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Sissejuhatus

Noorte kaasamise ja osaluse käsiraamat annab juhiseid, kuidas osaleda aktiivselt 
kohaliku elu arendamisel ning selgitab otsustajatele ja noorsootöötajatele, miks 
ja kuidas noori kaasata. Raamatus selgitatakse noorte osalusmotivatsiooni, 
antakse ülevaade, millist kasu saab kohalik omavalitsus noorte kaasamisest, ning 
jagatakse juhtnööre, milliseid meetodeid noorte kaasamisel kasutada. Noored 
saavad raamatust teada, miks peaks maakonna ja kohaliku elu arendamisel 
osalema ning kuidas seda teha.

Vajadus käsiraamatusse koondatud info järele on suurenenud alates 2006. 
aastast, kui loodi maakondlikud noorte osaluskogud ehk noortekogud. 
Maavalitsuste juures tegutsema hakanud noortekogud olid ja on kõik väga 
erinevat nägu ja tegu. Käsiraamatu abil püüame olemasolevat maakondlike 
osaluskogude süsteemi selgitada ja ühtlustada.

Kohalikul tasandil tegutsevad linna- ja vallavalitsuste ning volikogude juures 
noorte osaluskogud ehk noortevolikogud, mis on omavalitsusele nõuandvaks 
organiks noori puudutavatel teemadel. Hetkel on aktiivselt tegutsevaid 
noortevolikogusid selgelt liiga vähe ja käsiraamatus kajastuv info selgitab 
erinevatele osapooltele noorte osaluskogu vajalikkust kohalikul tasandil.
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Noorte osalus ja osaluskogud1.

Mis on noorte osalus?
Noorsootöö seaduse järgi peetakse Eestis noorteks 7–26-aastaseid isikuid. 
Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik, 
kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas, aga ka kogu Eestis, 
Euroopas ja miks mitte kogu maailmas. Aktiivse osaluse puhul teevad noored 
ise otsuseid ja pakuvad lahendusi, passiivse osaluse käigus aga osaletakse 
ühiskonna pakutavates tegevustes.

Noorte osaluse valdkonda reguleerivad Eestis ÜRO Lapse õiguste konventsioon, 
Euroopa Noortepoliitika uuendatud koostööraamistik 2010–2018 ja ühised 
eesmärgid ning Eesti noorsootöö strateegia 2006–2013. 

Need on ametlikud dokumendid, mis panevad otsustajatele kohustuse noori 
kaasata ning peavad noorte kaasamist oluliseks ühiskonnaelu arendamisel.

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 3. artiklist tulenevalt tuleb alati arvestada 
lapse huve. Sama dokumendi 12. artikkel ütleb ka, et riiklikud osapooled 
peavad tagama lapsele, kes on võimeline võtma iseseisvalt seisukohta, õiguse 
väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes, hinnates 
lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja küpsusele.

Euroopa Noortepoliitika uuendatud koostööraamistik peab osalust üheks 
peamiseks tegevusvaldkonnaks, mille eesmärk on toetada noorte osalust 
esindusdemokraatia ja kõigi tasandite kodanikuühiskonna tegevustes ning 
ühiskonnas tervikuna. Leitakse, et osalust tuleb arendada eelkõige kohalikus 
kogukonnas, samuti tuleb toetada juba varases eas “osalema õppimise” 
mitmesuguseid vorme nii formaalhariduse kui ka mitteformaalse õppimise 
käigus.  

Noorsootöö strateegia järgi on Eesti noortepoliitika üldeesmärk noorte osalus 
otsustusprotsessides ja nende huvide ning vajadustega arvestamine kõigis 
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Noorte osalus ja osaluskogud

noortepoliitika valdkondades ehk noorte elu puudutavates küsimustes. 
Täpsemalt sätestab strateegia, et noortele suunatud tegevused peavad 
põhinema noorte tegelikel vajadustel ja eluolul ning noored peavad saama 
osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ja poliitikate kujundamises.

Noorte osalust on vaja noortele endile selleks, et nad saaksid end kuuldavaks 
teha. Osalusdemokraatia võimaldab kodanikel ühiskonnaelus kaasa lüüa 
lisaks valimiskastide juures käimisele ka iga kord, kui mõnd olulist muudatust 
plaanitakse. See aitab võimukandjatel rahva soovidega paremini arvestada ja 
tagab selle, et kodanikud saavad ise oma elu mõjutada enam kui kunagi varem. 
Osalusdemokraatia soodustamiseks on Eestis riigi tasandil juurutatud kaasamise 
hea tava ja loodud veebileht www.osale.ee. Kaasamise hea tava näeb ette, 
kuidas peaksid riigiasutused seadusloome protsessi kodanikke kaasama, 
www.osale.ee veebilehel saab erinevate õigusaktide kohta ettepanekuid teha. 
Sisuliselt aitavad loetletud vahendid võimukandjatel rahvaga suhelda, et teada 
saada, milliseid ideid ja ettepanekuid on kodanikel vastava teema kohta. 

Eesti noored saavad otsuste tegemisel kaasa lüüa, tegutsedes kohalikes 
noortevolikogudes, maakondlikes noortekogudes, erinevates riigi ja 
omavalitsuse nõuandvates kogudes (nt Noortepoliitika Nõukogu, Tallinna 
Noorte Nõukogu, Õppurite Nõukoda jt), eestkosteorganisatsioonides (nt Eesti 
Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit), 
õpilas- ja üliõpilasesindustes, noorteorganisatsioonides ja mujal. Samuti on 
võimalik esitada arupärimisi, korraldada üritusi, kampaaniaid ja pikette ning 
avaldada avalikult arvamust. Täisealistel noortel on võimalik osaleda valimistel 
nii valides kui ka kandideerides (kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu, 
Euroopa Parlamendi valimistel). 

Eestis on noortel võimalik osaleda erinevat tüüpi osaluskogudes, mille on 
loonud kas valitsus või noored ise. Samuti kehtib Eestis kui demokraatlikus riigis 
sõna- ja ühinemisvabadus ning toimivad demokraatlikud valimised. Noortel on 
võimalusi otsuste mõjutamiseks palju, neid tuleb vaid kasutada. 

Noorte kaasamisega tehakse teoks nende õigus, 

luuakse neile võimalusi ning mõ jutatakse nende 

soovi osaleda ühiskonnaelus.
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Roger Hart’i  

noorte osaluse redel

Roger Hart on oma redelil 
välja toonud kokku kaheksa 
erinevat noorte kaasamise 
viisi. 
Astmed 4–8 on 
aktsepteeritavad noorte 
kaasamise mudelid, 
alumised kolm aga 
tegelikult noori 
ei kaasa.

Manipuleerimine. Täiskasvanud kasutavad noorte temaatikat ja 
pakuvad välja ise teemasid, mis nende arvates võiksid olla noorte 
jaoks aktuaalsed.

Dekoratsioon. Täiskasvanud lahendavad noortelt tulnud 
probleeme, kuid noored on otsustusprotsessis pelgalt 
kaunistuseks, mõjudes otsust vaid kaudselt.

Võltsosalus (ingl k tokenism). Juhtumid, kus tundub, nagu 
antaks noortele sõna, ent tegelikult puudub neil võimalus 
otsust mõjutada.

Etteantud roll noortel ja tagasiside neile. Noortele 
antakse teatud ülesanne tervikprotsessist. Noori 
teavitatakse, kuidas nende panust kasutatakse ja 
kuidas see mõjutab lõpptulemust.

Konsultatsioon noortelt ja tagasiside neile. 
Noored annavad nõu täiskasvanutele. Noori 
teavitatakse, kuidas nende panust kasutatakse ja 
milline oli lõpptulemus.

Täiskasvanute algatatud, kuid noortega 
jagatud otsused. Täiskasvanud algatavad 
mingi projekti, otsused tehakse lõplikult koos 
noortega.

Noorte omaalgatuslikud ja juhitud 
otsused. Noored algatavad mingi tegevuse 
ja viivad selle ka ise läbi, täiskasvanutel on 
vaid toetav roll.

Noorte omaalgatuslikud, kuid 
täiskasvanutega jagatud otsused.
Initsiatiiv tegevuseks tuleb noortelt, kuid 
otsuste tegemisel osalevad nii noored 
kui ka täiskasvanud. Täiskasvanud 
innustavad noori, samas saavad noored 
õppida täiskasvanute elukogemusest.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Osalemine demokraatlikus elus tähendab palju enamat kui lihtsalt hääletamas 
või valimas käimist, hoolimata nende tähtsusest. Osalemine ja aktiivseks 
kodanikuks olemine (citizenship) hõlmab õiguste, autoriteedi, toetuse võimalust, 
osaledes otsustusprotsessides ja parema ühiskonna ülesehitamises. 

Noorte osalusest rääkides võime rääkida neljast C-st ehk neljast tegurist, mis 
tagavad eduka osalemise:

Taust 1 (context)

Väljakutse2  (challenge)

Osaluse taust on üldine hoiak ja väärtused ühiskonnas. Noori on raskem 
motiveerida osalema, kui ühiskonnas pole kaasarääkimine levinud või 
populaarne.

Väljakutse tähendab, et ettevõtmine peaks noorele esitama mingi väljakutse, 
see peaks neid ahvatlema kaasa lööma ja nende silmaringi avardama.

Kuid sellise väljakutsega toimetulemiseks peaksid noortel olema küllaldased 
võimed, sest kui väljakutse on ületamatult raske, võib kaduda huvi ning 
ebaõnnestumise korral võivad jääda püsima masendus ja umbusk ka 
järgnevate projektide suhtes. Teisalt peaks väljakutse olema piisavalt suur, et 
noortel ei hakkaks igav ning innustada nende saavutusvajadust: „Me saime 
hakkama!” Seetõttu peab kaasaja tundma ka noore inimese oskusi ja võimeid 
ning kohandama projekti nii, et tulemuseks oleks väikeste õnnestumiste ja 
edusammude jada.

Viimane, kuid sugugi mitte vähemtähtis on noorte seotus – noored peavad 
tundma, et nad on teie ettevõtmisega seotud. Seepärast tulebki tegevused 

mugandada ja viia kooskõlla selle 
maailmaga, milles noored elavad. Kui 
projektis õnnestub neid tegureid arvestada 
ja tasakaalus hoida, on esimene samm 
eduka projekti suunas astutud.

3 Võimed (capacity)

4 Seotus (connection)
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VÕIMALIKUD TAKISTUSED OSALEMISEKS

OSALEMISE VORMID:

Otsustusrühmad   – noored otsustusgruppides, nt komisjonides, 
paneelides.

Paralleelsed otsuse kujundamise rühmad   – noorterühmad tegutsevad 
paralleelselt tegelike otsustuskodadega, olles formaalselt viimastega 
seotud.

Elluviimisrühmad   – noored on otseselt kaasatud spetsii!listesse 
ülesannetesse, näiteks läbirääkimistesse, avalike materjalide 
ettevalmistamisse.

Väikesed nõuandvad arutelurühmad   – noored avaldavad arvamust ja 
genereerivad ideid.

Loovad nõuanderühmad   – laiem noorterühm, mis genereerib ideid ja 
avaldab arvamust.

Informatsiooni andmine   – küsitlustes ja fookusrühmades osalemine.

Avalik suhtlus   – meedias või suurüritustel oma seisukohtade esitlemine.

Isiklikud takistused:1 
Madal enesehinnang ja  V
enesekindluse puudumine

Julgustuse puudumine V

Hirm üleoleva suhtumise ees V

Ettekujutus noorsootööst kui  V
millestki igavast

Hirm diskrimineerimise ees V

Ebahuvitavad tegevused V

Praktilised takistused:2 
Info puudumine V

Osalemisloa puudumine – rühma  V
surve liitumise vastu

Aja või energia puudumine V

Rahapuudus V

Kultuurilised ja religioossed  V
vastuolud

Liikuvusega seotud probleemid V
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Võtmeteguriks on positiivne hoiak . Energia, 

põnevus, entusiasm, jõupingutus.

NOORTE OSALUSMOTIVATSIOON:

Motiveerimise võtmetegur on positiivne hoiak. Motiveerimist kirjeldatakse kui 
võitlust noorte nn „E-jõudude” eest. Nendeks jõududeks on: energia, põnevus, 
entusiasm ja jõupingutus (ingl k E-forces: Energy, Excitement, Enthusiasm and 
Effort).

Noored kasutavad E-jõudu ainult siis, kui rahuldatakse nende vajadusi.

Sotsiaalne (emotsionaalne) kasu:   noored ootavad huvitavaid kogemusi, 
ühiskondlikku staatust, tunnustust ja mingisse rühma kuulumist.

Pragmaatiline kasu:   noored soovivad näha mõtet selles, mida nad teevad, 
olgu see siis spordisaali kasutamine projekti ajal, uued oskused, mida CVsse 
lisada, või projekti käigus välismaal käimine.

Psühholoogiline kasu:   noored on pidevalt eneseotsingutel ja tahavad 
elus oma teed leida. Tahtes teistest erineda, vajavad nad positiivset 
enesehinnangut

Materiaalne kasu:   mõnikord võib noori motiveerida ka materiaalsete 
asjadega, nagu T-särgid, tasuta söök-jook või väike kingitus. Seda ei tohiks 
vaadata kui altkäemaksu, vaid see on üks võimalik viis, kuidas noortes algul 
huvi äratada. Loodetavasti siis, kui nad on juba aktiivsed osalejad, hakkavad 
nad nägema ka teistsugust kasu.
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Otsese demokraatia (kus igaüks ise osaleb otsuste tegemisel) ja 
esindusdemokraatia (mille puhul osaletakse valitud esindajate kaudu) kahe 
äärmuse põhiliseks erinevuseks on iga kodaniku pidev tegutsemine otsuste 
tegemisel ja õigusloome protsesside mõjutamisel ning põhimõtteline vastuolu 
küsimuses, kas käsitada inimeste õigust osaleda otsuste tegemises kui nende 
isiklikku õigust osaleda siis, kui nad seda soovivad, või pigem kui sotsiaalset 
kohustust.

Osalusdemokraatia jääb nende kahe äärmuse vahele ning seda on peetud 
kõige tõhusamaks demokraatia vormiks. Inimesed muutuvad aktiivse osalemise 
kaudu egoistlikust indiviidist kodanikuks, kes lähtub ühisest hüvest. Selle 
käsitluse järgi osalevad inimesed koos otsuste tegemise protsessis tulenevalt 
nende sotsiaalsetest teadmistest ja haridusest. Tänapäeval nõuavad paremini 
haritud ja informeeritud kodanikud valitsustelt rohkem infot valitsuse tegemiste 
ja otsuste kohta ning soovivad rohkem ka kaasarääkimise ja sõnaõigust 
valitsuste tegemistes ja otsustes. Inimesed tegutsevad koos ühise hüve nimel 
pigem ühiskondlike seisukohtade osalust soosivate institutsioonide olemasolu 
kui altruismi ja hea loomuse tõttu.

Noorte jaoks on otsene osalemisest saadav kasu aga eelkõige võimalus mõjutada 
lõppotsuseid ning viia oma huvid otsustustasandile, mis on tihti peamine 
osalemispõhjus. Kui noori kaasatakse vaid informeerimise ja konsulteerimise 
tasandil, peavad kõik osapooled sellest ka algusest peale ühtmoodi aru saama, 
et noored ei eeldaks, et nende arvamused alati lõppotsuses kajastuvad ning juhul, 
kui need lõppotsuses ei kajastu, ei kaotaks nad huvi osalemise vastu tulevikus. 
Samal ajal ei saa aga kaasatud rühmadele anda liiga palju otsustusõigust, sest 
õigusaktide ja otsuste vastuvõtmise õigust ei saa delegeerida omavalitsusest 
väljapoole, st mittevalitud organitele.

Lõppotsusele jõudmine koostöös erinevate huvirühmadega on tihti pingeline. 
Sageli juhtub, et mida raskemad on läbirääkimised nii omavalitsuse ja 
huvirühmade kui ka huvirühmade endi vahel mingi otsuse tegemisel ning mida 

Miks osaleda?
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pingelisem on konsulteerimisprotsess, seda rohkem tunnetavad huvirühmad, 
et nende panus on olnud oluline konsensuse saavutamisel ja kõiki rahuldava 
tulemuse saamisel. Kokkuvõttes on nad mõjutanud poliitikate kujundamist.

Otsuste mõjutamisest vähem oluline ei ole ka noorte mõju päevakorra 
algatamisele ja päevakorrapunktide üle otsustamisele. Inimeste õigus ja 
võimalus ise ühise diskussiooni kaudu päevakorda seada peetakse üheks 
olulisemaks osalusdemokraatia tingimuseks, sest see, kelle püstitatud teema  
on ning kuidas probleem või teema otsustamiseks seatakse, võib määrata 
otsuse tulemuse. Mida rohkem saavad noored tõstatada küsimusi ja osaleda 
otsustamisprotsessis, seda legitiimsemad on valmivad otsused ja seadused 
ning noortel on lihtsam neid tunnustada. Pealegi võivad noored, kui nad on 
aktiivselt kaasatud, aktsepteerida lõppotsust isegi siis, kui nemad isiklikult 
oleksid eelistanud mõnda teist lahendust.
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Mis on noorte osaluskogu? 

Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad 
osalemise tasandid, mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates 
tagavad võimud olukorra, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat 
ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna 
täisväärtusliku liikmena. 

Noorte osaluskoguna mõistame erinevaid institutsioone, kus noored saavad 
otsuste tegemises kaasa rääkida (nt kohalik noortevolikogu või -parlament, 
maakondlik noortekogu, nõuandev kogu, õpilas- ja üliõpilasesindus jmt). 
Käesolevas käsiraamatus kasutame mõistet „noorte osaluskogu“ ainult 
noortekogu ja noortevolikogu koondmõistena.

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või 
linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. 
Noortevolikogu liikmed valivad noored ise. Noortevolikogu  eesmärk on 
analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende 
kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. 

Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu võimaldab 
noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puuduta-
vates valdkondades maakondlikul tasandil. Noortekogu annab võimaluse kaasa 
rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, mis puudutavad noorte elu, 
omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskond-
likus elus. Noortekogu on sideorganisatsioon noorte ja maavalitsuse vahel. 

Noortevolikogu on kohaliku 

omavalitsuse volikogu 

juurde moodustatud noorte 

osaluskogu, mille eesmärk 

on kohaliku omavalitsuse 

otsuste kujunemisel kaasa 

rääkida.

Maakondlik noortekogu 

tegeleb vastava maakonna 

noorte seisukohtade viimisega 

maakondliku tasandi 

otsustajateni 

(maakonna omavalitsuste liit, 

maavalitsus jt) .
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Noorte osaluskogu tagab noortele võimaluse:

rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;  

omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega; 

saada heaks kodanikuks;  

osaleda aktiivsemalt ühiskonnas ja ühiskondlikus elus; 

tutvuda demokraatia põhimõtetega; 

teha oma mõtted teoks ja ennast arendada. 
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01. septembril 2010. aastal astuti noortevolikogudega seoses suur samm: 
kehtima hakkas uus noorsootöö seadus, mis sätestab varasemast erinevalt 
noortevolikogudega seonduva regulatsiooni ning muudatused kohaliku 
omavalitsuse ülesannetes. 

Noortevolikogusid on uues noorsootöö seaduses mainitud kolmes paragrahvis– 
noortevolikogu mõiste on de!neeritud § 3; valla- ja linnavolikogu ülesanded 
on loetletud § 8 ning kogu § 9 on pühendatud noortevolikogu tegevuse 
korraldamisele ja moodustamisele.

I Noortevolikogu mõiste (§ 3 lg 6)

“noortevolikogu – valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest 
koosnev nõuandva õigusega osaluskogu”

Noortevolikogu mõiste järgi on noortevolikogu valla- või linnavolikogu juures 
tegutsev organ, mis tähendab, et noortevolikogu on eelkõige valla- või 
linnavolikogule nõuandev organ. Noortevolikogud, mis täna tegutsevad 
noortekeskuste, rahvamajade, vallavalitsuste või muu struktuuri juures, peaksid 
tulevikus olema otseselt valla- või linnavolikoguga seotud. Siinjuures on oluline 
just juriidiline seos – noortevolikogu koordineerimine ja abistamine võib olla 
küll noorsootöötaja või mõne muu ametniku ülesanne, kuid noortevolikogul on 
kindel koht valla- või linnavolikogu struktuuris.

Teine oluline põhimõte, mida võib mõistest välja lugeda, on järgmine – 
noortevolikogu liikmeskond peab koosnema noortest. Noorteks loetakse 
käesoleva seaduse tähenduses füüsilisi isikuid vanuses 7–26 eluaastat. See 
tähendab, et noortevolikogu liikmed ei või olla nooremad kui 7 ega vanemad 
kui 26 eluaastat.

Hoolimata sellest, et seaduses on kohaliku tasandi noorte osaluskogu mõiste 
nimetusena kasutatud noortevolikogu, ei keela seadus ka teiste nimede 
kasutamist (noortekogu, noorteparlament jne). Segaduse vältimiseks soovitame 
kasutada maakondliku tasandi noorte osaluskogu puhul mõistet noortekogu 
ning kohaliku tasandi noorte osaluskogusid soovitame nimetada ka nende 
ametlikes dokumentidest (näiteks põhimäärus) noortevolikogudeks.

II Konsulteerimise kohustus valla- ja linnavolikogu ülesannete hulgas 
(§ 8 lg 4)

“(Valla- või linnavolikogu) konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga 
noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel”
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Käesolev lõige paneb valla- või linnavolikogule kohustuse konsulteerida 
noortevolikoguga juhul, kui noortevolikogu on omavalitsuses moodustatud, 
kõikides küsimustes, mis puudutavad noorsootöö kavandamist, teostamist ja 
hindamist. 

Kohustuse alla kuulub näiteks enne noorsootöö arengukava või valla/linna 
arengukava kinnitamist noortevolikoguga konsulteerimine, noorsootöö 
valdkonna eelarve kinnitamine valla- või linnaeelarve ühe osana, noorsootöösse 
investeeringute tegemise üle otsustamine (noortekeskuse ehitamine või 
renoveerimine, uute rajatiste (nt rularamp, mänguväljak jm) rajamine jne), 
noortekeskuse või mõne muu noorsootööasutuse põhimääruse, teenuste 
hinnakirja kehtestamise; konsulteerimine enne noorteprojektide ja noorteühingute 
valla/linnaeelarvest toetamise korra kinnitamist jne. 

Noortevolikogu võib teha ka ettepanekuid noori puudutavate teemade osas, 
mis ei ole otseselt seotud noorsootöö korraldamisega, samuti võib kohaliku 
omavalitsuse volikogu konsulteerida ja küsida noortevolikogu arvamust 
omaalgatuslikult ükskõik millises küsimuses, kuid noorsootöö korraldamise 
küsimustes lasub valla- või linnavolikogul kohustus ise noortevolikogu poole 
pöörduda seisukoha saamiseks, teistel juhtudel on noortevolikogul õigus 
esitada ettepanekuid ning valla- või linnavolikogul õigus soovi korral küsida 
noortevolikogu arvamust.

Taoline kohustus konsulteerimiseks rakendub aga ainult juhul, kui omavalitsuses 
on tegutsev noortevolikogu. Kui see puudub, siis seadusest tulenevalt kohustust 
noorsootöö korraldamise küsimustes kellegagi konsulteerida kohalikel 
volikogudel ei lasu, kuid sellisel juhul julgustame omavalitsusi küsima arvamust 
omavalitsuses tegutsevate noorteühenduste või noorteaktiivide käest.

III Noortevolikogu paragrahv (§ 9)

„§ 9. Noortevolikogu 

(1) 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. 

(2) Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul 
teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras. 
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(3) Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või 
linnavolikogu. 

(4) Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu 
jätkusuutlikku  tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras. 

(5) Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma 
istungite päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide 

eelnõud enne valla- või linnavolikogu istungite toimumist.”

Antud paragrahv sätestab noortevolikogu moodustamise ja tegutsemise 
alused ning noortevolikogu eesmärgi. Lõikes 1 sätestatakse õigus moodustada 
valla- või linnavolikogu juurde noortevolikogu. Antud lause ei anna otsesõnu 
moodustamise õigust ei noortele ega ka valla- või linnavolikogule, vaid 
konstateerib õigust taoline organ moodustada. 

Taoline regulatsioon on tingitud sellest, et noortevolikogu moodustamine peaks 
olema kahe osapoole – aktiivsete noorte ning kohaliku volikogu – kokkulepe 
ning mõlema poole tahe. Noortevolikogu loomine ühepoolselt, omavalitsuse 
initsiatiivina ei ole kuigivõrd mõttekas, kui puudub noorte huvi, kes hakkaksid 
noortevolikogu tegevust juhtima. Samas on seadusest tulenevalt ka mitu 
kohta, kus noortevolikogu liikmetel ja valla- või linnavolikogul tuleb omavahel 
kokku leppida, kuna valla- või linnavolikogu peab oma õigusaktiga kehtestama 
noortevolikogu valimise, toetamise ja tegutsemise alused.

