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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitussõnad                     

Pärnu linna Noortekogu esimees Gerrit Lääne tervitab kõiki juunikuu lõpuistungile 

kohaletulijaid. 

 

2. Uute liikmete vastuvõtmine 

Hanna Mai Raadik – vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.                                                                                                                  

Dmitri Zvonkov − vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.                                                                                                                                                                                                                                           

Mattias Soosalu − vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.                                                                                                                                                                                                                                                    

Grete Latt − vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.                                                                                                                   

 

3. Ülevaade Pärnu linna Noortekogu 2012/2013 tegevusaastast  

a. Hariduskomisjoni aastakokkuvõte – Hoiuraamatukogu projekt, millega jagati Pärnu linna 

üldhariduskoolidele teavikuid, näiteks raamatuid ning filme; samuti Pärnu linna Noortekogu 

tempel; mõttetalgud.                                                                                                                                     



b. Kultuuri- ja spordikomisjoni aastakokkuvõte – uisuväljaku sotsialiseerumine; välijõusaali 

projekt.                                                                                                                                                        

c. Liikmete komisjoni aastakokkuvõte – uute liikmete ning kontaktide loomine Pärnu linna 

koolidega; lisaks sotsialiseerumine; tagasiside-küsimustik Pärnu linna Noortekogu liikmetele.                                                                                                                                  

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjoni aastakokkuvõte – tagasiside küsimustik; helkurikampaania; 

ajalooraamat; majanduskoolitus; heakorraaktsioon.                                                                               

e. Üliõpilaste komisjoni aastakokkuvõte – uute huviliste kaasamine; üliõpilastele võrdne 

üksikpileti maksumus õpilastega.                                                                                                               

f. Juhatuse aastakokkuvõte – uute meenete loomine; Pärnu linna Noortekogu esindamine nii 

Pärnus, Pärnu maakonnas kui ka Eestis; mokatubaka-projekt; energiajookide kahjulikkuse 

projekt; Watergate´i korraldamine; põhikirja korrigeerimine; volikogu Noortekogu komisjon 

tegevuses osalemine. 

 

4. Abilinnapea Jane Metsa sõnavõtt 

Jane Mets tervitab Pärnu linna Noortekogu liikmeid. Meenutab meile, et vabatahtlik tegevus 

on miski, mis jääb meile meelde kogu eluks. Lisaks loodab, et meist võrsuvad need Pärnu 

kodanikud, kes hakkavad juhtima Pärnu linna. Jane Mets tänab kultuuri- ja spordikomisjoni 

esimeest Dan Grišin, juhatuse liiget ning majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimeest Mart 

Kimmel, juhatuse esimeest, ning liiget aastast 2006, Gerrit Lääne.      

                                                                               

5. Juhatuse kandidaatide ülesseadmine, motivatsioonikõned ja hääletamine 

Kandidaatide ülesseadmine 

Ülesseatud kandidaadid Pärnu linna Noortekogu juhatuse ametikohtadele on järgmised: Helen 

Maria Raadik kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu esimehe ametikohale; Dmitri Zvonkov 

kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu aseesimehe ametikohale; Laura Sinimäe kui kandidaat 

Pärnu linna Noortekogu aseesimehe ametikohale; Taavi Kreem kui kandidaat Pärnu linna 

Noortekogu infojuhi ametikohale; Triin Mäger kui kandidaat Pärnu linna Noortekogu infojuhi 

ametikohale. 

 



Kandidaatide motivatsioonikõned 

Helen Maria Raadik kandidaat esimehe ametikohale: soov anda tagasi ning aidata Pärnu linna 

noori; tuua rohkem sisse särtsu ning motiveerida liikmeid, rohkem projekte; rohkem 

meediakajastust. Tema tugevused on seotud eelnevate kogemustega, näiteks Eesti 

Õpilasesinduste Liidus. Hea on, et uus inimene iga aasta, see toob värsket verd. Nõrkusteks, et 

osaliselt ka tegevusi väljaspool Pärnu linna Noortekogu. Vajadusel võtab liikme endaga 

suhtlema, et uurida tema motivatsiooni vähesuse põhjusi. Rohkem meie-tunnet ehk üritusi 

väljaspool istungeid. 

