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Audru valla noortevolikogu
tegutsemise alused ja valimise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja noorsootöö
seaduse § 9 lg 2 ja lg 3 alusel
I

NOORTEVOLIKOGU TEGUTSEMISE ALUSED

§ 1. Noortevolikogu tegevuse eesmärgid
(1) Audru valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) eesmärgiks on arutada valla
pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid
vallavolikogule ja vallavalitsusele lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
(2) Noortevolikogu tegevuse eesmärkideks on noorte huvide kaitsmine vallas,
vallavolikogule ja vallavalitsusele noorsootööd puudutavate ettepanekute edastamine, samuti
ülevallaliste noorteürituste korraldamine ning omaalgatuslike projektide elluviimine.
(3) Noortevolikogu esindab demokraatlikult noorte huvisid ning tagab noorte osaluse noori
puudutavate küsimuste kavandamisel, omaalgatuslikul teostamisel ja ühistegevusel.
§ 2. Tegevuse õiguslik alus
Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse
õigusaktidest.
§ 3. Tegevuse valdkond
(1) Noortevolikogu:
1) tegeleb Audru valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu puudutavates
küsimustes ning nende seisukohtade esitamisega vallavolikogule või vallavalitsusele;
2) vaatab läbi ka oma liikmete poolt tõstatatud noorte tegevust puudutavad küsimused ja
formuleerib omapoolsed ettepanekud;
3) moodustab komisjone ja töögruppe teatud probleemide tundmaõppimiseks ja lahenduste
otsimiseks, kaasates nende töösse noori väljastpoolt noortevolikogu.
Komisjoni või töögrupi juht valitakse noortevolikogu liikmete hulgast.

§ 4. Noortevolikogu töökorraldus
(1) Noortevolikogu:
1) töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele reeglina kord kuus;
2) koosolekud on avalikud;
3) koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valitud noortevolikogu
liikmetest;
4) otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega;
5) koosolekule võib kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutlusel oleva
küsimuse sisule;
6) koosolekud protokollitakse;
7) noortevolikogu volituste lõppemisel antakse koosolekute protokollid hoiule
vallavalitsuse arhiivi;
8) noortevolikogu otsused on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.
(2) Noortevolikogule võivad suunata küsimusi läbivaatamiseks ja arvamuse avaldamiseks
vallavolikogu, vallavolikogu esimees, vallavolikogu komisjonid, vallavanem, vallavalitsus.
§ 5. Juhtimine
(1) Noortevolikogu valib oma liikmete hulgast noortevolikogu esimehe, aseesimehe ja
sekretäri.
(2) Noortevolikogu esimeheks, aseesimeheks ja sekretäriks võivad kandideerida kõik
noortevolikogu liikmed.
(3) Noortevolikogu esimehe ülesanne on koordineerida noortevolikogu tööd, juhatada
koosolekuid ning esitada otsuseid ja ettepanekuid vallavolikogule ja - valitsusele.
(4) Noortevolikogu esimehe äraolekul juhib tegevust aseesimees.
(5) Noortevolikogu võib esimehe ja aseesimehe ennetähtaegselt ametist tagasi kutsuda
vähemalt 50% liikmete ettepanekul, kui:
1) esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhikirjale või esimees või
aseesimees korralda vallavolikogu või vallavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
2) esimees või aseesimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima vähese aktiivsuse,
tervisliku seisundi või mõne muu põhjuse tõttu;
3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.
(6) Noortevolikogu sekretäri ülesanne on protokollida noortevolikogu koosolekud.
§ 6. Noortevolikogu õigused ja kohustused
(1) Esitada vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid noori puudutavate küsimuste
istungite päevakorda võtmiseks.
(2) Osaleda komisjoni esimehe loal vallavolikogu komisjonide koosolekutel kui arutatakse
noortega seonduvaid küsimusi.
(3) Koolitada liikmeid tegevustoetuseks eraldatud vahendite piires.
(4) Viia läbi noori puudutavaid uuringuid ja küsitlusi ning esitada sellekohaseid analüüse
vallavolikogule tutvumiseks või seisukoha võtmiseks.

