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OTSUSTATI: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Kertti Merimaa tervitab kõiki istungil    

osalenud Noortekogu liikmeid. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Hariduskomisjon  Pärnu linna üldhariduskoolide üheksanda klassi 

õpilastele jagatakse tagasiside lehed, millel nad avaldavad oma arvamust 

uue portaali: http://www.koolid.ee sisu kohta. Koolid.ee on veebikandjal 

tutvustus Pärnu linna gümnaasiumide kohta, et tuua õpilasteni 

informatiivne teave võimalustest (nt huviringid, valikained, 

spordivõimalused), mida üks või teine gümnaasium Pärnu linnas pakub. 

 

b. Spordi- ja kultuurikomisjon: Orienteerumine Pärnu linna üldhariduskoolide 

võistkondade vahel võib jääda toimumata 2010/ 2011. õppeaastal. 

 

c. Heakorra- ja planeerimiskomisjon: Bussigraafikute projektitaotlus on 

loodud ning on hetkeseisuga retsenseerimisel Marika Valteri poolt. 

Loomejärgus on projektitaotlus Ideepanga kohta. 

 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon  Projekt „Koolitarvete kogumine 

abivajavatele peredele“ on valmimisjärgus. Maikuus otsustatakse 

korraldada koolides kogumispäevad, et kontsentreeritumalt kogumine läbi 

viia. Kontakti võetakse Pärnu Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialisti 

Irene Peterson´iga. 

 

 

 

http://www.koolid.ee/


3. Esimehe Andraš Tšitškan´i sõnavõtt 

Esseekonkurssi „Meie homne ühine Pärnu“ eestvedaja ootab Pärnu linna 

Noortekogu liikmete esseesid kuni 18. aprillini 2011. aastal. 

Pärnu linna Noortekogu liikmetele käis märtsikuu istungil tutvustamas 

„Koolipäevade analüüsi“ Katrin Uutsalu. „Koolipäevade analüüs“ on  Tallinna 

Ülikooli poolt läbi viidav uuring, mille eesmärgiks on teada saada õpilaste 

emotsioonid koolipäeval, samuti soovitused, mis oleks võinud olla koolipäevas 

teisiti, näiteks õpetajate poolt läbiviidavates tundides. 

Maikuu istungile tuleb Pärnu linna Noortekogu liikmetel, kes lõpetavad põhikooli 

ja gümnaasiumi, kaasa tuua enda asendusliige. 

Tegevusaasta lõpuistungil, mis toimub juunikuus, valivad Pärnu linna Noortekogu 

liikmed endale uue juhatuse. Juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja infojuht. 

Kandideerimissoov tuleb saata Andraš Tšitškani e-posti aadressile. 

 

4. Infojuhi Mart Kimmel´i sõnavõtt 

„Teeme ära 2011“ talgute raames tuleb korraldada Pärnu linna Noortekogu 

liikmete talgupäev, mille potentsiaalsed kohad (kolm kuni viis) valib infojuht Mart 

Kimmel ning edastab need seejärel Noortekogu infolisti. Talgupäevale on oodatud  

tulevased asendusliikmed. 

„Mai kultuurikeskus võib minna lammutamisele“ ehk Pärnu Postimehe artikkel 

võimalikust lammutamisest ja uue hoone rajamisest. Pärnu linna Noortekogu 

liikmed pakuvad välja, et uue hoone rajamisel tuleb arvestada järgmiste 

funktsioonide täitmisega  kino, raamatukogu, jõusaal, tantsutrennide saal, 

siseuisuhall, mägironimissein, Mai Noortekeskus, siserulapark ja muusikaruum. 

 

5. Pärnu Linnavalitsuse noorsoonõuniku Reine Tapp´i sõnavõtt 

Maarja Magdaleena gild on valmis saanud kotiga, mida kaasas kanda 2011. aasta 

Noorte Laulu- ja Tantsupeol. Kotti mahub kenasti laulupeolaulik, joogipudel, 

vihmakeep. Kotti on võimalik tellida ka väljaspool kollektiivi.  

 

 

Juhataja       Protokollija 

 Kertti Merimaa      Mart Kimmel 


