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Käesolevaga esitan aruande Pärnu Linnavolikogu noortekogukomisjoni 2017 – 2018 töö
kohta.

Pärnu Linnavolikogu noortekogukomisjoni esimees Kai Oraste, aseesimees Siimo Lopsik.
Komisjon on 16 liikmeline, komisjoni koosseis on järgmine:
Kristjan Puusild, Katrin Uutsalu, Jaanus Põldmaa, Kai Oraste-IRL
Laura Kiviselg, Karoliine Kask, Margo Märtsoo-REFORM
Taaniel Holter, Siimo Lopsik-EKRE
Varje Tipp, Madlenne Timofejev, Külli Pärtelson-KESK
Jaana Junson, Elmo Joa, Kristo Rossman, Marten Palu-valimisliit Pärnu Ühendab
Perioodil 15.10.2017 kuni 31.12.2018 toimus 13 (kolmteist) koosolekut:
Kõik planeeritud komisjoni koosolekud toimusid ja ükski komisjoni koosolek ei ole jäänud
ära. Küll aga on algselt plaanitud eraldi noortekogukomisjoni koosolekud mõnikord viidud
kokku haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekuga. Koosolekute protokollid on avalikud ja
soovijatel võimalus lugeda Pärnu Linna kodulehel.
Noortekogukomisjon toimus 9 ( üheksal) korral koos haridus- ja kultuurikomisjoniga.
Sellel perioodil tutvustati ja arutati noortekogu komisjonis 60 eelnõu.
Noortekogukomisjon sai igas eelnõus kaasa rääkida, juhtivkomisjon ei olnud noortekogu
komisjon kordagi.
Noortekogu koososlekutele oleme palunud osalema ja oma tegevust tutvustama Pärnu
Noorte Vabaajakeskuse juhataja Annely Reile ja noorsootöötaja Triin Mägeri, kes tutvustas
ka Tugilas noortega tehtavat tööd.

Ka Pärnu Linna Noortekogu liikmed osalesid noortekogukomisjonis ja rääkisid komisjoni
liikmetele oma tegevusest.
Pärnumaa Kodutütarde ringkonnavanem Aina Tarvis ja Noorte Kotkaste pealik Alar Tamm
tutvustasid noortekogukomisjonile KT ja NK tegevust.
MTÜ Forwardspace’i juhatuse liige ja Pärnu Linnavolikogu noortekogukomisjoni liige Marten
Palu tutvustas noortekogukomisjonile Pärnumaa Noortekogu poolt koostatud Pärnu linna
noorte seas tehtud küsitluse raportit, mille käigus uuriti peaaegu 200 noore käest, millised
on Pärnus noortel võimalused vabaaja veetmiseks, huviringides osalemiseks, õppetööks. Mis
on noorte ootused ja mured. Küsitluses tuli välja, et noored soovivad Pärnusse oma ülikooli,
korteramaju, mida saaksid üürida ka alla 25a noored, põnevaid üritusi, mis toovad rohkem
noori kokku, töökohti jm
Noortekogukomisjoni koosolekud toimusid Pärnu Linnavalitsuse ruumides ja koos haridusja kultuurikomisjoniga väisati erinevaid linna allasutusti, nagu
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Pärnu Noorte ja Vabaajakeskus
Pärnu Rannastaadion
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Muusikakool
Aruvälja Lasteaed/ Külakeskus

Tänan kõiki komisjoni liikmeid, kes on esitanud rohkelt küsimusi, elavalt diskuteerinud
päevakorra punktides, teinud asjalikke ettepanekuid.
Tänan haridus-ja kultuurikomisjoni, kellega koos sai osaletud ühistel koosolekutel.
Tänan asutusi, kes tutvustasid nii enda maja kui seal toimuvaid tegevusi. Veel tänan kõiki
esinejaid, kes rääkisid komisjonile oma tööst, oma muredest ja rõõmudest.
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