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Päevakord ühehäälselt kinnitatud.
1. Sotsiaalkomisjon
Sotsiaalkomisjon arutas oma viimasel koosolekul oma aasta teemasid nind ühistranspordi arengu
ettepanekut. Annela tegeleb jalgratta laenutusvõrgustiku rajamisega Tallinnasse, Hanna-Lysa Kenk
soovib tegeleda nõustamiskeskuste loomisega Tallinna noortele või teha võimalikuks psühholoogi
ja/või terapeudi abi linna noortekeskustes. Mariliis tegeleb Noortenõukogu ja keskonna teemadega.

2. Hariduskomisjon
1

Hariduskomisjoni teemad on paigas ning need on kirjas eelmise istungi protokollis. Reedel,
23. jaanuaril arutab eestseisus valitud teemad läbi ning juba hariduskomisjoni järgmisel
koosolekul (28.01 kell 18.00) minnakse teemadega sügavuti ning koosolekule kutsutakse ka
TÕE ja TÜÜLi esindajad.

3. Aktiivgrupp
Aktiivgrupi valimised toimuvad 30.jaanuarini. Seni on tulnud u 10 avaldust, mis on tegelikult
päris hea tulemus. Võib loota, et enne tähtaega tuleb avaldusi veelgi. Aktiivgrupile ja
noortevolikogu liikmetele korraldab juhatus veebruari alguses projektijuhtimise koolituse.
Kea ja Aune tegelevad edasi grafiti teemaga – vaadata tuleb läbi grafiti väitluse video, noppida
sealt välja ideed ning seejärel kohtuda koos kunstnikuga Tallinna linnadisaineriga.
Tallinna Linnavolikogu Simulatsiooni projektijuhi kohale korraldab aktiivgrupp avaliku
konkursi, mis leiab aset jaanuari lõpp-veebruari keskpaik.

4. Juhatuse tegevuste kokkuvõte
Juhatuse istung toimus eelmisel reedel, 16.01. Koosoleku protokoll on olemas Dropboxis. Kea
tegi koosolekust kokkuvõtte.
Juba sel nädalal saabuvad ka kontorisse veekeetja, presskann ning kohviveski. Seega edaspidi
on võimalik istungitel juua nii teed kui ka kohvi. Kohvilaua otsimisega läheb veel aega, sest
paar valikut on ära langenud.

5. 2014. a finantsaruande kokkuvõte
Juhatuse esimees Kea esitas 10.jaanuaril Tallinna Spordi- ja Noorsooametile (TSNA) 2014 aasta
noortevolikogu toetuse aruande ja kuludokumendid (5000 euro väärtuses). Kõik need on leitavad ka
Dropboxist. TSNAst tuli vastus, et aruanne on hästi koostatud.
Esitatud on ka 2015 aasta toetuse taotlus ning praeguse seisuga peaks veebruari alguseks saama
lepingu allkirjastatud ning siis ka toetuse esimese osa kätte.

6. Muud küsimused
Eestseisuse koosolek toimub reedel, 23. jaanuaril. Järgmised istungit toimuvad 3.veebruaril ja
16.veebruaril kell 18.00.
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