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ISTUNGI KÄIK: 

 

*(Tegevuste eest vastutajad on märgitud  „rasvases kirjas“) 

1. Tervitus 

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

kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta kaheksandale 

istungile. Tervituse käigus tutvustati istungi päevakorda.  

 

2. Komisjonide ettekanded 

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

istungilt tervislikel põhjustel. Komisjoni tegevusi kommenteeris komisjoni liige 

Joanna Meister. Komisjonil ei ole vahepeal koosolekuid olnud. Dmitri ja Joanna 

osalesid Saaremaal Kuressaares toimunud konverentsil „Koolivisioon – koos on 

kena“. Majanduskoolituse korraldamine ei ole edasi arenenud.  

Noortekogu esimees Helen Maria Raadik mainis, et varasemalt on komisjoni 

tegevuste hulka kuulunud ka talgute korraldamine. Infojuht Triin Mäger edastas 

„Teeme Ära 2014!“ Pärnumaa noortejuht Helen Heini poolt jagatud vabatahtlike 

passid ja talgute kleebised. Otsustati, et sellel aastal on noortekogulaste talgute 

eestvedaja Joanna Meister, keda aitab nõuga Helen Maria Raadik. Samuti ootab 

Meister teisi vabatahtlikke noortekogulasi talgute eestvedamisel end abistama ja 

hiljem neist ka osa võtma. Vajadusel saadab Meister lisainformatsiooni 

noortekogulastele elektronposti ja/või noortekogulaste Facebooki kommuuni 

kaudu. Talgud võivad olla ka nn flashmob’i kujul: kallistamine, ühine pillimäng, 

laulmine jms. 

b. Hariduskomisjon – komisjoni esimees Hanna Mai Raadik kinnitas, et komisjoni 

uue koosoleku aeg saabub noortekogulaste meilidele üsna pea. Plaanis on 

edasiarendada Euroopa päeva orienteerumist, mis leiab aset 09.04.2014. Mõte 

tekkis viimasel hariduskomisjoni koosolekul 17.03.2014. Orienteerumise raja 

punktid koosnevad Pärnu linnas olevatest kohtadest, mis on mingil moel seotud 

Euroopa Liiduga. Noortekogulasi on ettevõtmise eestvedamisel valmis aitama 

Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks. 

Kevadist noortekonverentsi ei toimu. Arutati, et komisjon võiks Pärnu linna 



üldhariduskoolide raamatukogu juhatajatele/hoidjatele saata küsitluse 

hoiuraamatukogu projekti tulemuslikkusest. Küsitluse eesmärk on koolidelt saada 

tagasisidet selle kohta, kas projektist oli nende koolile kasu, kas see oli vajalik jms. 

Komisjoni liikmed on avatud uutele ideedele, mida enne tegevusaasta lõppu 

komisjoniga veel läbi viia. 

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

tervislikel põhjustel. Komisjoni tegevustest andis ülevaate Helen Maria Raadik. 

Komisjonil on endiselt kavas korraldada jooksuvõistlus/tervisejooks. Ürituse 

eesmärk on sportliku ja tervisliku eluviisi promomine. Ühtlasi on see ka järg 

jaanuarikuus toimunud Tervisepäevale. Viimatisel komisjoni koosolekul otsustati, 

et Kreem suhtleb Pärnu Linnavalituse ametnikega ja otsib koha, kus võistlus 

toimuda võiks. Komisjoni liikmed on avatud uutele ideedele, mida enne 

tegevusaasta lõppu komisjoniga veel läbi viia. 

d. Liikmete komisjon – komisjoni esimees Rando Aljas andis ülevaate 15.04.2014 

aset leidnud komisjoni koosolekust. Koosolekul vaadati üle ja korrigeeriti 

noortekogulaste rahuloluküsitlust. Arutati sotsialiseerumisõhtu korraldamist ning 

kuupäevaks valiti 16.05.2014. Istngil selgus, et on noortekogulasi, kellele antud 

kuupäev ei sobi. Selleks, et selgitada välja parim sobiv aeg, koostab komisjoni 

liige Mattias Soosalu Doodlesse küsitluse, kuhu on märgitud potentsiaalsed 

kuupäevad ja kellaajad õhtu toimumiseks. Samuti küsitakse noortekogulastelt 

arvamust koha suhtes. Lisaks on igal noortekogulasel võimalus anda oma panus 

sotsialiseerumisõhtusse - vastates noortekogulaste Facebooki kommuunis jagatud 

küsitlusele, selgitamaks välja, mida soovivad noortekogulased 

sotsialiseerumisõhtul teha, missugustest tegevustest see koosneks jne. Soosalu 

jagab küsitlust ka elektronposti teel. 

