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Tartu Linna Noortevolikogu loomise ajatelg. 

 

alates aprill 2017  arutelud 

 

12.01.2018   kohtumine linnavolikogu esimehega 

 

alates aprill 2018  hakkas töörühm õigusakti ette valmistama 

 

25.04.2018   avalik seminar, mille avas linnavolikogu esimees 

 

11.10.2018   õigusakt Tartu Linnavolikogus 

 

20.09.-8.11.2018  teavitusseminarid gümnaasiumites ja noortekeskustes 

 

15.10-15.11.2018 ID-kaardi kampaania;  

 

7.12-8.12.2018 kandideerimishuviliste koolitus 

 

9.01.2019   tähtaeg kandideerimisavalduste esitamiseks valimiskomisjonile 

 

16.01-18.01.2019  Tartu Linna Noortevolikogu esimesed demokraatlikud valimised 

 

1.02.-2.02.2019  TLNV liikmete sisseelamiskoolitus 

 

11.02.2019   TLNV esimene istung 

 

 

Mis on noortevolikogu? 

 

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures 

tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida 

valla või linna pädevusse kuuluvaid noortega seotud küsimusi ning teha nende kohta 

ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. 

 

Eestis on noortevolikogu loomise alused kirjeldatud noorsootöö seaduses: 

• Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu 

eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi 

ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või 

linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. 
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• Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või 

linnavolikogu kehtestatud korras. 

• Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu. 

• Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku 

tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras. 

• Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma istungite 

päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või 

linnavolikogu istungite toimumist. 

 

Kohalikud omavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, mistõttu on 

neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagatakse olukord, kus noored pelgalt ei 

kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end 

ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 

 

Tartu Linna Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev Tartu elanike registrisse kantud 

14-20aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte 

huve. Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna puudutavate küsimuste 

kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel. Noortevolikogu toimimise tagab noorsooteenistus. 

 

Tartus on noorte osaluskogu rollis täitnud MTÜ Tartu Noortevolikogu. MTÜ liikmed on 

noorte esindajatena osalenud näiteks viimasel ajal Tartu õpetaja stipendiumi 

hindamiskomisjoni liikme nimetamise otsustuskomisjonis, Tartu huvitegevuse riigiraha 

projektikonkursi  komisjonis, noorsootöö projektitaotluste hindamiskomisjonis ning ka Tartu 

Linna Noortevolikogu asutamise töörühmas. 

 

Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katusorganisatsioon Eesti 

Noorteühenduste Liit (ENL). ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. Nemad unistame 

tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Nad näevad palju tegusaid noori, kes 

mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas. 

 

ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori 

toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete 

noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset 

osalust ühiskonnas. 

 

ENLi visioon: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine 

loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.” 
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Enne kandidatuuri esitamist 

 

Loe kindlasti läbi mis on noortevolikogu pädevus, õigused ja kohustused. (Lisa 1. Peatükk 3) 

Tutvu ka ülejäänud lisainformatsiooni ja lisalugemisega. 

 

Milline on orienteeruv töömaht? 

 

Noortevolikogu istungid toimuvad üldreeglina üks kord kuus. Istungi pikkuseks on umbes 3-

4 tundi. Noortevolikogu liikmed osalevad ka linnavolikogu komisjonide töös. Komisjonide 

istungite pikkus jääb üldjuhul vahemikku 2-3 tundi.  

 

Lisaks on noortevolikogul kohustus viia läbi ülelinnalisi küsitlusi ja arutelusid ning teha 

koostööd teiste linnade ja valdade noortevolikogudega 

 

Kõik kokku tähendab 10-15 tundi panust ühes kuus. Ülejäänud panus oleneb sellest, kui palju 

noortevolikogu ja selle liikmed lisaks soovivad teha. 

 

Erand on suveaeg, kui juunis on tavapäraselt istungeid 2, juulis ei toimu ühtegi kohustuslikku 

istungit ning augustis tavapäraselt samuti istungit ei toimu. Kaks istungit on tavapäraselt ka 

detsembris, seega aastas tuleb siiski ka noortevolikogul vähemalt 12 istungit. 

