
Pärnu linna Noortekogu 

 

 

ISTUNGIPROTOKOLL NR 6          17.02.2012 

 

 

Pärnu Linnavalitus 

 

 

Algus kell 16.00 

Lõpp kell  18.37 

 

 

Juhatas: Dan Grišin 

Protokollis: Kertti Merimaa 

 

Osa võtsid: Merili Andla, Anna Dudkina, Sander Gansen, Dan Grišin, Rudolf-Gustav Hanni, 

Riin Leas, Gerrit Lääne, Kertti Merimaa, Enn Mäeorg, Hanna Mai Raadik, Helen Maria 

Raadik, Siret Reinart, Laura Sinimäe, Taavi Tamm, Andraš Tšitškan 

 

Külalised: Rando Aljas, Reine Tapp  

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Tervitus 

2. Komisjonide ettekanded 

3. Põhikirja muudatusettepanekud ning nende (mitte)vastuvõtmine 

4. Infonurk 

 



ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Dan Grišin tervitab veebruarikuu istungile 

saabunud Pärnu linna Noortekogu liikmeid ning külalisi. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – istungil arutatati Hoiuraamatukogu 

projekti, mis toimub koostöös Pärnu linna Noortekogu hariduskomisjoniga. 

Arutelus jõuti ühise arusaamani, et lisaks Eesti Hoiuraamatukogule tuleb 

raamatuid otsida ka taaskasutus- ehk ringluspoodidest. 

Majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Mart Kimmel tegi ettepaneku koostada 

2012. aastal Pärnu linna Noortekogu resp. Noortekogu Ajalooraamat, kuhu 

kirjutatakse tagasivaatav pilk seonduvalt Pärnu linna Noortekogu komisjonide 

tegevusega, liikmeskonna vahetumistega. Kokkupandav kogumik resp. 

Noortekogu Ajalooraamat tutvustab Pärnu linna Noortekogu tööd ja annab 

motivatsiooni-inspiratsiooni Pärnu linna Noortekogu uutele liikmetele. 

Heakorra- ja planeerimiskomisjoni esimees Gerrit Lääne pakkus välja 

võimaluse, et lisaks kogumiku Noortekogu Ajalooraamat paberkandjale, on 

sobiv kajastada Pärnu linna Noortekogu ajalugu koduleheküljel. 

Kodulehekülje, mille valmistaja on Silver Reinart, valmimistähtajaks on 

pandud 1. juuni 2012. aastal. 

b. Heakorra- ja planeerimiskomisjon – komisjoni tegevuskavas jätkub 

bussigraafikute projekt, millega seonduvalt oodatakse täpsemat informatsiooni 

Pärnu linna bussigraafikute arenguplaanist 2012. aastal. Istungil pakuti välja 

võimalus, et uurida arenguplaani kohta täpsemalt Pärnu linna abilinnapea 

Romek Krosenkraniuse käest; samuti on oluline teada saada abilinnapealt, kas 

bussigraafikute paigaldamine on mõeldud Pärnu linna Noortekogule või on 

bussigraafikute paigaldamine arenguplaani kui Pärnu Linnavalitsuse 

tegevuskulu sisse kirjutatud. Komisjoni esimees Gerrit Lääne tõdes, et Pärnu 

linna Noortekogu bussigraafikute projekti eskiis on valmis ning tuleb koguda 

hinnapakkumised. 

Istungitevahelisel perioodil tegeles heakorra- ja planeerimiskomisjon Pärnu 

linna Noortekogu sisestruktuursete tegevustega, sealhulgas Pärnu linna 

Noortekogu põhikirja muudatusettepanekute loomisega ja kogumisega. 



c. Hariduskomisjon – jätkub projekt Koolide võrdlustabel täiustamine ning 

komisjoni esimees Siret Reinart tõdeb, et praegusel etapi-ajahetkel on oluline 

tutvustada ja kutsuda Pärnu linna noori külastama kodulehekülge: 

http://www.koolid.ee. Istungil lepiti kokku, et antud projektiga seonduvalt 

kirjutatakse artikkel ajalehte Pärnu Postimees. Koostöös Pärnu linna 

Noortekogu majandus- ja sotsiaalkomisjoniga jätkub Hoiuraamatukogu 

projekti ettevalmistamine – hariduskomisjoni liige Liisa Lotta Tomp valmistab 

ette raamatute koondnimekirja, mille eesmärgiks on anda tähestikuline järjestus 

Pärnu linna üldhariduskoolide sooviraamatu-nimekirjadest. Hoiuraamatukogu 

lõputähtaeg on 1. aprill 2012. aastal. 

d. Kultuuri- ja spordikomisjon – 23. veebruaril 2012. aastal toimub Pärnu 

linnas Eesti Vabariigi 94. aastapäeva tähistamine, kuhu Pärnu linna 

Noortekogu liikmeid oodatakse vabatahtlikena appi jagama lippe, süütama 

tõrvikuid, korrastama rongkäigu rivi ja pakkuma rongkäigulistele kuuma-sooja 

teed.  

