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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe ning Pärnu linna Noortekogu esimees 

Gerrit Lääne tervitavad kõiki aprillikuu istungile kohaletulijaid. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon (Helen Maria Raadik) − kokku on pandud raamatupakid, mis viiakse 

koolidesse. Helen Maria Raadik vajab raamatute viimiseks nii autojuhti kui ka abilisi. Toimub 

kalendrinädalal 15. aprill 2013 kuni 18. aprill 2013. 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon (Dan Grišin) − energiajoogid, millega seonduvalt tarvis luua 

kampaaniat     energiajookide mittepopulariseerimisest; plaanis kaasata videosse 

ekstreemsportlasi, et teha kaks ühes ehk kampaania, kus populariseerime tervislikke jooke (nt 

Häädemeeste Vesi) koos ekstreemsportlastega. Kätlin Joala on tolle energiajookide tegevuse 

eestvedaja; teavitamist teostatakse lisaks Pärnule ka teistes Eesti linnades. Välijõusaal, 

millega seonduvalt loob Dan Grišin joonise edasiminekuks ning oma projektitaotlus esitatakse 

tervistedendavate  projektide raames. 

c. Liikmete komisjon (Rando Aljas) − tehakse sotsialiseerumisõhtu, kus toimub liikmete ja 

liikmekandidaatide vahetu kontakt meeldivas atmosfääris. Sotsialiseerimisõhtu toimub 

maikuu teisel (või kolmandal) reedel. Kohaks mõeldud noortekohvik IN, Andraš’i hubane 

residents või Amalie hubane residents. 



d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon (Mart Kimmel) − sotsiaalne heakorraaktsioon toimub 

laupäeval, 4. mail 2013 Shalomi lastemajas. Koosolek toimub laupäeval, 13. aprillil 2013. 

e. Üliõpilaste komisjon (Triin Mäger) – tänab abistavaid noortekogulasi eelmisel istungil 

jagatud heade sõnade eest. 

 

3. Uute liikmete vastuvõtmine 

Taavi Kreem: motivatsioonikõne (kasulik olla Pärnu linna noortele; samuti on tal aega ja 

tahtmist teha). 

Talle meeldib jalgrattaga liikumine vabas õhus; mittemeeldiv on vihmane ilm. 

 

Toimub avalik hääletamine.  

 

Kes on selle poolt, et võtta Taavi Kreem Pärnu linna Noortekogu liikmeks? 

Hääletamise tulemused: 9 poolthäält, 0 erapooletut, 0 vastuhäält.  

 

4. Rahuloluküsitlus 

Toimub rahuloluküsitluse täitmine. 

 

5. Põhikirja muudatusettepanekud, sealhulgas hääletamine  

Esimene muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: 

3.X Noortekogu auliikme staatus ja auliikme valimise kord: 

3.X.X Noortekogu auliikme staatus: 

3.X.X.X  Noortekogu auliikme staatus on lugupidamisavaldus nendele isikutele, kellel on 

            suuri teeneid Noortekogu eesmärkide elluviimisel või sellele kaasaaitamisel. 

3.X.X Noortekogu auliikme valimise kord: 

3.X.X.X  Noortekogu auliikme kandidatuuri ülesseadmisõigus on Noortekogu liikmel; 

3.X.X.X  Noortekogu auliikme kandidatuur koos selgitustega esitatakse juhatusele etteantud 

tähtpäevaks; 

3.X.X.X  Noortekogu auliikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed istungil  

            salajasel hääletamisel kohalolijate kahekolmandikulise häälteenamusega; 



3.X.X.X  Noortekogu auliikmele antakse sertifikaat. 

 

Hääletus: 9 poolthäält, 0 vastuhäält, 1 erapooletut. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud. 

 

Teine muudatusettepanek Pärnu linna Noortekogu põhikirjas: 

5.X Komisjoni esimehe valimise kord: 

5.X.X   komisjoni esimees valitakse Noortekogu liikmete hulgast pärast eelmise komisjoni   

        esimehe tegevuse lõpetamist/ iga tegevusaasta lõpus  (maikuus uuesti hääletamisel) 

5.X.X   komisjoni esimehe otsustavad juhatuse ettepanekul Noortekogu liikmed istungil    

         salajasel hääletamisel kahekolmandikulise häälteenamusega; 

5.X.X   komisjoni esimees kinnitatakse ametisse Noortekogu istungi protokollilise otsusega. 

Hääletus (iga tegevusaasta lõpus): 5 poolthäält, 5 vastuhäält, 0 erapooletut. 

Otsustati: hääletus jäi viiki. Läheb uuesti hääletamisel 2013. aasta maikuu istungil! 

 

Hääletus (kogu muudatusettepanek): 5 poolthäält, 3 vastuhäält, 1 erapooletu. 

Otsustati: muudatusettepanek vastu võetud. 

 

6. Infonurk 

Kolme noortekogu kohtumine – Laura saadab postiloendisse liikmetele elektronkirja 

seonduvalt kolme noortekogu kohtumisega; seal on konkreetne sisu (ajakava, tegevused, 

korraldajate kontaktid). 

 

 

 

 


