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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu esimees Gerrit Lääne, aseesimees Laura Sinimäe ning 

infojuht Mart Kimmel tervitavad nii liikmeid kui ka külalisi,  kes on saabunud Pärnu 

linna Noortekogu 2012/13 tegevusaasta avaistungile. Tervituse käigus tutvustab 

esimees Gerrit Lääne avaistungi päevakorda.  

 

2. Koolide esindatus 

Dan Grišin toob vähemalt ühe noore Pärnu Hansagümnaasiumist endaga kaasa PLNK 

oktoobrikuu istungile. 

Merili Andla toob vähemalt ühe noore Pärnu Ühisgümnaasiumist endaga kaasa 

PLNK oktoobrikuu istungile. 

Hanna Mai Raadik toob vähemalt ühe noore Pärnu Vanalinna Põhikoolist endaga 

kaasa PLNK oktoobrikuu istungile. 

Triin Mäger toob vähemalt ühe noore Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist endaga kaasa 

PLNK oktoobrikuu istungile. 

Amalie Sillat toob vähemalt ühe noore Pärnu Vabakoolist endaga kaasa PLNK 

oktoobrikuu istungile. 



Rando Aljas toob vähemalt ühe noore Pärnu Raeküla Koolist endaga kaasa PLNK 

oktoobrikuu istungile. 

 

Murelapsed on järgmised haridusasutused:  

1) Pärnu Kuninga Tänava Põhikool;  

2) Pärnumaa Kutsehariduskeskus;  

3) Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium;  

4) Pärnu Ülejõe Gümnaasium. 

 

3. Komisjonide tegevused istungivabal perioodil  

*(Vastutajad on lisatud „rasvases kirjas“ sulgudesse) 

a. Hariduskomisjon (kõneleb Helen Maria Raadik) − Hoiuraamatukogu projekt, mille 

raamesa kohtuti Siret Reinart´iga; Hoiuraamatukogu elektronkirjad, mis sisaldavad 

üleskutset nimekirjade koostamiseks teavikutest, mida koolis vajatakse (vastutaja 

Helen Maria Raadik saadab 2012. aasta septembrikuu II poolel); samuti 

antakse Hoiuraamatukogu projektist täpsemad instruktsioonid nii ajalehele Pärnu 

Postimees kui ka Eesti Rahvusringhäälingule. Pärnu linna Noortekogu tempel, 

millele on tehtud hinnapakkumine; tempel saadakse kätte 2012. aasta 

septembrikuu jooksul (vastutaja Helen Maria Raadik). 

 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon (kõneleb Dan Grišin) − esimesel komisjoni 

koosolekul (vastutaja Dan Grišin) kohtutakse uute potentsiaalsete komisjoni 

liikmetega, et panna paika tegevuskava. Foto-orienteerumine sõltub 

inimressurssidest olemasolust; võimalikuks toimumisajaks on kalendrinädal enne 

2012. aasta oktoobrikuu vaheaega. 

 

c. Liikmete komisjon (kõneleb Rando Aljas) − kohtuti mitmel korral suvevaheajal; 

infvoldikud Pärnu linna Noortekogust (vastutaja Amalie Sillat); ettekanne Pärnu 

linna Noortekogust (vastutaja Rando Aljas); tagasiside küsimustik (vastutaja 

Rando Aljas), mis on osa suuremast tagasiside kontseptsioonist, et kaardistada 

Pärmnu linna noorte arvamust Pärnu linna Noortekogust; samuti otsitakse 

vabatahtlikke, kes lähevad kooli noortele külla tutvustama Pärnu linna 

Noortekogu. 

 



d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon (kõneleb Mart Kimmel) − 23. augustil käidi viimas 

üle koolitarbeid Pärnu Shalomi Lastekeskuses; samuti veedeti aega Lastekeskuse 

kasvandikega. Tagasisidena oodatakse Pärnu linna Noortekogu liikmeid ja sõpru 

Shalomi Lastekeskusesse, et olla nendele meeldivateks mängukaaslasteks. 

Septembrikuu viimasel kalendrinädalal toimub komisjoni koosolek (vastutaja 

Mart Kimmel), millel arutatakse järgnevaid tegevusi komisjonis. 

