
 

 

Tartu Linna Noortevolikogu 

 

I istungi protokoll  

 
 

Kuupäev - 10. veebruar 2020 

Algus - 16.30 

Lõpp - 18.00 

 

Osalevad - Liisi Haljasorg, Sandra Laur, Sandra Schihalejev, Kristin Tõnisson, Liisa Viktooria 

Puurand, Karl Martin Parvei, Airi Park (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus) 

 

Puuduvad -  

 

Külalised - Trinity Liisa Lotta Kannus, Katre Kruse 

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Esimehe ja aseesimehe valimised 

4. Töökorra ülevaatamine ja kinnitamine 

5. Valimislubadused ja tööplaan 

6. Noorsootöö projektide hindamiskomisjoni TLNV esindaja nimetamine 

7. Noorte osaluse teemaline arutelu linnavalitsuses, TLNV esindajad 

8. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

9. Kohapeal tekkinud teemad 

 

1. Esimehe ja aseesimehe valimised 

Tartu Linna Noortevolikogu II koosseisu esimeheks kandideerib Sandra Laur. Salajase hääletuse 

tulemusena on 5 poolt ja 1 erapooletu, Sandra Laur on valitud Tartu Linna Noortevolikogu esimeheks. 

Tartu Linna Noortevolikogu aseesimeheks kandideerib Sandra Schihalejev. Salajase hääletuse 

tulemusena on Sandra Schihalejev ühehäälselt valitud aseesimeheks. 

Otsus: Tartu Linna Noortevolikogu II koosseisu esimees on Sandra Laur ja aseesimees on 

Sandra Schihalejev. 

 

2. Tartu Linna Noortevolikogu täpsem töökord 

Tartu Linna Noortevolikogu täpsem töökord on protokolli lisa 1. Töökord kinnitati ühehäälselt. 

 

3. Valimislubadused ja tööplaan 

Tartu Linna Noortevolikogu valimislubadused on teavitada noori stipendiumitest (info koondamine, 

küsitlus, infoleht/infopäev), sisekeskkonna arendamine (koostöö tegemine teiste 

noortevolikogudega), noortevolikogude kohta teadlikkuse tõstmine (näiteks instagram), vaimse 



 

 

tervise projekt (näiteks kõlendejad koolide õpilasesinduste juhtidele rääkima, teha koostööd Lille 

Noortekeskusega, kutsuda ekspert osaluskohvikusse). 

Stipendiumide küsitlus - 2. märts 

Koostöö Lille Noortekeskusega - aprilli 1. pool 

Koolipsühholoogi küsitlus - ? 

 

4. Noorsootöö projektide hindamiskomisjoni Tartu Linna Noortevolikogu esindaja nimetamine 

Hindamiskomisjoni kandideerivad Karl Martin Parvei, Liisa Viktooria Puurand, Sandra Laur ja 

Sandra Schihalejev. Loosi tõmbas Katre Kruse, loosi tulemusena on Tartu Linna Noortevolikogu 

esindaja hindamiskomisjonis Karl Martin Parvei. 

Otsus: Karl Martin Parvei on Tartu Linna Noortevolikogu esindaja noorsootöö projektide 

hindamiskomisjonis. 

 

5. Noorte osalus teemaline arutelu linnavalitsuses, Tartu Linna Noortevolikogu esindajad 

Tartu Linna Noortevolikogu esindajad on Sandra Laur ja Liisa Viktooria Puurand. 

 

6. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

Tartu Linna Noortevolikogu tutvus Tartu Linnavolikogu komisjonide päevakordades olevate 

eelnõudega aadressil https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-11-02-2019 . 

Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

7. Kohapeal tekkinud teemad 

ENL ümarlauale läheb Sandra Laur. 

Vaheajal saavad liikmed kokku. 

Tartu Linna Noortevolikogu logoga märk ja/või pusa. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                 Protokollija 

Airi Park ja Sandra Laur                                                                                 Liisa Viktooria Puurand 

https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-11-02-2019


 

 

Lisa 1 

Tartu Linna Noortevolikogu 

TÖÖKORD 
  

● Tartu Linna Noortevolikogu (edaspidi TLNV) valib endale esimesel istungil esimehe ja 

aseesimehe. Esimeheks ja aseesimeheks valimiseks peavad liikmed selleks avalikult soovi 

avaldama. Pärast kõikide kandidaatide kirjapanekut toimub soovi korral salajane hääletamine. 

Kui esimees on valitud, on liikmetel, kes ei osutunud valituks, õigus kandideerida aseesimeheks. 

Pärast kõikide kandidaatide kirjapanekut toimub soovi korral salajane hääletamine. 

● TLNV istungid toimuvad linnavolikogu komisjonidega samal nädalal esmaspäeviti kell 16.30 

Raekoja istungite ruumis. Erandkorras ja eelneval kokkuleppel on õigus istungi kohtumispaika 

ja kellaaega muuta. 

