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ISTUNGI KÄIK: 

 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe tervitas nii liikmeid kui ka külalisi,  

kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta seitsmendale istungile. 

Tervituse käigus tutvustati istungi päevakorda. Endast annavad lühitutvustuse kohal 

olevad liikmed ja külalised. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

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

ülevaate 05.03.2014 toimunud komisjoni koosolekust, mille põhiteemaks oli 

majanduskoolituse ajurünnak. Arutati, kes võiksid olla koolitajad ning hetkel on 

üheks potentsiaalseks koolitajaks Andres Selgoja. Reine Tapp pakkus välja, et 

koolitajateks võiksid olla Pärnu linna Noortekogu vilistlased, näiteks mõni 

ettevõtja. Koolitajaks pakuti välja ka noortekogu vilistlast Aino-Silvia Talit. 

Mõeldi, et Skype’i kaudu võiks teha intervjuu noortekogu majandus- ja 

sotsiaalkomisjoni liikme Rudolf-Gustav Hanniga, kes jagaks osalejatele oma 

muljeid välismaal õppimisest-elamisest. Liikmete komisjoni liige Andraš Tšitškan 

pakkus välja, et noortekogu Facebook’i kommuunis või noortekogu Facebook’i 

lehel võiks teha küsitluse sellest, milliseid inimesi soovitakse kuulama tulla. 

Koolitus leiab aset Pärnu Keskraamatukogu suures saalis, kuhu tuleb enne 

koolituse planeeritavat aega sellest kaks nädalat ette teatada. Majanduskoolituse 

kuupäev oleneb koolitajate graafikust. Sihtgrupiks on kõik õppivad noored. 

Mõeldud teemad: raamatupidamise ABC; kuidas raha targalt investeerida ja 

koguda. Majandushuviline Mariliis Soa on valmis koolituse korraldamist vajadusel 

abistama.  

Maikuusse on planeeritud talgupäev. Tšitškan pakkus välja, et talgupäev võiks aset 

leida mõnel maikuu nädalavahetusel, kuid mitte samal ajal „Teeme ära!“ talgutega. 

Sellisel juhul saavad noortekogulased soovi korral osaleda mõlematel talgutel, 

ilma et peaks kahe vahel valima. 



b. Hariduskomisjon – komisjoni eestvedaja Hanna Mai Raadik andis ülevaate 

noortekogu tegevusest infomessil „Suunaja“. „Suunaja“ ideedeseina mõtete üle 

arutatakse hariduskomisjoni järgmisel koosolekul, mis leiab aset 17.03.2014 kell 

12.00 restoranis Pizza Hunt. Infomessil andis oma kontaktid Pärnu Lasteküla 

töötaja, kes soovis Noortekoguga edaspidi koostööd teha. Mõeldi, et Lasteküla 

lastele võiks tutvustada, kuidas olla aktiivne ning missugune on aktiivse noore elu. 

Laura Sinimäe pakkus välja, et kontakti andnud proua  (ja noortekogu huvilised 

Lastekülast) võiks kutsuda järgmisele noortekogu istungile või hariduskomisjoni 

koosolekule. Triin Mäger pakkus välja, et Lasteküla lapsed võiksid koos 

noortekogulastega talguid pidada.  

Raadik teatas, et kevadine Toidupanga abistamine noortekogu poolt ei toimu. 

Mainiti hariduskomisjoni eesootavaid tegevusi: päriselukoolitus, 

noortekonverents-seminar. Pakuti välja, et päriselukoolitusel võiks koostööd teha 

Pärnu Kutsehariduskeskuse kokkadeks õppivate noortega, kes õpetaksid, kuidas 

teha lihtsasti valmistatavaid maitsvaid tervisklikke toite. 

Räägiti ka prügikastide ja pinkide, mis kuuluvad Pärnu linnale, värvimisest. 

Selleks võiks noortekogu luua koostööprojekti Pärnu Kunstikooli või Eesti 

Noorteühenduste Liiduga ning pidada läbirääkimisi linnaaednik Piret Unniga. 

Reine Tapp märkis, et Pärnu Muusikakooli oleks vaja rohkem istumispinke ning et 

koostööd võiks teha ka nendega. Otsustati, et see ülesanne suunatakse edasi 

kultuuri- ja spordikomisjonile. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni eestvedaja Taavi Kreem puudus istungilt. 

