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1. Päevakava kinnitamine 

 
Sirli tutvustas päevakorda. 
OTSUS: Päevakava kinnitati ühehäälselt. 
 

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
 
Sirli tutvustas eelmise koosoleku protokolli, mis toimus 7. mail.  
OTSUS: Protokoll kinnitati ühehäälselt. 
 

3. Uued ja lahkuvad liikmed 
 
Keit Arula on endiselt kõikides listides sees, tuleb välja võtta. Reio võtab kodulehelt maha.  
Catlin Saar - selgus, et elab Tenerifel, seega Sirli küsib kas ta tahab veel noortekogu töös 
osaleda või liitub uuesti hiljem kui tagasi on. 
Margo Metsoja kirjutas lahkumisavalduse, kõik on nõus sellega, et Margo Metsoja ei kuulu 
enam noortekogu liikmeskonda. Listidest maha võtta ja kodukalt ka.  



Kodulehele liikmeks astumise vorm - Sirli saadab wordi dokumendi ning Reio saab panna selle 
üles. 
Reio rääkis, et see , kes noortekogusse kuuluma peaks, tema peaks kohe siduma ära mingi 
konkreetse ülesandega, et teda hoida koguaeg kursis ja töös asjadega. 
Valga gümnaasiumi ÕE on väga aktiivne, neid võiks kaasata Osaluskohviku korraldamisel. 
Tõrva gümnaasiumi ÕE liikmeid kutsuda Osalukohvikule, sest seal noored ning vajavad 
personaalset lähenemist ja julgustamist. 
Tõrva NVK valib uue koosseisu novembris ning ka sealt tulevad uued esindajad noortekogusse. 
Põhirõhu paneme Osaluskohvikule ning peale seda teeme uute liikmete värbamise kampaania. 
Otsustasime, et teeme chati omavahel ning teeme endale Instagrami konto (Sirli teeb ja jagab 
paroole). 
 

4. Tegevuskava täituvus ning aruande koostamine 
 
Sirli paneb ENL-i aruande vormi üles Drive kausta. Arutasime läbi kogu tegevuskava tehtud ja 
tegemata asjad. 
 

5. Kohtumine ÕE, NVK, TANKLA ning noorsootöötajatega 
 
Teeks kohtumise Pühajärve SPA-s, 10. detsembriks peavad olema rahad kulutatud. Kohtumise 
kuupäevaks võiks jääda 18.november. Sirli kirjutab sellega seonduvalt edasi. 
 

6. Osaluskohvik 2016 
 
3.novembril, ruum olemas, tasuta ja suur - Valga gümnaasiumi aula. Toitlustus - Sillen pole veel 
jõudnud tegeleda sellega, peab eraldi kööki kirjutama. Sirli küsib Europe Directilt ning 
Rajaleidjast nänni,  samuti Annabel küsib ENL-ist. Annabelile jääb vastutada kõik ruumi 
kujunduse ja sisustusega seonduv, Sillen tegeleb lilledega (laudadele ja lava ette). Bussidega 
tegeleb Monika, tahaksime saada Tõrvast ja Otepäält käima.  Annabel uurib välja, kas Tuuli ja 
Jelena tahavad ka oma teemat ning kas nad saavad osaleda. Valisime välja 3 teemat, mille poolt 
oli eelnevalt enim hääli Drive failis antud. 3 riiklikku teemat mis jäävad: „Lihtsuses peitub võlu! 
Kas alati?“, „“Kevade“ vs „Nullpunkt“ „ ning „Vastutus magamata öödel“.  
Sirli kirjutab ka maavanemale ning küsib, kas ta tahaks pakkuda ka mingit teemat välja. Samuti 
palub tal broneerida kuupäev selleks ajaks, et tulla tervitama noori. Annabel uurib Viljandis ka 
seda, kas lauajuhtidele tuleb eraldi koolitus. Reio tahab olla fotograaf. Martti Hallik on 
moderaatoriks pakutud, Sillen küsib, kas ta saab tulla. Beyond Beyond esinejaks - Triin uurib ja 
Reketilt uurib ka. 
 

7. Aasta noor ja noortesõber ning ENTK tunnustuskonkurss 



 
Sirli võtab selle teema üles uuesti listis, mismoodi on see ENTK tunnustuskonkurss mõeldud, 
kas ta on maakondlik või üle-riigiline. Triin võtaks üldiselt selle tunnustamise enda peale.  
 

8. Tagasiside koosolek enne jõule 
 
Teeme samamoodi nagu eelmine aasta kui jääb rahasid üle. Ehk siis otsustame rahade järgi. 
 

9. Kohapeal algatatud küsimused 
 
ENL-i juhtide ümarlaud 8.okt-9.okt - Sirli küsib lisainfot, et millal see tuleb. 
Annabel küsis veel üle Osaluskohviku kohta, et kuidas see siis edasi välja nägema hakkab. 
 
 
 
Koosoleku protokollija : Sirli Pippar 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Sirli Pippar 
 
 
 


