Lisa 5
Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus
Saaremaa vallas.
1. Käesolev lisa reguleerib kogukonnakogude/osavallakogude (edaspidi KOGU)
moodustamist, pädevust ja töökorraldust Saaremaa vallas (edaspidi VALD).
2. KOGU
2.1 KOGU on VALLA ühe piirkonna elanike esinduskogu.
2.2 KOGUD moodustatakse VALLA erinevate piirkondade
arvestamiseks kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.

huvide

paremaks

3. KOGU moodustamine
3.1 KOGU piirkonna elanike minimaalne arv peab olema võrdne või suurem
väikseima ühineva omavalitsuse elanike arvust 31.detsembri seisuga 2017.
3.2 KOGU piirkonna piiride kinnitamisel võetakse arvesse sinna kuuluva piirkonna
eripära, inimeste toimepiirkonda ja asustusüksuste omavahelist seotust.
3.3 Kui ühineva omavalitsuse territooriumil otsustatakse moodustada osavald, kattub
KOGU piir moodustatava osavalla piiridega ja KOGU on osavallakogu
haldusreformi seaduse § 15 mõttes ja ühinemislepingus sätestatud korras.
3.4 Ühinev omavalitsus otsustab oma territooriumil asuvate KOGUDE moodustamise
alused, lähtudes käesoleva lisa punktis 4 sätestatud alustest.
3.5 KOGU liikmete arvu vahemiku kinnitab ühineva omavalitsuse volikogu. Edaspidi
määrab liikmete arvu eelneva KOGU koosseis.
3.6 Ühinevate omavalitsuste volikogud kinnitavad KOGUDE piirid ja põhimääruste
projektid. Põhimäärused ja KOGUDE koosseisud kinnitab VALLA volikogu.
3.7 Volikogu liige on elukohajärgse KOGU täiendav liige.
3.8 Ühinemisjärgselt kogukonnakogude moodustamise kord töötatakse välja pärast
ühinemist ja kinnitab VALLA volikogu.
3.9 KOGU volituste tähtaeg on neli aastat.
4. KOGUDE moodustamise alused
4.1 KOGUD ühineva omavalitsuse territooriumil võivad olla moodustatud erinevatel
alustel.
4.2 Huvirühmade esindajatest koosnev kogu moodustatakse ühes piirkonnas elavate
või sellega tihedalt seotud huvirühmade esindajatest. Huvirühmad ning
huvirühmade esindajate arvu kinnitab ühineva omavalitsuse volikogu. Edaspidi
määrab huvirühmad ning huvirühmade esindajate arvu eelneva KOGU koosseis.
Näited võimalikest huvirühmadest lisatakse lepingu seletuskirja.
4.3 Valimiste tulemusena moodustuv KOGU moodustatakse selles piirkonnas elavate
ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud, kuid volikogu
liikmeks valituks mitteosutunud isikute vahel. KOGU piirkonnas kandideerinud
isikud järjestatakse neile antud häälte arvu alusel.
4.4 Asustusüksuste esindajatest koosnev KOGU moodustatakse VALLA ühe
piirkonna asustusüksuste esindajatest. Iga KOGU piirkonda kuuluv asustusüksus
nimetab KOGUSSE oma esindaja. Kui asustusüksusel või piirkonnal on valitud
aleviku- või külavanem, ei ole eraldi esindaja nimetamine vajalik. Piirkonna
mitmel asustusüksusel võib olla KOGUS üks esindaja.

