
Tartu Linna Noortevolikogu IX istungi protokoll 

 

Kuupäev – 28.11.22 

Algus – 17:00 

Lõpp – 19:05 

Osalevad – Marie-Liset Tauts, Tea Liis Simm, Anastassia Surgutšova, Emma Kruusmäe, Raul 

Tamm, Helen Siska (noorsootöövaldkonna juht), Laura Liis Luhamäe, Mia Faster, Henn 

Kaaleb Humal (veebis), Liisi Haljasorg (veebis), Liisa Riso (veebis), Rebecca Valge (veebis), 

Robin Sepma (veebis) 

Protokollija – Laura Liis Luhamäe 

Juhataja – Emma Kruusmäe 

Puuduvad – Kertu Allas-Laumets, Veronika Dolgoševa 

Külaline – Mari-Ann Saluste 

 

Päevakord: 

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. Mari-Ann Saluste 

4. Põhimäärus / tegutsemise alused 

5. Uue protokollija valimine 

6. Tartu uus image ja meie image 

7. Õpilasesindustele "KoostööÖÖ" 

8. Erasmus+ 

9. Lüneburgi projekt 

10. ENLi üritused 

11. Aastalõpu kohtumine 

12. Komisjonide töö 

13. Kohapeal algatatud punktid 

 

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine 

Koosolekut juhatab noortevolikogu esimees Emma Kruusmäe. Koosolekut protokollib Laura 

Liis Luhamäe. 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ei tekkinud vajadust lisada punkte. 

 

3. Mari-Ann Saluste 

Tutvustas meile riigipoolse huvihariduse lisarahastuse kasutamist. Mari-Ann ootab 

noortevolikogult sisendilt, millele suunata kuni 5000 eurot. Mõtleme, mis oleks noortevolikogu 

ettepanekud, et huviharidust mitmekesistada. 12. detsember kohtume, kus jagame mõtteid, mis 

on vahepeal tekkinud. 

 

 

 



4. Põhimäärus/tegutsemise alused 

Eelimisel nädalal kohtusid noortevolikogu esindus abilinnapea Lemmiti ja kultuuriosakonna 

juhataja Steniga. Lemmitilt tuli idee, et põhimääruses juhi ametikoha nimi üle veel arutada . 

Praegu tuleb selgeks teha, kas esitame põhimääruse uue versiooni ära või lähme tagasi 

arutelude/hääletuste etappi. Eraldi organina ka juhatus.  

 

11 poolthäälega võeti vastu otsus liikuda tagasi põhimääruse muutmise juurde. Liisi Haljasorg 

lahkus hetkeks koosolekult, seega  hääletuse järel 10 osalejat.  8 häält juhi poolt, 2 juhataja 

poolt. Võeti vastu otsus jätta juhi ametikoht.  

 

Noortevolikogu otsustas lisada põhimäärusesse eraldi organina juhatus, kuhu kuuluks esimees, 

aseesimees, protokollija ja noorsootöövaldkonna juht nõuandjana. 8 poolthäälega võeti otsus 

vastu. 3 jäid erapooletuks. (Liisi Haljasorg oli taas veebikõnega liitunud.) 

 

Ettepanek uue koosseisu mandaati pikendada kahele aastale. 10 poolt, 1 erapooletu. Otsus võeti 

vastu.  

 

10 poolthäälega võeti vastu otsus põhimäärus lõplikult kinnitada. Juhatus viib istungil 

otsustatud muudatused sisse põhimääruse puhtandisse ning saadavad enne linnavalitsusele 

edastamist tagasisidestamiseks noortevolikogu liikmetele. 

 

Rebecca Valge lahkus peale 4ndat päevakorrapunkti. 

 

5. Protokollija valimised 

 

Laura Liis Luhamäe kandideerib protokollijaks. 9 poolthäälega on otsus vastu võetud.  

 

6. Tartu image 

23. novembril kohtusid noortevolikogu liikmed ASOga, kes andis sisendit, milline uus 

noortevolikogu logo võiks välja näha ning kuidas seda muuta. Meie ülesandeks on nüüd välja 

valida värvitoonid ja illustratsioonid.  

 

7. Õpilasesindustele “KoostööÖÖ” 

Lükkame uude aastasse, et õpilasesindustega oleks rohkem aega suhelda ja ürituse toimumise 

koht oleks kindlalt teada. Ürituse korraldamist veab eest Raul Tamm. 

 

8. Erasmus+ 

Helen Siska andis ülevaate Erasmus+ projektist. Ootame kinnitust, kas projekti rahastust 

pikendatakse, mis juhul on võimalik lükata planeeritud üritusi uude aastasse. 

 

9. Lüneburgi projekt 

Üritus toimus 24. novembril. Üldiselt möödus hästi, aga inimesi oli vähe kohal.  

 

 



10. ENLi üritused 

3.-4. detsember toimub talveakadeemia, kus osalevad Tea Liis Simm ja Liisi Haljasorg. 3. 

detsember toimub tänusündmus, kuhu läheb Tea Liis Simm. Seminar: Noorte osalus ABC 8. 

detsembril, kuhu hetkel ei ole huvilisi.  

 

11. Aastalõpu kohtumine 

12. detsember toimub istung, mille lõppedes saaksime koos aega veeta. Istungit alustaksime 

kell 16:00, viiest kutsuksime otsustajad ja läheks bowlingusse ning sööma.  

 

12. Komisjonide töö 

28.11-04.12 nädalal komisjonide osas vaatasime üle teemad. 

 

13. Kohapeal algatatud punktid 

 Kohapeal ei algatatud uusi päevakorrapunkte. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                  Koosoleku protokollija 

Emma Kruusmäe                                                                                          Laura Liis Luhamäe  

 

 

 

 


