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1.Juhataja ja protokollija kinnitamine 

 Koosolekut juhatab Liisi Haljasorg kuni kella 18.00-ini, sealt edasi juhatab Emma 

Kruusmäe. Koosolekut protokollib Mihkel Lepik. 

 

2.Päevakorra kinnitamine 

Ei avaldatud soovi lisada punkte. 

 

3.Tunnustusüritusest rääkimine 

TLNV otsustas üksmeelselt esitada Airi Pargi. Liisi Haljasorg ja Mariliis Maremäe kirjutavad 

vajalikud tekstid. Avaldati ka info, et TLNV on esitatud riiklikule tunnustamisele. 

 

4. Arvamusartikkel 

Arvamusartikkel on valmis tehtud ning istungi lõpus tutvutakse tekstiga. 

 

5. Valimised jaanuaris 

TLNV peab esitama liikme valimiskomisjoni. TLNV liikmetele pandi südamele, et nad 

sotsiaalmeedias kutsuks üles noori kandideerima TLNV valimistel. Plaanitakse kasutada 

suunamudijaid, kui ka ise kampaaniat teha.  

 

 



6. Tegevused jaanuaris (sh osaluskohvik, arutelud koolides) 

TLNV korraldab jaanuaris osaluskohviku ShateTantsukooli ruumides. TLNV anti ülesanne 

mõelda välja teemad, millest seal arutleda.  

 

7. Detsembris istungite vaheline kohtumine 

Liisi Haljasorg pakkus välja, et kokkusaamistel võiks peamiselt tegeleda aastaaruande 

kirjutamisega, kuid muud ideed on ka oodatud. Pakuti välja minna bowlingusse, bowlingut 

mängima vms. Plaanitakse esimesel võimalusel detsembri alguses kohtumine teha, 

väljapakutud kuupäev on 4.12. 

 

 

Liisi Haljasorg lahkus istungilt ning läks üle veebivormile, Emma Kruusmäe võttis istungi 

juhtimise üle. 

 

8. Kohtumine linnavolikogu esimehe, linnapea ja abilinnapeaga 

Arutati kohtumise korraldamist jaanuaris. Planeeritakse ka kohtumist sotsiaalmeedias 

kajastada. Esialgne kohtumise kuupäev pakuti 10. jaanuarile. Detsembrikuu istungis 

arutatakse edasi sellest. 

 

9. Aastaaruanne 

Lisada autovabaduse puiestee ja muud täitmata kohad aastaaruandesse. Lõppkuupäev võiks 

olla vähemalt kaks nädalat enne viimast TLNV istungit.  

 

10. Valimiskomisjoni liikme nimetamine 

Koosolekul ei tekkinud kandidaate valimiskomisjoni, otsustati arutada seda liikmetega, kes 

koosolekul ei osalenud. 

 

11.Esindused uutes linnavolikogu komisjonides 

Loodetakse saada lisaliiget rahanduskomisjoni. Mihkel Lepik lisas ennast Rahanduskomisjoni 

liikmeks. 

 

12.Sandra Lauri väljaarvamine TLNVst 

TLNV otsustas Sandra Lauri TLNVst välja arvata, tuues põhjuse, et Sandra Laur pole osalenud 

järjest kolmel istungil. 

 

13. Suhtluse keskkonna muutmine 

TLNV otsustas, et tuleb vahetada suhtluskeskkonda Messengerist kusagile mujale. 

 

Koosoleku juhatajad        Koosoleku protokollija 

Liisi Haljasorg ja Emma Kruusmäe      Mihkel Lepik 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


