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OTSUSTATI: 
1. Põhikiri 

Loeti ette uusim versioon põhikirjast, seejärel tehti viimased ettepanekud ja 
parandused: 

a. ettepanek: lubada noorteühinguid noortekogus esindada kuni 2 liikmel 
igast noorteühingust (enne oli 1 liikmel);  
ettepanek vastu võetud (1 erapooletu, ülejäänud poolt); 

b. parandus: noortekogu juhatuse valimine tegevusaasta lõpus (enne oli 
uue tegevusaasta alguses). 

Põhikiri uute muudatusettepanekutega ja parandustega võeti vastu ühehäälselt. 
 



2. Komisjonide ettekanded 
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Viimasel koosolekul vaadati üle põhikiri (tehti ettepanek: lubada 
noorteühinguid noortekogus esindada kuni 2 liikmel igast 
noorteühendusest). Üheskoos vaadati läbi linnavolikogu 6 eelnõud, 
pärast esitleti volikogu Noortekogu komisjonis tehtud 
muudatusettepanekud. Koostati komisjonide aastakokkuvõte 
(http://www.parnu.ee/uus/index.php?id=226). Koosoleku lõpus valiti 
ühehäälselt uued komisjonide esimehed: 

1. Majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimees – Gelly Mikko; 
2. Heakorra- ja planeerimiskomisjoni esimees – Andraš Tšitškan. 

b. Hariduskomisjon:  
Viimane koosolek toimus interneti teel. Vaadati üle põhikiri (tehti 
parandus: noortekogu juhatuse valimine tegevusaasta lõpus, mitte uue 
tegevusaasta alguses). Koosolekul anti komisjoni selle aasta tegevusele 
hinnang (http://www.parnu.ee/uus/index.php?id=226). Uut esimeest ei 
valitud, sest suur osa liikmeid lahkub komisjonist seoses kooli 
lõpetamisega. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Vaadati üle põhikiri. Koostati komisjoni selle tegevusaasta kokkuvõte 
(http://www.parnu.ee/uus/index.php?id=226). Uut esimeest ei valitud, 
sest suur osa liikmeid lahkub komisjonist seoses kooli lõpetamisega. 
 
 

3. Punktisüsteem 
Noortekogu juhatus tänas kõige aktiivsemaid ja tublimaid noortekogu 
liikmeid, andes üle igale tublimale kinkekaardi: 

a. Mariliis Kaul; 
b. Keidi Õunap; 
c. Andraš Tšitškan; 
d. Karmen Kukk; 
e. Liisa Post; 
f. Birgit Peterson; 
g. Kätlin Org; 
h. Liis Tapasia; 
i. Erik Nisu; 
j. Teele Karro. 

 
 

4. Tagasivaade 
2007/2008 olid Pärnu linna Noortekogu peamised tegevused järgmised: 

a. valmis foorum; 
b. palju uusi liikmeid; 
c. koolitus „Noortekogu sisu ja kasu“; 
d. igale noortekogu liikmele noortekogu logoga mapp; 
e. tutvumine Kuressaare linna Noortekogu tööga; 
f. jõulupiparkookide valmistamine ja jagamine koostööpartneritele; 
g. noortekogu esindajad Pärnu kodanikeühenduste ümarlauas; 
h. filmiõhtu; 
i. ASI kunstinäitused; 



j. artiklid meedias (bussiliin nr 40, liuvälja küsitlus, Euroopa Noorte 
noortevahetuse programm, jalgrattateed); 

k. Pärnu Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosoleku külastamine; 
l. Kuressaare linna Noortekogu külastas Pärnu linna Noortekogu; 
m. ENTK noorte osaluse peaekspert Gerd Tarand külastas Pärnu linna 

Noortekogu istungit; 
n. kohtumine Vaasa linna noortega märtsikuus; 
o. Euroopa Noorte noortevahetuse projekt rootsi noortega Pärnus; 
p. Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise üritusel 23. veebruaril 

lippude ja voldikute jagamine Pärnus; 
q. põhikirja kinnitamine; 
r. külastati Riigikogu ja Stenbocki maja. 

 
 

5. Pärnu linna abilinnapea Jane Metsa sõnavõtt 
Esmalt pidas Jane Mets kõne. Tahtis, et loeme arengukava läbi ja teeme 
ettepanekud. Kuidas saame meie Pärnu elu paremaks teha ja kaasa rääkida 
sellel teemal? Noortekogu liikmed ei osanud sellele vastata, aga peame 
avaldama ajalehtedes ja mujal enda arvamust, kirjutama neile (kellele?) või 
tegema omavahel ühise otsuse ja pöörduma noortekogu arvamusega 
linnavolikogu või –valitsuse poole (peab olema põhjendatud).  
Sellele järgnes lühike arutelu liuvälja ja tehisliuvälja üle, räägiti 
noorteprobleemidest ja linna negatiivsest lisaeelarvest. 
Kõne lõpetuseks jagas Jane Mets noortekogu sellel aastal gümnaasiumi 
lõpetanuile tänukirjad; tänukirjad said: 

a. Teele Karro; 
b. Birgit Peterson; 
c. Kajari Virnhoff; 
d. Malle Seppor; 
e. Karit Sepp; 
f. Kätlin Org; 
g. Karmen Kukk. 

 
 

6. Uue juhatuse valimised 
Kõigepealt valiti ühehäälselt häältelugemiskomisjon: Gerrit Lääne, Liisa Post, 
Erik Nisu (komisjoni esimees).  
Enne hääletamist tutvustas iga kandidaat ennast ja vastas esitatud küsimustele. 
Juhatuse kandidaadid: 

a. infojuhi kandidaat – Mariliis Kaul; 
b. aseesimehe kandidaat – Gelly Mikko; 
c. aseesimehe kandidaat – Andraš Tšitškan; 
d. esimehe kandidaat – Liis Tapasia. 

Peale iga kandidaadi enesetutvustust toimus salajane hääletus. 
Hääletussedeleid jagati välja 17, hääletuskasti jõudis 16 sedelit. Kasutamata 
sedeleid 1. Kehtetuid sedeleid ei olnud. 
Juhatuse valimise tulemused: 

a. infojuht – Mariliis Kaul; 
b. aseesimees – Andraš Tšitškan; 
c. esimees – Liis Tapasia. 



7. Muu 
Istungi lõpetuseks söödi kooki ja tehti ühispilt. 
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