
 
 

 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

09.05.2018 nr 14 
 
 
Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni moodustamine 
 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu 21.02.2018 otsuse nr 11 alusel astus Harjumaa Omavalitsuste 
Liit Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liikmeks. Ühenduse korraldataval üleriiklikul konkursil 
“Eesti kaunis kodu“ osalemiseks ja Harjumaa kodukaunistamisliikumise edendamiseks ning 
Harjumaa kaunimate kodude väljaselgitamise konkursi korraldamiseks on otstarbekas luua 
konkursi „Eesti kaunis kodu“ maakondlik komisjon. 
 
Lähtudes eeltoodust ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 4 punktidest 3 ja 20, samuti 
arvestades juhatuse koosolekul esitatud ettepanekuid ning toiminud arutelu  
 
 
1. Moodustada konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Joel Jesse – Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (esimees); 
1.2 Maret Välja – Harjumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist (aseesimees); 
1.3 Inge Angerjas - Keila Linnavalitsuse keskkonnanõunik- linnaaednik; 
1.4 Jüri Muru – Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esindaja; 
1.5 Eda Liivaäär – vabakutseline ajakirjanik. 

 
2. Kinnitada konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni töökord (lisatud). 

 
3. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
 
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees 
 

 
 
 
 
  



 
 

Kinnitatud  
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 

09.05.2018 otsusega nr 14 
 

 
KONKURSI „EESTI KAUNIS KODU“ HARJUMAA KOMISJONI TÖÖKORD 

 
 

1. Käesolev töökord reguleerib konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni ülesandeid 
ja  tööpõhimõtteid. 

 

2. Komisjon juhindub oma töös Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhendmaterjalidest ja  
kehtivatest õigusaktidest. 
 

3. Komisjoni asjaajamise ja töö tagab Harjumaa Omavalitsuste Liit. 

 
4. Komisjoni ülesanne on: 

4.1 maakondlike heakorra- ja kodukaunistamisalaste konkursside ettevalmistamine, 
korraldamine ja tulemuste kindlakstegemine; 

4.2 maakondlike konkursside võitjate esitamine autasustamiseks Harjumaa 
Omavalitsustele Liidule, Eesti Kodukaunistamise Ühendusele ja teistele asjaomastele 
institutsioonidele. 

4.3 konkursside tulemuste avalikustamine. 
 

5. Komisjon lähtub töös järgmisest: 

5.1 töövormiks on koosolek, küsimuste käsitlemiseks võib pidada ka elektroonilisi 
arutelusid;  

5.2 tööd juhib ning koosolekud kutsub kokku ja juhib  koisjoni esimees, tema äraolekul 
aseeesimees; 

5.3 komisjonil on õigus otsustada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töökorralduslikke 
küsimusi; 

5.4 komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele;  
5.5 komisjoni erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt 1/3 liikmete nõudmisel;  
5.6 komisjon on otsustamisvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled 

liikmed;  
5.7 komisjon teeb otsustused poolthäälte enamusega, häälte võrdse jagunemise korral 

on otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl; 
5.8 koosolekud protokollitakse;  
5.9 komisjoni koosolek on kinnine, kui komisjon ei otsusta teisiti. 

 
6. Komisjoni liige peab ülesannete täitmisel olema sõltumatu. Tal ei tohi olla omandi-, 

sugulus- või muid olulisi sidemeid komisjoni korraldatavatel konkurssidel osalejatega, mille 
tõttu võiks tekkida kahtlusi tema objektiivsuses või erapooletuses. Seotuse olemasolul 
komisjoni korraldatavatel konkurssidel osalejatega on peab komisjoni sellest komisjoni 
teavitama ning seotud isikut puudutava otsustused tegemisest ennast taandama.  

 
 
 

/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
 
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees 
 


