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Käesolevaga esitan aruande Pärnu Linnavolikogu noortekogukomisjoni 2019 aasta töö kohta.

Pärnu Linnavolikogu noortekogukomisjon on 16 liikmeline. Komisjoni koosseis on aasta
jooksul muutunud. Mõned liikmed vahetunud. Hetkel on komisjoni koosseis järgmine:
Esimees: Kai Oraste
Aseesimees: Siimo Lopsik
Liikmed:
Kristjan Puusild, Katrin Uutsalu, Jaanus Põldmaa, Laura Kiviselg, Karoliine Kask, Margo
Märtsoo, Kaidi Suviste, Avo Keel, Krista Nõmm, Külli Pärtelson, Jaana Junson, Elmo Joa, Kristo
Rossman, Marten Palu
Pärnu linna Noortekogu poolt on valitud komisjoni koosseisu Laura Lelov, Andra Helena
Toomet, Anita Tamm ja koosolekutel on osalenud Noortekogu esimees Triini Viks.
Perioodil jaanuar 2019 kuni detsember 2019 toimus komisjonil 9 (üheksa) komisjoni
koosolekut: sellest 5 olid ühised koosolekud koos haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekuga.
Kõik planeeritud komisjoni koosolekud toimusid ja ükski komisjoni koosolek ei ole jäänud
ära.
Koosolekute protokollid on avalikud ja soovijatel võimalus lugeda Pärnu Linna kodulehel.
Samuti on Pärnu Linna kodulehel komisjoni liikmete osalemistabel komisjonitööst osavõtu
kohta.

Perioodil 2019 jaanuar kuni 2019 detsember tutvustati ja arutati noortekogukomisjonis
mitmeid eelnõusid, Pärnu linna põhimäärust, eelarvestrateegiat, arengukava jmt.
Noortekogukomisjon on saanud igas eelnõus kaasa rääkida, juhtivkomisjon ei olnud
noortekogukomisjon kordagi.

Noortekogukomisjoni koosolekutele oleme palunud osalema ja oma tegevust tutvustama
Audru Kooli direktori Peep Eenraidi, Audru Noortekekeskuse noorsootöötaja Margit Vellendi
ja Paikuse Avatud Noortekeskuse PaNoKe juhataja Marika Valteri , kes on tutvustanud koolis
ja noortekeskustes noortega tehtavat tööd.
Ka Pärnu Linna Noortekogu liikmed osalesid noortekogukomisjonis ja andsid ülevaate
komisjoni liikmetele oma tegevusest.
MTÜ Forwardspace’i juhatuse liige Marten Palu edastas noortekogukomisjonile
informatsiooni innovaatsioonikeskuse loomisest Pärnusse, mille avamine toimub k.a.
veebruaris.

Noortekogukomisjoni koosolekud toimusid Pärnu Linnavalitsuse ruumides ja koos haridusja kultuurikomisjoniga väisati erinevaid linna allasutusti, nagu
1.
2.
3.

Paikuse Noortekeskus PaNoKe
Audru Kool
Audru Noortekeskus

Tänan kõiki komisjoni liikmeid, kes on esitanud rohkelt küsimusi, elavalt diskuteerinud
päevakorra punktides, teinud asjalikke ettepanekuid. Koosolekute õhkkond on olnud töine ja
asjalik.
Tore, et meie komisjoniga on liitunud Pärnu linna Noortekogu liikmed. Nende mõtteid, ideid
on hea kuulda ja me arvestame noorte arvamusega.
Tänan haridus-ja kultuurikomisjoni, kellega koos sai osaletud ühistel koosolekutel.
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