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5. Speech Watch
6. Noortevolikogude arenguprogramm
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8 Hooaja lõpetamine ja suvepuhkus
9. Muud küsimused

Päevakord ühehäälselt kinnitatud.
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1. Sotsiaalkomisjon
Sotsiaalkomisjonil tuleb teha: linnavolikogul on olemas töörühm, mis tegeleb puuetega inimeste
jaoks ühistranspordi arendamisega. TLNV teeb ettepakkumise, et meid ka sinna kaasataks.
Eelmisel koosseis nägi palju vaeva sellise teemaga nagu „prügi sorteerimine koolides“.
Toimusid kohtumised haridusametiga ning keskkonnaametiga, mõlemad osapooled nõustusid, et
teema on oluline, idee hea ning tuleb ellu viia. Lepiti kokku, et vastutus elluviimise eest jääb
keskkonnaametile. 2014 aasta lõpus saadeti arupäring, et uurida, kus maal asjad on.
Keskkonnaamet teatas, et neil rahalisi vahendeid ei ole ja teemaga peaks tegelema haridusamet.
Võiks saata uuesti ettepanek ametijuhtidele (haridus- ja keskkonnaametile), et me saaks
konkreetse vastuse, kas seda tehakse või mitte. Kolmandaks – eelmine koosseis tegi ettepaneku
Tallinna Kesklinna Valitsusele, et Russalka välijõusaali juurde lisataks käteronila. Tollane
linnaosavanem kiitis ideed ja lubas, et käteronila lisatakse. Eelmise koosseisu lõpul küsiti järgi,
et kus maal ollakse. Nad vastasid, et nad teevad selle ära, ent finantsprobleemide tõttu tuleb seda
teha kevadel 2015. Nüüd on mai käes ning tuleks järgi uurida, kas nad juba tegelevad käteronila
ülespanekuga.
Järgmine ja selle hooaja viimane istung

on 26.mai. Seega, kui sotsiaalkomisjon teeb

ettepanekuid, on see viimane tähtaeg.
30.mai toimub Tallinna noorte visioonikonverents tänavaspordi teemal. Sealt loodame saada
visioonidokumendi tänavaspordi arenguks, mille vaatame komisjonis ja istungil üle ning
esitame linnale.
2. Hariduskomisjon
Hariduskomisjoni kolm punkti, mis on vajalik teha ära enne hooaja lõppu: 1. tervislik koolitoit,
26.mai ettepanek lauale. 2. Alina uurib, mida vilistlaskogu praktikakohtadest arvab;. 3. Kui
vilistlaskogul pole õigus ning praktikakohtade teemat ikkagi tuleks edasi viia, kohtuda Tallinna
Üliõpilaskondade Ümarlauaga.
3. Aktiivgrupp
2. mail toimus Tallinna Linnateatris meie 4. sünnipäeva tähistamine. Osales ligi 50 noort:
meie liikmed, vilistlased, partnerid ja esindajad linnast. Üldmulje oli väga hea, osalejad
kiitsid, et meelelahutus oli suurepärane ja toit väga hea. Korraldustiimi tuleb kiita, eriti
Aunet.
Visioonikonverents. Halb uudis – Noorte Tegija vahelehes on kirjas, et
visioonikonverents toimub 2.mai, kuigi tegelikult see lükati edasi ja toimub 30.mai.
Projektijuht on Heleri Heinrand. Kuna korraldamisega on päris kiire, siis hooaja lõpuni
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on see aktiivgrupi prioriteet. Hea uudis on see, et TSNA toetab visioonikonverenti
paarisaja euroga, ülejäänud rahastus tuleb meie linna sihtrahastusest (s.o umbes 500
eurot). Toimumiskoht on ilmselt Wabaduse kohvik. On toimunud üks eraldi kohtumine
Viimsi noortevolikoguga ning üks koos Viimsi noortevolikogu ja TURBiga.