 

e. Üliõpilaste komisjon (kõneleb Triin Mäger) − luuakse huvigrupp (vastutajad 

Mart Kimmel ja Triin Mäger),  kellega võideldakse võrdse üksikpileti 

maksumuse eest üliõpilastele, see tähendab, et ka üliõpilastele on üksikpileti 

maksumuseks 0.32 eurot (praegu kehtib maksumus 0.32 ainult üldhariduskoolide 

ning kutsekoolide õpilastele).   

Triin Mäger lisab, et ta mitteametlikult Eesti 4H esindaja Pärnu linna 

Noortekogus.  

 

4. Põhikirja muutmine 

Märkus: muudatusettepanekute alustamisel on istungil 10 Pärnu linna Noortekogu 

hääletusõiguslikku liiget. 

 

Esimene muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: eemaldada põhikirjast 

punkt „3.6.8 punkt 3.6.7. jõustub 2012. aasta 1. mail.“ 

Hääletus: 8 poolthäält, 0 vastuhäält,  2 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 15.09.2012. 

 

Teine muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: eemaldada põhikrijast 

punkt „3.6.9 kuni 2012. aasta 30. aprillini otsustab Noortekogu liikmelisuse juhatus.“ 

Hääletus: 7 poolthäält, 1 vastuhäält, 1 erapooletu. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 15.09.2012. 

 

5. Pressiesindaja valimine 

Pärnu linna Noortekogu uuele pressiesindaja kohale kandideerib Amalie Sillat. Ta 

toob välja enda motivatsioonikõnes: „Soovin laiendada meediapõlde, millel kajastada 

Pärnu linna Noortekogu tegemisi.“ 

 



Hääletamise mandaat on kümnel istungist osavõtjal.  

Toimub hääletamine. 

 

Hääletamise tulemused:  

8 poolthäält; 

0 vastuhäält; 

1 erapooletu hääl. 

 

Otsustati: Pärnu linna Noortekogu uus pressiesindaja on Amalie Sillat, kelle 

volitused pressiesindaja kohal lõppevad 2013. aasta septembris. 

 

6. Mokatubakast kõneleb Karmen Kukk 

Juunikuus käisid Pärnu linna Noortekogu liikmed Tallinnas, et kuulda rohkem tubaka 

kahjulikkusest.  „Mokatubaka projekti“ peamine idee on selgitada mokatubaka olemus 

ning äratundmine. Pärnu linna Noortekogult oodatakse sisendit seonduvalt  

mokatubaka tutvustamisega ning teadmiste kaardistamisega Pärnu linna 

üldhariduskoolides – eesmärk on luua projekt tollel teemal. Liikmed pooldavad, et 

kirjutada projekt, selgitada mokatubaka kahjulikkusest.  

Mõtteid seonduvalt ennetustööga: loengutesari; kampaaniasari; tervisepäev? Pärnu 

linna Noortekogu liikmed soovivad minna rääkima koolidesse, et selgitada 

mokatubaka kahjulikkust.  

Tuleb koostada voldikud, milles on jutte-fotosid mokatubakast – õõvastavad fotod; 

kvaliteetne trükk.  

Küsimus Karmen´ile: „Kas kaasata Hanno Egipt?“. Karmen: „Jah, kindlasti tuleb ta 

kaasata, et heas mõttes kasutada teda ennetustöös.“ 

Pigem ei tasu panna õpilasi ja õpetajaid kokku ühte ruumi, kui räägitakse tollel teemal, 

sest muidu tekib „blokk“ aruteluks õpilastega. See-eest on oluline, et ka õpetajad-

lapsevanemad mõistaksid tolle probleemi olemust. IDEE: ennetustöö „toad“ 

paralleelselt toimuvad, see tähendab, et õpilased saavad Hanno Egipt´i loengu ning 

õpetajad Lääne Prefektuuri loengu.  

Lisainfo: http://www.mokatubakas.ee. Julgetele rääkijatele pakkuda meeneid, näiteks 

kleepsud („Olen aus!“); informatsioonilehega pastapliiatsid;  kalendrid. 

