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1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine  

Koosolekut juhatab Sandra Schihalejev ja protokollib Liisa Viktooria Puurand. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei olnud soovi lisada punkte. 

 

3. 10. juuni seminari tagasiside 

Seminar läks hästi, kuid inimesi oli vähe. Reklaamimisvõimalust ei tekkinud, kuna selle 

korraldamine toimus väga kiiresti, kuid selliseid asju võiks rohkem teha.  

 

 



 

 

4. UBC sündmuse tagasiside 

Kristin osales kliimakonverentsil (UBC rahvusvaheline sündmus): kestis 3-3,5 tundi ja räägiti 

kliimateemadel, kohal oli umbes 30 inimest 

 

5. Poolaasta kokkuvõte 

Et meil talvel oleks kergem, peaksime poolaasta kokkuvõte tegema. Airi soovitas, et meil on vaja 

tähtaega: järgmine istung. 

 

6. Suve jooksul aktuaalsed teemad ja tegevused ja 7. istungite vahepealsed kokkusaamised   

1. Väljasõit Allika loodusmajja: 3.-4. juuli;  

2. Kokkusaamine Mariliisiga: pakkume 8. või 15. juuli; 

3. Viljandi koostööprojekt: kindlasti mitte enne 10. augustit; 

4.MTÜ Tartumaa Noortevolikogu projekt “Noortevolikogud igasse Tartumaa valda”: 22. ja 

23. august; 

5. Huvijuhtide infopäev: 26. august; 

6. Tarkusepäeva planeerimine: august; 

 

8. ENLi projekt ja tegevused 

Teeme Kristini maakodus, Airi ja Mariliis vastutavad transpordi eest. 

 

9. Logoga meened  

Otsustasime valida Tarkusepäeval jagamiseks lameda pulgakommi. 

 

10. Tarkusepäeva plaanid ja tekkinud küsimused/mõtted 

Kasti mõtte ikka jääb, kuid mõtlesime ka tagavaraplaani peale. Võime ka Instagrami Story’s 

reklaamida. 

 

11. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine (Piret Talur) 

Piret andis meile ülevaate erahuvihariduse ja -tegevuse kohta eriolukorra ajal. Tartu Linna 

Noortevolikogu tutvus Tartu Linnavolikogu komisjonide päevakordades olevate eelnõudega 

aadressil https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-15-06-2020. Päevakordades 

olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

 

12. Kohapeal algatatud teemad 

Sügisel on arvatavasti korraldamisel ENLi poolt maakondliikud osaluskohvikud, seega mõtlesime, 

et ei hakka ise enda oma korraldamma, vaid järmine toimub traditsiooniliselt jaanauris. Selle asemel 

teeks ürituse õpilasesindustele. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Sandra Schihalejev                    Liisa Viktooria Puurand 
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