Noortevolikogu eesmärgi kirjeldusest tuleneb, et noortevolikogu peaks 
arutama eelkõige küsimusi, mis jäävad valla või linna pädevusse. Keelatud 
ei ole loomulikult ka teiste noori puudutavate küsimuste arutamine (näiteks 
koostöö naaberomavalitsustes tegutsevate noortevolikogude või maakondliku 
noortekoguga), kuid nende teemade osas ei saa olla noortevolikogu eesmärk 
ettepanekute tegemine volikogule või valitsusele. Noortevolikogu kuulub küll 
valla- või linnavolikogu juurde, kuid kuna paljud noori puudutavad küsimused on 
arutlusel ning otsuseid tehakse nende kohta ka valla- või linnavalitsuses, siis on 

Noortevolikogu moodustamine peaks olema kahe osapoole – 

aktiivsete noorte ning kohaliku volikogu – kokkulepe ning mõlema 

poole tahe.
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noortevolikogul seadusest tulenev õigus teha ettepanekuid lisaks volikogule ka 
valitsusele. Hoolimata sellest, et seaduses puudub valla- või linnavalitsusel eraldi 
kohustus noortevolikoguga konsulteerida, on see noortevolikogu eesmärgist 
tulenevalt siiski soositud ning valla- või linnavolikogu võib taolise ülesande valla- 
või linnavalitsusele ette näha noortevolikogu põhimääruses.

Sama paragrahvi lõige 2 sätestab noortevolikogu valimise alused, 
täpsemalt seatakse noortevolikogu valimistele kaks tingimust: 

noortevolikogu valivad valla või linna noored; 1 
noortevolikogu valitakse demokraatlikul teel.2 

Kuna seaduses ei sisaldu mõistet “valla või linna noored”, siis on jäetud 
omavalitsuste ja noortevolikogude endi otsustada, kuidas nad seda de!neerivad. 
Võimalusi on mitu – näiteks anda valimisõigus Eesti Rahvastikuregistri alusel 
konkreetse omavalitsuse territooriumil elavatele 7–26-aastastele isikutele; 
lisaks nendele anda valimisõigus ka valla õppeasutustes õppivatele ja/või 
noortekeskustes käivatele noortele jne. Soovitame sobiva lahenduse valimisel 
silmas pidada, et noortevolikogu saaksid valida ning sinna kuuluda noored, 
kellel on olemas reaalne side omavalitsusega. Sissekirjutuse omamine on antud 
juhul vähemtähtis küsimus.

Teise tingimuse kohaselt peab noortevolikogu valimine toimuma demokraatlikul 
teel. Ka selleks on erinevaid võimalusi, mille kohta saad lugeda täpsemalt 
järgmistest peatükkidest.  

Kuigi nii valimisõigusele kui ka noortevolikogusse kandideerimise õigusele 
on seatud vanuseline alam- ja ülempiir, ei sätesta seadus, et kõikidel 
7–26-aastastel noortel on õigus 
noortevolikogu valida ning sinna 
valituks osutuda. See tähendab, et 
eelkõige kandideerimisõiguse puhul 
on igal omavalitsusel ja noortevolikogul 
võimalik kokku leppida kõrgemas 
vanuse alampiiris kui 7 eluaastat. 
Näiteks on mitmes noortevolikogus 
noortevolikokku kandideerimise õigus 
14–26-aastastel noortel, kuid esineb 
ka omavalitsusi, kus alampiir on 
madalam.

Lisaks volikogu edastatud 

materjalidele ja teemadele võib 

noortevolikogu muidugi ka ise 

uusi teemasid algatada, mida 

noored tähtsaks peavad ja mille 

vastu ka teised noored huvi või 

muret tunnevad.
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Praktikas soovitame kõik nimetatud teemad reguleerida ühes õigusaktis – valla- 
või linnavolikogu määrusena vastuvõetavas noortevolikogu põhimääruses. 
Noortevolikogu põhimääruse koostamise juures on siiski oluline, et põhimääruse 
eelnõu oleks koostanud ning vastu võtnud enne valla- või linnavolikogule 
esitamist noortevolikogu ise. Valla- ja linnavolikogul on sealjuures pigem 
kooskõlastav roll.

Noortevolikogu jätkusuutliku tegutsemise garantiina on seaduses lisaks 
eelnevale veel kaks kohustust, mis lasuvad kohalikul omavalitsusel:

vald ja linn on kohustatud toetama oma haldusterritooriumil tegutseva 1 
noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist. Seaduses ei ole kirjeldatud 
toetuse liiki, kuid toetus võib väljenduda näiteks rahaliste vahendite 
eraldamises, ruumide tasuta kasutamiseks andmises, ametnikele täiendavate 
tööülesannete määramises. Igal juhul peab olema valla ja linna toetusviis 
!kseeritud õigusaktiga (näiteks noortevolikogu põhimääruses) ning tagama 
noortevolikogu jätkusuutliku tegutsemise.

valla- ja linnavolikogul on kohustus edastada noortevolikogule selle taotlusel 2 
oma istungite päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide 
eelnõud enne valla- või linnavolikogu istungite toimumist. Kui noortevolikogu 
on avaldanud soovi nimetatud infot saada, siis on noortevolikogul ja valla- või 
linnavolikogul võimalik kokku leppida viis, kuidas info edastatakse, ning ka 
aeg, millal seda tehakse. 

Seaduse mõttes peab vastav info jõudma noortevolikoguni mõistliku aja jooksul 
enne valla- või linnavolikogu istungi toimumist, et noortevolikogul oleks võimalik 
materjalidega tutvuda ning vajadusel oma seisukoht kujundada. See tähendab, 
et mõistlik aeg ei ole kindlasti istungi toimumise päev või sellele eelnev päev. 
Noori puudutavad õigusaktide eelnõud ei ole samuti seaduses de!neeritud, kuid 
siinkohal võiksid kohalikud omavalitsused lähtuda pigem põhimõttest, “paljud 
teemad puudutavad noori”, mitte põhimõttest, mille kohaselt “vaid vähesed 
teemad puudutavad noori”. Lõpliku valiku selle kohta, milliste õigusaktide ja 
teemade osas soovitakse kaasa rääkida, teeb ikkagi noortevolikogu ise nende 
materjalide seast, mille valla- või linnavolikogu edastab.
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Üheski noorsootöö strateegilises doku-
mendis ei ole kajastatud osaluskogude 
arengueesmärke, mis on iseenesest 
loogiline, sest osaluskogud on veel väga 
uus osalusvorm. Osaluskogud on järjepi-
devamalt tegutsema hakanud alles mõne 
aasta eest ning esimest korda püüti alles 
2011. aasta sügisel ühiselt kaugemale 
noorte osaluskogude tulevikku vaadata. 
Selleks toimus kolm pikemat arutelu 
erinevate osaluskogudega ning nende 
partneritega. Samuti toimus e-konsultat-
siooniring, kus osalesid 21 osaluskogu 
esindajad. 

Sellise koostöövormi loomisel on läbi kaalutud erinevad valikud ja võimalused ning 
välja töötatud juhendid, kuidas nii maakondlik kui ka kohalik noorte osaluskogu 
saaksid ja võiksid oma tegevust kavandada. Osaluskogude arenguprotsess on 
Eestis alles oma tee alguses ning täna pole noorte osaluskogude võrgustik veel 
kaugeltki nii suur, kui see tulevikus olla võiks.

Pikemaajalisi seisundeid ning eesmärke sõnastati kokku kahes suuremas 
teemablokis: 

noorte osaluskogu tegutsemise eesmärk ja viis;1 
noorte osaluskogu ulatus ja ülesehitus.2 

Millest osaluskogud 
unistavad?

2018. aastal osaleb noortevolikogu liige täieõigusliku 

liikmena omavalitsuse volikogu komisjonide töös. 

Vt Lisa 6
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Altpoolt leiad dokumendi „Eesti noorte osaluskogude visioon 2018” väljavõtted, 
kus ja kuidas näevad osaluskogude noored (2011. aastal) ennast hiljemalt 
seitsme aasta pärast:

2018. aastal on loomulik tõdemus, et noortevolikogu tegevuse rõhk ei ole 
ürituste korraldamisel, vaid sisulisel tööl. Noortevolikogu liige saab osaleda 
täieõigusliku liikmena omavalitsuse volikogu komisjonides, eriti valdkondades, 
mis puudutavad noori, nt haridus, sotsiaaltöö, tervishoid, vaba aeg, kultuur, 
sport, muidugi ka noorsootöö jms.

2018. aastal ühendab maakondlik noortekogu oma liikmete (noorte-
volikogude) kaudu maakonna kõikide linnade-valdade noorte arvamuse. 
Maakondlik noortekogu esindab ja arendab oma liikmeid, mille abil loob kõikidele 
noortele mitmekesisemad võimalused otsustusprotsessides osalemiseks ja 
arendab osalusmotsivatsiooni.

Selleks, et noorte osaluskogude liikumine püsiks elujõulisena, peaks 2018. 
aastal vähemalt pooltes kohalikes omavalitsustes olema reaalselt 
toimiv noortevolikogu. Kõikides maakondades toimib noortevolikogude 
katusorganisatsioonina maakondlik noortekogu.

2018. aastal on noorte osaluskogude liikumisel selge ja läbipaistev struktuur, 
milles on eristatud tegevused ja roll nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul 
tasandil. Kõik osaluskogud löövad täieõiguslike liikmetena kaasa riikliku 
katusorganisatsiooni tegevuses.

2018. aastal on osaluskogude seas laialt levinud nn üleandmisperiood, kus 
eelmine koosseis annab 1–3 kuu jooksul töö üle järgmisele eestseisusele.

2018. aastal on omavalitsustes, kus toimib noortevolikogu, ametis 0,5 
ametikohaga noortevolikogu koordinaator, kes nõustab noortevolikogu 
tegevust ja aitab kaasa liikumise populariseerimisele ning jätkusuutlikkusele. 

2018. aastal toimuvad noortevolikogude liikmete valimised ühel ajal 
kogu Eestis. Samuti on ühine tähtaeg maakondlike noortekogude liikmete 
määramiseks noortevolikogudest ja omavalitsustest.

2018. aastal on noorte osaluskogude suvekoolis koos 1500 noort, kes on 
juba seotud osaluskogudega või soovivad nendest rohkem teada saada.
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Noorte osaluskogude tegevus

Maakondliku noortekogu liik-
meteks võivad olla kõik noored 
(üldjuhul vanuses 15–26 aastat), 
kelle elukoht on registreeritud 
konkreetse maakonna haldusük-
suse territooriumil. Noortekogu 
liikmeteks peavad olema kohalike 
noortevolikogude, õpilasesinduste 
ja kohalike noorteühenduste dele-
geeritud esindajad.

Noortekogu koosseisu moodusta-
misel tuleb lähtuda regionaalsest 
taustast (nt igast omavalitsusest 
kuni 3 esindajat). Kogu maksimum 
liikmeskonna määrab maavalitsus 
vastavalt maakonna suurusele, kuid 
mitte vähem kui 15 inimest. Noorte-
kogu koosseisu kinnitab maavanem 
või !kseerib maavalitsuse haridus- 
ja kultuuriosakonna juhataja. Kinni-
tamine tähendab antud kontekstis 
formaalset toimingut – loomulikult 
ei otsusta maavanem ega osakon-
najuhataja selle üle, kes võivad 
kuuluda noortekogu koosseisu ja 
kes mitte. See tuleb välja selgitada 
demokraatlikul teel.

Kohaliku omavalitsuse noor-
tevolikogu liikmeks võivad olla 
7–26-aastased noored, kelle 
elukoht on registreeritud konk-
reetse omavalitsuse haldusüksuse 
territooriumil või kes õpib selle 
omavalitsuse territooriumil mõnes 
haridusasutuses. Tavaliselt on 
enamiku noortevolikogude liikme-
tele määratud vanusepiiriks 14–26 
aastat. Noortevolikogusse saavad 
kuuluda õpilasesinduste ja noorte-
ühingute esindajad ning ka orga-
niseerumata noored (noored, kes 
ei kuulu noorteorganisatsiooni või 
-gruppi). Noortevolikogu liikmete 
valimisel peab lähtuma demokraat-
likest põhimõtetest. 

Kuidas toimivad noorte 
osaluskogud?

2.
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Erinevad võimalused noortevolikogu moodustamiseks/valimiseks:

Noortevolikogu valitakse   ülevallaliste/ülelinnaliste üldvalimistega. 
See tähendab, et korraldatakse valla- ja linnavolikogu valimistega 
sarnaselt üldised valimised. See on kahtlemata kõige keerulisem 
ning vaieldamatult kulukaim variant, aga kõige demokraatlikum ja 
esinduslikum. Valimisjaoskondadeks, kus noored saavad kandidaatide 
poolt hääletada, võivad olla näiteks koolid ja noortekeskused, aga miks 
mitte ka raamatukogu või kaubanduskeskus. Oluline on, et kõikidel 
noortel oleks võimalus hääletada (st et ka valla või linna kaugemates 
piirkondades elavad noored saaksid hääletada võimalikult kodu või kooli 
lähedal). Nii nagu kõikide teiste noortevolikogude valimise süsteemide 
puhul, tuleb ka enne üldvalimiste korraldamist kokku leppida kandidaatide 
vanuse alam- ja ülempiir. Ülempiiriks on enamasti 26 eluaastat (tuleneb 
noorsootöö seadusest), alampiir võib omavalitsuseti erineda.

Teine võimalus noortevolikogu moodustada on   delegeerimine. Vallas
või linnas tegutsevad noorteühendused ja koolide õpilasesindused 
delegeerivad (valivad endi seast) noortevolikogu koosseisu oma 
esindajad. See on kõige vähem ressursse nõudev moodus noortevolikogu 
moodustamiseks, kuid siin peituvad ka teatud kitsaskohad – kuidas 
kaasata noori, kes enam koolis ei käi ja noorteühendustesse ei kuulu? 
Ka selle peale tuleb kindlasti mõelda enne, kui otsustatakse selle variandi 
kasuks.

Sarnane üldvalimistega, kuid lihtsam viis on läbi viia   noorte üldkoosolek. 
Piisava etteteatamisajaga panna koolidesse, noortekeskustesse, 
teadetetahvlitele, valla ajalehte, kodulehtedele kuulutused, et sellel 
kuupäeval toimub selles kohas noortevolikogu liikmete valimine. 
Kandideerida ja valida saavad koosolekul osalevad näiteks 
13–26-aastased noored. Selle variandi kasutamise puhul on oluline, 
et koosolekust teavitatakse piisava ajavaruga ning kasutada tuleb 
kõikvõimalikke noortele populaarseid infokanaleid, et teave jõuaks 
võimalikult paljude noorteni, kes kõik ka kohale tulevad.

Vabatahtlikkuse   printsiip. Mõned noortevolikogud ei vali oma liikmeid, 
vaid võtavad enda ridadesse kõik noored, kes soovivad midagi ära teha. 
Väga väikestes omavalitsustes on see ilmselt mõistlik lahendus, kuid 
keskmise suurusega ja suurtes omavalitsustes pole selline moodus just 
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kõige õigem. Kuna noortevolikogu ülesanne on noori esindada, siis on 
loogiline, et noortevolikogu moodustamiseks on toimunud valimised. 
Ükskõik kas siis üldvalimised või on esindajad delegeeritud või on tulnud 
kokku noortekoosolek. 

Kasutada võib ka erinevate   süsteemide kombinatsioone – näiteks 
pooled kohad noortevolikogus täidetakse valimiste teel, pooled kohad 
õpilasesinduste delegeeritud esindajatega. 

Noortevolikogu koosseisu kinnitab linna- või vallavolikogu või selle 
esindaja.

VALIMISTE KORRALDAMISE MEELESPEA:

Valimiste korraldamiseks tuleb varuda 1 3–4 kuud aega, et kõik kandidaadid, 
valijad jt osapooled saaksid info aegsasti kätte ning jõuaksid vajalikud 
ettevalmistused teha. Kuna noorte osaluskogude osalusvorm on paljudele 
uus ja võõras, siis peab tegema palju teavitustööd!

Valimiste korraldamine nõuab 2 
kindlasti ka rahalisi ressursse. 
Näiteks peaks arvestama võimaliku 
transpordikuluga, et omavalitsuse/
maakonna territooriumi koolides 
ja noortekeskustes osaluskogu 
tutvustada. Samuti on vaja rahalisi 
vahendeid näiteks kandidaatide 
plakatite või "aierite trükkimiseks. 
Olenevalt valimiste vormist võib 
kuluda raha ka ürituste korral-
damisele või valimiskastide rendile.  

Valimised peavad olema korraldatud 3 läbipaistvalt, see tähendab, et nii 
kandidaatidele kui ka valijatele on selge, mida, keda ja kuhu nad valivad. 
Selleks annab kindlust, kui osaluskogu põhimääruses on valimiste kord 
detailselt lahti kirjutatud!

Osaluskogu valimiste toimumise 4 info levitamine on valimiste õnnestumise 
ning kõrge valimisaktiivsuse saavutamise seisukohalt äärmiselt oluline! 
Kasutage ära nii omavalitsuse/maakonna lehtede, noorteportaalide, 
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kooliraadiote kui ka noortekeskuste võimalusi! Korraldage valimisdebatte, 
samuti ärge unustage kandidaatide valimisplakateid ja “valimislubadusi”!

Valimiste korraldamisel tuleb silmas pidada, et valimised toimuksid sihtgrupile, 5 
st noortele üldiselt vanuses 7–26 eluaastat, sobival ajal ja viisil. See 
tähendab, et valimiskast võiks olla õppetöö ajal (mitte vaheajal) koolis ja 
pärast kooli näiteks noortekeskuses või kaubanduskeskuse ees jne. Silmas 
peaks pidama, et kõigil noortel, ka neil, kes on küll omavalitsusse sisse 
kirjutatud, kuid ei ela ega õpi igapäevaselt selle territooriumil, oleks võimalus 
oma arvamust avaldada, nt hääletada nädalavahetusel või anda oma hääl 
e-hääletusel! 

Ka 6 valimistulemuste usaldusväärsus on oluline! See tähendab, et 
korraldajad peavad garanteerima, et keegi valijatest ei käi valimas mitu kor-
da – selles osas aitab näiteks see, et ühtede valimiste raames kasutatakse 
paraleelselt ainult ühte valimiskasti ja valijate nimekirja ning järgmisel päeval 
liigub kast koos nimekirjaga järgmisesse „jaoskonda” jne! 

NIPINURK PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMISEKS!

Tuginedes senisele praktikale on noortevolikogude põhimäärusi kinnitatud 
järgmistele seadustele tuginedes:

Noorsootöö seadus § 9 lg 1–3

§ 9. Noortevolikogu

(1) 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.

(2) Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- 
või linnavolikogu kehtestatud korras.

(3) Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1–3 

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
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(1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi 
ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, 
valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, 
juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

(2) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete 
lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, 
rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiu-
asutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on oma-
valitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette 
näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja 
korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:

1) mis on talle pandud teiste seadustega;
2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

Noorte osaluskogu töökorraldus

Noorte osaluskogu liikmete koosseisu volitused kehtivad ühe aasta. Töö  

järjepidevuse tagamiseks on soovitatav, et järgmises koosseisus oleks 
esindatud vähemalt kolmandik eelmise koosseisu liikmetest.

Noorte osaluskogu tööd koordineerib maavalitsuse/linnavalitsuse/ 

vallavalitsuse noorsootöötaja (noortekogu sekretär). 

Noorte osaluskogu tööd juhib esimees, kes valitakse noorte osaluskogu  

koosseisust. Esimehe võib nimetada ka presidendiks, parlamendi korral 
spiikriks. 

Noorte osaluskogu esimeest asendab aseesimees, kes valitakse samuti  

noortekogu liikmete hulgast. 

Esimees ja aseesimees kinnitatakse ametisse protokollilise otsusega. 

Noorte osaluskogu võib enda hulgast valida ka juhatuse (nt 3–5-liikmeline).  

Noorte osaluskogu istungid on avatud kõigile – istung on nn avatud ruum  

kõigile noortele, kes tahavad osaleda maakonna/linna/valla otsustes.

Istungid võiksid toimuda vähemalt kord kolme kuu jooksul. 

Otsuste vastuvõtmiseks toimub hääletamine, otsuseid võetakse vastu  

lihthäälteenamuse või konsensusega. 

Vt Lisa 1
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Noorte osaluskogude liikmete õigused

Noorte osaluskogu liikmete õigused ja kohustused on kindlaks määratud noorte 
osaluskogu põhikirjas. Kõige enam levinud liikmete õigused on:

Moodustada komisjone/töörühmi.1 
Noorte osaluskogu võib moodustada oma komisjonid/töörühmad (nt  V
keskkond, noortepoliitika, haridus jne).

Komisjonide/töörühmade koosolekud võivad toimuda vastavalt  V
vajadusele, sõltumata noorte osaluskogu istungitest.

Komisjonide/töörühmade arv ei ole piiratud.  V

Komisjonid/töörühmad esitavad ettepanekud noorte osaluskogule  V
arutamiseks vähemalt seitse päeva enne noorte osaluskogu istungit.

Iga komisjon/töörühm valib endale esimehe/juhi oma liikmete hulgast,  V
esimehe tööaeg on nt üks aasta. 

Komisjoni/töörühma liikmeid valivad noorte osaluskogu liikmed endi  V
seast, nende koosseisu kinnitab noorte osaluskogu esimees.

Valida ning olla valitud (töörühm/komisjon jm).2 
Umbusaldada ametitesse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi 3 
korrektselt.

Konsulteerida maa-, linna- või vallavalitsuse ametnikega, saada koolitust ja 4 
teavet.

Noorte osaluskogu juriidiline vorm ei ole määrav. Noorte osaluskogu 
võib tegutseda kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse juures, omades 
põhikirja või tegevuse aluseid. Samuti võib vormistada noorte osaluskogu 
mittetulundusühinguks, millel on oma põhikiri. Mittetulundusühinguna 
tegutseval noortekogul või noortevolikogul on tihtipeale suuremad 
võimalused projektitaotluste esitamisel ja toetuste taotlemisel. Samas lisab 
mittetulundusühingu vorm juurde palju tööd raamatupidamise näol. 

Noorte osaluskogu juhtimine ja tegevuste elluviimine toimub koostegemise 
põhimõttel, kuhu on kaasatud kogu meeskond (kas juhatuse, töörühma, 
komisjoni vm näol). Olulisel kohal on ülesannete jagamine ja delegeerimine ning 
motivatsioon tegutsemiseks.

vaata Lisa 3, Lisa 4 ja Lisa 5.

Vt Lisa 2
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Noorte osaluskogu toimimise aluseks on planeerimine. Planeerimine algab 
eesmärgi seadmisest (mida tahame noortekogu/noortevolikoguga teha/
saavutada?) ja konkreetse tegevuskava koostamisest, kus on kirjas:

aeg   (tegevuse elluviimiseks kuluv aeg, sh ettevalmistusaeg ning 
lõpptähtaeg);

tegevus   (soovitatav sõnastada võimalikult konkreetselt);

vastutaja ja elluviijad   (vastutaja nimi ja meeskonnaliikmete nimed). 

Tegevuskava koostamisel osalevad kõik noortekogu liikmed ja hea meetod on 
siinkohal ajurünnak (mõttetalgud), kus pannakse kirja kõik ideed ja mõtted ning 
alles hiljem analüüsitakse neid. Kindlasti on vaja eristada vajadused ja soovid, 
sest kõiki ideid ei ole võimalik kohe ellu viia, samuti ei tohiks ära unustada ka 
ajalist ressurssi (ehk kui palju kellelgi aega on ning millal on eksamite periood, 
vaheajad, tähtpäevad jm sündmused). Tegevuskava koostamisel on mõte vaid 
siis, kui iga tegevuse juurde on märgitud tähtaeg,vastutaja ja elluviijad. 

Mida teeb noorte osaluskogu?

Noorte osaluskogu tegevuse korraldamiseks on mitu töövormi, iga osaluskogu 
leiab endale sobivaima  vastavalt konkreetsele ülesandele ja tegevusele. 
Allpool on mõned näited võimalikest võimalustest: 
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Koosolekute läbiviimine   vastavalt vajadustele.

Tutvumine maavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse töö ning 

juhtimisega (kuidas toimib kohalik omavalitsus, mis on ülesanded, kes 
vastutavad, mida ja kuidas tehakse jne). 

