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1. Maakondlike juhtide ümarlaua kokkuvõte 12-13.dets Tallinnas 

Kadri andis ülevaate 12.-13.dets toimunud maakondlike juhtide ümarlaua peamistest aruteludest 

ning otsustest. Esimesel päeval tutvuti  Ivoga - Kuldari asendaja, toodi näited iga noortekogu 

headest külgedest , õhtul ENL-i jõulupidu. 

Teisel päeval alustati lahenduste otsimisega probleemidele (liikmed ei võta vastutust, 

koosolekute toimumine, mis on noortekogu, eri piirkondadest liikmete kaasamine ja pädevad 

liikmed) 

Pakutud lahendused probleemidele: 

*Liikmed ei võta vastutust - personaalne pöördumine liikmete poole, kui keeldub vastutusest, 

siis ei tohiks teda halvustada.Määrata tugiisik, kellelt abi saada, peale ülesande peaks kindlasti 

ütlema aitäh, et oleks motivatsiooni, et seda teha. 

*Koosolekute toimumine - kindel aeg ja koht (Kuressaarel on nt iga kolmap. ja meie võiksime 

kokku leppida nt iga kuu teine pühap.) KOosolekute paika panemisel tuleks jälgida 

transpordiaegu ja etteteatamise aeg peaks olema pikk ja meeldetuletusi tuleks saata. Enne 

koosolekut liikmete läbi helistamine. Fun pool (kokkamine, ruumide kaunistamine). Liikmetele 

peaks ülesanded enne koosolekut ära jagada. 

*Mis on noortekogu? - Sõltub maakonnast, noortekogu peab valima, kellega koostööd teeb ja 

kaardistama maakonnas oma koostööpartnerid, kellega on sama missioon. Pidev selgitustöö, et 

mis on noortekogu ja noortevolikogu vahe. Koolitustele peaks kutsuma noori õpilasesindustest - 

neil pole tavaliselt omal raha ning saame neilt sisendit enda tegevustele. 

*Eri piirkondadest liikmete kaasamine - teha koostööd õpilasesindustega, väiksemate 

organisatsioonidega, osaluskohvikust aasta eesmärgi jaoks sisendi saamine. Kvaliteet olulisem 

kui kvantiteet- pole vaja mitut noort ühest piirkonnast, vaid piisab ka ühest. 

*Pädevad liikmed - uute liikmete pealekasv. Erinevate ülesannete vahetumine 3 kuu lõikes (nt 

protokollija), rollide jagamine. Liikmed peaksid olema koguaeg ülesannete juures abiks. 

Põhikirjas peaks olema kirjas, et vähemalt 1 kuu enne lahkumist antakse teada. 

Kuldar mainis veel, et riigi raha me ei kuluta, vaid kasutame vastavalt eesmärgile. Riigi rahade 

eest pole pidu, vaid toimub tänu-või tunnustusüritus. Veel räägiti ka seda, et noortekogude arv 

hakkab vähenema, nt. 2015 aastal on nt 14 noortekogu ja tulevikus 12-13, praegu on mitmetel 

noortekogudel testperiood ning peale testperioodi otsustatakse, kas noortekoguga jätkatakse või 

mitte. ENL hakkab keskenduma noortevolikogude arendamisele ja loomisele, toetamisele. 

Noortekogudele enam ei keskenduta. Noortekogud.ee leheküljele oodatakse arvamusartikleid ja 



edulugusid. 2014 aasta projektidest räägiti nii palju, et need mis tegemata, toimuvad jaanuar-

aprill 2015 (osaluskett jms). Korrati üle, et kui üritusi või asju korraldatakse, siis tuleks ikka saata 

listi ka, et kõik saaksid ideid ja osaleda. Juhtide ümarlauad kestavad edasi, kuid maakonnad ise 

korraldavad edaspidi. Valgamaa korraldab november- detsember. Maakonna poolt peab olema 

koht, toitlustus, majutus, transport + mingi väike motivatsiooni suurendav asi. Sirli ja Kadri 

peavad sellega siis edasi tegelema kui vastav aeg käes. ENL hakkab korraldama 

noorsootöötajatele ja ametnikele koolitusi. 

2015 aasta tähtsaimad kuupäevad ENL –i seisukohalt: 

20.-21. veebruar ENLi Talvekool Sagadi mõisas, täpne info detsembris.  Sillen veel ei tea kuhu 

praktikale saab, Kadri ei saa, Keit veel ei tea, Reio ei julge midagi lubada, Sirli vaatab veel, äkki 

saab minna, samuti kui aeg käes, siis saadame üleskutse, et kes saab minna. 

16.-17. mai ENLi kevadseminar, 27. üldkoosolek ja sünnipäeva tähistamine Tallinnas 

23.-27. juuli ENLi Suvekool 

14.-15. november ENLi Sügisseminar ja 28. üldkoosolek Tartus 

Arenguprogramm - saab kandideerida, aga kõik sinna ei saa. Haldus ja administratiivkulusid ei 

tohi olla tegevuskavas. 2015 aastal võib tulla mõni projektifond prioriteetse eesmärgiga, st ei saa 

esitada suvalisi projekte. Arengukava koostamine aastani 2020 - maakonna sees saadakse 

noortevolikogudega kokku ja hiljem pannakse üks suur dokument kokku. 