Fotoorienteerumise projektiks on valminud kaart orienteeruva maa-alaga, kus 

toimub fotoorienteerumine. Fotoorienteerumine leiab aset aprillis 2012. aastal. 

Välijõusaali projekt vajab lisaks lubadele suuri väljaminekuid, millest tingituna 

otsustas komisjon, et välijõusaali projektiks kirjutatakse taotlusi erinevatesse 

raha-eraldamisfondidesse, samuti arutletakse antud projekti teemal Pärnu 

Linnavalitsusega. 

 

3. Põhikirja muudatusettepanekud ning nende (mitte)vastuvõtmine 

Märkus: muudatusettepanekute alustamisel on istungil 14 Pärnu linna Noortekogu 

hääletusõiguslikku liiget. 

 

Esimene muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Üldsätted 1.1.3 

„Pärnu linna noorsootöö arengukava aastani 2010““ eemaldada Pärnu linna 

Noortekogu põhikirjast, sest antud arengukava ei oma enam õiguslikku kehtivust.  

Hääletus: 12 poolthäält, 2 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. Lisaks toimub 

järjekorranumbrite muudatus, sest üks üldsätte dokument võeti vahelt ära. 

 

http://www.koolid.ee/


Teine muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu eesmärgid 

2.1.7 levitada noori ja Pärnu linna puudutavat informatsiooni igat kooli ja/ või 

organisatsiooni esindava noore kaudu“ viia sisse sõnastusmuudatus „2.1.7 levitada 

noori ja Pärnu linna puudutavat informatsiooni igat kooli ja organisatsiooni esindava 

noore kaudu.“ 

Hääletus: 14 poolthäält, 0 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

Märkus: mõjuvatel põhjustel lahkuvad kaks Pärnu linna Noortekogu 

hääletusõiguslikku liiget, hääletusõiguslikke liikmeid on istungil nüüd 12. 

 

Kolmas muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu liikmed 

3.5.4 saada asjakohast koolitust“ viia sisse  sõnastusmuudatus „3.5.4 saada vajalikku 

koolitust Pärnu linna Noortekogu nii siseasjade kui ka välisasjade läbiviimiseks." 

Hääletus: 1 poolthääl, 11 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanekut ei ole vastu võetud, muudatusettepanek tuleb 

taashääletamisele märtsikuu istungil (15.03.2012). 

 

Neljas muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu liikmed 

3.6 Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul Noortekogu liikmed 

lihthäälte enamusega istungil“ sõnastus põhikirjast välja arvata ning asemele panna 

järgmine sõnastus ja liikmeksastumise kord:  

„3.6 Noortekogu liikmete valimine: 

3.6.1 Noortekogu liikmeks saamise huviline annab Noortekogusse kandideerimise 

soovist teada Noortekogu juhatusele (edaspidi juhatus); 

3.6.2 alates juhatusele teatamise hetkest algab kandidaadi kahe kuu pikkune katseaeg, 

mille jooksul peab kandidaat osalema kahel istungil ja külastama vähemalt kaht 

komisjoni koosolekut; 

3.6.3 eelmises punktis nimetatud kahe kuu pikkuse katseaja tingimuste mittetäitmine 

on lubatud ainult juhatusele esitatud mõjuvatel põhjustel; 

3.6.4 katseaja jooksul viib juhatus kandidaadiga läbi motivatsioonivestluse; 

3.6.5 komisjonide esimehed, kelle koosolekutest kandidaat osa võtab, annavad 

tagasisidet kandidaadi kohta juhatusele; 



3.6.6 katseaja teisel istungil peab kandidaat pidama teistele liikmetele lühikese 

motivatsioonikõne liikmeksastumise põhjustest. Noortekogulastel on võimalus küsida 

täiendavaid küsimusi; 

3.6.7 Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed istungil 

salajasel hääletamisel kahekolmandikulise häälteenamusega; 

3.6.8 punkt 3.6.7 jõustub 2012. aasta 1. mail; 

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

Hääletus 1: 9 poolthäält, 3 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Märkus 1: vastuhääle andnud liikmed küsivad täiendavaid küsimusi, millest tingituna 

uus hääletus. 

 

Hääletus 2: 9 poolthäält, 3 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Märkus 2: vastuhääle andnud liikmed küsivad täiendavaid küsimusi, millest tingituna 

uus hääletus. 