Dmitri Zvonkov kandidaat aseesimehe ametikohale: teab, et antud ametikoht on vastutusrikas; 

enda kooli aktiivi liige, klassivanem, lisaks tugiõpilane; kiire kohanemisega, avatud 

suhtlemisega ning motiveeritud olemusega noor. Visiooniks on see, et juhatus ning liikmed 

suhtleksid väljaspool formaalseid kokkusaamisi (istungid, komisjonikoosolekud). 

Laura Sinimäe kandidaat aseesimehe ametikohale: on rahul, et meie oleme selle aasta jooksul 

tegutsenud; saanud palju kontakte ning kogemusi. Soovib pärandada oma teadmisi, oskused 

ning kogemused tulevasele aseesimehele. Sisemine motivatsioon on tõhusa vabatahtliku 

tegevuse aluseks, selleks tasub korraldada sotsialiseerumisüritusi, kus rääkida noortega vabalt 

ning mitteformaalselt. Hetkel huvideks projektide teostamine; sport. Põhjused, miks jätkata 

aseesimehe kohal on mitmeid, näiteks mitmekülgsemate kogemuste omandamine ei ole veel 

niivõrd kõrgel tasemel, et tegutseda esimehena.    

                           

Taavi Kreem kandidaat infojuhi ametikohale: arvan, et see sobib mulle, sest olen aktiivne, 

mul on aega tegeleda Pärnu linna Noortekoguga; ametikoht tundub kõige sobilikum, sest olen 

noor ning uus Pärnu linna Noortekogus. Motiveerida liikmeid ning kaasata Pärnu linna 

üldhariduskoolide noori.                                                                                                                           

Triin Mäger kandidaat infojuhti ametikohale: eelnevad kogemused protokollijana erinevates 

noorteühendustes. Ta usub, et Pärnu linna Noortekogu struktuur ning sisekommunikatsioon 

on saanud talle selgeks. Tänu heale empaativõimele on ta võimeline enda arvates motiveerima 

Pärnu linna Noortekogu liikmeid. Jätkata elektronkirjade-saatmise traditsiooni ning hallata 

ajaveebi; lisaks kaasata ka suhtluskeskkonnana Facebooki. 

 



Hääletamine 

Häältelugemiskomisjoni liikmed: Dan Grišin kui esimees, Andraš Tšitškan kui liige, Hanna 

Mai Raadik kui liige. 

Toimub hääletamine häältelugemiskomisjoni liikmete üle.                                                                

Otsus: kinnitatud häältelugemiskomisjon. 

Toimub hääletamine juhatuse liikmete üle. 

 

6. Suu magusaks 

Sööme maitsvat toitu ning naudime seltskonda. 

 

7. Hääletustulemuste väljakuulutamine 

Hääletustulemused: 

Pärnu linna Noortekogu esimees tegevusaastal 2013/2014 on  Helen Maria Raadik.                              

Pärnu linna Noortekogu aseesimees tegevusaastal 2013/2014 on Laura Sinimäe.                                 

Pärnu linna Noortekogu infojuht tegevusaastal 2013/2014 on Triin Mäger. 

8. Noortekogusisene tänamine 

Pärnu linna Noortekogu tublid endised juhatuse liikmed – Teele Karro, Andraš Tšitškan ning 

Rainer Ratnik 

Komisjonide esimehed valisid välja oma suurimad abilised: 

üliõpilaste komisjon – Mart Kimmel;                                                                                       

liikmete komisjon – Rudolf-Gustav Hanni; 

majandus- ja sotsiaalkomisjon – Taavi Kreem. 

Aasta aktiivseim noortekogulane – Triin Mäger. 

 



9. Lõpusõnad 

Jane Mets tänab tublisid Pärnu linna Noortekogu liikmeid. 

Kätlin Joala tänab Pärnu linna Noortekogu liikmeid, kes aitasid kaasa energiajookide 

temaatika  avalikustamisel ning kingib Pärnu linna Noortekogule puu.  

Gerrit Lääne tänab Pärnu linna Noortekogu suurt sõpra ning abistajat Reine Tapp. 

 

 

 

Juhataja       Protokollija 

Gerrit Lääne       Mart Kimmel 


