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2. Päevakorra kinnitamine 

3. Istungite vahelised kohtumised 

4. Pärnu projekti tagasiside 

5. Koolide külastus + video 

6. 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuskomisjoni liikme määramine 

7. Vaimse tervise küsimustik 

8. Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine  

9. Noorte huvitegevuse kaardirakendus  

10. Erasmus + projekti taotlus 

11. Arvamusartiklid 

12. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

13. Kohapeal algatatud punktid 

 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

Koosolekut juhatab Kristin Tõnisson ning protokollib Liisa Viktooria Puurand. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei olnud soovi lisada uusi punkte. 

 

3. Istungite vahelised kohtumised 

17. oktoober – meeskonnatöökoolitus (osalejad täpsustuvad, hetkel pole teada Sandra Laur ja  Karl 

Martin Parvei osalus) 

26. oktoober – istung 

7. november – istungite vaheline kohtumine 



 

 

14. november – projekti koolitus (kindlasti puudub Liisa Viktooria Puurand) 

 

4. Pärnu projekti tagasiside 

Üldiselt läks väga hästi, kohal oli Kristin ja Airi. Pidid arvestama, et noortekeskuste aktiivi 

tegevused ning noorte osaluskogude tegevused on küllalt erinevad. Toimusid erinevad koolitused ja 

õhtul oli vaba aeg omavaheliseks suhtlemiseks. Asi läks natukene kiireks ning väga ei jõudnud 

noortevolikogu tutvustada.  

Kurb oli see, kui vähe noortevolikogust osales.  

 

5. Koolide külastus + video 

Tehakse 30-sekundilise ja 10-sekundiline video noortevolikogust. Koolidest ei ole väga vastuseid 

tulnud, kuid Airi veel kirjutab uuesti huvijuhtidele. 

 

6. 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuskomisjoni liikme määramine 

Ainuke soovija on Sandra Laur, seega tema esindab noortevolikogu selles hindamiskomisjonis.  

 

7. Vaimse tervise küsimustik ja 8. Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine 

Kohale on kutsutud Birgt Malken Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisest. Praeguses seadustikus 

ei ole kirjas, et igas koolis peab olema kooli psühholoog. Samuti ei tohi alaealine väljaspool kooli 

psühholoogi juurde minna ilma vanema loata, kuid tohib minna koolipsühholoogi juurde.  

Praegu on koolis 0,5-2 psühholoogi, mis tähendab, et nad ei jõua kõikide noortega tegeleda. Birgiti 

soovitus on alustada rohkemate kooli psühholoogidega.  

 

Lisaks noortele suunatud küsimustiku, peab ka välja selgitama, kui palju psühholooge üldse on vaja 

ning kui suur on vajadus käia teise kooli koolipsühholoogi juures.  

 

Palume Birgitit, et ta vaataks küsimustiku üle enne kui me selle välja saadame. 

 

9. Noorte huvitegevuse kaardirakendus  

Kaardirakendus, mille abil saab leida enda lähedal huvitegevusi.Noortevolikogu katsetab ja annab 

tagasisidet. 

 

10. Erasmus + projekti taotlus 

1. oktoobriks sai esitatud Erasmus+ KA3 meetmesse noorte osaluse teemaline projekt. Projekti 

tegevused aitavad suurendada teadlikkust noortevolikogust. Tulemusi on oodata detsembris. 

 

11. Arvamusartiklid 

Selleks, et hoida noortevolikogu rohkem pildis, tuli mõte kirjutada arvamusartikleid erinevatel 

teemadel.  Mõned võimalikud teemad:1. Vaimne tervis 2. Kaasav eelarve 3. Kliimakava. Arutame 

seda teemat veel omavahel. 

 

12. 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-28-09-

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

https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-28-09-2020
https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-28-09-2020


 

 

13. Kohapeal algatatud teemad 

Rohkem teemasid ei tekkinud. 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Kristin Tõnisson       Liisa Viktooria Puuranc 


