Pärnu linna ajaleht
Uudised

Linnavalitsus kutsub talgutele
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tasuta

Pärnu südames elab kindluslinn

Pärnu Linnavalitsus kutsub kõiki 29. aprillil heakorratalgutele. Sel kevadel teeme korda mereäärse raja Raekülas. Värskes õhus jagub tööd mitmeks tunniks ning
selle tulemusena saab prahist, võsast ja puuokstest puhtaks raja ümbrus, mis jalutamist ja jalgrattaga sõitu segab.
Kõik huvilised on oodatud 29. aprillil kell 11.00 Raekülla,
koguneme Uku puiestee, Vambola ja Hirve ristumiskohtades Kalevi puiesteega.
Soovitame tulla kummikutes ja kinnastes. Võimalusel võtta
kaasa kirved ja saed. Kõik talgulised saavad keha kinnitada maitsva supiga.
Huvilistel palume registreeruda e-maili teel
Sigrit.Kasemets@lv.parnu.ee või helistada telefonil
5349 3355 või 442 7933.

Konkurss Värvid linna
alustab kuuendat korda
Kõigile Pärnu linna
ehitiste omanikele
annab konkurss võimaluse osta soodsamalt värvitooteid ja
saada oma hoone ja
piirdeaia korrastamise eest rahaline
preemia, mida tänavu on välja pandud
kolm.
Osalemiseks tuleb
Eelmise aasta võidutöö
esitada
linnavalitsuse planeerimisosakonnale kirjalik avaldus, mille vorm
on kättesaadav nii osakonnas kohapeal aadressil Uus tn 5
kui ka linna koduleheküljel aadressil
www.parnu.ee. Värvid linna konkursist võivad osa võtta
kõik Pärnu linnas ehitisi omavad isikud.
Konkursiga saab liituda 24. aprillist 15. septembrini.
Avalduse registreerimise järel antakse planeerimisosakonnas võistlejale värvipass ja esitatud avalduse koopia, mille
alusel saab soodustusega kaupu osta kampaanias osalevatest kauplustest.
Iga-aastase konkursi eesmärk on linna visuaalse ilme
parandamine ja selle läbi elukeskkonna väärtustamine.
Eraldi tähelepanu pööratakse piirdeaedadele, mis võistlevad iseseisvalt ehitiste kõrval.

Supelrandade vesi on
väga puhas
Pärnu suplusrandade vesi on väga puhas, selgus Pärnu
Merejaama eestvedamisel läbi viidud Pärnu lahe vee puhtuse iga-aastasest uuringust.
Esmakordselt võeti veeproove mikrobioloogilisteks
analüüsideks ka jää alt. Varasematel aastatel on esimesed
analüüsid teostatud pärast jää minekut, selgitas keskkonna peaspetsialist Sigrit Kasemets.
Nüüdseks on selgunud mikrobioloogiliste analüüside tulemused, mille järgi on nii Raeküla, Mai kui ka Keskranna
rannas vesi puhas.
Tänavu teostati uuringuid põhjalikumalt, kuna selgitamist
vajas lahe vee kvaliteedi muutus. Viimase viie aasta jooksul on jõe- ja merevee kvaliteet olnud suhteliselt stabiilne.
2005. aasta suvel Pärnu randades ja lahel teostatud
veeanalüüside tulemused olid aga viimaste aastatega võrreldes ebaühtlasemad ning näitasid vee kvaliteedi muutumist, rääkis Eesti Mereinstituudi Pärnu Merejaama projektijuht Jüri Tenson.

Eestis on käivitatud seitse ettevõtjaid nõustavat
keskust. Pärnu saab ka oma ettevõtlusinkubaatori. Plaanidest lähemalt kirjutab Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Lehar
Kütt. Lk 7

F otokollaai autor Indrek Aija

Kindluslinn pakub Pärnu südames keskaegse Pärnu avastamisrõõmu igas eas inimestele.
Katrin Rahu
Linnaarengu
vanemspetsialist

K

äesoleval aastal elame
juba 755. aastaseks saanud linnas. Sellesse vanusesse mahub 150 aastat
kindluslinna staatust, mis peidab oma jälgi igal pool südalinnas. Kuid kas teame, kust
neid leida?
Möödunud aastal sai alguse
idee taastada Pärnus bastionide
rajad. Initsiatiivgrupp koosseisus Jana Trink, Aldur Vunk,
Tiit Kask, Heidi Taal ja Janno
Poopuu viis ka selle idee ellu ja
täna on Pärnus olemas uus võimalus seigeldes aega veeta
endises kindluslinnas.

