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OTSUSTATI: 
1. Esimehe sõnavõtt  
Liis Tapasia tervitab kõiki uue töö aasta puhul, soovib edu koolis ja motiveerib 
uusi liimkemid. Uue juhatuse tutvustus. 
Nimetab Volikogu komisjoni liikmed : 
1). Liisa Rebane 
2).Gelly Mikko 
3).Andraš Tšitškan 
4).Maarja Pütsep 
5).Aino-Silvia Tali 
 



2.Punktisüsteemi tutvustamine 
Kaks aastat tagasi välja töötatud punktisüsteem on kasutusele võetud ka tänavu aastal. 
Andraš Tšitškan kordas üle punktisüsteemi sätted ja punktide andmise. 
Punktisüsteemi arvestus peab Infojuht – Mariliis Kaul 
 
3.Komisjonide tutvustus 

 
• Hariduskomisjon – Sõna võttis hariduskomisjoni esimees Maarja Pütsep. 

Tutvustas lühidalt eelmist aastat.  
* Gümnaasiumites küsitlus –„ Kui paljud õpilased käivad kooli kõrvalt tööl ?“ 
* Plakatid koolidesse – edasi õppimise võimalused Pärnus. 
• Heakorra-ja planeerimisekomisjon – Sõna võttis komisjoni esimees Andraš 

Tšitškan. Peamiseks eesmärgiks on tegelede noorte heaolu eest. Lühidalt 
eelmise aasta tutvustus. 

* Loomade varjupaige propageerimine 
            * Bussipeatuste kaardistamine 
           * Parkide valgustus paremaks 
           *  Ülekäiguraja valgustus 

• Majandus- ja sotsiaalkomisjon – Sõna võttis esimees Gelly Mikko. Eelmise 
aasta tutvustus. Koosolekud toimuvad koos Planeerimis- ja 
heakorrakomisjoniga, seega tegemised on olnud ühised. 

• Kultuuri-ja spordikomisjon – Sõna võttis komisjoni aseesimees Liis 
Tapasia. Eelmise aasta lühi tütvustus 

*Pärnu koolidesse huvikoolide plakatid 
* Kunsti näitus – tööd olid üleval Port Arturis ja Teater Endlas. Auhinnad anti 
kätte .oortekogu istungil. 
 

 
4.Noortekogu tegevuse korraldus :  
* Igaliige on listis, kuhu tulevad kõik kirjad 
* Iga kuu teisel reedel toimub ühine istung kell 16.00 koht öeldakse vähemalt nädal 
aega enne istungit. 
* Enne igat istungit toimuvad komisjonide koosolekud , vähemalt üks kord. 
* Iga liige peab täitma avalduse. 
 
5.Liikmetering :  
Kõik kohal olijad istusid laval ringis, vaatasid üksteisele otsa , rääkisid iseendast ja 
kõigest, mis neid huvitas teiste liikmete kohta. 
 
6.Rühmatöö. 
Inimesed olid jaotatud kolmestesse rühmadesse ja igale rühmale anti probleem, 
millele tuli leida võimalikult palju lahendamise võimalusi. 

1.) Klenditeenindaja ja poes on müügil hallitanud sai , mis teha ? Saadi 17 
lahendust. Rühma kuulusid Pamela , Kadi ja Olga 

2.) Spordivõistlus ja botas läheb katki, mis teha ? Saadi 23 lahendust. Rühma 
kuulusid Marleen, Aino-Silvia Tali ja Keidi 

3.) Oled bussis, pilet puudub ja bussi siseneb kontrolör , mis teha ? Rühma 
kuulusid Maarja, Kristo,Liisa R. Ja Dagmar 

4.) Infopunkt ja tõmbad arvutisse viiruse, mis teha ? Rühma kuulusid  Gelly, 
Marian ja Merili. 



7. Uute liikmete vastuvõtmine 
* Kristo Peterson on vastuvõetud ühe erapooletu häälega. 
*Merili Andla on vastuvõetud ühehäälselt. 
*Olga Nozdrjuk on vastuvõetud ühehäälselt. 
*Marian Freitok on vastuvõetud ühehäälselt. 
*Aino-Silvia Tali on vastuvõetud ühehäälselt. 
*Kadi Kaljula on vastuvõetud ühehäälselt. 
*Liisa Rebane  on vastuvõetud ühehäälselt. 

      *Marleen Saat on vastuvõetud ühehäälselt. 
 

9. Maiustamine  ☺ 
 
Järgmine istung toimub 9. oktoobril !! 
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Liis Tapasia    Mariliis Kaul 


