
Pärnu linna Noortekogu____________________     
 

KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr. 1                         15. september 2006  

 

 

Pärnu 

 

Algus kell 16.00 

Lõpp kell 16.51 

 

 

Juhatas: Liina Sootalu 

Protokollis: Virge Tamme 

 

Osa võtsid: Malle Seppor, Kajari Virnhoff, Elin Altmets, Annemarii Luht, Liisa Post, 

Riti Leppik, Liisi Silling, Brit Põldaru, Virge Tamme, Andraš Tšitškan, Martin Raba, 

Tarmo Rähmonen, Karmen Kukk, Kristjan Eriste, Teele Tõnismann, Liina Sootalu, 

Terly Toomast 

 

Külalised: Reine Tapp, Janno Tigane, Asso Kommer 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Esimehe tervituskõne. Sissejuhatus aastasse 

2. Aseesimehe sõnavõtt 

3. Missiooni ja visiooni lõplik valimine ja hääletus 

4. Majandus- ja sotsiaalkomisjoni ettekanne 

5. Hariduskomisjoni ettekanne 

6. Kultuuri- ja spordikomisjoni ettekanne 

7. Planeerimis- ja heakorra komisjoni ettekanne 

8. Noortekogu logo valimine 

 

 

 OTSUSTATI:  

1. Esimees soovib edukat aastat ja positiivset meelt. 

Istungite ajad selle aasta lõpuni: 16. oktoober 

         10. veebruar 

           8. detsember 

Esimene koolitus “Õigusakti koostamine” toimub 28. oktoober kell 11 

haridusosakonna I korruse saalis. Koolituse viib läbi linnasekretär Tiina Roht. 

Avalduste kättejagamine. Võtta allkiri oma organisatsioonilt. Tagastada 

järgmisel istungil.  

Novembris kohtumine mõne teise NK-ga. 

 

2. Räägib NK komisjonidest. Võimalus edasi anda eelnõusid. Näiteks vöötradade  

valgustamise eelnõu. Teele Tõnismann nõus juhtimise enda peale võtma. 

Noortekogu komisjoni koosolek 19.09 06 kell 15.00 – esimeestel kohal olla. 

www.noortekonverents.ee “hea eeskuju” kandidaatide esitamine. 

 

 

http://www.noortekonverents.ee/


 

3. Praegune visioon: Pärnu Noortekogu on pädev ja jätkusuutlik Pärnu Linna 

Volikogu alla kuuluv noorteühendus, kus on esindatud kõik Pärnu noorte 

organisatsioonid, parteid ja koolid. Noortekogu on esindatud Pärnu 

Linnavalitsuses Noortekogu komisjonina, mille liikmed edastavad 

linnavalitsusele omapoolseid nägemusi, seaduseelnõu ettepanekuid-ja 

parandusi noorte(kogu) seisukohalt, et arendada Pärnu Linn 

noortelesõbralikumaks.     

 

ARUTELU: Kõik parteid ei kuulu PNK-sse. Kuid visioon ongi tulevikupilt, 

sinna võiksid kõik kuuluda. 

 

Parandusettepanek 1: “kõik” ära kaotada. 

Hääletus, et “kõik” ära kaotada: 4 poolt, 2 vastu.  

Tulemus: “kõik” kaotatakse ära.  

 

 Parandusettepanek 2: “kogu” ära kaotada. 

 Hääletus, et “kogu” ära kaotada: 3 poolt, 7 vastu. 

 Tulemus: “kogu” jääb alles.  

  

 Parandusettepanek 3: noorteühendus muuta noorteesindusorganiks. 

 Hääletus: 13 poolt, 1 erapooletu, 0 vastu. 

 Tulemus: noorteühendus muudetakse ära noorteesindusorganiks. 

 

 Parandatud visiooni vastuvõtmine. 

 Hääletus: 16 poolt.  

 Tulemus: visioon vastu võetud. 

  

Uus visoon: Pärnu Noortekogu on pädev ja jätkusuutlik Pärnu Linna Volikogu 

alla kuuluv noorteesindus, kus on esindatud Pärnu noorte organisatsioonid, 

parteid ja koolid. Noortekogu on esindatud Pärnu Linnavalitsuses Noortekogu 

komisjonina, mille liikmed edastavad linnavalitsusele omapoolseid nägemusi, 

seaduseelnõu ettepanekuid-ja parandusi noorte(kogu) seisukohalt, et arendada 

Pärnu Linn noortelesõbralikumaks.     

 

Missioon: planeerimis- ja heakorra komisjon pakub välja II varjandi e. “PNK 

on  Pärnu linnavalitsuse poolt volitatud noorte esindusorgan, mis teostab 

noorte ideid ja seisab nende õiguste eest Pärnu linnas”. 
  

Sotsiaal- ja majanduskomisjon pani kokku uue missiooni kahest missioonist:  

“PNK on noori esindav organisatsioon, mis teostab noorte ideid ja omab 

kaasarääkimisõigust Pärnu linna volikogus”. 

Hääletus: sotsiaal- ja majanduskomisjoni missiooni vastu võtmine: 16 poolt, 0 

vastu.  

Tulemus: Missioon vastu võetud. 

 

 

 

4. Tegevuskava: Prioriteet nr. 1 – vöötradade valgustamine; 

        2. narkoloengud; 



       3. vanurite abistamine – vabatahtlikuse alusel; 

       4. koolide aknad/katused; 

       5. noortekeskus räämal; 

       6. laste sünnitoeus: 

       7. töövarjupäeva rõhutamine. 

 

5. Arutati hariduskomisjoni tuleviku üle. Vaadati lisaeelarvet ning koolide 

sihtasutuste asutamist. 

Septembris/oktoobris korraldada õpilasesinduste ümarlaua vestlus, et rääkida, 

kuidas kellegil oma koolis on. Ettepanek võtta ühendust PNL-iga, neil on 

koolide ÕE kontaktid. 

Hariduskomisjonile vaja leida uus esimees. Komisjonis puudu liikmetest, vaja 

uusi liikmeid. 

 

6. Elin Altmets astub tagasi esimehe kohalt. Uueks esimeheks soovib saada 

Annemarii Luht. 

Hääletus komisjoni esimehe vahetumise kohta (Riti Leppik lahkub 16.38): 15 

poolt, 0 vastu – uueks esimeheks saab Annemarii Luht. 

Plaanis jätkata jalgratta teede ja info jagamisega koolides laagrite ja 

töökohtade kohta. 

 

7. Komisjoni koosolekul vaadati läbi visioon ja missioon. Ettepanek: Malle 

Seppor komisjoni aseesimeheks. Järgmisel komisjoni koosolekul hääletus.  

 

8. Flo Kasearu logode läbivaatamine.  

Ettepanek: logo peaks olema lihtne ning kergesti visandatav.  

Logo 3: segane, feministlik tagamõte? (16: 48 lahkub Annemarii Luht) 

Logo “sild 1”: tekst panna silla peale. Volikogu asemele noortekogu. Liina 

Sootalu võtab ühendust Flo Kasearuga, et ta teeks muudatusi.  

Ettepanek: noortekogu liikmed proovivad ise logo teha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhataja                                                             Protokollija 

 

 

 

Liina Sootalu                                                      Virge Tamme 


