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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe tervitab kõiki maikuu istungile 

kohaletulijaid. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon (Helen Maria Raadik) – Hoiuraamatukogu projekt sai eduka lõpu. Pidulik 

üleandmine toimus Pärnu Vanalinna Põhikoolis. Üleandmisel käis kohal telesaade Aktuaalne 

Kaamera; intervjuu ning üleandmise ülevaade oli hommikuprogrammi Terevisioon uudistes. 

Projekti uudiselõik oli ka Vikerraadios. Projekti võib pidada edukaks. Järgmisel aastal võiks 

jätkata taolist projekti, aga uuendus võiks olla selle näol, et pidada läbirääkimisi kirjastustega, 

kes sponsoreerivad uute raamatutega. 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon (Dan Grišin) – vahepealsel perioodil ei ole toimunud 

komisjoni koosolekut. See-eest tehakse ettevalmistusi tulevase filmiprojekti raames − Dan 

Grišin käis kokku saamas asjaosalistega ning projekti sisu (ja detaile) lähemalt arutamas. Kui 

on paigas täpsemad asjaolud (ja detailid), siis saadab komisjoni esimees Dan Grišin 

informatsiooni Pärnu linna Noortekogu postiloendisse, et huvilised saaksid kaasa lüüa tolle 

filmiprojekti tegemistes. 

c. Liikmete komisjon (Gerrit Lääne) – komisjoni ettekande tegi Gerrit Lääne, sest komisjoni 

esimees Rando Aljas puudus tervislikel põhjustel istungilt. Komisjon tegeles 

rahuloluküsitluse analüüsiga. Mõtteid mõlgutati ka sotsialiseerumise teemal. Austusväärse 

eestvedaja rolli sotsialiseerumisele võtab Helen Maria Raadik, kes on lisaks ka tegus Pärnu 

linna Noortekogu hariduskomisjoni esimees. 

 



d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon (Taavi Kreem) – Shalomi territooriumil toimus 

heakorraaktsioon „Noortekogu teeb ära 2013“, milles osalesid Mart Kimmel, Taavi Kreem, 

Grete Latt ja Dmitri Zvonkov. Üheskoos korrastati Shalomi territooriumi, tutvuti Shalomi 

inimestega, sai süüa, tehti kõvasti füüsilist tööd. 

 

3. Rahuloluküsitluse tulemused 

Rahuloluküsitluse analüüs tuleb saata Pärnu linna Noortekogu listi, et ka need, kes istungist 

osa võtta ei saanud, saaksid tulemustega tutvuda. 

Analüüsi jooksul pöörasid istungil viibijad tähelepanu järgmistele asjaoludele: 

a) komisjoni eestvedajad peaksid võtma komisjonile ühe pika projekti ja sellele lisaks 

väiksemaid; siis ei teki olukorda, et tegeletakse vaid ühe asjaga; 

b) liikmetele antakse väga palju võimalusi sh projektides, ettevõtmistes ja 

sotsialiseerumistel osalemist; küll aga ei ole nendest osavõtjate arv nii suur kui võiks 

olla; tuleb välja selgitada, mis põhjusel liikmed ei ole aktiivsed; sellest lähtuvalt tuleb 

mõelda probleemile lahendus; 

c) põhikirja järgi peab komisjon ühes kuus kokku kutsuma vähemalt ühe koosoleku; 

mõned komisjonide eestvedajad ei ole seda teinud põhjendades, et pole teemasid või 

tegevust; noortekogulane Rudolf-Gustav Hanni pakub välja, et kui mõtteid ei ole, siis 

tuleb teha ajurünnak; taolise tegevuse abil võib jõuda väga lahedate ideedeni; 

d) ettepanek, et iga aasta alguses tehakse noortekogus ajurünnak; välja kirjutatud 

tegevustest peab iga üks valima enda vastutada vähemalt ühe; nii saab iga 

noortekogulane endale ülesande, kohustuse ja vastutuse; 

e) infojuhile võiks anda märku istungile tulemise osas, ka siis, kui ei saa tulla; 

f) istungil võiks olla rohkem meeskonna tegevusi, mis paneks väiksemates gruppides 

suhtlema ja kaasa mõtlema; 

g) komisjonid võiksid teha rohkem omavahel koostööd; see ei ole koostöö, kui liikmete 

komisjon korraldab sotsialiseerumisõhtu ja siis teiste komisjonide liikmed tulevad 

kohale; koostöö all mõeldakse seda, kui näiteks sotsialiseerumisõhtut korraldavad 

inimesed erinevatest komisjonidest; 

h) Facebooki ajajoonele võiks rohkem üles panna juhatuse tegevusi, sest liikmed ei tea, 

millega juhatus tegeleb; 



i) Grete Latt pakub välja, et võiks teha projekti, mille raames minnakse Pärnu koolidesse 

Pärnu linna Noortekogu tutvustama; see vajab suvel eeltööd ja noortekogulaste 

koolitamist. 

 

4. Kolme noortekogu kohtumine 

Kolme noortekogu kohtumise tagasiside jagatakse sotsialiseerumisõhtul, mis toimub peagi ja 

tõenäoliselt Pärnu rannas. 

 

5. Infonurk 

Pärast istungi lõppu on võimalik kohaletulijatel vestelda Gerrit´iga, Laura´ga ning Reine´ga 

juhatusse kandideerimisest.  

 

 

Juhataja       Protokollija 

Laura Sinimäe       Mart Kimmel 

 

 