Kohtumised maavalitsuse ning kohalike omavalitsuste juhtide ja  

esindajatega, et avaldada arvamust, arutleda noori puudutavate 
teemade üle, vahetada infot, küsida nõu jne. Samuti võib korraldada 
erinevate ametnikega nõupidamisi ja läbirääkimisi. 

Piirkonna noorte esindamine   erinevatel kohalikel, maakondlikel, 
üle-eestilistel, rahvusvahelistel sündmustel (messid, konverentsid, 
foorumid, koolitused jne).

Osalemine komisjonides/töörühmades   nii maakondlikes kui ka 
linna/vallavalitsustes, nt hariduskomisjon, kultuurikomisjon, noorte/
noorsootöö komisjon, sotsiaalkomisjon jne. Noortevolikogu esindaja 
määramiseks komisjoni peab selle eelnevalt kooskõlastama linna/
vallavolikogu vastava komisjoni esimehega.

Koolituste korraldamine   noortekogu liikmetele ja teistele
noortele. Populaarsemad koolitusteemad on seni olnud meeskonnatöö, 
projektikirjutamine, avalik esinemine, motivatsioon, noorte osalus jne. 

Konkursside korraldamine   (nt kirjandi-, foto- ja esseekonkurss, aasta
noore valimine jm).

Ettekannete/esitluste pidamine,   tutvustamaks oma tegevust, 
noorte õigusi ja kohustusi, noorte huvisid ja vajadusi, noorte probleeme 
ja ettepanekuid jne (noortele, koolijuhtidele, ametnikele maavalitsuses, 
kohalikes omavalitsustes, omavalitsuste liidus jm). 

Noortekeskuste külastamine,   et tutvuda olukorraga ja saada ülevaade 
noorte võimalustest (vaba aja veetmine, huvitegevus, projektid, üritused 
jne).

Soovitatav on kaasata tegevuskava planeerimisse ka 

maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse noorsootöötaja ning 

hiljem kava kindlasti temaga kooskõlastada. 
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Erinevate sündmuste korraldamine:   noortepäev, noortefoorum, 
konverents, festival, seminar, ümarlaud, infopäev, laager, suvekool, 
talgud, heategevusüritus, tunnustusüritus, koostööprojektid teiste 
osaluskogudega, kampaania jne. 

Noorteportaali või oma Facebook fännilehe loomine   ja selle pidev 
arendamine. Nt oma maakonna noorteportaali käivitamine, mis pakuks 
noortele pidevalt uuenevat infot ning oleks noortepärane. Infokandjana 
on võimalik välja anda ka noortelehte. 

Noorte arvamusküsitluste läbiviimine,   et selgitada välja piirkonna 
noorte vajadused, huvid jms seisukohad erinevates küsimustes. Selleks 
saab samuti ära kasutada sotsiaalmeedia võimalusi!
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Rahastamine

Tegevuste elluviimiseks on vaja ressursse, olgu selleks raha või muud 
vahendid. 

20. detsembril 2005. aastal sõlmisid haridus- ja teadusministeerium ning 
siseministeerium koostöölepingu, millega maavalitsused said kohustuse luua 
oma maakonda noortekogud. Sellega seoses laekub alates 2006. aastast 
maavalitsuste kontole noortekogude tegevustoetus 1917 eurot ühe aasta 
kohta. Mittetulundusühingutena tegutsevad noortekogud võivad sõlmida 
maavalitsusega lepingu, mille alusel kantakse raha MTÜ arvelduskontole, 
mitteformaalse vormina tegutsevad noortekogud peavad rahaasju ajama (arvete 
maksmised jms) maavalitsuse kaudu.

Kohaliku tasandi noortevolikogu eelarve on reeglina noortekogu omast 
palju väiksem ja tegevustoetust saadakse kohalikult omavalitsuselt. Väike 
noortevolikogu liikmete käsutuses olev eelarverida on soovituslik, sest see 
võimaldab noortevolikogul paremini toimida.

Olenevalt konkreetsest noortekogust või -volikogust moodustab tegevustoetus 
vaid väikese osa noortekogu aastasest eelarvest ja seda kasutatakse 
oma!nantseeringuna erinevate projektide ning taotluste juures.
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EELARVE KOOSTAMINE

Tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks tuleb koostada noortekogu või 
-volikogu aastaeelarve ja/või iga konkreetse tegevuse või projekti eelarve. 

Eelarve on rahaliste tulude ja 
kulude kirjeldus. Selle koostamisel 
on oluline:

mõelda läbi rahakasutuse 1 
eesmärk;

panna kirja kõik vajalikud 2 
kulutused;

määrata igale tegevusele 3 
(kulutusele) hind. 

Eelarve aluseks on tegevuskava, 
mida koostades tuleb kulutused 
väga täpselt lahti kirjutada. Kulude 
plaanimine annab: 

rahastajale võimaluse tagada 1 
õigeaegse rahaliste vahendite 
olemasolu;

vastutajale (projektijuhile, 2 
noortekogu juhile vms) 
järelevalve ja kontrolli 
võimaluse.

Kulusid on võimalik liigitada mitmeti, sõltuvalt tegevustest. Kuid enamlevinud 
kuluartiklid on: 

transpordikulud (bussipiletid, bensiinit#ekid, tellitud transport jne); 

ruumirent (sündmuste läbiviimiseks nt saali, koolitusruumi vm rent); 

bürootarbed (paber, kirjutusvahendid jm); 

toitlustuskulud (toidukorrad, sh kohvi- ja energiapausid); 

õppematerjalid ja töövahendid (koolituste jm läbiviimiseks); 

tehnikarent (data-projektori, helitehnika rent jne); 

meened (toetajatele, vabatahtlikele), auhinnad (võistlustele, konkurssidele); 

töötasud (palgakulud, sh maksud); 

kommunikatsioon (posti- ja telefonikulud, kodulehe arendamine); 

reklaammaterjalid (keelekorrektuur, kujundus, küljendus, trükk jms); 

osalustasud (noortekogude suvekool, koolitused jms). 

Lisaks ülalmainitud kuluartiklitele võib osaluskogu aastategevustes planeerida 
järgmisi kulusid:

raamatupidamiskulud (MTÜ-del) 

omaosalus (projektides kaas!nantseering, nt Euroopa Noored vms) 
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Eelarve koostamisel on hea kasutada tabelvormi, mis loob projektikuludest 
hea ülevaate ning on hädavajalik rahastajatele esitamiseks. Paljudel rahastajatel 
on oma eelarvevormid, kuid üldiselt sisaldavad need:

kuluartiklit; 

kulu ühikut (kuidas mõõdetakse/arvestatakse seda kulu, nt trüki puhul  

eksemplari arvuna, ruumide rentimisel tundides jne);

ühiku maksumust (palju maksab nt ruumirendil ühe tunni rendihind); 

ühikute kogust (mitut ühikut on vaja, nt 100 eksemplari raamatut). 

Siit leiad ühe soovitusliku eelarvevormi:

Nr Kulu Ühik Ühiku 
maksumus

Kogus Kokku Märkused, 
seletused

1. Ruumi rent tund 3,00 4 12,00

...

KOKKU: 12,00 EUR

Soovitusi:
Eelarve koostamisel tuleb olla   võimalikult realistlik, kuid kulutusi tuleks 
planeerida siiski väikese varuga. Eesmärk ei ole raha kokku hoida või priisata, 
vaid tegevuse põhieesmärgi saavutamine parimal võimalikul viisil. Väike 
hinnavaru kaitseb võimalike ebameeldivate muudatuste eest (nt hinnatõus 
vms).
Hinnavaru suuruse määramisel ei ole olemas rusikareeglit. Põhiline, millest  

tuleb juhinduda, on see, et eelarve peab olema usutav. Seega ei tohi 
eelarve kindlasti olla kaks või isegi poolteist korda vajaminevast suurem. 
Tegelikku hinnataset saab üpris kergesti välja selgitada ja siin üle pingutada 
ei tasu. Eelarve usutavuse suurendamiseks on hea viidata konkreetsetele 
allikatele ja mida soliidsemad need on, seda parem. 
Eelarve esitatakse üldiselt   tabelvormis. Koostage eelarve võimalikult 
arusaadavana, selguse huvides tuleb kuluartiklid lahti kirjutada. 
Viited sellele, kust pärinevad hinnad, tuleb ära märkida võimalikult täpselt.  

Isegi kui rahastaja ei ole nõudnud, on kasulik näidata hindade allikad eraldi 
märkustena. 
Eelarves ja eelarvetabelis peavad kõik arvud klappima ehk   kulud ja tulud 
olema tasakaalus.
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Rahaliste vahendite olemasolu on enamasti projekti või algatuse eduka 
läbiviimise eelduseks. Summad ei küündigi tihtipeale kõrgustesse, kuid 
suuremaid ettevõtmisi on üpris keeruline teha olukorras, kus eelarve on 
puudulik. Julgustame kõiki kasutama innovaatilisi lahendusi ning rakendama 
läbirääkimisoskusi sponsorite leidmiseks. Kui siiski peaks minema vaja kellegi 
rahalist tuge, on alljärgnevatest viidetest teile kindlasti kasu.

Kust saada raha?

Võimalikud projektide (kaas)rahastajad

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU 

Taotlused esitatakse vastavalt valdkonnale järgmistele ministeeriumitele: 

Kultuuriministeerium   – kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus- ja 
teiste spordiprojektide toetamise taotlus;

Haridus- ja Teadusministeerium   – laste-, noorte-, teadus- ja hariduspro-
jektide toetamise taotlus;

Sotsiaalministeerium   – hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja 
hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toeta-
mise taotlus.

Taotlusi vaadatakse läbi kord kuus, suurprojektide puhul 1–2 korda aastas.

Lisainfo: http://hmn.riik.ee

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS

Sihtasutuse eesmärk on algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna 
integreerumisele suunatud projekte:

Üldkonkurss   – toetavad erinevaid integratsioonitegevusi. Taotlusi saab 
esitada kolm korda aastas;

Noorte omaalgatuslikud koostööprojektid   – tavaliselt kaks korda aastas 
toimuv projektikonkurss, mis on mõeldud erinevatest rahvustest noorte 
koostöö arendamiseks.

Lisainfo: http://www.meis.ee
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PROGRAMM “EUROOPA NOORED”

Eraldi alaprogrammid Euroopa Vabatahtliku Teenistuse, noortealgatuste,  

noortevahetuste, noorte demokraatiaprojektide, noorteseminaride, koostöö 
Euroopa Liidu naabruspiirkondadega ja teiste maailma riikidega ning kooli-
tustegevuse ja võrgustikukoostöö toetamiseks. 

Aastas on kolm taotlustähtaega. 

Lisainfo: http://euroopa.noored.ee

PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU ESINDUS EESTIS

Vahendavad erinevate projektide ja stipendiumite pakkumisi Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu kaudu. Teemadeks lapsed/noored, kultuur, keskkond jne.

Lisainfo:  http://www.norden.ee

AEF – AVATUD EESTI FOND

Pakub stipendiumivõimalusi ja kodanikualgatusprojektide rahastust (perioodi-
liste taotlustähtaegadega), on avanud ka noortefondi.

Lisainfo: http://www.oef.org.ee

MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSED

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele 
ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja 
tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu 
võiks veel raha saamiseks pöörduda.

Lisainfo: http://www.arenduskeskused.ee  
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ENTK – EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS

Erinevad rahvusvahelised koolituspakkumised ja projektikutsed, seminarid ja 
infopäevad.

Lisainfo: http://www.entk.ee

MINISTEERIUMID

Erinevad koolituspakkumised ja projektikutsed, seminarid ja infopäevad.

Lisainfo: http://www.riik.ee

VÄLISRIIKIDE SAATKONNAD EESTIS

Erinevad projektikonkursid, informatsioon, kontaktid võimalike välis-
partneritega.

http://www.vm.ee/est/kat_126/

SUUREMAD FONDID

http://www.struktuurifondid.ee – kõikvõimalik info Euroopa Liidu struktuuri-
fondide kohta

http://www.innove.ee – haridusvaldkonna projektid
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Noorte osaluskogu üks peamisi töövorme on koosolek, mida korraldatakse 
regulaarselt vastavalt vajadusele (nt kord kuus, igal teisel kuul vms), kuid mitte 
harvemini kui kord kvartalis. Koosoleku läbiviimisel on omad nõuded, alates 
ettevalmistusest ning lõpetades protokolli ja otsuste elluviimisega. 

Igal koosolekul on konkreetne algus ja lõpp, kuid alati ei pruugi ajaline piiritlemine 
anda head tulemust. Kindlasti tuleb koosolek eelnevalt läbi mõelda ja planeerida. 
Halvasti korraldatud koosolek edastab segaseid sõnumeid, toob esile ebaselged 
eesmärgid ja tekitab osalejate vahel pingeid. 

Koosoleku tugevused:

otsused on võimalik kohe ja lihtsalt sõnastada,  

rühm inimesi saab korraga teavet, 

infot saab korraga paljudelt inimestelt, 

kohe on näha, mida arvatakse ettepanekutest, ning on võimalus  

põhjendada, veenda või ümber lükata,

võimalus luua õhkkond, kus kõik oleksid samal lainel. 

Head koosolekud on loovad ja osalejaid inspireerivad. Ideaalne kui inimesed 
lahkuksid koosolekult selgete eesmärkidega, uue energia ja kindlustundega.

Koosoleku planeerimisel mõtle läbi, kellele seda koosolekut tegelikult 
vaja on? Lihtsalt harjumuse pärast pole koosolekul mõtet, ühiselt mõnusaks 
ajaveetmiseks on teisigi võimalusi. Kui osalejatele pole konkreetset infot edasi 
anda või teemat arutada, siis pole ka koosolekut vaja. 

Kuidas korraldada koosolekuid? 

Koosolek on kokkusaamine 

või kokkutulek mingi konkreetse 

eesmärgi nimel.

Päevakord on koosoleku 

teemade järjekord ehk plaan. 
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Koosolekud on tulemuslikumad siis, kui kokku sobivad nii valitud teema, 
soovitud lõpptulemus kui ka koosoleku tüüp. Tihtipeale määrab just koosoleku 
tüüp päevakorra, kestvuse, osalejate arvu, ruumi vms. 

Kõige enam kasutatakse järgmiseid koosoleku tüüpe:

Infokoosolek,   mis annab ülevaate mingist teemast, tegevusest või olukorrast. 
Väga oluline on anda ühel ajal ja võrdselt infot, võimalus tagasisideks või 
küsimusteks. Infokoosoleku soovituslik kestvus on kuni 20 minutit, kuna 
pikema puhul võib osa infost kaduma minna. 

Probleemi lahendav koosolek   otsib tavaliselt vastust küsimusele „mida 
teha?”. Siin on tähtis selge teemapüstitus, suur osavõtt ja osalejate toetav 
suhtumine. Väga tähtis on probleem õigesti püstitada ja sõnastada, sest 
vastasel korral ei jõuta tulemusteni. Probleemi lahendavatele koosolekutele 
on arukas kaasata eksperte.

Otsuseid tegev koosolek   leiab erinevate lahendusvõimaluste hulgast 
ühe variandi, mis on edaspidise tegevuse alus. Sel koosolekul on mõtet, 
kui on selge eesmärk, otsustamise kriteeriumid ja probleemi lahendamisele 
pühendunud osavõtjad. Ära ei tohi unustada, et otsused tuleb ka ellu viia ja 
selleks on vaja määrata alati vastutajad. 

Meeskonda loov koosolek   võib eelneda uue projekti koostamisele, mingi 
ürituse ettevalmistusele ja korraldamisele. Koosolek toimub vabas ja lõbusas 
õhkkonnas, kus kõigil osalejatel on teada reeglid ja lõppeesmärk. 

Tagasisidet andev koosolek.   
Siin antakse ülevaade olukorrast, 
ettepanekutest, lahendusvarian-
tidest või planeeritavatest otsus-
test. Eesmärk on saada kõigilt 
osalejatelt nende erinevaid seisu-
kohti, uusi nägemusi või ideid. Sel 
koosolekul ei otsustata midagi 
konkreetset, vaid arutatakse 
teemasid.

Koosolek võib olla:

informeeriv , probleemi lahendav , otsuseid tegev , meeskonda loov , 

tagasisidet andev 
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Koosoleku ettevalmistamisel leia vastused küsimustele:

Miks koosolek tegelikult kokku kutsutakse? V

Keda peaks kutsuma? V

Millal ja kus peaks koosolek toimuma? V

Milline on koosoleku päevakord? V

Kui pikk on koosolek? V

Kas teemad vajavad järjestamist või ajastamist? V

Miline roll kellelgi koosolekul on? V

Kellega on vaja teha isiklikku eeltööd? V

Kas läbiviimiseks on vaja erivahendeid või -ressursse? V

Kui vastused olemas, siis tuleb saata eelinfo ja kutse osalejatele. Kutse 
sisaldab järgmist infot:

millal ja kus koosolek toimub,1 
mis on koosoleku päevakord (teemade pealkirjad),2 
kes on kutsutud ja kes kõnelevad/tutvustavad teemasid,3 
mida on vaja kaasa võtta ja ettevalmistada,4 
millised materjalid on kutsele lisatud (nt projektikirjeldus vm).5 

Koosoleku teemade järjekord peab olema ette valmistatud selliselt, et juba 
koosoleku alguses saavutatakse kiire rütm, positiivne õhkkond ja esimesed 
reaalsed tulemused. Alguses on soovitatav tegeleda kergemate ja kiireid tulemusi 
võimaldavate teemadega, järjestamisel tuleks lähtuda ka prioriteetsusest. 
Koosolekut ei ole soovitatav alustada ega lõpetada negatiivsete teemadega.

Koosolekul on

juhataja, protokollija, 

osavõt jad.

Protokoll on ametlik dokument 

koosolekul räägitust ja 

otsustest.
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juhataja, 1 kes 

alustab koosolekut õigel ajal ja  

lõpetab selle 

selgitab osalejatele ülesandeid 

tutvustab koosoleku reegleid 

jälgib aja kulgu  

sisendab osalejatele positiivset  

suhtumist

osaleb ka ise aruteludes 

jälgib teemadest kinnipidamist  

ja vajadusel sekkub 

hoolitseb selle eest, et kõik  

töötaksid kaasa

teeb kokkuvõtteid ja sõnastab  

otsused

protokollija, 2 kes

paneb arutlusel olevad ideed  

kirja neid täiendamata ja ümber 
sõnastamata

aitab juhatajat vajaliku infoga  

ei osale ise aruteludes 

osavõtjad, 3 kes

teavad eelnevalt koosoleku  

eesmärke ja päevakorda

on koosolekuks valmistunud 

tulevad kohale õigeks ajaks 

on avameelsed ja sallivad 

peavad kinni reeglitest ja  

kokkulepetest

mõtlevad kaasa ja keskenduvad  

arutletavatele teemadele

püüavad aidata jõuda üksmee- 

leni 

Protokollimine
Koosolekul käsitletu tuleb alati protokollida, et !kseerida arutelud, probleemid ja 
otsused. Protokoll sisaldab järgmist infot:

millal koosolek toimus (alguse ja lõpu aeg),1 
kes osalesid (ees- ja perekonnanimedega), 2 
kes mida ütles, 3 
mida otsustati, 4 
koosoleku juhataja ja protokollija allkirju, mis kinnitavad kirjapandu. 5 

Protokollijaks valitakse üks koosolekul olijatest, kes selleks nõusoleku annab, 
ta võib olla ka eelnevalt määratud. Protokoll koostatakse konspektiivselt (mitte 
sõna-sõnaliselt), kus pannakse kirja vaid oluline. Koosolekul räägitust ja arutatust 
tuleb anda selge, täpne ja täielik aruanne.

Koosolekul on
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Mis on kommunikatsioon?

Info edastamine ehk kommunikatsioon ja tagasiside jaguneb laias laastus 
kaheks: sise- ja väliskommunikatsiooniks. 

Sisekommunikatsioon
 
Sisekommunikatsioon on organisatsioonisisene info liikumine liikmete, töötajate, 
vabatahtlike, projektimeeskondade, juhtide vahel. Väiksema organisatsiooni 
puhul laheneb see üldjuhul lihtsalt, infot vahetatakse ühises meililistis, 
koosolekutel, kodulehel ning kas otse või abivahendeid (telefon, MSN, Skype, 
e-post, kommuun Facebookis jne) kasutades. Kommunikatsioon käib kaasas 
pea iga tegevusega ja on seetõttu loomulik osa kõikidest muudest organisatsiooni 
tegevustest. Samas kehtivad siin teatud põhimõtted, mille rakendamisele tasub 
tähelepanu pöörata. Suurem osa arusaamatustest ja kon"iktidest algab just 
kommunikatsiooniprobleemidest.

Info edastamisel tuleb mõelda eelkõige sihtgrupile ehk sellele, kellele infot 
edastad. Tuleb valida sobiv kanal ning aeg. Nt ei pruugi olla kõige mõistlikum 
pärast kahetunnist koosolekut hakata põhjalikult arutama organisatsiooni 
arengukava üle, kui osa inimesi on lahkumas ning teised väsinud ja ei suuda 
enam keskenduda.

Samuti tuleb mõelda millist infot ja mis moodi organisatsiooni liikmetele anda. 
Kui saate nt kommenteerida omavalitsusliidu eelarvekava, siis ei pruugi kõige 
paremaid tulemusi anda see, kui kava lihtsalt noortekogu liikmetele üldlisti saata 
koos palvega igaühel sellele kahe päeva jooksul kommentaarid saata. Kuna 
tegu on eeldatavasti keeruka ja olulise dokumendiga, tasub see panna järgmise 
noortekogu koosoleku päevakorda ning seal kõigepealt dokumenti tutvustada 
(või nt kutsuda keegi omavalitsusliidust seda tegema), pöörata liikmete 
tähelepanu olulisematele punktidele noortekogu seisukohast ning korraldada 
väike arutelu. Pärast seda võiks liikmetel jääda nt nädal oma ettepanekute 
saatmiseks. Nii on kõik dokumendi sisust ja tähtsusest teadlikud ja oskavad ka 
seisukohti võtta.
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Lisaks info edastamisele on oluline läbi mõelda ka tagasiside saamise ja 
analüüsimise osa. Nt kui üritustel on küll tagasisidevorm, aga neid pärast keegi 
ei loe ega võta sealt tulenevaid ettepanekuid arvesse, on tagasiside küsimine 
üsna mõttetu. Lisaks tuleb tähele panna, et tagasiside küsimine oleks arusaadav, 
sellest oleks kasu ning see ei oleks väga pikk, et täitmisele ei kuluks palju aega. 
Vastasel juhul on tagasiside andjaid kesiselt ja tagasiside küsimine ei täida 
eesmärki. Lisaks erinevatele tagasiside- ja analüüsivormidele võiks tähele panna 
ka seda, et liikmed tunneksid end tagasisidet andes mugavalt ning mõistaksid 
selle eesmärki. Ka tavalistel koosolekutel peaksid kõik tundma end nii kaasatult, 
et on valmis ettepanekuid tegema.

Sisekommunikatsiooniga tuleb tagada kõigile osapooltele vajalik info nende 
tegevuseks ning info liikumine juhtidelt või info andjalt liikmete, töötajate ja 
vabatahtlikeni ning vastupidi.

Väliskommunikatsioon
Väliskommunikatsioon tähendab aga suhtlust kõikidega, kes jäävad väljapoole 
organisatsiooni siseringi. Siia kuuluvad nii suhted koostööpartnerite, teiste 
noorte ja organisatsioonide, omavalitsuste ja maavalitsusega kui ka avalikkuse 
ja meediaga.

Avalikkuse, teiste noorte ja oluliste huvirühmade noortekogu tegevustest 
informeerimiseks saab edukalt kasutada ka meediat, kuid kindlasti pole meedia 
ainuke kanal.

OTSESUHTLUS SIHTRÜHMADEGA

Selleks, et oma tegevusest rohkem inimesi 
teavitada, tasub minna sinna, kus nad on, 
selle asemel et püüda neid inimesi koondada 
sinna, kus sina oled. Seetõttu tasub suurema hulga noortega suhtlemiseks 
kasutada erinevaid internetivõimalusi. Web 2.0 puhul on tegu mõtteviisiga, 
et internet üksnes ei võimalda infot üles panna, vaid pakub ka tõhusat 
suhtlemisvõimalust. Selle põhimõttega on üles ehitatud mitu uut suhtlemiskanalit, 
alustades Skype´ist, MySpace´ist ja lõpetades ühist dokumendiloomist 
võimaldavate Googledocsi ja Wikidega. 

