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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 neljandale istungile.
Tervituse käigus tutvustas ta ka istungi päevakorda. Endast annavad lühitutvustuse
kohal olevad liikmed ja külalised.

2. Komisjonide ettekanded
a. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – komisjoni esimees Dmitri Zvonkov andis
ülevaate komisjoni tegevustest. 04.12.2013 toimus komisjoni koosolek, mille
käigus pühenduti helkurikampaaniale. 18.12.2013 kohtuvad osalejad Pärnu
Linnavalituses, et helkuritele paelad külge siduda ning mõelda, kuidas oleks paslik
inimestele tänaval läheneda. Kampaania leiab aset 20.12.2013 kell 17:00. Selleks,
et helkureid jagada, kogunetakse Port Artur 2-he ette. Pärnust saadi helkureid 200300 ning Tallinnast ligikaudu 300. Koha peal jagatakse neist 400. On võimalik, et
ettevõtmist tuleb filmima ERR.
b. Hariduskomisjon – komisjoni eestvedaja Hanna Mai Raadik andis ülevaate
komisjoni koosolekust, mis toimus 05.12.2013. Otsustati, et Pärnu linna
Noortekogu võiks uuel aastal olla esindatud infomessil „Suunaja“. Selleks on
tarvis jaanuarikuus panna kokku turundus/esindustiim, kes idee teostuseks viib.
Mõeldi, et aprillis või maikuus võiks korraldada noorteseminari ning sellekski on
tarvis abikäsi ja teemasid, mis Pärnu noori huvitaksid. Komisjoni uus koosolek
toimub 08.01.2014.
c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni eestvedaja Taavi Kreem andis ülevaate
03.01.2014 toimuvast tervisepäevast, mis leiab aset Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis.
Tervisepäeva raames on viis töötuba, mida viivad läbi noortekogu liikmed ja oma
ala spetsialistid. Nendeks töötubadeks on: Hea värske hommik, tants, tervislik

toitumine, looduse abil ja lihtsuses peitub tervis, aeroobika. Sponsorluse käigus
püütakse ettevõtetelt päeva raameks meeneid saada.
Komisjonil oli novembri- ja detsembrikuu istungite vahepeal kolm koosolekut.
d. Liikmete komisjon –komisjoni eestvedaja Grete Latt astus komisjoni esimehe
kohalt tagasi. Komisjoni eest kõneles komisjoni potentsiaalne uus eestvedaja
Rando Aljas. Plaaniks on noortekogule luua promotsioon: särgid, promovideo,
märkmikud, uued voldikud (sügiseks). Enamus neist peaks valmima enne
„Suunajat“.
On mõtteid ka sotsialiseerimisõhtutega seoses. Komisjoni koosolekutel pannakse
paika nende täpsem ajakava. Tähtsaks ülesandeks on liikmete otsimine ja
värbamine koolidest ja organisatsioonidest, mille liikmestatus noortekogus veel
esindatud ei ole. Sealhulgas ka üliõpilaskonnast.
e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni eestvedaja Triin Mäger on hetkel hõivatud
infojuhi ülesannetega. Puudus ülevaade komisjoni tegevustest.
3. Põhikirja muudatusettepanekud
Noortekogu juhatus esitas kohalolijatele muudatusettepanekuid, mis loeti ette ka iga
komisjoni koosolekul. Nendeks on:
Eemaldada punkt nr 1.1.1. selle aegumise tõttu. Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi „Noorsootöö strateegia 2006–2013“.
Punkt eemaldatakse põhikirjast.

