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Kokkuvõtted valdkondades toimuvast
Meeskonnakohtumised
Koolitused
Eesmärgid järgnevaks aastaks

Arutelu:
1. Esimeses punktis toimus arutelu iga valdkonna eesmärkide ning tegemistega
seonduvalt. Korraldusmeeskond on korraldanud vahepeal paar üritust, mis ei ole olnud
väga edukad. Samuti oli juht Helina Reinol veidi aega eemal, kuna pidi tegelema kooli
jm asjadega. Nüüdsest on Helina tagasi Lääne-Virumaa Noortekogu tegevuste juures
ning aitab korraldusmeeskonnal tagasi järje peale saada. Samuti on tema sooviks hakata
sügisest korraldama kohtumisi koolides õpilastega, et LVNKd neile tutvustada.
Meedia- ja kommunikatsioonivaldkonda hakkas juhtima Eliis Mätas. Siiamaani on ta

teinud kõikide meeskonnaliikmetega eraldi kõned, et kokku leppida igaühe ülesanded
ja eesmärgid tiimis. Samuti on toimunud üldine meeskonnakoosolek, kus igaüks
tutvustas enda ülesandeid meeskonnas.
Seoses koolides LVNK tutvustamisega leiti, et ainult õpilasesindustes käimine ei aita
lõppeesmärki saavutada, kuna paljudes koolides ei jõua selle kollektiivi koosolekutel
arutletu tavaõpilasteni. Kooliaasta alguses tuleb sellisel juhul kirjutada otse koolide
õpilasesinduste juhtidele ning huvijuhtidele, et uurida, millal on võimalik nendega
kohtuda
(kirjad
saadab
välja
Markus
Nõlvak
meediaja
kommunikatsioonivaldkonnast). Uudiskirjad, mida Eliisi meeskonnas hakkab kokku
panema Birgit Kristmann, peavad olema võimalikult atraktiivsed, et need ei tekitaks
lugejas igavust. Neid saab hakata populariseerima samuti eelkõige läbi
noortevolikogude ning õpilasesinduste või koolide. Lisaks saab uudiskirja tellimise
võimaluse lisada kodulehele.
2. Teises punktis arutlesime selle üle, et noortekogu meeskonna motivatsioon on madal
ning ühtseid nii-öelda chill-üritusi toimub väga vähe. Seetõttu pidasime plaani
korraldada augusti alguses grilliõhtu terve Lääne-Virumaa Noortekogu meeskonnaga,
et üksteist paremini tundma õppida ning meeskonna töötahet tõsta. Seoses sellega palus
Romet Matsiselts, et kõik juhatuse liikmed lisaksid enda vabad augustikuu päevad
Discord´i juhatuse vestlusesse.
Juulikuus on Lääne-Virumaa Noortekogu puhkusel ning augustikuud alustame
meeskonnaüritusega.
3. Kolmandas punktis rääkisime Lääne-Virumaa Noortekogu poolt läbi viidavatest
koolitustest ning tegime ajurünnaku, milliseid koolitusi võiks veel teha. Ajurünnaku
ideed: Kuidas kirjutada projekti?; Kuidas suhelda ametnikega ning mõista nende keelt?
(noorsoopoliitika juriidika vms); väitluskunst ja argumenteerimine; avaliku halduse
tutvustus (sh KOV struktuur, noorte õigused). Koolituste väljatöötamisega alustame
augustis 2022 pärast esimest meeskonnakohtumist.
4. Neljandas punktis panime paika juhatuse eesmärgid järgnevaks hooajaks.

Otsused:
1. LVNK juhatuse koosolek otsustas suurendada meeskonna motivatsiooni läbi erinevate
koos veedetud vaba-aja ürituste.
2. LVNK juhatuse koosolek otsustas suurendada omapoolsete koolituste valikut.
3. LVNK juhatuse koosolek otsustas, et järgmise hooaja eesmärgid on:
a. LVNK maine positiivsemaks muutmine läbi sotsiaalmeediakanalite,
sealhulgas jälgijaskonna kahekordistamine ning regulaarsete postituste
tegemine alates septembrist 2022;
b. LVNK liikmesorganisatsioonideks on kõik Lääne-Virumaal tegutsevad
osaluskogud;
c. suurendada tegutsevate noortevolikogude arvu Lääne-Virumaal ehk aidata
areneda või luua toimivaid noorteaktiive;

d. suurendada LVNK rahastust erinevate partnerite abil vähemalt 1000 euro
võrra;
e. kohtuda kõikide Lääne-Virumaa valdade esindajatega, et tutvustada LVNKd
ning luua soodne pinnas noortevolikogude tekkeks;
f. suurendada LVNK liikmeskonda ning leida noored, kes on nõus võtma üle
LVNK juhtimise alates juulist 2023.
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