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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.
Jätkuvalt on lisaks komisjoni põhirollile, noori kaasav eesmärk: seoses noorte kaasamise ideega on 
suuremal määral juurde kutsutud noorteorganisatsioonide liikmeid Pärnu suuromavalitsuse 
piirkondadest kui ka koolidest.
Mittekoosseisulistest, aktiivseid Pärnu noorteorganisatsioonide liikmetest osalevad: Maarja Kahre;  
Taimo Sten Ojasalu; Remo Raiesmaa; Hans-Kristjan Raid; Mehis Vanamölder ja Erik Naissaar. 
Noorteorganisatsioonide liikmete osalemise põhiidee on Pärnu piirkonna tulevik ja huvi kohaliku 
poliitika vastu.
Komisjoni liikmete hulgas on aasta jooksul toimunud muudatused:
04.03. tuli noorteorganisatsioonide esindajana komisjoni Hans-Kristjan Raid
03.05. tuli noorteorganisatsioonide esindajana komisjoni Erik Naissaar
2021.a. on toimunud kokku 7 koosolekut. Kõik planeeritud komisjoni koosolekud toimusid
Nimetatud perioodil kuulati ja arutati läbi 14 eelnõud, sh Pärnu linna üldplaneering 2025,
üldeelarve, lisaeelarve, arengukava jm. Komisjon juhtivkomisjoni rolli ei omanud. Teistele 
komisjonidele ametlikke muudatusettepanekuid ei esitatud.
Peale ettekandja võtsid kõikidest komisjoni istungitest osa Karoliine Kask, Triine Kose, Jüri Kirss, 
Kai Oraste. Samas oli ka süsteemseid eemalejääjaid.
Suhtlemis piirangutele vaatamata toimus 9 ettekannet/arutelu punkti päevakorras.
Jaanuaris tegi töötukassa karjääriinfo peaspetsialist Merili Ahtma ülevaate Pärnu tööhõive 
probleemides, seoses eriolukorra raskuste ning tööhõive vähenemisega.
Veebruaris arutasime huvihariduse ja noorte rahulolu uuringu teemadel: Pernova Hariduskeskusest 
ja sealsetest probleemidest tegi ülevaate Karin Puu. Maarja Kahre linna noortekogust andis ülevaate
Pärnu noorte rahulolu-uuringust.
Märtsis olid arutluse all Pärnu pargid ja noorte huvid, kus ülevaate Pärnu parkidest ja väljavaadetest
andis dendroloog Kaja Hiie. Lisaks tegi ettekande komisjoni liige Erik Hannus, andes meeleoluka 
ülevaate noortekeskus Huub tegemistest piirangute tingimustes.
Aprillis arutlesime kuidas eriolukorra tingimustes püsida tegus ja terve. Kehahoiust ja tasakaalust 
rääkis, pikaaegne noortekomisjoni esimees, fitnessi- ja kulturismitreener Jaana Junson.
Mais olid käsitluse all prügimajanduse ja taaskasutuse teemad. Keskkonnateemalise ettekande tegi 
jäätmekäitlusspetsialist ja Paikre käitluskeskuse operatsioonide juht, Keit Nestor.
Juuni koosolek toimus väikeses koosseisus Sütevaka humanitaargümnaasiumis, kus kooli olukorrast
ja igapäevatööst andis ülevaate kooli direktor, Andres Laanemets.
Septembrikoosolekul andis suvistest töömalevatest ja laagritest ülevaate Pärnumaa õpilasmaleva 
juhatuse eestvedaja, Katrin Kohjus.
Pärnu noortekogu komisjon on ilma juhtkomisjoni rollita, rohkem hariv, rohkem uusi inimesi sh 
noori, kaasav ja vabamas õhkkonnas eelnõuarutelusid võimaldav. Sellest tulenevalt on komisjoni 
töös aktiivne suund pandud erinevatele teemaderingile, mis Pärnu kodukeskkonda ja noori 
puudutavad, väärtuskasvatuse rollile, noorte kaasamisele ja noorsooprobleemide teadvustamisele.
Tänan kõiki komisjoni liikmeid ja noorteorganisatsioonide liikmeid, kes on osalenud
päevakorrapunktide aruteludes, avaldanud mõtteid ja teinud ettepanekuid.
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