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Mdaruskehtestatakse
kohalikuomavalitsuse
korralduse
seaduse
Emmaste
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I mZiiirusega
nr 26 kinnitatud"Emmaste
valla
pdhimZi.iiruse
Emmaste
Vallavolikogu
$ 16lg 2, | 17ja $ l8 aluselningarvestades
ja majanduskomisjoni
eelarveettepanekut.
g I Uldsatted
(1) Emmaste
(edaspidi
Vallavolikogu
vallavolikogu)
eelarve-jamajanduskomisjon
(edaspidikomisjon)moodustatakse
vallavolikogu
volitustekehtivuse
ajaks.
(2) Komisjonjuhindubomategevuses
ja muudest
seadustest
digusaktidest,
Emmaste
vallapohim?ierusest,
vallavolikoguja
vallavalitsuse
oigusaktidest
ningkaesolevast
pdhimli6rusest.
(3) Komisjonitegevuse
l6petamine,
koosseisuja
pdhim?ieruse
muutminetoimub
vallavolikogu,
komisjonivdi komisjoniesimehe
kirjalikulettepanekul.v6i
volitusaja
l6ppemisel.
g 2 Ulesanded
(1) Komisjoniiilesanded
on:
l) prognoosida
tulusidja kulusid;
2) vaadataliibi alaeelarvete
projektid, seatuureskontrollidaeelaxveaastaks
kulutuste
arvestamise
6igsustjanendevastavust
kehtivatele
seadusteleja
nomidele,samuti
hinnataprojektiliilitatudkuludeotstarbekust
ningvajadusel
korrigeerida
seda,liihtudes
eelarvetuludeprognoosist,
strateegilistest
axengusuundadestja
eelistustest
ning
arengukavast;

teistekomisjonidega;
3) tehakoostiiodvallavolikogu
parandusettepanekud;
4) vaadata
Iebieelarveprojekti
vajalikkustningmuudatuste
p6hjendatuse
5) analiiiisida
eelarvemuudatuste
korral
projekt;
esitadavallavalitsusele
eclarvemuutmise
6) menetleda
lisaeelarve
koostamist
samaselt
eelarvekoostamiseja
vastuvdtmise
korrale;
vallavolikogu
7) algatada
maArusteia
otsuste
eeln6usid;
8) avaldada
arvamust
vallavolikogu
menetlusse
esitatud
eelndude
kohta,mis kuuluvad
komisjonitegevusvaldkonda;
9) tehaeftepanekuid
vallavalitsusele
puudutavastes
eelarvet
kiisimustes;
I 0) analiiiisidaeelarvetaitmist.
ja teistes
(2) Omaotsustustes
arvestab
komisionvallaargngukavas,
iildplaneeringus
6igusaktides
satestatut.
piidevus
$ 3 Komisjonikoosseisja
(l) Komisjoniesimees
valitakse
vallavolikogu
liikmetehulgastsalajase
heeletamise
teel
poolthaAlte
vallavolikogu
enamusega.
(2) Komisjoniliikmedkinnitatakse
poolth:ielte
vallavolikogu
enamusega
komisjoni
esimehe
kirjalikulettepanekul.
(3) Komisjoniesimehe
vabastamine
iilesannetest
toimubvallavolikogu
istuhgil
poolthAalte
enamusega.
(4) Komisjoniesimehele
umbusalduse
avaldamine
toimubvallavolikogu
koosseisu
heelrcenamusega.
(5)Komisjoni
esimees:
l) juhibkomisjoni
tddd;
ja koosolekute
j
2) koostabkomisjonittiitkavapaevakorraprojekti
3)jaotabkomisjoniliikmetevaheltijdiilesandeid;
4) kutsubkokkukomisjonikoosoleku,
informeerides
komisjoniliikmeidkoosoleku
ajast,
ja
kohast peevakorrast;