 Vt web 2.0 kommuune siit : 

http://www.go2web20.net/
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Selleks, et Web 2.0 võimalusi noorte suuremaks kaasamiseks hästi kasutada, 
tehke arutelukommuunid Facebooki, Orkutisse jm sarnastesse sotsiaalsetesse 
võrgustikesse, pidage noortekogu tegemiste kohta blogi, pange ürituste videod 
Youtube´i jmt. On oluline läbi mõelda, millist kanalit teie sihtrühma noored 
kasutavad, millisel kujul nad on harjunud infot saama ning kuidas neile seda 
pakuksite. Ka tuleb silmas pidada, et kõiki juba loodud teavituskanaleid tuleb 
kasutuses hoida. Et te lihtsalt ei avaks noortekogu blogi, kuhu teete kaks 
sissekannet ja siis jääb asi katki, vaid uuendaksite seda regulaarselt. Lisage 
ka videosid ja pilte, linke jmt, et blogi veelgi atraktiivsemaks muuta. Vastake 
kommentaaridele, et arutelusid üleval hoida ja luua sellega tõeline arutelu blogi, 
kommuuni vmt  ümber.

Lisaks on igas maakonnas olemas maakondlik teavitus- ja nõustamiskeskus ning 
neil on kohustus jagada infot muuhulgas ka noortele. Paljudes maakondades on 
eraldi maakondlikud noorte infoportaalid ning nii mõnedki neist on maakondlike 
noortekogude hallata. Kasutage neid portaale aktiivselt, pange sinna üles infot 
ja materjale (pildid, videod, esitlused jne) oma üritustest ja ka seisukohadest, 
siduge oma blogi portaaliga või looge blogi otse portaali. Kujundage portaalist 
maakonna noorte kohtumispaik, kust noored leiavad endale huvitavat ja 
kasulikku infot ning saavad oma seisukohti avaldada. Hoidke arutelu üleval! 

Kui teie maakonnas veel portaali ei ole, looge see. Kirjutage projekt ja otsige 
rahastust, rääkige läbi maavanema ja omavalitsusjuhtidega, pöörduge erinevate 
fondide poole – võimalusi on palju! Kindlasti kasutage ära ka üle-eestilisi 
osaluskogude ja noorteorganisatsioonide olemasolevaid võimalusi, millega 
liituda. Vt täpsemalt www.noortekogud.ee ja www.osaluskogud.ee 

MEEDIA
Kui tahate jõuda aga maakonna avalikkuseni, tasub kindlasti suhelda 
maakonnalehe, kohaliku raadio ja selle olemasolul ka telejaamaga. Maakondliku 
tähtsusega sõnumi viimiseks maakonna inimesteni ei ole vaja tingimata 
üleriigilisse telekanalisse või ajalehte pürgida, sinna jõudmine on kindlasti 
raskem ja tihti pole sellest ka palju kasu. Erinevate kanalite valimisel pidage 
silmas seda, kes mida kasutab. Nt pole mõtet kohalikus raadios keset päeva 
intervjuud anda, kui tahate oma tegemistest teavitada kohalikke noori, kes sel 
ajal on hoopis koolis.
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UUDISE KRITEERIUMID ON:
Mõj  ukus, olulisus, kasulikkus – see on teie sõnumi tähtsus ühiskonna jaoks 
laiemalt. Oluline on vaadata oma organisatsiooni väljaspool igapäevaelu.
Erakordsus   – oluline on leida oma tegevuses midagi, mis oleks teistsugune. 
Kas olete millegi tegemisel esimesed või viimased? Kas midagi saab 
iseloomustada sõnaga “kõige” (kõige suurem, väiksem, vähem, rohkem 
jne)?
Geograa!line ja emotsionaalne lähedus   – väikesed asjad meie jaoks on 
olulisemad kui suured asjad nende jaoks. Kõik, mis juhtub teie kodukohas, 
maakonnas, Eestis või on emotsionaalselt lähedane, pakub suuremat huvi 
kui väljaspool toimuv ja võõras.
Päevakajalisus   – siduge oma uudis peamise teemaga (nt majanduskriis), 
millest kõneldakse ja kirjutatakse.
Värskus   – uudis on kõik, mis juhtub praegu või homme, mitte see, mis oli  
minevikus. Uudis on ka murrang või muutus pikaajalises protsessis.
Kon"iktsus   – see ei tähenda iga kord tüli, vaid ka olukorda, kus on esitatud 
mitu vastandlikku või vähemalt erinevat seisukohta.
Meelelahutuslikkus   – atraktiivsus aitab sõnumil uudiseks saada.
Prominentsus   – teada-tuntud inimese seos uudisega annab sellele 
lisaväärtust. Kasutage nt tuntud inimese tsitaati, tooge välja avaliku elu 
tegelased, kes teie üritusel osalevad jne.

PRESSITEADE
Meedia teavitamiseks kasutatakse kõige sagedamini pressiteadet. See on 
sõnum, millel on uudise väärtus ehk mis sisaldab vähemalt kolme uudise 
kriteeriumit ja mis on kirjutatud ajakirjanduse mängureeglitest lähtudes. 
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Enne pressiteate kirjutamist vasta järgmistele küsimustele:
Miks ma pressiteadet kirjutan? Mida tahan saavutada? V

Kes on sihtrühm ehk keda ma tahan teavitada? Millist reageeringut ootan? V

Kas mul on teate koostamiseks piisavalt infot? Kas see info on õige? V

Kui oled neile küsimustele vastuse leidnud, võid hakata kirjutama.

Pressiteade kirjutatakse nagu uudis. Uudise koostamisel lähtuvad 
ajakirjanikud ümberpööratud püramiidi struktuurist, mis tähendab, et kõigepealt 
esitatakse kõige olulisem info ja seejärel tähtsuse järjekorras ülejäänud teave. 
Pressiteade peab vastama küsimustele: kes?, mida teeb?, kus?, millal?, miks 
see on oluline?, kuidas?

Uudis koosneb 

Sissejuhatus toob esile kõige 
olulisema – mida tahad öelda? 
Mis on kõige tähtsam selles, 
mida tahad öelda? Uudis ei ole 
see, et toimus koosolek, vaid 
see, mida seal otsustati. Miks 
see on ajakirjanduses kajastamist 
väärt? Sissejuhatus peab äratama 
ajakirjanikus huvi, see peab olema 
lihtsas keeles ja konkreetne, sinna 
ei panda hinnanguid, tsitaate, 
arvamusi. Sissejuhatuse paras 
pikkus on 25 sõna. 

Olulised detailid, mis täpsustavad 
ja selgitavad sissejuhatust, tulevad 
teema arendamise käigus järgne-
vates lõikudes.

Lisamaterjal annab tausta ja 
aitab sõnumit paremini mõista. 
Lisamaterjal esitatakse faktide, 
arvamuste, hinnangutena. Viimased 
esitatakse tsitaatidena, lisades 
juurde, kes nii ütles. Tsitaadid 
ja ekspertide hinnangud lisavad 
usaldusväärsust.

Iga pressiteate lõik moodustagu omaette terviku. Lõike vahele jättes 

või ümber tõstes ei tohi sõnum arusaamatuks muutuda.
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Pressiteate pealkiri peab andma ajakirjanikule kohe kätte kõige olulisema iva. 
Pealkiri peab ka teksti lugemata ütlema, millest jutt. Pealkirja soovitatav pikkus 
on kuni 45 tähemärki ja see ei sisalda hinnangut. Kõige lihtsam on pealkirja 
leida, lühendades sissejuhatust niikaua, kuni alles jääb tegija ja tema tegevus 
ning lisades kolmanda osana vastuse küsimusele kus? või kuidas?

Pressiteade peab olema võimalikult lühike, kiirelt ja lihtsalt loetav, täpne. 
Lahti tuleb seletada kõik lühendid. Pressiteate lõppu lisa kindlasti kontaktid ning 
kontrolli need üle. Ole kohal, kui ajakirjanik helistab või e-maili saadab. Vasta 
talle võimalikult kiiresti ja ole igati abivalmis. 

Pressiteade saada ajakirjanikele e-posti teel. Et leiaksid vajalikud kontaktid 
kiiresti, loo endale pressilist. Pane kirja meediakanalid, kus tahad oma uudist 
kajastada ning kogu kokku nende e-postiaadressid. Uuri ka välja, millised 
ajakirjanikud sind huvitava valdkonnaga tegelevad ja lisa nendegi kontaktid 
oma listi. Nii saad edaspidi pressilisti kasutades oma teated kiiresti ja mugavalt 
adressaatideni toimetada. Uuenda pressilisti pidevalt!

Ajakirjanikuga suheldes pea meeles:

Kui soovite, et teie teemat kindlasti kajastataks, tasub ajakirjanikele otse 
helistada ja uurida, kas teie pressiteade jõudis kohale ning kas nad oleksid 
huvitatud teie teemat kajastama. Tehke ajakirjanike töö lihtsamaks, pakkudes nt 
trükimeediale üritusest pilte, otsige taustainfot teema kohta jmt.

Tehke ära ka kodutöö, uurides välja, millised ajakirjanikud teie valdkonda 
kajastavad ning suhelge otse nendega. Nt arvamusartiklit kirjutades tasub see 
saata ikka otse arvamustoimetusse, pressiteated aga uudistetoimetusse. Võite 
proovida ka maakonnalehega pikemaajalise kokkuleppe teha, selgitades neile 
oma tegevust ning selle tähtsust maakonnale. Kui teie hulgas leidub hea kirju-
taja, pakkuge, et kirjutate oma üritusest ajalehele ise ning pakute juurde ka 
pildid. See teeb ajakirjanike tööd lihtsamaks ja annab teile parema võimaluse 
kontrollida, mis täpselt ajalehte kirja saab.
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Ajakirjanikud lähtuvad oma töös ennekõike lugejast/kuulajast/vaatajast, seega 
tasub noortele suunatud uudiseid ikka vastavatesse rubriikidesse pakkuda. See 
aitab kaasa ka teie sõnumi kohalejõudmisele õigele sihtgrupile.

Teine oluline aspekt ajakirjanike töö juures on, et neil on alatihti kiire, kuna 
tähtajad pressivad peale. Seetõttu on ülioluline, et lubatud lood kokkulepitud 
ajaks tehtud oleksid. Vastasel juhul tuleb ajakirjanikul sinna midagi muud otsida 
ning kui usaldus rikutud, ei pruugi teil enam edaspidi õnnestuda oma teemasid 
meedias kajastada.

Üritust planeerides tasub läbi mõelda ka meediaplaan ehk see, millal 
oma üritusest ja millistele kanalitele teada annate ning millist kajastust ootate. 
Taas kord, tehke ära kodutöö ja teadke täpselt, millal teie sihtrühma puudutav 
saade eetris on või kui tihti teid huvitav rubriik ajalehes ilmub. Nii saate sellega 
juba varakult arvestada ja ei juhtu see, et kuna vastavat rubriiki järgmisel päeval 
ajalehes ei ilmu, siis jääbki teie üritus kajastamata. Lisaks mõelge läbi ja leppige 
omavahel kokku, kelle ülesanne on meediaga suhelda. Kuna ajakirjanikel on 
kiire, tasub nende töö võimalikult lihtsaks teha ning see võtab oma aja. Ei ole 
kindlasti hea mõte, et ürituse peaorganisaator tegeleb ka meediasuhtlusega. 
Kuigi intervjuud tahetakse ilmselt temaga, võiks ajakirjanikega suhtlemise võtta 
enda peale keegi teine. Selle inimese ülesandeks on intervjuusid vahendada, 
ajakirjanikele taustainfot anda, praktilisi asju korraldada, et ajakirjanikel oleks 
võimalikult lihtne oma tööd teha, üritusest pildimaterjali organiseerida ning 
kõikidele ajakirjaniku küsimustele vastused otsida. Oluline on, et see inimene 
oleks ürituse korraldamisega hästi kursis oskamaks ajakirjanikule vastata.
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ARVAMUSARTIKKEL

Oma seisukohtade avaldamiseks ja põhjendamiseks sobib trükimeediasse hästi 
arvamusartikli vorm. Enne arvamusartikli kirjutamist tasub arvamustoimetuse 
ajakirjanikuga teema läbi rääkida ja kokku leppida. Nii saate suurema kindluse, 
et artikkel väljaandele ka huvi pakub.

Enne artikli kirjutamist tuleb kindlasti läbi mõelda, miks artiklit kirjutad ja 
mida saavutada tahad. See muudab kirjutamisprotsessi ladusamaks ja tulemuse 
paremaks. Pea artikli kirjutamisel silmas ka uudise kriteeriume ning pressiteate 
kirjutamise põhimõtteid. Mõtle kindlasti hästi läbi teksti sõnum ja pane artiklile 
tabav pealkiri. 

Ajakirjanikuga artikli avaldamises kokku leppides uuri ka, kui pikka artiklit ta 
sinult ootab ning mis ajaks see tuleb saata. Pea kinni nii tähtajast kui ka soovitud 
pikkusest. Viisakas on saata artikkel korraga ühele väljaandele avaldamiseks. 
Kui soovitud väljaanne mingil põhjusel sinu artiklit avaldada ei soovi, võid teiste 
poole pöörduda.

Tuleb täheldada, et arvamusartikleid loevad vähesed inimesed ja seetõttu ei tasu 
eeldada, et olles ühe artikli valmis kirjutanud, teab kogu maakonna elanikkond 
sinu seisukohti.

Nagu muu suhtluski, on ka meediakanalid internetti kolinud. Seega tasub 
meediateavitusel sedagi silmas pidada. Eriti tore oleks, kui saate nt 
maakonnalehe portaaliga kokkuleppele, et nad teie uudiseid regulaarselt oma 
rubriigis kajastaksid.

Noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide teavitamiseks kasutage aga 
noorsootöö lehte Aken http://aken.enl.ee, mis ilmub paberkujul kuus korda 
aastas ja millel on ka operatiivsemat info edastamist võimaldav veebiversioon. 
Lisaks on olemas teisigi noortelehti ja infoportaale, kus tasub samuti uudiseid 
ja seisukohti levitada. Põhiline on aga reegel – lähtuge sihtrühmast, keda tahate 
teavitada, ja sellest tulenevalt valige kanal!
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Üks töö planeerimise tõhusamaid viise on koostada arengukava. Maakondlike 
noortekogude arengukavade koostamise tsüklit juhtinud strateegiakonsultant 
Ragnar Siil pakub noorteühendustele allpool kirjeldatud arengukava vormi. See 
sobib hästi ka noortekogule või noortevolikogule ning on üks võimalik variant, 
kuidas arengukava koostada. 

Arengukava koostamisel on oluline kaasata protsessi võimalikult palju osapooli– 
kindlasti kõik noorte osaluskogu liikmed, aga hea oleks arengukava tehes 
läbi rääkida ka olulisemate partneritega – kas omavalitsuste või maavalitsuse 
juhtidega, teiste organisatsioonidega, kellega koostööd teete, ning ka 
neist noortest moodustatud n-ö fookusrühmaga, kes noortekogusse või 
noortevolikogusse ei kuulu, aga keda esindate. 

Arengukava on kokkulepe, kuhu tahetakse jõuda, ning näitab ära tee, kuidas 
sinna jõutakse. Arengukava tehes on loomulik, et peetakse maha tulised 
vaidlused, sest lepite ju kokku tulevikuvisiooni ja kõik peavad olema nõus selle 
poole ka liikuma. Arengukava tasub kindlasti teha teatud ajalist määratlust silmas 
pidades (nt 3–5 aastat). Liiga lühikese ajaga ei jõua eesmärke saavutada, liiga 
pika perioodi puhul on aga tulevikku raske ette näha. Sõltume ju siiski suuresti 
väliskeskkonnast, mis mõjutab eesmärkide saavutamist väga palju.

Arengukavast on kasu vaid siis, kui seda töödokumendina kasutada. See 
tähendab, et lisaks eesmärkide loetlemisele tuleb kirjeldada ka tegevusi, 
tulemusi, määrata tähtaeg ja vastutaja (ehk kes teeb?). Tihti lisatakse juurde ka 
eelarverida, mis näitab, kui palju rahalisi vahendeid nõuab eesmärgi saavutamine. 
Nii tekibki noorte osaluskogule nii tegevuskava kui ka ülevaade eelarvest. 

Arengukava tuleb perioodiliselt (nt kord aastas) üle vaadata, teha kokkuvõtteid, 
millised eesmärgid on saavutatud, kas teiste eesmärkide saavutamisega ollakse 
esialgu plaanitud graa!kus ja mis on tahaplaanile jäänud. Kuna nii väliskeskkond 
kui ka noorte osaluskogu ise muutuvad pidevalt, on loomulik, et arengukava 
eesmärke, ajakava, rahalisi ressursse või muid osi muudetakse. Tähtis on seda 
teha teadlikult ja süsteemselt, et tagada arengukavas kokku lepitud eesmärkide 
poole liikumine.

Kuidas planeerida tegevusi?
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Arengukava võimaldab noortekogul ja noortevolikogul oma tegevusele 
keskenduda ning lihtsam on teha valikuid, millised tegevused on tähtsamad ja 
millest võib loobuda.

Kaasa arengukava tegemisse võimalikult palju osapooli – 

osaluskogu liikmed, aga ka partnerite esindajad! 

ARENGUKAVA ÜLESEHITUS

Missioon
Missioon on lühike noortekogu/noortevolikogu mõtte ja otstarbe kirjeldus, 
mis määratleb noorte osaluskogu koha ja rolli kodanikuühiskonnas. Missioon 
vastab küsimusele: Milleks noortekogu/noortevolikogu eksisteerib? Nt Eesti 
Noorteühenduste Liit (ENL) on oma missiooni sõnastanud järgnevalt: ENL seisab 
arvestatava tegijana noorteühenduste huvide eest ja soodustab nende igakülgset 
koostööd, et noorte osalus ja aktiivsus oleksid ühiskonnas väärtustatud.

Visioon
Visioon on lühike noortekogu/noortevolikogu tegevuse kirjeldus mingil momendil 
tulevikus, mis näitab, mida, kellele ja kuidas pakutakse. Visiooni pikkus 
on tavaliselt kuni veerand lehekülge, samas võib lühema ja konkreetsema 
visioonisõnastuse arengukavas ka pikemalt ja detailsemalt lahti kirjutada.

Ainulaadsus 
Mis juhtuks, kui noortekogu/noortevolikogu homme enam poleks? Mille poolest 
jääks Eesti noor vaesemaks? Siinkohal võiks välja tuua need omadused, mis 
eristavad teie noorte osaluskogu kõikidest teistest organisatsioonidest ning on 
seeläbi ainulaadne ja kordumatu.

Väärtused
Siinkohal tuuakse välja need tööpõhimõtted ja eetilised tõekspidamised, mida 
noortekogu/noortevolikogu oma töös oluliseks peab (nt usaldusväärsus, 
uuenduslikkus vms). Iga esile tõstetud väärtus tuleks ka lahti seletada ehk öelda, 
mida antud väärtus sellele noortekogule/noortevolikogule tähendab.
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Kajastus teistes arengukavades
Sageli kajastatakse noortekogu/noortevolikogu tegevusvaldkondi teistes 
arengukavades (koalitsioonilepe, valdkondlikud, maakondade, linnade ja valdade 
arengukavad). Neis kokkulepitud suunad mõjutavad ka noorte osaluskogu enda 
arengu kavandamist. Kindlasti ei piisa nende arengukavade nimetamisest, vaid 
tuleks lühidalt näidata ära ka seosed käesoleva arengukava ja teiste strateegiliste 
dokumentide vahel.

Hetkeolukorra analüüs
Noortekogu/noortevolikogu hetkeolukorra analüüsi koostamisel võib kasutada 
SWOT-analüüsi meetodit, tuues ära kogu tugevused (sisemised tegurid, mis 
aitavad kogu arengule kaasa), nõrkused (sisemised tegurid, mis takistavad 
arengut), võimalused (väliskeskkonna tegurid, mis võivad soodustada arengut) ja 
ohud (väliskeskkonna tegurid, mis võivad pidurdada või takistada arengut). Oluline 
on silmas pidada, et tugevused ja nõrkused on kogu enda sisemised näitajad, 
võimalused ja ohud tulenevad väliskeskkonnast (poliitilised, majanduslikud, 
tehnoloogilised, sotsiaalsed tegurid, looduskeskkond ja väärtused ühiskonnas). 
Hetkeolukorra analüüsi juures ei tohiks piirduda märksõnadega, vaid kirjutada 
kõik osad selgelt ja loetavalt lahti. Kindlasti ei tohiks piirduda sümptomitega (nt 
liikmed on väheaktiivsed), vaid jõuda tegelike põhjusteni (nt ühekülgsed üritused 
või vastupidi liiga suur valik, konkurents noorte vabale ajale).

Eesmärgid ja tegevused
Strateegiline eesmärk on siht, mis 
väljendab noortekogu/noortevoli-
kogu taotletavat mõju. Strateegilisi 
eesmärke võib olla rohkem kui üks, 
need võivad olla reastatud tähtsuse 
järjekorras. Strateegiline eesmärk 
sõnastatakse tulemuse või seisun-
dina, mitte protsessina (nt info vahen-
damine ei ole eesmärk, sihtrühma 
tõusnud teadlikkus aga küll). Noorte 
osaluskogu eesmärk ei saa olla liht-
salt mingi tegevus, vaid selle tegevuse 
tulemus.
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Strateegiliste eesmärkide sõnastamisel tuleks lähtuda SMART meetodist, 
mille kohaselt eesmärk peab olema spetsii!line (piisavalt konkreetne, mitte 
üldsõnaline), mõõdetav (eesmärgi saavutamist peaks olema võimalik mõõta), 
saavutatav (eesmärk peaks olema realistlik), asjakohane (eesmärk peaks 
tulenema hetkeolukorra analüüsist ning toetuma organisatsiooni missioonile ja 
visioonile) ja ajastatud (eesmärgi saavutamisele on seatud ajalised piirid).

Lisaks rutiinsetele tegevustele (neile, mida on tehtud varem ja mille tegemist 
jätkatakse ka tulevikus) tuleks kindlasti keskenduda arendustegevustele ehk 
uutele algatustele (st tegevused, millega alustatakse arengukava perioodil ja mis 
ei kuulu organisatsiooni traditsiooniliste tegevuste hulka). Uute algatuste puhul 
peaks esile tooma ka tegevuse kavandatava algusaja, ligikaudse maksumuse 
ja vahetu tulemuse. Peaks meeles pidama, et uut taset või uut olukorda ei ole 
võimalik saavutada vanu asju vanal viisil ja mahus tehes. 

Iga eesmärgi juurde kuuluvad mõõdikud ehk indikaatorid, mille abil on võimalik 
hinnata eesmärgi saavutamist. Iga eesmärgi juures on üks või mitu indikaatorit, 
mis väljendavad eesmärki mõõdetaval kujul.

Eesmärk 1: Eesmärk 2:

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1 Mõõdik 1

Mõõdik 2 Mõõdik 2

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1 Tegevus 1

Tegevus 2 Tegevus 2

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1 Uus algatus 1

Uus algatus 2 Uus algatus 2

Aastane tegevusplaan
Arengukava viiakse ellu üheaastase tegevuskava alusel, mis tuleb esitada 
arengukava esimese aasta kohta, sealjuures tuleb märkida strateegiline 
eesmärk, antud eesmärgi teostumiseks vajalikud tegevused, tegevuste tähtajad 
ja vastutajad ning võimalusel ka plaanitud rahalised vahendid.
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Säästlik juhtimine

Iga organisatsioon ning tegevus kulutab meid ümbritsevaid ressursse. Seda 
teeb kindlasti ka noortekogu. Näiteks koosoleku pidamiseks läheb vaja elektrit, 
toitu, vett, paberit, kirjutusvahendit, tavaliselt ka printerit, arvutit jne. Planeedil 
Maa on inimeste tarbimine aga vähemalt meie piirkonnas juba ammu ületanud 
mõistlikkuse piiri, ent ikka tarbime aina rohkem ressursse. Kui tahame, et meie 
lastel ja nendegi järeltulijatel oleks siin planeedil võimalik nautida samasugust elu 
nagu meil, peame astuma samme keskkonna säästmiseks. Selleks saame kõik 
ise väga palju ära teha. Planeet Maa vajab meie panust!

Eesti Noorteühenduste Liidu roheline töögrupp on välja töötanud lihtsad 
juhised noorteühendustele selleks, et saaksite anda igapäevase panuse meie 
ühise keskkonna säästmiseks. ENL järgib neid põhimõtteid ka ise. Võta need 
kasutusse nii noortekogus kui ka väljaspool seda ning mõtle, mida veel saaksid 
teha!

Põhimõtted on lihtsad ja praktilised. Siinkohal toome ära mõned näited. 
Dokument soovitab rakendada kontoris paberivaba asjaajamist. See tähendab, 
et dokumente ei ole vaja välja printida, neid saab lugeda ka arvutist. Kui on vaja 
midagi allkirjastada, saab seda teha digiallkirjaga ID-kaardi abil. Kui aga tõesti 
on vaja printida, siis printige alati kahepoolselt ning soovitavalt ka kaks lehekülge 
ühele lehele. Nii hoiate kokku palju paberit ja puud jäävad metsa alles.

