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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. Aastaaruanne 

Aastaaruandega on tegeletud juba paar kuud ning nüüd on aeg edastada linnavolikogu 

komisjonidesse. Jaanuarikuus toimuvatel linnavolikogu komisjonides on võimalik vastata 

tekkinud küsimustele. Seega, hiljemalt 4. jaanuari hommikul tuleb aastaaruanne saata 

kõikide komisjonid esimeestele ning linnapeale ja abilinnapeadele. 

 

4. Uue koosseisu sisseelamiskoolitus 

Koolitus toimub 5.-6. veebruaril. Koolituse ülesehitus on sarnane II koosseisu 

sisseelamiskoolitusega, mille korraldab Airi Park. Ta soovib, et II koosseis jagaks oma 

kogemusi ja annaks nippe uuele koosseisule.  



 

 

5. Tartu aasta tegu 

Tutvuti lühidalt Tartu aasta tegu kandidaatidega https://tartu.ee/et/uudised/tartu-valib-

aasta-tegu-01-12-2020 lehel, noortevolikogu liikmed otsustavad väljaspool istungit ühiselt, 

millise kandidaadi poolt hääletada.  

 

6. Tartu Noorsootöö arengukava 

Airi Park ja Mariliis Maremäe palusid noortevolikogu, et nad vaataksid arengukava üle ja 

vajadusele teeksid muudatusettepanekuid. https://tartu.ee/et/uudised/tartu-noorsootoo-

keskuse-arengukava-avalikul-valjapaneku.  

Muudatusettepanekute tähtpäev on 22. detsembril, seega 17. detsembriks on kõik 

noortevolikogu liikmed dokumendi läbi vaadanud. 

 

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-07-12-

2020 Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud. 

 

8. Kohapeal algatatud punktid 

Noortevolikogu video - esimene video (kandideerimise kohta) on laiali saadetud.  

Lõpusündmusel jagatavad tänumeened - eelmine aasta oli tänumeene üllatus, kuid selleks, 

et kindel olla, et need liikmetele meeldiksid, pakkus Airi Park välja kaks valikut, millest 

tuleb valida üks: lõunaküünal ja veepudel või seljakott TLNV logoga.  

Liikmetele meeldis kotiidee rohkem, seega tuleb kiiremas korras ära otsustada, mis värvi 

kott (valikus on tumesinine, must või helehall). Võimaluse korral võtab Airi Park igale 

ühele soovitud värvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Laur       Liisa Viktooria Puurand 

Koosoleku juhataja      Protokollija 
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