 

Valimislubadused 

 

Lisaks sellele, et osaled igakuiselt volikogu menetluses olevate õigusaktide arutelul, võiks sul 

olla oma teema, mille soovid viia linnavalitsuse ja/või poliitikuteni ning millesse oled valmis 

omalt poolt vabatahtlikuna panustama. Noortevolikogu liikmena ei saa sa jagada 

linnavalitsusele või linnavolikogule käske või ülesandeid, küll aga algatada erinevaid 

kohtumisi otsustajatega või osaleda koos nendega erinevates aruteludes. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne  

korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi 

andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist 

planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja 

korrashoidu. Seega ka noortevolikogu liikme lubadused saavad olla seotud nende 

valdkondadega. Näiteks välispoliitika, riigi maksusüsteem või sõjaväeteenistus ei ole teemad, 

milles tehakse otsuseid kohaliku omavalitsuse tasandil. 
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Näited võimalikest kandideerimislubadustest: 

● Igasse Tartu linna kooli õpilasesinduse üldaadress. 

● Tartu linna õpilasesinduste listi loomine. 

● Ülelinnaline koolitus sügisel alustavate õpilasesinduste koosseisudele. 

● Viin linnavalitsusse ettepaneku luua lastemänguväljak või jõusaal meie linnaossa. 

 

Kandidatuuri esitamine 

 

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu 

linn ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane. Juhul kui noor on 18. jaanuaril 

vanuses 14-20, siis ta saab kandideerida. Kandideeriv noor võib näiteks 17. jaanuaril endiselt 

olla 13aastane. 19. jaanuaril võib olla ka 21aastane. 

 

Avaldus esitatakse Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi 

Spoku  (edaspidi Spoku) kaudu   

(http://tartu.ee/kotoetused/index.php?module=205&op=2&toetus=278). Avalduse esitamiseks 

tuleb ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

 

Avaldus sisaldab järgmisi andmeid: 

● kandidaadi nimi 

● kandidaadi isikukood 

● õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht 

● e-posti aadress 

● telefoninumber 

● foto 

● enesetutvustus 

● valimislubadused 

 

Osa avalduses toodud andmeid avalikustatakse hääletussüsteemis Volis www.volis.ee, Tartu 

linna kodulehekülje noortevolikogu alamlehel www.tartu.ee/noortevolikogu ja Tartu 

noorsooteenistuse Facebooki leheküljel www.facebook.com/tartunoorsooteenistus. 

Vt täpsemalt lisast 2. 

 

Kandidaatide registreerimine algas 1.12.2018. kl 00.01 ja lõpeb 9.01.2019. 

 

Kandidaadil on õigus esitada avaldust mitu korda. Sel juhul kehtib viimasena esitatud 

avaldus. Kandidaadil on õigus avaldusest loobuda hiljemalt 9.01.2019 kl 23.59. Avaldusest 

loobumiseks tuleb esitada vastav soov Spoku kaudu. 

 

Kandideerimise käigus esitatud andmete töötlemiseks ja avalikustamiseks peab olema 

alaealisel lapsevanema nõusolek. Nõusoleku küsimine toimub Spoku kaudu automaatselt. 

http://tartu.ee/kotoetused/index.php?module=205&op=2&toetus=278
http://www.volis.ee/
http://www.tartu.ee/noortevolikogu
http://www.facebook.com/tartunoorsooteenistus
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Nõusoleku annab lapsevanem Spokus. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal ennast 

identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu ning allkirjastada esitatud 

avaldus. 

  

Avaldustele ei tehta keelelist korrektuuri, seega ole tähelepanelik, et ei tekiks hooletusvigu. 

