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1.Kuidas tõsta ÕE aktiivsust?
Merle tegi ettepaneku kutsuda sügisel Karksi-Nuia noored räääkima oma ÕE aktiivusest ja edust.
Õpilastele peab tutvustama ÕE rolli ja võimalusi.
ÕE võiks teha valla lehte artikli enda tegevusest, Merlel tuli idee, et Antsla TV võiks ÕE liikmeid
intervjueerida.
Egely mõte teha ÕE liikmetele dressipluusid ja teha tore väljasõit, näiteks Viljandisse Orioni
tähetorni ja Olustverre.
Merikese meelest võiks ÕE õpilasi kaasata koolisisesse infoliikumisse rohkem.
2. Noorte- ja noortejuhtide koosoleku tagasiside
Kadri oli rääkinud ropendamisprobleemidest.
1.juuni lastekaitsepäev, oleks võimalus katusekontserdi jaoks raha teenida, teha pannkooke jms.
Kella kahest neljani tuleb külla graffitikunstnik Sänk.
Jalgpallilaager. 1-5 klassi õpilastele, augustikuu esimesel nädalal (3-5 august). Enne koooliaasta
lõppu läheb info ka ekooli.

Rahateenimisvõimalus noortevolikogule Jaanus Kala viievõistluse ja Kevadpeo ajal.
Lastekaitsepäev kultuurimaja kõrval.
Ülesanded kevadpeoks: Egne-riin küsib välimööblit, Eglely küpsetab koogi ja muffineid, Mari Liis
teeb vahvleid ja viineripirukaid, Merle on ka nõus vahvleid tegema, Greta teeb rabarberikoogi, Kelli
teeb pitsa. Tšekid kulutuste kohta tuleb alles jätta. Merike spnsoreerib mahlaga ja tehakse morssi.
Merle toob allikavett kui ilm hea on. Egne-Riin küsib ÕE-st kes tahaks tulla küpsetama või müüma.
6-11 juuli Hauka Rock, kus saab samuti müügipunkti teha.
3. Haridus- ja kultuurikomisjoni tagasiside
Eelkooli teema, probleemid transpordiga, kardetakse üleõpetamist. Pakuti välja et teha eelkool
aprill-mai/jaanuar-aprill. Oli olnud palju erinevaid arvamusi. Tuli ettepanek teha eelkooli alates
jaanuarist ja näiteks üle nädalati või teha eelkool nädala lõpupoole - näiteks reedeti. Valla arvamus
oli, et lapsevanemad, õpetajad paneks kokku programmi ja sellest tulenevalt panna kokku eelkooli
periood. Harima tuleks hakata ka lapsevanemat.
4. Katusekontserti ja ööjooksu korraldamine ning ööjooksu ülesannete läbiproovimine
Uuel koosolekul jagatakse, kes mida toob ja täpsemad ülesanded.
Shanon esineja 1800 euro eest. Merle tegi kultuurkapitalile projekti 1100 eurile ja ka enl-ile projekt
maksimumsummale. Tuleb küsida sponsorlust ka ettevõtetelt.
Jooksu ajal DJ mängima, Egely küsib Ahtolt nõusolekut.
Kontsert algab umbes poole 10-nest.
Merle küsib kui suurt ala bänd vajab.
Värvijooksuks tuleks otsida värvid ja ühekordsed kombekad, vaadata ka kitoonist.
Kindel koht tuleks müüma.
Vihmase ilmaga kontsert sees.
5. Muud küsimused
Puupäevade raames tehakse noortevolikogu pink. Greta visandab.
Mõte tehaVana-Antsla võimlaruumi peegelsaal. Mõisaomanik positiivselt meelestatud. Arutati
võimalust teha peeglisaal kooli aulasse.
Juunis tehakse Egely pool grill nootevolikogu ringis. Juulis jääb koosolek ära.
Merikese meelest võiks Hauka laada ajal kooli alale teha korraldatud telkimisala.

