
 

 

 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 Protokolli nr: Ü-01/21 

 

Kuupäev: 29. jaanuar 2021 

Algus: 15:00 

Lõpp: 16:00 

Toiumiskoht: Rohuaia Kohvik, Rakvere 

 

Juhatas:  Romet Matsiselts 

 

Protokollis:  Romet Matsiselts 

 

Kohal: Romet Matsiselts, Birgit Kristmann, Hanna-Eliise Liivak, Kristjan Mõttus, 

 Marie Eliise Marton, Kärt Inno 

 

Puudusid: Heliis Lillipuu, Helina Reinol 

 

Päevakord: 

 

1. Lepingute sõlmimine liikmetega 

2. Tegevuskava 

3. Ülesannete jaotus 

4. Eelarve 

5. Noortekogu tegevuse reklaamimine 

6. Uute liikmete värbamine 

7. Koostöövõimalused ja sponsorlus 

 

Arutelu: 

 

1. Romet jagas liikmetele kätte liikmelisuse lepingud ning seletas nende põhimõtteid 

ning täitmist. 



 

2. Romet kirjeldas liikmetele noortekogu tegevuskavas sisalduvaid punkte ning 

planeeritavaid tegevusi. Pikem arutelu tekkis seoses regionaalse koostöö arendamise 

punktiga, kuna hetkel tegelevad sellega noortevolikogud ise, Väike-Maarja 

Noortevolikogu eestvedamisel. Otsustasime proovida punktiga siiski edasi minna ning 

leida koostöövõimalusi kaasates ka seni arutletud mudelit. 

 

3. Tegevuskavas välja toodud tegevustele leiti vastutajad järgnevalt: 

Toetajate sponsorite leidmine – Markus 

„Koos saame hakkama“ – Birgit (peakorraldaja), Kristjan, Kärt 

Aastakonverents – Noortekogu ühiselt, juhatuse eestvedamisel 

Paneeldiskussioon noortevolikogudele – Marie 

Heategevuskontsert – Kristjan, Marten 

Noortekogu tänuüritus – Juhatus 

Koolide külastus – Markus, Kristjan 

Plakatid koolidesse, noortekeskustesse – Marie, Marten 

Sotsiaalmeedia grupp/sisu kujundus – Marten, Marie 

Suhtlus Virumaa Teatajaga – Markus 

 

Vastutajateta on järgnevad tegevused: 

Lastekodu külastus 

„Suveks tööle!“ 

 

4. Romet tutvustas eelarvet ning tegi ettepaneku kehtestada liikmemaks 5 (viis) eurot 

aastas. Liikmemaksu osas tekkis arutelu, kuna liikmete arvates oli summa aasta kohta 

liiga väike, soovitati summat 10 (kümme) eurot aastas. 

 

5. Arutati uute liikmete värbamise võimalusi, liikmed leidsid ühiselt, et kõige tõhusam 

viis on koolide külastused, kuid hetkeolukorra tõttu pole see võimalik. Jõuti 

järeldusele, et koolide külastusega alustatakse sügisel, lootuses, et COVID-19 kriis on 

selleks ajaks seljatatud. Lisaks toodi välja ka võimalusena, muuta noortekogu 

sotsiaalmeedia silmapaistvamaks ning luua kindel välimus. 

 

6. Koostöövõimalustena kirjeldas Romet nii VIROLit kui ka Arenduskeskust ja Europe 

Direct’i. Hakatakse aktiivselt tegelema sponsorite ning toetajate otsimisega, et leida 

rahastus ning koostöövõimalusi. 

 

Otsused: 

 

1. Kinnitati ühehäälselt liikmemaks 10 (kümme) eurot aastas. 

 

 

 Romet Matsiselts  

 Juhataja ja protokollija  

 /Allkirjastatud digitaalselt/  


