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1. Avaldused 

Inimesed, kes ei olnud oma liikmeksastumise avaldust seni veel ära toonud, 

edastasid avalduse juhatusele. 

 

 

2. Küsimustiku täitmine 

Kõik kohalolijad täitsid sülearvutis ära küsimustiku internetileheküljel 

http://www.eformular.com/imret/noorteettevotlus2010.html 

Küsitluse viis läbi Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, eesmärgiga 

kaardistada kas ja kui palju tegeletakse Pärnumaal noorte ettevõtlikkuse 

arendamisega ja ettevõtlusõppega. Küsitluse sihtgrupiks on valitud 

organisatsioonid, mis tegelevad noortega (koolid, noortekeskused, 

http://www.eformular.com/imret/noorteettevotlus2010.html


noorteühingud jne). Saadud info põhjal  planeeritakse edasisi tegevusi seoses 

noorte ettevõtlikkuse/ ettevõtlusõppega Pärnumaal. 

 

 

3. Põhikiri 

Pandi hääletusele uus põhikiri, mis võeti vastu 12 (kaheteistkümne) 

poolthäälega ning üks liige oli erapooletu. 

 

 

4. Pärnu Linnakodaniku Maja 

Pärnu Linnakodaniku Maja võttis Noortekoguga ühendust üsna kohe pärast 

kultuuri- ja spordikomisjoni läbiviidud linnaorienteerumist ning pakkusid 

välja variandi luua Linnakodanike Majja Pärnu linna Noortekogu tutvustav 

ruum, kus oleksid dokumendid, pildid ning muu Noortekoguga seonduv. 

Seega võiksid kõik liikmed mõelda, mis sellises tutvustavas nurgas olema 

peab ning kui keegi soovib aidata arhiveerimise tööga, siis tuleks sellest 

juhatuse liikmeid teavitada. 

 

 

5. Endla teatri etendus „Mässajad“ 

Pärnu teater Endla pakub koos teatrietendusega ka ühiskonnaõpetuse tundi. 17. 

märtsil käesoleval aastal toimuval etendusejärgsel arutelul osalevad koos 

publikuga ka lavastaja Andres Noormets, autor Roy Strider ning trupiliikmed 

Liis Laigna, Marta Pulk, Sten Karpov, Lauri Kink, Priit Loog, Jaanus 

Mehikas, Tambet Seling. Jagati flaiereid ning paluti informeerida ka oma 

kooli. 

 

 

6. Komisjonide ettekanded 

a) Hariduskomisjon: 

Jõutud on koolide võrdlussüsteemi loomisel väga kaugele: tehti laiendatud 

koosolek kuhu kutsuti ka teiste komisjonide liikmed. Täpsel pandi paika 

see, kuidas koolide esindajad infot koguma hakkavad ning määrati, kes 

kogutud andmed tabelina edastab. Pärnu Postimees annab välja teatmiku 

“Teelahe 2010” ja Katrin Uutsalu andis hariduskomisjonile Pärnu 

Postimehe ärijuhi Aidi Mesi kontaktid, et talle võrdlussüsteem edastada. 

Teatmik, koos Noortekogu kogutud andmetega läks eile trükki. Teatmikku 

jagatakse kõigile põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele tasuta. Järgmiseks 

plaaniks on hakata ka  huvikoole kaardistama. 

b) Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Komisjon töötab hetkel prügiteemaliste voldikute kallal ning sellega 

seoses kais Andraš Tšitškan heakorra spetsialisti Arvo Kase juures ja 

räägiti prügikastide värvimisest,  eelnevalt oli palutud ka prügikastide 

nimekirja. Prügikastid pole seni kaaridistatud, seega kui komisjoni 

liikmed teevad bussipeatustest pilte, siis pildistatakse ka bussipeatustes 

olevaid prügikaste. Pildistatakse nii prügikaste, mis on maas kui ka 

postide küljes. Samuti on valmis ka prügiteemalise voldiku prototüüp, mis 

tuleb mustvalge. Hetkel takistab komisjoni tööd ilmastik ning 

bussipeatused ja prügikastid on suure lume all. Komisjon ootab paremat 

ilma, mil saab korralikult mõõte võtta ning selgeid pilte teha. 



c) Majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Leiti lauamängude maaletooja Regato ning saadeti  kiri selle firma 

juhatajale, et saada lauamängudele pakkumine. Samuti otsitakse mange ka 

pandimajadest ja second- hand poodidest.  Lastekodusse minnes on vaja 

välja mõelda, kas koos nendega küpsetada või vaid mängida. Samuti saaks 

ka ülsanded ära jaotada: teha näiteks vahvleid, või muffineid ja 

gruppidega ülesandeid  vahetada- üks  

grupp mängib, teised küpsetavad.   

d) Kultuuri- ja spordikomisjon: 

Orienteerumine on nüüdseks läbitud etapp ja see läks hästi: I koha 

saavutas Pärnu Koidula Gümnaasium, II koha  Ühisgümnaasium ning  III 

koha  Väike Vabakool, kõik said täna oma auhinnad. Koguti mõtteid ka 

järgmiste ettevõtlmiste jaoks: 

a) teha omaloominguõhtu kuhu kutsuda noori, kes kirjutavad “sahtlisse” ja 

kutsuda ka profesionaalseid luuletajaid;  

b) mõeldi ka jalgpalliväljakute korrastamisele; 

c) tekitada üks väljak juurde, kuid väravad osutusid väga kalliks ning 

linnalt tuleb küsida maa-ala kuhu uus plats luua;  

d) kultuuriõhtu- Ühisgümnaasiumis toimus Hispaania õhtu, kus  

vabatahtlikuna töötav noormees rääkis oma mast, kultuurist ja Hispaania 

koolisüsteemist; kogu vestlus toimus inglise keeles;  

e) Rannaparki 24h kunstinäitus üles panna, sihtgrupiks oleksid kunsti 

harrastajad, mitte profesionaalid. Algatuseks ei pea just välitingimustes 

tegema, võiks  rääkida näiteks Uue Kunsti muuseumiga. Suvel on väga 

hea teha Ammende villa hoovis- kaubamajad ei sobi;  

f) teha koos üritus, kus osaleksid  muusikud, luuletajad ja sahtlisse 

kirjutajad kõik koos. Temaatika peaks muutuma vastavalt aastaajale. 
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