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ISTUNGI KÄIK: 

 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu infojuht Triin Mäger tervitas nii liikmeid kui ka külalisi,  kes 

on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta viiendale istungile. 

Tervituse käigus tutvustas ta ka istungi päevakorda. Kiidab noortekogulasi osavõtliku 

tegevuse eest möödunud poolaastal. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – komisjoni esimees Dmitri Zvonkov kõneles 

helkuri kampaaniast. Jagati ära 300 helkurit. Nende koosolek toimus 14. jaanuaril, 

ning seal arutati koolituste toimumise kohta. Plaanis on neil korraldada 

majanduskoolitus (15. veebruaril) ja päriselu koolitus/päev või töövarjupäev. 

Komisjoni esimees palub abi pressiesindajal otsimaks koolituste jaoks koolitajaid. 

b. Hariduskomisjon – komisjoni eestvedaja Hanna Mai Raadik hilines aga ülevaate 

tegi komisjoni liige Maria-Liis Tomson. Nende koosolek toimus 11. jaanuaril.    

Arutati noortekogu esindamist „Suunaja“ infomessil. Noortekogu saab omale 

Pärnu Kontserdimajas (kus mess toimub) tasuta laua all fuajees. Plaanis küsida 

küsimusi noortekogu kohta ning vastajaile on kommi jagada. Ka pannakse ülesse 

sein, kuhu saavad messil osalejad kirjutada mõtteid sellest, kuidas saab elu Pärnus 

veel paremaks muuta. Kõneleti veel toidupanga abistamisest ja plaanitakse seda ka 

kevadel teha.  

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni eestvedaja Taavi Kreem  kõneles kõige 

esimesena toimunud tervisepäevast, mis leidis aset 3. jaanuaril Ülejõe 

gümnaasiumis. Tagasiside osalejate poolt tagasisidelehtede andmetel on positiivne. 

Koosolek toimus neil 15. jaanuaril ja järgmine koosolek toimub 28. jaanuaril. 

Koosolekul kõneleti noortekogulastega uisutama minemisest, kas 1. või 2. 

veebruaril. 

d. Liikmete komisjon – komisjoni eestvedaja Rando Aljas puudus tervislikel 

põhjustel, tema asemel rääkisid komisjoni liikmed Mattias Soosalu ja Maria-Liisa 

Jõesalu. Liikmete komisjoni koosolek oli 13. jaanuaril. Nad rääkisid Pärnu Linna 



Noortekogu särkidest, mis valmivad „Suunaja“ ajaks. Särgid tulevad valged ning 

planeeritud on, et nii ette kui taha poole tuleb Noortekogu logo. Hinnapakkumisi 

uuritakse. Veel pakkusid nad välja ideid sotsialiseerimisõhtutega seoses, esimene 

neist peaks toimuma sõbrapäeva paiku.  

e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni eestvedaja Triin Mäger ning üliõpilasest külaline 

Taaniel Holter rääkisisid ülevaatlikult Tudengite Talvepäevadest, mis leiavad aset 

7.-9. veebruaril Pärnus ning millest on osa võtma oodatud ka üldhariduskoolide 

gümnaasiumiastme õpilased. 

 

3. Külalised  

Esimene külaline oli Katrin Zagorski Päästeametist. Ta rääkis noortekogulastele 

tasuta veeohutuskoolituse võimalusest. Infojuht Triin Mäger teeb koolituse kohta 

doodle küsimustiku ning selgitab välja, kas koolitus leiab aset 1. või 2. märtsil. Katrin 

rääkis ka teistest saabuvatest üritusest: Turvaline Pärnumaa 2015 linnalaager, mille 

organiseerimisse oodatakse kaasa lööma ka vabatahtlikke; Pärnu Ohutuspäev 

Vallikäärus (14. juuni 2014) – ürituse jaoks otsitakse noormeest, kes oskab hästi 

näidelda ja ujuda ning oleks Nublu kostüümis maskotiks; 21-22 mai 2014 toimub 

Pärnus 6 klassidele koolitus „Hoia end ja kaitse teist“, millest saavad osa võtta ka 4-5 

inimest noortekogust vabatahtlikena. Katrin pani noortekogulastele südamele, et nende 

koolides viidaks läbi ka tuleohutuskoolitus ning kui seda juba olnud ei ole, siis tema 

või oma kooli juhtkonna poole pöörduda.  

Teiseks külaliseks oli noorte kogu vilistlane Aino-Silvia Tali, kes on hetkel Pärnu 

Linnavalitsuses tööpraktikal. Ta rääkis oma kogemusest noortekogus ja praegustest 

tegevustest. Julgustas enda poole pöörduma, kui on abi vaja näiteks projektide 

kirjutamisel. Reklaamis Inimõiguste Instituudi poolt läbiviidavast näitusest 

„Inimõigustest Nõukogude Liidus“ oma koolides osa võtma, mis toimub märtsist 

aprillini. Pakkus välja idee: 2016 aastal on Pärnu linna Noortekogu 10 juubel ning 

selle raames võiksid noortekogulased organiseerida suursündmuse, millest saavad osa 

ka vilistlased. 

 

4. Infonurk 

Pakuti välja ideid sõbrapäeva tähistamiseks. Plaanis on teha 14. veebruari õhtul 

flashmob, kuid veidi teisel kujul -  kallistades („Kalliralli“). Sündmuse toimumise eest 

on vastutav majandus- ja sotsiaalkomisjon. 



Triin Mäger andis ülevaate 7. jaanuaril toimunud huvijuhtide kokkusaamisest, mille 

raames paluti noortekogulastelt abi koolituste valimise koha pealt. Teemad, millest 

noortekogulased sooviksid koolides kuulda: Avalik esinemine, kanep – selle 

legaliseerimisega seonduv temaatika, suitsetamisest/nikotiinisõltuvusest vabanemine, 

enesevigastamise põhjused ja tagajärjed, tööhõive, energiapadjakeste ohtlikkus ja 

levik. 

Vesteldi „Mokatubaka“ jätkuprojekti praktilisemaks muutmisest. Sellel teemal vestleb 

noortekogulastega veebruarikuisel istungil politseis töötav Karmen Kukk. 

Triin Mäger reklaamis 20. jaanuaril kell 16.00 toimuvat tasuta projektikoolitust Pärnu 

Noorte Vabaajakeskuses. 

 

5. Uue istungi aeg 

Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta kuues istung toimub reedel, 

21.02.2014, algusega kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis. 
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