 

Hääletus 3: 11 poolthäält, 1 vastuhääl, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

Viies muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas on tuua sisse uus punkt: 

„Noortekogu liikmed  3.7 Noortekogu liikmete tunnustamise kord: 

3.7.1 iga komisjoni esimees valib enda komisjoni kõige aktiivsema liikme, kellele 

antakse vastava komisjoni aktiivseima liikme tiitel; 

3.7.2 liikmed esitavad aasta noortekogulase tiitli kandidaadid juhatusele koos 

põhjendustega vähemalt 3 päeva enne tegevusaasta eelviimast istungit, kelle seast 

valivad eelviimasel istungil liikmed salajase hääletuse teel, kes saab aasta 

noortekogulase tiitli; 

3.7.3 liikmete ametlik tunnustamine toimub tegevusaasta viimasel istungil; 

3.7.4 tunnustamise eest vastutab juhatus.“ 

Hääletus: 12 poolthäält, 0 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

Kuues muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu juhatus 

4.4. Noortekogu esindab Noortekogu esimees ja/või Noortekogu juhatuse poolt 



volitatud Noortekogu liige“ viia sisse sõnastusmuudatus „Noortekogu esindab 

Noortekogu esimees või Noortekogu juhatuse poolt volitatud Noortekogu liige.“ 

Hääletus: 11 poolthäält, 1 vastuhääl, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

Seitsmes muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu 

töökorraldus 5.2.3 info Noortekogu istungi toimumisaja ja –koha kohta saadetakse 

liikmete e-posti aadressile vähemalt 7 päeva enne istungi toimumist“  viia sisse 

sõnastusmuudatus ja uus kord „info istungi toimumisaja ja –koha kohta saadetakse 

liikmete e-posti aadressile vähemalt 14 päeva enne istungi toimumist.“ 

Hääletus: 12 poolthäält, 0 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

Kaheksas muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu 

töökorraldus 5.2.7 Noortekogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 

kaks kolmandikku Noortekogu koosseisust, esimees ja/või aseesimees. Nõutud 

kvoorumi puudumisel kutsub esimees esimesel võimalusel kokku uue istungi“ viia 

sisse sõnastusmuudatus „5.2.7 Noortekogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab 

osa vähemalt kaks kolmandikku Noortekogu koosseisust ning esimees või aseesimees. 

Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees esimesel võimalusel kokku uue istungi.“ 

Hääletus: 12 poolthäält, 0 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. Lisaks tuleb 

märtsikuu istungil (15.03.2012) hääletamisel, kas kvoorum jääb põhikirja sisse või 

mitte. 

 

Üheksas muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu 

töökorraldus 5.2.8 Noortekogu võtab otsuseid vastu avalikul või salajasel hääletamisel 

lihthäälte–enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl“ viia sisse 

sõnastusmuudatus ja uus kord „Noortekogu võtab otsuseid vastu istungil avalikul või 

salajasel hääletamisel kahekolmandikulise häälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustav esimehe hääl.“ 

Hääletus: 11 poolthäält, 1 vastuhääl, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 



Kümnes muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: „Noortekogu 

töökorraldus 5.3.1 komisjonide moodustamise otsustab ja komisjoni koosseisu 

kinnitab Noortekogu juhatus“ viia sisse sõnastusmuudatus „komisjonide 

moodustamise otsustab ja komisjoni koosseisu kinnitab juhatus.“ 

Hääletus: 4 poolthäält, 8 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanekut ei ole vastu võetud, muudatusettepanek tuleb 

taashääletamisele märtsikuu istungil (15.03.2012). 

 

Üheteistkümnes muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas on tuua sisse 

uus punkt: „Noortekogu töökorraldus 5.4. Tegevusaasta viimasel istungil esitavad 

juhatus ja komisjonid aruande tegevusaastal tehtu kohta.“ 

Hääletus: 12 poolthäält, 0 vastuhäält, 0 erapooletut.  

Otsustati:  muudatusettepanek vastu võetud, jõustub 18.02.2012. 

 

4. Infonurk 

Noortefoorum – 16. märtsil 2012. aastal toimub Pärnus aadressil Tallinna mnt 12, kus 

asub Kentuki Lõvi, Noortefoorum. Noortefoorumit korraldab Maanteeameti Lääne 

regioon koostöös TLÜ Haapsalu Kolledžiga. Ürituse eestvedaja Sirli Leier soovib 

Pärnu linna Noortekogu abiga leida 20 noort, kes osaleks Noortefoorumil. Samuti 

saadakse kokku Sirli Leier´iga enne Noortefoorumi toimumist, et arutada 

Maanteeameti ja Pärnu linna Noortekogu tulevaseid potentsiaalseid koostööprojekte. 

 

 

 

 

 

 

Juhataja       Protokollija 

Dan Grišin       Kertti Merimaa 


