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PÄEVAKAVA 

1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 

2. Tegevuskava 2016 kinnitamine 

3. ENL-i olulisemad kuupäevad 2016 

4. ANK-i projektikomisjoni esindaja kuulutamine 

5. Valgamaa Haridusmess 2016 

6. Noortekogu sünnipäev 2016 

7. Muud küsimused ja ettepanekud 

KOOSOLEK / Tegevuskava 2016 

● Kinnitasime eelmise koosoleku protokolli. 

 

● Sageli puuduvad liikmed tuleb välja lugeda, sest nende pärast ei tohiks jätta 

hääletamata. Tegime otsuse, et Anna-Marija ei ole enam noortekogu liige. 

 

● Noortekogu liikmete vähesuse tõttu tuleks rohkem promo teha. Seda siis 

reklaamklippide, postrite ja sponsoreeritud facebooki reklaamide abil. 

 

● Maavanemaga piisab ühe korra aastas kokku saada, näiteks kevadel. 

 

● Osaluskohviku toimumiseks sobivad meile 3. või 4. november. 

 

● Aastanoore, Noortesõbra jt ettevalmistused peaksid sellel aastal algama septembrist, 

sest eelneval aastal oli oktoobri lõpus alustamine probleemne. 

 

● Triin pakkus välja et Suvekool võiks toimuda noorsootöötajatele ja volikogudele eraldi. 

Samuti võiks Suvekoolis võiks olla erinevad töötoad. Volikogud võiksid läbi viia näiteks 

narkootikumide teemalisi seminare. 

 

● Tegevuskavas peaks panema kokku  “Informatsiooni kajastamine meedias” ja “Noorte 

teadlikkuse tõstmine NKst...” nende olemuse sarnasuse tõttu. 

 

● Peaks panustama raha NK Roll Up bänneri loomiseks. See oleks kasulik NK 

esindatusele erinevatel sündmustel mitmeks aastaks. Vastutab Sillen. 

 

● Osaluskohviku transport võiks tasuta olla. 

 

● KINNITASIME TEGEVUSKAVA 

 

ENL’i kuupäevad 



 

● Noortekogu juhtidest oleks vaja kedagi saata ENL’i ümarlauda. 

 

● ENL “Suvekool” toimub 21.-24. juulil. 

 

● ENL’i seminarile oleks vaja NK’st kahte esindajat. 

 

● Triin ei saa mais osaleda seminaril. Sirli ei saa osaleda suvekoolis. 

 

● Sillen ja Triin on määratud ANKi projektide komisjoni. Kui Triin ei saa minna siis Catlin 

asendab teda. 

 

Haridusmess 

 

● Sillen, Catlin ja Triin saavad kindlalt kohal olla. Margo ja Monika ei oska öelda veel. 

 

● Noortekogu võiks olla omaenda särkidega, Monika lubas sellega tegeleda. 

 

● Catlini sõnul peaks olema meil midagi meeldejäävat, et mitte massi liialt sulanduda. 

Näiteks uhked kaelapaelad 

 

● Mängudeks võib olla mingi ristsõna ja aliase sarnane viktoriin. Teeme draivi faili 

erinevate mängude mõtetega. 

 

● Üldine vastutav inimene on Sillen, kelle kohustus on ka Merikese kirjadele vastata. 

 

Noortekogu sünnipäev 

 

● Noortekogu sünnipäev on 26. märts. Korralduse võtab enda peale Triin. 

 

● Põhjusel, et Triin ja Catlin on sellel kuupäeval hõivatud, pakkus Sirli 16. aprill 

kuupäevaks. 

 

● Pakuti, et see ei peaks olema ülimalt pidulik, kuid vahepeal peaks ka arutama tähtsamaid 

teemasid. 

 

● Vilistlaste ja teise külaliste kutsumisega tegeleb Sirli ja samuti kaardistab ta 

koostööpartnerid ühte tabelisse. Tähtaeg 31. jaanuar. 

 

● Sellega peaks varakult juba tegelema hakkama, sest toimumise asukoha peab kinni 

panema. Triin pakkus välja teha Skype’i koosoleku 1. veebruaril, kell 20.00. 

 

Protokollis: Reio Raudheiding 


