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ISTUNGI KÄIK: 

1. Juhatuse tervitus 

Pärnu linna Noortekogu esimees Kertti Merimaa tervitab istungile saabunud isikuid. 

 

2. Uute liikmete vastuvõtt 

Andraš Tšitškan – vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks 

Helen Maria Raadik – vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks. 

Merili Andla – vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.  

 

3. Komisjonide aastakokkuvõte 

a. Kultuuri- ja spordikomisjoni aastakokkuvõte – enim komisjonide liikmetele rõõmu 

tekitanud ettevõtmine oli 23. veebruaril 2012. aastal iseseisvuspäeva ürituse 

korraldamine Pärnu linnas. Lisaks leidis välijõusaal endale väljundi konkreetse 

projekti raames. Fotoorienteerumine toimumine viidi 2012. aasta maikuust üle 2012. 

aasta septembrikuusse. 

b. Hariduskomisjoni aastakokkuvõte – koolide võrdlustabeli edasiarendamine, mille 

käigus koguti nii Pärnu linna kui ka Pärnu maakonna koolidelt informatsiooni, mis 

pandi hiljem ülesse järgmistele kodulehekülgedele: http://www.parnu.ee; 

http://www.koolid.ee. Koolide võrdlustabelitest tehti tagasisideküsimustik, kus uuriti 

rahulolu ning andmete sobivust 9. klassi lõpetajale. 14. aprillil 2012. aastal toimus 

Pärnu linna Noortekogu sisekoolitus ning koolitusteemadeks olid loogika, 

ajaplaneerimine, keemiakatsed, botaanika. Samuti tehti koostööd Eesti 

Hoiuraamatukoguga ning Pärnus asuva ringluspoega ning saadi-osteti kokku üle 

kolmesaja raamtu, mis projekti Hoiuraamatukogu raames anti üle Pärnu linna 

kaheksale üldhariduskoolile. 

c. Heakorra- ja planeerimiskomisjoni aastakokkuvõte – tegevusaastal muudeti 

komisjon eelkõige ekspromtkomisjoniks, mis tegeleb vajalike projektidega ning 

http://www.parnu.ee/
http://www.koolid.ee/


samuti Pärnu linna Noortekogu siseasjadega – põhikirja muutmisega; 

rahuloluküsitluse läbiviimisega. Kultuursete prügikastide vastu tuntakse huvi 

väljaspool Eesti Vabariiki. Liuväli jäi Vallikääru rajamata mittesobivate 

ilmastikutingimuste tõttu; see-eest tegevusaastal 2012/13 jätkatakse liuväljaku 

Vallikääru rajamisega. 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjoni aastakokkuvõte – tegevusaastat alustati 

helkurikampaaniaga, mille käigus jagati Pärnu kesklinnas linnarahvale 200 helkurit, et 

suurendada teadlikkust liikluskultuurist, sealhulgas liiklusohutusest. Järgmisel 

helkurikampaanial on soov kasutada Pärnu linna Noortekogu logoga helkureid, mida 

jagada linnarahvale. 1. mail 2012. aastal korraldas komisjon heakorraaktsiooni 

„Teeme Ära 2012“, mille raames tehti puhtaks Sadama 7 esine maa-ala. Prügi koristati 

kokku ligikaudu 6000 liitrit. 2012. aasta maikuust kuni 2012. aasta juunikuuni käib 

Pärnu linna kuues koolis koolitarvete kogumine. 2012. aasta augustikuus antakse 

koolitarbed üle abivajavatele peredele, sealhulgas nende perede lastele. 

e. Üliõpilaste komisjoni aastakokkuvõte – 2012. aasta sügisel saada üliõpilastest abilisi 

komisjoni, see tähendab teavitustöö tegemist Pärnu linna kõrgkoolides. Pärnu linna 

üldhariduskoolide abiturientidele 2013. aasta kevadel teavitada informatsioonist 

seonduvalt kõrgkoolidega, mis asuvad Pärnu linnas.   

Loodi küsimustik Pärnu linna üliõpilastele õpilastega võrdne linnaliini üksikpileti 

maksumus; saadi küsimustiku tulemused, loodi küsimustikuaruanne. Publitseeriti 

artikkel ajalehe Pärnu Postimees paberväljaandes ja veebiväljaandes. 2012. aasta 

sügisel viiakse küsimustiku mõte-visioon massidesse. 

