
 

 

 
 

Lisa Tartu Vallavolikogu 22.02.2018 

määruse nr 4 juurde 

 

Tartu valla noortevolikogu põhimäärus 

 

§ 1. Noortevolikogu tegevuse õiguslik alus     

 

(1) Tartu valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on valla noorte esinduskogu.   

(2) Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel 

aktiivsemalt osaleda ühiskondliku elu korraldamises.   

(3) Noortevolikogu tegevuse alused ning noortevolikogu valimise kord sätestatakse käesoleva 

põhimäärusega.   

(4) Põhimääruse võtab vastu Tartu Vallavolikogu. Põhimääruse eelnõu koostab noortevolikogu 

ja kiidab selle heaks enne Tartu Vallavolikogule esitamist.   

(5) Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Tartu Vallavolikogu ja 

Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

(6) Noortevolikogul on oma sümbolid ning nende kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Loa 

kasutada noortevolikogu sümboleid annab välja noortevolikogu juhatus.  

 

§ 2. Noortevolikogu eesmärgid ja põhitegevus 

 

(1) Noortevolikogu eesmärgiks on noorte osaluse suurendamine Tartu valla tegevustes. 

Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitsta 

valla elanike, eeskätt noorte õigusi ja huve.   

(2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu: 

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

2) selgitab välja valla noorte seisukohad ja edastab need erinevatele noorsootööga seotud 

institutsioonidele (vald, koolid, maakondlikud ja üle-eestilised noorteühendused); 

3) teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid noori puudutavate otsuste ja küsimuste 

kohta;  

4) aitab kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele, korraldades valla noortele päevakajalisi 

sündmusi;  

5) arendab koostööd teiste noortevolikogudega, erinevate organisatsioonidega, kohalike 

omavalitsustega, ettevõtjatega ning üksikisikutega Eestis ja teistes riikides.  

  

§ 3. Noortevolikogu õigused ja kohustused 

 

(1) Noortevolikogu otsused on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud. 

(2) Noortevolikogul on õigus: 

1) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja 

tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite arvelt; 

2) tutvuda noori puudutavate õigusaktide eelnõudega enne küsimuste läbivaatamist 

vallavolikogus ja vallavalitsuses; 

3) saada informatsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste eelnõude kohta vallavolikogu ja 

vallavalitsuse liikmetelt;  

4) esitada ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele. 

 

§ 4. Noortevolikogu liikmeskond 

 

(1) Noortevolikogu liikmed saavad olla kõik valla territooriumil elavad või õppivad noored 

vanuses 12-26 aastat, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide 

elluviimisel ja täidavad põhimääruse nõudeid.   

(2) Noortevolikogu koosneb kuni 15-st liikmest, kes valivad endi seast 3-5 liikmelise juhatuse.   



(3) Noortevolikogul võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil 

hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses. 

(4) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta tagant oktoobris. Hääletada peab saama 

Tartu valla üldhariduskoolides ja soovitavalt veel ühes avalikus asutuses.  

(5) Valimised viib läbi noortevolikogu eelnev koosseis, kellel on õigus selleks moodustada 

vastav töörühm. Töörühm registreerib kandidaadid ja koostab valijate nimekirjad. 

(6) Valimistulemused tehakse kindlaks peale hääletamise toimumist ja noortevolikokku 

valituteks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. 

(7) Noortevolikogu liikmete registreerimise, volikogu koosseisu arvestuse ja liikmete 

väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.  

(8) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.   

(9) Hääletamisõigus on Tartu valla territooriumil elavatel või Tartu valla üldhariduskoolides 

õppivatel noortel vanuses 12 – 26 eluaastat.  

 

§ 5. Noortevolikogu liikmete õigused 

 

Noortevolikogu liikmetel on õigus: 

1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;  

2) osaleda kõigil noortevolikogu sündmustel ja läbiviidavates projektides; 

3) osaleda hääleõiguslikuna istungite töös; 

4) kasutada vastavalt kehtestatud korrale noortevolikogu sümboolikat ja vara; 

5) moodustada erinevaid töögruppe; 

6) konsulteerida vallaametnikega, saada koolitusi;  

7) umbusaldada noortevolikogu ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi 

korrektselt; 

8) noortevolikogust välja astuda. 

 

§ 6. Noortevolikogu liikmete kohustused 

 

Noortevolikogu liikmed on kohustatud: 

1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele; 

2) järgima noortevolikogu põhimäärust ja teisi noortevolikogu liikmete jaoks kohustusliku sisuga 

otsuseid; 

3) osalema noortevolikogu istungitel; 

4) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult noortevolikogu vara; 

5) täitma talle delegeeritud ülesandeid; 

6) vajadusel esindama noortevolikogu ja andma oma esindamisest aru juhatusele; 

7) arendama noortevolikogu tegevust; 

8) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse.  

