Tartu Linna Noortevolikogu
V istungi protokoll
Kuupäev - 17.06.2019
Osalevad - Alexandra Polteva, Annika Helimets, Hanna Anepaio, Hart Pärnapuu, Karl Martin
Parvei, Katre Kruse, Kristo Saarna, Liisi Haljasorg, Robin Haga, Trinity Liisa Lotta Kannus,
Veronika Lebedeva, Airi Park (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus).
Puuduvad - Annabel Parts, Hanna Mändmaa, Sirli Tiitso
Päevakord:
1. SDE fraktsiooni idee muuta Tartu linna kaasava eelarve määruse plaani.
2. Kahe liikme väljaarvamine
3. Senise töö kokkuvõte ja järgneva poolaasta plaan
4. Ühiskatsete tagasiside küsitluse ülevaatamine
5. Uue esimehe ja aseesimehe valimised
6. Komisjonide päevakordade ülevaatamine

1. SDE fraktsiooni idee muuta Tartu linna kaasava eelarve määruse plaani.
TLNV hääletas idee üle. Mitte ühtegi poolthäält, vastu 10 ja erapooletu 1. Noortevolikogu ei toeta
ideed, sest tegu on Tartu linna eelarve üle otsustamisega ning eelarve kujuneb Tartu linna elanike
järgi, Tartu Ülikoolil on erinevad kolledžid, mis tähendaks seda, et õpilased saaksid justkui kahe
linna eest hääletada, mis pole õiglane.
Meie arvates on oluline, et Tartu kaasava eelarve üle saaksid otsustada inimesed, kellel on Tartu
linna sissekirjutus. Kuna praegu on koolide projektid populaarsed, siis võib tekkida probleem, et
domineerima hakkavad ülikoolide projektid.
2. Kahe liikme väljaarvamine
Tartu Linna Noortevolikogu määruse paragrahvi § 9 alusel arvatakse liige noortevolikogust välja,
kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil. Selle põhjal arvatakse noortevolikogust välja
Annabel Parts ja Sirli Tiitso.
3. Senise töö kokkuvõte ja järgneva poolaasta plaan
Vaadati üle kõikide liikmete osalus seni tehtud töös ning koosolekutel osalemine.
Noortevolikogu koostas järgneva poolaasta plaani, pani paika, et toimub kaks osaluskohvikut. Üks
sügise lõpul ning teine järgmise koosseisu valimisperioodil. Samuti räägiti läbi, et sügisel tehakse
koolides kampaaniat, et kutsuda noori kandideerima TLNV teise koosseisu.
4. Ühiskatsete tagasiside küsitluse tulemuste ülevaatamine
Trinity Liisa Lotta Kannus läheb haridusosakonda, et anda ülevaade ühiskatsete tagasiside
küsitlusest ning teha ettepanek süsteemisiseseks muutmiseks.

5. Uue esimehe ja aseesimehe valimised
Noortevolikogu vabastas Hart Pärnapuu esimehe kohalt isikliku avalduse alusel. Istungil korraldati
ka uued esimehe valimised.
Ühehäälselt valiti esimeheks Hanna Anepaio ning aseesimeheks Liisi Haljasorg.
6. Komisjonide päevakordade ülevaatamine
Küsimusi tekkis rattaringluse osas. Noortevolikogu arvab, et peaks kehtestama piiri mitu korda
järjest saab ratast kasutada, sest praegusel hetkel hoitakse rattaid laadimise ajal kinni, istudes neil
peal. Samuti peaks lisama rattalaenutuse võimaluse Ilmatsallu, mis on nüüd ka Tartu linna osa.
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