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OTSUSTATI: 
1. Punktisüsteem 

Vaadati üle punktisüsteem ja tehti parandused, kus midagi puudu oli. 
 
 

2. Komisjonide ettekanded 
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Ühiselt vaadati üle artikkel bussigraafikute kohta, tehti mõned 
parandused. Bussigraafikute kohta küsib Erik Nisu Bussipargist, 
kuidas saab Pärnu linnas olukorda parandada. Karit Sepp ja Andraš 
Tšitškan tegelevad jätkuvalt loomade varjupaiga plakatitega. 

b. Hariduskomisjon:  
Koostati plakat Pärnumaa kutsekoolide, kõrgkoolide, kolledžite ja 
ülikoolide kohta. Hakatakse tegelema küsitlusega „Noored ja 



töölkäimine“, mis suunatud eelkõige Pärnu linna koolides õppivatele 
gümnasistidele. Küsitluse lõppemisel tehakse kokkuvõte. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Käidi välja idee ettekannete tegemiseks, kus igast komisjonist teeb 
ettekande erinevatel istungitel erinev inimene. Edasi tegeletakse 
kunstiprojektiga ASI ning selle täpse ajakavaga. Paika pandi ka 
noortekogu esindajad Pärnu linna koolides, kes aitavad kunstiprojekti 
läbi viia. Näitused on 28. jaanuarist koolides, 4. – 7. veebruaril on 
näitused linnas erinevates avalikes kohtades. Kunstiprojekti ASI 
võitjate autasustamine toimub 15. veebruaril Pärnu linna Noortekogu 
istungil, komisjoni liikmed otsivad sponsoreid auhindade 
väljapanekuks.  
 
 

3. Vilistlaste õhtu 
Arutati vilistlaste õhtu üle. Pakuti välja mitmeid ideid aja, koha ning tegevuse 
kohta. 
 
 

4. Tegevuskava 
Projektoriga näidati seina peale Pärnu linna Noortekogu teise poolaasta 
tegevuskava ning igaüks võis pakkuda välja uusi ideid ning teha parandusi. 
 
 

5. Uus liige 
Annika tutvustas ennast meile. Kuna liikmeid oli kohal liiga vähe, siis 
hääletust ei toimunud. 
 

 
6. Muu 

Arutleti idee üle kasutada koole noorteürituste läbiviimise ajaks majutusena, et 
rohkem noori tuleks Pärnu linna. Diskussiooni tekitas Pärnu linnaelanike 
küsitlus. Pakuti välja mõte, et küsitlusse peab lisama rohkem küsimusi, sest 
linnaelanike küsitluse läbiviimine on kallis ning rohkemate küsimustega on 
tulemus sisukam. Istungi järel vaadati ühiselt filmi. 
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