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1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
Koosolekut juhatab noortevolikogu esimees Emma Kruusmäe ja protokollib Laura Liis
Luhamäe.

2. Päevakorra kinnitamine
Kinnitatud. Ei tekkinud vajadust lisada punkte.

3. Külaline
Meil on külas Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilane Sandra Karo, kes kirjutab koolilehte
artilklit noorpoliitikute kohta. Samuti uurib, kuidas käib noortevolikogu töö jäädes
poliitiliselt neutraalseks.

4. Mis on vahepeal toimunud?



Emma Kruusmäe käis 22.12 linnavolikogu istungil meie uut põhimäärust tutvustamas, mis
sai ka muudatusettepaneku. Ettepanek lükati tagasi ja meie põhimäärus esitatud kujul võeti
vastu. Uued valimised tulevad sügisel.

Tuli teemaks komisjonides osalemine - kui vajalikuks peame seal osalemist. Rääkida
linnavolikogu esimehega sel teemal.

Mõtlesime, milline meie logo võiks välja näha. Välja on valitud sinine toon ja raekoja maja,
mis siis võiksid logos esindatud olla. Plaan on tellida omanimelised pusad.

5. 15 liikme koha täitmine
Meil on võimalus lahkunud liikme kohale kutsuda nimekirjast esimesena välja jäänud
inimesele kohta koosseisus. Võtta nüüd temaga ühendust, et veebruari istungil saaks ta juba
osaleda.

6. Uue aasta plaanid
Võtta ühendust õpilasesindustega ja korraldada koostööÖÖ. Meil on ERASMUS+ projekti
rahad, millega saaksime kontakti luua hoolekogudega, koolijuhtidega ja ka õpilasesindustega.
Plaan on ellu viia need asjad, mis eelmine aasta tegemata jäid ja korraldada oktoobris uued
valimised.

7. Õpilasesindustele "KoostööÖÖ"
Kõige olulisem on praegu kuupäev ja koht paika saada. Mõelda sisule ja organisatoorsetele
asjadele. Info tuleb edastada koolidele ja anda neile aega reageerida. Mõte on korraldada
poliitdebatt, kus on kohal riigikokku kandideerivad noored, millega saaks ürituse avada. Tuli
idee korraldada sarnane üritus ka sügisel uuesti, et kajastada meie valimisi ja kutsuda õpilasi
kandideerima. Teha ENLiga koostööd. KoostööÖÖ peamine eesmärk on võrgustiku loomine
õpilasesesindustega. Ürituse korraldamise eest vastutab Raul.

8. Riigikogu valimised + ENL
ENL saatis kutse poliitdebati korraldamiseks, kus me soovime kaasa lüüa.

9. Huvihariduse rahastus
Eelmisel istungil käis Mari-Ann Saluste tutvustamas huvihariduse rahastust, millest meile
kõrvale pandud on 3000 eurot. Mõtlesime, mis on need TOP 3 teemat, mis vajaksid
rahastamist.
Fond - teaduskooli kursustel osalemise katmine juhul kui kool ei kata.
Keskkonnasõbraliku kooli programm (läbi Tartu loodusmaja) - prügi sorteerimine
koolidesse.
Lühiprogrammid - tõsised teemad - Liiklusohutuse loeng, nikotiin, alkohol, fast fashion -
tekstiil.

10. Kultuurikandja hindamiskomisjon



Tuli pakkumine hindamiskomisjoniga liituda, mille koosolek toimub 17.jaanuar kl 14-17.
Marie-Liset ja Raul avaldasid soovi osalemiseks.

11. Shate külastamine
Tuli Shate poolt pakkumine korraldada meie veebruari istung Shate ruumides. Saame
kohtuda seal ka Shate noorte tuumikuga.

Arenes välja idee korraldada ka järgmiseid istungeid mujal kui kultuuriosakonnas. Soovime
kohtuda Extended noortega.

12. Tagasiside ja arenguvestlused?
Järgneva kuu jooksul küsida igalt liikmelt tagasisidet, kuidas ollakse rahul noortevolikogu
sisese tööga, aga ka juhatusega. Uurida välja, kui tööjõuline on praegune koosseis ja küsida,
kuidas läheb. Motiveerida liikmeid tegutsema. Nimi arenguvestlus muuta lihtsalt vestluseks.

Liisa Riso ja Marie-Liset Tauts lahkusid peale 12ndat päevakorrapunkti.

13. Komisjonide töö
9.01-15.01 nädal komisjonide osas vaatasime üle teemad.

14. Kohapeal algatatud punktid
Kohapeal algatatud punkte ei ole.

Koosoleku juhataja                                                                                  Koosoleku protokollija
Emma Kruusmäe                                                                                         Laura Liis Luhamäe