Komisjonil on planeerinud sügiseks kujundada uued Pärnu linna Noortekogu 

brošüürid. Tegevuse eest vastutavad komisjoni liikmed Mattias Soosalu ja 

Maria-Liisa Jõesalu. Mõeldi, et brošüürile võiks lisada ka lühikese 

luuletuse/haiku noortekogust. Soosalu ootab endiselt noortekogulaste kirjutatud 

luuletusi Pärnu linna Noortekogust. 

Otsustati, et komisjon püüab leida tegevusaasta kahe viimase istungi külalisteks 

noori noorteorganisatsioonidest. 

e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni esimees Triin Mäger andis ülevaate 16.04.2014 

aset leidnud komisjoni koosolekust. Koosolekul osalejatele anti ülevaade 



varasemalt kaardistatud Pärnu linna probleemidest, puudujääkidest ja võimalikest 

tegevustest üliõpilaste pilgu läbi. Koosolekul otsustati, et kõige vajalikum 

puudujääk/probleem, millega tegelema hakatakse on üliõpilasühiselamu rajamine 

Pärnu linna. Selleks on vesteldud juba ka Pärnu linna abilinnapea Jane Metsaga. 

Komisjoni järgmisel koosolekul pannakse paika tegevusplaan, mis tõestab 

üliõpilaste nõudluse elamu järele. Uue koosoleku aja teatab Triin Mäger aegsasti. 

 

3. Põhikirja muudatusettepanekud 

Noortekogu juhatus esitas kohalolijatele muudatusettepanekuid, mis loeti ette ka 

põhikirja muudatusettepanekute koosolekul 20.03.2014. Nendeks on: 

Lisada punkt nr 1.1.2 Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministeeriumi 

noortevaldkonna arengukava 2014-2020. 

Poolthääli: 12 

Vastuhääli: 0 

Erapooletuid: 0 

Punkt lisatakse põhikirja. 

 

Edasised muudatused on Kopeeritud kujul, kus punases kirjas läbikriipsutatud sõnad 

on kehtivas põhikirjas ning rohelises kirjas sõnad on uuendused. 

 

3.6.1 Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed istungil  

salajasel a v a l i k u l  hääletamisel kahekolmandikulise  lihthäälteenamusega. 

 

Muudatusettepanek 1: Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed 

istungil avalikul hääletamisel. 

Poolthääli: 10 

Vastuhääli: 1 

Erapooletuid:1 

Muudatusettepanek 1 vastuvõetud. 

 

Muudatusettepanek 2: Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed 

istungil lihthäälteenamusega. 



Poolthääli: 10 

Vastuhääli: 2 

Erapooletuid: 0 

Muudatusettepanek 2 vastuvõetud. 

 

3.7.1 liikmed esitavad aasta noortekogulase tiitli kandidaadid juhatusele koos 

põhjendustega vähemalt 3 päeva enne tegevusaasta eelviimast istungit, kelle 

seast valivad eelviimasel istungil liikmed salajase hääletuse teel, kes saab aasta 

noortekogulase tiitli; j u h a t u s e  e s i t a t u d  k u u p ä e v a k s ;  aasta 

noortekogulase valimise protsessi üle otsustab juhatus. 

 

Muudatusettepanek: Liikmed esitavad aasta noortekogulase tiitli kandidaadid 

juhatusele koos põhjendustega juhatuse esitatud kuupäevaks; aasta 

noortekogulase valimise protsessi üle otsustab juhatus. 

Poolthääli: 9 

Vastuhääli: 2 

Erapooletuid: 1 

Muudatusettepanek  vastuvõetud. 

 

3.8.2.3  Noortekogu auliikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed istungil 

salajasel hääletamisel kohalolijate kahekolmandikulise lihthäälteenamusega; 

 

Muudatusettepanek: Noortekogu auliikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul 

liikmed istungil salajasel hääletamisel kohalolijate lihthäälteenamusega. 

