Valgamaa Noortekogu
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1. Valgamaa Noortekogu (edaspidi noortekogu) on vabatahtlik ühendus, mille
põhitegevus on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus.
2. Noortekogu ühendab aktiivseid noori füüsilisi isikuid.
3. Noortekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja
käesolevast põhikirjast.
4. Noortekogul on oma sümboolika.
5. Noortekogu asukoht on Valga ja tema tegevuspiirkonnaks on Valgamaa.
6. Noortekogu on asutatud 23. märtsil 2006.a.
II EESMÄRGID JA TEGEVUS
7. Noortekogu tegevuse eesmärgiks on:
7.1. võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessides ja kaitsta oma huvisid neid
puudutavates valdkondades;
7.2. ühendada

maakonnas

tegutsevaid

noori,

noorteorganisatsioone

ja

noortevaldkonna inimesi, kaasates neid oma tegevustesse;
7.3. läbi eesmärkide täitmise pakkuda noortekogu liikmetele võimalusi
eneseteostuseks ja arenguks.
8. Noortekogu alameesmärgid on:
8.1. tuua noorte probleemid ja vajadused maakondlikule tasandile;
8.2. suurendada generatsioonide vahelist mõistmist;
8.3. leida meetodeid noorte aktiviseerimiseks ning võimaluste mitmekesistamiseks;
8.4. propageerida elujaatavat suhtumist;
8.5. luua

oma

eesmärkide

täitmiseks

(noorteorganisatsioonid,

toimiv

omavalitused,

noortevolikogud,noorteühendused);
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koostöövõrgustik
noortekogud,

8.6. tagada noortekogu jätkusuutlikkus.
9. Eesmärgi täitmiseks noortekogu:
9.1. koondab ja ühendab erinevaid noori füüsilisi isikuid;
9.2. kaasab noortekogu tegevusse erinevatest regioonidest aktiivseid inimesi;
9.3. organiseerib regionaalseid noorsootöö valdkonna üritusi ja ettevõtmisi;
9.4. arendab koostööd teiste tegutsevate noortekogude, noortevolikogude, seltside
ja

liitudega,

teiste

organisatsioonide

ja

noorteühendustega,

kohalike

omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega;
9.5. tagab võimalusel isikutele, kellele on noortekogu poolt antud kohustused või
ülesanded, täiendkoolituse;
9.6. viib tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
noorteüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid
noortekogu kasutuses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku
varaga;
9.7. osaleb võimalusel maakondlikul tasandil moodustatud noorsootööga seotud
komisjonide töös.
10. Noortekogu tugiisikuks on Valga Maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal, kes ei
kuulu noortekogu liikmeskonda.

III LIIKMESKOND
11. Noortekogu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud vanuses 14-30 aastat, kes
tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.
12. Noortekogu toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma
tegevusega aitavad kaasa noortekogu eesmärkide elluviimisele.
13. Noortekogu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta otsus
tehakse järgmisel üldkoosolekul või listi teel.
14. Liikmelisust noortekogus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
15. Liikmel on õigus:
15.1.

osaleda kõigil noortekogu poolt korraldatud üritustel;

15.2.

osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös;

15.3.

saada noortekogu tegevusest informatsiooni;

15.4.

avalduse alusel noortekogust välja astuda;

15.5.

moodustada erinevaid töögruppe;
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15.6.

valida ja olla valitud;

15.7.

umbusaldada ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi

korrektselt;
15.8.

konsulteerida ametnikega, saada koolitust;

15.9.

kasutada noortekogu käsutuses olevat vara;

15.10. esindada noortekogu;
15.11. kutsuda kokku koosolekuid.
16. Liige on kohustatud:
16.1.

järgima noortekogu põhikirja;

16.2.

arendama noortekogu tegevust;

16.3.

osalema üldkoosolekutel;

16.3.1.

Üldkoosolekutelt puudumisest tuleb teavitada esimeest vähemalt 24

tundi enne koosoleku algust, vastasel juhul loetakse puudumine
põhjusetuks.
16.3.2.

Kolmelt

järjestikuselt

koosolekult

põhjuseta

puudumisel

eemaldatakse liige noortekogu liikmete nimekirjast.
16.3.3.

