
Tartu Linna Noortevolikogu  

Aasta kokkuvõte 

 

Jaanuar 2019 

● Toimusid Tartu Linna Noortevolikogu (TLNV) esimesed valimised. 

● 25-26.01 Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) juhtide ümarlaud, kus esindasid 

meid Hanna Anepaio ja Annika Helimets. 

 

Veebruar 2019 

● 1.-2.02 sisseelamiskoolitus Lille Majas, kus õppisime üksteist paremini tundma ja 

koostööd tegema. Siis lõime ka oma privaatse Facebooki vestluse ja grupi, kus 

jooksvalt informatsiooni edastada. Selle kaudu käis vestlus kogu aja jooksul. 

● 11.02 toimus esimene istung, kus valisime noortevolikogule esimehe (Hart Pärnapuu) 

ja aseesimehe (Hanna Anepaio) ning kinnitasime Tartu Linna Noortevolikogu 

töökorra. Esimesel istungil panime paika ka selle, et kes hakkab vastutama 

sotsiaalmeedia eest ning kes haldama e-posti. Ametlikku e-posti haldasid algul 

esimees Hart Pärnapuu ning Karl Martin Parvei. Sotsiaalmeedia eest vastutasid 

Trinity Liisa Lotta Kannus, Veronika Lebedeva ja Annika Helimets. 

● 11.02 lõime ka oma Facebooki ja Instagrami leheküljed, kus jooksvalt meie 

tegevusi jäädvustada ning küsimustele vastata. Facebooki kaudu võeti meiega päris 

mitmeid kordi ühendust. 

 

Märts 2019 

● 11.03 toimus teine istung, kus valisime esimese logo ja saime kokku Tartu linnapea 

Urmas Klaasiga. 

● 15.03 ilmus artikkel Tartu Postimehes, kus andsime omapoolse kommentaari eesti- 

ja venekeelsete koolide keelekümblusele. 

● 16.03 osalesime ENL'i juhtide ümarlauas, kus meid esindas Hanna Anepaio. 

● 27.03 osalesime Tartu linna avalike suhete osakonna meediakoosolekul, kus 

arutlesime selle üle millised vahendid võiks meil olla noorteni jõudmiseks 

sotsiaalmeedias. Leppisime kokku, et turundusspetsialist Kaari Perm viib järgmisena 

läbi meediakoolituse. 

 



 

Aprill 2019 

● 1.04 toimus kolmas istung, kus poolthäälteenamusega leiti, et kaasava eelarve 

hääleõiguse peaks langetama 14-eluaastale. Hart Pärnapuu tegi ettekande, mida 

esitleda kultuuri- ja hariduskomisjonis. Lisaks ettekandele sai nii istungil kui ka 

noorsooteenistuses ettevalmistuseks läbi arutatud erinevad võimalikud küsimused ja 

argumendid. Ettekannete tegemise ajal ootamatuid küsimusi ei tekkinud. Hakkasime 

organiseerima ka maikuus toimuvat osaluskohvikut. 

● 10.04 ilmus Tähtvere lehes Karl Martin Parvei kirjutatud artikkel TLNV olemuse 

teemal. 

● 12.04 käisid Kristo Saarna ja Veronika Lebedeva seminaril "Kes võidavad 

eelarvetest?" 

● 24.04 meediakanalitega tegelevatele liikmetele toimus Tartu Linnavalitsuse avalike 

suhete osakonnas meediakoolitus, mida viis läbi Kaari Perm. 

● 24.04 käis Hart Pärnapuu meie tööd tutvustamas noorte töö- ja vabaajakeskuses ning 

puhvetis MÕTE. 

● Jätkasime põhikooli eksamite ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete teemaga. 

Otsustasime, et koostame 9.-10. klassidele küsitluse seoses ühiskatsete süsteemiga. 

Selle koostas Trinity Liisa Lotta Kannus. Küsimustiku saatis koolide juhtkondadele 

laiali Piret Talur.   

● 27.-28.04 toimus ENL Kevadseminar, kus osalesid Hanna Anepaio, Trinity Liisa 

Lotta Kannus ja Hart Pärnapuu. Kevadseminaril räägiti rahvaalgatustest, kuidas 

tagada organisatsioonide jätkusuutlikus, miks on osaluskogude töös tähtis osa 

noortepoliitikal. 

 

Mai 2019 

● 6.05 toimus neljas istung.  

● 9.05 osalesime Euroopa päeval. 

● 13.05 käis Karl Martin Parvei Ring FM Hommikuprogrammis tutvustamas Tartu 

noorte osaluskohvikut. 

● 15.05 osaluskohvik, kus juhtisime kuut teemalauda - gümnaasiumite 

sisseastumiskatsed, puhas ja tervislik linnaruum, noorte töövõimalused, kaasava 



eelarve hääletamisea langetamine, õpilasesinduste aktivisatsioon, Tartu Linna 

Noortevolikogu roll. 

 

Juuni 2019 

● 3.06 toimus viies istung. Otsustasime, kes osalevad tehnika ja tehnoloogiaringi 

loomise konkursi hindamiskomisjonis  

● Tegime ettepaneku lisada “Kõrge lennu stipendium” määruse paragrahv 2.5 enda 

esindaja hindamiskomisjoni.  

● 17.06 toimus kuues istung, kus toimusid erakorralised uue esimehe ja aseesimehe 

valimised. Esimeheks valiti Hanna Anepaio ja aseesimeheks Liisi Haljasorg. 