 

4. Juhatuse aastakokkuvõte 

Juhatuse tegemised tegevusaastal 2011/12 on olnud järgmised: Pärnu linna 

Noortekogu ajaveebi sünd (august 2011); osalemine Eesti Noorteühenduste Liidu 

Suvekoolis Aartikas (09.09.2011–11.09.2011); osaleti rahvusvahelisel konverentsil 

Liepajas (04.10.2011–07.10.2011); osalemine Eesti Noorteühenduste Liidu 

kevadseminaril Tallinnas (12.05.2012–13.05.2012); Osaluskohvik 2011 osalemine 

(detsember 2011); kohtumine Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõuga Valter Parve 

(detsember 2011); Pärnu linna koolide õpilastega kohtumine (jaanuar 2012); Pärnu 

haridussüsteemi arengukava loomeprotsessis osalemine (algus 2012. aasta veebruar);  

Noortefoorum 2012 osalemine (märts 2012); osalemine Pärnu linna õpilasesinduste 



konverentsil (17.11.2011); Pärnu linna Noortekogu liikmete suurpuhastus (veebruar 

2012 – aprill 2012); Pärnu linna Noortekogu uue koosseisu kinnitamine, sealhulgas 

vestlus liikmekandidaadiga (märts 2012 – aprill 2012); Pärnu linna Noortekogu uue 

juhatuse kandidaatide otsimine (aprill 2012 – juuni 2012); Pärnu linna Noortekogu uue 

juhatuse väljakoolitamine ning motiveerimine (mai 2012 – juuni 2012). 

 

5. Pärnu abilinnapea Jane Mets 

Jane Mets tänab Pärnu linna Noortekogu liikmeid edukalt teostatud tegevusaasta eest. 

Samuti annab abilinnapea üle linnapea tänukirja Triin Mäger´ile väga eduka saavutuse 

eest Pärnu linna Noortekogu üliõpilaste komisjoni loomisel ja edendamisel; linnapea 

tänukirja Siret Reinart´ile aktiivse tegevuse eest Pärnu linna Noortekogu 

hariduskomisjoni juhtimisel 2011/12, volikogu noortekogu komisjonis osalemise eest 

ja Pärnu linna Noortekogu töös; tänukirja Kertti Merimaa´le aktiivse tegevuse eest 

Pärnu linna Noortekogu aseesimehena 2010/11, volikogu noortekogu komisjoni 

liikmena ning Pärnu linna Noortekogu eduka juhtimise eest 2011/12. 

 

6. Komisjonide tublimad 2011/12 

Majandus- ja sotsiaalkomisjoni tublim 2011/12 – Rando Aljas. 

Kultuuri- ja spordikomisjoni tublim 2011/12 – Rudolf-Gustav Hanni. 

Hariduskomisjoni tublim 2011/12 – Hanna Mai Raadik. 

Heakorra- ja planeerimiskomisjoni tublim 2011/12 – Andraš Tšitškan. 

 

7. Aasta noortekogulane 2012 

Pärnu linna Noortekogu ajaloos valiti esimest korda Pärnu linna Noortekogu liikmete 

seast aasta noortekogulane, kelleks 2012. aastal sai Pärnu linna Noortekogu 

hariduskomisjoni esimees Siret Reinart, kes õpib Pärnu Koidula Gümnaasiumis. 

 

8. Youth in Action rahvusvahelise projekti tutvustus 

Rahvusvaheline projekt Life, Media and Participation – Youth in Baltic Sea Region, 

kus Pärnu linna Noortekogu on üheks osapooleks käsundisaajana, sellega seonduvalt 

tuleb tasuda ka teatud summa omaosaluseks. 2012. aasta maikuus toimus 

eelkohtumine, mille raames arutati projekti läbiviimist Eesti Vabariigis. 

Projektiosalised on nii Eestist, Lätist, Rootsist kui ka Taanist. Rahvusvaheline seminar 

toimub 2012. aasta septembrikuus ning koht on 13. juuni 2012. aasta seisuga 



täpsustamisel. Pärnu linna Noortekogust saab rahvusvahelisel projektil lisaks 

infojuhile Mart Kimmel osaleda kolm noort. Lisaks toimuvad kohalikul tasandil nii 

ümarlauad kui ka teavituskampaaniad, mille konkreetsemad teemad pannakse paika 

2012. aasta septembrikuus toimuval rahvusvahelisel seminaril. Projekt toimub 

ajavahemikus 01.03.2012 – 31.07.2013. Projekti toetab Euroopa Liit.  

 

9. Rahuloluküsitluse ettepanekute tutvustamine ning hääletamine 

Esimene ettepanek on luua täiesti uus komisjon, viie komisjoni kõrvale, mille nimeks 

on „liikmete valdkond“. 

Hääletus: 0 poolthäält, 12 vastuhäält, 1 erapooletu. 

Otsustati: ettepanek ei ole vastu võetud. 

 

Teine ettepanek on nimetada ümber olemasolev heakorra- ja planeerimiskomisjon 

nimega „liikmete valdkonna komisjoniks“.  

