tunnustamine (vabatahtlike, tublide külade jne)

•

Info vahetamisele ja ettepanekute koostamisele
võiks komisjon omada õigust algatada eelnõusid
ja miks mitte osaleda volikogu töös

•
•

•

Eelkõige nõuandev organ
Esmane ülesanne on MTÜ de
rahastuse eelnõu projekti töösse
saamine ja sealt edasi kõik muu, mis
puudutab just kogukonna ja valla
koostööd
Kindlasti oleks ka antud komisjoni töö
edasiste taotluste koos läbi arutamine
ja ettepanekute tegemine

•
•

•
•
•

•

Kogukonnaliikmete ja volikogu vahel info
vahendamine
Tegusate
inimeste
koondamine
ja
kodanikualgatuse
propageerimine
(näiteks mõttetalgud koos mitmesuguste
kodanikuühenduste esindajatega jms).
Aidata kaasa avatud tõmbekeskuste
loomisele
Soodustada võrgustike tekkimist nii
kogukondade
endi
vahel
kui
ka
kogukondade ja ettevõtete vahel
Aidata
kaasa
kohaliku
kultuurielu
arendamisele ettepanekute tegemise läbi
kultuurikomisjonile
(sh
konkurentsile
avatud kogukonnakultuur)
Vallaüritustes kaasalöömine ja aitamine

Laekunud ettepanekute põhjal on kogukonnakomisjoni töö olemus ja eesmärgid eelkõige:
• Infot jagav ja vahendav organ
• Kogukonda puudutavate teemade ja probleemide tõstatamine, nende üle arutlemine ja (ühiselt) parimate lahenduse leidmine
• Konkreetsete suuniste andmine vallavalitsusele ja ka volikogule kohalike probleemide lahendamiseks ning probleemide ennetamiseks
• Kogukonda puudutavate õigusaktide ja erinevate arengudokumentide koostamisel sisendi andmine, sh osalemine arengudokumentide
koostamise protsessis
• Kogukonnale suunatud toetuste määramise protsessis osalemine, sh kaudselt avalike toetusvahendite kasutamise jälgimine
• Osalemine (kogukonnaliikmete) tunnustamises
Kogukonnakomisjoni töö väljundid (tuletatuna eesmärkidest) on eelkõige:
• Kogukonnaliikmed on teadlikud omavalitsuse tegemistest ja vastupidi
• Kogukonda puudutavad teemad on lahenduste leidmiseks tõstatatud
• Omavalitsusele on antud konkreetsed suunised kogukonda puudutavate teemade ja probleemide lahendamiseks
• Erinevate kohalike õigusaktide ja arengudokumentide koostamisel on arvesse võetud kogukonna arvamust
• Kogukonna tegemistele jagatav toetus on antud põhjendatult ning avalike vahendite jagamine on olnud eesmärgipärane
• Kogukonnaliikmete panust on märgatud ning neid on tunnustatud
Kes peaksid kuuluma ja olema kaasatud kogukonnakomisjoni töösse: kogukonnas (aktiivselt) tegutsevad teadlikud inimesed, kelle panust saab
kasutada valla arengu hüvanguks.
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Seletuskirja Lisa 2
Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni töökorra ettepanekud
Jrk nr

Ettepaneku esitaja

Ettepanek

Arvestatud/Mittearvestatud
Mittearvestatud

1

Kaire Kaer

§ 2 Ma pakuks välja, et isegi mitte komisjon ei vali
liikmeid, vaid kogukond valib või isik avaldab soovi
komisjoni kuuluda. Kas peaks paika panema ka selle,
mille alusel vallavalitsus isiku taotluse kinnitab? Kas
peaks piiritlema ka aja, kaua üks liige saab
komisjonis ametis olla? 1a?

2

Kaire Kaer

§3.4 peaks lahti seletama vajaduse. Kui mõeldud on,
et kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid,
siis vajaduse saab anda esimehele komisjoni liikmete
häälteenamus?