(5) Taotleda noorteprojektide finantseerimiseks valla eelarvest rahalist toetust vastavalt
vallavolikogu kehtestatud korrale.
(6) Noortevolikogul on kohustus üks kord aastas anda vallavolikogule aru oma tegevusest.
II NOORTEVOLIKOGU VALIMISE KORD
§ 7. Noortevolikogu liikmete arv ja volituste kestus
(1) Noortevolikogu on 15 liikmeline.
(2) Noortevolikogu liikmete volituste aeg on üks aasta.
§ 8. Kandideerimine
(1) Noortevolikogusse saavad kandideerida rahvastikuregistri andmetel Audru vallas
elavad noored vanuses 13 - 26 aastat.
(2) Noortevolikogusse kandideerimiseks esitab 13 - 26 aastane noor sooviavalduse,
märkides sellel ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja aasta, rahvastikuregistrijärgse
elukoha aadressi, töö- või tegevusala.
(3) Kandidaate noortevolikogusse saavad esitada ka koolide õpilasesindused ja vallas
tegutsevad noorteühendused.
(4) Sooviavaldus või esildis kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimiskomisjonile 30
päeva enne noortevolikogu valimiste toimumise päeva.
(5) Valimiskomisjon registreerib noortevolikogu liikmete kandidaadid ja avalikustab
kandideerijate nimekirja hiljemalt 21 päeva enne valimiste toimumist.
§ 9. Valimisõigus
Noortevolikogu valimistel saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavad
noored vanuses 13 – 26 aastat.
§ 10. Valimiste korraldus
(1) Noortevolikogu otsuse alusel korraldatakse vähemalt 21 päeva enne noortevolikogu
volituste aja lõppemist uue koosseisu valimised. Teave valimiste toimumisaja kohta
avaldatakse 60 päeva enne valimisi Audru valla lehes „Kodused Hääled“ ja valla kodulehel.
(2) Valimiste päev, valimiskomisjoni asukoht (- kohad) ja kontaktandmed teavitatakse
vallalehes Kodused Hääled ja Audru valla kodulehel vähemalt 30 kalendripäeva enne
valimiste toimumist.
(3) Noortevolikogu moodustab vähemalt 3 - liikmelised valimiskomisjonid.
Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.
(4) Valimistoimingu ajal registreeritakse valijad nimekirjas, milles on valija
järjekorranumber, ees- ja perekonnanimi, vanus, elukohaaadress ja allkiri valimissedeli
kättesaamise kohta.
(5) Valija märgib valimissedelile kandidaatide nimekirjas eelistatud kandidaadi numbri ja
laseb täidetud sedeli hääletuskasti. Valijale tagatakse valimistoimingu tegemise ajal salajasus.
(6) Viie tööpäeva jooksul pärast valimisi avalikustab valimiskomisjon valimiste tulemused.

