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OTSUSTATI: 

 1.   Tervitus 

  Pärnu linna Noortekogu liikmeid tervitab Pärnu linna Noortekogu aseesimees Kertti        

 Merimaa 

 

2. Avaldused 

Veebruarikuu istungil avaldusi uutelt liikmetelt ei laekunud. 

 

3. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon ‒ kogutakse Pärnu linna koolidelt  andmeid koostöös Eesti 

Õpilasesinduste Liiduga (ESCU-ga).  Andmed on mõeldud selleks, et pakkuda 

9. klassi lõpetajatele võimalust võrrelda mitmeid erinevaid Pärnu linna koole, 

näiteks puhkeruumide olemasolu, sportimisvõimalused. Antud andmebaas 

jõuab virtuaalsele kandjale. 

 

b. Heakorra- ja planeerimiskomisjon ‒ projektitaotlus bussigraafikutest on 

läbitöötamisel. Projektitaotlus saadetakse parendamise eesmärgil kõikidele 

Pärnu linna Noortekogu liikmetele tutvumiseks. Koostöö käib 

infotehnoloogiga, kellega luua virtuaalsel kujul “Ideepank”. 

 

c.   Kultuuri- ja spordikomisjon ‒ enne veeburarikuu istungit toimus komisjoni 

koosolek, kus pandi paika orienteerumispunktid. Avastati 13 erinevat punkti, 

sh mitmesugused pargid, mälestusmärgid, ehitised. Toimumisajaks pannakse 

istungi käigus aprillikuu. Vabatahtlikena on oodatud üritusele kõik Pärnu linna 

Noortekogu liikmed. 

 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon ‒ komisjoni kokkusaamine, et hakata 

mõtlema kogumiskastidele ning võimalusel kogumiskaste kaunistada. 

 



4. Pärnu linna Noortekogu uue pressiesindaja valimine 

Pärnu linna Noortekogu otsib endale uut pressiesindajat. Kandidatuuri on üles seadnud 

kaks kandidaati: Enn Mäeorg, Amalie Sillat.  

Kandidaatide motivatsioonikõned: a) Enn Mäeorg ‒ pressiesndajaks, sest huvitatud 

ajakirjandusest. Tahab alustada õpinguid Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja 

kommunikatsiooni erialal. Teab ajaleheartikli struktuuri ‒ on avaldanud artikleid 

Pärnu Loodusmaja ajalehes, projektis Õpilaste Eesti 2015; b) Amalie Sillat – peab oma 

tugevaks iseloomujooneks kohusetundlikkust. Kirjutanud kaks aastat koolilehes; 

põhilised žanrid, milles on kirjutanud, ürituste reportaažid ning intervjuud. Toimub 

hääletus. 

Kandidaadid: Enn Mäeorg, Amalie Sillat. Hääletustulemustest lähtuvalt saab Pärnu 

linna Noortekogu uueks pressiesindajaks Amalie Sillat. 

 

5.   Pärnu linna Noortekogu uute logovariantide tutvustamine 

Esimene logovariant – moderniseerida vana logo, mille käigus lõigata osa alumisest 

osast, et muuta välimust kaubanduslikumaks. Teine logovariant – paksemas kirjas ning 

diplomaatiline väljanägemine 

 

6.   Pärnu linna Noortekogu uue liikme Enn Mäeorg´u vastuvõtt ning tema sõnavõtt 

Enn Mäeorg võetakse ühehäälselt Pärnu linna Noortekogu liikmeks. Enn Mäeorg 

tõdeb, et talle meeldib jalgapall, huviring Loodusmajas ning õppida Pärnu Ülejõe 

Gümnaasiumis. 

 

7.   Volikogu Noortekogu komisjon – bussisõit tasuta?! 

Tasuta bussisõit Pärnu linnas ‒ arutelu . Näiteks langetada kuupileti hind õpilasele 

kolmele või neljale eurole. Esimese klassi õpilased sõidavad igavesti tasuta. 

Kooliminek, trenniminek. Taotlused neile, kes rohkem vajavad/ tahavad.  koolibusside 

loomine, mis oleksid tasuta. Tudengite võrdsustamine üldhariduskoolide õpilastega, st 

ühtsete piletihindade loomine. 

 

 

Juhataja       Protokollija 

  Kertti Merimaa      Mart Kimmel 

 



 

 

 

 


