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1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

Koosolekut juhatab esimehe valimisteni Liisi Haljasorg ning siis esimees. Koosolekut protokollib 

Liisi Haljasorg. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei olnud soovi lisada uusi punkte. 

 

3. Liikme väljaarvamine noortevolikogust 

22.08 saatis Liisa Viktooria Puurand lahkumisavalduse Tartu Linna Noortevolikogu meiliaadressile, 

palvega vabastada ta protokollija- ning liikmelisuskohustustest. Avaldus rahuldati. 

 

4. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised 

Esimehe kohale kandideeris Liisi Haljasorg, avaliku hääletamisega valiti esimeheks Liisi Haljasorg. 

Aseesimehe kohale kandideerisid Emma Kruusmäe ning Mihkel Lepik. Salajase hääletuse 

tulemusena sai enamuse poolthäältega aseesimeheks Emma Kruusmäe. 

Otsus: Tartu Linna Noortevolikogu III koosseisu esimees on Liisi Haljasorg ja aseesimees 

Emma Kruusmäe. 

Protokollija kohale kandidaate polnud. Järgmisel istungil korraldatakse uued protokollija valimised. 

 



 

 

5. Noortevaldkonna toetuste hindamiskomisjoni liikme nimetamine 

Noortevaldkonna toetuste hindamiskomisjoni liikmeks kandideeris Emma Kruusmäe. Ükshäälsel 

otsusel esindab Tartu Linna Noortevolikogu Emma Kruusmäe. 

 

6. Paneeldiskussiooni “Tuleviku Tartu” kokkuvõte 

1. septembril toimunud paneeldiskussioonil “Tuleviku Tartu” osales kohapeal koos esinejatega 26 

inimest. Esinejateks olid kõik valimiskampaaniaga alustanud erakondade ning valimisliitude 

linnapeakandidaadid ning nende esindajad. Otseülekannet vaadanud isikute arv pole seni kindel. 

Youtube’i laetud Tartu noorsooteenistuse kanalil olev paneeldiskussiooni ülekande videol on 

hetkeseisuga 15 vaatamist. 

 

7. Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust uuringu tulemused 

Istungite välistel aruteludel kaaluda, milliseid ettepanekuid annaks sügise jooksul ellu viia. Uuring 

raport on leitav siit: https://tartu.ee/et/tartu-linna-noortevolikogu  

 

8. Koolikülastused 

Koolikülastusi soovitakse läbi viia eelkõige kaasava eelarve hääletamise kui ka noortevolikogu 

reklaamimiseks. Luuakse internetikeskkonda exceli tabel, et ära jaotada igale liikmele teatud arv 

koole, kellele iga liige peab koolide külastamisega seoses kirjutama. Koolide külastuseks ning info 

jagamiseks kasutatakse eelkõige õpilasesinduste infolisti. 

 

9. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine 

Tartu Linna Noortevolikogu tutvus Tartu Linnavolikogu komisjonide päevakordades olevate 

eelnõudega. Päevakordades olevate eelnõude kohta arvamusi ega ettepanekuid ei tekkinud.  

Tehti ettepanek tõstatada majanduskomisjonis  Kaunase puiesteel Annelinna harukogu ning Kristjan 

Jaak Petersoni Gümnaasiumi vahelise ülekäiguraja tasandamata kanalisatsiooniaugu teema. 

 

10. Kohapeal tekkinud teemad 

Mariliis Maremäe tegi ettepaneku noortevolikogu liikmete vahel ära jaotada II poolaastal toimuvad 

sündmused ning üritused. Ette oli teada ühteteistkümmet kuupäeva, mis jaotatakse ära iga liikme 

vahel. 

Tähtsamad üritused tuleval poolaastal: 

25.09 Nõos toimuv Inspiratsioonipäeva üritus (detailid on veel selgitamisel) 

09.10-10.10 Eesti Noorteühenduste Liidu Sügisseminar (detailid on veel selgitamisel) 

14.10  13:30-16:00 hoolekogu õpilasliikmetele suunatud koolitus (detailid on veel selgitamisel) 

06.11 Aparaaditehases toimuv noortele suunatud sündmus (detailid on veel selgitamiel) 

11.11-12.11 Õpilasesindustele suunatud koolitus (detailid on veel selgitamisel) 

28.12-29.12 Tartumaa noortele suunatud aastalõpuseminar (detailid on veel selgitamisel) 

22.01-23.01 Tartumaa noorteprojekti “Noortevolikogu igasse Tartumaa valda” lõpusündmus Ahhaas 

(detailid on veel selgitamisel) 

Finantsteemaline koolitus toimub oktoobri lõpus või novembri alguses. Detailid, sh kuupäevad 

täpsustuvad. 

 

 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

Liisi Haljasorg                                                                                                           Liisi Haljasorg 

https://tartu.ee/et/tartu-linna-noortevolikogu