5. KOGU töökorraldus
5.1 KOGU töövormiks on koosolek.
5.2 KOGU esimese koosoleku kutsub kokku VALLA vallavalitsus.
5.3 KOGU koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.
5.4 KOGU koosoleku päevakorrapunktide arutellu on KOGUL õigus kaasata
vallavalitsuse esindajaid.
5.5 KOGU koosolekud protokollitakse ja protokollid avalikustatakse VALLA
dokumendiregistris.
5.6 KOGU esitab volikogule üks kord aastas KOGU tegevusaruande.
5.7 KOGU töö korraldamiseks on vallavalitsus kohustatud võimaldama piirkonnas
asuvas valla asutuses ruumi kasutamist koosoleku korraldamiseks koos vajalike
tehniliste vahenditega.
6. KOGU vanem
6.1 Oma esimesel koosolekul valib KOGU endale vanema.
6.2 KOGU vanem:
6.2.1 kutsub kokku KOGU koosoleku ning juhib KOGU tööd;
6.2.2 esindab KOGU VALLA KOGUDE ümarlaual;
6.2.3 on kaasatud sõnaõigusega oma piirkonna küsimuste arutamisse
asjakohases volikogu komisjonis;
6.2.4 kutsub vallavalitsuse esindajaid KOGU koosolekutele ja edastab
vajaliku informatsiooni vallavalitsusele.
6.3 KOGU vanema volitused kestavad kaks aastat. Üks isik ei saa olla KOGU vanem
kauem kui kaks järjestikust ametiaega.
7. KOGU pädevus
7.1.

KOGU otsustuspädevus:
7.1.1

piirkonna kodanikuühenduste projektitoetuste määramine;

7.1.2

esindaja nimetamine piirkonnas tegutsevate VALLA ametiasutuse
hallatavate asutuste hoolekogudesse (kool, lasteaed) ja nõukogudesse
(raamatukogu, kultuurikeskused jms);

7.1.3

esindaja
nimetamine
vajaduspõhiste
piirkondliku komisjoni koosseisu.

sotsiaaltoetuste

määramise

7.2 KOGULE esitatakse kooskõlastamiseks/seisukoha andmiseks:
7.2.1 VALLA üldplaneering;
7.2.2 VALLA arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
7.2.3 teede investeeringute kava;
7.2.4 KOGU põhimääruse muudatused.
7.3 KOGUL on õigus:
7.3.1 teha ettepanekuid VALLA arengukavasse ning valdkondlikesse ja
piirkondlikesse arengukavadesse piirkonna arenguprioriteete puudutavates
osades, sh tegevus- ja investeeringute kava;
7.3.2 avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule
kohaliku elu küsimustes;

7.3.3

avaldada arvamust VALLA ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse ja
kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
7.3.4 esitada vallavalitsusele arupärimisi. Arupärimisele tuleb vastata 10
tööpäeva jooksul.
7.3.5 esitada volikogule esildisi (s.o kirjalik ettepanek koos seletuskirjaga).
Volikogu komisjon, kelle tegevusvaldkonda esildisega tõstatatud küsimus
kuulub, on kohustatud esildist oma järgmisel koosolekul arutama.
Vajadusel valmistab volikogu komisjon koostöös vallavalitsusega ette
vastavasisulise volikogu eelnõu.
7.3.6 teha kohaliku elu küsimustes volikogule või vallavalitsusele õigusaktide
vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis
võetakse arutusele volikogus või vallavalitsuses hiljemalt kolme kuu
jooksul.
7.3.7 algatada KOGUDE ühinemine ja nende ühiskoosolekute kokkukutsumine.
7.4 Informatsioonina edastatakse KOGULE:
7.4.1 volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid ning nende eelnõud, mis puudutavad
vastava piirkonna elukorraldust ja juhtimist;
7.4.2 piirkonna ja selles asuvate VALLA ametiasutuse hallatavate asutuste
eelarveprojektid;
7.4.3 piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
7.4.4 piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid;
7.4.5 ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
7.4.6 muud vajalikuks peetavad kohalikku elukorraldust ja juhtimist puudutavad
dokumendid ja informatsioon.
8. KOGUDE ümarlaud
8.1.

KOGUDE vanematest moodustatakse KOGUDE ümarlaud, millel on volikogu
alalise komisjoni õigused.

8.2.

KOGUDE ümarlaua moodustamise täpsem kord, selle töökord ning pädevus
sätestatakse VALLA põhimääruses.

9. KOGU piirkonna piiride muutmine
9.1.

KOGU võib teha ühele või mitmele temaga ühist piiri omavale KOGULE
ettepaneku ühinemiseks.
9.2.
KOGU piirkonna piiride muutmise soovi korral peab KOGU tegema
volikogule taotluse KOGU piirkonna piiride muutmiseks.
9.3. Volikogu otsustab KOGU piirkonna piiride muutmise hiljemalt kolme kuu
jooksul pärast taotluse saamist.

