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Kogukonnakogu põhimäärus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib kogukonnakogude moodustamist, kogukonnakogu pädevust ja
töökorraldust Saaremaa vallas (edaspidi vald).
§ 2. Kogukonnakogu
(1) Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna asustusüksuste esindajate esinduskogu.
(2) Kogukonnakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks
arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel.
§ 3. Kogukonnakogu moodustamine
(1) Kogukonnakogu moodustatakse ühe piirkonna asustusüksuste esindajatest.
Kogukonnakogu piirkonnas peab elama vähemalt ........ elanikku.
(2) Moodustatavate kogukonnakogude piirkondade piirid asustusüksuse täpsusega
kinnitatakse valla ühinemislepingu lisana.
(3) Kogukonnakogu piirkonna piiride kinnitamisel võetakse arvesse sinna kuuluva
piirkonna eripära, inimeste toimepiirkonda ja asustusüksuste omavahelist seotust.
(4) Iga kogukonnakogu piirkonda kuuluv asustusüksus nimetab oma esindaja
kogukonnakogusse. Kui asustusüksusel või piirkonnal on valitud aleviku- või
külavanem, ei ole eraldi esindaja nimetamine vajalik. Piirkonna mitmel asustusüksusel
võib olla kogukonnakogus üks esindaja.
(5) Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrab oma otsusega igale volikogu
liikmele kogukonnakogud, kelle tööst volikogu liige on kohustatud osa võtma.
(6) Kogukonnakogude määramisel võetakse arvesse volikogu liikme seotust
kogukonnakogude piirkondadega.
§ 4. Kogukonnakogu töökorraldus
(1) Kogukonnakogu töövormiks on koosolek.
(2) Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi
vallavalitsus).
(3) Kogukonnakogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.
(4) Kogukonnakogu päevakorra punktide arutelul on kogukonnakogul õigus kaasata
vallavalitsuse esindajaid.
(5) Kogukonnakogu koosolekud protokollitakse ja protokollid avalikustakse valla
dokumendiregistris.
(6) Kogukonnakogu töö korraldamiseks on vallavalitsus kohustatud võimaldama
piirkonnas asuvas valla asutuses ruumi kasutamist koosoleku korraldamiseks koos
vajalike tehniliste vahenditega.
§ 5. Kogukonnakogu vanem
(1) Oma esimesel koosolekul valib kogukonnakogu endale vanema.

(2) Kogukonnakogu vanem:
1) kutsub kokku kogukonnakogu koosoleku ning juhib kogukonnakogu tööd;
2) esindab kogukonnakogu valla kogukonnakogude ümarlaual;
3) on kaasatud sõnaõigusega oma piirkonna küsimuste arutamisel asjakohasesse
volikogu komisjoni;
4) kutsub vallavalitsuse esindajaid kogukonnakogu koosolekutele ja edastab vajaliku
informatsiooni vallavalitsusele.
(3) Kogukonnakogu vanema volitused kestavad kaks aastat. Üks isik ei saa olla
kogukonnakogu vanem üle kahe järjestikuse ametiaja.
(4) Kogukonnavanaema töötasu kuus on 10% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
töötasu alammäärast.
§ 6. Kogukonnnakogu pädevus
(1) Kogukonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule või –valitsusele
õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis
võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul.
(2) Kogukonnakogu informeerib vallavalitsust piirkondlikest probleemidest ja vajadusel
teeb ettepanekuid kvaliteetsemate avalike teenuste osutamiseks piirkonnas.
(3) Igal aastal eraldatakse valla eelarvest kogukonnakogudele vahendeid kogukonna elu
arendamiseks. Vahendite jaotuse oma piirkonna tegevuste toetamise vahel otsustab
kogukonnakogu.
(4) Kogukonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
1) valla arengukava;
2) valla üldplaneering;
3) kogukonnakogu piirkonda puudutavad detailplaneeringud.
§ 7. Kogukonnakogude ümarlaud
(1) Kogukonnakogude vanematest moodustatakse kogukonnakogude ümarlaud.
(2) Täpsem ümarlaua moodustamise kord, selle töökord ning pädevus sätestatakse valla
põhimääruses.
§ 8. Kogukonnakogu piirkonna piiride muutmine
(1) Kogukonnakogu võib teha ühele või mitmele temaga ühist piiri omavale
kogukonnakogule ettepaneku ühinemiseks.
(2) Kogukonnakogu piirkonna piiride muutmise soovi korral peab kogukonnakogu tegema
volikogule taotluse kogukonnakogu piirkonna piiride muutmiseks.
(3) Volikogu otsustab kogukonnakogude piirkondade piiride muutmise hiljemalt kolme
kuu jooksul pärast taotluse tegemist.
§ 9. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.
(2) Määruse § 3 lõike 2 ja 3 jõustuvad kolmandal päeval pärast määruse Riigi Teatajas
avaldamist.