● 19.06 osales Kristo Saarna kaasava eelarve arutelul seoses vaba aja veetmise 

võimaluste loomisega. 

● 19.06 käis Alexandra Polteva rääkimas Eesti Noorsootöö Keskusele külla tulnud 

Ukraina noorsootöötajatega. 

● 20.06 Trinity Liisa Lotta Kannus käis ühiskatsete küsitlust tulemuste tutvustamas 

Tartu Linnavolikogu haridusosakonnas (ühiskatsete küsitlusele vastajaid oli umbes 

400). 

● 20.06 osales Trinity Liisa Lotta Kannus kaasava eelarve arutelul seoses ilusa ja 

turvalise linnaruumi loomisega. 

● 27.06-12.07 Hanna Anepaio ja Liisi Haljasorg osalesid tehnika ja tehnoloogia ringi 

loomise konkursi hindamiskomisjonis. 

 

 

Juuli 2019 

Suvepuhkus 

 

August 2019 

Suvepuhkus 

 

September 2019 

● 2.09 toimus seitsmes istung. TLNV esimees teavitas komisjone noortevolikogu 

liikmete muutustest. Vaatasime üle tulevikuplaanid. Noorsootöö projekti- ja 



programmitaotluste ning loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia stipendiumi 

hindamiskomisjoni TLNV esindaja nimetamine. 

● 17.09 käis Trinity Liisa Lotta Kannus ühiskatsete küsitlust ja sellega kaasnevaid 

ideid tutvustamas Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) direktor Helmer Jõgile. JPG on 

2020. aastal ka gümnaasiumite ühiskatsete peakorraldaja. 

● 30.09 toimus kaheksas istung. 

 

Oktoober 2019 

● 26-27.10 Kristo Saarna ja Liisi Haljasorg osalesid ENL sügisseminaril.  

● 28.10 toimus üheksas istung. TLNV esindajaks noorsootöö aasta aunimetuse 

laureaatide komisjoni valiti Alexandra Polteva. 

● Oktoobris külastasime ka erinevaid Tartu koole, kus rääkisime Tartu Linna 

Noortevolikogust lähemalt. Koolid olid järgmised: Ilmatsalu Põhikool, Tartu Veeriku 

Kool, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, 

Tartu Forseliuse Kool, Tartu Variku Kool. 

 

 

November 2019 

● 18.11 osalesime valimiste bussipeatuste kampaania koosolekul, kus esindasid meid 

Hanna Anepaio ja Katre Kruse. 

● 25.11 toimus 10. istung, kus määrasime uue koosseisu valimiste valimiskomisjoni 

Katre Kruse. 

● 28.11 toimus Tartu Ärinõuandla eestvedamisel tunnustamiskonkurss Tartumaa 

HEA TEGU. Tartumaa aasta vabakondlane 2019 kategoorias üks esitatud 

kandidaatidest oli Trinity Liisa Lotta Kannus. 

 

 

 

Detsember 2019 

● 4.12 Katre Kruse, Trinity Liisa Lotta Kannus ja Karl Martin Parvei osalesid Tartu 

noorsootöö tunnustusüritusel 2019. 

● 9.12 toimus 11. istung. 



● 11.12 Trinity Liisa Lotta Kannus käis Ring FM Hommikuprogrammis rääkimas 

uude koosseisu kandideerimisest. 

● 23-27.12 Trinity Liisa Lotta Kannus, Kristo Saarna, Robin Haga ja Hanna Anepaio 

tegelesid Tartu Linna Noortevolikogu aastaaruande koostamisega. 

 

Jaanuar 2020 

● 08.01 toimub osaluskohvik. 

● 13.01 toimub 12. ehk viimane istung. 

● 18.01 toimub ühisüritus. 

 

 

 

 

TLNV liikmete osalemine komisjonides ligikaudu 75% kõikidest toimunud koosolekutest. 

Täpset protsenti pole võimalik öelda, sest poole aasta pealt toimus komisjonides inimeste 

vahetumine ning mõne liikme noortevolikogust väljaarvamine. 

Komisjon Esindav liige 

Arengu- ja 

planeerimise 

Robin Haga 

Haridus Kristo Saarna 

Majandus Karl Martin 

Parvei 

Revisjoni - 

Kultuuri Liisi Haljasorg 

Sotsiaal Hanna Anepaio 

Linnavara Alexandra 

Polteva 



Rahandus Trinity Liisa 

Lotta Kannus 

 

Koosolekute protokollide ja täpsemate päevakordadega saab tutvuda järgneval leheküljel - 

https://www.tartu.ee/et/noortevolikogu.  

 

Seoses puudumiste ning isiklike põhjustega pidime aasta jooksul välja arvama järgnevad 

liikmed: Helena-Liisa Moks, Annabel Parts, Sirli Tiitso, Hanna Mändma, Veronika 

Lebedeva, Annika Helimets, Hart Pärnapuu. Seega jaanuari kuus on noortevolikogul 8 liiget. 

 

Uuele koosseisule soovitaksime koostada kindlad plaanid poole aasta jagu. Panna paika 

täpselt kõik kuupäevaliselt, millega keegi tegeleb, millal Facebooki ja Instagrami postitused 

ilmuvad, mis teemal. See aitab oluliselt aega planeerida.   

 

 

 

 

 

 

https://www.tartu.ee/et/noortevolikogu

