RAPLA VALLA NOORTEVOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Skype keskkond

05.jaanuar 2021

Algus kell 09.00, lõpp kell 10.43
Juhatas: noortevolikogu esimees Kristin Taru
Protokollis: Mariliis Ehrenpreis
Osalesid: Kristin Taru, Karl Pärtel Aasrand, Harriet Piirmets, Frances Fuchs
Puudusid: Dominika Pankova (etteteatamisega), Mariliis Ehrenpreis (etteteatamisega). Nii
Dominika kui ka Mariliis saatasid eelnevalt noortevolikogu esimehele Kristin Tarule
koosolekul esitamiseks oma lahti seletatud ideed ja mõtted Rapla valla Noortevolikogu
2021.a tegevuskavaks. Hiljem andsid nad kirjalikult tagasisidet antud koosoleku kohta.
Külalised: kultuuri- ja noorsootööspetsialist Helen Hints, noorsootöötaja Kadri Brecher
PÄEVAKORD:
1. Rapla Valla Noortevolikogu kord
2. Eesmärgid
3. Osaluskohviku kaasamisüritus
4. Mündi disainimine (Eesti Pank)
5. Tegevuskava/ideed, mida teha
6. Küsimused
PÄEVAKORD:
1. Rapla Valla Noortevolikogu kord
KUULATI:
Kristin Taru ja Helen Hints täpsustasid üle Rapla Valla Noortevolikogu (edaspidi
lühendatult RVNV) puudumiste kord. Kristin Taru esitas punktid RVNV korra kohta,
mis vajasid ühiselt paika panemist nagu koosolekute toimumise aega ja kohta. Samuti
tegi Kristin Taru ettepaneku osaleda vähemalt ühel RVNV liikmel Rapla
Vallavolikogu istungil. Arutati ühiselt RVNV puudutavate infokanalite üle ja mis
kanalit pidi liigub tähtis info ja vähem tähtsam info. Pandi paika koosolekute
protokollide esitamise tähtaeg ja kiideti heaks RVNV liikmetele sünnipäevadeks
saatmise kaartide traditsioon.
OTSUSTATI:
● Koosolekud hakkavad toimuma iga kuu esimesel reedel kell 17.00 . COVID-19 leviku
tõttu toimuvad koosolekud Skyp’i keskkonnas, kui olukord võimaldab siis Rapla
Kultuurikeskuses.
● Iga kuu osaleb üks noortevolikogu liige Vallavolikogu istungil.
● RVNV Messengeri grupp on kiire info jaoks, tähtis info liigub meili kaudu.
● Protokoll ilmub 5 päeva jooksul peale koosoleku toimumist. Protokoll läheb Helen
Hintsile ülevaatamiseks ja siis Kristin Tarule kinnitamiseks.

● RVNV liikmete sünnipäevadeks saadetakse neile sünnipäevakaardid.
valmistamise ja saatmise eest vastutab Harriet Piirmets.

Kaartide

2. Eesmärgid
KUULATI:
Kristin Taru ütles, et ta ei kohusta RVNV liikmeid ette lugema ja tutvustama oma
eesmärke tänasel koosolekul, vaid paneb südamele, et liikmeid ise mäletaksid
igapäevaselt, miks nad on RVNV liitunud ja juhinduvad neist oma tegemistes.
3. Osaluskohviku kaasamisüritus
KUULATI:
Kristin Taru rääkis Osaluskohviku jätku kaasamisüritusest mis toimub 26.veebruaril
Raplamaal.
4. Mündi disainimine (Eesti Pank)
KUULATI:
Kristin Taru tutvustas Eesti Panga poolt korraldatavat “Mündi disainimise” konkurssit
ja tegi ettepaneku osa võtta.
OTSUSTATI:
Noortevolikogu koos konkurssist osa ei võta, kuid kui keegi meie liikmetest soovib
seda teha, siis on konkurssi toimumise kohta täpsem info neile meilile edastatud.
5. Tegevuskava/ideed, mida teha
KUULATI:
Iga volikogu liige võttis sõna ja rääkis oma mõtetest, mida võiks see aasta
tegevuskavasse võtta. Ideid oli palju, nii et arutelu käigus otsustati teha valik ja valida
kõige rohkem poolehoidu saanud ideed/mõtted tegevuskavasse ja mõtted, mis vajavad
veel arendamist lisati ideede kausta, millega RVNV siis aasta jooksul tegeleb ja
võimaluse tekkides ka ellu viib.
Järgneb loetelu lauale arutamisele tulnud ideedest.
- Minna RVNV liikmetega Soome külla Nurmijärve noortevolikogule, et tutvuda
sealse sotsiaaltööga
ja saada aimu naaberriigi noortevolikogu tegemistest,
eesmärkidest ja toimimisest. Arutelu käigus leiti, et selle reisi korraldamiseks oleks
vaja kirjutada lisa projekt rahastuse saamiseks ning kuna sel aastal on jätkuvalt
COVID-19 tõttu reisimine keeruline pandi antud mõte idee kausta, kuid Mariliis
pakkus välja, et see aasta tasuks kindlasti uurida lisa rahastuse küsimise kohta ning
tutvuda Erasmuse poolt pakutavate võimalustega.
● Osaleda Mai kuus Rapla Melu Messil, panna ülesse sinna oma telk, kutsuda esinema
mõni inspireeriv külaline, keda noored saaksid kuulata. Samuti oleks see võimalus
RVNV liikmetel suhelda seal osalevate inimestega. Melu Messil osalemine lisati
tegevuskavasse.
● Eelmine aasta tegevuskavasse plaanitud, kuid ära jäänud üritus - Teeme Ära
Talgupäevad. Mille eesmärk on ühisel RVNV liikmetega koristada lähiümbrust või
aidata muud moodi ühte paika Raplamaal puhtamaks saada. Noortevolikogu liikmed

