
Tartu Linna Noortevolikogu V istungi protokoll

Kuupäev: 13.06.22

Algus – 16:00

Lõpp – 18:30

Osalesid – Tea Liis Simm, Liisi Haljasorg, Laura Liis Luhamäe, Henn Kaaleb Humal, Mia

Faster, Veronika Dolgoševa, Emma Kruusmäe, Raul Tamm, Helen Siska (Kultuuriosakonna

noorsootöövaldkonna juht)

Protokollija – Tea Liis Simm

Juhataja – Emma Kruusmäe

Puuduvad – Anastassia Surgutšova, Marie-Liset Tauts, Tõnn Martin Tirgo, Kertu

Allas-Laumets, Robin Sepma, Rebecca Valge, Liisa Riso

Külalised – Võru noortevolikogust Nele Jõgeva, Lauri Männik, Sirle Muiste-Männik, Carin

Onno, Gerda Michelson, Koit Piirisild.

Päevakord:

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine

2. Istungi päevakorra kinnitamine

3. Võru valla noortevolikoguga tutvumisring

4. Vahepealsed tegemised

5. Erasmus+ eelarve

6. ENLi arenguprogramm

7. ENLi coaching ja suvekool

8. Balti Uuringute Instituudi küsitluse kokkuvõte

9. Noortevolikogu nänn

10. Kaasava eelarve avalikud arutelud

11. Lüneburgi projekt

12. Autovabaduse puiestee

13. Istungite vaheline kohtumine

14. Nv info Tartu linna lehel

15. Komisjonide töö

16. Kohapeal algatatud punktid



1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine

Koosolekut juhatab noortevolikogu esimees Emma Kruusmäe. Koosolekut protokollib Tea

Liis Simm.

2. Istungi päevakorra kinnitamine

Ei tekkinud vajadust lisada punkte.

3. Võru Noortevolikoguga tutvumisring

Tutvustus ja nimede ring. Istungijärgne arutelu. Jagasime mõtteid noortevolikogude töö kohta

ning kuidas noortevolikokku sattusime. Noortevolikogu suhtlus Slackis ja gmaili haldamine.

4. Vahepealsed tegemised

Lastekaitsepäeva kokkuvõte ja ülevaade toimunud debattist. Raamatukogu vestlusringi

kokkuvõte ja teemad. Milline võiks olla sotsiaalne keskkond raamtukogus ning kuidas muuta

sotsiaalne ja füüsiline ruum raamatukogugs noortepäraseks ja mugavaks. Arenguprogrammi

kohtumine. Tartu Pride kokkuvõte. Tartu Pride’il esindasid Tartu linna noortevolikogu Tõnn

Martin Tirgo ja Kertu Allas-Laumets.

5. Erasmus+ eelarve

Helen andis ülevaate noortevolikogu eelarve seisust ning projektitoetuste olemasolust.

Erasmus+ projektifondi toetus teeb noortevolikogu tegemised lihtsamaks ning aitab

korraldada osaluskohvikuid, snäkilaudu, väljasõite ja muud.

6. ENLi arenguprogramm

Soov muuta noortevolikogu põhimäärust ehk muuta mandaat 2 aastaks, luua sooneutraalsed

ametinimetused (juht vs esimees), luua laiem tegevusvabadus, viia valimisperiood sügiseks,

uue koosseisu tegutsemise algus konkreetselt paika panna, asendusliikmete funktsioon ja

komisjonides luua noortevolikogule hääletamise õigus.

Soov kohtuda abilinnapea Lemmit Kaplinskiga. Vajadus leida keegi, kes on nõus

noortevolikogu ettepanekut eelnõuna linnavolikogus esidama.



7. ENLi coaching ja suvekool

Coachingut osaluskogu toimimisel pakuvad Mentorite Kogu, esialgsel arutelul selgus, et meie

meeskonnana pole sellest huvitatud, kuid info sai kõigile liikmetele edastatud, juhuks kui

huvi ilmneb. ENLi suvekool toimub 22.07-24.07.2022 Sokka Puhkekeskuses. Hooajakooli

oodatakse igast osaluskogust või noorteorganisatsioonist 2-3 esindajat. Meis esindavad

esialgu Raul, Veronika ja Liisi.

8. Balti Uuringute Instituudi küsitluse kokkuvõte

Kokkuvõtte küsitlusest saadab Balti Uuringute Instituut meile jooksvalt, millele järgneb

kohtumine nendega ja ametlik kokkuvõte.

Küsimustiku läbinute vahel loosida välja võitjad ja leppida kokku kohtumine.

Loositõmbajateks on Raul Tamm ja Laura Liis Luhamäe, kes kohtuvad kultuuriosakonnas 15.

juunil. Loosi võitjaid teavitab sellest Emma ja loosipakid viiakse Tartu infopunkti raekojas.

9. Noortevolikogu nänn

Helen on saatnud välja hinnapäringud 4 asja jaoks: pusa, õlakott, pastakad ja kleepsud.

Ootame vastuseid ning seejärel otsustame, kust tellime.

10. Kaasava eelarve avalikud arutelud

14. ja 15. juuni Spark Demos kl 17-19 ideede esitamine.

14. juuni esindab noortevolikogu Emma Kruusmäe ja 15. juuni esindavad noortevolikogu

Liisi Haljasorg ja Kaaleb Humal.

11. Lüneburgi projekt

Esimese kohtumise planeerimine, et arutada koostööpakkumist.

17.juuni 14:30 avalike suhete osakonnas.

12. Autovabaduse puiestee

16. juuni esimene kohtumine, et panna paika Autovabaduse puiestee plaan TLNV jaoks. See

toimub kohvikus Säde kl 10.30. Helen uurib, mis kuupäevadel me saaksime AVPl midagi

korraldada.



13. Istungite vaheline kohtumine

Soov teha midagi toredat ühiselt, et arendada meeskonnatööd. Nt Escape Room, piknik või

koosööbimine. Hetkeseisuga teeme pikniku, kuhu mõtleme kaasata ka otsustajaid, millele

järgneks liikmetele mõeldud filmiõhtu Anne noortekeskuses. Pakutud välja ajavahemik 29.

juuni - 8. juuli.

14. Noortevolikogu info Tartu linna lehel

Soov teha ühispilt ning teha TLNV info Tartu linna kodulehel kättesaadavamaks. Soov teha

nupukene Tartu linna kodulehele. Otsustati, et koolide nimed ei ole oluline info liikmete

nimede järel. Samuti võiks olla juhatuse kontaktinfo ja võib-olla portreepildid. Ühendust

võetud kuktuuriosakonna selle eest vastutava isikuga, et uurida, mida ja kuidas muuta.

15. Komisjonide töö

Komisjonidel punktide lisamise vajadust ei tekkinud. Arutati läbi, kes osaleb komisjonide

istungitel ning millised eelnõud on päevakorras.

16. Kohapeal algatatud punktid

Ei olnud vajadust lisa punkte.

Koosoleku juhataja                                                                                  Koosoleku protokollija

Emma Kruusmäe                                                                                                  Tea Liis Simm