Tema eest kõneles infojuht Triin Mäger, kes andis komisjoni tegevustest ülevaate 

Kreemi poolt koostatud komisjoni koosoleku protokollist. Planeeritud on 

korraldada tervisepäev, mis oleks järg jaanuarikuus toimunud Tervisepäevale. 

Potentsiaalseks toimumisajaks on aprillikuu teine pool, laupäev, algusajaga kell 

11.00 või 12.00. Ürituse eesmärk on sportliku ja tervisliku eluviisi promomine. 

Vanusepiirangut osalejatele määratud ei ole, eesmärgiks 100 osavõtjat, toimub 

eelregistreerimine. Mõeldud on jooksuvõistluse (tervisejooks) korraldamisele. 

Planeeritakse koostööd Eesti Punase Ristiga. Päevajuhiks on mõeldud noortekogu 

liikmete komisjoni liiget Mattias Soosalut tema nõusolekul. Arutati ka jooksuraja 

distantsi pikkust ja ürituse reklaamimist. 

d. Liikmete komisjon – komisjoni eestvedaja Rando Aljas ja liikmete komisjoni 

liikmed puudusid istungilt. Puudub informatsioon komisjoni tegemistest. 



e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni eestvedaja Triin Mäger kinnitas, et tegeleb 

üliõpilaste komisjoni liikmete värbamisega. Tšitškan pakkus välja, et komisjon 

võiks koostööd teha TÜ Pärnu kolledži üliõpilasesindusega: kaardistada üliõpilaste 

probleemid Pärnu linnas ning mõelda, kuidas probleeme üheskoos lahendada. 

Planeeritud on üliõpilaste komisjoni koosolek enne aprillikuu istungit. 

 

3. Uued liikmed 

Noortekogu esimees Helen Maria Raadik annab külalistele ülevaate, kuidas Pärnu 

linna Noortekogu liikmeks saada.  

 

4. Põhikirja arutelu 

Helen Maria Raadik kutsub kõiki osalema Pärnu linna Noortekogu põhikirja arutamise 

koosolekule, mille raames vaadatakse põhjalikult üle antud hetkel kehtiv põhikiri. 

Oodatakse muudatusettepanekuid. Arutelu toimub 20.03.2014 kell 15.00, 

toimumiskohaks Pärnu Noorte Vabaajakeskus IN. 

 

5. Infonurk 

Joanna Meister kutsub noortekogulasi osalema üritusel IT ÖÖ, mis toimub Pärnu 

Noorte Vabaajakeskus IN’is, algusega  kell 18.00. Üritusel toimuvad töötoad, 

võistlused, näidatakse uusi tehnoloogilisi leitusi ja roboteid. 

Veeohutuskoolitusel osalejad jagavad muljeid koolitusest – oli neid, kes said üle 

veekartusest ning üheskoos leiti, et koolitusel omandatu kulub ära kõigile. Otsustati, et 

noortekogusiseseid harivaid koolitusi võiks olla veel ning pakuti välja enesekaitse 

koolitust. Joanna Meister, kes on taolist koolitust varem saanud, andis sellest ülevaate. 

Koolitust planeeritakse aprillikuu lõppu ning selle korraldamise eest vastutab Triin 

Mäger. 

Helen Maria Raadik edastas Kuressaare Linnavalitsuse pakkumise osaleda 

konverentsil „Koolivisioon – koos on kena“, mis leiab aset 17.04.2014 Kuressaares. 

Ööbimine ja majutus hotellis Spa Hotel on osalejatele tasuta. Konverents põhineb 

koolirahu teemaatikal ning sisaldab endas ettekandeid, mitmesuguseid töötubasid, 

õhtust eriprogrammi ja noorte loomingulist tegevust. Osalema kutsutakse noortekogu 

viite noort, vanuseastmes 8.-12. klass. Otsustatakse, et antud üritusest võtavad osa 

Dmitri Zvonkov, Joanna Meister, Laura Kiviselg, Hanna Mai Raadik ja üks juhatuse 



liikmetest. Osalejad lepivad omavahel kokku, kes konverentsi koduse töö tegemise, 

telesaate valmimise, eest vastutab. 

 

6. Uue istungi aeg 

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

25.04.2014, algusega kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis. 

Pärnu linna Noortekogu uue juhatuse kandideerijatel palutakse peale uue istungi 

toimimist praeguse juhatusega vestlema jääma. 

 

 

 

 

Juhataja        Protokollija 

 Laura Sinimäe                   Triin Mäger  


