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OTSUSTATI: 
1. Sissejuhatus päeva 

Esmalt tervitati Kuressaare linna Noortekogu ning jagati üldmuljeid Pärnu 
noortekogu külaskäiku Kuressaare noortekogule. Sellele järgnes päevakorra 
tutvustamine. 
 
 

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

Arutleti edasi bussigraafikute probleemi üle. Pamela Kepart rääkis 
Simmo Saarega ja tuli välja, et arengukava koosolek toimub kindlasti 
aprillis, kuupäev on veel täpsustamisel. Pamela Kepart ja Gelly Mikko 
kontakteeruvad arengukavakomisjoniga ning noortekogu komisjonid 



tahavad arengukavasse sisse panna bussigraafikud. Loomade 
varjupaiga plakatid on valmimas ja peatselt saab neid koolides näha. 
Tuli idee teha koolitusi vaimse tervise kohta, ajakirjanduse kohta. 
Komisjonid teevad Pärnu linnale ettepaneku eraldada Pärnu linna igale 
koolile lõpuaktuste tarbeks rahaline toetussumma. Karoline Kelder 
lubas kirjutada ajalehte artikli Pärnu rattateede olude kohta. Koosoleku 
aeg muudeti kella 19:30 pealt kella 18:00 peale. 

b. Hariduskomisjon:  
Tehti ära koolides küsitlused, osad koolid jätsid teatavatel põhjustel 
tegemata. Arutleti igasugustel teemadel meid ümbritseva kohta. 
Hariduse valdkonnas arutati ülikoolis õppiva tudengi essee kirjutamise 
kohta. Arutelu järgmiseks teemaks oli kõrghariduse omandamise 
mittetasuliseks muutmine. Arutleti ka Pärnu linna prügiteema kohta ja 
kuidas probleemi paremini lahendada. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Võeti kokku kunstikonkurss ASI, korjati tööd näitustelt ära ning 
tagastati koolidesse. Koosolek toimus MSN’s. Tekkis mõte teha 
plakatid ja voldikud selle kohta, mida noored saaksid suvel teha (nt 
töö, laagrid), aga sellega ei jõuta enam tegutseda. Tuli plaan teha 
artikkel ajalehte, et muuta Pärnu linna kodulehekülje noorte 
külastatavus suuremaks. 
 
 

3. Järgmised istungid  
Aprillikuu istung toimub 11. aprillil. Tuli mõte selleks istungiks kohale 
kutsuda Pärnu noortekogu vilistlased, teiseks mõtteks oli Pärnu noortekogu 
vilistlased kutsuda salongiõhtule. Maikuu istung toimub 9. mail. Selleks 
istungiks peab tooma uued liikmed. 13. juunil toimub juunikuu istung, mil 
valitakse uus Pärnu linna Noortekogu juhatus ja lõpetatakse 2007/2008. aasta 
Pärnu linna Noortekogu tegevus.  
 
 

4. Grupitöö  
Pärnu ja Kuressaare linna noortekogud tegid grupitööd, mille kaudu õpiti 
tundma üksteise noortekogu struktuuri ja süsteemi. Lõppes gruppide 
ettekannetega kahe noortekogu iseloomustustega.  
 
 

5. Muu 
Peale ametlikku istungit mindi Tervise Paradiisi keeglit mängima ning õhtust 
sööma. 
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