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1. Teavituskampaania koolides-ülevaade, tagasiside. 

Vaatasime üle koolide listi ja vähesed koolid on meie külastusest huvituvad, mitmed koolid ei 

ole reageerinud ja on toimunud üksikud kooli külastused. Mitmed esinemised on veel tulekul, 

oleme endiselt lootusrikkad. 

 

2. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

 Vaadati üle kõik komisjonide päevakordades olevad eelnõud. Lisakommentaare ei tekkinud. 

 

3. Kaasava eelarve hääletuse esimene katsetus 

03.10 algab kaasava eelarve hääletus ning esimest korda saavad enda valiku teha ka 14+ 

vanuses noored. Selleks, et kontrollida, kas volis.ee keskkond toimib, proovib  Robin Haga  

3.oktoobri öösel hääletada. 

 

4. Mida saaksime meie teha tasulise kõrghariduse vastu? 

Kuna haridusele suunatud riigipoolsed toetused moodustavad kõigest 1% SKT-st, siis on Tartu 

Ülikool sunnitud (nagu ka teised ülikoolid Eestis) kärpima õppekavasid ja vastuvõetavate 

noorte arvu. Leiame, et selline selline asjade käik ei ole noorte huvidest lähtuv ega ka Eestile 

pikemas perspektiivis kasulik. Noortevolikogu otsustas selle probleemi endale päevakorda 

võtta ja kontakteeruda ENL-iga edaspidiste sammude suhtes. Selleks, et mitte ainult välja tuua 

probleemkoht, vaid pakkuda ka võimalike lahehendusi, toimus arutelu. Airi Park pakkus välja 

üheks võimaluseks, et kehtestataks kindel arv kohti (järjestus toimuks paremuse järjekorras) 



igas valdkonnas, kellele pakutakse tasuta kõrgharidust ning  need, kes sellest piirist välja 

jäävad, kuid siiski taseme poolest kvalifitseeruvad, saavad õppida, makstes õppemaksu. Siiski 

leiame, et selline võimalus pole parim lahendus ja kõrgharidus peaks olema igale noorele, kellel 

selleks soovi on, tasuta. Et olukorda parandada peame inimeste seas enda seisukohta levitama. 

Hanna Anepaio võtab ühendust ENL-iga. 

 

5. Rahuldatud väljaastumise avaldused 

Hanna Mändmaa, Annika Helimets ja Veronika Lebedeva lahkusid Tartu Linna 

Noortevolikogust. 
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