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ISTUNGI KÄIK: 

1.   Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu esimees Kertti Merimaa tervitab kõiki Pärnu linna 

Noortekogu liikmeid ning külalisi uue tegevusaasta alguse puhul. 

 

 2.   Avaldused 

Septembrikuu istungile ei laekunud ühtegi liikmeavaldust. 

 

3.   Laager 

Juhatus pakub Pärnu linna Noortekogu liikmetele välja, et korraldada laager. Laagri 

toimumise pakutakse oktoobri lõppu või novembri algust. Pärnu linna Noortekogu 

liikmed on laagrist huvitatud ning järgnev info saabub nendeni oktoobrikuu istungil. 

Kultuuriprogrammi eest vastustab kultuuri- ja spordikomisjon, mille esimeheks on 

Dan Grišin. 

 

4.   Koolitus nr 1 – Marika Valter  

Marika Valter, kes on MTÜ Paikuse ANK PaNoKe projektijuht, kutsub koolitusele 

“Ideedest toetuseni II” Pärnu linna Noortekogu liikmeid. Koolituse viib läbi mitu 

korda Pärnu noorteühinguid koolitanud ja ise aktiivse noorena projekte ellu 

viinud Uku Visnapuu. 

Koolitusel saavad osalejad läbi praktiliste ülesannete proovida projektijuhtimise 

tööriistu, mis aitavad ideid genereerida, veenvateks eesmärkideks ning tegevusteks 

sõnastada ja riske analüüsida; moodustatavates töögruppides mõeldakse välja igaühes 

üks noorteprojekti idee, mida vastastikku tutvustades omandavad osalejad 

enesekindlust ja konstruktiivset tagasisidet. 



Osalejad omandavad teadmised, mis teeb uudisest uudise ja mida arvestada meediaga 

suhtluses. Osalejatele tutvustatakse erinevate rahastajate vaatepunkte, samuti õpivad 

osalejad rahastusallikaid leidma ja nendega partnerlust looma. 

 

5.   Koolitus nr 2 – Kristi Kuurme 

Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunkt kutsub noori, noorsootöötajaid ja teisi 

noortega tegelevaid spetsialiste 22. septembril vabatahtliku tegevuse teemalisele 

koolitusseminarile Pärnu maavalitsuse suurde saali. 

Samuti räägitakse sellest, kuidas organisatsioonid saavad ise välismaalt vabatahtlikke 

kutsuda. Kogemustest vabatahtlikega kõneleb Nooruse maja direktor Uudo Laane. 

Pärnumaa vabatahtlike keskuse projektijuhi Eha Paasi eestvedamisel toimuvad 

mõttetalgud vabatahtlike kaasamise võimalustest ja sellest, kuidas senisest enam 

vabatahtliku tegevuse tähendust ja väärtusi noorteni viia. 

Päevakava leiab ning registreeruda saab aadressil: http://www.parnunoored.ee 

 

6.   Komisjonide ettekanded 

a.   Hariduskomisjon – koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga tehakse üle-

eestilist võrdlussüsteemi. 

 

b.   Heakorra- ja planeerimiskomisjon – tegutsetakse projektiga „Ideepank“. 

Bussigraafikute projekti teostamine on hetkel küsimärgi all, sest Pärnu linnas 

planeeritakse busside liikumise süsteemi muuta. 

 

c.   Kultuuri- ja spordikomisjon – 2012. aasta kevadel soovitakse läbi viia 

fotoorienteerumine Pärnu linnas, millest võtaksid osa Pärnu linna 

üldhariduskoolide võistkonnad. 

 

d.  Majandus-  ja sotsiaalkomisjon – augustikuus viidi kogutud koolitarbed 

Shalomi lastekeskusesse. Loodakse alustada koostööd Politsei- ja 

Piirivalveameti Lääne Prefektuuri ennetustalitlusega. 

 

7. Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekool 2011 

Pärnu linna Noortekogu liikmed Dan Grišin ning Mart Kimmel käisid ajavahemikul 9. 

septembrist kuni 11. septembrini 2011. aastal Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekoolis, 

http://www.parnunoored.ee/


kus võeti osa projektijuhtimise, avaliku esinemise, lobistamise ja vabatahtlike 

värbamise koolitustest. Saadud teadmisi ja oskusi soovivad eelnevalt kirjutatud 

liikmed rakendada Pärnu linna Noortekogu projektides. 

 

8. Ajurünnak Pärnu linna Noortekogu uutele projektimõtetele 

Kohalolijad pakkusid välja järgmisi projektimõtteid: „Kuurort – kas ikka on?“; 

„Noored Facebook´ist välja – rohkem reaalset elu!“; „Kõrgkoolide võrdlustabel!“; 

„Bussipilet üliõpilastele odavamaks!“; „Koolide omavaheline suhtlus. Tuleks haarata 

noortekeskust IN, et noored leiaksid enda jaoks noortekeskuse. Vajalik murda müüt, 

mille järgi IN on bändipoiste maa!“; „Huvijuhid, koolijuhid ning Noortekogu liikmed 

ühte nõupidamisse!“; „Õpetajate vahetus ning õppetunni õppeteemaks üldisem 

põhikooli riiklikku õppekava ning gümnaasiumi riiklikku õppekava läbiv teema!“. 

 

9. Pärnu linna Noortekogu uue pressiesindaja valimine  

Pärnu linna Noortekogu uuele pressiesindaja kohale kandideerib Amalie Sillat. Ta 

toob välja enda motivatsioonikõnes: „Mulle meeldib kirjutada. Ma olen kirjutanud 

koolilehes mitu aastat. Alati valmist astuma koostöösse.“ 

 

 Hääletamise mandaat on kümnel istungist osavõtjal.  

 Toimub hääletamine. 

 

Hääletamise tulemused:  

10 poolthäält; 

0 vastuhäält; 

0 erapooletut häält. 

 

Pärnu linna Noortekogu uus pressiesindaja on Amalie Sillat, kelle volitused 

pressiesindaja kohal lõppevad 2012. aasta septembris. 

 

 

 

 

Juhataja      Protokollija 

 Dan Grišin                 Mart Kimmel 