Kindluslinna rada kolm
tundi pikk
Bastionide rajale aitab jõuda
kaart, millel on tähistatud kindluslinna seitse bastioni ning
ajaloolisi hooneid läbiv rada.
Ajaloolise raja läbimiseks
kulub kuni 3 tundi. Lisaks
rajale võib trükitud kaardilt
leida lugusid kindluslinna valitsejatest, ehitajatest, selleaegsest elust-olust. Aimu saab
Euroopa barokiaegsete ettekujutuste kohasest ideaallinnast,
milline on kord olnud ka Pärnu
linn.
Füüsiliselt rada maha märgitud
veel ei ole, ent tähistatud on
teekonna alguspunkt, mida
kaunistab maamärk Lastepar-

Mida tähendab sõprus linnade
vahel, kui palju on Pärnule
sõpruslinnasid vaja või kas
üldse on vaja, selle üle arutlevad Pärnu kolledi direktor
Garri Raagmaa ja kolledi lektor Tiit Kask. Lk 3

gis. Teekond lõpeb Muuseumiaida juures, kuhu peale aida renoveerimist on mõte ning soov
koondada bastionide rada põhjalikult tutvustav teabepunkt.
Raja ehitamine jätkub
Lisaks on plaanis bastionide
raja atraktiivne eksponeerimine, kindluse kontuuri esiletoomine linnapildis, kahe alles
jäänud bastioni  taevakehadelt
nimed saanud Luna ja Venuse 
taastamine. Samuti soovime
paremini eksponeerida bastioneid ühendavat vallikraavi
ning Tallinna väravat, mis
samuti säilitamiseks määratud
kindluslinna osa. Soovide
reaalseks teostamiseks on sel
aastal kavas välja töötada kind-

luslinna tervikkontseptsioon,
uurida põhjalikult vallide taastamise erinevaid teid ning hetkeolukorda, saada kogemusi
Belgia ning Hollandi kindluslinnade taastamisega tegelevatelt
spetsialistidelt. Mahuka projekti
toestamiseks loodetakse abi
Euroopa Liidu rahadest.
Kindlasti on Kindluslinna projekt oluline ka silmas pidades
rahvusvahelisi Hansapäevi 2010.
aastal, mida näeme linnaruumi
korrastamise ning atraktiivsemaks
muutmise hea võimalusena.
Bastionide raja kaardi saab
sümboolse tasu eest osta turismiinfokeskusest Rüütli 16.
Põnevat avastamist ajaloolisel
bastionide rajal!

359 aastat tagasi valmis Pühavaimu
tänava ääres Franz Carl Steineri
elamu. Tänasel päeval ootab elamu
juurde rajatud aed uut ja värsket
väljanägemist. Prantsuse stiili
soovitab linnakunstnik Janno
Poopuu. Lk 4
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Linnavolikogu otsustas
Pärnu Linnavolikogu 20. aprilli istungil
Päevakorda oli kinnitatud 31 punkti. Linnavalitsus võttis
tagasi otsuse eelnõu linnavara võõrandamiseks otsustuskorras ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava aastani 2025.

24. aprill 2006

Maagaas jõuab
Pärnusse aasta lõpuks

Vastu võeti I lisaeelarve
Teise lugemise läbis Pärnu linna 2006. aasta I lisaeelarve
2 023 560 krooni, mille tulude pool laekub täiendavatest
parkimistasudest. Suuremaid eraldusi läheb Pärnu
hansapäevade korralduseks. Kultuuriürituste reale on
lisaeelarvest planeeritud 200 000 krooni. Seltsitegevuse
real nähakse ette laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
Pärnus linnas tegutsevate kooride, rahvatantsu- ja folkloorirühmade juhtide töötasuks 296 172 krooni. Lisaeelarve kaudu saab täiendust ka reservfond.
Volikogu kinnitas määruse eelnõu Pärnu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamiseks,
esitamiseks ja 10 ringute menetlemisel ning kaasates
menetlemisse pädeva eskiislahenduste komisjoni.
Esimese lugemise läbis Pärnu linna haridussüsteemi
arengukava, mis näeb ette selle tegevuskava täpsustamist aastatel 2006-2008 ning täpsustusi haridussüsteemi arengus.
Võõrandati tasuta linnavara, milleks oli 9 arvutikomplekti.
Otsustati lubada võtta linnavalitsusel varalisi kohustusi
seoses avatud pakkumismenetlusega riigihanke korraldamisega vedaja leidmiseks Pärnu linna avaliku liiniveo
teostamiseks ajavahemikus 01.01.2007 - 31.12.1016.