● TLNV jaotab esimesel istungil enda liikmete vahel vastavalt soovile ära järgmised rollid ja 

ülesanded:  

○ Instagrami konto eest vastutavad- Sandra S 

○ Facebooki konto eest vastutavad- Kristin 

○ E-posti noortevolikogu@raad.tartu.ee haldaja on Sandra L 

○ Istungeid protokollib- Liisa  

○ Pressiga suhtlemise eest vastutab - Karl 

● Erinevate teemade arutamiseks on õigus moodustada komisjone. Need moodustatakse TLNV 

istungil vastavalt vajadusele ja poolthäälte enamuse otsusega. 

● TLNV koostab aasta tööplaani, mille täitmist jälgib esimees. 

● TLNV liikmete omavahelise suhtluse tagamiseks luuakse Facebooki grupp. 

● TLNV liikmetel on võimalus osaleda Tartu Linnavolikogu komisjonide koosolekutel. 

Noortevolikogu valib esindajad Tartu Linnavolikogu komisjonidesse uue koosseisu esimesel 

istungil ning annab sellest teada, saates aadressilt noortevolikogu@raad.tartu.ee vormikohase 

kirja (vt altpoolt) linnavolikogu komisjonide esimeestele ja sekretäridele. Komisjonide esimeeste 

ja sekretäride kontaktid asuvad https://tartu.ee/et/volikogu-komisjonid Kui tekib vajadus 

esindajaid muuta, tehakse seda samuti noortevolikogu otsusega ning antakse muudatusest samuti 

linnavolikogu komisjonide esimeestele ja sekretäridele teada. Kahe inimese vastastikusel 

kokkuleppel või Facebooki grupis asendajat kokku leppida ei ole piisav. Kui ametlikult 

nimetatud esindajal ei ole võimalik osaleda ja asendajat ei ole noortevolikogu otsusega määratud, 

siis noortevolikogu liige komisjoni istungil ei osale ning sellest antakse kirjalikult teada 

komisjoni esimehele ja sekretärile. Esindaja teada andmise kirja näidis: 

  

Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees! 

Määruse "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" §10 l2 

p2 alusel avaldavad noortevolikogu liikmed soovi kultuurikomisjoni koosolekutest osa võtta. 

Noortevolikogu poolne esindaja selles komisjonis on: ….. 

Lugupidamisega 



 

 

Tartu Linna Noortevolikogu esimees 

● TLNV liikmed jaotatakse komisjonide vahel järgnevalt:  

○ Arengu- ja planeerimiskomisjon – Sandra S 

○ Hariduskomisjon – Liisa 

○ Kultuurikomisjon – Kristin 

○ Linnavarakomisjon – Esindaja puudub 

○ Majanduskomisjon – Liisi 

○ Rahanduskomisjon – Liisa 

○ Revisjonikomisjon – Sandra L 

○ Sotsiaalkomisjon – Karl 

● Iga TLNV istungile eelneval pühapäeval lisab noortevolikogu esimees istungi päevakorra eelnõu 

noortevolikogu Facebooki gruppi, mida on kõikidel liikmetel võimalik kommenteerida sama 

postituse alla. Päevakord avaldatakse TLNV Facebooki leheküljel esmaspäeva I pooles. 

● Istungi päevakorra esimene punkt on alati istungi juhataja ja protokollija kinnitamine. 

(Üldreeglina on istungi juhataja noortevolikogu esimees, võib olla ka aseesimees.) Teine punkt 

on alati päevakorra kinnitamine. 

● TLNV istungeid protokollitakse ning need jõuavad Tartu linna kodulehele ülesse esimesel 

võimalusel, kuid mitte hiljem, kui sama nädala kolmapäeval. Protokoll tuleb saata 

noorsooteenistusele, kes vastutab selle kodulehele jõudmise eest. 

● Istungi protokoll sisaldab endas järgmist: 

○ Kuupäev 

○ Osalejad 

○ Puudujad 

○ Päevakord 

○ Päevakorras olevate punktide arutelu ülevaade ning tehtud otsused 

○ Protokollija ja istungi juhataja nimed 

● Kui noortevolikogu liige ei saa noortevolikogu istungil osaleda, annab ta sellest teada 

noortevolikogu esimehele.  

● Noortevolikogu nimel saadetud kirjad saadetakse noortevolikogu e-posti aadressilt 

noortevolikogu@raad.tartu.ee. 

● Noortevolikogu tööd toetab noorsooteenistuse poolt peaspetsialist Airi Park. Peaspetsialist 

vahendab infot e-posti teel ja Facebooki grupi kaudu. Peaspetsialistil on ligipääs ja paroolid nii 

noortevolikogu e-posti aadressile kui ka Facebooki grupile, kuna ta on püsivaks lingiks 

noortevolikogu erinevate koosseisude vahel. 

● Noortevolikogu esimees või protokollija peab arvestust puudumiste osas ning annab liikmetele 

märku, kui puudumisi on liiga palju. Noortevolikogu liige arvatakse noortevolikogust välja kui 

liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil. 

● Noortevolikogu liikmed koostavad enda esimesel istungil aastaplaani ning valivad välja 

valimislubadused, millega aasta jooksul tegeleda. 

● Noortevolikogu liikmed koostavad enda koosseisu eelviimaseks istungiks ülevaate enda 

tegevusest, et esitada see linnavalitsusele ja linnavolikogule. 

 


