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KINNITATUD 

Kose Vallavolikogu 

21.04.2011 

määruse nr 67 

 

KOSE VALLA NOORTEVOLIKOGU PÕHIMÄÄRUS 

 

§ 1. ÜLDSÄTTED  

(1) Kose valla noortevolikogu (edaspidi KNV) on noorte, vanuses 14-26 (edaspidi noor) 

vabatahtlik ühendus, mille põhiülesandeks on võimaldada noortel aktiivselt osaleda 

valla ühiskondlikus elus ning esindada noorte huve kohalikul tasandil. 

(2) KNV ühendab Kose vallas elavaid aktiivseid noori. 

(3) KNV tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja 

ühistegevustel. 

(4) KNV tegutseb väljaspool õppe- ja tööaega. 

(5) KNV juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast 

põhimäärusest. 

(6) KNV asukoht on Kose alevik ning tegevuspiirkonnaks on Kose vald. 

 

§ 2. KNV EESMÄRGID JA TEGEVUSE VALDKOND  

(1) KNV tegevuse eesmärkideks on: 

1) võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessides ja kaitsta oma huve neid 

puudutavates valdkondades; 

2) pakkuda kõigile Kose valla noortele organiseeritud tegevusi eneseteostuseks ja 

arendamiseks; 

3) esindada Kose valla noori. 

(2) Eesmärkide täitmiseks KNV:  

1) arvestab igakülgselt noorte soove ja vajadusi;  

2) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse; 

3) organiseerib piirkondlikke üritusi;  

4) vajadusel aitab kaasa teiste kohalike noorteürituste korraldamisel; 

5) arendab koostööd koolide, noortekeskuste, tegutsevate noortekogude, seltside ja 

liitudega, erinevate organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, maavalitsusega, 

ettevõtjate ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;  

6) teeb Kose Vallavolikogule ettepanekuid noori puudutavate otsuste tegemisel;  

7) seisab valla õpilaste õpitingimuste ja hariduse kvaliteedi eest;  

8) tegeleb valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende 

seisukohtade esitamisega noorsootööspetsialistile / vallavalitsusele / vallavolikogule. 

9) saadab oma esindaja (d) vaatlejana Kose Vallavolikogu istungile. 

 

§ 3. KNV LIIKMESKOND 

(1) KNV liikmeks võib olla iga noor, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu 

eesmärkide elluviimisel ja täidab põhimääruse nõudeid. 

1) KNV-sse saavad kandideerida noored, kes on rahvastikuregistri järgi Kose valla elanik 

ja esitanud kandideerimise avalduse tähtaegselt valla noorte üldkoosolekule. 

Kandidaat esitab valla noorte üldkoosolekul kuni kolme (3) minutilise 

motivatsioonikõne. Valituks osutuvad kõige enam hääli saanud kandidaadid. 

2) Valida saavad kõik valla noorte üldkoosolekul osalevad noored salajasel hääletusel.  



3) Valla noorte üldkoosolekust teavitatakse piisava ajavaruga kasutades kõikvõimalikke 

infokanaleid, et teave võimalikult paljude noorteni jõuaks. 

(2) KNV-sse kuulub kuni 15 liiget. KNV valitakse kaheks aastaks (valimised toimuvad 

oktoobris) juhul, kui KNV-st arvatakse välja liige, töötab KNV järgmiste valimisteni 

väiksema koosseisuga. 

(3) KNV-l võivad olla toetajaliikmed, kel puudub noortevolikogu koosolekul hääleõigus, 

kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses (noored, kes õpivad 

või tegutsevad Kose valla territooriumil, kuid ei ole rahvastikuregistri järgi Kose valla 

elanik).  

 

§ 4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

(1) Noortevolikogu liikmetel on õigus:  

1) saada igakülgset teavet noortevolikogu tegevuse kohta; 

2) algatada ja osaleda kõigil noortevolikogu läbiviidavates projektides ning 

heategevuslikel üritustel;  

3) eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi 

selleks eraldatud vahendite olemasolul;  

4) osaleda hääleõiguslikuna koosolekute töös, kõigil liikmetel on hääletamiseks üks hääl;  

5) moodustada erinevaid töögruppe;  

6) teha ettepanekuid noortevolikogu paremaks töökorralduseks; 

7) konsulteerida ametnikega, saada koolitusi; 

8) kandideerida esimeheks ja aseesimeheks. 

