TALLINNA LINNA NOORTEVOLIKOGU
IV KOOSSEISU XVI ISTUNG
19.10.2015. Koosolek toimus noortevolikogu ruumides.
Kohalviibijad (7): Kea Kruuse, Aune Marjapuu, Villem Lassman, Sten Laansoo, Annela Tammiste,
Madis Trahov, Daniel Raud
Puudusid (14): Anna Nikulitševa (koolis), Carel Kuus (teadmata põhjustel), Ilja Samoilov
(teadmata põhjustel), Alina Tubli (teadmata põhj), Valeria Larina (Tartus), Gregori Džaniašvili
(tööl), Eleri Ratasepp (teadmata põhj), Sander Soots (koolis), Mihkel Lennuk (Pärnus), Janno
Rasmus Dreger (kaitseväes), Tuuli Helind, Mariliis Eensalu, , Hanna-Lysa Kenk, Ronald Ross
Külalised: (1) Artur Kohv
Juhataja: Kea Kruuse
Protokollija: Sten Laansoo
Istungi algus 18.00, lõpp 18.50
Protokoll
Istungi päevakord:
0. Päevakorra kinnitamine
1. Kokkuvõte Linnavolikogule esitatud aruandest
2. Kokkuvõte MTÜ finantsilisest seisust
3. Uue koosseisu valimised, tähtaeg 24.okt
4. Raekoja vastuvõtt, Särgava tutvumispidu, Uue kooseisu väljasõit
5. Vilistlaskogusse uute liikmete valimine
6. Tudengite Osaluskohvik 22.okt
7. Muud küsimused
Päevakord ühehäälselt kinnitatud.
1) Kokkuvõte Linnavolikogule esitatud aruandest
Kea teeb kokkuvõtte linnavolikogule esitatud aruandest. Ta rääkis, mis üritused meil olid ja miks
me vajalikud oleme. Kea rääkis ka meie poliitilistest teemadest. Kea tõi välja kolm olulisimat.
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Nendeks olid tudengite tasuta kursused, prügisorteerimine (juba kevadel peaks saama igasse kooli
prügisorteerimise kastid) ja tänavasport, mille jaoks me koostasime arengukava. Kea rääkis, et meil
oleks vaja selle jaoks olla linnaeelarves, mida ka lubati. Lõpus esitati väga palju küsimusi. Kea
arvates läks päris hästi, istungi salvestust saab vaadata tallinn.ee lehelt.
2) Kokkuvõte MTÜ finantsilisest seisust
Kea rääkis, et me saame iga aasta linnalt 5000 € sihtrahastust. Lisaks kirjutame me ka projekte.
Ainuke üritus, mille jaoks me projektiraha taotlesime on Simulatsioon. See raha on meil praegu
kontol, kuna TSNA pole otsustanud, kas nad tahavad raha tagasi, nad ootavad, milline tuleb
järgmine simulatsioon. Ülejäänud kulud on hästi tehtud. Aasta lõpuks me jääme nulli. Kea sõnul
oleme raha kulutatud oma põhitegevuseks ja mõistlikult. Arved ja vahearuanded on Dropboxis
saadaval. Võrreldes eelmise aastaga läks see aasta rohkem raha projektides osalemise peale ning
vähem simulatsiooni peale. Lisaks saime katta ka volikogu liikmete reisikulutsi seoses Tallinna
esindamisega välismaal.
3) Uue koosseisu valimised, tähtaeg 24.okt
Uue koosseisu valimiste kandideerimise tähtaeg on 24. okt. Õpilaste kohad on täis, kuid üliõpilaste
ja MTÜde alt on kohti üle. Vanast kossseisust ei kandideeri ilmselt keegi peale Sten Laansoo. Meil
on ääretult oluline, et igal valimisel oleks konkurents.
4) Raekoja vastuvõtt, Särgava tutvumispidu, Uue kooseisu väljasõit
Villem hoolitseb 5. nov kell 17 Raekoja vastuvõtu eest. Särgava tutvumispidu on 12.nov kell 18.
Selle eest hoolitseb Kea. Sinna on oodatud ka külalised ENList, TÜÜList jne.
Uue koosseisu väljasõit toimub 21-22 nov selle eest vastutab aune. Väljasõidule on 25 kohta,
millest enamus on uuele koosseisule ning mõned vanadele, kes neid koolitavad.
5) Vilistlaskogusse uute liikmete valimine
Vilistlaskogusse uute liikmete valimine. Kandideerida soovivad Aune ja Villem, Kea, Madis.
Avalik hääletamine: konsensuslikult kinnitatud.
Hääletus: Määrata vilistlaskogusse Aune Marjapuu, Villem Lassmann, Kea Kruuse ja Madis Trahov.
Poolt: 7
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Otsus: Aune Marjapuu, Villem Lassmann, Kea Kruuse ja Madis Trahov on määratud vilistlaskogu
uuteks liikmeteks.
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Kui keegi veel peaks soovima olla osa vilistlaskogust, siis nende vastuvõtmise otsustab uus
koosseis.
6) Tudengite Osaluskohvik 22.okt
Tuleb kokku TÜÜL, et mõelda välja üliõpilaste teemasid noortevolikogusse. Üritus kannab nime
„Tallinna Tudengite Osaluskohvik 2015“ ning toimub 22.oktoober kell 18.00 Tudengimajas.
Palume infot levitada ka volikoguliikmel kaudu.
7) Muud küsimused
Madis ja Annela räägivad, kuidas neil läks välismaal.
Aune küsib: Kea kokkuvõte Tallinna ja Harjumaa osaluskohvikust. Puudu on lauajuhte ja
läbiviijaid. Aune on üks lauajuhtidest ning ka Villem on nõus tulema.

Istungi juhataja

Istungi protokollija

Kea Kruuse

Sten Laansoo

3