Gaasitrasside paigaldus jõuab Pärnusse aasta lõpuks. Praegu käivad tööd Tootsis. Foto: Eesti Gaas

Volikogu vaatas üle Pärnu linna üldplaneeringu, jättes
kehtima linna üldplaneeringu ajavahemikul 2001-2025.
Volikogu vaatas üle Pärnu linna detailplaneeringu, tehes
muudatusi lisas nr 2. Muutustest informeerib linnavolikogu eraldi kohalikus ajalehes.
Pikendati European 7 võistlusala detailplaneeringu
lähteülesande kehtivusaega kuni 16. aprillini 2008.
Pikendati Pühavaimu - Lõuna- Nikolai - Kuninga tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu lähteülesande
kehtivusaega kuni 19. märtsini 2008.
Muudeti Pärnu Linnavolikogu otsust "Tallinna mnt 87e
ja Tallinna mnt 87f kinnistute detailplaneeringu
algatamine".
Algatati Karusselli 63 detailplaneering
Algatati Liblika 6 detailplaneering
Algatati ratsaspordikeskuse detailplaneering
Algatati Ringi ja Hommiku tänavate kinnistute
detailplaneering
Algatati Rähni 2a kinnistu detailplaneering
Algatati Rääma pargi kvartali detailplaneering
Algatati Suur-Jõe 36 ja 38 kinnistute detailplaneering
Algatati Roosi 4 kinnistu detailplaneering
Algatati Vana-Sauga sadamaal detailplaneering
Vastu võeti Tallinna mnt 87e ja Tallinna mnt 87f kinnistute
detailplaneeringu projekt
Kehtestati A. H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja
piirneva maa-ala detailplaneering
Kehtestati Liiva 2 kinnistute detailplaneering

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Uus tn 4, Pärnu, 80098, Telefon 443 1405
Toimetaja: Signe Leesmann
Kirjastaja: Veebimees OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine leht ilmub 22. mail.
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 35 senti.

Raul Kotov
Eesti Gaas, müügijuht
Eestis on 17 linna, kus saab
kasutada maagaasi. Sel aastal
lisanduvad veel neli, nende
hulgas Pärnu ja Sindi. AS Eesti
Gaas alustas 2003. aastal gaasitorustiku ehituse ettevalmistamist eesmärgiga jõuda 2006.
aasta lõpuks Pärnusse.
Esimese kohana sai Pärnumaal maagaasi 2004. aastal
Vändra. 2005. aastal valmis
torustik Tootsini. Oktoobris
jõuab gaas Sindi ja Pärnuni.
Kokku oli vaja rajada kolme
aastaga üle 50 kilomeetri kõrgsurve gaasitorustikku.
Gaasitorud rajame koos
võrguettevõtetega
Eesti Gaas on viimastel aastatel teinud koostööd teiste ettevõtetega, kes soovivad arendada gaasivõrke ja tegelda gaasimüügiga, ehk siis ettevõtetega, kes tahavad olla võrguettevõtted. Kokku on meil sellised koostööpartnereid üle
kahekümne.
Sama põhimõtet oleme
järginud ka gaasitorustike ehitusel Pärnu maakonna asulates
ja linnades. Vändras tegutseb
AS Fortum Termest, Sindis ja
Paikusel OÜ Tarbegaas, Sauga
ja Audru vallas OÜ Averson.
Pärnu linnas on tegevad mitu
ettevõtet  Raekülas OÜ Tarbegaas, Räämas ning Kesklinnas
AS Pärnu Soojus, Savi tänava
tööstuspiirkonnas AS Fortum

