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Laste- ja noortesõbraliku linna
nõukogu moodustamine japõhimäärus

Vastu võetud 08.02.2017 nr 7
jõustumine 01.03.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1
ja Tallinna põhimääruse § 50¹lg-te 1-51alusel.

§ 1. Asutamine

 Tallinna Linnavalitsuse juurde moodustatakse laste- ja noortesõbralikulinna nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 2. Üldsätted

 (1) Nõukogu on TallinnaLinnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mis nõustablinnavalitsust
laste- ja noortesõbralike põhimõtete, lõimitud noortepoliitikaja noorsootöö valdkonnas.

 (2) Nõukogu põhimäärusekinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

 (3) Nõukogu juhindub omategevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3. Nõukogukoosseis

 (1) Nõukogu koosseisukinnitab ja seda muudab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi spordi-ja
noorsooamet) ettepanekul linnavalitsus korraldusega. Nõukogus on kuni 16liiget.

 (2) Nõukogu koosseisu kuulubesindaja Tallinna Linnavalitsusest, Tallinna Haridusametist, Tallinna Sotsiaal-
ja Tervishoiuametist, Tallinna Kultuuriametist, Tallinna Keskkonnaametist, TallinnaEttevõtlusametist,
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist, SihtasutusestÕpilasmalev ja kaks esindajat spordi- ja noorsooametist.
Lisaks kuuluvadnõukogu koosseisu Tallinna linna noortevolikogu juhatuse ja komisjonideesimehed, Tallinna
Üliõpilaskondade Ümarlaua esimees ning TallinnaÕpilasesinduse juhatuse esimees. Nõukogu koosseisu esitab
linnavalitsuselekinnitamiseks spordi- ja noorsooamet.

 (3) Nõukogu liige võibisikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib omal algatuselja/või nõukogu
ettepanekul liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukogukoosseisust välja arvata. Nõukogu liige arvatakse
koosseisust väljalinnavalitsuse korraldusega ja tema volitused lõppevad korralduse jõustumisel.

 (4) Nõukogu esimees onnoorsootöövaldkonda kureeriv abilinnapea. Nõukogu aseesimees on spordi- ja
noorsooametiesindaja.

§ 4. Nõukogutöökorraldus

 (1) Nõukogu tehnilisttööd korraldab nõukogu koosseisu kuuluv üks spordi- ja noorsooametiesindajatest,
nõukogu sekretär, kelle määrab käskkirjaga spordi- ja noorsooametijuhataja. Spordi- ja noorsooamet tagab
nõukogu asjaajamise ja tehniliseteenindamise.

 (2) Nõukogu töövorm onkoosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vajadust mööda.

 (3) Nõukogu koosolekukokkukutsumise otsustab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

 (4) Nõukogu koosolekupäevakorra koostab nõukogu sekretär ja selle kinnitab nõukogu esimees, temaäraolekul
nõukogu aseesimees.
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 (5) Nõukogu sekretärteatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja ja koha ning
saadabpäevakorra üldjuhul viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (6) Nõukogu koosolekutjuhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

 (7) Nõukogu koosolekujuhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu koosolekust osa
võtmahääleõiguseta isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

 (8) Kui nõukogu liige eisaa mõjuval põhjusel osaleda nõukogu koosolekul, teatab ta sellest nõukogusekretärile
hiljemalt üks tööpäev enne koosoleku algust.

 (9) Nõukogu onotsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust,sealhulgas
nõukogu esimees või aseesimees.

 (10) Nõukogu otsusvõetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Häältevõrdse
jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (11) Nõukogu koosolekukohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse koosoleku toimumise aegja koht,
osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatudettepanekud ja vastuvõetud otsused,
hääletustulemused, kui küsimus otsustatihääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate
eriarvamused.

 (12) Koosolekutprotokollib ja protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksulpärast koosolekut.
Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.Protokollide säilitamist ja neist väljavõtete tegemist
korraldab spordi- ja noorsooamet.

 (13) Nõukogu otsused onlinnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

 (14) Nõukogu esitablinnavalitsusele kokkuvõtte eelmise aasta tegevusest kord aastas, hiljemaltjärgmise aasta 1.
juuniks.

§ 5. Tegevusvaldkonnad,ülesanded ja õigused

 (1) Nõukogutegevusvaldkonnad on:
 1)  linna lõimitudnoortepoliitika, sh noorsootöö strateegiliste arengusuundade analüüsimine;
 2)  laste- janoortesõbraliku linna põhimõtete elluviimise toetamine;
 3)  noori puudutavate linnaarengukavade analüüsimine ning nendesse täiendusettepanekute tegemine
noorteeluolu, noortepoliitika eesmärke ning laste- ja noortesõbraliku linna väärtusiarvestades;
 4)  noorte eluolu mõjutavatelinna õigusaktide analüüsimine ja täiendusettepanekute tegemine;
 5)  linnanoortevaldkonnaga seonduvatele probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanujuhtimine ning vajaduse
korral arutelude algatamine või probleemide lahendamisekskoostöö tegemine;
 6)  osalemine linnatunnustusauhindade konkursside �Laste- ja noortesõbralik ettevõte" ning �Laste-ja
noortesõbralik tegu" võitjate väljaselgitamisel, lähtudes statuutidest jahindamiskriteeriumidest;
 7)  rahvusvahelistes noortevaldkonnavõrgustikes linna esindajate määramise koordineerimine;
 8)  linna ametiasutuste koostöönoortega ja noorte kaasamine, ühiste tegevuste algatamine, nende
väljatöötaminening elluviimise kontrollimine.

 (2) Tegevusvaldkondaderaames on nõukogu ülesanne esitada linnavalitsusele ettepanekuid:
 1)  lõimitudnoortepoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks;
 2)  noorsootööarendamiseks;
 3)  laste- janoortesõbraliku linna põhimõtete edendamiseks;
 4)  lastele- ja noortelesuunatud programmide ja tegevuste efektiivsemaks rahastamiseks linna eelarvest.

 (3) Nõukogul on õigus:
 1)  saada linnaasutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
 2)  kaasata omategevusse Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning linnaametiasutuste
esindajad;
 3)  kaasata omategevusse sõltumatuid eksperte;
 4)  moodustada töörühmija algatada teemaarutelusid, et töötada läbi probleemsed valdkonnad ningesitada
arutelu tulemused nõukogule;
 5)  anda arvamusi linnalõimitud noortepoliitikaga seonduva kohta.

§ 6. Noortenõukogutegevuse lõpetamine

 (1) TallinnaLinnavalitsuse 5. septembri 2012 määrusega nr 41 moodustatud noortenõukogutegevus lõpetatakse.

 (2) Noortenõukogu esitablinnavalitsusele oma eelmise aasta tegevuse kokkuvõtte ühe kuu jooksul pärast
noortenõukogutegevuse lõpetamist.

 (3) TallinnaLinnavalitsuse 5. septembri 2012 määrus nr 41 �Noortenõukogu moodustamineja põhimäärus"
tunnistatakse kehtetuks.
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§ 7. Määrusejõustumine

 Määrus jõustub 1. märtsil 2017.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäriülesannetes

Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu moodustamine japõhimäärus Leht 3 / 3


