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Noortevolikogust

Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev
Viru-Nigula valla noortest koosnev nõuandva
õigusega esinduskogu, mis esindab Viru-Nigula
valla noorte huve.
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Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia
põhimõtetel,
liikmete
omaalgatusel
ja
ühistegevusel.
Noortevolikogu põhitegevuseks on kaasata noori
aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja
Viru-Nigula
Vallavalitsusele
soovitusliku
iseloomuga.
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Vallavolikogu ja Vallavalitsus konsulteerivad
noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel,
teostamisel ja hindamisel.

Viru-Nigula valla Noortevolikogusse saavad
kandideerida valla territooriumil elavad, õppivad
või rahvastikuregistri andmetel sissekirjutust
omavad noored, kes on 13-26aastased.
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Viru-Nigula valla Noortevolikogu valivad vallas
elavad, õppivad või sissekirjutust omavad 1026aastased noored.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:
•
•
•
•
•

rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
saada heaks kodanikuks;
aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
tutvuda demokraatia põhimõtetega.

TUTVU KINDLASTI Viru-Nigula valla Noortevolikogu põhimäärusega, mille on kokku
pannud valla kultuuri- ja noorsootööjuht ning meie valla noortest koosnev aktiivgrupp.
Täiendusi ja ettepanekuid on teinud Viru-Nigula Vallavolikogu, valla hariduskomisjon, Eesti
Noorteühenduste Liidu (ENL) ja Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) spetsialistid.

Põhimääruse leiad sellelt lingilt: https://bit.ly/2KDWlqj

Kandideerimisest
•

Noortevolikogusse saab kandideerida noor vanuses 13-26 eluaastat, kes õpib ViruNigula valla koolides või elab ehk omab rahvastikuregistri andmetel sissekirjutust ViruNigula vallas.

•

Noortevolikogu töökeeleks on eesti keel, mistõttu oleks väga hea, kui suhtleksid eesti
keeles ladusalt.

•

Noortevolikogusse valituks osutudes kehtivad liikme volitused kaks (2) aastat ning
lõppevad uue noortevolikogu koosseisu esimesel kogunemisel peale toimunud
valimisi.

•

Eeldatav töömaht oleneb liikmete enda aktiivsusest. Noortevolikogu koosolekud
toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Kuna
noortevolikogu peamiseks eesmärgiks pole koosolekute pidamine, vaid noorte
kaasamine valla juhtimisse, kodanikuühiskonnas osalemise propageerimine, noorte
kaasamine ning noorsootöö arendamine, siis tasuks orinteeruvalt arvestada
töömahuga 2-4 tundi kahe nädala jooksul.

•
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Viru-Nigula

valla

noortekeskustest. Kandideerimisavaldusele märgi tõesed ja korrektsed andmed.
•

Kandideerimisavaldusele märgitud andmeid (väljaarvatud kandidaadi nimi) teistele
iskutele ei avalikustata. Kandideerimisavaldustelt kuulub avalikustamisele ainult
märkega (valimisreklaamile) lahtrid.

•

Noortevolikogu valimised on salajased, mis tähendab, et ükski kandidaat ei tea, kes
tema poolt hääletas. Hääletajatel on õigus valitud isiku nimi enda teada jätta.

•

Valimiste ajal on kandidaadil lubatud teha valimiskampaaniat nii paberplakatite kui ka
sotsiaalmeedia kampaania näol. Paberplakatite kasutamisel tuleb plakatite
teadetetahvlile

kinnitamine

administratsiooniga,
kultuuritöötajaga).

eelnevalt
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leppida
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kultuurimajas

•

Valimiste korraldajad soovitavad valimiskampaania tegemiseks kasutada ühes stiilis
kujundusi, mis igale kandidaadile luuakse. Mõistagi pole enda plakati loomine
keelatud.

•

Valimiste ajal tuleb kõikidel kandidaatidel lähtuda valimiste heast tavast, et kedagi ei
tohi sundida või mõjutada enda poolt hääletama, samuti ei tohi kasutada ebaausaid
võtteid endale häälte korjamisel. Eelmainitud tegevuse kahtlustuse korral langetab
sellise tegevuse tagajärgede üle otsuse valimiskomisjon.

•

Kui noortevolikogusse kandideerib rohkem inimesi, kui on vabu kohti (noortevolikogu
on 6- kuni 11-liikmeline), siis saavad alates 12. kandidaadist kõikidest kandideerijatest
asendusliikmed, kes saavad noortevolikogu liikmeks mõne volikogusse pääsenud
liikme tagasiastumisel või väljaarvamisel.

Valimiste ajakava
Tegevus

Ajaline määratlus
(põhimäärusest)

Hariduskomisjoni esindaja nimetamine
valimiskomisjoni hariduskomisjoni
koosolekul
Valimiskomisjoni moodustamine
vallavalitsuse istung
Valimiskomisjoni koosolek
Valimiste väljakuulutamine

22.08.2019

19.09
24.10
Vähemalt neli nädalat enne
valimisi

Koolikülastused
valimiste tutvustamine
Kandidaatide avalduste esitamine
kandideerimiseks
Valimiskomisjoni koosolek
e-koosoleku vormis
Kandidaatide avalikustamine

Kuupäev

21 päeva enne valimisi

28.10
Keio lepib
koolidega
kokku
18.11
19.11

14 päeva enne valimisi

19.11

Hääletuspunktide kontaktisikute
juhendamine
Hääletuspunktide ettevalmistamine

29.11

Valimised

02.-04.12

Valimiskomisjoni koosolek
häälte lugemine, tulemuste kinnitamine
Noortevolikogu korraline moodustamine

09.12

29.11

2 nädala jooksul peale valimisi

12.12.2019

Peale valimisi…
•

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni koosolekul. Kandidaadid võivad
viibida häälte ülelugemise juures sellest eelnevalt komisjonile teada andes. Valituks
osutuvad kuus kuni üksteist enim hääli saanud kandidaati.

•

Komisjon teavitab valituks osutunud kandidaate.

•

Peale valimistulemuste kinnitamist kutsub valimiskomisjon kahe nädala jooksul kokku
Viru-Nigula valla Noortevolikogu esimese koosseisu esimese koosoleku.

Kontakt
Küsimuste või murede korral võta ühendust Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööjuht Keio
Soomelt’iga e-posti aadressil keio.soomelt@viru-nigula.ee või tel +372 5385 4348.

Lisa 1. Kandideerimisavaldus

Lisa 2. Noortevolikogu valimiskomisjoni koosseis

