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IX istungi protokoll 

 
 

Kuupäev – 26. 10. 2020 

Algus – 16.30  

Lõpp – 18.00 

 

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

Tõnisson (videosillas), Karl Martin Parvei 

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Osaluskohvik 

4. Noorsootöö valdkonna tunnustuskonkurss 

5. Elva noortevolikoguga koostööprojekt 

6. Valimised 

7. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

8. Kohapeal algatatud punktid 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

Koosolekut juhatab Sandra Laur ning protokollib Liisa Viktooria Puurand. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei olnud soovi lisada uusi punkte. 

 

3. Osaluskohvik 

Eesmärk on saada kohale vähemasti 100 inimest, mis tähendab, et on vaja vähemasti 9-10 teemat, 

mille üle arutada. 

Üritus toimub 20. jaanuaril, mis on ka noortevolikogusse kandideerimise viimane päev, järelikult 

saab seda reklaamida. Varasematel aastatel on osaluskohvik toimunud Raekoja ruumides, kuid 

koroonaviiruse leviku tõttu ei ole veel kindel, kus üritus toimub. Mõttes on kas ERMi blackboxi ruum 

või Dorpati konverentsisaal. 

TLNV on välja pakkunud järgmised teemad: samasooliste abielu rahvahääletus, KOV hääletamine, 

südalinna kultuurikeskus, transport, vaimne tervis (a la „Kas sa saad iseendaga hakkama?“). Plaanis 

küsida ka noortelt teemadele tagasisidet. 

Kuna TLNV liikmeid on vähem, kui on plaanis teha laudkondi, on tarvis, et me leiaks endale inimesi, 

kes meil aitaks laudkondades kokkuvõtteid teha. 

Laudkondadesse sooviks abilinnapeasid, linnavolikogu esimeest jt. 



 

 

4. Noorsootöö valdkonna tunnustuskonkruss 

Rahaline tunnustus 1200€. Kandidaate saab esitada kuni 17. novembrini, saab esitada nii üksikisikuid 

kui ka organisatsioone. Täpsem info: https://tartu.ee/et/uudised/tartus-saab-esile-tosta-noorsootoo-

silmapaistvaid-tegijaid 

 

5.  Elva Noortevolikoguga koostööprojekt 

Projekt on veel algstaadiumis. Plaanis on kokku saada ja kogemusi jagada. Elva Noortevolikogu  

on pakkunud TLNV-le projektikuupäevadeks kas 14. või 22. novembri.  

 

6. Valimised 

TLNV sooviks see aasta teha lisaks infokeskuse hääletuspuntkile ka valismispunkte 

kaubanduskeskustesse. 

Promo-videote esimesed versioonid jõudsid noortevolikoguni. Loodetavasti novembri esimeses 

pooles video valmib. 

 

7. 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-26-10-2020 

Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

8. Kohapeal algatatud punktid 

Airi Park tuletas noortevolikogule meelde, et neil on õigus kutsuda inimesi enda istungitele 

esinema kutsuda. Noortevolikogu lubas selle peale mõelda ning kedagi endale külla kutsuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Laur        Liisa Viktooria Puurand 

Koosoleku juhataja       Protokollija 
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