Mittearvestatud

3

Tuuli Edur

Milline on täpselt komisjoni tegevusvaldkond, minu
arust ei saa seda piiritleda. Ehk komisjon peaks
olema nõuandev organ igas asjas, milles vallavalitus
nõu ja seisukohti küsib.

Mittearvestatud

Kommentaar
Kerli Lambing: § 2 nõuded on selles eelnõus
esitatud vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu
16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla
põhimäärus” § 43 lg 2. Kuna põhimääruse
kohaselt on tegemist vallavalitsuse
komisjoniga, siis selle moodustamine toimub
vastavalt põhimäärusele. Ajalist komisjoni
kuuluvuse piirangut arutasime Hatus toimunud
koosolekul ja jäi seisukoht, et hetkel ei seata
piirangut.
Täiendus: töökorra seletuskirjas märgitakse, et
jätkatakse kinnitatud koosseisus ning tulevastes
komisjoni aruteludes käisitletakse piirkondlikku
esindatust ning kandidaatide esitamise loogikat.
Kerli Lambing: § 3 lg 4 aluseks on Lääne-Harju
Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 “LääneHarju valla põhimäärus” § 43 lg 4 "Komisjoni
esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda
komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma
isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu."
Kaire Kaer: Jah, ega vist LHV põhimääruse
vastu saa. Selle punkti järgi võib esimees
koosolekule ka laulukoori kohale kutsuda, kui ta
peab seda tööks vajalikuks.Komisjonil puudub
isegi õigus valida, kas see on mees või
naiskoor:)
Kerli Lambing: Komisjon annab oma seisukohad
lähetuvalt kogukonna vajadustest ja huvidest.
Minu hinnangul ei piira praegune sõnastus
vallavalitsusel erinevaid teemasid komisjoni
menetlusse anda.
Täiendus: Kaire Kaer täpsustuse “§ 4 LHV
korraldus 106 annab täpsed ülesanded
komisjonile: “mille ülesanne on valla eri
piirkondade kogukondade tegevusele,
infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule
arengule kaasa aitamine, samuti
vallavalitsusele ettepanekute esitamine valla
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4

Tuuli Edur

5

Kairi Niinepuu-Mark

§ 2. punkt 1. Kas mitte kogukonnakomisjon ise ei vali
neid liikmeid? Vallavalitsus vaid ikka kinnitab. Ja miks
ikkagi siis 13-19 liiget, kui sai hääletatud 21.
§ 2 (2) lisada komisjoni esimehe vastutus tagada
protokolli õigsus ja korrektsus. Koosoleku
modereerimise/läbiviimise osas oli Annika Jõksil
ettepanek, mida ta lubas järgmisel koosolekul
esitleda. Ehk on sellest võtta mõni detail, mida
koosoleku punkti juurde lisada täienduseks. Praegune
koosoleku vorm nii suurearvulise liikmeskonna
tingimustes ei paista toimivat.

Arvestatud
Mittearvestatud

Ametlikku protokolli mitte lisada pikki arutelusid ja
repliike vaid konkreetsemalt tehtud ettepanekud ning
vastuvõetud otsused. Seda on lihtsam hallata ja
protokolli stiil, nagu üldiselt tavaks oleks ametlik,
mitte emotsionaalne.
6

Heiki Hõimoja

Kas ei võiks fikseerida elektroonsed töövormid- ehääletus, dokumentide online kommenteerimine,
võib-olla ka osalemine Skype teel

Arvestatud

7

Ando Eelmaa

Oleks mõistlik, kui komisjoni kokkukutsumine ei
oleneks vaid esimehe suvast, vaid oleks teatud ette
määratud regulaarsus. Näiteks 1 kord kuus vms.
Samuti võiks järgmise regulaarse koosoleku aeg olla

