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OTSUSTATI: 
1. Komisjonide ettekanded 

a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 
Komisjoni aktiivsed liikmed Karit ja Andraš valmistasid kenad Pärnu 
kodutute loomade varjupaika tutvustavad plakatid, mida istungil meile 
näidati. Iga kooli esindaja ülesandeks jäi see plakat oma kooli üles 
riputada. Teiseks valdkonnaks, millega komisjon tegeles, oli 
jalgrattateede olemasolu ja seisukord Pärnu linnas, sellest on valminud 
artikkel ajalehe tarvis ning artikkel edastatakse läbivaatamiseks ka listi. 

b. Hariduskomisjon:  
Seekordset komisjoni koosolekut ei toimunud. Tehti ettepanek 



komisjonide liikmeid telefoni teel koosoleku toimumisajast teavitada, 
et kõik kohale tuleks. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Otsustati minna Volikogu Sotsiaalkomisjoni tööd jälgima, selleks lepiti 
kokku komisjoni esimehe Asso Kommeriga, et minnakse külaliseks 
järgmisele komisjoni koosolekule, mis toimub 15. mail. Et osalejaid 
rohkem oleks, soovitakse ka mõni teine komisjon kaasata. Pärnu 
abilinnapea Simmo Saar tegi ettepaneku minna ka Volikogu istungit 
ning Linnavalitsuse istungit jälgima. Otsustati võtta spordipäeva 
korraldamine Spordi- ja kultuurikomisjoni ülesandeks ning hakata 
sellega tegelema. Ilmselt plaanitakse teha võrkpalli võistlus Volikogu 
ja Noortekogu liikmete vahel, millele järgneks piknik vabas õhus. 
Ürituse toimumisaeg jääb maikuu lõppu või juuni algusesse. 
 
 

2. Spordipäev 
Spordi- ja kultuurikomisjon võtab ürituse korraldamise enda peale. Spordipäev 
toimub eeldatavasti ajavahemikus 26. mai – 6. juuni. Võrkpallivõistlusele 
järgneb piknik vabas õhus. Iga komisjoni ülesandeks jääb mõelda välja üks 
mäng, mida ühiselt Volikogu liikmetega mängida.  
 
 

3. Uus juhatus 
Arutasime uue juhatuse koosseisu üle. Korraldati anonüümne hääletus, keda 
uues juhatuses näha soovitakse. Juhatus teeb vastavalt tulemustele ettepanekud 
neile noortele. 
 
 

4. Põhikiri 
Juhatusel on plaanis teha rida muudatusi Noortekogu põhikirjas. Selleks 
tutvustati plaanitavaid muudatusi Noortekogu liikmetele. Põhikirja 
muudatused arutab iga komisjon oma koosolekul läbi ning teeb järgmisel 
istungil ettepanekuid. Uuenenud põhikiri loodetakse järgmisel istungil vastu 
võtta. Pärnu abilinnapea Simmo Saar tegi ettepaneku edaspidi eelnõude juurde 
ka seletuskiri kirjutada, et oleks lihtsam ja hõlpsam muudatusi jälgida. 

 
 
5. Linn lilleliseks 

Kajari tutvustas üritust nimega Linn lilleliseks, mis toimub 13. mail algusega 
kell 13.00 Pärnus. Ürituse raames istutatakse Pärnu Rehabilitatsioonikeskuse 
aeda hekitaimi. Eesmärgiks on edendada puuetega ja puueteta noorte koostööd 
ja omavahelist suhtlust. 
 
 

6. Uus liige 
Noortekogu Kutsehariduskeskuse esindaja Maaja Tigane tutvustas end ning 
avaldas soovi meiega liituda.  

      
 
 



7. Kutse 
Pärnu Noortekogu esindus on kutsutud 20. mail Tallinnas toimuvale noorte 
osaluse arutelule, mille teemaks on noorte kaasamine poliitikasse. Arutati 
transpordi üle ning kui tahtjaid on piisavalt, toimub minek väikebussiga. 
Praeguseks on avaldanud soovi 7 liiget. 
 

 
8. Esineja 

Seekord esines meile ENTK noorte osaluse peaekspert Gerd Tarand, kes jagas 
meile palju häid ettepanekuid ning soovitusi. Näiteks soovitas ta meil oma 
koosolekutele ka Linnavalitsuse esindajaid kutsuda, et saada häid mõtteid ning 
oma tegevusest teada anda. Samuti peaksime pöörama rohkem tähelepanu 
sellele, mis peale ettepaneku tegemist edasi saab, et oma tahtmist saavutada. 
Noortekogu peaks kaasama koolide esindajate kaudu meie tegemistesse ka 
ülejäänud koolinoored ning infot edasi andma. Noortekogu võiks 
organiseerida Linnavalitsuse esindajate jälgimiseks töövarjupäevi. Koolidesse 
võiks kinnitada nö valged paberid, kuhu õpilased ettepanekuid teha saaks. 
Oma ideid tuleks kindlasti edasi anda ka järgmisele juhatusele, et neid ellu 
saaks viia. Et Noortekogu töö oleks efektiivsem, tuleks passiivsed liikmed 
nimekirjast kustutada. Loengu lõpus tegime liikmetega ka väikese väitluse, 
kus osapooled jagunesid kaheks, ühed pooldasid Noortekogu olemasolu, teised 
eitasid ja tunnistasid selle mittevajalikuks.  
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Teele Karro     Birgit Peterson 


