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1. Avaldused 

Iga Noortekogu liige annab täidetud kujul ära oma Noortekokku astumise 

avalduse blanketi. Kes sel korral ära ei toonud, peab avalduse ära tooma 

järgmiseks istungiks. 

 

 

2. Sõnum noortele 

Noortekogu esimees Andraš Tšitškan paneb kõigile üle 18 aasta vanustele 

Noortekogu liikmetele südamele minna valima. 

 

 



3. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon: 

Hariduskomisjon pidas koolide võrdlussüsteemi koostamise 

planeerimiseks koosoleku Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnas. Saadi 

kokku Andrus Haugase, Reine Tapi ja Katrin Uutsaluga. 14. oktoobril 

võeti sõna Pärnu koolijuhtide ja hoolekogude esindajate nõupidamisel, 

kus üldhariduskoolide võrdlussüsteemi ideed tutvustati. Peale sõnavõttu 

viidi läbi ka rühmatöö, kus koolijuhid ja hoolekogude esindajad koos 

Noortekogu liikmetega arutlesid selle üle, mis teeb ühest koolist hea kooli. 

Hariduskomisjon hakkab tegema tihedat koostööd Pärnu Linnavalitsuse 

haridusosakonnaga, et eksamitulemuste pingeridade kõrvale alternatiivse 

variandina üldhariduskoole võrdlev süsteem koostada. Hariduskomisjon 

plaanib Pärnu linna õpilaste seas läbi viia ideekonkursi, mille eesmärk on 

teada saada, mida arvavad õpilased ise Pärnu linna haridusmaastikust ja 

mida teeksid nad ise olukorra parandamiseks. Reklaami ja auhindade 

jaoks otsitakse sponsor(-id). Tartu Noortevolikogu eeskujul plaanitakse 

läbi viia helkurikampaania. 

b. Heakorra- ja planeerimiskomisjon ning majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Plaanitakse koos terve Noortekoguga Pärnu Lastekodu külastada: 

mängida lastega ning samuti viia midagi tarvilikku. Lisaks kohtuti 

Toomas Tammelaga ning tutvustati bussigraafiku esimest eksemplari, mis 

osutus ebaturvaliseks. Soovitati teha eksperiment: panna graafik tihedalt 

asustatud bussipeatusesse ning vaadata kui kaua graafik seal püsib. 

Seetõttu valmistatakse uus bussigraafik, mille umbkaudne hind on 140.-. 

Gelly Mikko käis Pärnu Bussipargis uurimas, miks on Internetis osade 

bussipeatuste kohta pandud +/- aeg ning palutud vaadata eelneva või 

järgneva bussipeatuse aega ja arvutada orienteeruv läbimisaeg. Samuti 

teeb komisjon ettevalmistusi 2009. aasta novembris käivituva projekti 

„Värvilised prügikastid“ jaoks. Projekti kuuluvad ka prügiteemalised 

voldikud, mille jaoks on koostatud eraldi töögrupp. Voldikute sisu jaoks 

annab infot Pärnu Loodusmaja. Voldikud valmivad detsembrikuu 

alguseks. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon: 

On paika pandud linnaorienteerumise („Kultuur VS sport”) esialgsed 

punktid. Otsustati, et üritusel osalevad Pärnu linna kõikide koolide 

õpilased 7.-9. klassini. Igast koolist osaleb üks võistkond, kus on 6 liiget. 

Orienteerumine toimub väikeste vihjetena: igas punktis on ülesanded ning 

kokku on 13 vahepunkti ning kõik Noortekogu liikmed läheksid 

vahepunktidesse abiks. Rahastuse saamiseks kirjutatakse järgmisel nädalal 

noorsooprojekt. Üritus toimuks veebruari alguses. Mõeldud on ka 

auhindade peale: kinkekaardid (Steffani pitsarestoran, teater Endla, Port 

Arturi kaubakeskus). 

 

 

4. Põhikiri 

Vastu võeti enamik põhikirja muudatusettepanekuid, välja arvatud punktid 3.3 

ning 3.8.5 I. 

 

 

 



5. Tagasiside 

Andraš palub Noortekogu liikmetel ja külalistel saata juhatusele tagasisidet 

istungi korraldusliku ja sisulise osa kohta. 
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