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1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine
Istungit juhatas esimees Liisi Haljasorg, protokollis aseesimees Emma Kruusmäe.

2. Päevakorra kinnitamine
eemaldasime 10. punkti Tauri Laidro puudumise tõttu, kuid liikmed arvasid, et see
peaks toimuma pärast valimisi ning küsime temapoolset plaani.

3. Protokollija valimised
Mihkel Lepik avaldas soovi protokollija kohale kandideerimiseks. Avaliku hääletuse
tulemusena valiti Mihkel protokollija kohale.

4. Tulevased üritused



Noortevolikogu liikmetele meelde tuletada, et end tulevaste ürituste tabelisse kirja
panna, et tagada noortevolikogu esindatus üritustel. Koosseis vaatas üle antud tabeli.
Vaadati üle lähenevad üritused:

1) ENLi sügisseminar - Jõgevas osaleb Liisi, Emma paneb end kirja ülekande
jälgijaks.

2) Hoolekogu õpilasliikmete koolitus - Toimub 14. oktoobril kl 13.30 - 16.00.
Lisaks hoolekogu liikmetele oodatud osalem a ka noortevolikogu liikmed.

3) Õpilasesinduste koolitus - Toimub 11.-12. novembril. Airi ootab liikmetelet
sisendit järgnevate päevade jooksul. Täpsem info selgub korralduse käigus.

4) Kastre noorteaktiiviga kohtumine - Võiks eeldatavasti toimuda sügisvaheajal
vahemikus 23.-31.oktoober.

5. Koolide külastustest ülevaade
Laura Liis käis Variku koolis, jäi väga rahule, 20 minutit 9. klassile. Liisi
ühiskonnaõpetaja Härma gümnaasiumis räägib nendest teemadest 12. klassi
ühiskonnaõpetuse tundides. Neljapäeval, 23.09, toimuma pidanud esitlus Petersoni
gümnaasiumis jäi Mihkli haigestumise tõttu ära, otsib uue aja selleks.
Jätkata külastustega koolidesse.

6. Sisendi kogumine ÕE koolitusteks
ÕE koolituse sisu peaks olema noorte vajadustest lähtuv. Airi plaanib küsida, millised
on õpilaste ootused ÕE listi kaudu. Noortevolikogu liikmed saavad Airile edastada
küsimusi, mis võiksid anda sisendit koolitusele. Ürituse info täpsustub.

7. Valimiste kohta kiri
Liisi kirjutas kirja, mis kutsub üles kohalike omavalitsuste valimistel osalema. Mõnes
koolis on hääletamisruumid, mis võiksid suurendada valimisaktiivsust. Võimalus
hääletada ükskõik millises hääletuspunktis, seda vaid 11.-14.oktoobril. Kiri plaanis
saata ÕE infolisti ja huvijuhtide infolisti jning koolidesse läbi haridusosakonna ja
ühiskonnaõpetajate listi. Liisi vastutab selle eest.

8. Tallinna ürituse kohta kokkuvõte
Liisi osales Tallinnas Noor tegija “Noorte osaluse”  üritusel. Tallinna noortevolikogu
valimiste eel käis Liisi rääkimas sinna kandideerimist, valimistest ja teadlikkuse
tõstmisest antud teemal.

9. Plaan kaasava eelarve valimiste kajastamiseks
Noortevolikogu roll ei ole kaasava eelarve otsene reklaamimine, aga kuna
noortevolikogu on olnud sellega väga seotud, võiks anda oma panuse noorte
valimisaktiivsusesse. Kaasava eelarve Facebookis ja Instagramis kajastamine. See on
Emma ja Loviisa vastutusala. Lühke üleskutsev kiri õpilasesimduste ja huvijuhtide
listi. Liisi kirjutas kirja, kiri saadetakse 28.09 välja.



11. Komisjonide päevakorra üle vaatamine
Airi andis ülevaate kultuurikomisjoni eelnõudest. Emma andis ülevaate
majanduskomisjonist ja Liisi sotsiaalkomisjonist. Käidi läbi ka teiste komisjonide
päevakorrad. Ettepanekuid komisjonidele ega päevakordadele ei tekkinud. Pärast
kohalike omavalitsuste valimisi vaadata üle noortevolikogu esindatus linnavolikogu
komisjonides.

12. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi ei tekkinud. Mõelda, mida istungit vahelisel ajal ette
võtta.

Loviisa Lätt lahkus 6. punkti ajal.

Koosoleku juhataja Protokollija
Liisi Haljasorg Emma Kruusmäe


