Tartu Linna Noortevolikogu
V istungi protokoll
Kuupäev - 03.06.2019
Osalevad - Hanna Anepaio, Katre Kruse, Robin Haga, Liisi Haljasorg, Hanna Mändmaa,
Annika Helimets, Karl Martin Parvei, Piret Talur
Puuduvad - Annabel Parts, Hart Pärnapuu, Trinity Liisa Lotta Kannus, Veronika Lebedeva,
Alexandra Polteva, Sirli Tiitso, Kristo Saarna
Päevakord:
1. Tehnoloogiaringi komisjonis osalevad liikmed
2. Kaasava eelarve hääletusea langetamise ettepaneku tagasiside linnavolikogu haridusja kultuurikomisjonides
3. Tartu kandideerimine kultuuripealinnaks 2024 - mida saab teha noortevolikogu?
4. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine

1. Tehnoloogiaringi komisjonis osalevad liikmed
Tehnoloogiaringi komisjonis avaldasid soovi osaled kolm liiget (Hanna Anepaio, Liisi
Haljasorg ja Karl Martin Parvei). Iga soovija selgitas põhjust, miks ta soovib osa saada
komisjoni tööst. Hääletust läbi ei viidud. Karl Martin loobus vabatahtlikult.
Liisi Haljasorg
Hanna Anepaio
2. Kaasava eelarve hääletusea langetamise ettepaneku tagasiside Linnavolikogu haridusja kultuurikomisjonides
Piret Talur ja Hanna Anepaio andsid Noortevolikogule tagasisidet Linnavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjonidest kaasava eelarve hääletusea langetamise ettepaneku kohta. Tagasiside
hariduskomisjonist oli väga positiivne. Kultuurikomisjonis leidus mõningast vastukaja, mis
aga oli kergesti ümberlükatav.
3. Tartu kandideerimine kultuuripealinnaks 2024 - mida saab teha noortevolikogu?
Triin Pikk tutvustas Noortevolikogule Tartu kandidatuuri kultuuripealinnaks 2024. Arutleti
põhiliselt selle üle, kuidas kõige paremini jõuda noorteni, et tutvustada ka neile täpsemalt
kandidatuuri. Noortevolikogu tegi ettepanekuid süsteemi paremaks toimimiseks (täpsemalt
interneti keskkonnas vormistatava küsitluse kohta) ja leidis palju positiivset juba välja
töötatud süsteemis (nt leidis NV, et “street team” on hea ja efektiivne viis jõuda
linnarahvani).
Kaspar Aug selgitas täpsemalt kuidas ja miks soovib Tartu kultuuripealinnaks 2024 tiim teha
koostööd Noortevolikoguga. Üks viisidest oli arvamusartikli kirjutamine projekti kohta noore

vaatepunktist. Ühise arutelu tulemusena leiti, et parim kandidaat selleks võiks olla Trinity
Liisa Lotta Kannus, kellega võeti ühendust ja kes juba edasi suhtleb ise otse Kaspar Auga
artikli teemadel.
4. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine
Vaadati üle kõik komisjonide päevakordades olevad eelnõud aadressil
https://tartu.ee/et/uudised/nadal-tartu-linnavolikogus-03-06-2019.
● Haridus- ja kultuurikomisjoni päevakorra punkti “Kõrge lennu stipendium”
arutamine. Tartu Linna Noortevolikogu teeb ettepaneku lisada määruse paragrahv 2.5.
enda esindaja hindamiskomisjoni. Noortevolikogu ettepanekut tutvustab haridus- ja
kultuurikomisjonide juunikuus toimuvatel koosolekutel (4.06 ning 6.06) esindaja Karl
Martin Parvei.
● Leidsime, et oleks mõistlik teavitada kultuuri-, haridus- ja rahanduskomisjonis enda
soovist tutvustada Tartu Linnavolikogu istungil oma ideed Tartu kaasava eelarve
hääletusea langetamisest. Noortevolikogu soovi tutvustab kultuuri-, haridus- ja
rahanduskomisjonis Karl Martin Parvei. Vajadusel teavitatakse soovist eraldi
e-kirjaga Tartu Linnavolikogu esimeest.

Protokollija
Katre Kruse

Koosoleku läbiviija
Hanna Anepaio