Kui üks liige kahtleb puudumise mõjuvas põhjuses, avab esimees

arutelu koosolekul, kus arutatakse, kas puudumine on mõjuv või mitte.
Vajadusel hääletatakse.
16.3.4.

Liikmel on õigus mõjuvatel põhjustel tagasi kandideerida kuu aja

jooksul.
16.4.

kasutama heaperemehelikult ning säästlikult noortekogu käsutuses olevat

vara.
IV ÜLDKOOSOLEK
17. Noortekogu kõrgemaks organiks on üldkoosolek.
18. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt viis korda kalendriaasta jooksul.
18.1.

Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda

nõuavad noortekogu huvid või noortekogu liikmed.
18.2.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest

peab ette teatama vähemalt 5 päeva.

Kokkukutsumise teates peab olema äranäidatud üldkoosoleku toimumise aeg,
koht ja koosolekul käsitletavad teemad.
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18.3.

Üldkoosolek võtab vastu otsuseid noortekogu juhtimise ja tegevuse

küsimustes.
19. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
19.1.

noortekogu põhikirja ja eesmärkide muutmine;

19.2.

noortekogu tegevuse lõpetamise otsustamine;

19.3.

noortekogu majandusaasta aruande kinnitamine;

19.4.

noortekogu aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

19.5.

noortekogu juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate

juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
19.6.

vajadusel noortekogu tööd toetavate ametikohtade loomine;

19.7.

juhatuse struktuuri kinnitamine ja liikmete valimine.

20. Noortekogu võtab vastu otsused lihthäälteenamusega. Kõigil noortekogu liikmetel
on hääletamisel üks hääl.
20.1.

Kõik hääletused on avalikud.

20.2.

Isikuvalimised on salajased, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

21. Kõik noortekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid allkirjastab koosoleku
juhataja ja protokollija.
22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 51% liikmetest.

V JUHTIMINE
23. Noortekogu juhib ja esindab juhatus. Noortekogu juhatuse liikmete arvu määrab
üldkoosolek.
24. Esimehe, aseesimehe ja juhatuse liikmete valimised toimuvad kalendriaasta lõpus.
25. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem
lihthäälte enamus.
26. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul
juhatuse liikmete valimise korra alusel.
27. Juhatus peab andma noortekogu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja
esitama nende nõudmisel vastava aruande.
28. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitamata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega noortekogule
süüliselt tekitatud kahju eest ainuisikuliselt.
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29. Juhatuse pädevusse kuulub:
29.1.

noortekogu üldkoosolekute ettevalmistamine;

29.2.

noortekogu töögruppide moodustamine ja nende töö koordineerimine;

29.3.

noortekogu

tegevuskava

ja

eelarve

koostamine,

nende

esitamine

üldkoosolekule ning Eesti Noorteühenduste Liidule.
30. Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele. Juhatuse
koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning
allkirjastatakse juhatuse esimehe või aseesimehe poolt.

VII VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

31. Noortekogu ei oma varalisi vahendeid. Noortekogu vara haldab Valga Maavalitsus,
kes eraldab vahendid ja tegevustoetused vastavalt noortekogu poolt vastu võetud
eelarvele või maavanemale esitatud ühekordsetele taotlustele.
32. Noortekogu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.
33. Noortekogu raamatupidamise korraldab Valga Maavalitsus vastavalt seadustele.
Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ning
kinnitab Valga maavanem. Noortekogu esitab oma tegevuse kohta aruande
ettenähtud korras.
VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE
34. Noortekogu tegevus lõpetatakse:
34.1.

üldkoosoleku otsuse alusel, kui noortekogu tegevuse lõpetamine on lülitatud

üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ja sellest on liikmetele põhikirja
punktis 18 ettenähtud korras teatatud;
34.2.

noortekogu liikmete arvu vähenemisel alla kahe.

Valgamaa Noortekogu põhikiri on muudatustega kinnitatud Valgas 26. veebruaril 2017.

Triin Jaansalu
Valgamaa Noortekogu esimees

Sirli Pippar
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Valgamaa Noortekogu juhatuse liige

Monika Muru
Valgamaa Noortekogu juhatuse liige
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