Kasutage alati taaskasutatud, ökoloogiliselt toodetud või õiglase kaubanduse 
kaupu – olgu need siis kontoritarbed (paber, pliiatsid jne), toit, õiged toidunõud 
(mitte ühekordselt kasutatavad) vmt. Kui plasttopse on lihtsam üritustele kaasa 
võtta kui päris tasse, siis kirjutage topsidele nimed peale ja igaüks kasutab 
ühte kogu koolituse või koosoleku ajal. Võite paluda ka igal osalejal endal n-ö 
konverentsitass kaasa võtta. 

Vältige pakendamist, kui vähegi võimalik. Nt on palju keskkonnasõbralikum juua 
kannumorssi või vett selle asemel, et osta limonaadi või veepudeleid kõigile. 
Sama on toiduga. Kui rendite ürituse korraldamiseks eraldi koha, paluge neil tuua 
lauale kannuga kraanivesi, vältida väikepakendeid (nt suhkur, kohvikoor, jogurtid 
jne), serveerida kodumaist mahetoitu ning õiglase kaubanduse teed ja kohvi.
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Kasutage riidest kandekotte selle asemel, et osta iga kord poest paber- või 
kilekott. Nt Eesti Noorteühenduste Liidu kontoris on kindel koht, kus hoitakse 
riidest kandekotte. Iga kord, kui kellelgi on vaja poodi minna midagi ostma, 
võetakse riidest kott kaasa.

Vältige topeltpakendamist. Tegelikult pole suuremat osa asju ostes vaja neid 
eraldi kilekottidesse panna, saab ka ilma hakkama.

Taaskasutage niipalju kui võimalik. Paberil on kaks poolt, mida saab kasutada, 
koolitusmappe, kilekotte, nimesiltide ümbriseid saab uuesti kasutada jne. Eesti 
Noorteühenduste Liit kogub ürituste lõpus tagasi kõik nimesiltide ümbrised, 
ühepoolselt kasutatud paberid, pastakad, mappkaaned, voldikud jm materjalid, 
mida üritustel osalejad enam ei vaja. Selleks on eraldi kast, kuhu inimesed 
saavad asjad panna.
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Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – 
valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja 
kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu. Kohalik 
omavalitsus lähtub oma tegevuses valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest 
ja huvidest ning arvestab valla või linna arengu iseärasusi. 

Kohalik omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel:  

kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine;1 
igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas;2 
seaduste järgimine oma ülesannete ja kohustuste täitmisel;3 
valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;4 
vastutus oma ülesannete täitmise eest;5 
tegevuse avalikkus;6 
avalike teenuste osutamine soodsaimatel tingimustel. 7 

   Kohalik omavalitsus ja noorte 
kaasamine

Mis on kohalik omavalitsus?

Kohaliku omavalitsuse volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, 
mille valivad valla või linna hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse alusel; valitsus on aga volikogu moodustatav täitevorgan. See 
tähendab, et volikogu otsustab olulisemaid kohaliku elu küsimusi, mille viib ellu 
vastava valla või linna valitsus.

Omavalitsuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja 
-teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, 
valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, 
juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

3.
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VALIMISED

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised 
ja otsesed. Hääletamine on salajane. Igal valijal on üks hääl. Volikogu valitakse 
neljaks aastaks. 

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on 
valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas 
või linnas. 

Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu 
kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas 
vallas või linnas. Valimistel saab kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas 
või üksikkandidaadina. Valimisliidu võivad moodustada hääleõiguslikud Eesti ja 
Euroopa Liidu kodanikud.

Volikogu liikmete arv määratakse volikogu otsusega. See peab olema 
paaritu arv ning oleneb omavalitsuse elanike arvust: 

alla 2000 elaniku1  – vähemalt 7-liikmeline volikogu;

üle 2000 elaniku2  – vähemalt 13-liikmeline volikogu;

üle 5000 elaniku3  – vähemalt 17-liikmeline volikogu;

üle 10 000 elaniku4  – vähemalt 21-liikmeline volikogu;

üle 50 000 elaniku5  – vähemalt 31-liikmeline volikogu; 

üle 300 000 elaniku6  – vähemalt 79-liikmeline volikogu. 

VALLA- VÕI LINNAELANIKU ÕIGUSED

Omavalitsuse elanikud saavad valitsemistöös osaleda kohalike omavalitsuste 
valimistel hääletades (iga nelja aasta järel) ning vähemalt ühel protsendil 
hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul 
valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või 
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linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu 
jooksul. Igaühel on õigus taotleda volikogult või valitsuselt nende vastuvõetud 
õigusaktidesse muudatuste tegemist või nende tühistamist, kui nendega 
on seadusvastaselt kitsendatud tema õigusi. Algatus esitatakse valla- või 
linnavalitsusele eelnõuna, millele lisatakse algatuse esitajate allkirjadega nimekiri.
Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe 
kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. Algatuse 
esitajate esindajal on õigus osaleda  arutelul volikogus või valitsuses. 

ARENGUKAVA

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev 
ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis on aluseks erinevate 
eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava 
koostatakse kogu valla või linna territooriumi kohta. Arengukava on aluseks ka 
valla- või linnaeelarve koostamisel.

Omavalitsusüksus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huviliste kaasamise 
arengukava koostamisse. Teade arengukava ja selle muutmise eelnõu 
avalikustamise kohta avaldatakse maakonnalehes ja valla- või linnavalitsuse 
veebilehel. Arengukava eelnõuga saab tutvuda vähemalt kolm nädalat. 
Arengukava avaldatakse pärast vastuvõtmist valla- või linnavalitsuse 
veebilehel. 

Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi valla või linna arengukava 
ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta. 

Noortevolikogul tasub arengukava koostamisel kaasa rääkida, sest tegu on ühe 
kõige olulisema omavalitsuse arengut määratleva dokumendiga, mis puudutab 
kindlasti ka noorte elu.
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KUIDAS KOHALIK OMAVALITSUS TÖÖTAB?

Volikogu ja valitsus teeb otsuseid istungitel hääletades. Volikogu ja valitsuse 
komisjon aga otsustab koosolekutel. Kohaliku omavalitsuse volikogu võtab 
vastu määrusi ja otsuseid, valitsus aga määrusi ja korraldusi. Volikogu ja valitsuse 
õigusaktid kehtivad vastava valla või linna territooriumil. 

Volikogu tööd korraldab ja istungeid juhatab volikogu esimees, kes korraldab 
vajadusel arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamist volikogus. Volikogu 
võib valitsusele anda ettevalmistamiseks volikogus arutusele tulevaid küsimusi. 

Volikogu istungid on avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu 
osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu 
liikmeid, kui on vastu, või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine 
on seadusega keelatud või piiratud. Seega on kõigil huvilistel tavaliselt võimalik 
istungitel osaleda ja endale huvipakkuva küsimuse menetlemist jälgida.

Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja volikogu nõutavas korras 
ettevalmistatud küsimusi. Volikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta 
valla- või linnavalitsuse liikmed, valla- või linnasekretär, samuti isikud, kelle 
kutsus istungile volikogu. Sõna andmise otsustab istungi juhataja. 

Hääletamine volikogus on avalik. Isikuvalimised otsustatakse salajasel 
hääletamisel. Volikogu otsused tehakse poolthäälte enamusega. 

Volikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide 
esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu 
liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Teised komisjoni liikmed 
kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul. Volikogu komisjoni tegevuse alused 
ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses. Ka näiteks noorte osaluskogu 
liikmetel on õigus kuuluda volikogu komisjonidesse. Selleks peaks komisjoni 
esimees tegema noortele vastava ettepaneku või osaluskogu noored peaksid 
ise pöörduma ettepanekuga vastava komisjoni esimehe poole.

Vallavanema või linnapea valib volikogu vastavas seaduses ja valla või linna 
põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks. 
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Vallavanemal või linnapeal on valituks osutumise päevast volitus moodustada 
valitsus. Valitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem või linnapea, valitsuse liikmed. 
Valitsuse otsustused tehakse poolthäälte enamusega. Valitsuse istungid on 
kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti. Vallavanem või linnapea võib istungile 
kutsuda ka teisi isikuid. 

Valla- või linnavalitsuse istungite ning volikogu ja valitsuse komisjonide 
koosolekute protokollid peavad olema igaühele kättesaadavad valla või linna 
põhimääruses sätestatud korras. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides 
sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud valla 
või linna ametiasutuste siseseks kasutamiseks. 

NOORTEVOLIKOGU OSALEMINE  
KOHALIKU OMAVALITSUSE TÖÖS

Kohalik noorte osaluskogu peakski peamiselt suhtlema kohaliku volikoguga 
ning tegema ettepanekuid otsustamisele tulevatesse õigusaktidesse. Valla- või 
linnavalitsuse poole tasub pöörduda aga siis, kui on tegu mõne praktilisemat 
laadi küsimuse või juba täitmisele kuuluva otsusega. Volikogus on tavaliselt 
ka komisjonid, mis tegelevad noorte elu puudutavate küsimustega (nt 
haridus- ja kultuurikomisjon, lastekaitsekomisjon jne) –, neile tasub teha 
koostööettepanekuid, et ka noored saaksid neid puudutavate küsimuste 
arutelus osaleda. Omavalitsuse üks olulisemaid iga-aastaseid õigusakte on 
kindlasti aastaeelarve. Selleks, et noori puudutavate otsuste tegemiseks ka 
piisavalt eelarvelisi vahendeid ette nähtaks või et noortevolikogul järgmisel aastal 
päris omaenda eelarverida oleks, tuleb eelarve menetlemisel tähelepanelik olla 
ja õigel ajal ettepanekud teha.

Kohaliku omavalitsuse tööd reguleerib peaasjalikult “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus” ning omavalitsuse põhimäärus. Need on kindlasti 
dokumendid, mida tasub omavalitsuse otsustusprotsessis osaledes läbi 
vaadata, et õigel ajal õiges kohas otsuseid mõjutada ja oma õigusi teada.
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Kaasamise all mõistetakse huvirühmade informeerimist, nendega konsulteerimist 
ning ka huvirühmade osalust. Kaasamise eesmärk on tõsta otsuste kvaliteeti ja 
ühiskondlikku heakskiitu, suurendades mittetulundus-, era- ja avaliku sektori 
osalust otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel.

Avalikkuse kaasamine otsuste tegemisele peab olema avatud, läbipaistev 
ja paindlik. Eestis on välja töötatud kaasamise hea tava, mille eesmärk on 
ühtlustada põhimõtteid, millest avaliku sektori asutused ja kodanikeühendused 
lähtuvad, kaasates otsustamisse avalikkust ja huvirühmi. 

Mis on kaasamine?

Kõige levinumad kaasamise vormid on: 
informeerimine  , mille käigus antakse teada plaanitavatest otsustest ja/
või õigusaktidest ning tehakse kättesaadavaks strateegiliste dokumentide 
eelnõud; 

konsulteerimine  , mille käigus küsitakse selleks huvi avaldanud huvirühmadelt 
ja avalikkuse esindajatelt arvamusi ja ettepanekuid; 

osalus  , mis on võimalus osaleda strateegilise dokumendi eelnõu 
väljatöötamise töögrupi töös algataja kutsel. 

Informeerimine on ühepoolne suhe, kus omavalitsus teavitab noori oma 
tegevustest ja otsustest tagasisidet eeldamata. Informeerimine on samas aga 
eelduseks, et saaks rääkida tõhusast kaasamisest ja teavitatud osalemisest. 
Konsulteerimine on kahepoolne suhe, kus noored saavad arvamust avaldada 
ja ettepanekuid teha poliitikate ja kavandatavate seaduste kohta, kuid ainult 
selles ulatuses, kui palju nende käest küsitakse. Konsulteerimine on tõhus viis 
määratleda probleem, hinnata omavalitsuse sekkumise vajalikkust, analüüsida 
mõjusid ning seejärel valida parim tegevusplaan ja -vahendid. Konsulteerimist 
kasutatakse tihti juba varases poliitikakujundamise protsessi staadiumis ja ühtlasi 
kasutatakse ühe protsessi jooksul erinevaid kaasamise vorme ja vahendeid. 
Osalus väljendub partnerluses omavalitsuse ja noorte vahel.

Kaasamine otsuste tegemisse loob võimaluse saada 

paremaid tulemusi ja vältida vigu.
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Omavalitsusele jääb küll otsustus-
õigus, ent kodanikud ja erinevad 
rühmad ühiskonnas saavad aktiiv-
selt osaleda – algatada ja kujundada 
tehtavaid otsuseid, hinnata erine-
vaid lahendusvariante jne. Oluline 
on ühiskonna liikmete osalemine, 
alates probleemide identi!tseerimise 
etapist, kuni olemasoleva seadusand-
luse ja poliitikate hindamiseni. Heast kaasamisest saame rääkida vaid kõigi 
kolme komponendi esinemisel. Omavalitsuse kodulehel avalikustatud õigusak-
tide eelnõud ei ole kaasamine, vaid kaasamise eeltingimus ehk informeerimine. 
Konsulteerimine ja osalemine (nt nõuandvate komisjonide, seminaride, fooru-
mite, noorte osaluskogude kasutamine) on kindlasti tunduvalt ressursimahu-
kamad, ent tagavad reaalset kasu toova kaasamise.

Eestis on kaasamise heas tavas kokku lepitud 2005. aastal, kokkuleppe 
koostamises osalesid siis nii ministeeriumide kui ka kodanikuühenduste 
esindajad. Hea tava ei ole kohustuslik dokument, küll aga juhend, mida järgides 
võib olla kindel, et kaasamine on läbi viidud viisil, mis arvestab erinevate osaliste 
vajaduste ja võimalustega ning vastastikku aktsepteeritud põhimõtetega.

Kaasamise hea tava

Sõnastame selgelt ja lühidalt kaasamise lähteülesande, oodatava tulemuse  

ning konsulteerimise ja otsuste prognoositavad mõjud.

Määrame kindlaks kaasatavad osalised, kellega valdkonnas konsulteeritakse,  

ning arvestame nende soove, vajadusi ja eripärasid.

Konsulteerimiseks ja osalemiseks kaasame osalised eelnõu väljatöötamisse  

võimalikult vara ja kogu aja jooksul.

Koostame kaasamise kava võimalikult üksikasjalikult. 

Tagame avalikkuse, huvirühmade ja strateegilisest dokumendist võimalike  

mõjutatavate teavitamise.

Teeme vajadusel vahekokkuvõtte kaasamise käigus saadud tagasisidest,  

korrigeerime tegevuste üksikasju ning teavitame osalisi vahekokkuvõttest.

Teavitame kaasatud osalisi kaasamise tulemustest.  

Hindame kaasamist ja selle tulemuste rakendatavust. 
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Peamised informeerimist toetavad vormid on:

ligipääs dokumentidele – dokumentide saatmine e-kirja või posti teel, lisamine  

kodulehele jne;
dokumentide registrid, kataloogid, indeksid, nt internetis või asutuses  

kohapeal;
koostöö mittetulundusühingute ja esindusorganisatsioonidega info  

vahendamiseks; 
tagasiside andmise võimalus internetis – foorum, teema kommenteerimise  

võimalus, tagasiside vorm;
ametlikud dokumendid, eelnõud, raportid, käsiraamatud; 

pressiteated, pressikonverentsid, intervjuud, kõned, ettekanded; 

otsepostitusmaterjalid, reklaamid, ajalehed;  

bro#üürid, postrid, infolehed ja nende jagamine jne.  

Peamised konsulteerimise  
vormid on:

arvamusuuringud; 

küsimustikud; 

kirjalik konsulteerimine; 

nõuandvad kogud; 

avalikud kuulamised; 

fookusrühmad; 

intervjuud; 

kodanike „paneelid“; 

töörühmad, seminarid,  

konverentsid, ümarlauad;
referendumid. 

Peamised osaluse vormid on:

kodanike foorumid; 

konsensuskonverentsid; 

kodanike „kohtud“; 

plaanimise rakukesed; 

kavandamine. 

Kaasamisel peab aga alati olema kindel ja ühene eesmärk, mille alusel saab 
identi!tseerida huvirühma(d) (nt kõik kodanikud, maaelanikkond, noored, 
ettevõtjad vms) ja valida sobivad kaasamise vormid ja vahendid. Eesmärgi 
seadmisel ei tohi aga olla ka liialt ambitsioonikas, et mitte äratada alusetuid 
ootusi ja põhjustada hilisemat pettumust. Kaasamise eesmärk peab olema 
sõnastatud täpselt. 

Nt kas kaasamise tulemusena soovitakse:

saavutada noorte seas probleemi paremat mõistmist; 

saada abi ja nõu noortelt, et ette valmistada parem otsus; 

koostada parem ressursside kasutamise strateegia; 
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vältida probleeme hilisemas staadiumis; 

saavutada noorte või laiemalt ühiskonna nõustumine seaduse või otsusega; 

saada kinnitust, et väljapakutud ettepanekud liiguvad õiges suunas; 

panna alus pikaajalisele noortega suhtlemisele; 

saada suurel hulgal, aga suhteliselt pinnapealset tagasisidet; 

saada detailseid, hästi läbitöötatud kommentaare ekspertidelt; 

saavutada lõppotsuse laiem aktsepteerimine; 

teha otsus. 

Peamised kaasamise põhimõtted on 
avatus, selgus, läbipaistvus ja paindlikkus 
– kõigil soovijatel peaks olema võimalus 
ühiskonnas kaasa rääkida. 

Noorte kaasamisel tuleb seda teha ka 
atraktiivses vormis. Selleks võib kasu-
tada nt erinevaid simulatsioone, vaadata 
vastavateemalist !lmi ja korraldada hilisem teema arutelu vmt. Peaasi, et arva-
muse saamine oleks mängulisem ja noortele huvitavam, kui niisama võimaliku 
õigusakti noortele saatmine ja arvamuse ootamine. Siinkohal saab kindlasti 
abiks olla noorsootöötaja või õpetaja, kes oskab noori neile eakohaselt kaasata 
(inspiratsiooni saab ka osale.enl.ee osaluskooli simulatsioonist).

Lisaks üldistele kaasamise põhimõtetele on oluline arvestada järgmisi 
noorte kaasamise lähtekohti:

Noori tuleb kaasata kõikides noorte  

elu puudutavates küsimustes;
Noorte kaasamine toimub eelkõige  

noorte endi moodustatud noorte 
osaluskogude ja esindusorgani-
satsioonide kaudu; 
Kui mõnes valdkonnas puudub noorte osaluskogu või noorte esindusorga- 

nistasioon, tuleb kaaluda teisi võimalusi noorte kaasamiseks (näiteks kon-
kreetse valdkonna tarbeks noorte osaluskogu loomine);
Noorte kaasamisel tuleb lähtuda sellest, et kaasamise vorm vastaks  

kaasatavate noorte eale ning võimalustele kaasamise protsessis osaleda;
Noortele tuleb anda võimalus olla kaasatud ka siis, kui neile ei ole eelnevalt  

tehtud ettepanekut protsessis osaleda, kuid noored on näidanud üles 
initsiatiivi.
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Noorte efektiivseks ühiskonnas osalemiseks on olulised väljakutse, kompetents 
ja seotus. Tihti ei tunne noored oma kodupaigaga seotust ning üks põhjustest 
ongi asjaolu, et tegevusi planeerivad täiskasvanud, mitte noored ise. Seetõttu 
ongi noorte kaasamine hea nende oskuste ja arengute toetamiseks. Noored 
ise on ressurss, mida on võimalik kasutada paljude tegevuste väljatöötamisel ja 
elluviimisel. Oluline on näha noortes ressurssi, kes teab kõige paremini enda ja 
oma eakaaslaste mõtteid ja soove, mitte näha neis võimalikku probleemiallikat. 
Noored inimesed õpivad kõige paremini siis, kui neil on valikuvabadus osaleda 
ja otsustada olukordade üle, milles nad osalevad.

Põhjusi, miks kaasata noori nende elu puudutavate otsuste tegemisse, on mitu. 
Üldisemalt on kaasamist vaja selleks, et see suurendab omavalitsuse vastutust, 
läbipaistvust ja avatust, tugevdades seeläbi noorte usaldust omavalitsuse vastu 
ja õigussüsteemi tervikuna ning selle tulemusena parandab lõppkokkuvõttes 
omavalitsuse otsuste ja demokraatia kvaliteeti. 

Kaasamine aitab kaasa paremate ja pädevamate otsuste tegemisele, sest:

kaasamine toob juurde ja integreerib poliitika kujundamise protsessi  

hinnanguid, seisukohti ja ideid alternatiivseteks lahendusteks nendelt, keda 
tehtav otsus või uus seadus otseselt puudutama hakkab;

aitab otsuste tegijatel tasakaalustada erinevaid ja vastandlikke huve; 

aitab tuvastada uute poliitikate ja seadustega kaasnevaid ettenägematuid ja  

soovimatuid mõjusid ja praktilisi probleeme; 

annab võimaluse (oma)valitsuse tehtud kulutuste ja saadud tulude hindamise  

kvaliteedi kontrolliks;

aitab paremini tuvastada erinevates asutustes ettevalmistatud õigusaktide  

omavahelisi seoseid ja mõju.

Noori võib kaasata ka protsessi enda pärast – diskussiooni arendamiseks, et 
kasutada otsuste tegemisel laia ja avalikku arutelu. Debati eesmärk on esitada 
arusaadavaid ja aktsepteeritavaid argumente; oskus teiste väited ära kuulata, 

Miks noori kaasata?
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neisse austavalt suhtuda ja vastu vaielda ning jõuda lõpuks vaba diskussiooni 
käigus ratsionaalsele kõiki osapooli rahuldavale seisukohani. 

Kaasamine suurendab samuti vabatahtlikku nõustumist seadustega, vähendades 
sanktsioonide rakendamise vajadust. Ideaalmudeli järgi peaksid kõik osapooled 
otsusega rahul olema just selle ratsionaalsuse tõttu (mitte kompromisside 
tegemisest või oma suuremate eesmärkide saavutamiseks teistele väiksemate 
järeleandmiste tegemise tõttu). Eriti just inimeste väärtushinnanguid puudu-
tavate otsuste tegemisel peaks osalema ka laiem elanikkond, sest otsuseid 
aktsepteeritakse vaid siis, kui need langevad kokku kogukonna üldiste 
väärtushinnangutega. Poliitilistes protsessides ja valitsemises osalemise kaudu 
õpivad noored ka oma valikute ja otsuste eest vastutama.

Suurendades huvirühmade toetust otsustele, tugevdab kaasamine omavalitsuse 
suhteid kodanikega, parandab poliitikate kujundamist ja on hea valitsemise 
üks põhielemente. Kaasamine aitab suurendada otsuste kvaliteeti, avalikkuse 
usaldust valitsuse suhtes ja valitsuse legitiimsust, sest osalevate rühmade seas 
tekib jagatud omanikutunne seaduse või poliitika väljatöötamises osalemisest. 
Seega suureneb ka nõustumine ning noored aktsepteerivad otsuseid 
paremini. Kaasamine aitab suurendada noorte võimekust ning tugevdada ka 
esindusdemokraatia kvaliteeti, milles kohalikul volikogul on keskne roll. Samas 
võib saavutada ka täiesti vastupidise tulemuse, kui noored leiavad, et nende 
püüdlusi olla informeeritud, saada tagasisidet ja aktiivselt osaleda ignoreeritakse, 
nende osalemisel ei ole mingit mõju otsustele või neid ei kuulata.

Noortel on palju häid ideid, kuidas oma elu paremaks muuta, ning nende 
arvamuse küsimata jätmine on võimukandjale kasutamata võimalus. Noortega 
konsulteeritud lahendused võtavad arvesse nende seisukohti ning on seetõttu 
noortele sobilikumad ja neid on lihtsam rakendada. Selleks, et noorest saaks 
aktiivne kodanik, peab ta saama oma elu puudutavaid otsuseid mõjutada 
võimalikult varasest east alates, samas tuleb noori kaasata neile sobilikus 
vormis.