leidsid, et seda võiks proovida kindlasti see aasta uuesti teostada, kuid koha valik
jääb edasisele arutamisele.
● Mõttevahetus koolide õpilasesindustega- Sügisel plaanib RVNV kokku kutsuda kõigi
Rapla valla koolide õpilasesindused. Eesmärgiks on koguda koos erinevaid ideid
järgnevaks aastaks ning arutada ka valla mure kohti, mida saaks paremaks muuta.
Mariliis pakkus arutelu lauale veel teemadeks: e õppe lähedast ja kaugemat mõju
õppeedukusele ja materjali omandamisele. Ning kuidas muuta õppimine atraktiivsemaks ja
elukoolile mõeldes praktilisemaks. Samuti on mõttevahetusele ehk ümarlauale eemärgiks
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informeerida õpilasi RVNV olemusest, anda ülevaade volikogu tegemistest ning
jõuda ka ühise suurema koostööni.
Eelmine aasta teostatud ja ka 2021.a tegevuskavasse sisse valitud Osaluskohviku
korraldamine, kuid sel aastal korraldamisel koostööd rohkem teha Kehtna ja
Märjamaa Noortevolikoguga/noorteaktiiviga.Üritus toimub novembris.
Rapla maakonna noorteaktiive ühendav väljasõit/koosviibimine, võiks toimuda
juunis, näiteks matkana/ laagrina ning eesmärgiks on sõprussidemete loomine ja uute
ettevõtmiste genereerimine. See idee valiti ka 2021.a tegevuskavasse.
Escape roomi külastus Rapla valla Noortevolikogu liikmetele, et tugevdada
omavahelist koostöö oskust. Arutelu käigus aga leiti, et seda ei tasu eelarvesse lisada,
koostöö oskust tugevdame ühiste tegevuste ja korraldamiste käigus.
Koostada ja läbi viia rahulolu küsimustik koostöös Rapla vallaga uurimaks meie valla
hariduse omandamise murekohti. Leiti, et see on väga hea mõte ning see lisati 2021.a
tegevuskavasse. Lisaks pakuti, et küsimustiku tulemusi võiks arutada ka
Mõttevahetusel õpilasesindustega, kuid see eeldab, et enne Mõttevahetuse
korraldamist tuleb läbi viia küsimustik.
RVNV liikmed koostavad koostööna Rapla vallaga virtuaalse orienteerumise raja
suveks, mille eesmärgiks on nii noori kui ka vanemaid kutsuda suveks värske õhu
kätte oma kodukoha huvitavaid kante külastama ja nendest rohkem teada saama. Idee
lisati 2021.a tegvuskavva.
Osaleda noortevolikogu ühiselt mõne ürituse korraldamises vabatahtlikuna, näiteks
Kirikumuusika festival. Antud idee lisati ideede kausta, kuni leitakse üritus, kuhu
saaks vabatahtlikena minna.
Külastada Rapla valla hooldekodusid (Rapla valla, Kaiu ja Juuru hooldekodu). Mida
aga oleks hea külastuspäeval korralda hooldekodu asukatele või kuidas nendega
suhelda, siis selle kohta võiks küsida nõu tegevusterapeutidelt, Mariliis lubas, et
suhtleb tegevusterapeut Eda Taevasega. Hooldekodude külastamine valiti ka 2021.a
tegevuskavasse.
Arutati ka lasteaedadesse külastus päevade tegemisest, et suhestuda noorema
generatsiooniga, kuid pakuti, et võiks valida hoopis noortekeskused, kuna lasteaia
lapsed liiga väikesed. Mõte aga vajab arendamist ja selle tõttu lisati see ideede
kausta.
Korralda essee/kirjandi konkurss, teemadeks pakkus Mariliis: “Minu Raplamaa 50
aasta pärast" ; "Minu unistuste rahvaesindaja, milline ta on"; "Eluviis, mille pärast
jääksin elama Eestisse" ( sõnastus halb, aga mõte oleks, teada saada, mis põhjustel
oleksid noored nõus eesti jääma elama); "Kastist väljas erakond" (ehk milline on see

