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Märtsis 2020 toimus komisjoni esimehe vahetus, millega astus varasem juhatus tagasi ja valiti 

uus. Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni esimees on Siimo Lopsik ja aseesimehe 

ülesannetes Laura Kiviselg. Komisjoni kuulub 9 linnavolikogu liiget: Elmo Joa; Raido Ilp; 

Jaana Junson; Avo Keel; Külli Pärtelson; Laura Kiviselg; Kai Oraste; Jaanus Põldmaa ja 

Siimo Lopsik. Lisaks 9 linnavolikogu välist liiget: Eerik Hannus; Richard Karro; Karoliine 

Kask; Triine Kose; Triin Mäger; Margo Märtsoo; Kristjan Puusild; Kaidi Suviste ja Jüri Kirss. 

Seoses muutustega komisjoni juhatuses ja omavalitsuse juhtimises, leidsid aset mitmed 

muudatused komisjoni töös: seoses noorte kaasamise ideega on suuremal määral juurde 

kutsutud noorteorganisatsioonide liikmeid Pärnu suuromavalitsuse piirkondadest kui 

koolidest. 

Mittekoosseisulistest, aktiivseid Pärnu noorteorganisatsioonide liikmetest osalevad: Kädi 

Kull; Taimo Sten Ojasalu; Remo Raiesmaa ja Mehis Vanamölder. Liitumas on Karl-Martin 

Leppnurm. Noorteorganisatsioonide liikmete osalemise põhiidee on Pärnu piirkonna tulevik 

ja huvi kohaliku poliitika vastu. 

Komisjoni liikmete hulgas on aasta jooksul toimunud hulgaliselt muutusi: 

24.04. tuli Kristo Rossmani asemele Triin Mäger 

03.09. tuli Marten Palu asemele Eerik Hannus, Samuti liitusid komisjoniga Raido Ilp ja 

Richard Karro 

06.11. Tuli Katrin Kohjuse asemele Triine Kose 

09.12. tuli Krista Nõmme asemele Jüri Kirss 

2020.a. toimus kokku 8 koosolekut. Eriolukorra tõttu jäi ära märtsikuu koosolek. Kõik 

planeeritud komisjoni koosolekud toimusid  

Nimetatud perioodil kuulati ja arutati läbi 22 eelnõud, sh Pärnu linna üldplaneering, 

eelarvestrateegia, lisaeelarve, üldeelarve, linna arengukava muutmine jpm. Komisjon 

juhtivkomisjoni rolli ei omanud. Teistele komisjonidele ametlikke muudatusettepanekuid ei 

esitatud.  

Kõikidest komisjoni istungitest võtsid osa Kai Oraste ja Siimo Lopsik, ühe eemalolekuga 

osalesid komisjonitöös Kaidi Suviste ja Karoliine Kask. Samas oli ka pidevaid puudujaid. 



Eriolukorra piirangutele vaatamata toimus 8 ettekannet/arutelu punkti päevakorras. 

Seoses eriolukorraga toimus aprillis esimene distantskoosolek. Linna Noortekogu noored 

Triini Viks, Laura Lelov ja Andra Helena Toomet andsid ülevaate ühiskonna sulgemisest 

tulenenud probleemidest noorte hulgas 

Juunis külastasime Pärnu rannastaadionit, kus komisjoni liige, psühholoog Kristjan Puusild 

andis ülevaate tervisliku liikumise ja tasakaalu olulisusest ühiskonna sulgemisest tuleneva 

stressi tingimustes. Hannele Uutsalu tutvustas noorte töömaleva korraldust ja Laura Lelov 

andis uuringu ülevaate digiõppega kohanemisest Pärnu noorte hulgas.  

Oktoobris olid päevakorras suuromavalitsuse äärealad, kus ülevaate Tõstamaa oludest ja 

noorsootööst andis komisjoni liige, õpetaja ja noorsootöötaja Karoliine Kask 

Novembris olid meil külas noorte tänavaprobleemide küsimuses noorsoopolitsei ja Pärnu 

piirkonna vanem Karin Uibo ja Pärnu noorte Vabaajakeskuse juhataja Annely Reile. 

Detsembris külastasime Elisabeti kirikut, kus praost Tõnu Taremaa andis põgusa ülevaate 

Pärnu sakraalpärandist ja eetiliste kasvatusnormide juurtest. Alles äsja tegelesime noorte 

tööhõive probleemidega, seoses eriolukorra raskuste ning tööhõive vähenemisega. Põhjaliku 

ülevaate andis Pärnu töötukassa karjääriinfo peaspetsialist Merili Ahtma. 

Pärnu noortekogu komisjoni roll on teistega võrreldes teisene - rohkem hariv, vabamas 

õhkkonnas eelnõuarutelusid võimaldav ja rohkem uusi inimesi sh noori, kaasav. Sellest 

tulenevalt on komisjoni töös suurem rõhk pandud aktiivsusele, väärtuskasvatuse rollile, noorte 

kaasamisele ja noorsooprobleemide teadvustamisele. 

Tänan kõiki komisjoni liikmeid ja noorteorganisatsioonide liikmeid, kes on 

päevakorrapunktides esitanud küsimusi, osalenud aruteludes ja teinud asjalikke ettepanekuid. 
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