 

Kandideerimisperioodil 

 

Tartu Linna Noortevolikogu kandidaatide nimekiri avalikustatakse keskkonnas Volis 

10.01.2019. Kuid endiselt on kandidaatidel õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda 

programmi ja kandidatuuri tutvustamisega. Esialgu võib kampaania tegemine tunduda raske 

ning kõik tagasiside ei pruugi olla ainult positiivne, kuid selles on sind valmis toetama Tartu 

osaluskogu rolli täitnud MTÜ Tartu Noortevolikogu liikmetest vabatahtlikud mentorid, Tartu 

Linnavolikogu liikmetest vabatahtlikud mentorid ning Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus. 

Kontaktid on leitavad dokumendi lõpust. 

 

Enda ja oma programmi kohta info jagamiseks on näiteks võimalik: 

● panna üles plakateid; 

● jagada noortevolikogu sümboolikaga esemeid, mis saab iga kandidaat tasuta, kuid 

piiratud koguses noorsooteenistusest; 

● jagada infot Tartu noorsooteenistuse Facebooki leheküljelt 

www.facebook.com/tartunoorsooteenistus ja mujalt; 

● osaleda erinevatel sündmustel (nt 9.01.2019 osaluskohvik, 15.01 kandidaatide debatt 

jt). 

 

Valimiste ajal 

 

Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on seaduse 

mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse 

aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse 

agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada 

valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga 

riietust. Mistahes agiteerimine on keelatud Tartu raekoja infokeskuses. 

 

Aktiivse agitatsiooni tegija peale võib esitada kaebuse ja ta saadud hääled võidakse (kaebuse 

põhjendatuse korral) tühistada.  

 

Aktiivse agitatsiooni alla ei kuulu vestlus korraga ühe inimesega kas suuliselt või kirjalikult. 

http://www.facebook.com/tartunoorsooteenistus
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Valimiskomisjonil on õigus eemaldada kandidaatide avaldustest seadusega vastuolus oleva 

punktid ning valimislubadused, teavitades sellest ka kandidaati. 

 

Pärast valimisi 

 

Valimistulemuste kinnitamiseks koguneb valimiskomisjon 22.01.2019. Valituks osutuvad 15 

enim hääli saanud kandidaati. Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon 

valimistulemused oma protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri. 

Igale kandidaadile teatab noorsooteenistuse peaspetsialist tema isikliku hääletustulemuse. Kui 

mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme 

määramiseks avaliku liisuheitmise. 

 

Kui osutud valituks, siis 1. - 2.02.2019 toimub Tartu Linna Noortevolikogu liikmete 

sisseelamiskoolitus. 

 

Noortevolikogu esimene istung toimub 11.02.2019, enne volikogu istungi toimumist 

“komisjonide nädala” esmaspäeval. Noortevolikogu kinnistab esimesel istungil oma täpsema 

töökorralduse. Sealhulgas ka istungite toimumise kellaaja. 

 

Kontakt 

 

Tartu Linna Noortevolikogu valimisi korraldab noorsooteenistus. Noorte osaluse valdkonna 

kontaktisik noorsooteenistuses on Airi Park, airi.park@raad.tartu.ee, tel 511 7426. 

Valimiskomisjoni esimees on Piret Talur, piret.talur@raad.tartu.ee, tel 5911 6614. Soovijaid 

nõustab osaluskogudes tegutsemise kogemusega Indrek Mihkelson, 

mihkelsonindrek@gmail.com, tel 5694 1678. 

 

Lisalugemist 

 

Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse Facebooki lehekülg - 

https://www.facebook.com/tartunoorsooteenistus/ 

 

Osaluskogude infot koondav kodulehekülg - https://osaluskogud.ee/  

 

Informatsioon Tartu Linna Noortevolikogu kohta - https://tartu.ee/et/noortevolikogu 

 

mailto:airi.park@raad.tartu.ee
mailto:piret.talur@raad.tartu.ee
mailto:mihkelsonindrek@gmail.com
https://www.facebook.com/tartunoorsooteenistus/
https://osaluskogud.ee/
https://tartu.ee/et/noortevolikogu
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Nädal Tartu Linnavolikogus - https://www.tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-26-

11-2018 

 

Linnavolikogu komisjonid - https://www.tartu.ee/et/volikogu-komisjonid#komisjonid 

 

Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehekülg - https://enl.ee/ 

 

Järgmistel lehtedel järgnevad lisad. 