Osaliselt
arvestatud

kogukondliku elu korraldamisel.” muudeti üldine
ülesannete sõnastus selleselt, et
tegevusvaldkond jäi sõnastusest välja.
2.1 Komisjon on kuni 24 liikmeline.
Kerli Lambing: koosoleku juhataja protokolli
allkirjastamise kohustus tagab selle, et protokoll
on õige ja korrektne. Nii suurearvulise
liikmeskonna tingimustes tuleb leida pigem
tehniliselt lahendus, kuidas arutelu korrektselt
kirja saada (alates osalejate nimesiltide
kasutamine esimestel koosolekutel kuni selleni,
et "sisseelamise" perioodil protokollib nt kaks
inimest jne).
Teatud arutelu osa peaks siiski ka protokolli
kirja saama, kindlasti mitte sõna-sõnalt, vaid
pigem selles valguses, et protokolli lugeja
saaks aru kuidas on otsuseni jõutud. Eraldi
teema on kindlasti eriarvamused, mis peavad
saama väga korrektselt kirja.
4.10
Erandolukorras
ja
üksikküsimuse
otsustamiseks võib komisjoni esimees või tema
äraolekul aseesimees korraldada elektroonilise
koosoleku ja hääletuse. Elektroonilise hääletuse
korral peavad komisjoni liikmed etteantud
ajavahemiku jooksul edastama elektrooniliselt
oma seisukoha arutatava küsimuse kohta.
Elektroonilise
koosoleku
toimumise
korral
tehakse protokolli sellekohane märge. Kui
vähemalt üks komisjoni liige nõuab koosoleku
kokku kutsumist, siis ei saa elektroonilist
hääletust korraldada.
Täpsustus: Lääne-Harju Vallavolikogu
16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla
põhimäärus” § 43 lg 4 alusel on komisjoni
töövormiks koosolek, millele on antud samuti
põhimäärusega konkreetne reglement. See ei
välista koosolekute vahelisel ajal "eeltööd"
teha, sh dokumente on-line kommenteerida või
muul moel arutelusid pidada.
4.3 Komisjoni liikmetel on õigus teha komisjoni
esimehele ettepanek komisjoni koosoleku
kokkukutsumiseks.
Järgmise koosoleku toimumise aja
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8

Ando Eelmaa

9

Kairi Niinepuu-Mark

10

Kairi Niinepuu-Mark

11

Kairi Niinepuu-Mark

12

Andrus Saliste

13

Andrus Saliste

kokku lepitud juba eelmisel koosolekul.
Kas õigus kedagi komisjoni koosolekule kohale
kutsuda jääb vaid esimehele, või võiks ka komisjoni
liige vajadusel teha ettepaneku kedagi kaasata?

§ 3. punkt 5 Toetan protokolli, kui ametliku
töödokumendi senise ülesehituse muudatust.
Protokoll kajastagu tõstatatud probleeme/küsimusi,
ettepanekuid ja otsuseid. Mitte suurendada protokolli
mahtu sõnasõnaliste mõtteavalduste ja repliikidega.
§ 3. (6) Komisjoni protokoll vormistatakse kolme
kalendripäeva jooksul. Protokolli kinnitab ning
õigsuse ja korrektsuse eest vastutab koosoleku
juhataja.
(8) Komisjoni töödokumendid hoiustatakse ühtses
Google Drive pilvehoidlas.
§ 4. Probleemide lahendamiseks on liikmeil õigus
koonduda väiksematesse töörühmadesse, mis töötab
välja probleemide võimalikud lahendused, kaasata
spetsialiste väljapoolt komisjoni ning teha koostööd
kolmandate organisatsioonidega.
Lisada juurde § 3. Kogukonnakogu esimees ja
aseesimees
(1) Kogukonnakogu valib endale esimehe ja
aseesimehe kogukonnakomisjoni liikmete seast.
(2) Kogukonnakogu esimees:
1) esindab kogukonnakomisjoni vastavalt valla
põhimäärusega antud pädevusele;
2) peab kogukonnakomisjoni nimel kirjavahetust;
3) esindab kogukonnakomisjoni volikogu, komisjonide
või vallavalitsuse istungil või volitab selleks teisi
kogukonnakogu liikmeid vastavalt vajadusele.
Kogukonnakogu esimees ja aseesimees valitakse
salajasel hääletusel kogukonnakogu koosseisu
häälteenamusega.
Täiendada komisjoni töökorralduse punkti (8)
Erandolukorras ja üksikküsimuse otsustamiseks võib
kogukonnakogu esimees või tema äraolekul
aseesimees korraldada elektroonilise koosoleku ja
hääletuse. Elektroonilise hääletuse korral peavad
kogukonnakogu liikmed etteantud ajavahemiku jooksul
edastama elektrooniliselt oma seisukoha arutatava

