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OTSUSTATI: 
1. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon: 
Hariduskomisjoni koosolekust võtsid osa vaid kaks komisjoni liiget. Et 
kahekesi olulisi otsuseid vastu võtta ei saadud, siis arutati koolituse üle 
– mis teemal ja millal läbi viia.  

b. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 
Tehti ettepanek Noortekogu komisjoni koosolekul, et linn võiks 
koolidele 9. ja 12. klassi lõpuaktuste läbiviimiseks raha eralda. Praegu 
on paljud koolid majanduslikel põhjustel pidanud aktuseid kooli aulas 
või võimalas läbi viima ning sinna paraku kõikide lõpetajate tuttavad ei 
mahu, vaid vanemad. Linna eraldatud raha peaksid koolid kasutama 
suurema pinna üürimiseks, kus lõpuaktus korraldada, näiteks 
Kontserdimaja. Ettepanek pidi minema arutusele Volikokku. Pamela ja 
Gelly ülesandeks jäi 17. aprillil minna Volikogu istungile kuulama ja 



veenduma, et ettepanekuga ka tegeletakse. Veel arutati jalgrattateede 
olukorda Pärnu linnas. Leiti, et neid on liiga vähe. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Arutati, millega komisjon edaspidi tegeleda võiks. Otsustati minna 
Volikogu komisjonide tööd jälgima, selleks jääb Birgiti ülesandeks 
Asso Kommeriga ühendust võtta ning sobib aeg kokku leppida. 
Teiseks mõtteks oli järgmisel komisjoni koosolekul eelnõudega tutvust 
teha ning ka istungil neid eelnõusid arutada, et tulevased Noortekogu 
komisjoni liikmed saaksid aimu, millega seal tegeletakse. Iga lahkuva 
liikme ülesandeks jäi järgmisele koosolekule kaasa võtta oma 
järeltulija.  
 
 

2. Uued liikmed 
Istungil oli külaliseks Heakorra- ja planeerimiskomisjoni liikme Andraš 
Tšitškani järeltulija Kristo Peterson, kellest Noortekogu uus liige saab. 
Palusime tal end paari sõnaga tutvustada. 
 
 

3. Juhatuse valimine 
Viimase Noortekogu istungi toimumisajaks oli planeeritud 13. juuni, kuid 
kolm aktiivset liiget ei saa sel ajal istungist osa võtta, seega võib toimumisaeg 
muutuda. Istungil valitakse Noortekogule uus juhatus ja liikmete ülesandeks 
jäi mõelda juhatusse kandideerimisele.  
 
 

4. Sotsialiseerimine 
Arutasime, mida seekordseks sotsialiseerimiseks korraldada. Pakuti välja 
variandid: jalgrattamatk, jalgpalli või korvpalli võistlus Volikogu või 
Linnavalitsuse liikmetega. Otsustasime, et parem oleks pallivõistlus korralda, 
kuna ilmad võivad petlikud olla ning mitmepäevane jalgrattamatk ja sealjuures 
telkimine ei pruugi ilma tõttu võimalik olla.  
 
 

5. Projektid 
Viimasel ajal võttis Noortekogu osa kahest projektist – kohtumine Vaasa linna 
noortega ja koostööprojekt Rootsi noortega. Kirjeldasime projekti muljeid ja 
oma tegevusi. Tõime välja erinevusi ja sarnasuse Soome ja Rootsi ning Eesti 
noorte vahel. 

 
 
 
 
 
Juhataja                                                             Protokollija 
 

 
Teele Karro     Birgit Peterson 