Edasised muudatused puudutavad punkti nr 3.6. Noortekogu liikmete valimine:
(Kopeeritud kujul, kus punases kirjas läbikriipsutatud sõnad on kehtivas põhikirjas
ning rohelises kirjas sõnad on uuendused.)
3.6.1
3.6.2

Noortekogu liikmeks saamise huviline annab Noortekogusse kandideerimise
soovist teada Noortekogu juhatusele (edaspidi juhatus);
alates juhatusele teatamise hetkest algab kandidaadi kahe ühe kuu pikkune
katseaeg, mille jooksul peab kandidaat osalema kahel ühel istungil ja külastama
vähemalt kaht üht komisjoni koosolekut;
Muudatusettepanek 1: Kandidaat peab osalema ühel istungil ja ühel komisjoni
koosolekul.
Poolthääli: 1
Vastuhääli: 7
Erapooletuid: 2

Muudatusettepanek 2: Kanditaat peab osalema ühel istungil ja kahel komisjoni
koosolekul.
Poolthääli: 9
Vastuhääli: 1
Erapooletuid: 0
Muudatusettepanek 2 vastuvõetud.
3.6.3 eelmises punktis nimetatud kahe ü h e kuu pikkuse katseaja tingimuste
mittetäitmine on lubatud ainult juhatusele esitatud mõjuvatel põhjustel;
Muudatusettepanek: Katseaja lühendamine kahe kuu pealt ühe kuu peale.
Poolthääli: 10
Vastuhääli: 0
Erapooletuid: 0
Muudatusettepanek vastuvõetud.
3.6.4 katseaja jooksul viib juhatus kandidaadiga läbi motivatsioonivestluse;
3.6.5 komisjonide esimehed, kelle koosolekutest kandidaat osa võtab, annavad
tagasisidet kandidaadi kohta juhatusele;
3.6.6 katseaja teisel istungil peab kandidaat pidama teistele liikmetele lühikese
motivatsioonikõne liikmeksastumise põhjustest. Noortekogulastel on võimalus
küsida täiendavaid küsimusi;
Muudatus: uuel istungil
muudatusettepanekutele.
3.6.7

–

jõustub,

toetudes

eelnevalt

vastuvõetud

Noortekogu liikmelisuse otsustavad juhatuse ettepanekul liikmed istungil
salajasel a v a l i k u l hääletamisel kahekolmandikulise häälteenamusega.
Muudatusettepanek 1: Noortekogu liikmelisus otsustatakse avalikul hääletamisel.
Poolthääli: 6
Vastuhääli: 3
Erapooletuid: 1
Muudatusettepanek 2: Noortekogu liikmelisus otsustatakse salajasel hääletamisel.
Poolthääli: 10
Vastuhääli: 0
Erapooletuid: 0
Muudatusettepanek 2 vastuvõetud.

3.6.8
3.6.9

Noortekogu juhatusel on õigus punktis 3.6.2 toodud tingimusi vastavalt
vajadusele muuta.
Antud muudatused hakkavad kehtima alates 13. detsember 2013.
Muudatused jõustuvad, toetudes eelnevalt vastuvõetud muudatusettepanekutele.

4. Uute liikmete vastuvõtmine
Maria-Liisa Jõesalu – vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.

Maria – Liis Tomson - vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.
Karoliine Aus - vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.
Laura Kiviselg - vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.
Marge Krahv - vastu võetud Pärnu linna Noortekogu liikmeks.
5. Liikmete komisjoni esimehe valimine
Liikmete komisjoni uueks esimeheks võeti vastu ainus kandidaat Rando Aljas.

6. Pressiesindaja valimine
Pressiesindajaks võeti vastu ainus kanditaat Karoliine Aus.
7. Infonurk/jõuluõhtusöök
Rando Aljas reklaamib noortekogulastele Jääfestivali ning kutsub noortekogulasi
ürituse korraldamisel vabatahtlikeks.
Noortekogu juhatus jagab kohalolijatele kingikotid. Üheskoos suundutakse edasi
traditsiooniks saanud jõuluõhtusöögile restoran „Edelweiss“i.

8. Uue istungi aeg
Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta viies istung toimub reedel,
17.01.2014, algusega kell 16:00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis.
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