
 

 

 

Lisa 1 

Keila Linnavalitsuse 05.03.2020 korralduse nr 72“ Keila linna laste, noorte ja perede 

komisjoni moodustamine ning põhimääruse kinnitamine” juurde 

KEILA LINNA LASTE, NOORTE JA PEREDE KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS 

 

1. Üldsätted 

1.1 Keila linna laste, noorte ja perede komisjon (edaspidi komisjon ) on Keila linna laste, 

lastega perede ja noorte toimetuleku parandamiseks, ennetustegevuseks ning 

toetamiseks loodud alaline nõuandev  linnavalitsuse komisjon.  

1.2 Komisjoni  moodustab ja selle koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus 

oma korraldusega. Komisjoni koosseisu kuuluvate isikute nimekirja kinnitab linnapea 

käskkirjaga. 

1.3 Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Keila linna õigusaktidest 

ja käesolevast põhimäärusest, lähtub laste ja noorte huvidest ning heaolust. 

1.4 Komisjon lähtub oma töös erapooletuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest 

1.5 Komisjoni liikmed ja töösse kaasatud isikud on kohustatud hoidma saladuses komisjoni 

töös teatavaks saanud informatsiooni ja tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei 

satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.   

1.6 Komisjoni liikmeteks on sotsiaal-, noorsootöö-,  haridus- ja korrakaitse valdkonna 

esindajad,  vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste. 

1.7 Komisjoni töö lõpetamine toimub linnavalitsuse korraldusega. 

2.Komisjoni esimehe pädevus 

Komisjoni esimees: 

2.1 esindab komisjoni; 

2.2 juhib komisjoni tööd; 

2.3 kutsub kokku komisjoni koosoleku  ja määrab koosolekul igakordselt protokollija;  

2.4 kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikud, kes ei kuulu 

komisjoni koosseisu. 

3. Komisjoni ülesanded 

Komisjoni ülesanneteks on: 

3.1 valdkondade ülese koostöö edendamine linnavalitsuse  ning laste ja noortega töötavate 

organisatsioonide vahel laste, lastega perekondade ning noorte heaolu  parandamiseks, sh 

abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks; 

3.2 olemasolevate ressursside kaardistamine ning laste, lastega perede ja noorte vajaduste 

väljaselgitamine;  

3.3 osalemine linna arengudokumentide  ettevalmistamisel lähtuvalt laste, noorte ja perede 

õigustest ja heaolust; 



 

 

 

3.4  ettepanekute tegemine linnavalitsusele laste, lastega perede ja noorte heaolu, 

tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning 

korraldamiseks. 

 

4. Komisjoni õigused 

Komisjonil on õigus: 

4.1 kaasata oma tegevuse korraldamiseks vajadusel spetsialiste ja eksperte, haridusasutuste 

hoolekogude liikmeid ning haridusasutuste ja linnavalitsuse töötajaid; 

4.2 saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes Keila linnavolikogult, linnavalitsuselt ja 

linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku teavet; 

4.3  teha ettepanekuid lapsi, lastega peresid ja noori puudutavates küsimustes linnavalitsusele 

ja laste ja noortega tegelevatele organisatsioonidele. 

.  

5 Komisjoni töökorraldus 

5.1 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees. 

5.2 Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni esimees.  

5.3 Komisjon töötab vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul 

ning koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku komisjoni esimees või komisjoni esimehe 

äraolekult komisjoni aseesimees. 

5.4 Koosoleku toimumisest ja päevakorrast teatatakse komisjoni liikmetele ette vähemalt viis 

tööpäeva. 

5.5 Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud juhul, kui komisjon ei otsusta teisiti. 

5.6  Komisjoni koosolekud protokollitakse ja protokoll allkirjastatakse komisjoni esimehe ning 

koosoleku protokollija poolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


