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1. Esimehe sõnavõtt 
2. Södertalje 
3. Kristo Petersoni ettekanne ESCU-st 
4. Põhikooli ja Gümnaasiumi põhiseaduse muutmine 
5. Tartu ja Saaremaa Noortevolikogude kohtumise head ja vead. 
6. Mõttetalgud 
7. Komisjonide ettekanded 

 
1. Esimehe sõnavõtt : Liis tervitab ja kinnitab päevakorra. 
 
2.Södertalje : Piltide vaatamine, kogumuste jagamine. Teemadeks olid :  
*Noortepoliitika 
* Rassism 
*Hirm muulaste eest 
* Kuidas muuta Södertälje paremaks 
 
Mõte –luua Eesti-Rootsi-Libanoni organisatsioon, kuhu kuuluks igast riigist 5 
inimest. Eesmärk oleks arutada riikide probleeme, kajastada nende riikide probleeme 
ülemaailma. 
 



3. Kristo Peterson valiti ESCU juhatusse – avaliku poliitika valdkonda juhtima. 
Tutvustab ESCUt ja mida ta seal teeb. 
 
4.Põhikooli ja Gümnaasiumi uss põhiseadus. Arutatakse uut haridus gümnaasiumi-
ja põhikooli uut põhiseadust, mis saab edasi Pärnu koolidest   
ja matemaatika eksamist, mis tahetakse muuta kohustuslikuks. 
 
5. Tartu ja Saaremaa 
oortevolikogude kohtumise head ja vead. 

 

6. Mõttetalgud 2009 , 1. mai, Osavõtta sellest Noortekoguga. Koda moodustada 
Pärnumaa Noorteliiduga. Teema oleks :  Tervis, sport ja sisukas vabaaeg. Marleen 
Saat registeerib meid ära ja oleks ka koja juht. 
 
7. Komisjonide ettekanded 

 
* Kultuuri-ja spordikomisjon 

-Värvida üle spordi staadiumid, jooned.populaarsemad kohad 
-Skatepark – mai alguses võiks minna komisjoni koosolekut  tegema Skate parki ja 
skateritelt endilt küsida mida nad tahavad. Skeiterid tahavad sisehalli. 
 
*Hariduskomisjon -   

- Noortekogu volikogu komisjonis esitati väga palju küsimusi. 
-Komisjon vaatas kõik eelnõud läbi ja tegi parandus ettepanekuid, esitati küsimusi 
Komisjonis 
-Kutsuda koolidesse(põhikoolidele) igasuguseid huvitavaid inimesi rääkima, keda 

sellist kellel on võimu ja motiveeriks noori. Kuulsused noortele lähemale. teha 
projekt, et neile inimestele maksta –kui nad tahavad. Trantspordi raha. 
-Liis arvas, et uut seadust peaks viima noortele lähemale ,et hariduskomisjon teks 
seda. infovoldikud, õpetajate kaudu levitama infot, plakatid , infotund ? 
-õpetajad ametikoolist , lähevad pensionile , saavad koondamistasu, suunatakse 

kutsehariduskeskusesse. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