Noorte kaasamisel ei piisa üksnes noorte arvamuse ära kuulamisest, tuleb anda 
tagasisidet ning arvamust arvestada. Oht pettuda, eriti noores eas, on suur. 
Üksnes dialoogi pidades on võimalik efektiivselt kaasata ning säilitada noorte 
osalemismotivatsiooni ka tulevikuks. Kui noored otsuste mõjutamises pettuvad, 
ei ole nad enam täiskasvanueas huvitatud ühiskonnaelus kaasa rääkima ega 
aktiivne kodanik olema.
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Noorte kaasamine kujundab neist aktiivsed, oma kodukohast ja riigist hoolivad 
kodanikud. Kui noored on kaasatud koduvalla/linna elu arendamisse ja nad 
tõesti näevad, et nende ettepanekutest ka midagi muutub, on nad varmamad 
pärast õpingute lõppu kodukohta naasma ning ise arengusse panustama. Kui 
nad aga tunnevad, et neid pole kodukohta vaja, nad lahkuvadki ega tunne 
sellega enam seotust ega hooli selle arendamisest.
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Noorsootööd mõistetakse Eestis kui noortele arendavaks tegevuseks tingimuste 
loomist, mis võimaldab noortel oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool 
perekonda, tasemeõpet ja tööd. Seega on noortetöös osalemise aluseks 
vabatahtlikkus. 

Noorsootöö algab seal, kus on noored oma igapäevaste vaadete, arvamuste ja 
huvidega ning sihtrühmaks on iga 7–26-aastane  ühiskonnaliige. Noorsootöös 
on väga oluline noorte kaasatus ühiskonnakorraldusse ja noorte vastutus 
ehk noore enda teadlikud valikud ja otsused oma elu, väärtushinnangute ja 
ühiskonna arengu osas. 

Noorsootöö koosneb erinevatest tasanditest, valdkondadest ja tegijatest. 
Kõigi eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks 
ühiskonnaliikmeks ning lähtuda sellest, et iga noor on väärtus. 

Noorsootöö4.

Noorsootöö aitab kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, 

kodanikutunnet ja austust teiste vastu.
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EESTI NOORSOOTÖÖ TOIMUB KÜMNES VALDKONNAS:

erinoorsootöö1  on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele 
arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiveerimise ning 
motivatsiooni suurendamise kaudu; 

huviharidus ja -tegevus2  on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline 
(huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel 
tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja 
oskused valitud huvialal; 

noorte teavitamine 3 on aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava 
informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele; 

noorte nõustamise4  tagamine võimaldab neil langetada oma elu puudutavaid 
otsuseid;

noorsoo-uuringud5  on noortevaldkonna planeerimiseks ja korraldamiseks 
vajalike süstemaatiliste ja võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele 
suunatud tegevuste põhinemine nendel;

noorsootöökoolitus6  on kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, 
teadmiste ja oskuste omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse 
soodustamiseks; 

tervistav ja arendav puhkus7  tagab  puhkuse ja vaba aja veetmise projektide 
ning laagrite korraldamise kaudu; 

töökasvatus8  on mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse 
tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel; 

rahvusvaheline noorsootöö9  on noortele ja noorsootöötajatele 
rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste 
loomine; 

noorte osalus10  on noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja 
-võimaluste loomine. 
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Noorsootöö alusdokumendid on Noorsootöö seadus ning Noorsootöö 
strateegia 2006–2013, mis koondab endas lähiaastateks kahe valdkonna 
strateegilised eesmärgid:

noortepoliitika kui laiem valdkond – ühtne lähenemine kõikides noore elu 1 
puudutavates valdkondades noortele suunatud tegevuste põhimõtetele;

noorsootöö kui kitsam valdkond – üks noortepoliitika toimeala, mis loob 2 
lisaks formaalharidusele, töökohale ja perele võimalusi 7–26aastaste noorte 
isiksuse mitmekülgseks arenguks.

Samuti on Eesti noorsootöö valdkonna arengus ja korralduses arvestatud 
Euroopa Liidu noortepoliitika valge raamatu ja teiste EL noortepoliitika koostöö 
raames määratletud arengusuundadega.

NOORSOOTÖÖ KORRALDAMISEL  
LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST PÕHIMÕTETEST:

noorte jaoks ja koos noortega tegutsemine, noorte kaasamine neid 1 
puudutavate otsuste tegemisse; 

noorte vajadustest, huvidest ja soovidest lähtumine;2 
noorte osalusel ja nende vabal tahtel põhinemine;3 
noorte omaalgatuse toetamine;4 
võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest lähtumine.5 

Noorsootöö lähtub noore vajadustest, huvidest ja 

soovidest.

Noorsootöö toimib kümnes valdkonnas,  

sh noorte osalus.
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NOORSOOTÖÖD KORRALDUS JA ELLUVIIMINE TOIMUB  
MITMEL TASANDIL:

Riigikogus   arutab noorteküsimusi kultuurikomisjon.

Haridus- ja teadusministeerium   on noortevaldkonna eest vastutav 
ministeerium, kus tegutseb noorteosakond.

Eesti Noorsootöö Keskus   on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riiklik 
noorsootööasutus, mille tegevuste hulka kuulub noorsootöö valdkondade 
arendamine ning valdkonnapõhiste projektide ja programmide elluviimine. 

Maavalitsus   koordineerib noorsootöö riiklike programmide elluviimist 
maakonnas ja korraldab riiklikku järelevalvet oma pädevuste piires. Samuti 
on maavalitsusel ülesanne analüüsida noorsootöö korraldust ja teenuste 
osautamist maakonnas ning koostada sellekohaseid ülevaateid. Maavalitsuste 
tegevust noorsootöö valdkonnas koordineerib haridus- ja teadus-
ministeeriumi noorteosakond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega. 

Kohalik omavalitsus   on noorsootöö korraldamise peamine tasand, kus 
võimalusel kaasatakse noorsootöösse ka kolmas ja erasektor. Kohaliku 
omavalitsuse ülesanne on määratleda noorsootöö prioriteedid oma 
haldusterritooriumil ning toetada seal tegutsevaid noorteühinguid, -projekte, 
-programme ja noorte osaluskogusid. Samuti konsulteerida noorte 
osaluskoguga noorsootöö kavandamisel, läbiviimisel, hindamisel ja teiste 
noori puudutavate otsuste tegemisel. 

Noortepoliitika Nõukogu   on peamine noortevaldkonna osaluskogu 
üleriigilisel tasandil ning on haridus- ja teadusministri nõuandev organ. Selle 
moodustavad kuus noorteühenduste esindajat Eesti Noorteühenduste Liidu 
delegeerimisel, üks maavalitsuste ja üks kohalike omavalitsuste esindaja 
Eesti Noorsootöötajate Ühenduse delegeerimisel ning kolm üleriigiliste 
institutsioonide esindajat (haridus- ja teadusministeerium, Eesti Noorsootöö 
Keskus, Euroopa Noored Eesti büroo).  

Noorsootöötaja   roll ja töömeetodid sõltuvad noorsootöö tegemise kohast, 
olukorrast, sihtrühmast ning eesmärgist. Need rollid sisaldavad tööd 
üksiknoore ja noorterühmadega, programmide ja projektide planeerimist ning 
hindamist, kaastöötajate juhtimist, hoonete ja seadmete haldamist, koostööd 
teiste valdkondade spetsialistide, vanemate ja huvirühmadega. 
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Noorteühendused   on noorteühingud ja mitteformaalsed noorterühmad, 
kes tegutsevad põhimõttel, millega ühingu eesmärgid ja tegevus on 
määratletud liikmete ühisotsustega. Noorteühendused tegutsevad ühes 
või mitmes noorsootöö valdkonnas ning suurem osa noorsootööst tehakse 
vabatahtlikkuse põhimõttel. 

Noortekeskuste   tegevust korraldavad kohalikud omavalitsused või 
mittetulundusühingud. Noortekeskused võivad olla erinevad – avatud 
noortekeskused, teavitamis- ja nõustamiskeskused, noorsootöö keskused 
jm. Neis korraldatakse noorsootööd mitmes valdkonnas (nt info jagamine, 
nõustamine, huvitegevus jt) või keskendutakse ühele kindlale meetodile (nt 
avatud noorsootöö). Noortekeskused on peamised noorsootöö tegijad.

Huvikoolid   tegutsevad noorsootöö formaalsemas osas, pakkudes noortele 
õppekava alusel huviharidust. Pakutava huvihariduse valdkondi on erinevaid: 
sport, muusika, kunst, tants, draama, loodus, käsitöö, tehnika jpt. Huvikoolid 
võivad samuti korraldada avatud noorsootööd, jagada infot, nõustamist.

Üldhariduskoolides ja kutsekoolides   tehtav noorsootöö toetab kooli 
õppekava eesmärkide saavutamist, põhineb tunnivälisel tegevusel ning seda 
korraldavad kooli huvijuht ja kooli õpilasesindus. 

Noortelaagrid   tegutsevad äriregistrisse, mittetulundusühingute ja siht-
asutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude 
registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena, millele 
on välja antud haridus- ja teadusministeeriumi tegevusluba.

Programme ja projekte   viivad erinevates kohtades läbi erinevad struktuurid 
või isikud. Levinud on mitmesugused noorsoovahetused, üritused, 
kampaaniad ja aktsioonid projektidena, noorteühingud, noortelaagri, 
noortekeskuse või huvikooli põhitegevusele suunatud programmid.
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Kohaliku tasandi koostöövõrgustikku kuuluvad väga erinevad osapooled, 
kelle tegevus haakub vähegi noorte ja kogukonnaga. Ühiselt ja koos tegevusi 
kavandades ja ellu viies on tulemus alati parem ning rahuldab kõiki osapooli.

Kui kaasata omavalitsuses tegutsevad noorteühendused noorsootöö plaanide 
tegemisse kohe alguses, aitab see kindlasti ka neil oma panus paremini läbi 
mõelda ning paneb mõistma noorsootöö olukorda omavalitsuses laiemalt – mitte 
ainult oma organisatsiooni spetsii!kast lähtuvalt. Nii saab neist ka teadlikum ja 
usaldusväärsem partner tegevuste elluviimisel. 

Kohaliku omavalitsuse tasandil ümbritsevad noortevolikogu väga mitmed 
huvigrupid.

Partner kohaliku  
noorsootöö elluviimisel
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LINNA/VALLAVALITSUS

Linnapea/vallavanem, noorsootöötaja, 
lastekaitsetöötaja, haridusnõunik/

kultuurispetsialist

Linna- või vallavalitsuse koordinaator 
aitab kaasa noortevolikogu järjepideva 

töö tagamisele

KOHALIK VOLIKOGU

Volikogu esimees ja aseesimees, 
volikogu komisjonid ja nende esimehed

Linna- või vallavolikogu ja volikogu 
komisjonid edastavad noortevolikogule 

koosolekute päevakorrad, 
noortevolikogu liikmed osalevad 

komisjonide töös.

NOORTEKESKUS

Noorsootöötaja, juhataja, noorteaktiiv 

Noortevolikogu panustab 
noortekeskuse töösse.

NOORTEORGANISATSIOONID

Noortevolikogu teeb koostööd 
erinevaid huvigruppe esindavate 
organisatsioonide ja gruppidega.

MITTEFORMAALSED 
NOORTEGRUPID, 
NOORTEAKTIIVID

LASTEAED

Direktor, hoolekogu ehk lapsevanemad

Koostöö lasteaia hoolekoguga  
lasteaia arendamise eesmärgil, 
noorteprojektid lasteaialastele ja 

nendega koos.

KOOL

Õpilasesindus, huvijuht, 
ühiskonnaõpetuse õpetaja, direktor, 

ringijuhid

Koostöö õpilasesindusega, 
ühisprojektid.

Osaluskogude temaatika tutvustamine 
ühiskonnaõpetuse tundides, koostöö 

ühiskonnaõpetuse õpetajaga.

HUVIKOOL/HUVIKESKUS

KULTUURIMAJA/RAHVAMAJA/
KULTUURIKESKUS

RAAMATUKOGU

KIRIKUD, KOGUDUSED

KOHALIKUD ETTEVÕTTED

Ettevõtete kaasamine noortevolikogude 
tegevustesse, koostööprojektid, 

sponsorlus.

KOHALIK POLITSEIJAOSKOND/
NOORSOOPOLITSEI/KONSTAABEL

Koostööprojektid kohaliku 
noorsoopolitseiga.
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Noortekogu/noortevolikogu tööd juhib esimees, viimase äraolekul 1. 
aseesimees.

Noortekogu/noortevolikogu valib liikmete hulgast aseesimehe.2. 

Noortekogu/noortevolikogu sekretäriks on maa‐, linna‐ või vallavalitsuse 3. 
noorsootöötaja, kelle määrab maa‐, linna‐ või vallavalitsuse haridus‐ ja 
kultuuriosakonna juhataja vastavalt vajadusele.

Koosoleku päevakorra valmistab ette noortekogu/noortevolikogu esimees 4. 
koostöös noortekogu/noortevolikogu sekretäriga, viimase äraolekul 
aseesimees. Noortekogu/noortevolikogu sekretär saadab päevakorra 
koos teiste vajalike materjalidega noortekogu/noortevolikogu liikmetele 
tutvumiseks vähemalt 7 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Noortekogu/noortevolikogu töövorm on koosolek.5. 

Oma ülesannete täitmiseks võib noortekogu/noortevolikogu rakendada ka 6. 
teisi töövorme, mille valiku otsustab noortekogu/noortevolikogu.

Noortekogu/noortevolikogu koosoleku kutsub kokku esimees, tema 7. 
äraolekul aseesimees vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Noortekogu/noortevolikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab 8. 
osa vähemalt pool noortekogu/noortevolikogu koosseisust ja noortekogu/
noortevolikogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel 
kutsub esimees (tema äraolekul aseesimees) esimesel võimalusel kokku uue 
koosoleku.

Noortekogu/noortevolikogu võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel 9. 
lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe (tema 
äraolekul aseesimehe) hääl.

Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda noortekogu/10. 
noortevolikogu koosolekule sõnaõigusega eksperte, kes esitavad 
noortekogule/noortevolikogule vajalikku informatsiooni.

Noortekogu/noortevolikogu koosolekud protokollib noortekogu/11. 
noortevolikogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 
protokollija.

Noortekogu/noortevolikogu tegevuse lõppedes annab esimees kogu 12. 
tegevuse käigus koostatud materjalid üle maa‐, linna‐ või vallavalitsuse 
noorsootöötajale.

Lisad

Lisa 1. Noortekogu/
noortevolikogu töökorra 
näidis
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Lisa 2. Tegevuskava näidis

nr Tegevus Aeg (tähtaeg) Vastutaja(d) Summa 
(EEK)

1 Kampaania koostöös Anne 
Noortekeskusega „Noorte 
teavitamiskampaania“ 
(Infopunkt)

aastaringne 
(detsember 2012)

Leida, 
Helmut

0

2 Väljasõit Viljandisse veebruar 2012 Vilhelmiine 160
3 Kohtumine maavanemaga, 

tutvumine maavalitsuse 
osakondadega ja TMNK 
tutvustamine

märts 2012 Gabriel, 
Agnes

0

4 Kodulehe loomine jaanuar – 
veebruar 2012 
(15. veebruar 
2012)

Lembitu 350

5 Osalemine haridusmessil 
„Intellektika“

15.‐16. veebruar 
2012

Dolores 120

6 Tartumaa Omavalituste 
Liidule ettekande 
tegemine

3. aprill 2012 Hildegard 0

7 Eesti Vabariigi 90. 
aastapäeva tähistamiseks 
kirjatükkide (esseed, 
kirjandid, muinasjutud, 
luuletused jne)  võistlus

jaanuar – 
veebruar 2012

Tiidrik,  
Gabriel

128

8 Ringsõit maakonnas: 
koolide õpilasesinduste 
ja kohalike omavalitsuste 
tööga tutvumine

veebruar – 
detsember 2012

Eleonora,  
Agnes

260

9 Meeskonnakoolitus aprill 2012 Lemmi 287
10 Noortekeskustes ja 

koolides mänguline loeng
veebruar – 
detsember 2012

Sälly 50

Tegevuskava näidis Tartumaa Noortekogu 2008. aasta tegevuste põhjal
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11 Euroopa päeva 
tähistamine (minu 
nägemus Euroopa Liidust: 
vahendiks video, foto, 
koomiks jms). Koostöös 
maakonna erinevate 
noortekeskustega 
erinevad tegevused sellel 
päeval

9. mai 2012 Agu, Mauri 0

12 Lastekaitsepäev koostöös 
noortekeskustega

1. juuni 2012 Solveig 0

13 Noortekogude suvepäevad suvi 2012 Gabriel 190
14 Rahvusvahelisel 

noortepäeval  osalemine
12. august 2012 Leida 115

15 Infotulv, osalemine september  2012 Dolores 50
16 Uute liikmete värbamine september –  

oktoober 2012
Agnes 0

17 Üldkoosolek, uute 
liikmete ja põhikirja 
tutvustamine

oktoober 2012 Kulmo, 
Gabriel

38

18 Tutvumisõhtu mängudega november 2012 Agnes, Sälly 76
19 Teiste maakondlike 

noortekogudega 
kokkusaamine

november 2012 Agnes 130

20 Tegevuskava 2013 
koostamine

detsember 2012 Juhatus 0

21 Jõulupeo ja 
tunnustusürituse 
korraldamine

detsember 2012 Tiidrik 190

22  Töökoosolekud (12–24) aastaringne Gabriel,  
Leida

210
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I TEGEVUSE ÕIGUSLIK ALUS
Palupera valla Noortevolikogu (edaspidi ka lühend PVNK) on valla noorte 1. 
esinduskogu.
PVNK tegevuse alused ning kord sätestatakse käesoleva põhikirjaga.2. 
Põhikirja kinnitab PVNK esimene koosolek lihthäälteenamusega ning 3. 
põhikiri jõustub pärast selle heakskiitmist Palupera Vallavolikogu poolt.
PVNK tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja 4. 
ühistegevusel.
PVNK lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Palupera Vallavolikogu ja 5. 
‐valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

II TEGEVUSE VALDKOND JA EESMÄRGID
PVNK tegeleb Palupera valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega 6. 
valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootöötajale, 
vallavolikogule või vallavalitsusele.
PVNKle suunavad volikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks 7. 
noorsootöötaja, vallavolikogu ja vallavalitsus.
PVNK vaatab läbi liikmete tõstatatud või läbivaatamiseks suunatud valla 8. 
elu puudutavaid küsimusi ning esitab noorsootöötajale, vallavolikogule või 
‐valitsusele oma ettepanekud.
PVNK tegevuse eesmärgid on kaitsta vallas noorte huve, edastada 9. 
vallavolikogule ja ‐valitsusele noorte ettepanekud ja korraldada ülevallalisi 
üritusi, parandada noorte kaasatust ning viia ellu omaalgatuslikke projekte.

III VALIMISKORD
Kandideerimisõigus on valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13–26 10. 
aastat.
Hääletamisõigus on Palupera valla territooriumil elavatel noortel vanuses 11. 
7–26 aastat.
Valimised toimuvad novembri esimesel nädalal.12. 
Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimisjaoskonnad Nõuni 13. 
Kultuurimajas, Hellenurme Noortekeskuses, Palupera Põhikoolis, võimalusel 
e‐hääletus.
PVNK liikmed valitakse kaheks aastaks.14. 
PVNKl on üheksa liiget.15. 
PVNK tegevust juhib noortevolikogu esimees ja tema äraolekul aseesimees.16. 
Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegne vabastamine toimub, kui:17. 
17.1 esimees või aseesimees ei ole võimeline PVNK tööd juhtima vähese  
aktiivsuse, tervisliku seisundi vms. põhjusel;
17.2 esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta PVNK põhikirjale, rikub või 
ei arvesta PVNK volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud 

Lisa 3.  
Palupera valla  
Noortevolikogu põhikiri
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kokkuleppeid;
17.3 esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab PVNK mainet.

IV NOORTEVOLIKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Oma eesmärkide saavutamiseks on PVNKl õigus:18. 
18.1 osaleda vallaelu korraldamisel;
18.2 esitada vallavolikogule kindlaks määratud korras oma arvamusi ja 
soovitusi;
18.3 kaitsta valla noorte huve.
Oma eesmärkide saavutamiseks on PVNKl kohustus:19. 
19.1 arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega.

V JUHTIMINE
PVNK tegevust juhib esimees, kes valitakse salajasel hääletusel kaheks 20. 
aastaks.
Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees, kes valitakse salajasel 21. 
hääletusel kaheks aastaks.

VI TÖÖKORRALDUS
PVNK töövorm on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte 22. 
harvem kui üks kord kvartalis. 
Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt 50% 23. 
PVNK liikmetest.
PVNK koosolekud protokollitakse.24. 
PVNK koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole 25. 
kinnitatud koosseisust.
PVNK võtab vastu otsuseid ning esitab ettepanekuid lihthäälteenamusega.26. 
PVNK koosolekul võib osaleda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt 27. 
arutusel oleva küsimuse sisule.
PVNK esimehe ülesanded:28. 
28.1 juhtida koosolekuid;
28.2 koordineerida PVNK tööd;
28.3 PVNK otsuste ja eelnõude esindamine Palupera vallavolikogus või 
delegeerida see ülesanne mõnele liikmetest.
PVNK aseesimehe tööülesanded:29. 
29.1 PVNK esimehe delegeerimisel täita PVNK esimehe ülesandeid.
PVNK liikme vabatahtlik tagasiastumine toimub esitatud avalduse alusel.30. 
PVNK liikmele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada umbusaldust 31. 
põhjendav avaldus, mille on allkirjastanud vähemalt 50% liikmetest.
Umbusalduse avaldus võetakse tuleva koosoleku päevakorda.32. 
Isikul, kellele on avaldatud umbusaldust, on õigus kuni viieminutilisele 33. 
sõnavõtule.
PVNK liikme volitused lõppevad, kui ta on puudunud kolmelt järjestikuselt 34. 
koosolekult.
PVNK liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse 35. 
pingereas järgmiseks jäänud kandidaat.
PVNK koosolekud on avalikud kõigi vallakodanike jaoks, väljaarvatud juhud, 36. 
kui komisjon on kuulutanud koosoleku kinniseks.

VII ÕIGUSED
PVNK otsused on vallavolikogu ja ‐valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.37. 
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PVNKl on õigus oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata tegevusse 38. 
spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud 
vahendite alusel.
PVNKl on õigus nõuda nende pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist 39. 
arutamiseks enne küsimuste läbivaatamist vallavolikogus.
PVNKl on õigus vallavolikogu ees vaidlustada vallavolikogu ja ‐valitsuse 40. 
õigusakte juhul, kui nendes ei ole arvestatud nende seisukohtadega.
PVNKl on õigus saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu otsuste 41. 
eelnõude kohta vallavolikogu ja ‐valitsuse liikmetelt.
PVNKl on õigus algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende 42. 
organiseerimiseks töögruppe.
PVNKl on õigus algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb 43. 
noorte olukorra parandamiseks vallas.

VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE 
PVNK tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.44. 
PVNK ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava 45. 
põhjendusega võib teha Palupera vallavolikogu, PVNK esimees või ⅓ PVNK 
liikmetest.
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I  ÜLDSÄTTED
1.  MTÜ Järvamaa Noortekogu on mittetulundusühinguna tegutsev 
  vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on võimaldada noortel 
  aktiivsemalt ühiskondlikus elus osaleda.
2.   MTÜ Järvamaa Noortekogu ühendab aktiivseid noori füüsilisi isikuid.
3.   MTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest 
  ja käesolevast põhikirjast.
4.   Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole noortekogu põhitegevus. 
  Noortekogu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, 
  tulu liikmete vahel ei jaotata.
5.   Noortekogu on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema 
  kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6.     Noortekogul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja 
  käsutamise ainuõigus.
7.     Noortekogu asukoht on Paide ja tema tegevuspiirkonnaks on Järvamaa.
8.     Klubi on asutatud 21. novembril  2005. aastal.
II  NOORTEKOGU EESMÄRGID JA TEGEVUS
9.    Noortekogu tegevuse eesmärk on võimaldada noortel osaleda 
  otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huvisid neid puudutavates 
  valdkondades.
 10.   Eesmärgi täitmiseks noortekogu:

koondab ja ühendab erinevaid noori füüsilisi isikuid.1. 
kaasab noortekogu tegevusse erinevatest regioonidest aktiivseid 2. 
inimesi.
organiseerib regionaalseid noorsootöö valdkonna üritusi.3. 
arendab koostööd teiste tegutsevate noortekogude, seltside ja 4. 
liitude, teiste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, <irmade ja 
üksikisikutega nii kodu‐ kui ka välismaal.
tagab täiendkoolituse võimalusel isikutele, kellele on noortekogu 5. 
määranud kohustused või ülesanded.
võimaldab noortekogu liikmetel kasutada oma vara.6. 
viib tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi 7. 
tasulisi noorteüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teeb  
tehinguid noortekogu kasutuses ja omanduses oleva ning tema 
põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid 
ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor‐ ning reklaamilepinguid.
annab välja stipendiume ja preemiaid.8. 

