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1.Tagasiside Antsla Vallavolikogu istungist
Noortevolikogu liikmed arutasid Antsla vallavolikogu istungi teemasid: Kutsekeskkooli
katastriüksuse jagamise taotlemine tasuta Antsla valla omandisse andmiseks ja Antsla valla
Noortevolikogu põhimääruse kinnitamine.
Nooretvolikogu liikmed võtsid teadmiseks Vana-Antsla tallimajaga seonduva ja võtavad selle
edaspisiseks aruteluks.
Nooretvolikogu liikmed võtsid teadmiseks vallavolikogu istungil toimunud arutelu ja hääletamise
tulemused.
2. ENL väärtuste seminar
Gertu Borodkina pakkus välja osaleda ENL-i väärtuste seminaril, mis toimub 22.veebruar, selleks
tuleb teha kaks harjutust.
Egely Pruuli selgitas harjutusi.
OTSUS: Noortevolikogu liikmed otsustasid mitte minna. Kertu Reva arvas, et olilisem on esialgu
tegutseda maakonna tasemel

3. ENL „Osaluskool 2013“
Egely Pruuli ütles, et 19. veebruar on võimalus minna riigikokku, kui minna riigikokku, siis ENL
kompentseerib transpordi
Kertu Reva pakkus,et ehk oleks huvitavam minna haridusministeeriumiga kohtuma.
OTSUS : Ei lähe 19. veebruar riigikokku.
4. Aasta tegu 2012 valimine
Annely Veidik räägib Antsla Valla aasta teo valimisest. Noortevolikogu liikmed arvasid, et auhinda
vääriks Antsla nooretvolikogu loomine.
5. Arutame läbi Noorsootöö strateegia rakendusplaani aastateks 2011-2013
Gertu Borodkinal tekkis küsimus, kuidas seda rakendada?
Kertu Reva selgitas: vaadatakse erinevaid punkte ning otsustatakse, kas neid arendatakse edasi.
Kertu Reva ütles,et tuleb töötada selle suuna järgi, mis on riik võtnud.
Gertu pakkus välja,et kirjutada üles oma eesmärgid.
Kertu Reva selgitas, et tuleb võtta eesmärgid, mis on meie piirkonnast lähtuvad.
6. Arutame läbi plaani, teha vanasse tuletõrjemajja uus Noortekeskus
Gertu Borodkina ütles,et tuleks saada maja planeering, et näha millises ruumis, mida saaks teha.
Kertu Reva: tuleks mõelda, kuidas seda maja kasutada ning teha vallale ettepanek
Noortevolikogu liikmed on poolt teha vanasse tuletõrjemajja uus huvikeskus.
7.Tekkinud küsimuste ja ettepanekute arutamine
Kertu räägib valla töötajate ametitest
Kertu Reva küsib rahuloluküsitluse kohta, Kristo Valtin lubas selle ära teha.
Küsitlus on suunatud valla noortele.
Noortevolikogu liikmed lubasid mõelda küsimusi ning saata Kristole.
Egely Pruuli tegi ettepaneku, et volikogu liikmed peaksid koolis klassides ise küsitlused läbi viima
ning ennast tutvustama.
Anna-Liisa Soe: Internetis oleks materiaalselt odavam küsimustikku koostada.
Liikmed tegid ettepaneku panna küsitluse kastid vallavalitsusse ja raamatukokku.
Tehti ettepanek viia küsitluse kast Tsooru rahvamajja, Kobela raamatukokku, Kaika raamatukokku,
Haabsaare raamatukokku.
Gertu Borodkina tegi ettepaneku, et teavitada valla lehes rahuloluküsitlusest.
Annely Veidik tegi ettepaneku hakata tegelema sellega, et saada prügikaste juurde , kuna inimesed
kurdavad, et Antslas on vähe prügikaste.
Kertu Reva ütles, et praegu tuleks järgida tegevuskava, et mitte võtta liiga palju uusi tegevusi.
OTSUS : Liikmed otsustasid teha küsimuse teiseks märtsiks
Liikmed otsustasid järgmise koosoleku teha üheksandal märtsil.
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