
Tartu Linna Noortevolikogu 
 

IX istungi protokoll 
 
 

Kuupäev - 25.11.2019 
Algus - 16.00 
Lõpp - 17.30 
 
Osalevad - Katre Kruse, Alexandra Polteva, Hanna Anepaio, Karl Martin Parvei, Kristo Saarna,             
Trinity Liisa Lotta Kannus, Hart Pärnapuu, Airi Park (Tartu linna noorsooteenistus) 
 
Puuduvad - Robin Haga, Liisi Haljasorg 
 
Päevakord: 

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine 
2. Päevakorra kinnitamine 
3. Huvitegevuse võimalused ja ootused Tartu linnas lähiaastatel 
4. Juhtide ümarlauas esindaja valimine  
5. Valimiskomisjoni liikme valimine 
6. Bussipeatuste kampaania 
7. Osaluskohvik 2020 
8. Osaluskohviku kommunikatsiooni- ja turundusplaan 
9. Uute valimiste ajakava, turunduskoosolek 12.12 
10. Tartu Linna Noortevolikogu tagasiside  
11. TLNV varjupäev 
12. “TLNV spikker”  
13. Komisjonide päevakorra ülevaatamine 
14. Liikme väljaarvamine  
15. Tartu Linna Noortevolikogu aasta ülevaade 

 
 

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine 
Otsus: Istungi juhatajaks esimees Hanna Anepaio ning protokollija Trinity Liisa Lotta           
Kannus. 
 

2. Päevakord 
Otsus: Päevakord vastuvõetud. 

 
 
 
 
 



 
3. Huvitegevuse võimalused ja ootused Tartu linnas lähiaastastel 

Tartu elanike registris umbes 14 200 noort vanuses 7-19.aastat. Huvitegevus on süsteemne            
asjatundja poolt juhendatud tegevus vabal ajal. 2018/2019.õppeaastal osales Tartu koolide          
huviringides 10 126 õpilast. Küsitluse tulemust vaadates võib öelda, et 27% neist, kes juba              
osalevad mõnes huviringis sooviks osaleda veel mõnes ringis tehnika ja info- ja            
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, 12% sooviks osaleda mõnes looduse huviringis.        
Noortevolikogu leiab, et olulist rolli mängib vanus. Gümnaasiumiastmes tegeletakse oma          
huvidega rohkem iseseisvalt, kuid põhikoolis ja algastmes on mugavam, kui on võimalik            
osaleda huvialaringides. Gümnaasiumiastmes on samas oluline siiski pakkuda algtaseme         
huvitegevusi, sest tihti leitakse siis mõni uus huvi, kuid pole võimalust sellega täiesti             
algusest peale alustada, nt tehnika ja infotehnoloogia valdkonnas. 

 
4. Juhtide ümarlauas esindaja valimine 

Otsus: Kuna kellelgi pole võimalust 30.novembril Tallinnasse sõita, siis kirjutame          
lühiülevaate meie osaluskogu põhitegemistest. 

 
5. Valimiskomisjoni liikme valimine 

Otsus: Valimiskomisjonis osaleb Tartu Linna Noortevolikogust Katre Kruse. 
 

6. Bussipeatuste kampaania 
Seoses Tartu Linna Noortevolikogu uue koosseisu valimistega on plaanis teha Tartu linna            
bussipeatustesse suured plakatid, et kutsuda noori noortevolikogusse kandideerima ning ka          
hääletama. Hetkel arutletakse ideid kujunduse osas. 
  

7. Osaluskohvik 2020 
Valmis on Facebooki üritus, registreerimislink, teemalaudade teemad. Igal teemalaual on          
olemas ka Tartu Linna Noortevolikogust protokollija ning praegu selgitatakse välja          
teemalaudade juhatajaid. 

 
8. Osaluskohviku kommunikatsiooni- ja turundusplaan 

Pandud paika, kuidas ja mis kanalite kaudu reklaamitakse osaluskohviku toimumist. 
 

9. Uute valimiste ajakava, turunduskoosolek 
Otsus: 12.12 14:00 koosolek, et panna paika kommunikatsiooni- ja turundusplaan seoses           
uue koosseisu valimistega. 

 
10. Tartu Linna Noortevolikogu tagasiside  

Idee küsida noorte arvamust, et teada saada, milline kuvand jääb noortevolikogust           
üleüldiselt, mida muuta, et olla noortelähedasem. 
 
Otsus: Tehakse tagasisideküsitlus, mida jagada läbi Facebooki ning saata ka koolidesse. 
 

11. TLNV varjupäev 



Idee reklaamida rohkem võimalust noortele osaleda noortevolikogu istungitel, et tutvuda          
meie töö ja olemusega. 
 
 
 
 

12. “TLNV spikker”  
Teha järgmiseks aastaks google drive kaust, mis sisaldab näiteks korralduslikku          
informatsiooni, vajalike kodulehekülgede linke, koosoleku põhja jms, et järgmisel         
koosseisul oleks lihtsam orienteeruda algusest peale. 
 

13. Komisjonide päevakorra ülevaatamine 
Revisjonikomisjonil pole üleval dokumentide linke. Projekti "Robots4Future - Robotid         
linnaruumis" toetab Tartu Linna Noortevolikogu väga, sest tegemist on väga innovatiivse           
ning põneva teemaga. 
 
 

14. Liikme väljaarvamine 
Otsus: Tartu Linna Noortevolikogu määruse paragrahvi § 9 alusel arvatakse liige           
noortevolikogust välja, kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil. Selle põhjal            
arvatakse noortevolikogust välja Hart Pärnapuu. 
 

15. Tartu Linna Noortevolikogu aasta ülevaade 
Otsus: Aasta tegevuste ülevaate kirjutamisega tegelevad Hanna Anepaio, Kristo Saarna,          
Robin Haga ja Trinity Liisa Lotta Kannus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Koosoleku juhataja            Protokollija 
Hanna Anepaio            Trinity Liisa Lotta Kannus 
 



 
 