III  NOORTEKOGU  LIIKMESKOND
11.   Noortekogu liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, vanuses 15–26 
  aastat ja kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.
12.   Noortekogu toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised 

Lisa 4. MTÜ Järvamaa 
Noortekogu põhikiri
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  isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa noortekogu eesmärkide 
  elluviimisele. Toetajaliikme ja noortekogu suhted rajatakse 
  koostöölepingule.
13.   Noortekogu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille
  kohta juhatus teeb otsuse juhatuse järgmisel korralisel koosolekul. 
14.   Liikmelisust noortekogus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda 
  ega pärandada. Füüsilise isiku liikme surma korral tema liikmelisus 
  noortekogus lõpeb.  
15.   Noortekogu liige, kes ületab vanusepiiri, arvatakse automaatselt 
  noortekogust välja.
16.   Liikmetel on õigus:

osaleda kõigil üritustel;1. 
osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös;2. 
saada noortekogu tegevusest informatsiooni;3. 
esitada noortekogu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse 4. 
toetuse saamiseks;
kasutada vastavalt kehtestatud korrale noortekogu sümboolikat ja 5. 
vara;
noortekogust välja astuda;6. 
moodustada erinevaid komisjone;7. 
valida ja olla valitud;8. 
umbusaldada ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma 9. 
kohustusi korrektselt;
konsulteerida ametnikega, saada koolitust.10. 

17.  Liikmed on kohustatud:
järgima noortekogu põhikirja;1. 
arendama noortekogu tegevust;2. 
osalema üldkoosolekutel;3. 
tasuma ühekordset sisseastumis‐ ja iga‐aastast liikmemaksu;4. 
kasutama heaperemehelikult ning säästlikult noortekogu vara.5. 

IV  NOORTEKOGU JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
18.  Noortekogu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku 
  kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. 
  Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda 
  nõuavad noortekogu huvid. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab 
  liikmetele seitse päeva ette teatama ning kokkukutsumise teates peab 
  olema äranäidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra 
  projekt.
19.  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid noortekogu juhtimise küsimustes.
20.   Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

põhikirja muutmine ja noortekogu eesmärkide muutmine;1. 
noortekogu lõpetamise või ühinemise otsustamine;2. 
noortekogu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning 3. 
tasumise tähtaja kehtestamine;
majandusaasta aruande kinnitamine;4. 
aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;5. 
noortekogu juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks 6. 
valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
noortekogu esimehe, aseesimehe ja juhatuse liikmete valimine, 7. 
noortekogu revidendi määramine.
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21.   Üldkoosolekut juhatab esimees. Noortekogu võtab otsused vastu 
  avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Koosolek protokollitakse, 
  millele kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija. 
22.  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid, kui selles osaleb vähemalt pool 
  noortekogu koosseisust ning esimees või aseesimees. Kvoorumi 
  puudumisel kutsub esimees või aseesimees esimesel võimalusel 
  kokku uue koosoleku, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Kõigil 
  liikmetel on hääletamisel üks hääl.
23.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 50% + 1 
  koosolekul osalenud noortekogu liikmetest.    
24.    Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta. 
  Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 
  üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub selle 
  registrisse kandmisest.
25.  Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku 
  otsus on vastuolus seaduse või noortekogu põhikirjaga.
26.  Noortekogul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Noortekogu juhatuse 
  liikmete arv on minimaalselt üks ja maksimaalselt viis. Juhatuse liige 
  peab olema  teovõimeline füüsiline isik.
27.   Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele 
  antud suurem lihthäälteenamus. Juhatuse liikmeteks on ka esimees ja 
  aseesimees. 
28.    Juhatuse liige esindab noortekogu kõikides õigustoimingutes  üksikult.
29.    Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. 
  Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse 
  üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.  Juhatuse liikmel 
  on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste 
  hüvitamist.
30.    Juhatus peab andma noortekogu liikmetele vajalikku teavet juhtimise 
  kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab 
  noortekogu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama 
  registripidajale andmeid noortekogu liikmete arvu kohta.
31.    Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise eest, 
  samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase 
  täitmise korral klubile süüliselt tekitatud kahju eest ainuisikuliselt. 
  Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on kaks aastat 
  rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.
32.  Juhatuse pädevusse kuulub:

noortekogu üldkoosolekute ettevalmistamine;1. 
liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamine;2. 
kinnisvara käsutamine;3. 
liitudesse astumine ja neist lahkumine; 4. 
noortekogu tegevuskavade ja eelarve koostamine, nende esitamine 5. 
üldkoosolekule ja Eesti Noorsootöö Keskusele;
kontode ja arvete avamine, lepingute sõlmimine;6. 
noortekogu juhatuse tööd koordineerib maavalitsuse 7. 
noorsootöötaja.

 33.  Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele. 
  Koosolekuid juhib noortekogu esimees, tema puudumisel valitud isik 
  Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused <ikseeritakse 
  kirjalikult ning  alla kirjutab koosoleku juhataja.



Lisad   lk 85

34.  Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle 
  ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revidendi. Järelevalve 
  teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud põhikirja punktis 
  21 sätestatud korra alusel. Järelevalve teostajad peavad olema 
  teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse 
  liikmete hulka ega töötada noortekogus juhtival ametikohal. Juhatus 
  peab võimaldama  revidendil  tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks 
  vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident koostab 
  revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
V  NOORTEKOGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
35.  Noortekogu vahendid ja vara moodustuvad:

sisseastumis‐ja liikmemaksudest;1. 
füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;2. 
toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest;3. 
riiklikest ja ülemaalistelt ühendustelt, fondidelt saadud toetustest;4. 
noortekogu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 5. 
korraldatavatest tuluüritustest, sponsor‐ ja reklaamilepingutest, 
loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis‐ ja 
vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest 
laekumistest.

36.    Noortekogu vahendid ja vara kuuluvad noortekogule ning neid 
  kasutatakse ja käsutatakse noortekogu eesmärkide saavutamiseks 
  vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. 
  Noortekogu võib oma vara ja vahendid rentida, laenata või anda 
  tasuta kasutusse. Noortekogu ei kanna varalist vastutust liikmete 
  varaliste kohustuste eest.
37.    Noortekogu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. 
  detsembril. Juhatus korraldab noortekogu raamatupidamise vastavalt 
  seadusele. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik 
  juhatuse liikmed. Noortekogu maksab makse riigi‐ ja kohalikku 
  eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule 
  talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. 
  Noortekogu esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides 
  ettenähtud korras.
VI  NOORTEKOGU LÕPETAMINE
38.    Noortekogu tegevus lõpetatakse:

üldkoosoleku otsuse alusel, kui noortekogu tegevuse lõpetamine on 1. 
lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ja sellest on 
liikmetele põhikirja punktis 18 ettenähtud korras teatatud;
pankrotiavalduse  alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et 2. 
noortekogul on vähem vara kui võetud kohustusi;
noortekogu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;3. 
üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud 4. 
juhatuse liikmeid ja revident kolmel korral;
sundlõpetamise korral kohtuotsusega.5. 

39.  Noortekogu lõpetamisel toimub likvideerimine. Likvideerijateks 
  on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. 
  Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerija peab 
  olema teovõimeline füüsiline isik.  Likvideerijatel on noortekogu 
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  juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise 
  eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada noortekogu ainult ühiselt.
40.    Likvideerijad lõpetavad noortekogu tegevuse, nõuavad sisse võlad, 
  müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad 
  pärast nõuete rahuldamist allesjäänud vara maavalitsusele. 
  Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud 
  noortekogu likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata 
  teate noortekogu likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes 
  ja Riigi Teataja Lisas. Teadaolevatele võlausaldajatele peavad 
  likvideerijad saatma likvideerimisteate. Likvideerimisteates tuleb 
  märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu 
  jooksul viimase teate avaldamisest. Kui likvideeritava noortekogu 
  varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad 
  likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
41.    Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud 
  teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud 
  vara üldkoosoleku otsusega maavalitsusele. Vara ei või õigustatud 
  isikute vahel välja jagada. Kui vara ei saa üle anda, läheb vara üle riigile.
42.    Noortekogu lõppemisel kustutatakse noortekogu registrist 
  (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui noortekogu likvideerimise 
  lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on 
  registripidajal õigus noortekogu registrist kustutada. Likvideerijad 
  annavad noortekogu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või 
  kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse 
  likvideerijate avalduse põhjal. Kui likvideerijad ei ole täitnud oma 
  kohustusi, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud 
  kahju eest solidaarselt.
VII  ÜHINEMINE  JA JAGUNEMINE
43.    Noortekogu võib ühineda teise noortekoguga üldkoosoleku otsuse 
  alusel, kui noortekogu ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda 
  iseseisva punktina. Ühinemisel teise noortekoguga loetakse noortekogu 
  lõppenuks. Noortekogu võib ühineda teise noortekoguga ka selliselt, 
  et asutavad liidu. Sel juhul lähevad noortekogu vara, õigused ja 
  kohustused üle loodud liidule. Ühinemine toimub 
  likvideerimismenetluseta. Noortekogu võib ühineda ainult 
  mittetulundusühinguna tegutseva noortekoguga. 

 
MTÜ Järvamaa Noortekogu põhikiri on vastu võetud noortekogu 
asutamiskoosolekul.
 
Paides, 21. novembril 2005. aastal
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I TEGEVUSE ÕIGUSLIK ALUS
§ 1. Saare valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on Saare Vallavolikogu 
(edaspidi vallavolikogu) juurde moodustatud valla noorte esinduskogu.
§ 2. Noortevolikogu on vallavolikogu nõuandev kogu. 
§ 3. Käesoleva põhimäärusega sätestatakse noortevolikogu tegutsemise alused ja 
valimise kord. 
§4. Noortevolikogu esindab noorte huve ja tagab noorte osaluse noori 
puudutavate küsimuste kavandamisel, teostamisel ning hindamisel kohalikus 
omavalitsuses.
§ 5. Noortevolikogu tegevus põhineb demokraatial, liikmete omaalgatusel ja 
ühistegevusel.
§ 6. Noortevolikogu lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Saare 
Vallavolikogu õigusaktidest ja Eesti Vabariigi seadustest.
II TEGEVUSE EESMÄRGID  
§ 7. Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on kaitsta vallas noorte huve, edastada 
vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte ettepanekud, soodustada noorte 
omaalgatust ja vabatahtlikku tegevust ning aidata kaasa noorteürituste 
korraldamisele.
§ 8. Noortevolikogu ülesanne on selgitada välja noorte seisukohad noori 
puudutavates eelnõudes. 
III NOORTEVOLIKOGU VALIMISE KORD
§ 9. Noortevolikogu liikmeks võivad kandideerida noored vanuses 15–26 
eluaastat, kelle elukoht rahvastikuregistris on Saare vald või kes õpivad Voore 
Põhikoolis.
§ 10. Valimisõigus on 13–26‐aastasel noorel, kelle registreeritud elukoht on 
Saare vald või kes õpib Voore Põhikoolis.
§ 11. Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletamisel üheks aastaks.
§ 12. Noortevolikogu liikmete valimise korraldab noortevolikogu, v.a esimese 
koosseisu valimise, milleks Saare Vallavalitsus koos Saare valla Noortekoguga 
moodustab valimiskomisjoni ja avab kaks valimisjaoskonda – Kääpa ning Voore 
külas.
§ 13. Noortevolikogusse kuulub seitse (7) liiget.
IV JUHTIMINE
§ 14. Noortevolikogu liikmete hulgast valitakse noortevolikogu esimees, 
aseesimees ja sekretär.
§ 15. Noortevolikogu esimeheks, aseesimeheks ja sekretäriks võivad 
kandideerida kõik noortevolikogu liikmed.
§ 16. Noortevolikogu esimehe ülesanne on koordineerida noortevolikogu tööd, 
juhatada koosolekuid ning esitada otsuseid ja ettepanekuid vallavolikogule ja 
‐valitsusele.
§ 17. Noortevolikogu esimehe äraolekul juhib tegevust aseesimees.
§ 18. Noortevolikogu võib esimehe ja aseesimehe ennetähtaegselt ametist 
vabasta vähemalt 50%  liikmete ettepanekul, kui:
1. esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele või ei 
täideta kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
2. esimees või aseesimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima vähese 
aktiivsuse, tervisliku seisundi või mõnel muul põhjusel;
3. esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.
§ 19. Noortevolikogu sekretäri ülesanne on protokollida noortevolikogu 
koosolekud.

Lisa 5. Saare valla 
Noortevolikogu põhikiri
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V TÖÖKORRALDUS
§ 20. Noortevolikogu tutvub oma eesmärkide saavutamiseks vallavolikogu 
eelnõudega, osaleb vallavolikogu istungitel ning vallavolikogu komisjonide 
koosolekutel, kui arutelu all on noortega seonduvad teemad.
§ 21. Noortevolikogu töövorm on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, 
kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.
§ 22. Koosolekud on avalikud. 
§ 23. Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 
poole liikmetest.
§ 24. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.
§ 25. Koosolekule võib kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel 
oleva küsimuse sisule.
§ 26. Noortevolikogu koosolekud protokollitakse.
§ 27. Noortevolikogu otsused on vallavolikogule ja ‐valitsusele soovitusliku 
iseloomuga.
§ 28. Noortevolikogu liikmete ülesanne on osaleda noortevolikogu töös ja täita 
esimehe antud ülesandeid.
§ 29. Noortevolikogu lähtub oma töös tegevuskavast, mis kinnitatakse koosoleku 
istungil.
§ 30. Noortevolikogu liige võib avalduse alusel tagasi astuda.
§ 31. Noortevolikogu liikme umbusaldamisavalduse peavad olema allkirjastanud 
vähemalt pooled liikmed ja umbusaldus peab olema põhjendatud.
§ 32. Noortevolikogu liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele 
esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat. 
VI NOORTEVOLIKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
§ 33. Noortevolikogul on õigus tutvuda vallavolikogu eelnõudega, mis sisaldavad 
noortega seotud küsimusi ja valdkondi.
§ 34. Noortevolikogul on õigus esitada vallavolikogule ja ‐valitsusele 
ettepanekuid noori puudutavate küsimuste istungite päevakorda võtmiseks.
§ 35. Noortevolikogul on õigus koolitada liikmeid tegevustoetuseks eraldatud 
vahendite piires.
§ 36. Noortevolikogul on õigus viia läbi noori puudutavaid uuringuid ja küsitlusi 
ning esitada sellekohaseid analüüse vallavolikogule tutvumiseks või seisukoha 
võtmiseks.
§ 37. Noortevolikogul on õigus taotleda tegevuseks valla eelarvest rahalist 
toetust vastavalt vallavolikogu kehtestatud üldisele korrale.
§ 38. Noortevolikogu on kohustatud kinni pidama käesolevast põhimäärusest, 
tegevuskavast ja kasutama talle eraldatud tegevustoetust sihipäraselt.
§ 39. Noortevolikogul on kohustus anda vallavolikogule oma tegevusest aru kord 
aastas. 
VII TEGEVUSE LÕPETAMINE
§ 40. Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsustab Saare Vallavolikogu.
§ 41. Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos põhjendusega võivad 
teha vallavolikogu või noortevolikogu vähemalt 2/3 liikmete ettepanekul.
§ 42. Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse 
kehtetuks tunnistamisega.
VIII RAKENDUSSÄTTED
§ 43. Määrus jõustub 13. augustil 2011. aastal.
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SISSEJUHATUS
Eesti  noored  on  esindusorganisatsioonide  eestvedamisel  pidanud  viimastel 
aastatel  arvukalt  arutelusid  selle  kohta,  kuidas  julgemalt  ja  ulatuslikumalt 
panustada ühiskonda mõjutavate arengute suunamisse ning rääkida kaasa seal, 
kus noorte hääl võiks selgemalt välja kosta. 

Selle  töö üks  tulemusi  on noorte osaluskogude    tekkimine, mille  kaudu  saavad 
noored ligipääsu neid puudutavates otsustes kaasarääkimiseks. Välja töötatud kava 
järgi võiks Eestis kasutada mudelit, kus igas maakonnas on üks suurem noortekogu 
(MNK), kuhu kuuluvad maakonna omavalitsustes  tegutsevate noortevolikogude 
(NVK)  esindajad.  Sellise  koostöövormi  loomisel  on  strateegiliselt  läbi  kaalutud 
erinevad valikud ja võimalused ning välja töötatud juhendid, kuidas nii maakondlik 
kui ka kohalik noorte osaluskogu saaksid oma tegevust kavandada. See protsess 
on Eestis alles oma tee alguses ning täna pole noorte osaluskogude võrgustik veel 
kaugeltki nii  lai, kui võiks olla. Osaluskogude teema laiemaks tutvustamiseks  ja 
võrgustiku laiendamiseks teevad olemasolevad noortekogud‐noortevolikogud ja 
linnade‐valdade noorteaktiivid  koostööd kohalike  omavalitsuste, maavalitsuste, 
Eesti  Noorsootöö  Keskuse  (ENTK)  ja  Eesti  Noorteühenduste  Liiduga  (ENL),  et 
osaluskogude  tegevus  kõikides  Eesti  maakondades  veelgi  aktiivsemalt  käima 
läheks.

Noorte  osaluskogud  on  osa  suuremast  noortega  seotud  valdkonnast.  Teemaga 
seotud aruteludes on korduvalt jõutud ideeni mõelda noorte osaluskogude tööst 
ka pikemas tulevikuvaates ning arutleda, kuidas ja milliste tegevuste kaudu saaks 
noorte osaluskogud oma potentsiaali  avardada.  Järgnev visioonidokument ongi 
üks  püüe  analüüsida  ootusi, mis  noortel  ja  nende  partneritel  tuleviku  osas  on, 
ning küsida, millistele teemadele tuleb eeskätt tähelepanu pöörata, et see tulevik 
ka samas suunas kujuneks. 

Võib  küsida,  miks  tegeleda  noorte  osaluskogude  tulevikumõtetega  olukorras, 
kus  tänase seisuga pole  liikumisel veel n‐ö kindlat pinda all,  tervikpilt on Eesti 
lõikes ebaühtlane ning kandepind õhukesevõitu? Kuid kas pole just inspiratsiooni 
ja  julgeid  mõtteid  sisaldavad  tulevikuarutelud  üks  võimalusi  noori  enam  selle 
tegevusega  kaasa  kutsuda  ning  vajalik  samm  selleks,  et  selgitada,  kui  oluline 
on noortel endil oma mõtete eest seista ja partneritel omakorda need ideed ära 
kuulata? 

Miks mitte  anda  siis  ühe mõtteharjutuse  käigus  kõikidele  soovijatele  võimalus 
mõelda  sellisest  koostöömudelist,  mis  võiks  olla  Eesti  jaoks  optimaalne  ning 
tegeleda küsimustega nii, et vorm ei piiraks liialt sisu ning viimane omakorda liiga 
seosetuks ei muutuks. Alljärgnev ülevaade annab edasi ühe võimaliku valiku sellise 
harjutuse tulemustest. Oleks suurepärane, kui seda sihti suudetaks ka tulevikus 
strateegiate koostamisel silme ees hoida ning viia need kirjeldused jõudumööda 
ellu vastavalt homsetele võimalustele ja tingimustele. 

Lisa 6. Eesti noorte 
osaluskogude visioon 2018
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Selle nimel tasub juba homme tööle hakata. Per aspera ad astra.

KOOSTAJAD
Jorma Sarv – visioonidokumendi valmimise protsessi koordinaator
Anni Metstak – noorte osaluskogude fänn ja praktik
Kristo Notton – noorte osaluskogude fänn ja praktik

VISIOONI ÜLE ARUTLEMISE LÄHTEKOHAD
Visiooni kirjeldamisel on lähtutud mitmest erinevast vaatenurgast, mis joonistusid 
välja erinevate arutelude käigus. Peamisteks küsimusteks hindasid noored seda, 
kuidas tagada liikumise järjepidevus, millistel alustel toimib edaspidi osaluskogude 
struktuur ja omavaheline koostöö ning kuidas väärtustavad noorte osaluskogude 
tööd maakonnad, kohalikud omavalitsused.

Noorte  osaluskogude  liikumise  eesmärk  on  teha  noorte  hääl  ühiskonnas  enam 
kuuldavaks.  Nii  on  ootuspärane  esmajärjekorras  mõelda  sellele,  millisel  viisil 
saaksid noorte osaluskogud ennekõike oma arvamust avaldada ning kuidas selle 
sõnumi  kohalejõudmist  võimendada.  See  teemade  ring  koondab  endas  sisulisi 
küsimusi, millega  noorte  osaluskogud  võiksid  ja  saaksid  tegutseda ning  samuti 
seda, kui kitsalt või laialt oma tegevusi kavandada. Oluline on küsida, milline saab 
olla sellise arvamusavalduse mõju ning kas see peaks ennekõike olema suunatud 
kohalikule tasandile või kanduma üleriigilise organisatsiooni kaudu ka  laiemale 
pinnale.

Mõeldes noorte osaluskogude tänasele olukorrale ning vaagides erinevaid trende, 
joonistub välja vajadus arutleda teemadel, mis puudutavad organisatsiooni üldist 
ülesehitust  ja  seesmist  koostööd.  Siia  alla  kuuluvad  ideed  selle  kohta,  kuidas 
noorte osaluskogude  tekkimisele  ja püsimisele kaasa aidata ning kuidas  tagada 
nende  järjepidev  tegutsemine.  Samuti  kuulub  siia  küsimus,  kuidas  korraldada 
kogude  tegevusega  seotud  teadlikkuse  tõstmine,  et  teema  oleks  noorte  seas 
teadvustatud  ja  nähtaval.  Kogu  liikumise  organisatsiooniline  kese  näitab,  mille 
kaudu on võimalik endale seatud eesmärke ellu viia. 

Tänases  olukorras,  kus  tehakse  aktiivselt  tööd  organisatsiooni  ülesehitamiseks, 
on  selliste  sihtide  silme  ees  hoidmine  kindlasti  vajalik.  Ühest  küljest  on  see 
küsimus noorte osaluskogude positsioonist noorte seas ning sellest, kuidas aitab 
organisatsiooni ülesehitus kaasa  liikumise kasvule. Teisalt  on  sellega  seotud ka 
konkreetsed nägemused rahastamisest või näiteks noorte osaluskogude liikmete 
valimise korrast. 

Kuna noorte osaluskogud on olemuselt arutlemise platvormid, siis on ootuspärane, 
et nad seostuvad paljude teiste teemade ja liikumistega, mis noortele korda lähevad. 
Seega  on  oluline mõelda  ka  sellele, millist  lisaväärtust  osaluskogude  liikumine 
loob,  seda  nii  noorsootöö  plaanis  kui  ka  laiemalt  ühiskondlikus mõõtmes.  Ehk 
küsides  teistpidi  –  kas  oskame hinnata, mis  jääks  olemata  või  ellu  viimata,  kui 
sellist liikumist Eestis poleks?

Visiooni  kirjeldamisse  kaasati  aktiivselt  noori  ja  noorte  osaluskogusid.  Toimus 
kolm pikemat arutelu erinevate osaluskogudega ning nende partneritega. Samuti 
korraldati  internetis  aadressil  www.noortekogud.ee  küsitlus,  mille  abil  koguti 
teemast huvitatud noorte tagasisidet tulevikus nende jaoks oluliste prioriteetide 
ja tegevuste kohta. Küsitlusele vastas 21 osaluskogu. Alljärgnev ongi suurel määral 
kohtumiste  ja  küsitluse  tulemuste  peegeldus  varem  kirjeldatud  lähtekohtade 
valguses.
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NOORTE OSALUSKOGUDE TEGUTSEMISE 
EESMÄRK JA VIIS

MILLISEL JUHUL ON NOORTE OSALUSKOGUDE TEGEVUSE MÕJU KÕIGE 
SUUREM JA VAHETUM?
Arutelude  käigus  jäi  selgelt  kõlama  arvamus,  et  noorte  osaluskogude  fookust 
tuleb kujundada selliselt, et see on suunatud kohaliku omavalitsuse tegevustele. 
Seetõttu  on  võtmeroll  kogu  liikumise  sisu  ja mõju  osas  just  noortevolikogudel, 
kes on kõige  lähemal kohaliku tasandi otsuste  langetamisele ning nende ümber 
toimuvatele aruteludele. 

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TASAND EHK NOORTEVOLIKOGUD 
(NVK)
Noortevolikogu ülesanne on kujundada, koondada  ja esindada noorte arvamust 
kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Aastal 2018 on  loomulik  tõdemus,  et NVK  tegevuse  rõhk ei  ole ürituste 
korraldamisel,  vaid  sisulisel  tööl.  NVK  liige  saab  osaleda  täieõigusliku 
liikmena  omavalitsuse  volikogu  komisjonides,  eriti  valdkondades,  mis 
puudutavad noori, nt haridus, sotsiaaltöö, tervishoid, vaba aeg, kultuur, 
sport, muidugi ka noorsootöö jms.

