
Tartu Linna Noortevolikogu XIII protokoll

Kuupäev – 05.03.2023
Algus – 17:00
Lõpp – 19:00
Osalevad – Helen Siska (noorsootöövaldkonna juht), Laura Liis Luhamäe, Marie-Liset
Tauts, Kaupo Piir, Emma Kruusmäe, Tea Liis Simm, Liisa Riso, Liisi Haljasorg, Rebecca
Valge, Robin Sepma, Mia Faster
Protokollija – Laura Liis Luhamäe
Juhataja – Emma Kruusmäe
Puuduvad – Anastassia Surgutšova, Kaaleb Humal, Raul Tamm, Veronika Dolgoševa

Päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Vahepeal toimunu
4. Huvihariduse raha
5. Ilmatsalu põhikooli öökool õpilasesindustele
6. JJ-Street debatt
7. Extended noortega kohtumine
8. Ungari noortekoguga kontakti loomine
9. ENLi eesootavad sündmused
10. Koosseisu ülevaade
11. Ülevaade vestlustest
12. Komisjonide töö
13. Kohapeal algatatud punktid

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
Istungit juhatab Emma Kruusmäe ja protokollib Laura Liis Luhamäe.

2. Päevakorra kinnitamine
Kinnitatud.

3. Vahepeal toimunu
Rääkisime, kuidas üldiselt läheb ja kuidas möödusid valimised. Emma kohtus vahepeal
avalike suhete osakonnaga, kes andis aimu, milline tuleb meie uus logo.

4. Huvihariduse raha
Hetkel on meile antud 3000 euroga plaanis korraldada koolidesse taarakastid. Seal on
mitmeid positiivseid külgi veel, näiteks huvijuhtide ja õpilasesindustega suhete loomine.
Kontseptsiooni võiks nüüd kevadel paika panna, et sügisel jääks ainult tegutseda. Kuna
praegu ei avaldanud keegi soovi olla eestvedaja, siis tegeleb juhatus sellega edasi.

5. Ilmatsalu põhikooli öökool õpilasesindustele



10.-11. märtsil toimub Ilmatsalu põhikoolis öökool. Kella 1-2 ajal oleks aega ka meie
tegemisi tutvustada. Liikmed hvi selle vastu ei tundnud, mistõttu noortevolikogu ei osale.

6. JJ-Street debatt
Projekti Eesti kohtumine on Tartus 15.-16. aprill 2023. See projekt on üles ehitatud noorte
osaluse ja kaasamise teemal. Tahe on korraldada debatt värskelt Tartust riigikokku valitud
noortega. Arutasime, kas meil on huvi sellega kaasa minna. Liisa ja Emma on valmis
kohtuma Peeter Taimega.

7. Extended noortega kohtumine
Järgmine istung toimub 10. aprill Extended noortega. Võiksime tulevikus kohtuda ka
Bioteaduste Üliõpilaste Seltsiga.

8. Ungari noortekoguga kontakti loomine
Meiega võttis ühendust Ungari linna Pecsist noortekogu. Nad saatsid küsimusi, mis on seotud
meie tegemistega ja andsid teada, et soovivad luua kontakti ning arendada suhtlust. Tea ja
Robin ühinevad Discordi serveriga, kus saavad sealsete noortega suhelda.

9. ENLi eesootavad sündmused
11. märtsil Mõjus Võrgustik - projektide loomine ja rahastusvõimalused, kus osaleks Emma,
Rebecca ja Marie.
15. aprillil koolitus “Kuidas panna osaluskogu toimima?”, kus võiksime kindlasti osaleda.
Täpsem info ürituse kohta on selgumisel.

10. Koosseisu ülevaade
8 poolthäälega on Kaupo koosseisu kinnitatud, Kertu ja Veronika välja arvatud. Teavitame
liikmeid otsusest ning võtame uute liikmetega ühendust.

11. Ülevaade vestlusest
Tuli välja, et noortevolikokku tahetakse panustada, kuid meeskonnatunne on langenud -
kohalkäimist on vähem (osaletakse veebis). Võiksime korraldada rohkem toredaid asju
meeskonna tugevdamiseks, näiteks teha mais väljasõit Pärnusse. Suurim eesmärk on
järgmisele koosseisule parimate võimaluste tagamine.

12. Komisjonide töö
06.03.-12.03. nädal komisjonide osas vaatasime üle teemad.

13. Kohapeal algatatud punktid
Helen tuletas meile meelde, et suvel on tulemas Autovabaduse puiestee, kus saaksime midagi
korraldada. Tutvustas, et soovitakse noorte laulu-ja tantsupeost ülekanne teha.

Koosoleku juhataja                                                                                  Koosoleku protokollija
Emma Kruusmäe                                                                                         Laura Liis Luhamäe


