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PÄEVAKORD: 

1. Esimehe sõnavõtt 
2. PMNL’i Noorte foorum 
3. Volikogu liikmetega spordiüritus 
4. Komisjonide ettekanded 
5. Viimase istungi aeg ja uus juhatus 

 
 

1.Esimehe sõnavõtt  

2. PMNL foorum :  16. mai 2009 Pärnu Avatud Noortekskuse Klubi-kohvik IN-is 
(Noorteväljak 2).   

Teemad: 

Noored ja töö täna   12:30-14:30  
Räägitakse noorte selle suve võimalustest tööturul, kuidas käituda ja mida jälgida.          
Samuti räägitakse töölepinguseadusest ja töölepingu sõlmimisest.  

Vabatahtlikuks välismaale?  14:45-16:00  
Välismaal käinud noored räägivad  oma kogemustest, kuidas töötada ja elada ajutiselt 
väljaspool Eestit. Räägime ka võimalikest probleemidest seoses vabatahtlikuks 
olemisega.  



Seks  17:00-18:00  
Seksuaalkasvatuse teemaline foorumi blokk, kus noored räägivad noortega. 
 

3.Volikogu liikmetega spordiüritus -  Võimalused oleks :  võrkpall, erinevad 
võistlused, teate võistlused. Otsustati võrkapalli kasuka. 

Toimumis aeg : Tervise Paradiisi muruplatsil, kus on võrkpalli võrgu laenutamise 
võimalus. Kui välistingimustes pole võimalik mängida siis on võimalus minna mõne 
Gümnaasiumi võimlasse.Hansagümnaasiumi hall või Ühisgümnaasiumi saal. Juuni 
algus , 5 juuni reede kell 13.00-14.00 . Teine varjant : 4 juuni kell 13.00-14.00 . 
Kesklinna võimla kohta uurib Gerrit Lääne ja Ühisesaali Liis Tapasia 

4.Komisjonide ettekanded : 

 * Kultuuri-ja spordikomisjon – Avalikele korvpalli platsidele mängujooned – 
Kristiina Kupperile saadeti kiri olukorra kohta, kaardistati spordiplatsid kuhu oleks 
vaja uusi piirjooni. 

* Majadus-ja sotsiaalkomisjon , Heakorra-ja planeerimiskomisjon - 

• Projekt prügikastide kohta- mis ei saanud toetust, pidi olema rohkem 
ümbernurga rääkimist . Euroopa noorte erifondist ei saadud rahalist 
toetust.Tuleb leida sügavam sisu sellele projektile. Probleem tekkis – et 
kunstikooli õpilased värvivad prügikaste , mitte tavalised noored. peaks olema 
koostöö kunstikooli õpilastega. Hasardi nõukogusse saadavad, Kultuurikapitali 
saadavad projekti, et saada rahastamist. Kirjutavad uue nime projektile. 

• Bussigraafikud- firmadelt hinnapakkumised . Firma Andre – pleksist klaas, 
kleepita graafik sinna taha ja siis kinnitada postile .. 10000 krooni. Raha 
saadakse projekti raames. Linnavalitsusest on saadud luba nende 
paigaldamiseks.  

• Ülekäigu radade jälgimine, kui keegi märkab kohta, kus ei ole neid, siis anda 
teada Andrašile ja info antakse edasi linnavalitsusse.  

 

* Hariduskomisjon – Kokkusaamine Katrin Uutsaluga. Katrin Uutsalu on Pärnu 
Haridusnõunik. Pärnu Noortekogu Hariduskomisjoni liikmed saavad osa võtta 
koolijuhtide ülekoosolekult, esialgu pealt vaatajatena ja hiljem, ka oma seisukohta 
avaldada. Pärnu Noortekogu võiks teha parandus ettepanekuid Pärnu linna 
haridussüsteemi arengukavas. (http://www.parnu.ee/index.php?id=1913 )  

 Korraldatakse puudumisõiguse kohta Interneti põhine küsitlus erinevates koolides 
käivate õpilastelt  

5.Viimase istungi aeg : Kodanike Maja 4 juuni kell 16.00  

Juhatas :                                                                                  Protokollis :  

Liis Tapasia                                                                             Mariliis Kaul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


