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1. Esinemine huvijuhtide nõupidamisel
Andraš Tšitškan ja Tauri Parik võtsid kuupäev osa Pärnu huvijuhtide
nõupidamisest koht ning Noortekogu tutvustati kahel koosolekul. Huvijuhte
informeeriti Pärnu linna Noortekogu töödest ja tegemistest ning lähemalt
räägiti eelseisvast orienteerumismängust.
2. Kristo Peterson
Kristo Peterson on Pärnu linna Noortekogu liige ning Eesti Õpilasesinduste
Liidu (ehk ESCU) juhatuse aseesimees ja avaliku poliitika juht. Tutvustas uut
põhikooli ja gümnaasiumi seadust ning tõi välja argumendid, miks need
peaksid olema eraldi.
3. Komisjonide ettekanded
a) Majanduskomisjon:
Käivitumas on lastekodude projekt, mille käigus viiakse Pärnu linna
lastekottu lauamänge ning veedetakse mängides üks päev koos seal
olevate lastega. Seoses lauamängudega on vaja leida inimene, kes

tõlgiks saksakeelsed mängud eesti keelde. Samuti on vaja korraldada
Noortekoguga üks päev, mille käigus vaadatakse üle kõik kogutud
mängud ning vajaduse korral need parandatakse. Mart Kimmel võtab
ühendust mängude Alias, Eesti ja Euroopa maaletooja(tega), et saada
sponsorlust või soodustust nende mängude soetamiseks. Aino-Silvia
Tali lubas saada kuskilt Eesti mängu ning Liis Tapasia toob järgmiseks
istungiks ka ühe lauamängu.
b) Heakorra- ja planeerimiskomisjon:
Seoses bussigraafikutega käidi Pärnu majandusosakonna liikluse
spetsialisti Toomas Tammela jutul, kes soovitas kirjutada projekti,
mille valmimisega aitab Noortekogu Pärnu linna arenguosakonna
juhataja Piret Sai. Samuti käidi ka Pärnu abilinnapea nimi juures, kes
andis nõusoleku, et juhul kui projektiga vajaminevat summat saada ei
ole võimalik, saab finantsabi Pärnu linnalt.
Tegeletakse ka prügiteemaliste voldikutega, mille prototüüp valmib
järgmiseks istungiks.
c) Hariduskomisjon:
Komisjon koostab Pärnu linna üldhariduskoole võrdleva tabeli näidise,
et saada esialgne pilt, millisel kujul tabel olema saab. Hetkel on
komisjoni liikmete abiga valminud 6 (kuus) tabelit ning kõigi 7
(seitsme) Pärnu gümnaasiumi kohta käiv materjal kogutakse 2010.
aasta veebruarikuu keskpaigaks. Valminud tabel loodetakse üles panna
Pärnu linna koduleheküljele www.parnu.ee ning Pärnu Postimehe
kaudu püütakse tabelit kättesaadavaks teha pea kõigile Pärnu elanikele.
Samuti pannakse kõikidesse Pärnu linna koolidesse suur (formaat?) ja
värvline plakat kogu üldhariduskoolide kohta, seesugune poster
pannakse üles ka infomessile „Suunaja 2010“.
d) Kultuuri- ja spordikomisjon:
Seoses Pärnu linna orienteerumisega said kõik komisjoni liikmed
ülesandeks sponsoritega (sponsorid on) suhtlemise. Üritust
reklaamivast plakatist tehakse kõikide Pärnu linna koolide tarvis
koopia ning iga kooli esindaja ülesandeks on see oma kooli üles panna.
Tauri Parik teeb pilti võistlusel olevatest punktidest ning saadab need
Noortekogu listi, et liikmed saaksid parima pildi välja valida.
Sealjuures palub Tauri Parik kõiki liikmeid orienteerumise
korraldamisel appi.
4. Pärnu linna Noortekogu sotsialiseerumine
Sotsialiseerumise korraldamise võtab enda korraldada Kärt Maalinn.
5. Sander Gansen
6. Arutelu
Arutelu toimub teemal, keda kutsuda järgmisel istungil esinema ning
kaalutakse meeskonnakoolitaja Aivar Hallari ja teema Jaana Junsoni vahel.
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