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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe tervitab kõiki jaanuarikuu istungile  

kohaletulijaid. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon − Hoiuraamatukogu projektiga seonduvalt oodatakse 

tagasisidet Eesti Hoiuraamatukogult (sinna on edastatud teavikud). 

Kirjutamiskonkurss noortele teatud atraktiivsuse aspektiga, et eristada taolist 

kirjutamiskonkurssi teistest kirjutamiskonkurssidest. 

 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon − komisjoni esimees Dan Grisin teeb ettepaneku 

kutsuda noortekogulased uisuväljakule pühapäeval, 13. jaanuaril 2013 algusega kell 

12.00 ning lõpuga kell 15.00.  

 

c. Liikmete komisjon – tagasivaade sotsialiseerumisõhtule. Veebruari alguses toimub 

komisjoni koosolek, kus arutatakse komisjoni tulevikuplaane tegevusaastal 2013. 

 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon − majanduskoolitus, mille sisendiks on jaanuarikuu 

istung, inimesi kaasata ka väljaspool Pärnu linna Noortekogu (see tähendab, et 

aktiivsed noored Pärnust ja Pärnumaalt), sisendi alusel valitakse teemad, mida 

hakatakse andma koolitajate poolt. „Vanapaber ei ole praht“ – võistlus koolidele, 

kaasata ka koole väljaspoolt Pärnumaad; Pärnu linna Noortekogu abi oodatakse Pärnu 



linnas, võtta ühendust huvialajuhtidega; üle-eestiliselt koordineerib seda Pärnumaa 

Noorte Liit. 

 

e. Üliõpilaste komisjon − bussipiletite eelnõu koostamiseks on võetud kontakti Pärnu 

Linnavolikogu noortekogu komisjoni esimehega Jaana Junson. Samuti hakatakse 

eksamiperioodi-eelsel perioodil tegema teavitustööd seonduvalt Pärnu linna 

üliõpilaseluga. 

 

3. Kätlin Joala sõnavõtt 

Energiajoogid on kogunud populaarsust noorte seas; samas on tegemist ohtliku 

joogiga noorte organismile. EV Valitsusele edastati otsus-eelnõu seonduvalt 

reklaamipiiranguga energiajookidele, see-eest EV Valitsus lükkas tagasi tolle otsus-

eelnõu, pannes vastutuse kohalikule omavalitsusele.  

Energiajoogid on loodusliku tagapõhjaga, see-eest on energiajookide olev ainete 

sisaldus rohkem kui mitmeid (kümneid) kordi tavapärasest sisaldusest. Liigne sisaldus 

võib tekitada äkksurmasid, kõrgendada vererõhku ning kahjustada närvisüsteemi.  

Energiajookide pöördumine anti edasi 26. novembril 2012. aastal Pärnu linnapeale; 

kokku lepiti linnapeaga suusõnaliselt, et soovitakse kokku saada 2013. aasta 

jaanuarikuus, et teostada arutelu tollel teemal.  

Mureks on samuti koolipuhvetite sisu, on olemas potentsiaalne võimalus, et ka koolis 

müüakse energiajooke. Pärnu linna Noortekogu liikmetele pannakse südamele, et 

kaardistada energiajookide ja teiste kahjulike toodete (värvainete rikkad maiustused) 

levimist Pärnu linna koolides, sealhulgas noorsootööga seonduvates ametiasutustes.  

Samuti on oluline kaardistada ka energiajookide asukoht poodides (kassa juures; 

alkoholi kõrval). Ettepanek teha asukohaks alkoholi kõrvale.  

Kätlin Joala edastab otsus-eelnõu Pärnu linna Noortekogu postiloendisse (edastuse 

vastutajaks on Mart Kimmel); samuti võtab Kätlin Joala esmaspäeval, 14. jaanuaril 

2013 ühendust Pärnu linnapeaga, et panna paika kohtumiskuupäev aruteluks (nn 

ümarlauaks). Kaasata ka Pärnu arste, et teostada Pärnu noorte kaitsmist. Samuti 

poodidele pakkuda vanusepiiri; või selle asemel suhelda kontaktselt noortega, näiteks 

tänavatel, üritustel. Samuti võimalik küsida uurimistöö Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumi õpilaselt. 

 

 



4. Komisjonide tutvustus ja teavitustöö 

Pärnu linna Noortekogu komisjonide esimehed, välja arvatud liikmete komisjoni 

esimees Rando Aljas, tutvustavad enda komisjoni külalistele ning selgitavad 

komisjonide peamiseid eesmärke ning tegevusi. 

 

5. Helkurikampaania tagasiside 

Helkurikampaania tagasisidena tõdetakse, et  taoline helkurite jagamine on väga 

oluline Pärnu linnas, sest 3/4 inimestel puudus helkur täielikult. Helkurikampaania 

sai teoks tänu Pärnu linna Noortekogu vabatahtlikele, Maanteeameti Lääne regioonile 

ning TLÜ Haapsalu kolledžile. Võimalusel korraldatakse taoline helkurite jagamine ka 

2013. aastal. 

 

6. Sotsialiseerumisõhtu tagasiside 

Sotsialiseerumisõhtu lemmiktegevusteks olid erinevad seltskonnamängud, millega 

õpiti tundma teineteist nii isiklikul tasandil kui ka ühiskondlikul tasandil. 

 

7. Infonurk 

Laura Sinimäe andis istungil teada, et noortealgatusi oodatakse Euroopa Noored Eesti 

Büroo projekile „Idee 24“. Täpsem info projektist: http://www.entk.ee/idee-24.  

 

 

Juhataja       Protokollija 

Laura Sinimäe       Mart Kimmel 

 

http://www.entk.ee/idee-24

