Tallinna linna noortevolikogu V koosseisu III istung

Istungi päevakord:
0. Päevakorra kinnitamine
1. Komisjonide juhid annavad ülevaate omapoolsetest plaanidest 2016 aastaks
2. Tegevuskava ja eelarve kinnitamine
3. Esindaja valimine Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mittetulundustegevuse projektifondi liikmeks
4. Esindaja valimine Laste ja Perede Heaolu Ümarlauda
5. Komisjonidesse jagunemise kinnitamine
6. Noorte õiguste edendaja konkursi võitja valimine
7. Muud küsimused

Istungi algus: 18.08
Istunig lõpp: 19. 43
Osalejad: Uku Kangur; Johanna Kahem; Hendrika Näägo; Kristjan Lukk; Triinu Liis Paabo; Erkki
Kubber; Sten Laansoo; Nikita Petrov; Jekaterina Võsõpkova; Miikael Raun; Viktoria Muske; Ly Sakkis;
Mart Hendrika Kalev Diener
Külaline: Kristel Jakobson
Protokollija: Hendrika Näägo
Protokoll: Päevakorra kinnitamine- päevakord kinnitatud. Komisjonide esimees tutvustab komisjoni.
Kristjan tutvustab esimesena. Tema ideed- lõputööde stipendiumid linna poolt olulistele teemadele;
õpilasesinduste töö edendamine; koolitoit: valiku laiendamine, talumatuste arvestamine; TÜÜL:
ühiskondliku aktiivsuse stipendium; valikainete jagamine lähestikuses koolides; töövarjunädal.
Hendrika tutvustas sotsiaalkomisjoni ideid.
Tegevuskava ja eelarve. Punkt 1- kõik nõus. Punkt2- nõus. Punkt3- nõus. Punkt4- nõus. Punkt5- nõus.
Arutusel 5.4.1- konkreetne tegvuskava. Mis suvel toimub? See sätestab vilistalskogu tööd. Millal teha
noortevolikogu valimised? 5.5 uus punkt- Suunad aastaks 2016- vaadata üle volikogu töötsükkel.
Punkt5 kinnitatud ja lisatud uus alapunkt. Punkt6- kõik nõus. Punkt 7- kõik nõus. Punkt8- kõik nõus.
Punkt9- kõik nõus. Aktiivgrupp luuakse jaanuaris. Lisa1- Speechwtach- riigikokku vaatama. Külastus
linnavolikokku- oleks nooretvolikogu liikmetele kasulik näha kuidas seal toimitakse jne; ekskursioon!
Visioonikonverents- sisend komisjonidele; ideede korjamine komisjonidele; nendest teemade üle
arutlemine; saadetakse õpilasesinduste liidu kaudu; saada koolidest ideid mida oleks vaja muuta;
suurema massini jõudmine. Graffiti projekt- kuhu, kuidas jne? Garaaziühingutega rääkimine. Väitlus-

kevadel; päevakajaline teema; tagasiside poliitikutelt. Sünnipäev- tlnv 5 aasta juubel; partnerite
tänamine jne. Ekstreemspordipäev- suvel; võib-olla ühendada graffitiga; koostöö erinevate
tänavaspordiorganisatsioonidega. Simulatsioon- millalgi kooliajal. No vaata mess- kust tuleb raha
selle jaoks? Ebasobilik sihtgrupp. Ümarlaud linnaosades- ideed järgmisele kooseisule; promo.
Osaluskohvik- uuele koosseisule koostöös eelneva koosseisuga; uued ideed; reklaam.
Teavituskampaania- kuidas, mis kanalid, kellele jne? Noorte õiguste edendaja konkurss. Vastuvõtt
Raekojas- mandaadi üleandmine; partnerite tänamine jne. Uues koosseisu väljasõit. Veel üks hea
idee tegevuskavasse ehk muud päevakorda tulevad üritused.
Esindaja valimine Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mittetulundustegevuse projektifondi liikmeks.
Kandidaadid: Danila. Motivatsioonikõne. Ühehäälselt valitud esindajaks avaliku hääletamise teel.

Esindaja valimine Laste ja Perede Heaolu Ümarlauda.
Kandidaadid: Katre. Kõne. Ühehäälselt avaliku valimise teel esindajaks valitud.
Komisjonidesse jagunemine. Neljapäeva õhtuks peab hiljemalt esimehe ütlema kumba komisjoni
minna tahetakse.
Noorte õiguste edendaja konkursi võitja valimine- pole esitatud phtegi kandidaati.
Esitatud kandidaadid:
1. Katarina Päts, Tallinna Reaalkooli esinduskoja president
2. Frederik Normann
3. Eleri Pilliroog, MÕTE asutaja
Võitja avaliku hääletuse teel: Eleri Pilliroog

