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1. Noortekogu esimehe sõnavõtt 

Andraš Tšitškan tervitab Noortekogu liikmeid ning külalisi. 

 

 

2. Aino- Silvia Tali sõnavõtt 

Hariduskomisjon võttis sõna Pärnu Koolijuhtide koosolekul, kus Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets kutsus Aino-Silvia Pärnu 

linna Noortekogu tutvustama Pärnu Rotary klubisse. Pärnu Rotary klubi on 

huvitatud Pärnu linna Noortekogu tegemistest ja teeb meeleldi ka 

Noortekoguga koostööd. Aino-Silvia jagab kõikidele Noortekogu liikmetele 

Rotary Noortefondi noorsoovahetuste informatiivse plakati, mille iga kooli 

esindaja paneb oma kooli stendile üles. 

 



3. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon: 

Hariduskomisjon tegeles sel kuul helkurikampaaniaga: küsiti viielt firmalt 

erinevaid hinnapakkumisi (pehmed helkurid, jäigad helkurid, helkurid 

trükisega). Kõige odavamaks hinnaks kujunes 12-13 EEK´i + 20% ühe 

helkuri kohta, samuti tuleks korraga tellida vähemalt 500 helkurit, kuna 

muidu läheb hind veel kallimaks. Samuti võeti ühendust Maanteeametiga, 

kust suunati nad edasi Maanteeameti Läänemaa osakonda. Selgus, et 

käesoleval aastal selle projekti jaoks finantsvahendid puuduvad. Kuid 

Maanteeamet lubas järgmise aasta projektide sisse kirjutada ka Pärnu 

Noortekogu helkurikampaania. Sel aastal korraldab Maanteeamet aga 

projekti „Must nukk 2009“, mille raames jagatakse Eesti teedel välja 

80 000 helkurit. Komisjoni koosolekul oli endiselt tähtsaim koolide 

võrdleva süsteemi koostamine. Kokku lepiti ka selleteemaline 

nõupidamine Pärnu Linnavalitsuse haridusnõuniku Katrin Uutsaluga, kuid 

kahjuks lükkus koosolek edasi. Järgmise aasta jaanuaris hakatakse 

tegelema ideekonkursiga, et selgitada välja, mida arvavad noored Pärnu 

haridusmaastikust ning kuidas seda paremaks muuta saaks. 

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

Seoses finantsvahendite puudumisega on lastekodude projekti läbiviimine 

raskendatud, kuid istungi käigus tekkis idee viia igas koolis ning ka Pärnu 

Linnavalitsuses läbi lauamängude korjandus Pärnu Lastekodu lastele. 

Samuti tekkis mõte luua üks kindel kuupäev, mil Noortekogu liikmed igal 

aastal Pärnu Lastekodus käima hakkavad Valmis ka uus bussigraafik, mis 

pannakse üles Raba bussipeatusesse ning vaadatakse kuidas inimesed 

sellesse suhtuvad ning kuidas graafik vastu peab. Tegeletakse aktiivselt ka 

prügiteemaliste voldikutega, mis peaksid valmima novembrikuu lõpuks. 

Prügiteemalised voldikud jagatakse prügikastide värvimise käigus ning 

samuti ka koolides ja noorteasutustes infovoldikutena.  

c. Kultuuri- ja spordikomisjon: 

Sel kuul kirjutati projekt „Kultuur VS sport“ üritusele ning anti see edasi 

Pärnu Linnavalitsusse, kust ei ole veel vastust saabunud. Samuti 

kirjutatakse ka teise kohta projekt, et oleks suurem tõenäosus raha saada 

ning projekt käivitada. „Kultuur VS sport“ üritus hõlmab kõiki Pärnu 

linna kultuurimälestisi, mis tuleb läbida sportlikult. Tähtsaks ei ole aga 

läbimisaeg, vaid võimalikult paljude õigete vastuste olemasolu, mille 

kaudu saab Pärnu linna paremini tundma õppida. Ürituse toimumisajaks 

oleks neljapäev, 12. veebruar 2010. Auhindade koha pealt räägitakse 

Teater Endlaga, Kontserdimajaga, Steffani Pizzarestoraniga ning Papa 

Pizzaga. 

 

 

4. Põhikiri  

Jagatakse kolmestele gruppidele Pärnu Noortekogu põhikiri trükitud kujul 

ning istungi lõpuks oodatakse küsimusi ning parandusi. 

 

 



5. Piret Sai sõnavõtt 

Esineb Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna juht Piret Sai, kes räägib 

noortele linna arengukavast ning erinevatest projektidest. Samuti jagab Piret 

jJagatakse veel ka Pärnu linna kaarti, mis on mõeldud turistidele. Samuti 

pakub Piret Sai võimalust teisi maid ning linnu külastades kaasa võtta Pärnut 

ja Pärnumaad tutvustavaid brožüüre, voldikuid ning trükiseid, mida saab, kui 

temaga ühendust võtta. Samuti ootab Piret Sai ka Noortekogu abi, et saaksime 

ka linna arengukava koostamisel sõna sekka öelda ning ideid avaldada.  

 

 

6. Noortekogu volikogu komisjon 

Tänu Reine Tappile, Jaan Urbile ning Andraš Tšitškanile kuulub jällegi viis 

Noortekogu liiget volikogu noortekogu komisjoni (vahepeal taheti seda arvu 

väiksemaks teha). Volikogu noortekogu komisjoni kuuluvad kõikide 

Noortekogu komisjonide esimehed ning üks liige juhatusest. 
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