Demokraatlike  valimiste  teel  moodustatud  noortevolikogu  on  2018.  aastal 
omavalitsuse  strateegiline  partner.  NVK  esindab  noorte  huve  ja  arvamust, 
aitab  sellega  kaasa  demokraatia  laiapõhjalisusele  ning  kodanikuühiskonna 
edendamisele.

Seega ei asenda noortevolikogu ka tulevikus noortekeskust või noortele suunatud 
tegevuste kavandajat, vaid on ellu kutsutud eelkõige selleks, et panustada kohaliku 
omavalitsuse volikogu ja selle komisjonide töösse. 

MAAKONDLIK TASAND EHK NOORTEKOGUD (MNK)
Maakondliku  noortekogu  ülesanne  on  koordineerida  maakonnas 
noortevolikogude tööd, lüüa kaasa ning esindada noorte huve maakonna tasandi 
otsustusprotsessides. 

2018.  aastal  ühendab  maakondlik  noortekogu  oma  liikmete  – 
noortevolikogude  –  kaudu  kõikide  maakonna  linnade‐valdade  noorte 
arvamuse. MNK esindab ja arendab oma liikmeid, mille abil loob kõikidele 
noortele mitmekesisemad võimalused otsustusprotsessides sosalemiseks 
ja tõstab osalusmotsivatsiooni.

Maakondliku tasandi selliseks kujunemise eelduseks on sisukas töö omavalitsustes 
asuvates  NVK‐des,  sest  maakondliku  noortekogu  liikmeskond  tekib  NVK‐de 
esindajatest (või omavalitsuste volitatud noortest). 

Loomulikult  on  väga  oluline,  et  mõlemad  osaluskogud,  nii  maakondlik  kui  ka 
kohalik,  teeksid  koostööd  oma  piirkonna  (valla,  maakonna)  tasandil  teiste 
organisatsioonidega (nt õpilasesindused, külaseltsid, noorteühingud jm).
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ORGANISATSIOONI ULATUS JA ÜLESEHITUS
KUI ULATUSLIK PEAKS NOORTE OSALUSKOGUDE LIIKUMINE OLEMA 
2018. AASTAL, ET SEE OLEKS ELUJÕULINE? 
Kuna  noorte  osaluskogude  liikumise  ambitsioon  on  üleriigiline,  siis  on  oluline 
tajuda  piiri  üksikute  heade  praktikate  ning  üldiste  hoiakute  muutumise 
vahel.  Liikumise  põhimõtted  juhinduvad  teadmisest,  et  kodanikuühiskonna  ja 
demokraatia  edendamiseks  on  vaja üksikjuhtudest  ulatuslikumat  tegevust  ning 
seega on seos noorte osaluskogude eesmärkide ja arvukuse vahel olemas.

Selleks,  et  noorte  osaluskogude  liikumine  püsiks  elujõulisena,  peaks 
2018. aastal vähemalt pooltes kohalikes omavalitsustes olema reaalselt 
toimiv noortevolikogu. Kõikides maakondades  toimib noortevolikogude 
katusorganisatsioonina maakondlik noortekogu.

Võttes arvesse kohalike omavalitsuste erinevat suurust, demograa<ilist olukorda 
ning  noorsootöö  varasemaid  praktikaid  oleks  liig  eeldada,  et NVK‐d  on  loodud 
kõikides  kohalikes  omavalitsustes,  kuigi  kindlasti  on  tegemist  püüdmist  väärt 
eesmärgiga.  Arutelude  ja  küsimustiku  tulemused  olid  võrdlemisi  üksmeelsed, 
hinnates, et aastaks 2018 on liikumine oma potentsiaali hästi ära kasutanud juhul, 
kui  vähemalt 51% kohalikes omavalitsustes on  reaalselt  toimiv NVK.  Seejuures 
on  oluline  märkida,  et  suur  osa  arvamuse  avaldajatest  pidas  seda  eesmärki 
teostatavaks.  Eestis  tegutseb  2011.  aasta  detsembri  seisuga  12  maakondlikku 
noortekogu ja umbes 60 noortevolikogu. 

MILLINE PEAKS OLEMA NOORTE OSALUSKOGUDE LIIKUMISE 
STRUKTUUR, ET KÕIGE PAREMINI OMA EESMÄRKE TÄITA?
Tänase  seisuga  pole  noorte  osaluskogudel  oma  kindlat  esindusorganisatsiooni 
ning  senine  eestvedamine  liikumise  käivitamiseks  ja  arendamiseks  on  tulnud 
peamiselt ENTK ja ENL‐i kaudu. Aruteludes tõstatus sageli küsimus selle kohta, 
millises  suunas  peaks  liikumise  koordineerimine  edenema  ning  kas  iseseisev 
üleriigiline katusorganisatsioon on vajalik või mitte. Sellele küsimusele täna ühest 
vastust pole, kuid kindlasti peab toimuma liikumine selgema jaotusega struktuuri 
suunas. 

Noorte osaluskogud on piisavalt konkreetse ja iseseisva tegevussuunaga liikumine 
ning  seetõttu  ei  pea  nad  tingimata  olema  mõne  teise  noorteorganisatsiooni 
osa.  Samas  tuleb  vaadelda  ka  laiemat  pilti  ning  hinnata  olukorda  seoses  teiste 
arengutega,  kus  seosed erinevate  liikumiste vahel on pigem  tervitatavad.  Seega 
tuleb  selles  küsimuses  veel  laiemas  ringis  nõu  pidada  ning  samm‐sammult 
otsustada, kuidas edasi minna. 

Kindlasti ei tohi aga noorte osaluskogude paiknemine valdkonnas olla kitsendatud 
viisil, mis pärsib nende sisutegevust. Siin on oluline roll sellel, kuidas toetatakse 
sisutegevuse kõige olulisemat tasandit ehk noortevolikogusid. Kõne alla tulevad 
sellised  lahendused, mis  reaalselt pakuvad kohapeal  tegutsevatele  volikogudele 
tuge, nõustamist ja neid ühtlasi motiveerivad.

Aastal  2018  on  noorte  osaluskogude  liikumisel  selge  ja  läbipaistev 
struktuur, milles on eristatud tegevused ja roll nii kohalikul, maakondlikul 
kui ka riiklikul tasandil. Kõik osaluskogud löövad täieõiguslike liikmetena 
kaasa riikliku katusorganisatsiooni tegevustes.
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MILLINE RAHASTAMISMUDEL AITAB NOORTE OSALUSKOGUDE 
EDENDAMISELE KÕIGE PAREMINI KAASA?
Kuigi  noorte  osaluskogude  liikumine  pole  olemuselt  kuidagi  suunatud  tulu 
teenimisele, kaasnevad selle edendamisega teatud kulud. Need peavad esmajoones 
katma organisatsiooni toimimiseks vajaliku miinimumi, et NVK‐d saaksid tegevuste 
kavandamisel vajaliku toe. 

Rahastamise kavandamine on samuti seotud struktuuri ülesehitusega. Väga tore 
oleks näha, et kohalikud omavalitsused mõistaksid üha enam liikumise olulisust 
ning  oleks  valmis  selle  toimimisse  panustama.  See  loob  hädavajaliku  toetuse 
just kohapeal ning süstib noortesse usku, et nende tegevus kodukandiga seotud 
küsimuste lahendamisel on teretulnud ja põhineb koostööl. 

Demokraatia  edendamisse  noorte  seas  panustab  praegu  ja  peaks  kindlasti 
ka  edaspidi  panustama  riik.  Need  toetused  peaksid  ideaalis  jagunema  üle 
kogu  struktuuri  ning  olema  proportsioonis  liikumise  ulatusega  (st,  et  kui 
noortevolikogusid tekib juurde, siis suureneb ka baastoetuse tase). Sellise toetuse 
taotlejaks  saab  olla  kas  noorte  osaluskogusid  esindav  katusorganisatsioon  või 
selleks  volitatud  noorteorganisatsioon  (sarnaselt  tänasele  olukorrale,  kus  seda 
teeb ENL).

Aastal 2018 on noorte osaluskogude rahastamine tagatud nii kohalikul, 
maakondlikul kui ka riiklikul tasandil. Kohalike omavalitsuste toetus on 
suunatud konkreetsele NVK‐le, mille aluseks on NVK tegevuskava, kus on 
näidatud  kavandatavad  tegevused  ning  oodatavad  tulemused.  Riiklik 
rahastus  toetab  läbipaistva  jaotuse  alusel  kogu  noorte  osaluskogude 
liikumist nii riiklikul, maakondlikul kui kohalikul tasandil.

KUIDAS TOETADA NOORTE OSALUSKOGUDE JÄTKUSUUTLIKKUST, 
NÄHTAVUST ÜHISKONNAS NING TEEMAGA SEOTUD TEADLIKKUSE 
KASVU?
Noorteorganisatsioonide  tööd  mõjutab  oluliselt  see,  kuidas  on  tagatud 
eestvedamise  järjepidevus. Mõne aktiivse noore  lahkumine kodukohast, kas siis 
õpinguteks  või  mõnel  muul  põhjusel,  ei  tohiks  kohe  käivitada  ahelreaktsiooni, 
mille tulemuseks on NVK ja MNK töö oluline pidurdumine või sootuks tegevuste 
katkemine.  Siin  saab  kaasa  aidata  kindel  töökorraldus, mis  aitab  selliseid  riske 
osaliselt maandada.

Aastal  2018  on  osaluskogude  seas  laialt  levinud  praktika  nn 
üleandmisperiood,  kus  eelmine  eestseisus  annab  1–3  kuu  jooksul  töö 
üle  järgmisele  eestseisusele.  Üleandmine  tähendab  lisaks  varasemate 
protokollide  üleandmisele  ühist  tööperioodi,  mille  jooksul  uued  tulijad 
viiakse kokku koostööpartneritega, selgitatakse eesmärke, tutvustatakse 
varasemat ajalugu ja tegevusi jms.

Selleks,  et  aidata  kaasa  noorte  püsimisele  organisatsiooni  juures  peab 
töökorraldus toimima viisil, kus igal NVK‐ ja MNKliikmel on oma kindel ülesanne 
ja roll, mis hoiab teda motiveerituna. Osaluskogu saab oma tegevusse kaasata ka 
juba osaluskogust välja liikunud liikmeid, moodustades nt vilistlaskogu, fännklubi, 
toetajaliikmeskonna vms. Väga oluline on ka NVK ümber toimiv tugev võrgustik, 
nii noorsootöötaja kui ka nt huvijuhi näol.

Aastal  2018  on  kohalikes  omavalitsustes,  kus  toimib  NVK,  ametis  0,5 
ametikohaga noortevolikogu koordinaator, kes nõustab NVK tegevust ja 
aitab kaasa liikumise populariseerimisele ning jätkusuutlikkusele. 

Kindlasti on oluline, et kohalik kogukond teaks, kuidas ning milliste põhimõtete 
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järgi nende omavalitsuses toimiv NVK tegutseb. Selle teadmise edasikandjad on 
NVK‐de liikmed või liikmekandidaadid, kuid see tegevus võiks olla laiem ja kirjas 
meediaplaanis. Nagu erakondlikus poliitikaski on siin olulisel kohal osaluskogude 
valimiste  läbiviimine  ning  sellega  kaasnev  teavitustöö.  Samuti  on  tähtis,  et 
mitteorganiseerunud  noored,  st  noored,  kes  ei  löö  kaasa  ei  osaluskogudes  ega 
teistes loodud võimalustes, oleksid teadlikud osaluskogude vajalikkusest.

Aastal  2018  toimuvad  noortevolikogude  liikmete  valimised  üheaegselt 
üle Eesti.  Samuti  on ühine  tähtaeg maakondlike noortekogude  liikmete 
määramiseks  NVK‐dest  ja  omavalitsustest.  Kõik  NVK‐d  moodustatakse 
demokraatlike valimistega, mis toimuvad vähemalt iga kahe aasta järel. 
NVK  liikmeks  saavad  kandideerida  kõik  noored,  kes  elavad  konkreetse 
omavalitsuse territooriumil või õpivad mõnes selle haridusasutuses , kus 
NVK tegutseb.
Aastal 2018 on noorte osaluskogude suvekoolis koos 1500 noort, kes on 
juba seotud osaluskogudega või soovivad nendest rohkem teada saada.

Väga  oluline  on,  et  noorte  osaluskogudes  kaasalöövad  noored  oleksid  kõrgelt 
motiveeritud ning peaksid osaluskogus kaasalöömist prioriteediks. Sellele aitab 
kaasa  ka  tegevuste mitmekesisus.  Näiteks  võib  üks  lisamotivaator  osaluskogus 
kaasalöömisel olla rahvusvaheliste projektidega seonduv tegevus. 
Kohaliku  kogukonna  probleemid  kitsamas  vaates  on  kõigil  erinevad,  kuid 
demokraatia võlu  ja valu põhineb sageli  sarnastel protsessidel ning küsimustel. 
Rahvusvaheline  arutelu  noorte  rollist  ja  kogemustest  ühiskonnas  toimuvate 
muutuste mõjutamisel on selles valguses oluline tegevussuund. See saab toimuda 
nii  otsekontaktidena  NVK  tasemel  (kas  sõprusomavalitsuste  või  teiste  kanalite 
kaudu) või ka laiemalt koordineerituna.

Aastal  2018  on  noorte  osaluskogude  riiklikul  katusorganisatsioonil 
välissuhete  strateegia,  milles  on  kirjeldatud,  kes  ja  millisel  viisil 
rahvusvahelisse  koostöösse  panustab  ning  kuidas  organisatsioon  neid 
selles tegevuses toetab.

MIS ON TÄNU HÄSTI TOIMIVATELE NOORTE OSALUSKOGUDELE EESTIS 
TEISITI AASTAL 2018?
Noorte  osaluskogud  suudavad  kindlasti  panustada  kodanikuühiskonna  ja 
demokraatia  edendamisse  Eestis.  Liikumise  kaudu  saavad  noored  vahetu 
kogemuse  sellest,  kuidas  sünnivad  nende  kogukonda  mõjutavad  otsused  ning 
mida peab teadma ja tegema selleks, et nendes valikutes kaasa rääkida. Suurem 
teadlikkus  demokraatia  toimimisest  kujundab  noortest  targema  valija  ning 
aktiivsema osaleja  kodanikuliikumistes. Nii  aitavad noorte  osaluskogud  olulisel 
määral kaasa Eesti kujundamisele läbipaistvamaks ja enam avatud ühiskonnaks.

Kindlasti muutuvad mitmekülgsemalt  läbimõelduks ka noorte osalusel tehtavad 
otsused, seda eriti nendes valdkondades, kus noored vahetult teavad ja tajuvad, 
mis võiks olla teisiti. Rikastub ka arutlusel olevate teemade ring ning kui toimivad 
nii kohaliku kui ka riikliku tasandi struktuurid, tekib võimalus saada põhjalikum 
ülevaade noorte arvamusest erinevate teemade kohta üle Eesti.

Samuti aitab osaluskogude töö kaasa teiste noorteorganisatsioonide toimimisele, 
pakkudes  näiteks  sisukat  täiendust  õpilasesindustele  ning  olles  partneriks 
kõikidele noorteliikumistele. 

Võib olla kindel, et noored, kes on saanud kodukandi arengus kaasa rääkida, ei 
suhtu kergekäeliselt ka oma elukoha tulevikku ning neil tekib lisamotivatsioon kas 
piirkonda elama jääda või sinna ühel hetkel tagasi pöörduda. Nii mõjutab noorte 
osaluskogude liikumine tõenäoliselt ka regionaalsete arengutega seotud trende.
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ETTEPANEKUD JA SOOVITUSED
Selleks, et noorte osaluskogud saaksid kirjeldatud suunas liikuda, tuleb alustada 
juba  täna.  Järgnevalt  mõned mõtted  ja  soovitused  nende  sammude  kohta,  mis 
tuleks kõigepealt arutlusele võtta.

Noorte  osaluskogud  algatavad  arutelu  sellest,  milliseks  kujundada  oma • 
huvisid esindav katusorganisatsioon. 
Noorte osaluskogud analüüsivad seniste noortevolikogude kogemuste põhjal • 
viise,  kuidas  parandada  infovahetust  NVK‐de  ja  kohalike  omavalitsuste 
vahel ning luua parem vastastikune kaasamine. Aruteludesse kaasatakse ka 
omavalitsuste liidud, maavalitsused ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.
Kohalikud  omavalitsused  kaaluvad  võimalusi  kutsuda  noori  volikogu • 
komisjonide liikmeteks, et seeläbi tuua arutelude juurde ka noorte arvamused 
ja mõtted.
Noorte  osaluskogud  arutavad  läbi  välissuhetega  seotud  võimalused  ja • 
eesmärgid  ning  kaasavad  aruteludesse  partneriteks  rahvusvahelise  tööga 
tegelevad organisatsioonid‐ühingud, et leida koostöövõimalusi.
Noorteorganisatsioonid kujundavad nägemuse noorte osaluskogude rollist ja • 
vastastikusest koostööst nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

ARUTELUDES OSALENUD ORGANISATSIOONID

Anija valla Noortevolikogu• 
Eesti Noorteühenduste Liit• 
Eesti Skautide Ühing• 
Haapsalu Noortevolikogu• 
Harjumaa Noortekogu• 
Hiiumaa Ankur MTÜ• 
Ida‐Virumaa Noortekogu• 
Imavere Noortevolikogu• 
Järva‐Jaani Noorteklubi• 
Järvamaa Noortekogu MTÜ• 
Koeru Noortevolikogu• 
Luunja Noortevolikogu• 
Läänemaa Noortekogu• 
Noored Sotsiaaldemokraadid• 
Põlvamaa Noortekogu• 
Pärnumaa Noorte Liit• 
Rapla valla Noortevolikogu• 
Raplamaa Noortekogu• 
Saare valla Noortevolikogu• 

Tallinna linna Noortevolikogu• 
Tallinna Linnavalitsuse Spordi‐ ja • 
Noorsootöö Amet
Tapa Noortevolikogu• 
Tartu Noortevolikogu • 
Tartu valla Noortevolikogu• 
Tartumaa Noortekogu• 
Tõrva Noortevolikogu• 
Valgamaa Noortekogu• 
Võru Linna Noortekogu• 
Võru Linnavalitsus• 
Väike‐Maarja Noortevolikogu• 
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Murakamaa Noortekogu koosoleku protokoll

Kuupäev:   18.02.2012
Koosoleku algus:  kell 18.00
Koosoleku lõpp:   kell 20.05
Koht:     Muraka Maavalitsus 
    (Odraiva tee 5, Muraka linn, Muraka maakond, Eesti)
Osalesid:   noortekogu liikmed Meelis Maasikas, Kai Kannike, Kristo
    Kellamees, Ants Hakkaja, Leelo Laululind, Pepe Šmõud, Lauri 
    Liim, Hendrik Ilves, noorsootöötaja Nele Naiselik (kutsutud)
Puudus:    Anna Rong
Juhatas:    Lauri Liim
Protokollis:   Nele Naiselik
Päevakord: 
  1. Päevakorra kinnitamine 
  2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
  3. Eelarve kinnitamine
  4. Aseesimehe valimine 
  5. Heategevuskontserdi korraldamisest 
  6. Maakondlike noortekogude suvekoolis osalemine 
  7. Jooksvad küsimused
*********************************************** 
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: Noortekogu otsustas kinnitada koosoleku päevakorra ühehäälselt. 

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmise juhatuse koosoleku protokolli:
Punkt 6: 26. veebruari koosolekul arutatakse noortekogu uue juhatuse võimalike 
kandidaatide üle;
Punkt 7: Maakonna õpilaste üldfoorumil 4. aprillil osalemist on lubanud kaaluda 
Hendrik.
Otsus: Noortekogu otsustas kinnitada eelmise koosoleku protokolli ühehäälselt.

3. Eelarve kinnitamine
Lauri Liim: Noortekogu juhatus on koostöös noorsootöötajaga koostanud 
noortekogu käesoleva aasta eelarve projekti. Eelarve maht on suurenenud 
võrreldes eelmise aastaga 10%, st viis tuhat krooni. 
Hendrik Ilves: Miks on transpordikulutusi võrreldes eelmise aastaga 
vähendatud?
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Lauri Liim: Sellepärast, et kõik meie maakonna vallad leidsid oma eelarvest 
vahendeid, et toetada nende vallast pärit noortekogu liikmete sõidukulude 
kompenseerimist. Allesjääva raha saame suunata mujale.
Kai Kannike: Mis juhtub siis, kui tulude poolel ettenähtud 250 euro suurust 
toetust kohalikelt ettevõtjatelt ei laeku?
Lauri Liim: Siis tuleb eelarvet muuta. Üldiselt ma ikka arvan, et laekub. Olen 
pidevalt ettevõtjatega kontaktis.

Otsus: Kinnitada Murakamaa noortekogu 2012. aasta eelarve (lisa 1).
Poolt 6, vastu 1, erapooletuid 1

4. Aseesimehe valimine
Lauri Liim: Seoses Peeter Päikese lahkumisega noortekogust tuleb meil valida 
uus aseesimees. Kes soovib üles seada oma kandidatuuri?
Ants Hakkaja: Mina soovin kandideerida.
Meelis Maasikas: Esitan kandidaadiks Kai Kannikese.
Kai Kannike: Loobun kandideerimast.

Otsus: Kinnitada noortekogu aseesimeheks Ants Hakkaja.
Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 1

5. Heategevuskontserdi korraldamisest
Pepe Šmõud annab ülevaate heategevuskontserdi korraldamise hetkeseisust. 
Esinejad on olemas, kultuurikeskuse ruumid on kinni pandud. Puudu on veel 
vaid vabatahtlikud ning reklaamplakatid.

6. Maakondlike noortekogude suvekoolis osalemine
Ants Hakkaja: Järjekordne maakondlike noortekogude suvekool toimub augusti 
alguses. Igast noortekogust oodatakse kahte osalejat. Mina ja Lauri sooviksime 
minna. Kas on veel soovijaid? Osalustasu on 20 euro inimese kohta, mis tuleb 
kanda noortekogu eelarvest. 

Otsus: Maakondlike noortekogude suvekooli lähevad Ants ja Lauri. Osalustasu 
40 eurot kaetakse noortekogu eelarvest.

7. Jooksvad küsimused
Lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub järgmisel kolmapäeval kell 17.00 
maavalitsuse saalis.

Lauri Liim            Nele Naiselik
koosoleku juhataja          protokollija
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Pillapalla Noortevolikogu 
PRESSITEADE 
30. august 2011 a.

Pillapalla noored asutasid Eesti esimese loomalasteaia
Pillapalla Noortevolikogu otsustas eilsel koosolekul asutada Pillapalla külasse 
vana koolimaja ruumidesse Eesti esimese loomalasteaia. Algatuse eesmärk on 
võimaldada loomi ja loodust armastavatel Pillapalla noortel õppida tundma 
loomade hingeelu ning omandada kogemusi heast loomapidamisest. Samuti on 
loomalasteaed hea võimalus tööl käivatele perekondadele, kelle peres kasvab 
noor koduloom, usaldada oma loom päevaks headesse kätesse.

„Meie teada ei ole kuskil Eestil midagi sellist varem tehtud. Mul on hea meel, et 
just meie valla noortevolikogu oli esimene, kes sellise algatusega välja tuli,“ ütles 
Pillapalla Noortevolikogu esimees Risto Rinnalihas. Loomalasteaed on avatud 
alates järgmisest esmaspäevast ning selle tööaeg on kella üheksast hommikul 
kuni kella seitsmeni õhtul. Risto Rinnalihase sõnul hoiavad lasteaias loomi 
vabatahtlikkuse alusel enamasti kohaliku kooli õpilased, ent koolivaheaegadel on 
oodatud kõik huvilised. Rinnalihas lisas, et kuna Pillapalla Gümnaasium töötab 
kahes vahetuses, siis hommikuti tegutsevad vanas koolimaja hoones loomadega 
algklasside ning pärastlõunal veidi vanemad õpilased.

Pillapalla Noortevolikogu kutsub kõiki loomaomanikke, kelle koduloom on 
noorem kui kaks aastat, kontakteeruma Pillapalla Noortevolikoguga. Loomahoiu 
päevatasu on 1,5 eurot ning saadud raha eest ostetakse lasteaeda erinevat 
sisustust ning mänguasju. Loomatoit tuleb igal omanikul ise loomale kaasa 
panna.

 
Lisainfo: 
Risto Rinnalihas 
Pillapalla Noortevolikogu 
esimees 
Telefon:  8004910 
E‐post: risto@pillapallanv.ee
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