Poolthääli: 9 

Vastuhääli: 2 

Erapooletuid: 1 

Muudatusettepanek  vastuvõetud. 

  

 Lisada punkt nr 4.7 Juhatus teeb igal istungil liikmetele kokkuvõtte oma eelneva kuu 

tegemistest eesmärgiga muuta juhatuse töö läbipaistvamaks. 

Poolthääli: 9 

Vastuhääli: 0 

Erapooletuid: 3 



Punkt lisatakse põhikirja. 

 

5.2.8 Noortekogu   võtab   otsuseid   vastu   istungil   avalikul   või   salajasel   

hääletamisel kahekolmandikulise  lihthäälteenamusega.    

 

Muudatusettepanek: Noortekogu   võtab   otsuseid   vastu   istungil   avalikul   või   

salajasel   hääletamisel lihthäälteenamusega. 

Poolthääli: 10 

Vastuhääli: 1 

Erapooletuid: 1 

Muudatusettepanek  vastuvõetud. 

 

5.2.15  pressiesindaja valitakse kahekolmandikulise lihthäälteenamuse teel, valimine 

toimub Noortekogu tegevusaasta esimesel istungil septembris. 

 

Muudatusettepanek: Pressiesindaja valitakse lihthäälteenamuse teel, valimine toimub 

Noortekogu tegevusaasta esimesel istungil septembris. 

Poolthääli: 11 

Vastuhääli: 1 

Erapooletuid: 0 

Muudatusettepanek  vastuvõetud. 

 

5.5.2   komisjoni esimehe otsustavad juhatuse ettepanekul Noortekogu liikmed istungil 

salajasel hääletamisel kahekolmandikulise lihthäälteenamusega. 

Muudatusettepanek: Komisjoni esimehe otsustavad juhatuse ettepanekul Noortekogu 

liikmed istungil salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega. 

Poolthääli: 7 

Vastuhääli: 3 

Erapooletuid: 2 

Muudatusettepanek  vastuvõetud. 

 

Kõik muudatused jõustuvad Pärnu linna Noortekogu juhatuse määratud ajast. 

 

 



4. Rahuloluküsitlus 

Pärnu linna Noortekogu liikmed täidavad rahuloluküsitlust. Küsitluse tagasiside 

koostab liikmete komisjon. Juhatuse liikmetele, komisjoni esimeestele ja 

pressiesindajale saadetakse nende isiklik tagasiside enne maikuu istungit. 

 

5. Infonurk 

Oma muljeid jagavad Kuressaares 17.04.2014 konverentsil „Koolivisioon – koos on 

kena“ osalenud. Pikemalt räägitakse sellest sotsialiseerumisõhtul.  

Helen Maria Raadik kutsus kõiki vähemalt 18aastaseid noortekogulasi osalema 

noortevahetuses "How well you(th) know the EU?" Türgis, mille täpsem 

informatsioon on juba saadetud noortekogulaste meilidele.  

Helen Maria Raadik esitas noortekogulastele kutse, 28.04.2014 algusega kell 13:00, 

osavõtmaks noorsootööprojektide koosolekust. 

Karoliine Aus kutsub noortekogulasi vaatama 29.04.2014 kell 16:20 Rahvusvahelise 

tantsupäeva raames toimuvat flashmob’i Pärnu Keskuse esisel Martensi platsil. 

Joanna Meister kirjutab noortekogu meililisti „Kaitse end ja aita teist“ ettevõtmisest, 

mis leiab aset 21.-22.05.2014 ja kuhu oodatakse vabatahtlikke noortekogust. Samuti 

kontakteerub ta täpsema informatsiooni saamiseks Katrin Zagorskiga Päästeametist. 

Triin Mäger kutsub kõiki noortekogu liikmeid ja huvilisi osalema enesekaitse 

koolitusel, 03.05.2014 kell 17:00-19:00. Täpsema info saadab Mäger nädalavahetuse 

jooksul noortekogu meililisti. Seejärel jääb ootama osavõtukinnitusi. 

Pärnu linna Noortekogu juhatus vestleb peale istungi lõppu juhatusse kandideerijatega. 

 

6. Uue istungi aeg 

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

16.05.2014, algusega kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis. 

 

 

Juhataja        Protokollija 

 Laura Sinimäe                   Triin Mäger  


