
 

 

Tartu Linna Noortevolikogu 

 

II istungi protokoll 
 

 

Kuupäev - 9. märts 

Algus - 16.30 

Lõpp - 18.30 

 

Protokollija - Liisa Viktooria Puurand 

 

Juhataja - Sandra Laur 

 

Osalevad - Liisi Haljasorg, Sandra Laur, Sandra Schihalejev, Liisa Viktooria Puurand, Karl Martin 

Parvei, Airi Park (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus). 

 

Puuduvad - Kristin Tõnisson 

 

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Mida juba tehakse ja mida saaksid noortevolikogu liikmed vaimse tervise teemal teha? - 

Piret Väljaots, tervisehoiuteenistuse juhataja 

4. Kohtumine linnapeaga 

5. Esindajate ülevaatamine linnavolikogu komisjonides 

6. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

7. Kohapeal algatatud punktid 

 

 

1. Mida juba tehakse ja mida saaksid noortevolikogu liikmed vaimse tervise teemal teha? 

Räägib Piret Väljaots, kes on tervisehoiuteenistuse juhataja. Nad on teinud loenguid 

täiskasvanutele ja tudengitele. Loengud ei koosne ainult vaimsest tervisest, vaid ka 

uneprobleemidest, söömisest jt. Nad ise ei tee noortele üritusi, vaid teevad loenguid spetsialistidele, 

kes omakorda teevad üritusi noortele. Kahjuks neil puudub kontakt psühholoogidega. Toimus 

arutelu gümnaasiumi sisseastumise katsete kohta. Airi Pargi poolt pakutud ideed: vaikuseminutid, 

kooli keskkonna muutmine, õpilasesinduse teavitamine, küsitlus. Mõtleme selle teema peale edasi 

ning järgmiseks istungiks loodame välja pakkuda mõned ideed ja tegevused. 

 

2. Kohtumine linnapeaga 

Toimus arutelu vaimse tervise ja Tartu arhitektuuri kohta. Esitati oma arvamust selle kohta, et mis 

igale liikmele Tartu kohta meeldib ja ei meeldi. Tehti pilt linnapeaga ja abilinnapea Asko 

Tammega. 

 

 



 

 

 

3, Esindajate ülevaatamine linnavolikogu komisjonides 

Arengu- ja planeerimiskomisjon - esindaja puudub 

Hariduskomisjon - Liisa 

Kultuurikomisjon - Sandra S 

Majanduskomisjon - Liisi 

Rahanduskomisjon - Liisa 

Revisjonikomisjon - Sandra L 

Sotsiaalkomisjon - Karl 

Keskkonnakomisjon - Kristin 

 

4. 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-09-03-2020. 

Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

5. Kohapeal algatatud punktid 

1. Kohtumine seoses noorte osalusega otsustusprotsessides toimub on 31. märtsil. Tore oleks 

kui II koosseisust oleks vähemalt üks esindaja kohal.  

 

2. Kohe algab kaasava eelarve protsess, kuu aja jooksul võiks mõelda ideid, mida esitada. 

Võiks küsida noorte käest, mis peale läheb. 

 

3. Noorteinfo arendusgrupi seminar on 27. märtsil (kohal on EANK, ENL, SANA, HTM NO 

ja noorteinfo arendajad ja koolitajad) Tartus ning nad soovivad, et Noortevolikogu räägiks, 

kuidas töö edeneb. Airi tahaks vähemalt kahte liiget kohale, ühel võiks olla pikemalt 

kogemusi (Liisi või Karl). 

 

4. Tekkis tähelepanek Sandra Schihalejevi poolt, et kui me reklaamime oma istungeid, siis 

me ei ütle, kus istung toimub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                 Protokollija 

Sandra Laur                       Liisa Viktooria Puurand 

https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-09-03-2020