  

2. Tagasivaade aastale 2014 

Narkootikumide teemaline küsitlus - Kadri lõpetab ära, Sirli saadab näidise eelnevast aastast 

gümnaasiumi hariduse kaardistamise küsitluse kokkuvõttest. Hiljemalt 13.01 peab olema valmis! 

Koolivägivalla teemaline küsitlus - Sirli otsib üles kõik mis sellega seonduv hiljemalt 13.01 –ks, 

et saaksime esitada koos aruandega ENL-ile. 

Tänuüritus - Sillen saadab meilid (Meiliaadressid saab Monika või Merikese käest), et aitäh 

osalemise eest ja paneb kaasa ka meie järgmise koosoleku aja. 

Konverentsi lühikokkuvõte - Sirli saadab täna ära ENL-ile. 

Põhikiri lisada kodukale - Sirli (teab, kus muudetud variant on). 

Sisukokkuvõtted osaluskohvikust peavad ka noortekogu liikmeteni jõudma - Anna-Marija või 

Monika. Nii kiiresti kui võimalik. 

Noortekonverentsi esitatud aruanne ka noortekogu liikmetele - Sirli. Nii kiiresti kui võimalik! 

Kajale tagasiside aasta noore ja noortesõbra tunnustamise kohta, et mis edasi saab – Sirli 

saadab kirja. 

  

3. 2015 tegevuskava 

Konverentsid ja suuremad üritused võiks teha mujal kui kultuurikeskuses, rahaliselt oleks 

mõistlikum. Variantideks kas Tõrva või kõige parem Valga Põhikool. 

Konverentsi võiks teha ka sel aastal uuesti, õpilasesindus ja noortevolikogud kokku kutsuda ja 

teha ümarlaud, et tuleks välja mõte mis teemal teha konverents ja kas teha. 

Millal toimub üle-eestiline osaluskohvik? Sirli küsib järgi Kadilt, meie tahaks enda oma teha 

oktoobris nt 22.okt (täpselt enne vaheaega). Peaks ikkagi olema ühel päeval nii osaluskohvik kui 

konverents. 

Kui meil on planeeritud projekt, siis drive failid peavad olema uuendatud ja jagatud ka teistega! 



Liikmete nimekirjad - osaluskogude omad ka Valgamaalt Silleni ja Monikaga läbi rääkida - võtta 

kasutusele ühtne vorm (email, kodune aadress ja telefon) ja koondada nimekirjad meie alla, sest 

me praegu ju anname ENTK-le aru oma maakonna osaluskogudest. 

Pühenduks rohkem koostöö istumistele, Tanklaga koostööd teha.Ümarlauad, kus on ÕE-d, 

Tankla nii ajaleht kui TV, noortevolikogud. Maavalitsuse teemadel kaasa rääkida - kuulumine 

komisjonidesse? Koostööseminaril siis arvamuse avaldamine erinevatel teemadel, 2016 aasta 

tegevuskava koostamine. 

Reklaamivideo noortekogu promomiseks - Reio 28.veebruariks võiks valmis olla. Tingimused: 

peaks olema rohkem inimesi kohal, ei pea olema koosolekul tehtud. Ülla kaamerat saaks 

kasutada. 

Koolide külastus - peaks minema paketiga, mis on huvitav, video võiks olla sees, mingi küsimus 

ja fun pool, ei tohiks olla igav. VASTUTAJA? 

Kohtumine maavanemaga - kaks korda aastas või rohkem võiks kokku saada. Peaks muutma 

kuvandit maavanema silmis - ei tee vahet mis on Tankla ja mis on Valgamaa Noortekogu. 

Kodulehekülg korda - Reio võtaks enda kanda visiooni poole (et kodukas oleks atraktiivne) ja 

Ülla ülesandeks jääksid pildid liikmetest. Vastutajad võiks leida vastavalt gruppidele. Tuleks teha 

eraldi arutelu ja need ülesanded paika panna. 

Koolitus - supervisiooni on vaja, mille poole me liigume -väljasõit kuhugi? Meeskonnavaimu 

oleks vaja tugevdada ja liikmetele motivatsiooni. Projektikoolitus. 

Haridusmessil osalemine - 26.veebruar.Meid peaks esindama 3 noort, 2 särki on olemas. Võiks 

olla inimesed,kes on kohapeal olemas. Logo suuremaks - kes meile selle algselt tegi? Sirli peab 

uurima! 

Küsitlus - mis tooks noori Valgamaale tagasi? Kas me toetame valdade ühinemist? Miks noored 

ei alusta ettevõtlust? 

Merike uurib Aasta õpetaja valimiskomisjoni kohta – ehk saaksime ka meie enda esindaja sinna. 

Sünnipäeva tähistamine - äkki teha sünnipäevaga seoses siis ühisseminar? 

Osalemine ENL-i sündmustel. 

  

4. Muud jooksvad küsimused 

Leppisime kokku kaks järgnevat koosoleku aega: 

 1.veebruar kell 11.30, plaaniks minna Otepääle või pühajärvele, Sillen viib meid ratsutama :) 

22.veebruar kell 11.30 koht veel selgub. 

  

Koosoleku lõpp 14.15 

Protokollis: Sirli Pippar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