Termest, Vana-Pärnus OÜ
Averson. Eesti Gaas ise ehitab
Pärnus torustikud Niidu ja Jaama tänavate piirkonnas.
Miks oleme valinud Pärnu
gasifitseerimiseks koostöö võrguettevõtetega? Põhjuseks on
tööde mahukus ja soov võimalikult kiiresti pakkuda gaasi
paljudele tarbijatele. Selline
mitme ettevõtte ühine tegevus
võimaldab samaaegselt kaasata
suurema hulga nii finantsvahendeid kui ka inimesi (müügimehi, ehitajaid), mis lõppkokkuvõttes kiirendab gaasi
jõudmist tarbijateni. Meie eesmärk on, et 2006. aasta neljandas kvrtalis, samal ajal kui
Eesti Gaas jõuab gaasitoruga
Pärnuni, oleksid valmis ka
olulisemad torustikud Pärnus
ja selle ümbruses.
Pärnu linna torustike ehitamiseks on valminud võrguettevõtete ja Pärnu linnavalitsuse
koostöös ka Pärnu gaasitorustike arengukava, mille alusel peaks siis tulevikus ka
torustike ehitus teoks saama.
Torustikud tuuakse
kinnistu piirini
Gaasitorustike paigaldamist

teostab Eesti Gaasi võrguettevõte. Reeglina rajatakse gaasitorustik kuni kinnistu piirini,
kus asub liitumispunkt ning
paigaldatakse ka gaasikulumõõtevahendid. Alates liitumispunktist peab klient korraldama torustiku ehituse ja
paigaldama gaasitarvitid.
Kindlasti tuleb kliendil oma
torustiku projekteerimiseks ja
ehitamiseks valida ettevõte,
kes omab gaasitööde projekteerimise ja ehituse litsentse.
Andmeid selliste ettevõtete
kohta, kes suudavad Pärnus
eeltoodud teenuseid pakkuda,
saab võrguettevõttest.
Liitumispunktis liitumiseks arvutab võrguettevõte ka liitumistasu. Liitumistasu suurus
sõltub mitmest tegurist ja seetõttu on keeruline käesolevas
artiklis tuua välja konkreetset
summat.
Kaasaegsed gaasiseadmed ja
nende turvavarustus praktiliselt
ei piira gaasi kasutamise võimalusi. Maagaas sobib nii
toidu valmistamiseks, elektri ja
soojuse tootmiseks kui ka seni
vähemlevinud valdkondades,
näiteks autokütusena.

Gaasivõrguga liitumiseks on vaja võrguettevõtjaga liitumistingimused läbi rääkida. Võrguettevõtete kontaktisikud ja nende kontaktandmed on järgmised:
OÜ Tarbegaas  Aivar Allikivi tel 4433009, e-mail
aivar.allikivi@tarbegaas.ee
AS Pärnu Soojus  Hillar Nuut 4477210, e-mail
hillar.nuut@parnusoojus.ee
AS Fortum Termest  Aivar Ljash tel 5112908, e-mail
aivar.ljash@fortum.com
OÜ Averson  info telefon 56509888, e-mail
info@averson.ee
AS Eesti Gaas  Tiit Sihver tel. 4349453, e-mail
tiit.sihver@gaas.ee

Uudised
Pärnu aasta naine
selgub aasta lõpus
Seoses Pärnu linna tunnustamise korra uuendamisega
on muutunud Pärnu Aasta
Naise tiitli üleandmise aeg.
2006. aastast toimub see koos
Aasta Mehe tiitli üleandmisega aasta lõpus volikogu
esimehe ja linnapea vastuvõtul. Ettepanekud kandidaatidele saab esitada erinevalt
eelnevatest aastatest alates
novembrikuust. Kandidaatide
hulgast teeb valiku ürii, kuhu kuuluvad Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Naiste Ümarlaua, EENA, ZONTA, NAIRE, ROTARY, LIONS´i esindajad.
Tunnustamise korra ülevaatamise tingis vajadus ühtlustada ja täiendada tunnustamise süsteemi. Alates 1998.
aastast on Pärnu linn tunnustanud ühiskondlikult aktiivseid naisi, kes on andnud oma
panuse Pärnu linna arengusse
ja hoolitsenud heaolu kasvu
eest elukeskkonnas. Seni on
püsinud traditsioon kuulutada
Aasta Naine välja suve alguse
päeval 21. juunil. Eelmisel
aastal valiti Pärnu Aasta
Naiseks tennisetreener ja linnavolikogu liige Erika Sonntak.
Reena Ago
Protokollinõunik

