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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 üheksandale istungile. 

Tervituse käigus tutvustati istungi päevakorda.  

 

2. Komisjonide ettekanded 

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

istungilt. Komisjoni viimastest tegevustest puudub ülevaade.  

b. Hariduskomisjon – komisjoni esimees Hanna Mai Raadik andis tagasiside 

09.05.2014 toimunud Euroopa päeva orienteerumisest. Selgus, et ettevõtmine oli 

edukas – selles osales kaheksa kooli ehk ligi 40 õpilast ning rada läbiti takistusteta. 

Igas punktis olevad noortekogulased täitsid oma rolli. Orienteerumise raja punktid 

koosnesid Pärnu linnas olevatest kohtadest, mis on mingil moel seotud Euroopa 

Liiduga. Mõeldi, et sellise ürituse korraldamine võiks noortekogulastele saada 

traditsiooniliseks tegevuseks. Komisjoni koosolek toimus 01.05.2014, kus tehti 

viimased ettevalmistused Euroopa päeva orienteerumiseks. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni esimees Taavi Kreem ei ole hetkel uusi 

komisjoni tegevusi läbi viinud. Planeeritud tervisejooksu ei toimu.  

d. Liikmete komisjon – komisjoni esimees Rando Aljas puudus istungilt. Komisjoni 

tegevusi kommenteerisid komisjoni liikmed Mattias Soosalu ja Maria-Liisa 

Jõesalu. Noortekogulaste sotsialiseerumisõhtu ideed, mida koguti noortekogulaste 

Facebooki kommuunis, on Aljasele edastatud. Mõeldi variandile, et 

sotsialiseerumisõhtu võiks toimuda vabas õhus – telkimise näol. Mattias Soosalu 

koostab Doodlesse küsitluse, kuhu on märgitud potentsiaalsed kuupäevad ja 

kellaajad sotsialiseerumisõhtu toimumiseks. Soosalu ootab endiselt 

noortekogulaste kirjutatud luuletusi Pärnu linna Noortekogust. 

e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni esimees Triin Mäger andis ülevaate 07.05.2014 

toimunud komisjoni koosolekust. Komisjoni koosolekul tutvustas Mäger 

osalejatele miniuuringu koostamise põhilisi sisupunkte. Uuringu kaudu 

selgitatakse välja nõudlus Pärnu linna üliõpilaste ühiselamu järele. Otsustati, et 

uuring koostatakse 2014. aasta kevadeks või kõige hiljemalt 2014. aasta sügiseks. 



Küsitluse koostajatele saadab Mäger näidisdokumendid, et uuringut oleks tõhusam 

ja ühtlasi ka lihtsam koostada. 

 

3. Juhatuse ettekanne 

Juhatuse tegemistest andis ülevaate Pärnu linna Noortekogu esimees Helen Maria 

Raadik. Juhatuse liikmed olid nõu ja jõuga abiks Euroopa päeva korraldamisel ning on 

tegelenud Noortekogu promotsioonimaterjaliga. Valminud on Noortekogu kleepsud, 

mida jagatakse liikmetele ja külalistele noortekogu tegevusaasta viimasel istungil 

juunikuus. Plaanis on juurde tellida ka uusi pastapliiatseid. Lisaks on juhatus 

organiseerimas ka tegevusaasta viimast istungit ja on suhelnud potentsiaalsete 

liikmetega, kes soovivad kandideerida uude Noortekogu juhatusse. Tegevusaasta 

viimaseks istungiks vaadatakse üle rahuloluküsitlus ning tehakse sellest ettekanne. 

 

4. Uued liikmed 

Taaniel Holter – vastuvõetud Pärnu linna Noortekogu üliõpilaste komisjoni liikmeks. 

Amanda Emilie Koppel – vastuvõetud Pärnu linna Noortekogu kultuuri- ja 

spordikomisjoni liikmeks. 

