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Rae valla vanemaealiste nõukogu põhimäärus 
 

1. Üldsätted 

1.1 Rae valla (edaspidi vald) vanemaealiste nõukogu (edaspidi nõukogu) tegevuse eesmärk on 
kaardistatud, läbi arutatud ja vallavalitsusele esitatud Rae valla vanemaealiste turvalisuse, 
tervishoiu, hoolekande, transpordi, heakorra,  elukestva õppe, kultuuri, vaba aja korraldamise 
ja teiste eluvaldkondade probleemid, vajadused ja ettepanekud.   

1.2 Nõukogu põhimääruse ja koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.  

1.3 Nõukogu tööperiood on 4 aastat, mille järel toimub vanemaealiste koosolekul nõukogu 
liikmete valimine. 

 
2. Nõukogu ülesanded  

 
2.1 Nõukogu ülesanded on: 
2.1.1 Rae valla vanemaealiste esindamine ja nende huvide kaitsmine Rae vallas;  
2.1.2 koostöö arendamine;  
2.1.3 lahenduste otsimine koostöös vallavalitsusega turvalisuse, tervishoiu, hoolekande, 

transpordi, heakorra, elukestva õppe, kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste 
eluvaldkondade küsimustele;  

2.1.4 vanemaealiste ideede avalikustamine ja teostamisele kaasaaitamine;  
2.1.5 vanemaealiste kaasamine otsustusprotsessidesse; 
2.1.6 nõukogu liikmete poolt tõstatatud ja vallavalitsuse poolt nõukogule läbivaatamiseks 

suunatud Rae valla vanemaealiste elu puudutavate küsimuste läbivaatamine ning 
omapoolsete ettepanekute esitamine vallavalitsusele. 

2.1.7 esindab Rae valla vanemaealisi maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi eakate 
üritustel. 

2.2 Nõukogu juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest riigi ja Rae valla  
õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest (edaspidi põhimäärus).  

2.3 Nõukogu tegevus lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega.  

   
3. Nõukogu koosseis  

 
3.1  Nõukogu koosseisu kuuluvad esimees, aseesimees ja kuni 16 liiget. 
3.2 Nõukogu esimees ja aseesimees valitakse nõukogu liikmete poolt nõukogu esimesel   
koosolekul. 
3.3 Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.  
3.4. Nõukogu liige võib oma kirjaliku avalduse alusel nõukogu koosseisust lahkuda. 
3.5. Nõukogul on õigus teha ettepanek vallavalitsusele nõukogu liikme väljaarvamiseks 
nõukogu koosseisust, kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul 
3.6. Uue nõukogu liikme leidmiseks korraldab nõukogu koostöös vallavalitsusega 
vanemaealiste koosoleku valla kandis, mille liige nõukogust lahkus. 



 
 
4. Töökorraldus  

 
4.1 Nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub üldjuhul septembrist maini vajaduspõhiselt. 
4.2 Nõukogu koosolek on avalik. Nõukogu koosoleku võib kuulutada koosoleku mingi 
küsimuse arutelu osas kinniseks, kui küsimusega seonduvate andmete avalikustamine on 
vastuolus isikuandmete kaitsega. 
4.3 Nõukogu koosolek protokollitakse. Vastuvõetud otsused/seisukohad fikseeritakse 
protokollis. Protokolli   allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.  
4.4 Nõukogu koosolekute protokollid on kõikidele kättesaadavad. 
4.5 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on 50% liikmetest, sh esimees või 
aseesimees.  
4.6 Nõukogu teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on 
otsustava kaaluga nõukogu esimehe hääl.  
4.7 Nõukogu otsused on soovitusliku sisuga ega oma juriidilist jõudu.  
 
5. Nõukogu õigused  

 
Nõukogul on õigus:  
5.1 saada vallavalitsuselt ja valla asutustelt tööks vajalikke dokumente ja teavet;  
5.2 kaasata nõukogu töösse eksperte, ametnikke ja oma ala asjatundjaid. 
 