Hääletus: 12 poolthäält, 1 vastuhääl, 0 erapooletut. 

Otsustati: ettepanek vastu võetud ning heakorra- ja planeerimiskomisjon on ümber 

nimetatud liikmete valdkonna komisjoniks. 

Märkus*: 2012. aasta suvel toimub vähemalt kahel korral liikmete valdkonna 

komisjoni kokkusaamine – vastutajaks on Gerrit Lääne. 

 

Kolmas ettepanek on valida Pärnu linna Noortekogule usaldusisik. 

Hääletus: 4 poolthäält, 6 vastuhäält, 2 erapooletut. 

 Otsustati: ettepanek ei ole vastu võetud. 

 

Neljas ettepanek on luua Pärnu linna Noortekogule Facebook´i leht. 

Hääletus: 12 poolthäält, 1 vastuhääl, 0 erapooletut. 

Otsustati: ettepanek on vastu võetud ning Pärnu linna Noortekogule luuakse 

Facebook´i leht. 

 

Viies ettepanek on, et Facebook´i lehe haldamise eest vastutab Pärnu linna Noortekogu 

pressiesindaja. 

Hääletus: 8 poolthäält, 3 vastuhäält, 1 erapooletu. 

Otsustati: ettepanek on vastu võetud ning Pärnu linna Noortekogu Facebook´i lehe 

haldamise eest vastutab Pärnu linna Noortekogu pressiesindaja. 



10. Juhatuse kandidaatide ülesseadmine, motivatsioonikõned ja hääletamine 

Kandidaatide ülesseadmine 

Ülesseatud kandidaadid Pärnu linna Noortekogu juhatuse ametikohtadele on 

järgmised: Dan Grišin kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu esimehe ametikohale; 

Rudolf-Gustav Hanni kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu esimehe ametikohale; 

Gerrit Lääne kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu esimehe ametikohale; Rando Aljas 

kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu aseesimehe ametikohale; Laura Sinimäe kui 

kandidaat Pärnu linna Noortekogu aseesimehe ametikohale; Mart Kimmel kui 

kandidaat Pärnu linna Noortekogu infojuhi ametikohale. 

 

Kandidaatide motivatsioonikõned 

Dan Grišin kandidaat esimehe ametikohale: aasta esimehena tegutsemine annab 

juurde palju kogremusi. Dan soovib saada Noortekogu esimeheks, sest on tarvis 

kindlakäelist juhti; luua rohkem meediakajastust ning arendada sisekommunikatsiooni. 

 

Rudolf-Gustav Hanni kandidaat esimehe ametikohale: Rudolf-Gustav on Pärnu 

Raeküla Kooli 8. klassi õpilane. Ta on Pärnumaa Noorte Liidu õpilasesinduste 

töögrupi liige; vanapaberi koguja; IRL Noored liige; Eesti Punase Risti liige; SINA 

projekti „Näts“ liige. Loonud minifirma Tegude Kalender. Pärnu linna aasta aktiivne 

noor 2012. aastal. Vabal ajal tegeleb velotamisega, jooksmisega. Kindlasti tahab teha 

koostööd Pärnumaa Noorte Liidu ja Pärnu linna Noortekogu vahel; samuti astuda  

Eesti Noorteühenduste Liidu liikmeks. Liikmehõive – koolidega ning 

noorteorganisatsioonidega tegeleda. Parem kajastus – artiklid ajalehtedesse, rohkem 

kasutada Facebook´i; kodulehekülje interaktiviseeristamine; noorte infoportaal, raadio, 

televisioon. Luua ametikoht, mille esindaja tegeleb plakatite loomisega. Messidele 

Pärnu linna Noortekogu tutvustus, sealhulgas infovoldikud; oma üritustel 

infovoldikud; kaasa rääkida hariduspoliitilistel küsimustele.  

 

Gerrit Lääne kandidaat esimehe ametikohale: Gerrit on kokku puutunud aktiivsete 

noortega alates põhikoolist, mil tekkis situatsioon, kus tuli hakata tegutsema Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikoolis õpilasesinduse juhtimisega. Gerrit on kiire õppija; talle 

meeldib tegeleda noortega. Ta on olnud Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liige. 

