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1. Avaldused 

Juhatusele ei laekunud ühtegi uut liikmeksastumise avaldust. 

 

 

2. Jana Moosaar 

Jana Moosaar on Rahvusvaheliste Hansapäevade üks peakorraldaja ning ta 

pöördus Noortekogu poole abisaamise eesmärgil Hansapäevade 

korraldamisega seoses. Viimasel ürituse päeval (kas 26. või 27. juunil 2010. 

aastal) on vaja ära sisustada 3-4 tundi 40 erinevast rahvusest noorega 

(Saksamaalt, Lätist, Venemaalt, Soomest, Norrast) ning seetõttu tuleks välja 

mõelda ühine tegevus, mille suhtluskeeleks saab inglise keel.  



Pakuti välja järgmised tegevused: kanuumatk, Valgeranna seikluspargi 

külastus, piknik Reiu puhkekeskuses. Järgmiseks istungiks mõtlevad kõik 

liikmed välja, milline see konkreetne tegevus olema saab. 

 

 

3. Kristo Küdorf 

Kristo Küdorf on Pärnu Kolledži üliõpilane ning kuulis Pärnu linna 

Noortekogust infotunnis „Kohtumine üliõpilasega“, kus tekkis huvi 

Noortekogu tööde ja tegemiste vastu. 

 

 

4. Kärt Maalinna küsitlus 

Kärt viib läbi küsitlust seoses Noortekogu sotsialiseerumisõhtuga. Küsitlus 

asub interneti aadressil http://www.doodle.com/c4u633watzkdbyhv ning 

sellele peaksid vastama kõik liikmed. 

 

 

5. Komisjonide ettekanded 

a) Hariduskomisjon: 

Suure töö tulemusena ilmus Pärnu Postimehe vahel teatmik „Teelahe“, mis 

on mõeldud abiks 9. ja 12. klassi õpilastele edasise koolitee jätkamisel. 

Kohtuti Katrin Uutsaluga ning leiti, et  kogu info, mida “Teelahe” põhi- ja 

keskkoolide kohta sisaldab peaks olema kättesaadav ka internetis aadressil 

http://noored.parnu.ee/ ja Pärnu linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee. 

Hariduskomisjon vaatab veelkord kriitilise pilguga kogu süsteemi üle ning 

loodetavasti on peagi andmed ka Internetist kättesaadavad. 

Järgmise ülesandena hakatakse kaardistama huvikoole. 

b) Kultuuri- ja spordikomisjon: 

Tegeletakse jalgpalliväljakutega: tahetakse teha uus väljak Rannaparki 

korvpalliväljaku kõrvale ning valmistada sinna puust väravad. Täpse 

vastuse, kas sinna saab jalgpalliplatsi teha selgub esmaspäeval 15. märtsil 

2010. aastal arenguosakonna vastusest. Vastuse saadab Tauri Parik 

Noortekogu listi. 

c) Majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Käsil on lastekodude projekt ning saadi valmis sponsorluskirja mustand 

firmadele Rekato ja Mängumaailm. Samuti kaardistatakse erinevad 

secondhand kauplused ja pandimajad, et saada teavet selle kohta, kas neis 

leidub lauamänge. 

d) Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Bussigraafikute kaardistamiseks vajalike mõõtude võtmine on viibinud 

seoses halbade ilmastikutingimustega, seega ilmade paranedes võetakse 

mõõdud ja tehakse bussipeatusest ja selles olevast prügikastist pilt. 

Bussigraafikute jaoks on vaja kirjutada projekt ning meid abistab Pärnu 

Linnavalitsuse projektide koordinaator Mirje Auksmann, kes helistab 

esmaspäeval 15. märtsil käesoleval aastal Avatud Eesti Fondi, et teada 

saada, kas sinna saab projekti esitada. Kui projektiga vajaminevat summat 

ei saada, annab raha Pärnu Linnavalitsus. 

Kevadel toimub prügikastide disainikonkurss „Kultuurilised prügikastid“, 

mille teadvustamiseks pandakse igasse kooli ürituse plakat (A2 formaadis). 

Sellega seoses küsiti hinnapakkumist reklaamifirmadelt JaJaa ning Arta. 

http://www.doodle.com/c4u633watzkdbyhv
http://noored.parnu.ee/
http://www.parnu.ee/


Reklaamifirmas JaJaa tuleb ühe plakati hinnaks (paks paber, must trükk) 

120 kr, kuid meie eelarvet arvestades saab maksimaalseks hinnaks olla 70 

kr. Kuid värvilise A4 formaadis paberi peale musta trüki tegemine läheb 

Artas maksma 15 kr ning JaJaa’s 1,80 kr. Samuti saadab Gerrit Lääne listi 

prügiteemalise voldiku, et liikmed seda kritiseerida saaksid. 

 

 

6. Katrin Uutsalu 

Katrin Uutsalu on Pärnu linna haridusnõunik ning tegeleb eeskätt 

arengukavade koostamisega. Tutvustas Noortekogule Pärnu haridussüsteemi 

arengukava ja Pärnu linna noorsotöö arengukava (mis tehakse kümneks 

aastaks ja see saab sel aastal läbi). Koos tehakse noorsootöö ja haridussüsteemi 

arengukavad, mille esmane projekt valmib järgmiseks reedeks, 19. märtsiks 

2010. aastaks. 

 

 

 

 

 

Juhataja     Protokollija 

 

 

Andraš Tšitškan    Marleen Saat 


