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Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamisruum. 
 
Algus kell 16.00 
Lõpp kell 18.00 
 
 
Juhatas: Liis Tapasia 
Protokollis: Mariliis Kaul 
 
 
Osa võtsid: Andraš Tšitškan, Maarja Pütsep,Dagmar Jaup, Olga Nozdrjuk, Keidi 
Õunap, Gelly Mikko, Liisa Rebane,Kadi Kaljula, Liisa Post, Erik Nisu , Liis Tapasia, 
Mariliis Kaul, Aino-Silvia Tali, Marleen Saat  
Külalised: Reine Tapp, Katrin Kuum, Grete Vellet, Kärlin Org, Karmen Kukk 
 
 
 
PÄEVAKORD: 

1. Esimehe sõnavõtt 
2. Tartusse minejate nimekirja kinnitamine 
3. Noortekogu tassi valimine 
4. Haapsalu Noorte Aktiivi vastuvõtjate komisjoni moodustamine ja infomess 

„Suunaja“ komisjoni moodustamine 
5. Noortekogu tutvustamine ja Pärnu Noortekogu volikogu töö tutvustamine 
6. Komisjonide ettekanded  
7. Arutelu üle Eestilise noorte Foorumi kohta 
8. Filmiõhtu  
9. Arutelu ☺  

 
 

1.Esimehe sõnavõtt : Liis Tapasia 
Uute liikmete tutvustamine : Noor sotsiaaldemokraatidest 
Uutele liikmetele avalduste jagamine. 
 
2.Tartu Noorte volikoguga kohtujate nimekirja kinnitamine. Tartusse minejate 
nimekirja loetlemine ja põhjuste rääkimine,miks kõik ei saa minna. 
 
3.Tasside tutvustamine liikmetele, number 2 tass valiti , see kausi taoline, 
sissepressitud logoga. 
 



4. Haapsalu Noorte Aktiiv .Haapsalu Noorteühendus tuleb Pärnu Noortekogule külla, 
kutsume Veebruari istungile.Moodustame komisjoni- kes hakkavad tegelema 
Haapsalu noortega 
Mariliis 
Marleen 
Liisa R. ( kui töö on siis ei tule )  
Andraš Saadab Haapsalu noorte kontaktid. 
 
Veebruari kuus on “Suunaja”, tuleks moodustada komisjon, kes esindaks noortekogu 
seal 
Erik,Maarja,Aino-Silvia,Gelly,Marleen,Liis,Mariliis – teevad koosoleku, mida näidata 
seal. 
 
Liis kordab üle, mis on noortekogu, et kellelegi ei tekiks kahtlusi ,meie tegevuses. 
 

• Pärnu Noortekogu Volikogu komisjon 
Andraš teeb kokkuvõte. Komisjon on volikogus, eesmärk on eelnõude läbi 
vaatamine ja siis koosolekul saab teha ettepanekuid ja muudatusi. Järelpärimisi 
teha. 
Esimehed peavad koosolekutele kaasa võtma eelnõusid. Eelnõud jagatakse 
komisjonide vahel laiali. 
 

6.Komisjonide ettekanded : 
 
Majandus-ja sotsiaal,heakord-ja planeerimine : uus ülesanne, „Tuleviku linn“ – pärnu 
linna prügikastid värviliseks. Erik uurib kas prügikastide värvimine on üldse 
võimalik. Esmaspäeval koosolek. Võtavad uuesti käsile bussigraafikud – võeti 
uuspakkumine, puuplaatide jaoks.Linnavalitsuselt tuleks raha selleks küsida. 
 
Loomadevarju paiga külastus – käisime jalutamas koertega jne 
 
Kultuuri-ja spordikomisjon – teisipäeval koosolek, Pärnu linnaolümpia mängude 
tegemisest. Igalkoosolekul hakkavad paika panema kuidas asjad minema hakkavad. 
Koolidega tuleks rääkida, kuidas koolist lapsed ära saavad. Õhtul on mingi bänd ja 
õhtul autasustamine. 

 
Hariduskomisjon – koolitus „ Kuidas õppida“ , teha projekt, kord nädalas , teatud 
sihtgrupile. 
 
Taavi on nõus ka noortekogule koolituse tegemine. Haapsalu noortekoguga koos? 
Tuleks küsida tealt grupi suurust.  Liis räägib listis veel sellest. 

 
Vana volikogu istungite saalis, teha järgmine istung ja koolitus. 
 
7. Korraldada kõigi Eesti noortekogudega foorum- tuleks valida teemad, töötubadega, 

hiljem saaks mingi dokumendi millega minna riigikokku v kuskile.tartusse 
minejate käest uurida mida nad arvavad sellest.  
VASTUVÕETUD, ÜHEHÄÄLSELT. 
 



8. Filmiõhtu : Madakaskarit vaadata.  Uues Noortekeskuses. Noorteväljakul .. 
Vanalinna põhikooli omad uurivad oma õpetaja käest.20 veebruar .. peale 
suunajat. 
 
 

Järgmine istung toimub 13. veebruar 2009 Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna 
nõupidamisruumis. 
 
 
Juhataja :                                                   Protokollis :  
 
Liis Tapasia                                                Mariliis Kaul 

 