 

  

https://www.tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-26-11-2018
https://www.tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-26-11-2018
https://www.tartu.ee/et/volikogu-komisjonid#komisjonid
https://enl.ee/
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Lisa 1. Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, 

valimise kord ja tegutsemise alused 

Vastu võetud 11.10.2018 nr 39 

 

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel. 

 

1. peatükk 

Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala 

Määrusega kehtestatakse Tartu Linnavolikogu juurde loodava Tartu Linna Noortevolikogu 

(noortevolikogu) eesmärk, moodustamise põhimõtted, valimise kord ning juhtimine ja 

töökorraldus. 

 

§ 2.  Noortevolikogu eesmärk 

 (1) Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta 

ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. 

 (2) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja linnavalitsusele soovituslikud. 

 (3) Linnavalitsus ja linnavolikogu konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavate 

küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel. 

 

§ 3.  Noortevolikogu moodustamise põhimõtted 

 (1) Noortevolikogu on käesoleva määruse kohaselt valitud 14-20-aastastest rahvastikuregistri 

andmetel Tartu linnas elavatest noortest moodustatud kogu. 

 (2) Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks. Kui kandideerib vähem kui 15 

kandidaati, asub noortevolikogu tööle vähendatud koosseisus. 

 

2. peatükk 

Noortevolikogu valimised 

 

§ 4.  Noortevolikogu valimine 

 (1) Noortevolikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. 

Hääletamine on salajane. 

 (2) Noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal jaanuari kolmandal nädalal kolmapäevast 

reedeni. 

 (3) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kutsub kokku ja 

selle tehnilise teenindamise tagab linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus. 
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 (4) Valimiskomisjon on 3- kuni 6-liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesanne on 

komisjoni tegevuse korraldamine. Komisjoni kaasatakse vähemalt üks linnavalitsuse töötaja, 

vähemalt üks linnavolikogu esindaja ja vähemalt üks noorte esindaja, kellel on varasem 

noorte esinduskogus osalemise kogemus. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda 

noortevolikogusse kandideerija. 

 (5) Valimiskomisjon: 

 1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused; 

 2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid; 

 3) korraldab noortevolikogu valimised; 

 4) teeb kindlaks valimistulemused; 

 5) lahendab laekunud kaebused. 

 

§ 5.  Noortevolikogusse kandideerimine 

 (1) Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 

Tartu linn ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20 aastane. 

 (2) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus 

valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on jaanuari teise nädala kolmapäev (kaasa 

arvatud). 

 (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed: 

 1) kandidaadi nimi; 

 2) kandidaadi sünniaeg; 

 3) õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht. 

 (4) Noortevolikogu kandidaadil on õigusteha valimiskampaaniat. Valimispäevadel ei ole 

valimiskampaania tegemine lubatud. Valimispäevadel kampaaniat teinud isik eemaldatakse 

valimiskomisjoni otsusega kandidaatide seast ja talle antud hääled tühistatakse. 

 

§ 6.  Noortevolikogu valimine 

 (1) Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel 

Tartu linn ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20 aastane. 

 (2) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord. 

 (3) Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast 

identifitseerida isikutunnistuse või digitaalse isikutunnistusega ning Tartu raekoja 

infokeskuses. Vajadusel avatekse täiendavad hääletamispunktid. 

 

§ 7.  Valimistulemuse kindlakstegemine 

 (1) Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati. 
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 (2) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu 

liikme määramiseks avaliku liisuheitmise. 

 (3) Kui kandidaat ei saa ühtegi häält, ei osutu ta valituks. 

 (4) Kui valituks osutub 5 või vähem kandidaati, korraldatakse uued valimised. 

