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määrusele nr 2

SAARE VALLAVOLIKOGU HARIDUS- ja KULTUURIKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Haridus- ja kultuurikomisjon moodustatakse Saare Vallavolikogu tegevuse
kavandamiseks oma tegevusvaldkonnas, volikogule ja valitsusele arvamuse esitamiseks, 
õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja läbivaatamiseks.
1.2. Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest, Saare Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.
1.3. Komisjoni koosolekud on kõigile avatud.

2. TEGEVUSVALDKONNAD
2.1. Valla arengu kavandamine hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas;
2.2. Valla haridus-, kultuuri- ja spordipoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
2.3. Valla haridus- ja kultuuriasutuste eelarvekavade koostamises osalemine;
2.4. Muinsus-, loodus- ja kultuuriväärtuste kaitsega seonduv.
2.5. Rahvamajade ja raamatukogudega seonduv.
2.6. Kooli ja lasteaiaga seonduv.

3. ÜLESANDED
3.1. Valla elanike valla juhtimisse kaasamine.
3.2. Volikogu seisukoha ettevalmistamine oma valdkonnas, kaasettekande esitamine
õigusaktide eelnõude käsitlemisel volikogu istungil;
3.3. Volikogule saabunud kirjade, avalduste, jt. komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud
dokumentide läbivaatamine ning komisjoni seisukoha esitamine volikogule;
3.4. Vallavalitsuse poolt esitatud materjalide läbivaatamine.

4. ÕIGUSLIK SEISUND
4.1. Komisjonil on õigus esitada avaldusi ja ettepanekuid teistele volikogu komisjonidele
ja vallavalitsusele;
4.2. Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse teisi volikogu liikmeid, vallavalitsuse
töötajaid ning teisi vallaelanikke; 
4.3. Komisjoni esimehel on õigus saada haldusaparaadi teenistujatelt teavet komisjoni
tegevusvaldkonnas olevate ülesannete lahendamiseks;
4.4. Komisjon esitab vastuvõetud otsustused vallavalitsusele ja volikogule.

5. KOOSSEIS
5.1.  Komisjoni esimees valitakse volikogu liikmete hulgast.
5.2. Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolt komisjoni esimehe ettepanekul.
5.3. Komisjon võib vajadusel valida endi hulgast aseesimehe ja sekretäri.



6. KOMISJONI ESIMEES
6.1. Juhib komisjoni tööd;
6.2. Koostab komisjoni töökavandi ja koosolekute päevakorra projekti;
6.3. Annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
6.4. Kutsub kokku komisjoni koosolekud;
6.5. Vastutab komisjoni asjaajamise eest, kirjutab alla protokollile ja otsustele.

7. KOMISJONI TÖÖVORMID
7.1. Korraline ja erakorraline koosolek;
7.2. Haridus ja kultuuriasutuste külastamine ja arutelud vastava töövaldkonna
töötajatega;
7.3. Mõttetalgud jms. volikogu liikmete ja haldusaparaadi teenistujatega ja valla
elanikega ühise arusaama kujundamiseks.

8. KOMISJONI TÖÖKORD
8.1. Korralise koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse
komisjoni liikmeid vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku algust ning esitatakse
tutvumiseks otsuse projektid;
8.2. Erakorraline koosolek võib toimuda volikogu istungi vaheajal või ka muudel juhtudel.
8.3. Komisjoni koosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse
korral otsustab eesistuja hääl.
8.4. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku aeg,
kohalolijate nimed, arutamisel olnud küsimused ja vastuvõetud otsused. Protokolli
kantakse ka komisjoni liikme/liikmete eriarvamus/eriarvamused.
8.5. Komisjoni koosoleku protokollid asuvad vallasekretäri juures alates kümnendast
päevast pärast komisjoni koosoleku toimumise päeva ja nendega tutvumiseks tuleb
pöörduda taotlusega vallasekretäri poole.


