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ISTUNGI KÄIK: 

 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe tervitas nii liikmeid kui ka külalisi ja 

tutvustas istungi päevakorda. Lisaks õnnitles kohalolijaid noortekogu 8. sünnipäeva puhul. 

 

2. Koolireform 

Abilinnapea Jane Mets tutvustab istungil osalejatele koolireformi käiku ja edasisi samme. Mets 

selgitab, et õpilasi väheneb ja sellest tulenevalt pole nii palju 10. klasse vaja. Reformi näol on 

tegu riigi poliitikaga. Mitmed koolid vajavad renoveerimist. Koolijuhtidest ja hoolekogude 

esindajatest on moodustatud komisjon, mis otsustab õppesuundade ja õpetajate jaotuse. 2015. 

aastal avatakse Pärnu Koidula Gümnaasium renoveeritult riigigümnaasiumina. Pärnu Ülejõe  ja 

Vene Gümnaasium muutuvad põhikoolideks, Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiaste kolib Pärnu 

Hansagümnaasiumisse, õppekava jääb samaks.  

Taavi Kreem: „Kas võib tekkida oht, et Ülejõe õpilased õpivad kahes vahetuses?“ 

Jane Mets: „Ei, seda muret ei ole.“ 

Diana Ustenko: „Mis saab Vene kooli õpilastest?“ 

Jane Mets: „Soovitan kogu klassiga ühiselt uude kooli minna. Vene kool jätkab programmiga, 

kus 60% ainetest õpetatakse vene ja 40% eesti keeles.“ 

 

3. Komisjonide ettekanded 

a. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – komisjoni esimees Dmitri Zvonkov käis 

Maanteemametis ja sai 100 helkurit, kuid leiti, et seda on liiga vähe. Vahepeal pakkus 

Reine Tapp välja, et helkurijagamise võiks varem ära teha, kuid lõpuks otsustati helkurid 

jagada siisi vahetult enne jõule. Dmitri otsib helkureid edasi sponsoritelt.  Õhku jäi 

rippuma küsimus, millal helkureid valmis siduda. Veel kerkis esile idee ette võtta midagi 

noortega, kes sõidavad lubadeta vanemate autoga. 

b. Hariduskomisjon – komisjoni eestvedaja Hanna Mai Raadik kutsub kõiki huvilisi 

varstitulevale koosolekule, kus on plaanis arutada ideid Sügiskoolituselt ja ka kummituslugude 

projektiga seoses. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni eestvedaja Taavi Kreem mainis, et komisjonil 

on varsti tulemas koosolek, kuhu on kõik huvilised oodatud. 



d. Liikmete komisjon – komisjoni eesvedaja Grete Latt lahkus Pärnu linna Noortekogust. 

Uuel istungil valitakse vastavalt Pärnu linna Noortekogu põhikirjale uus komisjoni esimees. 

e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni eestvedaja Triin Mäger puudus seoses õppetööga 

istungilt. 

 

4. Põhikirja muudatusettepanekute arutelu 

Pärnu linna Noortekogu juhatus tutvustab kohalolijatele noortekogu põhikirja 

muudatusettepanekuid seoses uute liikmete katseaja ja vastuvõtmise korraga. Omakorda 

tutvustatakse muudatusettepanekuid iga komisjoni koosolekul, et võimalikult paljud oleksid 

ettepanekutest teadlikud. Muudatuste poolt hääletatakse uuel istungil. 

 

5. Uute liikmete vastuvõtmine 

Vastu võeti üks uus liige, Heleen Saarse, kes kuulub nüüdsest Pärnu linna Noortekogu 

Hariduskomisjoni. 

 

6.  Infonurk ja tordi söömine 

Rannametsa koolituse tagasiside oli väga positiivne: Karoliine Aus: „Väga lahe, uusi tutvusi 

sai!“;  Mattias Soosalu: „Rainer Ratniku koolitus oli ülilahe!“. 

Kohalolijatele tutvustati Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni liikmete nimesid: Mattias 

Soosalu, Dmitri Zvonkov, Laura Sinimäe, Helen Maria Raadik (ja ka Triin Mäger, keda antud 

istungil ei viibinud). 

Mattias Soosalu kutsub noortekogulasi Kutsehariduskeskuse filmiõhtule vaatama filmi 

“Ürgmees”. 

 

7. Uue istungi aeg 

Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta kolmas istung toimub reedel, 13.12.2013, 

algusega kell 16:00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis, peale mida suundutakse pidulikule 

jõuluõhtusöögile restoran Edelweissi.  

 

 

Juhataja         Protokollija 

Laura Sinimäe         Hanna Mai Raadik 

 