 

3. peatükk 

Noortevolikogu juhtimine ja töökorraldus 

 

§ 8.  Noortevolikogu juhtimine 

 (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd juhib esimees, tema otsusel või äraolekul 

aseesimees. 

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu uue koosseisu esimesel 

istungil volituste ajaks salajasel hääletusel. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja 

seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 

noorsooteenistuse esindaja. 

 (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega: 

 1) isikliku avalduse alusel; 

 2) noortevolikogu liikme ettepanekul, kui esimees või aseesimees ei järgi käesoleva määruse 

nõudeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet ja tema vabastamise poolt 

hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest. 

 (4) Noortevolikogu esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel valib 

noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamisega samal istungil. 

 (5) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe üheaegsel tagasiastumisel juhatab noortevolikogu 

istungit kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 

noorsooteenistuse esindaja. 

 (6) Noortevolikogu esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees: 

 1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja -valitsusele; 

 2) korraldab noortevolikogu istungeid ja muud asjaajamist; 

 3) täidab teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid. 

 

§ 9.  Noortevolikogu liikme väljaarvamine 

 (1) Noortevolikogu liige arvatakse noortevolikogust välja: 

 1) isikliku avalduse alusel; 

 2) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil. 

 (2) Noortevolikogu liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste järjestuse alusel 

esimese välja jäänud kandidaadiga. Sama häältearvu korral toimub avalik liisuheitmine. 
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 (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 5, on noortevolikogu töövõimetu ning 

korraldatakse uued valimised. 

 

§ 10.  Noortevolikogu pädevus, õigused ja kohustused 

 (1) Noortevolikogu: 

 1) arutab ja kommenteerib linnavolikogu menetluses olevaid õigusakte Tartu noorte 

vaatenurgast; 

 2) algatab ja viib läbi ülelinnalisi küsitlusi, arutelusid, kohtumisi ja muid sündmusi, mis on 

seotud linnavolikogu menetluses olevate õigusaktidega; 

 3) esindab Tartu noorte arvamust avalikkuses; 

 4) vahendab noori puudutavat informatsiooni Tartu linnavõimu ja noorte vahel; 

 5) teeb koostööd teiste linnade või valdade noortevolikogudega. 

 (2) Noortevolikogul on õigus: 

 1) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses 

olevate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute aruteludel; 

 2) nimetada oma esindajad linnavolikogu komisjonide koosolekutele; 

 3) kasutada linnavalitsuse ruume istungite pidamiseks; 

 4) kaasata oma tegevusse eksperte; 

 5) moodustada ajutisi töörühmi ja algatada teemaarutelusid; 

 6) moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori 

väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 11-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest 

peavad olema noortevolikogu liikmed; 

 7) teha muid tegevusi noortevolikogu eesmärgi täitmiseks. 

 (3) Noortevolikogu on kohustatud: 

 1) arvestama oma tegevuses linna noorte ettepanekuid; 

 2) olema informatsiooni vahendaja linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel; 

 3) kinni pidama käesolevast määrusest; 

 4) kinnitama koosseisu esimesel istungil noortevolikogu täpsema töökorra, sealhulgas oma 

esindajate linnavolikogu komisjonide koosolekutele valimise korra ja liisuheitmise korra 

liikmete asendamiseks; 

 5) andma kord aastas oma tegevusest informatsiooni linnavolikogule ja linnavalitsusele. 

 

§ 11.  Noortevolikogu töökord 

 (1) Noortevolikogu koguneb vähemalt üks kord kuus vastavalt linnavolikogu istungite 

toimumise ajakavale enne linnavolikogu komisjonide koosolekute toimumist. 
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 (2) Noortevolikogu töövorm on istung. 

 (3) Noortevolikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. 

 (4) Noortevolikogu istungid ja istungite protokollid on avalikud. 

 (5) Noortevolikogu kinnitab oma esimesel istungil täpsema töökorralduse. 

 (6) Noortevolikogu esitab detsembrikuus ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule ja 

linnavalitsusele. 