3. Tallinna Linnavolikogu Simulatsioon 2015
Meie 3. simulatsiooni peakorraldaja on Tuuli Helind. Toetuse taotlused on saadetud TSNAsse ja
Erasmus+’i. TSNAst tuli positiivne uudis: meid toetatakse täissummas, Erasmus+’i otsuse saab
teada ilmselt juunis.
Korraldusmeeskond on valitud ja esimene koosolek toimub järgmisel nädalal. Simulatsiooni
president on Kaarle-Olav Varkki. Peagi valitakse ka ülejäänud presiidiumi liikmed ja
peatoimetaja. Kui keegi soovib veel korraldustiimiga liituda, on see võimalik.
4. Speech Watch
Speech Watch ehk projekt, kus noortevolikogu liikmed külastavad Linnavolikogu istungeid, on
seni olnud väga edukas. Käidud on kolmel istungil, kaks on ees. Sten soovib minna järgmisele
(14.mai), Annela ülejärgmisele (28.mai) istungile kuulama. Pärast projekt lõppu teeb Villem
kokkuvõtte projekti tulemustest. Kõik istungite külastajate memod jõuavad ka Dropboxi.
5. Noortevolikogude arenguprogramm
9.mail toimub järgmine noortevolikogude arenguprogrammi kohtumine. Seekord lähevad
kohtumisele Annela,Villem ja Janno.
6. Eesti Noorteühenduste Liidu kevadseminar
16.-17.mai toimub ENLi kevadseminar, kuhu on vaja kahte inimest, kes lähevad. Tuuli
soovib minna, Villem otsib veel ühe inimese. Registreerimistähtaeg on 10.mai.
8. Esindaja valimine Laste ja perede heaolu ümarlauda
Ümarlaud saab paari kuu tagant kokku, kuulatakse ettekandeid ning arutatakse laste ja
perede teemadel. Varem oli seal Dmitri Moskovtsev meie esindaja, viimase aasta jooksul on olnud
Kea, kuid kooli ja elukoha pärast ei ole talle need ajad eriti sobinud. Seega oleks mõistlik valida
uus esindaja ja asendusliige, et korralikult kohal käia ja noortevolikogust hea mulje jätta.
See on ka hea võimalus kohtuda erinevate ametnikega ja meid esindada. Järgmine ümarlaua
koosolek on 3.juuni 2015 kell 14.00.
Istungi otsus: Annela Tammiste on uus esindaja ja esindaja asendajaks saab Janno Rasmus Dreger.
9.Hooaja lõpetamine ja suvepuhkus
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Ametlik suvepuhkus on juulis (v.a. Tuuli). Enne puhkust toimub hooaja lõpetamine ja peale
puhkust hooaja alustamine.
Hooaja lõpetamine toimub Madise juures, kellel on keskmise suurusega maja ja hea suurusega aed,
kuhu 20 inimest mahub ära. Üritus toimub juuni esimene-teine nädal, teeme kokkuvõtted oma
hooajast ning veedame lõbusalt koos aega.
10. Muud küsimused
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud . Marko on juhatuse käest uurinud, kuidas neil läheb ja
kas ikka tegeletakse millegagi. Võiks uurida, mis neil praegu tegevused on ning mida plaanitakse.
Anna: Praegu toimuvad uue esimehe valimised. Võin uurida Ingemarilt, kuidas neil läheb.
Tallinna Õpilasesindus. Madis: TÕE kutsus meid kõiki oma koosolekule, mis toimub sel reedel kell
16.00 Tallinna Kesklinna Noortekeskuses.
UBC kohtumine. Tuuli ja Mariliis lähevad 26.-29.mail UBC kohtumisele Taani. Tuuli peab kõne
soolisest võrdõiguslikkusest.
Järgmine istung toimub 26.mail kell 18.00 kontoris.

Istungi juhataja

Istungi protokollija

Kea Kruuse

Annela Tammiste
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