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OTSUSTATI:  

1.  Tervitus 

     Pärnu linna Noortekogu istungeid hakkab nüüdsest juhtima aseesimees Kertti Merimaa. 

 

2.  Avaldused 

     Pärnu linna Noortekogu juhatusele ühtegi uut avaldust ei laekunud. 

 

3.  Olümpiamängud ja Liis Tapasia sõnavõtt 

     Pärnu linna koolide olümpiamängud, mida varasemalt on soovinud korraldada Pärnu  

     linna Noortekogu kultuuri- ja spordikomisjon. Pärnu Ühisgümnaasiumis on olümpia- 

     mängud toimunud juba neljal korral; nüüd on mõte korraldada üle linna ehk igast koo- 

     list võistlejad. Liis Tapasia pani projektile aluse – kirjutades  Pärnu Linnavalitsuse noor- 

                 sooprojekti ning Swedbank´i programmi  „Tähed Särama“ projekti. Liis Tapasia soovib  

                 appi igast koolist vähemalt üht inimest, antud abilised on ka kooli kontaktisikud, kes  

                 jagavad teavet sündmuste käigu kohta oma koolis. Päevakava järgi toimub ülelinnaline   

                 Olümpiamängud maikuus, mille kulminatsiooniks on 18. mail 2011. aastal Pärnu Ühis-  

                 gümnaasiumi staadionil toimuv suur koolide-võistkondade kokkusaamine. Projektiks  

                 küsiti Pärnu Linnavalitsuselt 5500 EEK, Swedbank´i programmilt  „Tähed Särama“ 

                 3000 + EEK ja Eesti Olümpiaakadeemialt 10000 EEK. Läbirääkimised käivad ka koo- 

                 lide kehalise kasvatuse õpetajatega; jaanuarikuust hakatakse otsima sponsoreid. Kohale 



                 oodatakse tuntud sportlasi. 

 

4.  Komisjonide ettekanded 

a.  Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Oodatakse bussigraafikute asjus Andro Baueri (reklaamifirmast) pakkumist metallist 

graafikute aluste, trükkimise ja kiletamise kohta. Samuti on asutud projektitaotlust 

viimistlema ja uue taotlusvormiga kooskõlla viima. 

                        Lisaks alustati  „Ideepanga“ projektiga, mida tehakse SINA-liikumise raames. 

Ideepank on lihtne veebileht, kuhu koondavad kõik kaasa löömast huvitatud Eesti 

noortekogud (noortevolikogud) oma head mõtted. Nende all on mõeldud erinevate 

noortekogude kõiki tehtud ja käsilolevaid tegemisi, samuti edaspidiseid mõtteid. 

Lisaks neile  saavad noortekogud lihtsasse andmebaasi koondada ideed, mida ellu 

viia ei kavatseta. Selline ideederikas keskkond annab noortekogudele üle Eesti 

võimaluse haarata kinni mõne teise noortekogu heast mõttest ja seda ise oma 

kodukohas ellu viia. 

 

b.  Hariduskomisjon: 

Komisjon sai sellel tegevusaastal kokku esimest korda novembrikuu 2. nädalal. 

Komisjoni esimees on nüüdsest Riin Leas. Hakkavad tegema koostööd Eesti 

Õpilasesinduste Liiduga. Hoiavad kontaktiga Robert Apsiga, kes on üle-Eestilise 

võrdlussüsteemi projektijuht. Komisjon seab eesmärgiks kohtuda Robertiga silmast 

silma Pärnus. Kokku panna  tegevuskava, kes, kus ja mida teeb. Istungil tutvustati ka 

võrdlussüsteemi ennast, lisaks saadeti ringi käima Tee+Lahe teatmik, kus on sees 

Pärnu linna Noortekogu  2008/2009 õppeaasta võrdlussüsteem. Kohtumisele Robert 

Apsiga on plaanitud kaasata ka komisjoni eelmine juht Aino-Silvia Tali. 

 

c.  Majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Kokkusaamine toimus 16. novembril  Skype’s. Komisjoni liikmed tegelevad ikka  

lauamängude kogumisega. See aasta kirjutavad projekti, et saada raha, et osta ka 

mõned uued lauamängud. Mõte on kirjutada projekt Avatud Eesti Fondi, suurusjärk 

on veel lahtine. Lähevad lastekodule uuesti külla, et näidata, et see ei olnud 

ühekordne projekt. 

