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1. Arutelud vallavolikogu liikmetega
Antsla vallavolikogu liikmete Kurmet Müürsepa ja Merike Prätziga arutati Antsla
Noortevolikogu põhimääruse teemadel. Kurmet Müürsepal oli küsimus Antsla
Noortevolikogu (ANVK) põhimääruse §3 lg5 kohta, mis ütleb, et noortevolikogul on
õigus vallavolikogu ees protestida vallavolikogu ja -valitsuse õigusakte juhul, kui
nendes ei ole arvestatud nende seisukohtadega. Kurmet Müürsepp arvas, et protestimine
peaks olema kõige viimane võimalus. Kas selline punkt jääb põhimäärusesse sisse või ei
otsustatakse vallavolikogu istungil.
Vallavolikogu liikmed soovisid teada, kuidas on ANVK põhimäärus koostatud. Kertu
Reva vastas, et koostamisel on kasutatud üldlevinud meetodit - kasutatud on teiste Eesti
noortevolikogude põhikirjasid.
Merike Prätz küsis noortevolikogu valimiste kohta - kuidas on loodud käesolev
noortevolikogu. Kertu Reva vastas, et vastavalt ANVK põhimääruse §14 toodud
punktidele: noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel
tegutseva aktiivgrupiga, mis pole otseselt valla noorte poolt valitud ning mille puhul ei
rakendata käesolevas põhimääruses liikmeskonna kohta sätestatut.

Kertu Reva küsis vallavolikogu liikmetelt noortevolikogu eelarve kohta. Kurmet
Müürsepp vastas, et sel aastal on planeeritud noortevolikogule 500 eurot, mis kajastub
Antsla Vallavolikogu eelarves.
Kertu Reva soovis teada, kes kinnitab noortevolikogu arved. Merike Prätz vastas, et
arved peaks kinnitama Antsla vallavanem või tema poolt delegeeritud ametnik. Kurmet
Müürsepp vastas, et kuna tegemist on vallavolikogu eelarvest planeeritud summaga, siis
võib selle kinnituse anda ka vallavolikogu esimees.
Merike Prätz tegi ettepaneku, panna pead kokku ja mõelda, mida teha tühjade ruumide
ja kuidas saada noori juurde.
2. Arutelud dokumentide üle, mis tuleb kõigil noortevolikogu liikemtel läbi lugeda
Gertu Borodkina võttis enda peale osalemise ENL-i projektikirjutamises.
Gertu Borodkina tegi ettepaneku, vaadata noortemonitori, erinevaid fonde ja uurida
rahastamis võimalusi.
3. Põhimääruse kinnitamine
Egely Pruuli küsis kohalviibijatelt nõusolekut ANVK põhimääruse kinnitamiseks.
Kohalviibijad olid nõus.
OTSUS:
Antsla Noortevolikogu kinnitas oma põhimääruse.
4. Noortevolikogu liikmete kinnitamine
Kertu Reva arvas, et ANVK liimeks võiksid olla need noored, kes on viibinud vähemalt
ühel eelneval Antsla valla noorte ümarlaua koosolekul, sellest tulenevalt on
noortevolikogu liikmeid 11. Oma soovi ANVK-ga liitumisest on avaldanud ka Andre
Kurg, aga pole ühelgi koosolekul veel osaleda saanud. Põhimäärusele vastavalt peab
liikmete arv olema paaritu. Kertu Reva tegi ettepaneku võimaldada Andrel osaleda
ANVK töös toetajaliikmena. Kohalolijad nõustusid.
OTSUS:
Antsla Noortevolikogu liimeteks on valitud Egely Pruuli, Gabriel Tamm, Annely Veidik,
Mari Liis Leppoja, Elle Koemets, Gertu Borodkina, Siim Naaber, Kristo Valtin, Riho
Hommik, Eliis Riivik, Anna-Liisa Soe.
5. Noorte rahuloluküsitlus
Egely Pruuli pakkus eesmärgiks saada teada, mis üritusi sooviksid noored ja mis
tegevusi ootavad noored noortekeskuselt .
Kertu Reva tegi ettepaneku jaotada rahuloluküsitlus alapunktideks, et saaks võimalikult
palju informatsiooni.
Gertu Borodkina pakkus üheks alapunktiks kooli järgne tegevus ning seda edasi
arendada, et teada saada, kas noored on kursis erinevate huviringidega ning
noortekeskustes toimuvaga .

6. ENL projektifondi konkurss osaluskogude loomiseks ja arendamiseks
Noortevolikogu liikmed pakkusid välja osaleda kunkursil osaluskogude loomiseks ja
arendamiseks.
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