 

5. Infonurk 

Triin Mäger kutsub noortekogulasi osalema 1. juunil toimuval Port Arturi ja Pärnu 

Noorte Vabaajakeskuse poolt korraldataval Lastekaitsepäeval. Ürituse täpsem 

informatsioon kellaaegadest, tegevustest ja töötubadest on juba saadetud 

noortekogulaste meililisti. Lisaks kutsub Mäger noortekogulasi osa võtma 6.-7. juunil 

toimuvast Grillfestist ja soovi korral osalema ka noortele mõeldud konkursil Grillium, 

kas noortekogulaste meeskonnana või Pärnu Noorte Vabaajakeskuse meeskonna alt. 

Helen Maria Raadik kutsub noortekogulasi osalema Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumi näitetrupi lavastatud ja etendatavas teoses „Pimedad“ 1. 

juunil algusega kell 00:00 gümnaasiumi uues majas. Peale etendust on võimalik 

tutvuda uue maja interjööriga. 

Laura Sinimäe reklaamib noortekogulastele Pärnu uue rokiklubi Volume avamist ja 

tegevusi. Volume on Eesti suurima lavaga rokiklubi, mis avatakse juuni keskel ning 

kus igal neljapäeval on vaba lava – konkurss, millel saavad osaleda kõik bändid. 

Neljapäeviti klubisse sissesaamisel vanusepiirangut ei ole, muidu on vanusepiiranguks 

18+. Igapäevaselt on avatud terrass ning klubi otsib endiselt tööle ka baariabisid ning 



baarmane. Lisaks kutsub Sinimäe noortekogulasi osalema 20.-21. juunil toimuval 

Veefestival Watergate 2014 üritustel. 

Helen Maria Raadik julgustab noortekogulasi Noortekogu oma kirsipuud külastama 

ning teadvustab, et hetkel on kirsipuul 44 õit. Kirsipuu on istutatud Pärnu Tennisehalli 

kõrvale. Mõeldi, et kirsipuu arengust võiks Noortekogu blogisse ja Facebooki lehele 

toreda postituse teha. 

Hanna Mai Raadik andis tagasiside sellest, kuidas on möödunud tema tegevusaasta 

hariduskomisjoni juhina ning tõdeb, et kogemus on hindamatu, ta on selles rollis olles 

palju juurde õppinud ning julgeb võtta rohkem vastutust, olles ise sündmuste keskel. 

Üheskoos arutasid noortekogulased, et kõik toimib siis, kui meeskonnatöö on sujuv. 

Uute komisjonide juhtide valimine toimub septembris ning Noortekogu juhatus paneb 

praegustele komisjoni juhtidele südamele, et nad võiksid mõelda, kas nad jätkavad 

komisjonide juhtidena või keda nad sooviksid enda asemel selles rollis näha. 

 

6. Uue istungi aeg 

Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta kümnes ja ühtlasi viimane istung 

toimub reedel, 13.06.2014. Toimumisaeg ja –koht on veel täpsustamisel. 

Istung on pidulik ja ametlikum kui on olnud teised tegevusaasta istungid. Istungil 

tehakse kokkuvõtteid Noortekogu komisjonide ja juhatuse tegevustest, kuulatakse 

juhatusse kandideerijate motivatsioonikõnesid, hääletatakse uued juhatuse liikmed. 

Valitakse aktiivseim noortekogulane, mille protsess toimub enne juunikuu istungit ja 

millest saavad osa võtta kõik Noortekogu liikmed. Sõna võtab abilinnapea Jane Mets, 

süüakse torti.  

Koolide lõpetajatele meeldetuletuseks: kui nad lõpetavad õpingud oma praeguses 

koolis, siis peaksid nad enda asemele Noortekogusse sellest koolist asendaja leidma ja 

kutsuma uue potentsiaalse noortekogu liikme kas juunikuu istungile või uue 

tegevusaasta esimesele istungile. 

 

 

Juhataja        Protokollija 

 Laura Sinimäe                   Triin Mäger  


