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OTSUSTATI: 
1. Uute liikmete vastuvõtt 

Esmalt toimus enesetutvustus, mille järel hakati hääletama liikmete vastuvõtu 
poolt või vastu. 
Tulemused olid järgmised: 
 Gelly Mikko – vastu võetud ühehäälselt 
 Jüri Puust – vastu võetud ühehäälselt 
 

 
2. Foorumi esitlemine 

Üheks üllatuseks Pärnu Noortekogu oktoobrikuu istungil oli noortekogu oma 
foorum. Foorumi tegi infojuht Andraš Tšitškan, kes kohapeal tutvustas uut 
foorumit ja rääkis selle võimalustest. Foorumit hakatakse kasutama postkasti 
koormuse vähendamiseks ning mugavama suhtlemise tagamiseks. 



3. Meened 
Arutleti meenete kohta, aga kuna Noortekogu istungil oli vähe kohalolijaid, ei 
hakatud hääletama. Otsustati, et listi saadetakse küsitlus, kus saab aega võtta ja 
mõelda Pärnu Noortekogu oma meene(te) kohta. 
 
 

4. Komisjonide ettekanded: 
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Bussiliinid nr 40 ja 57 sõidavad läbi Pärnu, aga Pärnu linna elanik ei 
saa Pärnu linna kuupiletiga neil sõita. Uuritakse eelnõu koostamise 
kohta. Võeti uuesti käsile eelmise aasta projekt bussiliinide kohta. Suur 
arutelu käis liuvälja ja selle asukoha suhtes, loetleti välja plussid ja 
miinused. Ettepanek koostada linnaelanike seas küsitlus selle kohta. 
Plaani koostamine Pärnu kodutute loomade varjupaiga aitamiseks ja 
reklaamimiseks. Puudutamata ei jäänud ka teemad Pärnu linna teekatte 
ega noortega seotud alkoholiprobleemide üle. 

b. Hariduskomisjon:  
Noored ja alkohol on omavahel halvasti seotud, näiteks võib tuua 
Ühisgümnaasiumi ’ristimispeo’ Veski Villas. Mõtteks on, et tuleb ära 
keelata alkoholi headust propageerivad reklaamid. Arutleti ka liuvälja 
teema kohta, millega seoses nähakse probleemi liikluses, sest 
turvalisuse põhjustel muudetakse liikluskorda Vaasa pargi ümber, mis 
võib tekitada ummikuid. Oluliseks küsimuseks, mida hakatakse 
uurima, on õpetajad, kes õpilasi ahistavad või muul moel kiusavad. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Käsil suur projekt kunstinäituse korraldamise kohta, käiakse läbi 
koolid ja Pärnu linna läbikäidavamad kohad, kus saaks kunstinäitust 
korraldada. Arutleti Pärnu Ühisgümnaasiumi jalgrattaparkla üle. 
Puutumata ei jäänud ka liuväli, mille üle arutleti ja leiti, et ei olda selle 
vastu, aga vaja oleks rohkem infot.  
 
 

5. Külaline Olav Avarsalu 
Jaotati laiali pildid Harju liuväljast, sest Pärnusse peaks valmima analoogne 
liuväli. Avarsalu sõnul võttis linn Pärnu linna kaardi ette ning selekteeris ära 
kõik vabad platsid, mille plusse ja miinuseid hakati võrdlema. Üks võimalikest 
asupaikasid on Vaasa park. Meile räägiti Vaasa pargi positiivsetest ja 
negatiivsetest pooltest, ideedest, plaanidest, ohutusest, visioonist. 
 
 

6. Tegevuskava 
Kõikidele istungil olijatele tutvustati Pärnu Noortekogu I poolaasta 
tegevuskava. 
 
 

7. Muu 
Kontrolliti üle liikmete nimekirja õigsust ja täiendati seda. 
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