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OTSUSTATI: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimehe Kertti Merimaa tervitus Pärnu linna 

Noortekogu liikmetele ning külalistele. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon: 

Komisjon on jõudnud koolide võrdlusprojekti sedavõrd kaugele, et 

veebilehitseja http://www.koolid.ee on valmis. Seal on täheldatud kõikide 

koolide tabelid ning koondvõrdlustabel.  Promomine toimub nii 

gümnaasiumides kui ka põhikoolides Pärnu linna Noortekogu liikmete poolt. 

Eesti Rahvusringhäälingule anti raadiointervjuu, mille vorming on kättesaadav 

Eesti Rahvusringhäälingu koduleheküljel: http://www.err.ee . Vastukaja on 

saabunud nii kontakttelefoni kui ka elektronpostiga – on ette tulnud andmete 

täpsustamist. Koosolekul tehti ettepanek promoda http://www.koolid.ee 

kodulehekülge haridusalastel messidel, näiteks Suunajal. Kodulehekülg 

http://www.koolid.ee  võiks paikneda ka Pärnu linna koduleheküljel. Aasta 

möödudes pilootprojektist loodetakse valmis saada üle-eestiline 

võrdlussüsteem, milles Pärnu linna Noortekogu abistab Eesti Õpilasesinduste 

Liitu. 

 

b. Majandus- ja sotsiaalkomisjon: 

Komisjonil on töös koolitarvete kogumise projekt ning ühendust on võetud 

kõikide Pärnu linna üldhariduskoolidega. Peaaegu kõik üldhariduskoolis on 

valmis tegema koostööd. Pärast märtsikevadvaheaega lähevad kastid ning 

plakatid esialgse plaani kohaselt koolidesse. Kastide eest vastutab komisjon, 

kuid hetkel on arutamisel, millisel moel kastid soetatakse. 

 

 

 

3. Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haridusnõuniku Katrin Uutsalu 

sõnavõtt 

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskond pakub välja koostööuuringu, mis eelkõige 

kätkeb koolielu – mida õpilased tunnevad, mõtlevad, mis on neile oluline. 

http://www.koolid.ee/
http://www.err.ee/
http://www.koolid.ee/
http://www.koolid.ee/


Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme on välja töötanud järgmised küsimused: mis tundus 

koolielus tähtis, mis vähemtähtsam; mis oleks võinud olla olemata. Need on 

toetavad küsimused, et iseloomustada enda koolipäeva. Esialgse idee kohaselt 

plaanitakse luua ajaveeb, kuhu õpilased teevad aeg-ajalt sissekandeid. Pärnu 

linnast oodatakse uuringust osa võtma 10 inimest, kes kirjutaksid 7 päeva järjest 

enese tundeid koolipäevadest. Täpsem informatsioon saadetakse Pärnu linna 

Noortekogu infolisti. Huvitujatel palutakse ühendust võtta haridusnõuniku Katrin 

Uutsaluga. Haridusalase uuringu tulemuste kajastamine ning arvamused uuringu 

kohta võiks kajastuda ajakirjas Haridus. Kindlasti on uuringutulemuste saamine 

ning analüüsimine oluline Tallinna Ülikoolile, sest nende üheks õppesuunaks on 

õpetajakoolitus. 

 

4. Pärnu Raadio omanike vahetus ning noorte aktiivsus raadioeetris 

Pärnu Raadio vahetas äsja omanikke. Uus omanik otsib koostööpartnereid, kes 

soovivad saada väljundit ning seda Pärnu Raadio kaudu. Omanik pöördus Pärnu 

Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poole, küsimusega – „Kas Pärnu 

noored tahaksid noorteraadio aega argipäevadel ajavahemikul kella 19 kuni 20?“ 

Kas teha koostöd üldhariduskoolide meediaklassidega ja/ või kaasata 

üldhariduskoolide kooliraadioid? Raha selle eest ei maksta, aga see on 

märkimisväärne väljund noortele – eetriaeg päris raadios.  

Milline võiks olla Pärnu linna Noortekogu osatähtsus raadios? 

 

5. Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna üldhariduse peaspetsialisti   

Virve Laube sõnavõtt 

Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube soovib uurida Pärnu linna Noortekogu 

arvamust olümpiaadide süsteemist. Kas praegune olümpiaadide süsteem 

(koolivoor, linnavoor, piirkonnavoor, üleriigiline voor) vajab muutmist ja/ või 

täiendamist? Kuidas võiks toimuda olümpiaadideks ettevalmistumine / andekate-

võimakate õpilaste tunnustamine kooli ning linna tasandil? 

 

 

 

 Juhataja:     Protokollija:  

  Kertti Merimaa    Andraš Tšitškan 