 

4. peatükk 

Rakendussätted 

 

§ 12.  Noortevolikogu toetamine 

  Noortevolikogu tegevusi toetab linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus. 

 

§ 13.  Noortevolikogu esimesed valimised 

  Noortevolikogu esimesed valimised viiakse läbi 2019. a jaanuaris. 
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Lisa 2. Tartu Linna Noortevolikogu valimiste 

läbiviimise põhimõtted 

  

1. Valimiskomisjon 

Noortevolikogu valimised viib läbi valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kuuluvad: 

1.1 Airi Park (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus) 

1.2 Andrus Punt (MTÜ Tartu Noortevolikogu) 

1.3 Indrek Mihkelson (MTÜ Tartu Noortevolikogu) 

1.4 Krõõt Kiviste (Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjon) 

1.5 Laura Danilas (Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon) 

1.6 Piret Talur (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus) 

 

2. Valimiskomisjoni ülesanded 

2.1 registreerida esitatud kandideerimisavaldused; 

2.2 anda kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid; 

2.3 korraldada noortevolikogu valimised; 

2.4 teha kindlaks valimistulemused; 

2.5 lahendada laekunud kaebused; 

2.6 eemaldada valimispäevadel kampaaniat teinud isik kandidaatide seast ja talle antud 

hääled tühistada; 

2.7 korraldada noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise juhul, kui mitu 

kandidaati saavad sama arvu hääli. 

 

3. Kandideerimisavalduste registreerimine 

3.1 Avaldus esitatakse Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise 

infosüsteemi Spoku
1
 (edaspidi Spoku) kaudu. Avalduse esitamiseks tuleb ennast 

identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

3.2 Avaldus sisaldab järgmisi andmeid: 

a. kandidaadi nimi - on Spokusse sisse logides avalduses eeltäidetud sõltuvalt 

rahvastikuregistri andmetest, avalikustatakse
2
 

                                                
1
 www.tartu.ee/kotoetused; taotlejal on võimalik aadressilt www.tartu.ee/noortevolikogu minna otse 

avalduse esitamise lingile 
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b. kandidaadi isikukood - on Spokusse sisse logides avalduses eeltäidetud 

sõltuvalt rahvastikuregistri andmetest, avalikustatakse isikukoodist tuletatud 

vanus 

c. õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht - kohustuslikult esitatav info, 

avalikustatakse 

d. e-posti aadress - kohustuslik info, ei avalikustata 

e. telefoninumber - vabatahtlik info, ei avalikustata 

f. foto - vabatahtlik info, avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud 

nõusolekule 

g. enesetutvustus vabas vormis tekstina kuni 500 tähemärki - vabatahtlik info, 

avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud nõusolekule 

h. valimislubadused vabas vormis tekstina kuni 500 tähemärki - vabatahtlik info, 

avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud nõusolekule 

3.3 Kandidaatide registreerimine algab 1.12.2018. kl 00.01. 

3.4 Kandidaadid registreeritakse 9.01.2019 kl 23.59 seisuga. Pärast seda aega esitatud 

avaldusi ei võeta arvesse. 

3.5 Kandidaadil on õigus esitada avaldust mitu korda. Sel juhul kehtib viimasena esitatud 

avaldus.  

3.6 Kandidaadil on õigus avaldusest loobuda hiljemalt 9.01.2019 kl 23.59. Avaldusest 

loobumiseks tuleb esitada vastav soov Spoku kaudu. Avaldusest loobumiseks tuleb 

kandidaadil ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

3.7 Kandideerimise käigus esitatud andmete avaldamiseks peab olema alaealisel 

lapsevanema nõusolek. Nõusoleku küsimine toimub Spoku kaudu automaatselt. 

Nõusoleku annab lapsevanem Spokus. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal 

ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

 

4. Kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrite andmine 

4.1 Avalduse laekumiste järjekorraks loetakse avalduse Spokus esitamise kuupäev ja 

kellaaeg. 

