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1. Komisjonide vahetus
Seoses uue algava õppeaastaga muutusid mõned komisjonide liikmed. Noortevolikogu
hakkab hariduskomisjonis esindama Kristo Saarna, kultuurikomisjonis Liisi Haljasorg,
sotsiaalkomisjonis Hanna Anepaio ja rahanduskomisjonis Trinity Liisa Lotta Kannus.
2. ENLIVEN projekt
Tartu Ülikooli teadur Mati Taru tutvustas meile projekti ENLIVEN. Arutasime projekti
plusside ja miinuste üle, ,kuidas projekti Noortegarantii noortele reklaamida ja millega
peaks selle raames arvestama ning arutasime ka seda, kellele Noortegarantii üldse suunatud
on.
3. Poolaasta plaani ülevaatamine
Arutasime üle koolikülastuste eesmärgid, panime paika, et enne uue koosseisu valimist
toimub osaluskohvik. Rääkisime potentsiaalsete reklaamivõimaluste üle.

4. Noorsootöö projekti- ja programmitaotluste hindamiskomisjoni TLNV esindaja
nimetamine
Otsus: Tartu Linna Noortevolikogu esindaja hindamiskomisjonis on Katre Kruse.

5. LTT stipendiumi hindamiskomisjoni TLNV esindaja nimetamine
Otsus: Tartu Linna Noortevolikogu esindaja hindamiskomisjonis on Karl Martin Parvei.
6. Töökorra kinnitamine
Kinnitasime Tartu Linna Noortevolikgou töökorra, mis on protokolli Lisa 1.

Koosoleku läbiviija:
Hanna Anepaio

Protokollija:
Trinity Liisa Lotta Kannus

Lisa 1

Tartu Linna Noortevolikogu töökord


Iga TLNV istungile eelneval pühapäeval lisab noortevolikogu esimees istungi
päevakorra eelnõu noortevolikogu Facebooki gruppi, mida on kõikidel liikmetel
võimalik kommenteerida sama postituse alla.



Istungi päevakorra esimene punkt on alati istungi juhataja ja protokollija kinnitamine.
(Üldreeglina on istungi juhataja noortevolikogu esimees, võib olla ka aseesimees.) Teine
punkt on alati päevakorra kinnitamine.



TLNV istungeid protokollitakse ning need jõuavad Tartu linna kodulehele ülesse
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui sama nädala kolmapäeval. Protokoll tuleb
saata noorsooteenistusele, kes vastutab selle kodulehele jõudmise eest.



Istungi protokoll sisaldab endas järgmist:
o Kuupäev
o Osalejad
o Puudujad
o Päevakord
o Päevakorras olevate punktide arutelu ülevaade ning tehtud otsused
o Protokollija ja istungi juhataja nimed



Noortevolikogu valib esindaja(d) Tartu Linnavolikogu komisjonidesse uue koosseisu
esimesel istungil ning annab sellest teada, saates aadressilt noortevolikogu@raad.tartu.ee
vormikohase kirja (vt altpoolt) linnavolikogu komisjonide esimeestele ja sekretäridele.
Komisjonide esimeeste ja sekretäride kontaktid asuvad https://tartu.ee/et/volikogukomisjonid Kui tekib vajadus esindajat/id muuta, tehakse seda samuti noortevolikogu
otsusega ning antakse muudatusest samuti linnavolikogu komisjonide esimeestele ja
sekretäridele teada. (Kahe inimese vastastikusel kokkuleppel või Facebooki grupis
asendajat kokku leppida ei ole piisav.) Kui ametlikult nimetatud (kummalgi) esindajal ei
ole võimalik osaleda ja asendajat ei ole noortevolikogu otsusega määratud, siis
noortevolikogu liige komisjoni istungil ei osale. Kirja näidis:

Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees!
Määruse "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused"
§10 l2 p2 alusel avaldavad noortevolikogu liikmed soovi kultuurikomisjoni koosolekutest
osa võtta.

Noortevolikogu poolsed esindajad selles komisjonis on: Katre Kruse (xxxxx) ja Annabel
Parts (xxxxx). Korraga osaleb koosolekul üks noortevolikogu esindaja.

Lugupidamisega
Tartu Linna Noortevolikogu esimees


Kui noortevolikogu liige ei saa noortevolikogu istungil osaleda, annab ta sellest teada
noortevolikogu esimehele.



Kui linnavolikogu komisjonidesse kinnitatud noortevolikogu liige (liikmetest kumbki)
ei saa komisjoni koosolekul osaleda, antakse sellest kindlasti teada komisjoni esimehele
ja sekretärile.



Noortevolikogu nimel saadetud kirjad saadetakse noortevolikogu e-posti aadressilt
noortevolikogu@raad.tartu.ee.



Noortevolikogu tööd toetab noorsooteenistuse poolt peaspetsialist Airi Park.
Peaspetsialist vahendab infot e-posti teel ja Facebooki grupi kaudu. Peaspetsialistil on
ligipääs ja paroolid nii noortevolikogu e-posti aadressile kui ka Facebooki grupile, kuna
ta on püsivaks lingiks noortevolikogu erinevate koosseisude vahel.



Noortevolikogu esimees või protokollija peab arvestust puudumiste osas ning annab
liikmetele märku, kui puudumisi on liiga palju. Noortevolikogu liige arvatakse
noortevolikogust välja kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil.



Noortevolikogu liikmed koostavad enda esimesel istungil aastaplaani ning valivad välja
valimislubadused, millega aasta jooksul tegeleda.



Noortevolikogu liikmed koostavad enda koosseisu viimaseks istungiks ülevaate enda
tegevusest, et esitada see linnavalitsusele ja linnavolikogule.

