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Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30
Juhatas Egely Pruuli, Antsla noortevolikogu esimees
Protokollis Greta Puija
Võtsid osa: Egely Pruuli, Merle Tombak, Kadri Liblik, Tõnis Urbanik, Siim Aarmaa, Greta Puija, Mari
Liis Leppoja, Kelli Aia, Annely Veidik.
Puuduvad: Seliina Pärna, Ferdinand Rauba, Gertu Borodkina.
Regristreerimisleht lisatud.

PÄEVAKORD:
1.Kuidas valida Antsla valla kuu noort?
2.Noortevolikogu õppereis
3.Ööjooksu ja katusekontserdi planeerimine (tagasiside noorte ja
noortejuhtide kohtumisest MTÜ-dega)
4.Muud küsimused
1. Kuidas valida Antsla valla kuu noort?
Iga kuu 25. kuupäev on kuu noore esitamisavalduse esitamise tähtpäev.
Esitamisavaldus esitada Kadri Liblikule.
Kuu noore valivad noorsootöötajad
2. Noortevolikogu õppereis
Noortevolikogu liikmed on nõus toetama omaosalusega.
Noortevolikogu õppereis on planeeritud 14-15. märts, võimalik, et lükatakse edasi 21-22 märts
seoses Antsla Võrgupeoga.
Otsustati võtta kaasa ka mõned ÕE liikmed.
Transpordiküsimus, küsitakse erinevate bussijuhtide ja firmade käest ja valitakse soodsaim valik.

Marsruut TÕRVA - KARKSI-NUIA – ABJA – HAAPSALU, tehti ettepanek jätta mõni sihtkoht
tagasiteele.
Ettepanek kirjutada valda projekt Antsla Gümnaasiumi Õpilasesinduse kaudu, et saada vallast
lisatoestust.
Merle Tombak lepib kokku Karksi-Nuia ja Tõrva noorteklubiga, Anneli Veidik räägib Abja
noorteklubiga, Egely Pruuli räägib Haapsaluga.
3.Ööjooksu ja katusekontserdi planeerimine (tagasiside noorte ja noortejuhtide kohtumisest
MTÜ-dega)
Otsustati, et kui jooks teha Antsla keskuses, siis teha ka kontsert Antslas (Vesiroosi juures olev
katus, tänav kinni panna).
Ettepanek teha jooksule erinevad etapid, kus jooksjaid pritsitakse värviga, antakse neile mõni
ülesanne või takistus, mille nad ületama peaksid jms.
Üritus jääks kooli alguse puhul peetavaks jooksuks.
Võimalik kuupäev 5. või 6.september.
Esinejaküimus- kutsuda mingi noortebänd, või kaks bändi. Eelistatud valik oleks kutsuda üks ja
püsiv esineja. Idee kutsuda Võrust üks noortebänd.
Aprilliks kirjutada ENL-i projekti taotlus .
Tõnis Urbanik ja Ferdinand Rauba arutavad marsruudiküsimuse.
Arutati, kas teha ööjooks rahvajooksuna või teatejooksuna.
Noortevolikogu liikmed arutavad eraldi koolis erinevate küsimuste üle.
Vanusepiirang ära jätta.
Marsruudi pikkus umbes 2-3 kilomeetrit.
Kontserdile kustuda ka Kindel Koht kohvik, kes pakuks tervislikku sööki ja jooki.
Jooksu alustada umbes kell 8 ja kontserti alustada umbes kell 9.
Mõelda lastele eraldi tegevuse loomise peale.
Merle Tombak tegi ettepaneku teha kontsert halva ilma korral vanas pritsumajas.
Tasuta üritus.
Merle Tomabk uurib katuse kasutusvõimaluse kohta.
Kadri Liblik, Egely Pruuli uurivad bändide kohta.
4.Muud küsmiused
1)Seikluskasvatus
Seikluskasvatusele tuleb kasutada 100 tundi, aega on 2016. aasta märtsini ja raha on 2000 eurot.
Idee minna Lätti seiklusparki või korraldada mingi huvitav laager. Merle Tombaku mõte oli jätta
seikluspargi külastus projekti tipphetkeks.
Anneli Veidik tegi ettepaneku liita juurde ka asjakohane loeng. Kelli Aia idee teha koolitus metsas
hakkama saamise kohta.

Korraldada erinevaid väljasõite ka Antsla kandis, mis hariks (Karula rahvuspark)
Mari Liis Leppoja tuli mõttele teha koolitus skatepargi kasutamise kohta.
Tõnis Urbanik käis välja fotomatka/jahi mõtte.
2)16. jaanuaril kell 3 toimuvale Antsla valla haljastusküsimuse koosolekule lähevad noortest Tõnis
Urbanik ja Kelli Aia.
3)Koolimaja (täpsemalt kooli tiigi) juurde ehitatakse multifunktsionaalne mänguväljak, kus saab
harrastada erinevaid spordialasid, viia läbi võistlusi ja veeta aega.
4) Noortevolikoguga tahab kohtuda Kalvi Kõva. Merle Tomabku ettepanek teha kohtumine Kindla
Koha kohvikus ainult noorte seltskonnas (noortevolikogu ja Antsla Gümnaasiumi õpilasesindus),
kohtumine teha kas veebruari alguses või jaanuari lõpus.
5) 1-6 juunini puukunsti koolitus Antslas koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengitega.
Ideekonkurss Antsla tunnusmärgi leidmiseks (Antsla kui pingipealinn või teha nt kotkakujuline
kotkakuju, või sissesõidumärgi juurde midagi huvitavat), mis köidaks ja kutsuks inimesi Antslasse.
6) Lumelinn. Merle Tombak räägib vallamajas lumehunnikute kokkulükkamse võimaluse asjus.
Kadri Liblik lubab kuulutada välja koos noortekeskusega välja Vabariigi aastapäeva paiku
eestiteemalise lumelinna ehitamise. Võimalik ehitamisaeg 16-22 veebruari vahel. Siim Aarmaa tegi
ettepaneku teha koolimaja ees oleva lipumasti ümber teha Pika Hermanni torn. (toimub lume
olemasolul)
7) Jõusaali kasutamise küsimus. Kadri Liblik uurib välja trennide toimumise ajad ja koostab ajakava,
millal jõusaali kasutada saab.
8) Võrgupidu. Tõnis Urbanik ja Siim Aarmaa eestvedamisel, tahavad luua MTÜ, et sarnaseid üritusi
läbi viia ka mujal, mitte ainult Antslas. Meeskonnas hetkel 3 inimest. Võimalik kuupäev 13-14
märts. Siim Aarmaa idee teha vahepause silmade puhkamiseks korvaplli vms näol. Võrgupidu
tehakse Antsla Gümnaasiumis. Urmas Soonvald tahab teha ettevõtlusteemalise mängu
tutvustuspäeva kevadvaheajal.
9) Anneli Veidik valiti Antsla valla teokomisjoni põhiliikmeks, teha puudumisel hakkab teda
asendama Egely Pruuli.
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