ideaal erakond keda me sooviks näha fööniksina tuhast tõusmas eestimaa poliitikas) .
Väiksemad lapsed (1.-4.kl) võiks kirjutada teemal nt. "Kui ma oleks president,
siis…." . Arutelu käigus aga jõuti arusaamisele, et essee/kirjandi konkurssit ei võeta
tegevuskavasse, kuna väga raske on leida osalejaid, kuid see lisati ideede kausta.
- Tänuürituse korraldamine, et tunnustada koole, huviasutusid, inimesi kes on RVNV
arvates teinud midagi ühiskonna/raplamaa jaoks ära nt. Aasta noore preemia, aasta
noore ja lapsesõbraliku ettevõte preemia, aasta kaasvaim üritus, silmapaistvaim
aktivist, või motiveerija. Kuna sellist tänu üritust korraldama iga aastasel juba Rapla
vald, siis leiti, et võiks uurida kuidas me saaksime oma mõtte valla tänuüritusega liita.
Tänuürituse idee lisati ideede kausta.
● Luua projektifond noorte omaalgatusele, kuna tegemist on kuluka ettevõtmisega,
pandi mõte idee kausta.
- Korraldada üritus Kärajad (väitlusvõistlus), arutelu käigus leiti, et see vajab pikemat
planeerimist ning osalejate leidmine võib olla raske. IDee lisati ideede kausta.
- Ettepanekute tegemine vallale muutmaks Raplamaad energia sõbralikumaks.
Arutlemise tulemusel, kuidas seda teostada, leiti, et sellega võiks tegeleda mõtte välja
käija Mariliis ja vajadusel küsida teiste liikmete abi. Mariliis nõustus sellega.

OTSUTATI:
● Tegevuskava vormistab ja koostab lõpuks Kristin Taru.
● Ideid valides 2021.a tegevuskavasse arvestati ka eelmisel aastal tegevuskavasse
kirjutatud, kuid teostamata jäänud mõtete/üritustega, mis jäi COVID-19 leviku tõttu
ära, kuid mida soovib RVNV üritada see aasta korraldada.
Järgneb
loetelu,
tegevuskavasse:

tegevustest/üritustest

mida

RVNV

lisas

oma

2121.aasta
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Osalemine Rapla Melu messil
Teeme Ära Talgupäevad korraldamine
Mõttevahetus ehk ümarlaud Rapla valla õpilasesindustega
Osaluskohviku korraldamine
Rapla maakonna noorteaktiive ühendav väljasõit/koosviibimine
Koostada ja läbi viia rahulolu küsimustik koostöös Rapla vallaga uurimaks meie valla
hariduse omandamise murekohti
● Virtuaalse orienteerumisraja koostamine suveks
● Luua projektifond noorte omaalgatusele
Järgneb loetelu üritustest/ideedest/mõtetest, mis lisati ideede kausta ja mille arendamise
ja elluviimisega RVNV tahab aasta jooksul tegeleda:
-

Külastus Soome Nurmijärve noortevolikogusse
Osaleda noortevolikogu ühiselt mõne ürituse korraldamises vabatahtlikuna
Külastada Rapla valla hooldekodusid (Rapla valla, Kaiu ja Juuru hooldekodu)

-

Noortekeskuste külastus
Essee/kirjandi konkurss poliitilistel teemadel
Tänuürituse ühildamine Rapla valla poolt korraldatava iga aastase Tänuüritusega
Üritus Kärajad (väitlusvõistlus) korraldamine

6. Küsimused
● Mariliis püstitas küsimuse, et kes osaleb volikogu istungil jaanuarikuus? - Frances
vastas, et ta osaleb.