Tähtis on isekeskis selgeks teha need inimesed, kellele pakun huvi antud 

probleemistik. 

http://www.mokatubakas.ee/


NB! PROJEKTI TAOTLUSE (VASTUTAJA GERRIT LÄÄNE) ESITAMISE 

VIIMANE TÄHTAEG 15.10.2012! 

 

(Paus – toimub Pärnu linna Noortekogu liikmete fotografeerimine.) 

 

7. „101 last Toompeale“ 

Lastekaitse Liidu Noortekogule juba traditsiooniks saanud üritus „101 last 

Toompeale“ on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust 

riiklikus otsustusprotsessis. 

 

2012.aastal võtavad noored luubi alla riigieksamid. Täpsemalt vaatame üle 

tasemetööd, üleminekueksamid, gümnaasiumide lõpueksamid ning ülikooli 

sisseastumiskorra. Seda ikka selleks, et leida parim võimalik lahendus 

gümnasistidele ning ülikooli sisseastujatele. 

 

Sel aastal toimuvad eelfoorumid: 

Tallinn: 29.september, 10.00 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumis; 

Tartu: 20.oktoober, 12.00 Jaan Poska Gümnaasiumis; 

Pärnus pühapäeval, 14.oktoobril algusega kell 11.00 Pärnu Hansagümnaasiumis  

Paide: 13.oktoober, 11.00 Paide Gümnaasiumis; 

Viljandi: 13.oktoober, 11.00 Viljandi Kultuuriakadeemias; 

Kuressaare: 11.oktoober, 16.30 Kuressaare Ametikoolis; 

Jõhvi: 6.oktoober, 11.00 Jõhvi Seltsimajas; 

Võru: 6.oktoober, 10.00 Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi peeglisaalis. 

 

Registreeruda saab järgmisel aadressil: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZsejJsZ0diM1Y5YWlwV

TFpYl9JRkE6MQ. 

 

8. Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekool 2012 

Mart Kimmel tuli ideele, et teha majandus- ja sotsiaalkomisjoni juhtimisel koolitus 

„Raamatupidamise ABC“. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZsejJsZ0diM1Y5YWlwVTFpYl9JRkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZsejJsZ0diM1Y5YWlwVTFpYl9JRkE6MQ


Rudolf-Gustav Hanni külastas Noortefondi koolitust ning sai teada, et kuidas on 

võimalik projekti jaoks taotleda raha Noortefondist. 

Laura Sinimäe tõdeb, et tema ideed väljenduvad oktoobrikuu istungil toimuvas 

ajurünnakus.  

Samuti jagatakse komisjonide esimeestele teavikud pealkirjaga „Noorte kaasamine ja 

osalus“. 

 

9. Ajalooraamat 

Pärnu linna Noortekogu Ajalooraamatu peatükid-alapeatükid on paika pandud 

sisukorras. Intervjuudega abistab Pärnu linna Noortekogu Ajalooraamatu tegemisel 

Pärnu linna Noortekogu pressiesindaja Amalie Sillat; galeriiga abistavad nii praegused 

liikmed kui ka vilistlased.  

 

10. Järeltulijad 

Märkus: põhikoolilõpetajad ja gümnaasiumilõpetajad mõelgu enda plaanide peale 

ning järeltulijate peale. 

 

11. Pärnumaa Noorte Liidu „Õpilasesinduste koolituslaager“ 

Pärnumaa Noorte Liidu „Õpilasesinduste koolituslaager“ toimub 12. oktoobrist kuni 

13. oktoobrini 2012.  

Koolitajateks on järgmised isikud: Uku Visnapuu, Vahur Mäe, Toomas Laigu. 

 

Lisainformatsiooni küsi Rudolf-Gustav Hanni´lt, kirjutades talle järgmisele 

elektronpostiaadressile:  rudolfgustav@gmail.com . 

 

12.  Entrum 2012 

Kujutle end 5 aasta pärast innuka tegutsejana, kes saab igapäevaselt teha seda, mis on 

tema tõeline kirg. Sa saad luua projekti; saad mentori ning lood omale tuleviku! 

Lisainfo ja registreerimine: http://www.entrum.ee/. 

 

 

 

Juhataja      Protokollija 

Gerrit Lääne       Mart Kimmel 

mailto:rudolfgustav@gmail.com
http://www.entrum.ee/

