RAE NOORTEVOLIKOGU
1. KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn
6. märts 2017
Algus 18.00
Lõpp 19.37
Istungit juhatas Noortevolikogu istungi alguses valimiskomisjoni esimees Kädi Kuhlap,
hiljem esimees Frederik Tihhonov. Protokollis valimiskomisjoni esimees Kädi Kuhlap.
Võtsid osa: Grethe Aikevitšius, Johannes Tiitus, Marion Maasar, Georg Sikka, Gerli Veeleid,
Frederik Tihhonov, Risto Tõldsep.
Külalised: Kädi Kuhlap.
Päevakord:
1. Valimiskomisjoni esimehe Kädi Kuhlapi sõnavõtt
2. Üksteisega tutvumine
3. Noortevolikogu esimehe valimine
4. Noortevolikogu aseesimehe valimine
5. Liikmete jagamine toimkondadesse ja toimkondade juhtide valimine
6. RNV prioriteetide paika panemine
7. Osalemine Rae valla Noortefestivalil ja teistel Rae valla üritustel
8. Järgmise kohtumise aeg
Valimiskomisjoni liige Kädi Kuhlap avas Noortevolikogu istungi.

Kohal oli Noortevolikogu 7 liiget. Puudus 0 liiget.
Istungi päevakord on välja saadetud 8-punktilisena.
Kädi Kuhlap tegi ettepaneku päevakord kinnitada.
Otsustati: 7 poolthäälega, vastuhääli ei olnud, erapooletuid hääli ei olnud, kinnitada
päevakord etteantud kujul.
Päevakorrapunkt nr 1
Valimiskomisjoni esimehe sõnavõtt
Ettekandja: valimiskomisjoni esimees/Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsiaist Kädi Kuhlap
Kädi Kuhlap alustas sellega, et tänas kõiki noori, kes osalesid noortevolikogu valimisel ning
samuti ka neid noori, kes on juba mitut aastat noortevolikogu algatusgrupina toimetanud.
Tõdeti, et esmakordselt Rae valla ajaloos on ametlikult olemas Rae valla Noortevolikogu.
Päevakorrapunkt nr 2
Üksteisega tutvumine
Noortevolikogu liikmed sai omavahel paremini tuttavaks. Igaüks rääkis natukene endast, et
kes ta on ja kust ta tuleb. Samuti millega keegi tegeleb, millised on nende hobid ja huvid ning
mida na sooviksid koos RNViga ellu viia ning ära teha.
Päevakorrapunkt nr 3
Noortevolikogu esimehe valimine
Ettekandja: valimiskomisjoni esimees Kädi Kuhlap
Hääletus toimus salajase hääletuse teel. Iga osaleja sai endale hääletusedeli, kuhu tuli
kirjutada esimehe nimi.
Otsustati: 7 poolthäälega, vastuhääli ei olnud, erapooletuid hääli ei olnud kinnitada Frederik
Tihhonov Rae valla Noortevolikogu esimeheks.
Päevakorrapunkt nr 4
Noortevolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja: esimees Frederik Tihhonov
Hääletus toimus salajase hääletuse teel. Iga osaleja sai endale hääletusedeli, kuhu tuli
kirjutada esimehe nimi.

Hääletustulemused:
Kandidaat Risto Tõldsep 4 poolthäält.
Kandidaat Johannes Tiitus 2 poolthäält.
Kandidaat Grethe Aikevitšius 1 poolthäält.
Otsustati: 4 poolthäälega kinnitada noortevolikogu aseesimeheks Risto Tõldsep.
Päevakorrapunkt nr 5
Liikmete jagamine toimkondadesse ja toimkondade juhtide valimine
Ettekandja: esimees Frederik Tihhonov
Liikmed ise avaldasid soovi kuuluda toimkondadesse oma huvide ning oskuste põhiliselt.
Otsustati:
Haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkonda kuuluvad Gerli Veeleid ja Georg Sikka,
vastutavaks isikuks on Gerli Veeleid.
Tervise- ja sotsiaaltöö toimkonda kuuluvad Risto Tõldsep ja Marion Maasar, vastutajaks on
Risto Tõldsep.
Kommunikatsiooni- ja turundustoimkonna võtsid enda peale Johannes Tiitus, Grethe
Aikevitšius ja Risto Tõldsep. Peavastutaja on Johannes Tiitus.
Noortevolikogu esimees, Frederik ei kuulu noortevolikogu toimkondadesse eesmärgiga
keskenduda rohkem noortevolikogu igapäevatöösse ning selle juhtimisse ja koordineerimisse.
Päevakorrapunkt nr 6
RNV prioriteetide paika panemine
Ettekandja: esimees Frederik Tihhonov
Noortevolikogu pani paika ka nende esialgsed prioriteedid. Nende kohta võib tegelikult öelda
ka põhiväärtused. Nendeks on toimiva koostöövõrgustiku loomine, noorte kaasamine läbi
noorte ettevõtlikkuse, noorte teadlikkuse tõstmine Rae valla Noortevolikogu tegemiste kohta.
Päevakorrapunkt nr 7
Osalemine Rae valla Noortefestivalil
Ettekandja: valimiskomisjoni esimees/Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsiaist Kädi Kuhlap
Kädi Kuhlap tutvustas noortele peagi toimuvat üritust ning uuris noorte käest, kas nad oleksid
nõus üritusel kaasa löömast ning mõtlemast. Samuti arutleti, kes võiks antud üritusel olla
peaesineja ning mida noortele antud üritusel pakkuda. RNV liikmetele pakkus antud üritus
palju huvi.

Otsustati, et osaletakse aktiivselt 10. juuni ehk siis Rae valla Noortefestivali korraldamises
ning planeerimises. Samuti planeeritakse lähitulevikus kohtuda Eesti Noorteühenduste Liidu
ning Rae vallavanema ning volikogu esimehega. Ka on soov külastada Rae Vallavolikogu
istungit ning saada ülevaade selleaastastest noorsootöö-kultuuri ja spordiüritustest, kus oleks
võimalik kaasa teha või siis enda esindusega väljas olla.
Päevakorrapunkt nr 8
Järgmise kohtumise aeg
Ettekandja: esimees Frederik Tihhonov
Samuti planeeritakse lähitulevikus kohtuda Eesti Noorteühenduste Liidu ning Rae
vallavanema ning volikogu esimehega. Ka on soov külastada Rae Vallavolikogu istungit ning
saada ülevaade selleaastastest noorsootöö-kultuuri ja spordiüritustest, kus oleks võimalik
kaasa teha või siis enda esindusega väljas olla.
Järgmise kohtumise aeg lepiti kokku 13.03.2017 Rae Kultuurikeskusea.

Vastu võetud 6. märts 2017.
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