4.2 Valimiskomisjon saab kandidaatide avalduste kontrollimiseks ja 

kandideerimisavalduste kinnitamiseks kokku 10.01.2019 kell 9.00. 

                                                                                                                                                  
2
 avalikustamise kohad: /1/ hääletussüsteem Volis www.volis.ee, /2/ Tartu linna kodulehekülje 

noortevolikogu alamleht www.tartu.ee/noortevolikogu, /3/ Tartu noorsooteenistuse Facebooki 
lehekülje www.facebook.com/tartunoorsooteenistus temaatiline kaust 
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4.3 Valimiskomisjonil on õigus eemaldada enne avalikustamist kandidaatide avaldustest 

seadus(t)ega vastuolus olev(ad) punkt(id) ning valimislubadus(ed), teavitades sellest 

kandidaati e-kirja teel kandideerimisel kinnitatud e-posti aadressil. 

 

5. Noortevolikogu valimiste korraldamine 

5.1 Noortevolikogu valimised toimuvad 16.-18.01.2018 elektroonilises infosüsteemis 

Volis.ee. 

5.2 Hääletada on võimalik ka Tartu raekoja infokeskuses. Infokeskus on valimispäevadel 

avatud kell 9-17. 

 

6. Valimistulemuste kindlaks tegemine 

6.1 Valimistulemuste kinnitamiseks koguneb komisjon 22.01. 2019 kl 13.00. 

6.2 Valmistulemuste protokolli aluseks on hääletussüsteemist Volis saadud andmed.  

6.3 Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma 

protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri. Igale 

kandidaadile teatab noorsooteenistuse peaspetsialist tema isikliku hääletustulemuse. 

Kui on laekunud kaebusi, tegutseb komisjon vastavalt käesoleva korra p 7.  

 

7. Kaebuste lahendamine 

7.1 Kaebusi saab esitada Spokus või paberkandjal. Kaebus peab sisaldama kaebuse 

põhjuseks oleva situatsiooni lühikirjeldust koos tõenditega. Üldreeglina sobib 

tõendiks foto või video, kuid  olenevalt situatsioonist võib esitada ka muu 

tõendusmaterjali. Anonüümseid kaebusi vastu ei võeta. 

7.2 Kaebus esitatakse viivitamatult, kuid mitte rohkem kui 3 päeva pärast kaebuse aluseks 

oleva fakti selgumist. 

7.3 Laekunud kaebuste puhul hindab komisjon nende põhjendatust (määruse rikkumist) ja 

tõendatust. 

7.4 Kui kaebus on põhjendatud ja tõendatud, teeb valimiskomisjon otsuse kaebealuse 

kohta.  Vt käesoleva korra p 8. 
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8. Valimispäevadel kampaaniat teinud isiku eemaldamine kandidaatide seast ja talle 

antud häälte tühistamine 

8.1 Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on 

seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle 

all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide 

selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise 

kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne 

kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. Mistahes agiteerimine on 

keelatud Tartu raekoja infokeskuses. 

8.2 Kui p 7 kohaselt on esitatud kaebus aktiivset agitatsiooni teinud isiku kohta, 

kontrollib valimiskomisjon kaebuse tõendatust ning protokollib tehtud otsuse. 

 

9. Noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise korraldamine juhul, kui 

mitu kandidaati saavad sama arvu hääli 

9.1 Kui p 6 kohaselt valimistulemusi kindlaks tehes selgub, et mitu kandidaati saavad 

sama arvu hääli, siis viiakse 23.01.2019 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 

ruumides läbi avalik liisuheitmine. Liisuheitmise ajast teatatakse Tartu linna 

kodulehel. 

9.2 Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega 

ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks saalist.  

9.3 Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.  

9.4 Liisuheitmiseks kantakse kandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi 

ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada.  

9.5 Liisutõmbaja võtab ühe ümbriku ning seal kirjasolev inimene saab liisuheitmise 

tulemusena noortevolikogu liikmeks. 

9.6 Valimiskomisjon kannab liisuheitmise tulemuse hääletamistulemuste protokolli. 

 


