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PÄEVAKORD:
1. Kas Antsla vallal on vaja sporditöö juhti?
2. Valimisea langetamine – kuidas valmistada ette noori valimisteks?
3. Emakeele päeva debatt otsustajate ja noorte vahel
4. Katusekontserti ja ööjooksu korraldamine
5. Tänavakorvpalli traditsiooni taastamine ning noortebändide üritus
6. Noortevolikogu tegevuse ja vajalikkuse tutvustamine koolis
7. Muud küsimused
1. Kas Antsla vallal on vaja sporditöö juhti?
Komisjon oli nõus olnud, vajatakse kedagi, kes aitaks kehalise kasvatuse õpetajaid, tegeleks
eakatega, muudaks inimesed aktiivsemaks.
Nii Merike kui ka Kurmet nõus, et selline inimene võiks Antsla vallas olemas olla. Noortevolikogul
toetav seisukoht.
Info spordisaavutuste kohta võiks kättesaadavam olla, kool ja inimesed ise võiksid olla tulemuste
avaldamisega aktiivsemad olla, ise teada andma sündmustest.
2. Valimisea langetamine – kuidas valmistada ette noori valimisteks?; 3. Emakeele päeva
debatt otsustajate ja noorte vahel
Idee teha debatt noorte ja vallajuhtidega. Teha koolimajas volikogu ja noortega koosolek või debatt.
Läbirääkimisi võiks pidada ühiskonna õpetajaga korralduse osas.
Debati korraldamisse võiks kaasata Joanna Kurvitsa.
Merikese arvates oleks mõistlik alustada väikeste vestlusringidega (näiteks korra kuus noortekas –
üks kord rääkida rahaasjadest, teine kord valla volikogu funktsioonidest jne).

4. Katusekontserti ja ööjooksu korraldamine
Merle arvates võiks tuua ürituse nädal aega varasemaks, teised toetasid. Kuupäev jääb kas 27.
august või 3. september.
Vastust oodatakse Cartoonilt.
Ürituse raames teha kaks asja kõrvuti, huumorijooks ja pikamaajooks – kaalutakse.
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„tõsise“ jooksuga. Ilmselt jäädakse vana formaadi juurde.
Idee tehe pikamaajooks kergliiklustee avamise puhul.
Tuleb koguda mõtteid, kuidas valmistada ette katust, kuidas selle otsa bändi kaitseks telgi saaks.
Šnitti tuleks võtta Kindla koha lavast, mis laada ajal tegutses.
Võimalusi saab uurida ka lavade rentijate käest.
5. Tänavakorvpalli traditsiooni taastamine ning noortebändide üritus
Noortebändide üritus 30. aprillil Tsoorus volbripäevaga ühendada.
Uurida tuleks erinevaid koolibände.
Aja, mil bändid laval vahetuvad, võiks sisustada ülikooli tudengid, kes viiksid läbi huvitavaid
katseid.
Küsime ENL- i projektiga I voorul raha tänavakorvpalli jaoks, II voorus küsime raha
katusekontserdi jaoks.

6. Noortevolikogu tegevuse ja vajalikkuse tutvustamine koolis
Noortevolikogu tegevust võiks tutvustada koolis, klassijuhataja tundides.
Idee ühendada see kuidagi valimiste tutvustamisega.
7. Muud küsimused
1) Antsla valla meistrite päev, palutakse noorte abi, et teha pikk võileib. Idee teostada see koos
õpilasesindusega.
Toetust saaks küsida näiteks Tarbijate Ühistult, näiteks saia näol.
2) Komisjonides osalevad noored peaksid tegema peale komisjoni toimumist kokkuvõtte teistele
liikmetele.
3) Koos Urvaste noortega võiks arutada haldusreformi, näiteks minna Urvaste noortekeskusesse.
Uus koosolek toimub 13. märtsil, kellaaeg täpsustamisel.
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