
 

 

Tartu Linna Noortevolikogu 

 

IV istungi protokoll 

 
 

Kuupäev – 11. mai 

Algus – 16.30 

Lõpp – 19.02 

 

Protokollija – Liisa Viktooria Puurand 

 

Juhataja – Sandra Laur 

 

Osalevad –  Liisi Haljasorg, Sandra Laur, Sandra Schihalejev, Liisa Viktooria Puurand, 

Kristin Tõnisson, Karl Martin Parvei, Airi Park ja Piret Talur (Tartu Linnavalitsuse 

noorsooteenistus).  

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine  

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Revisjonikomisjonis päevakorras olev ülevaade noorsootööst (Piret Talur) 

4. Küsitluse "Teadlikkust noortevolikogust Tartu linnas" ülevaade (Airi Park) 

5. Kaasav eelarve 

6. ENLi osalusprojekt 

7. 19.05 koosolek Tartu Linna Noortevolikogu tuleviku teemal 

8. Saaremaa noortega toimunud arutelu tagasiside 

9. Määruse "Noorsootöö valdkonna toetused" muudatusettepanekud ja arutelu 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017022?leiaKehtiv) 

10. Määruse "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise 

alused" muudatusettepanekud ja arutelu 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/416102018005) 

11. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine  

12. Kohapeal algatatud punktid 

 

1. Revisjonikomisjonis päevakorras olev ülevaade noorsootööst 

Piret Talur andis ülevaate revisjonikomisjoni koosolekust noorsootöö kohta. Tartus noorte 

arv kasvab ning igat vanust on umbes 1000. 

 

2. Küsitluse "Teadlikkust noortevolikogust Tartu linnas" ülevaade 

Küsitlusele anti 202 vastust (19 noortega töötavat inimest ja 183 noort). 11% noortega 

töötavtest inimestest ja 34% noortest ei teadnud Tartu Linna Noortevolikogu olemasolust. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017022?leiaKehtiv&fbclid=IwAR3QLuMPHcQ2nAJsWBYOS5Tq77dh3mXicaWzqbTmoxRL8jIltgkDsWmM9WM
https://www.riigiteataja.ee/akt/416102018005?fbclid=IwAR1zOrhSauUfZNZgLuhfqbdyMMmIN8gqZLrMNufycKX7Z845XiqA1W-3MwY


 

 

16% noortega töötavtest inimestest ja 59% noortest ei teadnud võimalusest kandideerida 

noortevolikokku. 21% noortega töötavatest inimestest ja 72% noortest ei teadnud noorte 

osaluskohviku toimumisest. 16% noortega töötavatest inimestest ja 66% noortest ei olnud 

teadlikud noortevolikogu valimiste toimumisest. Nii noored kui ka noortega töötavad 

inimesed tahaksid saada infot läbi sotsiaalmeedia või infolistide.  

Airi tõi ka välja, et meil ei ole sotsiaalmeedias väga palju jälgijaid ning suurem osa neist, 

kes meid jälgivad on noortevolikogu endised või praegused liikmed või noorsootöötajad. 

Küsitluse tulemustega saab täpsemalt tutvuda siit: https://tartu.ee/et/uurimused/teadlikkus-

noortevolikogust-tartu-linnas 

 

3. Kaasav eelarve 

22. maini saab esitada ideesid. Peale arutelu, tegime järelduse, et meil ei ole sellel aastal 

sellist ideed, mida esitada kaasavasse eelarvesse. 

 

4. ENLi osalusprojekt 

ENLi osalusprojekt on hetkel pausi peal ning lükatud edasi augustisse. Sandra Schihalejev 

saadab info ENLile ära ning mõne nädala pärast hakkame asja planeerima. 

 

5. 19.05 koosolek Tartu Linna Noortevolikogu tuleviku teemal 

Koosolekul osalevad Kristin, Liisi ja Liisa Viktooria. 

 

6. Saaremaa noortega toimunud arutelu tagasiside 

Saaremaa noortega toimunud arutelul osalesid Kristin ja Liisa Viktooria. Väga tore oli 

kuulata, mis tegelikult Saaremaal toimub ja, kuidas noored end tunnevad. 

 

7. Määruse "Noorsootöö valdkonna toetused" muudatusettepanekud ja arutelu 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017022?leiaKehtiv) 

Airi tutvustas noorsootöö poolt tulevaid ettepanekuid. Noortevolikogul ettepanekuid lisada 

ei ole. 

 

8. Määruse "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" 

muudatusettepanekud ja arutelu (https://www.riigiteataja.ee/akt/416102018005) 

Airi tutvustas enda ettepanekuid. Kristinil oli ettepanek teha valimisperioodi pikemaks (5 

päeva) ja mõnes kohas muuta sõnastust (peatükk 2 §5 „õigus teha“ mitte „õigusteha; peatükk 

4 §13) 

 

9. 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-11-05-

2020. Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

 

https://tartu.ee/et/uurimused/teadlikkus-noortevolikogust-tartu-linnas
https://tartu.ee/et/uurimused/teadlikkus-noortevolikogust-tartu-linnas
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017022?leiaKehtiv&fbclid=IwAR3QLuMPHcQ2nAJsWBYOS5Tq77dh3mXicaWzqbTmoxRL8jIltgkDsWmM9WM
https://www.riigiteataja.ee/akt/416102018005?fbclid=IwAR1zOrhSauUfZNZgLuhfqbdyMMmIN8gqZLrMNufycKX7Z845XiqA1W-3MwY
https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-11-05-2020
https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-11-05-2020


 

 

10. Kohapeal algatatud punktid 

Liisi andis meile kiire ülevaate stipendiumi küsitluse kohta. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija  

Sandra Laur        Liisa Viktooria Puurand 


