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LÄÄNEMAA KOOSTÖÖKOJA TÖÖKORD
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ÜLDINE

1.1 Läänemaa Koostöökoja (edaspidi Koostöökoda) peamine eesmärk on Läänemaa kogukonnas sotsiaalkultuurilises sfääris ühistegevustes kokkulepete saavutamine ja riiklike ning ajalooliste tähtpäevade
tähistamine ja maakondlike ürituste ühine korraldamine.
1.2 Koostöökoda on Sihtasutus Läänemaa juures tegutsev nõuandva õigusega alaline koostööorgan.
1.3 Läänemaa koostöökoja koostöö vormiks on koosolekud, mis on avalikud.
1.4 Läänemaa koostöökoja koosolekuid protokollitakse ning saadetakse komisjoni liikmetele e-posti teel.
Komisjoni koosolekul arutatavates küsimustes tehtavad otsused, kokkulepped ja ettepanekud ning
eriarvamused kantakse protokolli.
1.5 Läänemaa koostöökojaga seotud avalikud materjalid, töökord, protokollid jms, avaldatakse SA
Läänemaa kodulehel www.laanemaa.ee
1.6 Koostöökoda teeb koostööd Rahvakultuuri Keskuse Läänemaa rahvakultuuri spetsialistiga.
1.7 Koostöökoja otsused ei ole siduvad. Koostöökoda on nõuandev kogu.
1.8 Koostöökoja koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis, kuid vajadusel ka tihedamini. Koosoleku
kutsub kokku komisjoni esimees kutse saatmisega koostöökoja liikmetele e-posti teel.
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KOOSSEIS

2.1 Koostöökoda koosneb kuni 20-liikmest:
2.1.1
Sihtasutus Läänemaa juhataja – koostöökogu esimees;
2.1.2
Rahvakultuuri keskuse Läänemaa rahvakultuurispetsialist – koostöökogu töö koordinaator;
2.1.3
Haapsalu aselinnapea;
2.1.4
Vormsi vallavanem;
2.1.5
Lääne-Nigula valla kultuurinõunik;
2.1.6
Haapsalu linnavalitsuse kultuurispetsialist;
2.1.7
Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor;
2.1.8
Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
2.1.9
Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna juht;
2.1.10 Hannes Aasma – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
2.1.11 EELK piiskop;
2.1.12 EELK Lääne praostkonna praost;
2.1.13 EELK Lääne praostkonna abipraost;
2.1.14 EELK Lääne praostkonna õpetaja;
2.1.15 EELK Lääne praostkonna õpetaja;
2.1.16 EELK Lääne praostkonna õpetaja;
2.1.17 EELK Lääne praostkonna sekretär;
2.1.18 EELK Lääne praostkonna muusikatöö juht;
2.1.19 EELK Haapsalu Perekeskuse juhataja;
2.1.20 SA Läänemaa arendusjuht.
2.2 Koostöökoja liikmetel on õigus saata end koosolekule esindama asendusliige.
2.3 Koostöökoda võib oma koosolekutele kutsuda arutluse all olevate teemadega seotud eksperte.
2.4 Koostöökoja liikmed täidavad oma ülesandeid põhitöökoha kõrvalt tasustamata. Koostöökogu liikme
volitused on üldjuhul tähtajatud.
2.5 Koosoleku toimumiseks kvoorumi nõuet ei ole.
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ÜLESANDED JA VASTUTUS

3.1 Läänemaa koostöökoda koostöös Sihtasutus Läänemaa bürooga:
3.1.1
Vahendab ja kogub sotsiaal- ja kultuurialast informatsiooni ning levitab seda antud
valdkonnaga seotud isikute vahel;
3.1.2
Korraldab koostööna erinevaid üritusi ja ettevõtmisi;
3.1.3
Arendab koostööd Eesti sotsiaal- ja kultuuriringkondade, religiooniorganisatsioonide ja muude
maakondlike institutsioonidega;
3.1.4
Aitab kaasa koostöö organiseerimisele Läänemaa kultuuri nõukoja tööle erinevates
valdkondades.

