VALGAMAA NOORTEKOGU PROTOKOLL
Kuupäev: 11.04.2015
Aeg: 14.13-17.10
Osalejad: Anna-Marija Sljusartšuk, Monika Muru, Sirli Pippar, Triin Jaansalu, Sillen
Klasman, Reio Raudheiding
Koosolekud juhatas Anna-Marija Sljusartšuk ja protokollis Triin Jaansalu.
Koosoleku päevakord:
1. Eelmise protokolli kiire ülevaade
2. Tegevuskavaga tegelemine
3. Projekti kirjutamine
4. Muud ettepanekud(maavanemaga kohtumine, ENLi üldkoosolek)
5. Sünnipäeva tähistamine
1) Eelmise protokolli kiire ülevaade
Monika tutvustas eelmise koosoleku protokolli. Sirli palus meelde tuletada, et peab kirjutama
arendusnõukogusse, kuna teda on vaja seal välja arvata.
2) Tegevuskavaga tegelemine
Kohe on vaja koolidega ühendust võtta, kuna nad soovivad mitu nädalat etteteatamisaega ning
liiga suvesse seda lükata poleks mõistlik. Sihtgrupp võiks olla 8.-9. klass, kuid Sirli arvas, et
ka 10. klassid oleksid sobilikud.
Pakuti välja järgmised koolid: Otepää Gümnaasium, Tõrva Gümnaasium, Valga Põhikool,
Puka Keskkool, Hargla Põhikool, Tsirguliina Keskkool, Riidaja Põhikool.
Nendele koolidele, kuhu esinema ei jõua, peaks tegema Noortekogu ülesandeid ja liitumist
selgitava video, mida saaksid õpetajad klassidele näidata. See võiks olla sarnases stiilis nagu
Tõrva Noortevolikogu tutvustav video. Monika ja Anna-Marija sobiksid videos Noortekogust
rääkima.
Kindlasti peab Merikese käest uurima, kui palju nendes koolides õpilasi õpib ning alles siis
paika panema, kuhu minna. Otepää külastamiseks on vaja kindlasti teha palju eeltööd.
Esmaspäeval(13. aprill) helistame koolidesse. Pandi paika, et esimesena käiakse ära Tõrvas ja
samal ajal püüame Otepää külastamiseks n-ö lobitööd teha.
Noortekonverentsi teemade ideede jaoks võiksime teha küsitluse. Kuna praegu pole rahalisi
vahendeid kingikoti jaoks, teeme seda siis, kui võimalus avaneb. Sirli pakkus välja, et keegi
võiks noortele tulla rääkima koolis kasutavatest nuti-vidinatest. Monika sõnul võiks
konverents olla sarnane TEDx-iga.

Pandi paika, et osaluskohvik ja noortekonverents toimuvad 5.novembril.
Anna-Marija pakkus välja maavanemaga kohtumiseks maikuu. Pakume maavanemale 11., 15.
ja 18. mai ning Anna-Marija kirjutab maavalitsusse, et kohtumine kokku leppida.
Sirli arvates võiksime teha ära ka Tanklaga asju(nt küsitluse vms) ning pakkus välja suve
teema(mida suvel teed, kas lähed tööle jne). Sirli võib küsimustiku teha. Reio uurib Eglelt ja
Üllalt, mida Tankla leht seekord kajastab.
3) Projekti kirjutamine
Vaja on kirjutada projekt kevadise koostööseminari jaoks, paika panna selle toimumise
kuupäev ja teemad, mida käsitletakse. Sirli käis välja idee, et alustada reedel ja lõpetada
laupäeva päeval. Siis ei võta üritus osalejatelt tervet nädalavahetust. Igast noortevolikogust
kutsuks umbes 3 esindajat. Kui omavalitsuses pole noortevolikogu, siis pakkuda seminari
mingi muu noorteorganisatsiooni esindajatele.
Seminaril võiks olla projektikirjutamise koolitus, arutada töögruppides Valgamaa noorsootöö
arenguvõimalusi ning kaardistada hetkeseis noorsootöös.
Sirli hakkab projektidega tegelema ning palus kõigil aktiivselt seda kommenteerida, kui ta
mustandit jagab.
4) Muud ettepanekud
Sirli rääkis kohalolijatele 28. märtsil toimunud ENLi koosolekust: toimus arutelu rahastuse
kohta ja vaadati üle noortekogude tegevuskavasid, õpetati ja jagati kasulikke nippe, kuidas
tundi läbi viia. Alustati ka uue noorsoostrateegia tegemisega.
Tartumaa noortekogu esimees võttis Anna-Marijaga ühendust ja nad on avaldanud soovi
meiega koostööd teha. Kuna Noortekogu prioriteet on saada koostööseminariks
projektirahasid, siis ei ole võimalik meil projekti selleks veel kirjutada.
5) Sünnipäeva tähistamine
Reio tegi koosolekul osalenutest pildid ning mängiti Silleni lõbusat muusikaviktoriini.
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