Järgmine mõte leiti Tartu Noortevolikogu pressiteatest:  



http://noorteaken.tartu.ee/?event=1281901200&print=true 

Nimelt tahetakse Tartu eeskujul korraldada koolitarvete kogumiskampaania. Eesmärk 

on koguda koolitarbeid ja jagada neid abivajavatele peredele. Plaanis on võtta 

ühendust nendega, kes Tartus seda läbi viisid, uurida, kuidas nemad seda tegid ja siis 

ise midagi sarnast korraldada. Teevad eeltöö ära sellel õppeaastal, et juba augustis 

aidata abivajajaid. Gerritil tuli ettepanek teha kokkusaamine terve Tartu 

Noortevolikoguga. Komisjoni esimees võttis idee arvesse ja leidis, et silmast silma 

on kohtumine parem. Tartu Noortevolikoguga kohtuti 2009. aasta kevadel. 

Helkurikampaania - võib-olla teha jaanuaris, sest alates jaanuarist on helkurite 

kandmine kohustuslik; võib-olla teha hoopis enne jõule, et inimesed jõuaksid ilusasti 

jõuludeks koju. Tuleb Maanteeametilt uurida, millal täpsemalt saab teha. 

 

            5.  Uued liikmed 

     Esmalt toimus tutvumismäng, mille käigus igaüks ütles, milline on tema nimi ja millisest 

     koolist ta tuleb. Meeldiv aruteluring, mille puändiks pakkus Kätlin Tsupsmann, et ta võib 

     istungiteks maitsvaid roogi küpsetada. Uute inimeste kandideerimine liikmeks pandi  

     hääletusele. Tulemused olid järgmised: a) Kätlin Tsupsmann – vastu võetud ühehäälselt; 

     b) Johanna Saareke – vastu võetud ühehäälselt; c) Kasper Jürimäe – vastu võetud ühe- 

     häälselt; d) Siret Reinart – vastu võetud ühehäälselt; e) Riin Leas – vastu võetud ühehääl- 

     selt; f) Liisa Lotta Tomp – vastu võetud ühehäälselt. 

 

6.  Eesti Noorteühenduste Liiduga liitumine 

     Istungil toimus hääletus Eesti Noorteühenduste Liiduga liitumise hääletusele panemise  

     osas. Vastuhääli oli 2 ja erapooletuid 1 – otsustati, et kuna oli vastuhääli, siis pannakse  

     uuesti hääletusele detsembrikuu istungil. 

 

7.  Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja Gerrit Lääne sõnavõtt 

     Gerrit Lääne seletas , et milliste õhutemperatuuride juures ei toimu koolitunde; millal  

     ei toimu kehalise kasvatuse tunnid väljas talvel ning missuguse õpperuumi õhutempe- 

     ratuuri juures ei tohi õpperuumis tunde pidada. Eelnevalt oli saadetud ka Pärnu linna  

                 Noortekogu listimeilile Eesti Õpilasesinduste Liidu infokiri seonduvalt temperatuurist  

http://noorteaken.tartu.ee/?event=1281901200&print=true


                 nii sise- kui ka välistingimustes. Arutelust tekkis idee, et Pärnu linna Noortekogu kirjutab  

                 projekti, et viia termomeeter igasse õpperuumi. 

 

                 8.  Pärnu linna Noortekogu jõulud 2010 

     Mõte, et Noortekogu võiks korraldada jõululaagri. Iga aasta on toimunud jõuluõhtusöök.         

     Sel aastal võib jõuluõhtusöögi asemel korraldada 2-päevase laagri. Selle eesmärgiks on  

                 uute liikmete sotsialiseerumine Pärnu linna Noortekogu toredasse liikmeskonda – idee  

                 pakub liikmetele suurt huvi. Kuupäevadeks võiks olla 17. - 18. detsember 2010 ning asu- 

                 kohaks Jõulumäe Puhkebaas. Hommikul tööd ja toimetamised, õhtul stiilipidu. 

                 Üle-eelmisel aastal küpsetati ja värviti piparkooke, eelmisel aastal loodi jõulukaarte. Sel  

                 aastal on plaanis valmistada taas piparkooke, ka laagris.  

 

 

 

 

Juhataja       Protokollija 

Kertti Merimaa      Mart Kimmel 


