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OTSUSTATI 

1. Esimehe sõnavõtt 
Noortekogu esimees Teele Karro kutsub kõiki üles julgelt sõna võtma ning 
enda arvamusega esinema. Teele Karro ning Birgit Peterson esitlevad 
koolitusel kirja pandud ideid slaidikavana. Koolituse arvamus osutus: 
kordaläinud ning vajalik, informatiivne. Järgmine koosolek toimub 
Linnakodanike majas 14. detsembril – jõuluistung, mis lõpeb piduliku 
õhtusöögiga. 

 
 
 



2. Grupiarutelu 
Grupiarutelu seisnes:  

a. noortekogu positiivsus;  
b. noortekogu miinused;  
c. eelmise kahe punkti tingimused; 
d. ettepanekud paremaks tööks. 

Positiivseteks külgedeks loeti uusi tutvusi, häid koosoleku pidamise kohti, 
informatiivset poolt, erinevates koolitustes osalemise võimalusi. 
Miinusteks loeti ühise koosoleku aja leidmine, noortekogus toimuvaga mitte 
kurssi viidud uued liikmed, konkreetse eesmärgi puudumine. 
Need miinused arvati olevat tingitud uutest liikmetest, kes pole varemalt 
uurinud noortekogu tööd. 
Ettepanekuid paremaks tööks leidus ka: väljasõidud ja erinevad ühisüritused.  
Teele Karro paneb arvamused kokku ning teeb grupiarutelust kokkuvõtte. 
 
 

3. Logoga meened 
Küsitlusest, mille Erik Nisu koostas selgus, et kõige rohkem hääli sai 
noortekogu esimeseks meeneks sai oma (Pärnu Noortekogu) logoga mapp. 
Koostati töögrupp, kes hakkab logo ja meenega tegelema – nii kujundusliku 
kui ka finantspoolega. Töögruppi kuuluvad Teele Karro, Birgit Peterson, 
Mariliis Kaul, Jüri Puust, Karit Sepp. 

 
 

4. Ekskursioon 
Novembrikuu lõpus tahab Pärnu Noortekogu minna külla Kuressaare 
Noortekogule, et vahetada informatsiooni ning saada uusi ideid. Arutelu 
tulemusena otsustati, et väljasõit võiks aset leida 25. või 26. novembril. Teele 
Karro räägib Kuressaare poolega läbi ning vajadusel täpsustab andmeid. 
Edasine informatsioon ilmub foorumis (noortekogu.niceboard.net). 

 
 

5. Komisjonide ettekanded 
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 
Kaks komisjoni jätkavad eelmisel aastal pooleli jäänud projekti – Pärnu 
linna bussipeatuste busside sõidugraafikute olemasolu. Suheldakse ka 
Pärnu kodutute loomade varjupaigaga – käsil projekt, mille puhul 
propageeritakse noori minema loomade varjupaika vabatahtlikuna appi. 
b. Hariduskomisjon: 
Tegid ettepaneku teha koolitus, kus koolitajaks oleks noor inimene, kes on 
sarnase organisatsiooniga lähedalt kokku puutunud. Komisjon alustab 
plakatite tegemist, mis sisaldavad informatsiooni haridust pakkuvate 
asutuste kohta. 
c. Kultuuri- ja spordikomisjon: 
Komisjon aitab Andrašil  parkide valgustamise küsimusel Pärnu linna 
parke loendada. Korraldab kunstinäitust linna käidavamates kohtades, 
koolidesse ilmuvad selle kohta plakatid. 

 
 



6. Virge Tamme sõnavõtt 
Virge Tamme tegi ettepaneku korraldada sõbrapäeva paiku Noortekogu 
vilistlaste kokkutulek. 

 
 
7. Hansagümnaasiumi tutvustus 

Kajari Virnhoff tutvustas slaidikavana Pärnu Hansagümnaasiumit. 
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