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                                                                                    Kinnitatud 

                                                                                    Anija Vallavalitsuse 

                                                                                    25.04.2006  

määrusega nr 12 

 

KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON 

PÕHIMÄÄRUS 
 

1. Tegevuse õiguslik alus: 

1.1. vallavalitsuse alaline kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) on moodustatud Anija 

Vallavalitsuse 25.04.2006 määruse nr 12  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. koordineerib kultuuri- ja spordiürituste korraldamist vallas ja organiseerib ülevallalisi 

suurüritusi. 

4.2. menetleb komisjonile suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste jms orgianisatsioonide poolt 

esitatud rahalisi taotlusi: kontrollib nende vastavust nõuetele, eraldatud summade sihipärast 

kasutamist ja kasutamise kohta esitatud aruandeid. 

4.3. tegutseda viisil, mis aitaks kaasa rahvuskultuuri ja rahavatervise hoidmisele ja arendamisele 

ning olemasoleva kultuuripärandi säilitamisele. 

5. Komisjoni töövaldkonnad: 

5.1.   kultuurielu toimimine ja areng; 

5.2.   spordielu toimimine ja areng; 

5.3.   kultuuri- ja spordikeskus; 

5.4.   rahvamajad; 

5.5.   raamatukogundus; 

5.6.   harrastusteatrid; 

5.7.   monumendid ja pargid; 

5.8.   turism ja puhkevõimalused; 

5.9.   tervisespordi ja muud spordirajatised; 

5.10. mittetulundusühingud; 

5.11. spordi- ja tervisespordi rajatised. 

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. komisjoni poolt võetakse läbitöötamiseks küsimusi vastavalt komisjoni koostatud ja 

vallavalitsuses heakskiidetud töökavale, samuti sõltuvalt nende üleskerkimisest vallaelus ning 

vallavalitsuses, vallavalitsuse või vallavanema suunamisel. Küsimuste 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 ja päevakorra projekti komisjoni liikmetele e-posti 

vahendusel. Kutse peab olema kätte toimetatud vähemalt kolm tööpäeva varem koosoleku 

toimumisest. 

7.4. komisjoni päevakorda võetakse küsimused arutamiseks või otsustamiseks; 
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7.5. komisjoni koosolekul on igal komisjoni liikmel üks hääl; 

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

sealhulgas esimees või esimehe puudumisel aseesimees; 

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

komisjoni liikmetest; 

7.8. 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 avalikustatakse vallavalitsuse kantseleis hiljemalt viie 

tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokollid säilitatakse vallavalitsuse kantseleis; 

7.9. komisjoni liikmed on kohustatud tutvuma enne koosolekut kõigi päevakorra eelnõus olevate 

küsimuste kohta esitatud materjalidega; 

7.10. 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. 


