
Pärnu linna Noortekogu 

 

 

ISTUNGIPROTOKOLL NR 9          18.05.2012 

 

 

Pärnu Linnavalitsus 

 

 

Algus kell 16.00 

Lõpp kell  18.23 

 

 

Juhatas: Dan Grišin 

Protokollis: Mart Kimmel 

 

 

Osa võtsid: Rando Aljas, Merili Andla, Anna Dudkina, Dan Grišin, Rudolf-Gustav Hanni, 

Mart Kimmel, Kertti Merimaa, Gerrit Lääne, Triin Mäger, Hanna Mai Raadik, Helen Maria 

Raadik, Siret Reinart, Laura Sinimäe, Andraš Tšitškan 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

 1. Tervitus 

 2. Komisjonide ettekanded 

 3. Pärnu linna Noortekogu rahuloluküsitlus 

 4. Motivatsioonikõne uue juhatuse valimiseks juunikuu istungil 

 5. Pärnu linna Noortekogu juunikuu istungi toimumisaeg 

 

 



ISTUNGI KÄIK: 

 1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Dan Grišin tervitab istungile tulijaid Pärnu linna 

Noortekogu liikmeid-liikmekandidaate. 

 

 2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon − kolmapäeval, 23. mail 2012. aastal läheb Siret Reinart 

Tallinnasse raamatute järele; Väärikate Ülikooli eestvedajale saadeti elektronkiri, 

millele on lisatud vajaminevate raamatute nimekir.  

Koolide võrdlustabeli tagasiside – saadeti Pärnu linna üldhariduskoolidesse 

küsimustik, et saada informatsiooni tagasisidest. Otsitakse kontaki härraga Robert 

Aps, kes on Eesti Õpilasesinduste Liidu kontaktisik ning eestvedaja seonduvalt 

Koolide võrdlustabelid projektiga. 

b. Heakorra- ja planeerimiskomisjon −  rahuloluküsitluse analüüs, mis esitatakse 

pärast komisjonide ettekandeid. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – reedel, 27. aprillil 2012. aastal toimus fotode ülesvõtt; 

fotoorienteerumine toimub 2012. aasta septembrikuus, sest maikuus olid teised 

üritused, mis seondusid orienteerumisega ning Pärnu linna Noortekogu ei soovi 

dubleerida ning jääda selle tõttu nähtamatuks.  

Välijõusaal on taas aktuaalne, sest hakatakse pikendama terviserada, sealhulgas 

mõeldakse välijõusaali loomisele. 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – teisipäeval, 1. mail 2012. aastal toimus 

heakorraaktsiooni „Teeme Ära 2012“, kus Pärnu linna Noortekogu noored korrastasid 

Sadama 7 asuvat maa-ala – tagasiside oli positiivne nii naabritelt, linnaaednikult kui 

ka ajalehelt Pärnu Postimees. Pärnu Postimees kajastas enda veebiväljaandes 

heakorraaktsiooni „Teeme Ära 2012“.  

Istungil pakuti Pärnu linna Noortekogu majandus- ja sotsiaalkomisjonile, et teha 

kampaania, mis propageerib tervislikke eluviise. 

Reedel, 11. mail 2012. aastal viis Pärnu linna Noortekogu majanduskomisjoni läbi 

plakatite viimise Pärnu linna üldhariduskoolidesse; samuti abistati üldhariduskoole 

kogumiskastidega. Kogumiskastid on koolides kuni 2012. aasta juunikuuni, mil Pärnu 

linna Noortekogu majandus- ja sotsiaalkomisjon kogub kokku kogumiskastid. Helen 

Maria Raadik soovitab sponsorluse esitada äriettevõttele Ökovihikud – Raul Talmar; 

Sponsorlusega soovib tegeleda Helen Maria Raadik. 



e. Üliõpilaste komisjon – küsimustiku aruanne, kus on kirjas eesmärgid, valim, 

tulemused. Kontakteerutud on ajakirjanikega ajalehest Pärnu Postimees. 

 

 3. Pärnu linna Noortekogu rahuloluküsitlus 

Maikuu istungil räägitakse Pärnu linna Noortekogu rahuloluküsitluse ettepanekutest 

ning tulemustest. Kui liikmed peavad oluliseks teema, ettepaneku või kommentaari üle 

arutada, siis on liikmetele on õigus tõstatada arutlus.  

Maikuu istungil tehtud ettepanekud lähevad hääletamisele, aga hääletamine toimub 

juunikuu istungil. 

Ettepanekud Pärnu linna Noortekogu juunikuu istungile on järgmised: 

a) külalised, jagada rohkem infot, esinejad;   

b) rohkem ettepanekuid liikmete poolt; 

c) istungite toimumisaja teavitus kaks nädalat enne ning kolm päeva enne istungi 

toimumist; d) istungite kestus – 45 minutit ja 5 minutit paus;  

e) aseesimees annab kolm päeva enne istungit koos teavitusega ka päevakorrapunktid, 

millele on lisatud sisukirjeldus.;  

f) liikmete valdkond – usaldusisik, kellele saab anonüümselt pöörduda oma 

probleemidega, see isik käib ka koolides tutvustamas; heakorra- ja 

planeerimiskomisjon ümber nimetada või panna ülesannete alla liikmete valdkond;  

g) luua Facebook´i leht ning valida üks vastutav isik; 

h) kõikide koolide ajalehtede peatoimetajad igasse numbrisse Pärnu linna Noortekogu 

arvamusnurk ning koostöö Päikeseraadio Noorteraadioga. 

 

 4. Motivatsioonikõne uue juhatuse valimiseks juunikuu istungil 

Pärnu linna Noortekogu juhatuse selgitab Pärnu linna Noortekogu juhatuse valimise 

korda ning motiveerib Pärnu linna Noortekogu liikmeid kandideerima juhatusse. 

 

 5. Pärnu linna Noortekogu juunikuu istungi toimumisaeg 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Dan Grišin uurib Pärnu Linnavalitsuse töötajalt 

Virve Laube´lt kuupäevad, millal on võimalik pidada Pärnu linna Noortekogu 

juunikuu istungit. 

  

 Juhataja        Protokollija 

 Dan Grišin        Mart Kimmel 


