
 

 

Tartu Linna Noortevolikogu 

 

VII istungi protokoll 

 

 

Kuupäev – 31. august 2020 

Algus – 16.30 

Lõpp –  17.45 

 

Protokollija – Liisa Viktooria Puurand 

 

Juhataja – Sandra Schihalejev 

 

Osalevad – Liisa Viktooria Puurand, Sandra Schihalejev, Liisi Haljasorg (videosillas), Karl 

Martin Parvei (liitus 16.58) 

 

Puuduvad – Sandra Laur, Kristin Tõnisson 

 

Külalised – Mariliis Maremäe, Hanna Anepaio 

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Vaimse tervise teemaline küsimustik 

4. Sügisene tegevusplaan (Istungite vahelised kohtumised) 

5. Koolide külastus + emaili koostamine ÕE-de jaoks 

6. Pärnu projekti 

7. Tarkusepäev 

8. Noorsootöö valdkonna hindamiskomisjoni liikme nimetamine 

9. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

10. Kohapeal algatatud punktid 

  

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine  

Koosolekut juhatab Sandra Schihalejev ja protokollib Liisa Viktooria Puurand. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei olnud soovi lisada punkte. 

 

3. Vaimse tervise teemaline küsimustik 

Kristin Tõnissoni küsimus: kuhu me sellega jõuda tahame, kas me soovime viia selle 

linnavalitsusse ja kui jah, siis miks ja kas sealt saab keegi meil aidata saavutada sellega 

tulemusi?  



 

 

Airi Park on järgmiseks istungiks kutsunud kohale Birgit Malkeni Eesti Noorte 

Vaimse Tervise Liikumisest ning teatas, et linnavalitsus on valmis meid toetama.  

Vaimse tervise küsimustiku tahaks välja saata 14. Septembril. 

 

4. Sügisene tegevusplaan (Istungite vahelised kohtumised) 

12. september – kui teha õhtupoolikul, siis saab Mariliis ka osa võtta. 

17. oktoober – kell 10-17 meeskonnatöökoolitus 

21. november – projektikoolitus 

28. november – juhtide ümarlaud 

3. detsember – noorsootöö tunnustusüritus, selgumisel 

 

5. Koolide külastus + emaili koostamine ÕE-de jaoks 

Airi Park on valmis teinud tegevus- ja turundusplaani 2020 sügise jaoks ning jagas seda 

meiega.  

On plaan teha lühike ja pikk tutvustusvideo noortevolikogust. Pikka videot saab näidata 

koolide külastamisel ning lühikest saaks reklaamides kasutada. 

 

6. Pärnu projekti 

Plaanis on läbida kaks koolitust (mõlemad kokku kestavad umbes 3,5 h ja üks koolitus on 

jagatud kaheks osaks (erinevatel päevadel on erinevad tegevused)), tutvuda Anne ja Pärnu 

noortekeskuse aktiivsete noortega ja tutvustada neile noortevolikogude tööd ning käia 

rannas (loodetavasti ühe koolituse praktiline osa, kuid võime minna randa ka vabal ajal). 

Projekt toimub 26.-27. septembril (laupäev ja pühapäev).  

Sõidame 26. septembri hommikul kell 9.00 Vanemuise kontserdimaja bussiparklast välja. 

Tagasi jõuame 27. septembri õhtul hiljemalt 19.00. 

 

7. Tarkusepäev 

Tarkusepäev toimub 1. septembril. Paljud on sellel ajal juba koolis, kuid need, kes saavad 

panevad pusa selga ja jagavad komme.  

 

8. Noorsootöö valdkonna hindamiskomisjoni liikme nimetamine 

See aasta saab olla hindamiskomisjonis noortevolikogust kaks liiget. Kohtadele 

kandideerivad Sandra Laur, Sandra Schihalejev, Liisi Haljasorg, Liisa Viktooria Puurand 

ja Karl Martin Parvei. Loosi tõmbas Mariliis Maremäe ning kohad said Sandra Schihalejev 

ja Karl Martin Parvei. 

 

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-31-08-

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

 

 

https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-31-08-2020
https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-31-08-2020


 

 

10. Kohapeal algatatud punktid 

Hääletame: Plaanis on teha hääletamine lihtsamaks, et oleks rohkem hääli. Kuidas täpselt, 

tuleb veel arutada, kuid on mõned ideed. 

Eelarve: Anti kiire ülevaade palju meil eelarvest kulutatud on. 

 

 

 

 

 

Sandra Schihalejev      Liisa Viktooria Puurand 

Koosoleku juhataja      Protokollija 


