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Päevakord:
1. Ülevaade meediakoosolekust ja arutelu TLNV sotsiaalmeedia kasutamisest.
2. Trinity Liisa Lotta Kannuse koostatud küsitluse ülevaatamine üldhariduskoolide
ühiskatsete teemal.
3. Kaasava eelarve valimisvanuse langetamine.
4. Valimislubaduste ülevaatamine.
5. Osaluskohviku korraldamine.
6. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine.
1. Ülevaade meediakoosolekust.
Noortevolikogu valis eelmisel istungil (11.03.2019) logo ning on loonud enda Facebooki
ning Instagrami kontod. Selleks, et noori toetada ja koos arutada võimaluste ja
strateegiate üle meediaga suhtluses korraldati meediakoosolek, mis toimus 27. märtsil.
Otsustati ükshäälselt, 10 poolthäälega, et Trinity Liisa Lotta Kannus on Tartu Linna
Noortevolikogu sotsiaalmeediakoordinaator. Meediakanalitega tegelevatele liikmetele
toimub Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnas meediakoolitus 24.04.
2. Trinity Liisa Lotta Kannuse koostatud küsitluse ülevaatamine ühiskatsete teemal.
Eelmisel istungil (11.03.2019) Tõstatas hariduskomisjoni liige Kristo Saarna teema
seoses põhikooli eksamite ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete osas. Otsustati, et viiakse
läbi 9.-10. klassides küsitlus seoses ühiskatsete süsteemiga, mille koostas T.L.L.Kannus.
Ühise arutelu käigus tõstatati probleem seoses gümnaasiumide erineva
hindamismudelitega vestluste arvestamisel gümnaasiumisse sisseastujatele. Küsimustiku
vastustest lähtudes tegeletakse teemaga edasi.

Küsitlused edastab koolide juhtkondadele Piret Talur.
3. Kaasava eelarve valimisvanuse langetamise eelnõu.
Kaasava eelarvega soovib Tartu linn parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle
kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele
valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid (Tartu.ee). Tartu Linna Noortevolikogu
otsustas ükshääleselt (10 poolthääle ja 0 vastuhäälega), et kaasava eelarve valimisvanuse
võiks langetada seniselt 16. eluaastalt 14nele eluaastale. Tartu Linnavolikogu
komisjonide sekretäridel palume lisada kaasava eelarve protsessi hääletusea langetamine
haridus- ja kultuurikomisjonide maikuus toimuvate koosolekute päevakorda.
4. Valimislubaduste ülevaatamine.
Üheskoos vaadati üle Annabel Partsi valimislubadus muuta Tartu linnaruum
tervislikumaks paigaks, näiteks luues spetsiaalsed suitsetamisalad. (Annabel Parts teeb
selle kohta eeltööd ning teema tõstatatakse uuesti järgmisel istungil.) Pikemalt peatuti
veel Tartu noorte töövõimalustel, ning jõuti otsusele, et tööpakkumistega tegelemine ei
ole Tartu Linna Noortevolikogu prioriteet. Teemaga tegeletakse edasi osaluskohvikus,
kus esindatud on ka Tartu noorte vaatenurk.
5. Osaluskohviku korraldamine
Otsustati korraldada Vestlusõhtu/arutelu Tartu linna noortele. Vestlusringid toimuksid
kuues
laudkonnas, igas laudkonnas oleks kaks volikogu liiget.
Laudkonnad (ja vastutav isik) on järgmised:
1) Gümnaasiumisse sisseastumine. (Trinity Liisa Lotta Kannus)
2) Puhas linnaruum. (Annabel Parts)
3) Noorte töövõimalused. (Liisi Haljasorg, Karl Martin Parvei)
4) Kaasav eelarve st valimisea langetamine.
5) Õpilasesinduste aktivatsioon. (Hanna Anepaio, Kristo Saarna)
6) Tartu Linna Noortevolikogu roll.
6. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine.
Tartu Linna Noortevolikogu tutvus Tartu Linnavolikogu komisjonide päevakordades
olevate eelnõudega aadressil https://www.tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus01-04-2019. Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei
tekkinud.
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