
Raporti sisu on järgmine: 
  
Teemakodade  sisu lühikokkuvõte ( kahe koja peale kokku) 
Arutelu käigu lühikirjeldus . Eriti oluline on korjata üles mõtteid, mis võivad omada kaalu edaspidiselt 
meie tegevuse jaoks 
Ideed ( mida pakutakse ja nagu öeldud ükski idee pole vale) 
  
Tulemus suure saali jaoks :  1-3 konkreetset ideed/ ettepanekud kahe grupi peale kokku, mis 
edastatakse siis kas teemajuhi või teie või mõne grupi liikme poolt hiljem  suures saalis.  (Võib teha 
kohe ühe slaidi näiteks, mille saab seinale panna )  
  
Teema nimi 

Külavanem ja kohalike omavalitsuste valimised 
 

Mõlemas  
I TÖÖGRUPP   kell 13.00- 14.00 
osalejate arv -29 
*18 meest, 11 naist 
 

 Igas volikogus on 3 kohta mõeldud külavanematele 

 Volikogusse valida oma piirkonna esindaja 

 Kogukondade ja külade esindajad  „seljad kokku“ ja oma esindaja „lükata“ volikokku 

 Kohaliku omavalitsuse põhimäärusesse viia sisse täiendus -  maaelu komisjoni kuulub 

vähemalt kolm külavanemat 

 Oluline rohujuure tasandilt kokku hoida, külavanemad ise  volikokku kandideerima 

 Mõisted selgeks- kaasamine, kogukonnakogu tasand 

 Külavanemad  - hakkame inimesi õpetama valimisteks  – kutsu välja, tule välja  valima -  

 Igaüks kandideerib enda eest kohalikku volikokku, ei too oma häältega „lihtsalt teisi sisse“ 

 Valimisliidud rahastamise osas võrdsed parteidega 

 Volikokku isikupõhine valimine  

 Kodukant – luua kinnine foorum/FB leht/ blogi, et saaks teha ühiseid arutelusid, anda  info 

otse külavanematele 

II TÖÖGRUPP  kell 14.10- 15.00 

Osalejate arv- 27 inimest 
*10 meest, 17 naist 
 

 Külavanemal tuleb inimestega rääkida 

 Soodustada inimeste endi kandideerimist 

 Kui palju huvitab Riigikogu liiget kohaliku volikogu töös/tegemises osalemine? 

 Piirkonna info 

 Rahastada ka valimisliitusid  valimistel 

 Külavanem tegele oma asjaga, pigem tunne oma volikogu liikmeid 

 Erakonda ei saa segada küla ellu, küla peab ise oma asja ajama 

 Peab olema juhtimise hea tava, et kõik saaksid jälgida, olla kursis 

 Aitame Kodukandil olla hääletoru, „parem“, nähtavam 

 Kodukant- luua FB leht, arutelu leht jne 



 Kogu aeg käi, selgitada, paneme seljad kokku, koondume - siis kuulatakse, pannakse 
tähele, arvestatakse 

 Tuleb olla ise aktiivne, ka üks hääl loeb 
 
 
 
Mõlemas töörühmas toimus osalejate lühitutvustus. Tanel suunas läbi pealkirja märksõnade, 
näidetega  osalejaid arutelus osalema. Esitati osalejate poolt küsimusi, vastasid osalejad. 