(2) KNV liikmetel on kohustus: 

1) järgida käesolevat põhimäärust; 

2) osaleda koosolekutel; 

3) arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega, arendama noortevolikogu tegevust; 

4) täita endale võetud kohustusi, täita talle delegeeritud ülesandeid;  

5) vajadusel esindada KNV-d; 

6) hoida ja kaitsta noortevolikogu head mainet. 

 

§ 5. NOORTEVOLIKOGU LIIKMETE VÄLJAARVAMINE 

(1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosoleku koosseisu otsusega, kui: 

1) liige rikub põhimääruse nõudeid; 

2) liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;  

3) liige ei ole osalenud mõjuvatel põhjustel kolmel (3) järjestikusel koosolekul. 

(2) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust. 

(3) KNV esimees informeerib kirjalikult väljaarvamisest liiget vähemalt neliteist (14) 

päeva ette. 

(4) Isikul, kellele umbusaldust on avaldatud, on õigus kuni viie (5) minutilisele 

sõnavõtule. 

(5) Liikme väljaarvamise otsustab KNV koosolek. Koosolekul vastuvõetud otsuse võib 

vaidlustada seaduses ettenähtud korras. 

(6) KNV-st väljaastumiseks esitada noortevolikogule kirjalik avaldus koos põhjendusega. 

 

§ 6. NOORTEVOLIKOGU TÖÖKORRALDUS  

(1) KNV töövormiks on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte 

vähem kui üks (1) kord kuus. KNV koosolekul võetakse vastu otsuseid 

noortevolikogule olulistes küsimustes. 



(2) Koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse (7) päeva ning kokku 

kutsumise teates peab olema ära näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja 

päevakord. 

(3) Koosolek protokollitakse ning sellele kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. 

Protokollid on kättesaadavad Kose Vallavalitsuses noorsootööspetsialisti juures. 

(4) KNV koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 koosseisust. 

(5) KNV koosolekule võib kutsuda külalisi, spetsialiste ja ametnikke vastavalt arutlusel 

oleva küsimuse sisule. 

(6) KNV otsused on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku sisuga. 

(7) Noortevolikogu pädevusse kuulub: 

1) KNV põhimääruse muutmine; 

2) KNV iga-aastase tegevuskava kinnitamine; 

3) ettepanekute ja avalduste tegemine vallavalitsusele ja/või vallvolikogule, valla 

noorsootööspetsialistile; 

4) KNV esimehe ja aseesimehe valimine. 

 

§ 7. JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE 

(1) KNV kõrgemaks organiks on koosolek. 

(2) KNV esimees ja aseesimees valitakse salajase hääletamise teel liikmete hulgast kaheks 

aastaks. 

(3) Võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel toimub uus hääletus. Kui ka järgneval 

hääletusel saadakse võrdselt hääli, siis tõmmatakse liisku. 

(4) KNV tegevust juhib KNV esimees: 

1) esimees kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekut; 

2) teeb ettepanekuid töörühmade moodustamiseks; 

3) koordineerib noortevolikogu tööd; 

4) vastutab KNV tegevuskava koostamise ning tegevusaruande esitamise eest;  

5) KNVd esindab esimees, tema äraolekul asendab teda aseesimees. 

 

§ 8. NOORTEVOLIKOGU VAHENDID 

(1) Noortevolikogu eelarve kujuneb valla poolt eraldatud vahenditest ja muudest 

vahenditest. 

(2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset 

sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt ning korraldada 

tuluüritusi. 

 

§ 9. TEGEVUSE LÕPETAMINE 

(1) KNV tegevuse lõpetamise ettepaneku otsustab KNV koosolekul poolthäälte 

enamusega. 

(2) KNV tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega esitatakse Kose 

Vallavolikogule. KNV tegevuse lõpetamise otsustab Kose Vallavolikogu. 

 
 