Mittearvestatud

kokkuleppimise kohutust töökorras ei sätestata.
Kerli Lambing: Lääne-Harju Vallavolikogu
16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla
põhimäärus” § 43 lg 4 kohaselt on see õigus
antud komisjoni esimehele - "Komisjoni
esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda
komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma
isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu."
Võetud teadmiseks.

Osaliselt
arvestatud

Kerli Lambing: Täiendatud lg 6 (lisatud juurde
ka protokollija allkirjastamise osa). Minu
hinnangul kinnitab allkirjastamine protokolli
õigsuse eest vastutuse ja seda ei ole minu
hinnangul vajalik eraldi sõnastusena lisada.

Arvestatud

Täiendatud lg 2 p 2 ja lisatud juurde lg 3

Arvestatud,
sõnastust
täpsustatud

3.1 Komisjon valib endale esimehe ja
aseesimehe komisjoni liikmete hulgast salajase
hääletuse teel. Hääletamisel peab kandidaat
saama komisjoni koosolekul osalenud liikmete
häälte enamuse.
3.2 Komisjoni esimees peab kogukonna
komisjoni nimel kirjavahetust ning esindab
komisjoni volikogu, komisjonide või vallavalitsuse
istungil või volitab selleks teisi komisjoni liikmeid
vastavalt vajadusele.
3.3 Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik
komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni
aseesimees.

Arvestatud

4.10
Erandolukorras
ja
üksikküsimuse
otsustamiseks võib komisjoni esimees või tema
äraolekul aseesimees korraldada elektroonilise
koosoleku ja hääletuse. Elektroonilise hääletuse
korral peavad komisjoni liikmed etteantud
ajavahemiku jooksul edastama elektrooniliselt
oma seisukoha arutatava küsimuse kohta.
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küsimuse kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise
korral tehakse protokolli sellekohane märge. Kui
vähemalt 1/3 kogukonnakogu liikmetest nõuab
koosoleku kokku kutsumist, siis ei saa elektroonilist
istungit korraldada.
Täiendada komisjoni töökorralduse punkti:
Päevakorra eelnõus märkimata küsimusi saab
päevakorda võtta kogukonnakogu koosseisu
häälteenamusega.
Komisjoni protokollid salvestatakse, on salvestatud …
ja on taasesitataval kujul Lääne-Harju valla kodulehel
Täiendada komisjoni õiguste punkti järgmiselt:
3)
anda
vallavalitsusele
suunised
kogukonda
puudutavate teemade ja probleemide lahendamiseks ja
ennetamiseks;
5) esitada vallavalitsusele ettepanekuid kogukonna
tegevustesse ja valla elu parandanud olulisel
määral või inimesi aidanud panustajate
tunnustamiseks.
Idee - ettepanek, et lisaks Põhimäärusele luua
Komisjoni töösisekorra dokument, kus kirjas komisjoni
töö head tavad. (Mingil viisil sätestada komisjoni
edumeelsus, positiivsus, algatuslikkus, sõnavõtu
soovi märguandeks käe tõstmine, (hetkel toimub
üksteise üle rääkimine, sõna saavad need, kel kõvem
häälematerjal :), lahendustele orienteeritud
ettepanekute tegemine jms, komisjoni liikmeti oma
kogukonnast info kogumise ja jagamise allikad ning
suurus (miks mitte tabelis); ühtne arusaam, et kui
tehakse ettepanekuid tööde-tegevuste sisulisteks
parendamisteks jm, siis ei tekiks komisjonis isiklikke
süüdistusi ideede ja ettepanekute jagatajate osas,
mis demotiveerib ja lõpuks komisjoni töö juurest
edumeelsed algatajad eemale peletab. Komisjoni töö
võiks kulgeda positiivses ja edumeelses vaimus.
1. Väga toetan hea tava põhimõtete kirjapanemist!
Väga oluline!
2. Komisjoni koosseisu muutus oleks vajalik. Kui tihti,
millises ulatuses? Seda saab arutada. Näiteks 20%
komisjoni liikmetest võiks vahetuda igal aastal (alates
3 aastast). Selline süsteem toimib mitmetes Euroopa
ühingutes.
3. Osavõtt Skype teel peaks olema erandina võimalik
(ette teatamisega). Samuti hääletamine e-maili teel.