peevakorrapunkti
5) otsustab,
kedakutsudaosalema
koosoleku
arutelul;
6) juhib komisjonikoosolekut;
komisjoniasjaajamise
eest.
?) vastutab
(6) Komisjoniesimehel
on6igus:
ja korralduste
l) komisjoninimeltaotleda
vallavalitsuse
miierusrc
muutmistvdi
tiihistamist,
kui neisei olearvestatud
komisjoniseisukohti;
2) enneklisimusearutamist
vallavolikogus
ndudakomisjonip?idevusse
kuuluvate
eelnevaks
kiisimuste
suunamist
l?ibivaatamiseks
komisjoni.
(7) Komisjoniliigev6ib isiklikuavalduse
aluseligalajaltagasiastuda.
Komisjoniliikme
j6ustumise
volitusedlSppevad
vallavolikogu
vastava
otsuse
hetkest.
$ 4 Komisjonitttitkord
(l) Komisjonitddvormon koosolek,
mille kutsubkokkukomisjoniesimees,
komisjoni
liikmeid
informeerides
koosoleku
toimumise
ajast,kohastja peevakorrast
algust.Komisjonierakorralise
koosoleku
kutsub
. vahemaltneli paevaennekoosoleku
kokkukomisjoniesimees
omalalgatusel
v6i komisjonipoolteliikmetekirjalikuln6udel
Komisjonikoosoleku
kutseja materjalidsaadetakse
komisjoniliikmeteleelektronposti
rcet.
(2) Komisjonon otsustusv6imeline,
poolkomisjoni
kui sellestv6tabosavzihemalt
sealhulgas
kinnitalud
koosseisust.
komisjoni
esimees.
(3) Komisjonikoosoleku
kohtakoostatakse
protokoll,kuhukantakse
koosoleku
toimumiseaegjakoht,osavdtjate
nimed,arutlusele
tulevadkiisimused,
nendekohta
ja
esitatudettepanekudvastuvdetud
otsused,
hiialetustulemused,
otsustajate
vdi kiisimuste
ningkoosoleku
algatajate
eriarvamused
k?iik.Komisjonikoosolekud
protokollitakse.
juhatajajaprotokollija.Protokollesitatakse
Protokollilekirjutavadallakoosoleku
hiljemaltkolmetiiitpeevajooksul
arvateskomisjonikoosolekutoimumisest
vallavalitsuse
kantseleile.
Protokollidavalikustatakse
vallavalitsuse
kantseleisja
veebilehel
hiljemaltviie tddpAevajooksul
arvates
komisjonitoimumisepAevast.
lsikutel,
puutuvaidkiisimusikasitleti,on 6igussaadavtiljavdteprotokollist.Protokollid
kellesse
peavadvastama
haldusdokumentidele
esitatudnduetele.
(4) Komisjoniotsused
vdetakse
vastukohalolijate
poolth?iAlte
enamusega.
Hiieletamine
viiakseldbi,kui sedan6uabvahemaltiiks komisjoniliige.Hiiiiltevordsuse
koffalotsustab
komisjoniesimehe
hiiiil.Komisjoniliikmelon 6iguseriarvamusele
komisjoniotsuse
protokolliningtehakse
suhtesjaseekantakse
teatavaks
vallavolikogu
istungilvastava
kiisimuse
arutusel.

(5) Vajadusel
v6ib komisjonikoosoleku
labiviia elektrooniliselt.
Elektroonilise
koosoleku
toimumise
otsustab
komisjonl
eslmees.
(6) Elekroonilisekoosoleku
korralsaadab
komisioniesjmees
komisioniliikmetelc
peevakorra,
koosoleku
arutusele
tulevateotsustejamii?iruste
eelnduijateisedpaevakorra
juurdekuuluvadmaterjalidelektronposti
teel,mearates
tahtaj4millejooksulkomisjoni
peab
liige
esirama
elektronposti
teelomaseisukoha
arutuselolevate
kilsimuste
kohta.Kui
kutsesaanudkomisjoniliigeei teatanimetatud
tehujajooksul,kasta on otsusepooltv6i
rasru.loetakse
rakoosolekul
mineosalenuks
antudp?ievakorrapunkti
aruramisel.
(7)Lubatud
on kakomisioni
iiksikuliikmeelektrooniliselt
koosolekul
osalemine.
Sellisel
juhul peabta omaseisukohad
edastama
elektronposti
teelennekomisionikoosoleku
algusl.Komisjoni
liikmelte,)
elektroonilisek
kooiolekul
osalemise
kohrarehakse
protokollisellekohane
m:irge.
(8) Komisjonilon 6iguskaasala
omategevusse
asjatundjaidja
saadavallavalitsuse
Iiikmeteltv6i vallaametiasutustelt
komisjoniti,dksvajalikkuinformatsiooni
ja
teiendavaid
dokumente.
Vastavat
tdiidkorraldab
komisjoniesimees.
(9) Komisjoniotsused
on soovitusliku
iseloomuga
vallavolikogu
maeruste_ja
koralduste
vastuv6tmisel.
$ 5 Asjaajmine
(l) Komisjoniasjaajamine
toimubvastavuses
Emmaste
vallaasjaajamiskorrale.
(2) Komisjonikirjavahetus
toimubvallavalitsuse
kanrselei
kaudu.
{ 6 Rakendussatted
(l) Miiarusjdustub
paevalparastavalikustamist.
kolmandal
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