 

§ 7. Noortevolikogu koosseisust väljaarvamine 

 

(1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui liige rikub 

põhimääruse nõudeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet. 

(2) Liige arvatakse noortevolikogust välja juhatuse otsusega, kui: 

1) liige ei osalenud kolmel (3) noortevolikogu järjestikulisel istungil; 

2) liige ületab põhimääruse § 4 lõikes 1 sätestatud vanusepiiri. 

(3) Noortevolikogust vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme noortevolikogu 

valimistel enim hääli saanud, kuid valituks mitteosutunud kandidaatide seast. Kui vabanenud 

liikme kohale on kaks või rohkem kandidaati, kes on valimistel saanud võrdse hulga hääli, siis 

heidetakse kandidaatide vahel liisku.  

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

(5) Noortevolikogu esimees informeerib väljaarvatavat liiget vähemalt neliteist (14) päeva ette.  

 

 

 



 

 

 

§ 8. Noortevolikogu töökorraldus 

 

(1) Noortevolikogu töövorm on istung. Istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus. Istungil võib 

osaleda ka elektrooniliste kanalite kaudu. 

(2) Noortevolikogu istungil võetakse vastu otsuseid noortevolikogule olulistes küsimustes. 

(3) Istungi kutsub kokku noortevolikogu juhatuse esimees. 

(4) Istung protokollitakse ning sellele kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. 

(5) Noortevolikogu pädevusse kuulub: 

1) ettepanekute tegemine noortevolikogu põhimääruse muutmiseks; 

2) noortevolikogu iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 

3) noortevolikogu juhatuse esimehe ja aseesimeeste valimine; 

4) ettepaneku tegemine noortevolikogu lõpetamise otsustamiseks.  

 

§ 9. Noortevolikogu istungi läbiviimise kord 

 

(1) Istungit juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel juhatuse aseesimees. 

(2) Noortevolikogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole noortevolikogu 

liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub esimees või aseesimees esimesel võimalusel, kuid mitte 

hiljem kui ühe kuu jooksul, kokku uue istungi. 

(3) Kõigil liikmetel on hääletamisel üks hääl.  

(4) Noortevolikogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, koosseisu häälteenamus on 

vajalik juhtudel, kui otsustatakse: 

1) juhatuse tagandamist; 

2) ettepaneku tegemist noortevolikogu lõpetamiseks; 

3) ettepaneku tegemist põhimääruse muutmiseks. 

 

§ 10. Noortevolikogu juhtimine 

 

(1) Noortevolikogul on juhatus, mis koosneb esimehest ja aseesimeestest. 

(2) Noortevolikogu juhatus võtab vastu otsuseid koosolekul osalenud juhatuse liikmete 

häälteenamusega.  

(3) Juhatuse koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija. 

(4) Noortevolikogu juhatuse ülesanded: 

1) teeb ettepanekuid töögruppide moodustamiseks; 

2) edastab arvamuste ja ettepanekute saamiseks noortevolikogule saadetud küsimused kõigile 

noortevolikogu liikmetele läbivaatamiseks; 

3) koostab juhatuse koosolekul järgmise istungi päevakorra ja saadab selle noortevolikogu 

liikmetele; 

4) vastutab noortevolikogu eelarve ja tegevuskava koostamise ning tegevusaruande esitamise 

eest; 

5) esitab noortevolikogu otsused ja ettepanekud vallavalitsusele või –volikogule. 

 

§ 11. Noortevolikogu juhatuse liikmete valimine 

 

(1) Juhatus valitakse salajasel hääletusel noortevolikogu koosseisu häälte enamusega kaheks 

aastaks. 

(2) Juhatuse valimised korraldab ja viib läbi eelmise tööperioodi esimees, esimehe puudumisel 

aseesimees. 

 

§ 12. Noortevolikogu vahendid ja eelarve    

 

Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset 

sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt. 



  

§ 13. Noortevolikogu tegevuse lõpetamine 

(1) Ettepanek noortevolikogu tegevuse lõpetamiseks tehakse koosseisu häälteenamusega. 

(2) Algatuse noortevolikogu tegevuse ennetähtaegse lõpetamise ettepaneku esitamiseks koos 

vastava põhjendusega teeb noortevolikogu juhatus või 1/3 noortevolikogu liikmeskonnast. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Üllar Loks 

Volikogu esimees 

 

 

 

 

 


