
 

Tartu Linna Noortevolikogu VII istungi protokoll 

 

Kuupäev: 03.10.22 

Algus – 17:00 

Lõpp – 19:00  

Osalesid – Tea Liis Simm, Laura-Liis Luhamäe, Rebecca Valge, Raul Tamm, Mia Faster, 

Tõnn Martin Tirgo (veebis), Marie-Liset Tauts, Helen Siska (kultuuriosakonna 

noorsootöövaldkonna juht) 

Protokollija – Tea Liis Simm  

Juhataja – Helen Siska  

Puuduvad – Emma Kruusmäe, Liisi Haljasorg, Robin Sepma, Anastassia Surgutšova, 

Veronika Dolgoševa, Kertu Allas-Laumets, Liisa Riso, Henn Kaaleb Humal 

Külalised –  

 

Päevakord:  

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine  

2. Istungi päevakorra kinnitamine  

3. Põhimäärus/tegutsemise alused 

4. Noortevolikogu rollid 

5. Komisjonides esindatus ja kohal käimine, komisjonide töö 

6. Lüneburgi projektist ülevaade 

7. Õpilasesindustele "KoostööÖÖ" 

8. Istungite vaheline kohtumine 

9. Kohapeal algatatud punktid 

 

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine  

Koosolekut juhatab kultuuriosakonna noorsootöövaldkonna juht Helen Siska. Koosolekut 

protokollib Tea Liis Simm.  

 

2. Istungi päevakorra kinnitamine  

Ei tekkinud vajadust lisada punkte. 

 

3. Põhimäärus/tegutsemise alused 



 

21.09 kohtumise kokkuvõte Hegerti ja Anneliga põhimääruse osas. Otsustasime, mida vähem 

punkte muudame seda parem. Ettepanekud põhimääruse muutmiseks: a) kas pikendada 

praeguse koosseisu mandaati sügiseni ja teha sügisel uuel valimised või b) praegune koosseis 

detsembrini ja jaanuaris uued valimised koosseisu jaoks kelle tööaeg on poolteist aastat.  

Lemmit Kaplinski’ga ja KO osakonna juhataja Sten Svetljakov´iga kohtumine toimub 20.10 

kell 15:00 kultuuriosakonnas. Hääletus põhimääruse punktide valimise jaoks 31.oktoober. 

 

4. Noortevolikogu rollid 

Rollide kaardistud: kas kõik rollid on täidetud, kas kõik rollid teevad oma tööd hästi ja 

efektiivselt ning kas töökord on kõigile arusaadav? Kui kättesaadav on noortevolikogu ning 

kuidas jõuavad ideed/murekohad meieni?  

Aseesimehe valimine - praegune aseesimees Robin Sepma on andnud märku, et soovib tagasi 

astuda. Kuna kohapeal ei olnud piisavalt hääleõiguslike noortevolikogu liikmeid, siis tehti 

ettepanek lükata uue aseesimehe nimetamine ja rolli määramine 31.10 istungil. 

Sotsiaalmeedia tiimi ühtne käekiri üle vaadata ja tiimi sisesed ülesanded paika panna.  

 

5. Komisjonides esindatus ja kohal käimine, komisjonide töö 

03.10.22-09.10.22 nädalal komisjonide osas vaatasime üle teemad ja kes saab noortevolikogu 

liikmetest kohal olla.  

 

6. Lüneburgi projektist ülevaade 

Projekt Euroopa noorte suhtlemise edendamiseks tsiviil tasandil partnerlinnade Tartu ja 

Lüneburgi vahel. Kriitika projektile teemade, vanusegrupi ja sisu kohta. Koroona kriisi teema 

pole enam kuigi oluline ning vanusegrupp 15-40 on liiga lai. Sisu võiks olla mahukam ning 

võiks kutsuda keegi rääkima vaimse tervise kohta.  

 

7. Õpilasesindustele "KoostööÖÖ" 

Eestvedaja: Raul Tamm, abiks Liisi Haljasorg ja Tea Liis Simm. Emma Kruusmäe veab eest 

debatti. Kohtumise planeerimine ja õpilasesindustega suhtlemine, kontseptsiooni paikapanek. 

 

8. Istungite vaheline kohtumine 

O'Learys-es kohtumine, et arendada meeskonnatööd. Eestvedaja Helen Siska.  

 

9. Kohapeal algatatud punktid 



 

ENL kuupäevad. 

Kutse haridusosakonnalt 12.10 kell 13:00 koolipäeva alguskella arutelule - saab osaleda 2 

TLNV liiget 

 

Koosoleku juhataja                                                                                  Koosoleku protokollija  

Helen Siska                                                                                                           Tea Liis Simm 


