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ISTUNGI KÄIK:
*(Tegevuste eest vastutajad on märgitud „rasvases kirjas“)
1. Tervitus
Pärnu linna Noortekogu esimees Helen Maria Raadik tervitas nii liikmeid kui ka
külalisi, kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta esimesele
istungile. Tervituse käigus tutvustas ta ka avaistungi päevakorda. Endast annavad
lühitutvustuse kohal olevad liikmed ja külalised.

2. Tegevusplaani tutvustus
Helen Maria Raadik näitas koostatud tegevusplaani, mille kondikava pandi paika uue
juhatuse esimesel koosolekul 15.08.2013. Reine Tapp märkis, lisaks näidatud
tegevusplaanile, et noortekogulastel on oma puu, mis ootab kastmist ja hoolitsemist.
3. Sügiskoolitus
Pärnu linna Noortekogu sügiskoolitus leiab aset 19.-20.10.2013 Rannametsa
puhketalus, Rannametsa külas, Häädemeeste vallas. Osavõtutasu osalejatele puudub,
kuid tuleb maksta bussipileti eest koha peale ja tagasi. Üks koolitajatest on Pärnu linna
Noortekogu vilistlane Rainer Ratnik, kes räägib avaliku esinemise teemal. Lisainfo
tuleb jooksvalt enne koolituse aset leidmist noortekogu juhatuse poolt.
4. Koostöövõimalus Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistusega

Helen Maria Raadik tutvustas istungil olijatele pakkumist, mille edastas talle Kätlin
Aadamsoo Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistusest. Pakkumine sisaldab
endas koostööd noortele mõeldud reklaami koostamise osas. Antud tegevusest on
valmis osa võtma Andre Alamets ja Hanna Mai Raadik. Helen Maria Raadik edastab
Kätlin Aadamsoole huvitatute nimed.

5. Mariehamni noortekonverents
Helen

Maria

Raadik

edastas

noortekogulastele

informatsiooni

Mariehamni

rahvusvahelisest noortekonverentsist (28.09 – 05.10.2013), milles osalevad mitmed
erinevad riigid, nende juhendajad ja noored. Noortekogulastele võimaldati kaks kohta
ning seega võtavad konverentsist osa Laura Sinimäe ja Helen Maria Raadik.
6. „101 Last Toompeale“
Laura Sinimäe reklaamis noortekogulastele iga-aastast Lastekaitse Liidu Noortekogu
poolt korraldatavat üritust, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust riiklikes
protsessides. Selle aasta teemaks on laste ja noorte kaasamine kohaliku elu
korraldamises. „101 Last Toompeale“ Pärnumaa eelfoorum toimub 06.10.2013. Kohti
on kolmekümnele kiireimale registreerijale ning aktiivseimatel noortel on võimalus
Toompeale minna. Informatsiooni antud üritusest edastab infojuht Triin Mäger
kõigile noortekogu elektronposti listi kuuluvatele isikutele.
7. Komisjonide lühitutvustus, komisjonide esimeeste valimine
Külalistele tutvustati Pärnu linna Noortekogu viie komisjoni: hariduskomisjon;
kultuuri- ja spordikomisjon; liikmete komisjon; majandus- ja sotsiaalkomisjon;
üliõpilaste

komisjon,

põhieesmärke

ja

sooritatud

tegevusi.

Komisjonide

lühitutvustused on vajalikud kõigile külalistele, et nad teaksid, millise komisjoni
liikmeks soovi korral kandideerida.
Liikmete komisjoni „Kultuurilised prügikastid“ teostamist soovitakse korrata.
Noortekogu liige Andraš Tšitškan arvas, et kevadel võiksid noortekogulased sel korral
värvida linnas/linnavalituse kõrval asuvas pargis istumispinke.
Külalistele loetleti ette linnavalitsuse komisjonid, kuhu Pärnu linna Noortekogu
liikmed

kuuluvad.

Loetelu

saab

näha

ka

noortekogu

http://www.parnulinnanoortekogu.blogspot.com/p/sumboolika.html.

ajaveebist:

Komisjonide eestvedajateks kandideerijad esitasid lühikese kõne, milles seletasid,
miks just nemad peaksid soovitud komisjoni juhtima asuma, millised on eesmärgid
komisjonide töö edendamiseks tulevikus ning millised on meetodid püstitatud
eesmärkide saavutamiseks. Igal kohalolijal oli võimalus kandidaatidele küsimusi
esitada. Kandidaate said ametisse hääletada üksnes noortekogu liikmed, avaliku
hääletuse teel. Hääletustulemustena selgus, et kõik kandidaadid võeti komisjonidesse
vastu 9 poolthääle, 0 vastuhääle ja 0 erapooletu häälega.
Hääletustulemused:
Pärnu linna Noortekogu hariduskomisjoni esimees tegevusaastal 2013/2014 on Hanna
Mai Raadik.
Pärnu linna Noortekogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees tegevusaastal 2013/2014
on Taavi Kreem.
Pärnu linna Noortekogu liikmete komisjoni esimees tegevusaastal 2013/2014 on Grete
Latt.
Pärnu linna Noortekogu majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimees tegevusaastal
2013/2014 on Dmitri Zvonkov.
(Pärnu linna Noortekogu üliõpilaste komisjoni esimees tegevusaastal 2013/2014 on
endiselt Triin Mäger.)
8. Külalistele liikmeks kandideerimise protsessi tutvustus
Esimees Raadik tutvustas suusõnaliselt, millised tegevused tuleb sooritada, et saada
noortekogu liikmeks: täita avaldus, osaleda noortekogu kahel istungil ja vähemalt
kahel komisjoni koosolekul (ehk täita kahekuuline katseaeg) ning peale antud
tegevuste sooritamist vestelda Pärnu linna Noortekogu juhatusega. Juhatus otsustas
üksmeelselt, et tegevusaasta esimene istung kuulub juba katseaja sisse.
Helen Maria Raadik saadab Pärnu linna Noortekogu elektronposti listi liikmeks
kandideerimise avaldused ja protsessi tutvustava kirja.

9. Infonurk
Andraš Tšitškan tutvustas vabatahtlike algatust „Pliiats Pihku!“ (leiab Facebookist:
https://www.facebook.com/pliiatspihku?ref=br_tf ),

mille

eesmärgiks

on

aidata

majanduslikes raskustes olevaid lapsi, neile korralikke, terveid, puhtaid koolitarbeid

kogudes. Idee sai alguse noortekogu tegevusest – Shalomi lastemaja lastele
koolitarvete kättetoimetamisest ning ootab nüüd abikäsi, et laieneda Pärnust teistesse
Eesti linnadesse ja kohalikesse omavalitsustesse. Algatusele planeeritakse ka
veebikeskkonnas abi osutamise võimalust, mille kaudu saavad inimesed koolitarvete
ostmiseks raha annetada. Hetkel finantseerivad kogu tegevust „Pliiats Pihku!“ loojad
ise.

10. Uue istungi aeg
Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta teine istung toimub reedel,
11.10.2013, algusega kell 16:00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis.
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