INFOPAKETT LÄÄNERANNA
NOORTEVOLIKOGU
KANDIDAATIDELE
2022

Sisukord
Sisukord .......................................................................................................................................... 2
Mis on noortevolikogu? .................................................................................................................. 3
Enne kandidatuuri esitamist ............................................................................................................ 3
Milline on orienteeruv töömaht? ................................................................................................. 4
Motivatsioonikiri ......................................................................................................................... 4
Kandidatuuri esitamine ................................................................................................................... 4
Kandideerimisperiood ..................................................................................................................... 5
Valimiste ajal .................................................................................................................................. 5
Pärast valimisi ................................................................................................................................. 6
Kontakt ............................................................................................................................................ 6
Lisa 1. Teavitus ............................................................................................................................... 7

2

Mis on noortevolikogu?
Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures
tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla
või linna pädevusse kuuluvaid noortega seotud küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavõi linnavolikogule ja -valitsusele.
Kohalikud omavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, mistõttu on neil
ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagatakse olukord, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi
demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna
täisväärtusliku liikmena.
Lääneranna Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Lääneranna vallas elavate või
õppivate 13-26 aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab
Lääneranna valla noorte huve.
Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katusorganisatsioon Eesti
Noorteühenduste Liit (ENL). ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. Nemad unistavad
tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Nad näevad palju tegusaid noori, kes mõjutavad
ja muudavad ühiskonda paremuse suunas.
ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori
toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi
huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
ENLi visioon: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik
ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.”

Enne kandidatuuri esitamist
Loe

kindlasti

läbi

Lääneranna

Noortevolikogu

põhimäärus,

mille

leiad

www.laanerannavald.ee/noortevolikogu lehelt.
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Milline on orienteeruv töömaht?
Noortevolikogu koosseisu volituste kestvus on kaks aastat ning algavad valituks saamisest
2022 oktoobris ja lõppevad 2024.
Noortevolikogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu
jooksul. Istungi pikkuseks on umbes 2-3 tundi. Seega aastas tähendab see minimaalselt 12-18 tundi
panust. Ülejäänud panus oleneb sellest, kui palju noortevolikogu ja selle liikmed lisaks soovivad
panustada.
Motivatsioonikiri
Lisaks sellele, et motivatsiooniskirjas tood välja kirjelduse enda tegemistest, senistest kogemustest
ja põhjendad soovi noortevolikogu töös osaleda, võiks sul olla oma teema, millesse oled valmis
omalt poolt vabatahtlikuna panustama. Noortevolikogu liikmena ei saa sa jagada vallavalitsusele
või vallavolikogule käske või ülesandeid, küll aga algatada erinevaid kohtumisi otsustajatega või
osaleda koos nendega erinevates aruteludes.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada
vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate
hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest
ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu. Seega ka noortevolikogu liikme
eesmärgid saavad olla seotud nende valdkondadega. Näiteks välispoliitika, riigi maksusüsteem või
sõjaväeteenistus ei ole teemad, milles tehakse otsuseid kohaliku omavalitsuse tasandil.

Kandidatuuri esitamine
Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab või õpib Lääneranna vallas ja kes on valimiste
toimumise hetkel 13-26aastane. Juhul kui noor osutub valituks Lääneranna Noortevolikokku, kuid
volituse kehtivuse perioodil ei ela või ei õpi enam Lääneranna vallas või ületab lubatud vanusepiiri,
arvatakse liige noortevolikogu juhatuse otsusega noortevolikogust välja.
Kandideerimisavaldus esitatakse etteantud vormil, mille saab alla laadida leheküljelt
www.laanerannavald.ee/noortevolikogu.
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Avaldusi võetakse vastu elektroonilisel emailile anneli.pikkmets@laaneranna.ee kuni 21.09.2022
kell 23.59 või paberkandjal Lääneranna Vallavalitsuses kuni 21.09.2022 kell 16.00.
Kandidaadil on õigus esitada avaldus mitu korda. Sel juhul kehtib viimasena esitatud avaldus.
Kandidaadil on õigus avaldusest loobuda hiljemalt 21.09.2022 kell 23.59 teavitades sellest emailile anneli.pikkmets@laaneranna.ee.
Avaldustele ei tehta keelelist korrektuuri, seega ole tähelepanelik, et ei tekiks hooletusvigu.

Kandideerimisperiood
Lääneranna Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse
23.09.2022 Lääneranna valla veebilehel. Kuid kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse
esitamist alustada enda kandidatuuri tutvustamisega.
Eelhääletamine toimub 26.09.2022-2.10.2022 järgnevates asutustes nende lahtioleku aegadel:
Lihula Noortemaja, Lõpe Klubi, Varbla Rahvamaja, Kõmsi Rahvamaja, Koonga Noortetuba.
Valimispäev on 07.10.2022 Lääneranna Noortevolikogu üldkogul Lihula Kultuurimajas algusega
kell 16.00. Kandidaadid esinevad üldkogul kuni viie minuti pikkuse motivatsioonikõnega, millele
järgneb küsimuste voor.
Eelhääletamisel hääletanud noored ei saa valimispäeval uuesti valida.

Valimiste ajal
Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes
aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset
valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on
üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles
valima mõne kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust.
Aktiivse agitatsiooni alla ei kuulu vestlus korraga ühe inimesega kas suuliselt või kirjalikult.

5

Pärast valimisi
Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt 07.10.2022. Kui kaebusi ei ole laekunud,
kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks
osutunute nimekiri. Komisjoni esimees esitab valimistulemused üldkogul ning teeb teatavaks
kandidaatide isiklikud hääletustulemused.

Kontakt
Lääneranna

Noortevolikogu

valimisi

korraldab

Lääneranna

Vallavalitsuse

kinnitatud

valimiskomisjon:
komisjoni esimees:
 Anneli Pikkmets, anneli.pikkmets@laaneranna.ee, tel 54537676,
liikmed:
 Eliise Lepp (eelhääletuse kontakt Lihula Noortemajas), laanerannanoored@gmail.com.;
 Kristel Rohumägi (eelhääletuse kontakt Lõpe klubis), lopeklubi@laaneranna.ee;
 Lilia Urb (eelhääletuse kontakt Kõmsi Rahvamajas), liliaurb1982@gmail.com;
 Janar Sõber janar.sober@laaneranna.ee
 Jane Mets jane.mets@laanerannavald.ee
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