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1. Liikmete avaldused 

Uued ja vanad liikmed esitavad oma Pärnu linna Noortekokku astumise 

avaldused. 

 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon: 

Räägiti Maanteeametiga ning jõuti kokkuleppele, et 2010. aasta talvel 

käivitub helkurikampaania, mille raames korraldatakse hariduskomisjoni 

liikmetele asjakohane koolitus. Samuti on toimunud kaks koosolekut 

seoses Pärnu koolide võrdlussüsteemiga ning hetkel on tabeli kujul paika 



pandud kõik võrluspunktid, millega Pärnu linna Noortekogu tegelema 

hakkab. Jaanuariks 2010 saab valmis ka näidiseksemplar ning seejärel 

saab iga kooli õpilane oma kooli puudutavad  andmed tabelisse lisada. 

Esialgselt on planeeritud, et andmete peaksid olema kokku kogutud 

veebruariks 2010 ning seejärel on teave iga kooli kohta kättesaadav nii 

veebikeskkonnas kui ka paberkandjal. Valminud tabelist teavitatakse 

õpilasi infotundides, koolilehtedes ning samuti läheb info üles ka „Pärnu 

Postimehesse“ ning Pärnu linna koduleheküljele. 

b. Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Lauamängude kogumiseks mõeldud plakatid on välja jagatud kõikidesse 

Pärnu linna koolidesse, samuti on väga hea minna klassidesse rääkima, et 

info jõuaks võimalikult paljudele õpilastele. Lauamängude toomise 

tähtajaks on esmaspäev 21. detsember.   

Seoses prügikastide projektiga saadeti Sigrit Kasemetsale flaierite 

kujundused ning tagasisidet veel saadud ei ole, jaanuaris 2010 plaanitakse 

rääkima minna Arvo Kasega, kes ütleb täpselt missuguseid prügikaste 

värvida saab kuid neid tuleb ligikaudu 30. 

Bussigraafik paigaldati Raba bussipeatusesse suunaga kesklinna poole, 

stend püsis seal mõned päevad, kuid siis murti see keevitustest lahti. 

Andraš ning ta isa töötasid välja aga tugevama ja pätikindlama lahenduse 

ja panid graafiku bussipeatusesse tagasi. 

c. Majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Lahkumisavalduse esitas senine esimees Gelly Mikko, kelle asemele valiti 

uueks esimeheks Mart Kimmel, kelle komisjon hakkab järgmisel aastal 

tegelema helkurikampaaniaga. 

d. Kultuuri- ja spordikomisjon: 

Seoses orjenteeriumisprojektiga saadi teater Endlalt sponsorlust piletite 

näol, veel on vaja kohtuda ka juhatajaga, et selguksid täpsed piletite 

arvud. Tauri Parik käis seoses raadiosaatjatega  rääkimas Paikuse 

Politseikooliga, kus ta suunati edasi Lääne Politseiprefektuuri, ent talle ei 

osatud midagi vastata. Orjenteeriumine leiab aset 15. veebruaril 2010. 

aastal.  

 

 

3. Põhikiri 

Muudatusettepanek tuli punktile 2.1.7, mis võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

4. Uued liikmed 

a. Sander Gansen Pärnu Koidula Gümnaasiumist selgitab, miks ta tahab 

Pärnu linna Noortekokku astuda ning vastab küsimustele. Sander Gansen 

on Noortekokku vastu võetud ühehäälselt. 

b. Katrina Nõupuu Pärnu Ühisgümnaasiumist selgitab, miks ta tahab Pärnu 

linna Noortekokku astuda ning vastab küsimustele. Katrina Nõupuu on 

Noortekokku vastu võetud ühehäälselt. 

 

 

5. Jõulukaardid 

Vaatasime pilte jõulukaartide meisterdamisest ning samuti sai iga liige kõiki 

kaarte ka oma silmaga näha ja katsuda. 



6. Tänusõnad 

Tänasime Reine Tapp´i, kes on meile alati toeks, aitab meid oma hüva nõuga 

ning süstib energiat ja julgust. Samuti helistasime Jaan Urbile, kes on meie 

mitteametlik koordinaator, aidates meid nii volikogu noortekogu komisjoni 

kui ka igapäevase tööga. 
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