§ 11. Uue kooseisu esimese koosoleku kokkukutsumine.
Noortevolikogu uue valitud koosseisu kutsub kokku valitud volikogu liikmetest vanim.
III RAKENDUSSÄTTED
§ 12. Määruse rakendamise erisused noortevolikogu esimese koosseisu tegutsemisel
(1) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel valitud
noortevolikoguga, mis pole otseselt valla kõigi noorte poolt valitud.
(2) Esimese koosseisu noortevolikogu istungite kvoorumi ja koosseisu arvestamisel
võetakse aluseks noorte omal algatusel valitud noortevolikogu liikmete arvuga.
(3) Käesolevas määruses sätestatud kord rakendub alates teisest koosseisust.
(4) Noortevolikogu kehtestab oma tegevuse korraldamiseks põhikirja.
§ 13. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 16. mai 2013.
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Eelnõu esitaja: Audru Vallavolikogu
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 09. mai 2013 määruse „Audru valla noortevolikogu tegutsemise
alused ja valimise kord“ eelnõu 2. lugemise juurde.
Määruse kehtestamise õiguslikuks aluseks on noorsootöö seaduse § 9 lg 2 ja lg 3.
Eelnõu sisu: Audru valla noortevolikogu tegevuse eesmärkideks on noorte huvide kaitsmine
vallas, vallavolikogule ja vallavalitsusele noorsootööd puudutavate ettepanekute edastamine,
samuti ülevallaliste noorteürituste korraldamine ning omaalgatuslike projektide elluviimine.
Eelnõus on kirjeldatud noortevolikogu töökorraldust, noortevolikogu õigusi ja kohustusi ning
valimise korda.
Vallavolikogu 11. aprilli 2013 istungil hääletati eelnõusse parandusettepanek „ § 9.
Valimisõigus, mille tekst on järgmine: „Noortevolikogu valimistel saavad osaleda
rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavad noored vanuses 13 – 26 aastat“.
Vallavalitsus tegi määruse eelnõusse järgmise redaktsioonilise parandusettepaneku:
Muuta § 3 Tegevuse valdkond lg 1 punkt 2 sõnastades selle: „ 2) vaatab läbi oma liikmete
poolt tõstatatud noorte tegevust puudutavad küsimused ja formuleerib omapoolsed
ettepanekud“.
Samuti tegi vallavalitsus järgmised parandusettepanekud:
1. Muuta § 5. Juhtimine lg 5 p 1 sõnastades selle: „1) esimehe või aseesimehe tegevus ei
vasta noortevolikogu põhikirjale või esimees (aseesimees) ei ole korraldanud vallavolikogu
või vallavalitsusega sõlmitud kokkulepete täitmist;
2. Muuta § 10 Valimiste korraldus lõige 3 sõnastades selle järgnevalt: „Noortevolikogu
moodustab vähemalt 3 - liikmelised valimiskomisjonid. Komisjon valib esimehe, kelle
ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda
noortevolikogusse kandideerijad.“
3. Muuta § 12. „Määruse rakendamise erisused noortevolikogu esimese koosseisu
tegutsemisel“ ja sõnastades selle järgmiselt:
(1) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel valitud
noortevolikoguga, mille puhul määruses sätestatud § 8, § 9, § 10 ja § 11 rakenduvad
alates noortevolikogu teisest koosseisust.
(2) Esimese koosseisu noortevolikogu volitused kehtivad kuni 31. maini 2014.a.
(3) Noortevolikogu kehtestab oma tegevuse korraldamiseks põhikirja.
Eelnõu järgi määrus jõustuks 16. mail 2013.
Määruse kehtestamine ei suurenda kulutusi 2013 aasta vallaeelarvele.
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Audru Vallavalitsuse redaktsioonilised ja parandusettepanekud
Audru Vallavolikogu 09. mai 2013 määruse „Audru valla noortevolikogu tegutsemise alused
ja valimise kord“ eelnõu 2. lugemiseks.
Redaktsiooniline parandusettepanek:
1. Muuta § 3 Tegevuse valdkond lg 1 punkt 2 sõnastades selle: „ 2) vaatab läbi oma liikmete
poolt tõstatatud noorte tegevust puudutavad küsimused ja formuleerib omapoolsed
ettepanekud“.
Parandusettepanekud:
1. Muuta § 5. Juhtimine lg 5 p 1 sõnastades selle: „1) esimehe või aseesimehe tegevus ei
vasta noortevolikogu põhikirjale või esimees (aseesimees) ei ole korraldanud vallavolikogu
või vallavalitsusega sõlmitud kokkulepete täitmist;
2. Muuta § 10 Valimiste korraldus lõige 3 sõnastades selle järgnevalt: „Noortevolikogu
moodustab vähemalt 3 - liikmelised valimiskomisjonid. Komisjon valib esimehe, kelle
ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda
noortevolikogusse kandideerijad.“
3. Muuta § 12. „Määruse rakendamise erisused noortevolikogu esimese koosseisu
tegutsemisel“ ja sõnastades selle järgmiselt:
(2) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel valitud
noortevolikoguga, mille puhul määruses sätestatud § 8, § 9, § 10 ja § 11 rakenduvad
alates noortevolikogu teisest koosseisust.
(2) Esimese koosseisu noortevolikogu volitused kehtivad kuni 31. maini 2014.a.
(3) Noortevolikogu kehtestab oma tegevuse korraldamiseks põhikirja.
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