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OTSUSTATI:
1. Esimehe tervitus
Esimees rääkis ekskursioonist Saaremaale, näitas sellest pilte ja osalejad
jagasid teistega muljeid selle kohta.

2. Vilistlaste õhtu
Komisjon peab korraldama Pärnu linna Noortekogu vilistlastega ja Pärnu linna
Noortekogu praeguste liikmetega sotsialiseerimisõhtu.

3. Kodanikuühenduste ümarlaud
Pärnu linna Noortekogust oodatakse esindajat Kodanikuühenduste ümarlauda.
Valisime sinna esindajad, nendeks on Maarja Pütsep ja Pamela Kepart.

4. Piparkookide tegemine
Tuli idee teha sotsialiseerimisõhtu piparkookide tegemise vormis. Kokku tuleb
leppida aeg. Tuleb külastada foorumit ja välja pakkuda oma ideed, kellele
piparkooke kinkida.

5. Komisjonide ettekanded
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon:
Komisjon arutles bussigraafikute üle. Erik Nisu uuris asja lähemalt,
kuidas linnale ettepanekut teha bussigraafikute olukorra
parandamiseks. Pamela Kepart küsis linnavalitsusest bussigraafikute
stendide kohta (kuhu graafikud paigutada), vastati, et arengukava
istung toimub aprillis ja selleks tuleb ettepanek linnale teha. Arutleti
veel probleemide ja ideede üle Pärnu linnas. Esile kerkis ettepanek, et
linn võiks toetada koole nende lõpuaktuste korraldamisel ning
probleem väheste rattateede kohta. Räägiti ka järgmisest koolitusest ja
pakuti välja ideid.
b. Hariduskomisjon:
Tegeletakse küsitlusega, osad koolid on juba ära vastanud. Vastanute
info tuleb kokku koguda ka ülejäänud koolidest ja lõpus läbi
analüüsida. Plakatid on juba valmis, järgmisel nädalal pannakse ülesse.
c. Kultuuri- ja spordikomisjon:
Eelmisel komisjonikoosolekul võeti kokku kunstikonkurss ASI, tehti
valmis diplomid ning pandi kokku auhinnad. Järgmisel koosolekul
võetakse endale uued alad, millega tegelema hakata.

6. Uus liige
Pärnu linna Noortekoguga tahtis ühineda Maarja Pütsep. Esmalt toimus
enesetutvustus, misjärel toimus hääletus liikmete poolt või vastu.
Tulemused olid järgmised:
Maarja Pütsep – vastu võetud ühehäälselt

7. Jaan Urbi sõnavõtt
Jaan urb võttis sõna ja rääkis noortekogust.

8. Kajari Virnhoffi sõnavõtt
Kajari Virnhoff rääkis Pärnu Hansagümnaasiumi 12.a klassi ja 4. klasside
osalemisest Aasta Heategu projektis. Gümnasistid pälvisid tiitli Pärnu Haigla
lasteosakonnas käies ja oma panust tegemas. Neljandad klassid pälvisid tiitli
kodutute abistamiseks panust tehes.

9. Mappide jagamine
Kõikidele Pärnu linna Noortekogule jagati liikme nimega ning Pärnu
noortekogu logoga mapid.

10. Muu
Järgmine istung toimub 11. jaanuaril kell 16:00 volikogu saalis. Sel istungil
esitab ettekande koolist Karit Sepp, kooliks on Pärnu Ülejõe Gümnaasium.
Küsiti üle ka liikmeavaldused.
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