Arvestatud

Arvestatud,
sõnastust
täpsustatud
Arvestatud

Elektroonilise
koosoleku
toimumise
korral
tehakse protokolli sellekohane märge. Kui
vähemalt üks komisjoni liige nõuab koosoleku
kokku kutsumist, siis ei saa elektroonilist
hääletust korraldada.
4.4 Päevakorra eelnõus märkimata küsimusi
saab
päevakorda
võtta
kogukonnakogu
koosseisu häälteenamusega.
4.8 Komisjoni protokoll avaldatakse Lääne-Harju
valla kodulehel.
Lisatud vastavatesse punktidesse.

Arutatud 21.03.2019 kogukonnakomisjoni
koosolekul. Juhul kui tulevikus tekib vajadus
töösisekorra dokumendi järele, siis see
koostatatakse.

1. Arutatud 21.03.2019 kogukonnakomisjoni
koosolekul. Juhul kui tulevikus tekib vajadus
töösisekorra dokumendi järele, siis see
koostatatakse.
2. Arutatud 21.03.2019 kogukonnakomisjoni
koosolekul ning rotatsiooni töökorda hetkel ei
lisata.
Tulevastes
komisjoni
aruteludes
planeeritakse käisitleda piirkondliku esindatuse
ning kandidaatide esitamise loogikat, selle
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Viimane eriti juhul, kui koosolekust osavõtjaid oli 50%
lähedal või kui teema on väga oluline. E-hääletus
nõuab komisjoni vastavat otsust.
4. Igal komisjoni liikmel peab olema võimalus kaasta
koosolekule konkreetse teema arutamiseks
eksperte/asjasse puutuvaid isikuid.
5. Eeldan, et vallavalitsus annab igale komisjoni
ettepanekule ka tagasisidet (teatava aja pärast).

arutelu käigus arutatakse ka liikmete vahetumist
jt seonduvaid teemasid.
3. Töökorda on lisatud punkt 4.10 Erandolukorras
ja üksikküsimuse otsusta-miseks võib komisjoni
esimees või tema äraolekul aseesimees
korraldada elektroonilise koosoleku ja hääletuse.
Elektroonilise hääletuse korral peavad komisjoni
liikmed etteantud ajavahemiku jooksul edastama
elektrooniliselt
oma
seisukoha
arutatava
küsimuse
kohta.
Elektroonilise
koosoleku
toimumise korral tehakse protokolli selle-kohane
märge. Kui vähemalt üks komisjoni liige nõuab
koosoleku kokku kutsumist, siis ei saa
elektroonilist hääletust korraldada.
4. Arutatud 21.03.2019 kogukonnakomisjoni
koosolekul. Komisjoni liige saab vastava
ettepaneku komisjoni esimehele teha.
5. Vallavalitsuse tagasiside kohustus tuleneb
eelkõige “Haldusmenetluse seaduse” § 33.