Kiire logistaja ning ajude ragistaja, kes on aastate lõikes näinud vaeva, et parandada 

murepunkte Pärnu linna Noortekogu tegemistes. Liikmete ideed on olulised; istungitel 



diskuteeritakse – liikmed toovad välja ettepanekud. Muudatused Pärnu linna 

Noortekogus – iga komisjon on algatanud ühe projekti idee koos selgitustega; mitmed 

koostööpartnereid. Kui saab juhatuse esimeheks, siis lahkub Pärnu linna Noortekogu 

liikmete valdkonna komisjoni esimehe kohalt. Pühendub täielikult Pärnu linna 

Noortekogule; delegeerib Pärnu linna Noortekogu liikmetele rohkem ülesandeid ja 

vastutust. Teeb ühe aastaga Pärnu linna Noortekogu liikmed niivõrd aktiivseks, et tal 

on järeltulija esimeheks tegevusaastal 2013/14. Tempel Pärnu linna Noortekogule.  

 

Laura Sinimäe kandidaat aseesimehe ametikohale: Laura jaoks on Pärnu linna 

Noortekogust kui tema teine pere. Laura on  Pärnu Koidula Gümnaasiumis oma klassi 

klassivanem; samuti Noored Sotsiaaldemokraadid Pärnu piirkonna juhatuse liige. 

Talle meeldib inimesi naeratama ja positiivselt mõtlema panna. Ta on õpihimuline, 

harjunud kiire elutempoga. „Tee asju kirega või üldse mitte“ – kandidaadi moto. 

Meeldib teha häält nii enda kui ka nende eest, kelle huvisid tuleb kaitsta; otsekohene, 

konstruktiivse kriitikaga ning empaatiline. Ta armastab kirjutamist ning ajakirjandust, 

näiteks kirjutab artikleid kooliajalehte,  ajalehte Pärnu Postimees. Ta soovib astuda 

Pärnu linna Noortekogu juhatusse, et muuta murepunkt kõrgpunktiks. Esmased 

prioriteedid on Pärrnu vene noorte aktiviseerimine – mugavustsoonist väljatoomine; 

Pärnu linna üldhariduskoolide koostöö arendamine, näiteks orienteerumisega; Pärnu 

linna Noortekogule liikme saamine igast Pärnu linna üldhariduskoolist. Ta tahab tõesti 

panustada Pärnu linna Noortekogu juhatusse.  Rohkem sõna Pärnu linna Noortekogu 

liikmetele, mitte ainult juhatusele. 

 

Rando Aljas kandidaat aseesimehe ametikohale: Rando on Pärnumaa Noorte Liidu 

õpilasesinduste töögrupi liige, noortekohviku IN vabatahtlik; Pärnu Raeküla Kooli 

õpilasesinduse liige. Rando on järjepidev, kohusetundlik ning õpihimuline. Tema 

prioriteetideks on arendada liikmete mitteformaalset omavahelist suhtlust; edendada 

suhtlusvõrgustikku Facebook – arutlemiseks ning propageerimiseks. Ta on valmis 

pühenduma Pärnu linna Noortekogu juhatusse töösse. 

 

Mart Kimmel kandidaat infojuhi ametikohale: Mart soovib kandideerida järgmiseks 

resp. kolmandaks ametiajaks. Ta tahab teha koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga, 

mille raames läheks tööle mentorlusprogramm, kus Pärnu linna Noortekogu aitab 

loodavaid noortekogusid oma nõu ja jõuga. Kindlasti peab jätkama eesmärgiga 



rohkem sotsialiseerida Pärnu linna Noortekogu liikmeid. Samuti leida sidet teiste 

noortekogudega, et teha nendega koostööd ja läbi viia üritusi. Ta tahab muuta seda, et 

saada rohkem liikmetega sina-sõbraks. Mart on motiveeritud kolmandaks ametiajaks 

tegutsema Pärnu linna Noortekogu infojuhina. Kolme aasta jooksul on liikmeid palju 

muutunud ja töö infojuhina on mitmekülgne. Mart ei ole seadnud eesmärgiks 

toimetada ainult ühe tegevusaasta infojuhina, vaid vähemalt kolm tegevusaastat 

infojuhina. Valitav juhatus oleks talle kolmas tegevusaasta ning kolmas juhatus. Talle 

meeldib väga suhelda Pärnu linna Noortekogu liikmetega. 

 

 Hääletamine 

Häältelugemiskomisjoni liikmed:  

Merili Andla, Kertti Merimaa, Helen Maria Raadik. 

 

Hääletustulemused: 

Pärnu linna Noortekogu esimees tegevusaastal 2012/13 on  Gerrit Lääne. 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees tegevusaastal 2012/13 on Laura Sinimäe. 

Pärnu linna Noortekogu infojuht tegevusaastal 2012/13 on Mart Kimmel. 

 

11. Sotsialiseerumine 

Mitteformaalses atmosfääris toimub toiduroogade degusteerimine. Samuti suhtlevad 

omavahel Pärnu linna Noortekogu liikmed ja istungi külalised. 

 

 

 

  

 

 Juhataja        Protokollija  

 Kertti Merimaa      Mart Kimmel 


