
 
          Kinnitatud 

                                                                                    Anija Vallavalitsuse 

                                                                                    25.04.2006  

määrusega nr 11 

SOTSIAALKOMISJONI 

PÕHIMÄÄRUS 
 

1. Tegevuse õiguslik alus: 

1.1. vallavalitsuse alaline sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) on moodustatud Anija 

Vallavalitsuse 25.04.2006 määruse nr 11 alusel,  juhindudes Anija valla põhimääruse § 58; 

1.2. komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Anija Vallavolikogu määrustest, 

otsustest ja Anija Vallavalitsuse määrustest, korraldustest, teistest valla õigusaktidest ning 

käesolevast põhimäärusest. 

2. Komisjoni koosseis: 

2.2.1. komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega; 

2.2.2. komisjoni esimehe nimetab vallavalitsus oma liikmete hulgast; 

2.2.3. komisjon valib liikmete hulgast poolthäälte enamusega aseesimehe ja komisjoni sekretäri.  

3. Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga vallavalitsusele. 

4. Komisjoni ülesanne: 

4.1. menetleb komisjonile suunatud valla kodanike sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise avaldusi; 

4.2. valla ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks otsuste 

tegemine; 

4.3. tegutseda viisil, mis aitaks kaasa valla kodanike igapäevaeluga toimetulekul.   

5. Komisjoni töövaldkonnad: 

5.1.   sotsiaaltoetused; 

5.2.   sotsiaalteenused. 

6. Komisjoni õigused: 

6.1.  komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid; 

6.2.  komisjonil on õigus saada vallavalitsuse ametnikelt ja valla hallatavatelt asutustelt tööks 

vajalikku informatsiooni. 

7. Komisjoni töökorraldus: 

7.1.komisjon menetleb sotsiaaltoetuste ja –teenuste taotlemiseks valla kodanike avaldusi, mis on 

laekunud sotsiaaltöö spetsialistidele, lastekaitse spetsialistile, haridus- ja noorsootöö 

spetsialistile või haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialistile, samuti vallavanema või 

vallavalitsuse suunamisel. Avalduste läbitöötamise korra kohta teeb ettepaneku komisjoni 

esimees; 

7.2. komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud kutsub kokku ja juhatab komisjoni esimees. 

Tema äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad komisjoni töökava kohaselt vähemalt üks 

kord kuus (v.a. valitsuse puhkusekuul); 

7.3. komisjoni esimees saadab koosoleku kutse komisjoni liikmetele e-posti vahendusel;  

7.4. komisjoni koosolekul on igal komisjoni liikmel üks hääl; 

7.5. komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, 

sealhulgas esimees või esimehe puudumisel aseesimees; 

7.6. komisjon võtab otsuse või seisukoha vastu, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest 

komisjoni liikmetest; 

7.7. koosoleku käigu, s.h. sõnavõttude sisu, komisjoni otsused, samuti liikmete eriarvamused, 

protokollib komisjoni sekretär. Protokoll vormistatakse 5 tööpäeva jooksul. Protokollile 

kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Protokollid säilitatakse vallavalitsuse kantseleis; 

7.8. koosoleku päevakord kinnitatakse selle alguses. 

8. Komisjoni asjaajamine: 

8.1. komisjoni asjaajamist korraldavad komisjoni esimees ja sekretär; 

8.2. komisjoni asjaajamise toimikuid hoitakse komisjoni sekretäri juures; 

8.3. komisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsuse kantselei. 

9. Komisjoni tegevuse lõpetamine: 

9.1. komisjoni likvideerib või reorganiseerib vallavalitsus. 