Tennisetreener Erika
Sonntak  aasta naine
2005

Invapoliitika
plaani tutvustus
26. aprillil kell 13 toimub
hotellis Strand Pärnumaa
Puuetega Inimeste Koja ning
Pärnu Linnavalitsuse koostöös sündinud invapoliitika
plaani tutvustus. Osalema
ning kaasa rääkima on
oodatud kõik asjast huvitatud.
Tegu on dokumendi esialgset
materjali tutvustava seminariga, mille käigus antakse ülevaade puuetega inimeste olukorrast tänases Pärnus, tutvustatakse tegevusi, läbi mille soovitakse tagada puuetega
inimestele võrdväärsed tingimused terve inimesega. Seda
eelkõige Kohaliku omavalitsuse ning puuetega inimeste
organisatsioonide
tihedas
koostöös. Mõiste võrdsed
võimalused tähendab eelkõige seda, et puudega inimesele luuakse tingimused, kus
tema puue või erivajadus,
mille tõttu ta normaalne elutegevus on piiratud, ei oleks
enam takistuseks.
Seminaril jagab oma kogemuse põhjal nõuandeid Maryanne Rönnersten, kes on mitme Rootsis loodud ning edukalt ellu rakendatud invapoliitika plaani koostaja.

DISKUSSIOON
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Kui palju on Pärnule vaja sõpruslinnu?
Pärnu on Vaasaga tänavuseks pool sajandit sõprussuhteid vedanud. Seda aega iseloomustab tihe kultuurivahetus ja koostöö erinevates valdkondades.
Sõprussuhtest on võitnud mõlemad pooled. Vaasa on
Pärnu vanim sõpruslinn, noorim sõlmitud liit pärineb
aastast 2003 Ocean City´ga. Vahepeale jääb 17 sõlmitud liitu.
Sõpruslinnade tähtsuse ja vajalikkuse üle diskuteerivad
välissuhete spetsialistid Pärnu kolledi direktor Garri
Raagmaa ja kolledi lektor Tiit Kask.
Mida tähendab teie jaoks linnade sõprus?

Tiit Kask
Alati tuleks seda vaadata teatud poliitilises ja ajalises kontekstis. Kui üldiselt võtta, siis
alustasid Eesti linnad sõprussuhetega 80ndate lõpus või
90ndate alguses ja see oli seotud isiklike kontaktidega.
Sõpruseni aitas viia huvi, et
mida me uues situatsioonis, mil
"võim oli meie käes", ise otsustada saame, kuidas ja mida ära
saame teha. Väga paljuski oli
huvi seotud teatud otsuste ja
arengusuundadega munitsipaaltasandil.
Samuti valitses algusaastatel
siinpool ressursi puudus.
Oluline oli leida see hea, lahke
käsi. Meelde tuleb, kuidas vana
haigla sai näiteks mööblit,
transpordivahendeid, kiirabi.
Konkreetsed tehingud ettevõtjate vahel ja kontaktid lõid
raami laiemale sõprusele.
Lõpuks jõuti siis sinnamaani,
et mõlemad pooled kirjutasid
linnapea tasandil alla paberile,
mis vormis läbikäimise sõprussuhteks.

Garri Raagmaa
Miks on üldse diskussioon üleval? Täna on üles ehitatud
omad süsteemid. Piisavalt on
väärtusi kogutud. Kuigi jah,
teatud vahetumistega käivad

kaasas ka omad probleemid.
Eesti süsteem ei soosi võimu
stabiilisust. Linnapea Eestis on
poolenisti poliitik, poolenisti
professionaal. Euroopas on asi
selgelt lahku viidud. On poliitiline juhtkond, kes suunab
rahasid, ja on direktor, kes
hoiab ja veab asja. Kui tahta
direktorist lahti saada, peab
palju vaeva nägema. Euroopas
ei liigu inimesed omavalitsuses
palju.
Sõprus on personaalne, toimib
persoonide vahel. Ei saa ütelda, et see oleks halb. Sotsiaalse
kapitali kasvatamisega saab
häid suhteid luua. Teisipidi
pole selline sõprus lihtne.
Lihtsa sõpruse puhul seostub
kohe huvi. Nagu näiteks riikidel on omad huvid. Linnade
puhul ei ole ma veendunud, et
mängus on sedavõrd huvi,
sõprus on siin siiram.
Üks asi, mida Tiit otseselt välja
ei toonud, on õppimine. Kui
suudad midagi saada, mis ei
ole ainult materiaalne. Näiteks
saab üks pool teada, mismoodi
on ühte või teist küsimust
lahendatud. Õppida, mismoodi
süsteem mujal n-ö funkab.
Tiit Kask
Rootslased on hoidnud meie
Eesti valitsemissüsteemi vaadates kahe käega pead kinni.
Kui neil poliitiline juhtkond
muutus, tulid nad Pärnusse, nii
et kaasas oli ka opositsiooni
esindaja. Rootsis peetakse oluliseks järjepidevust.
Pärnul on 12 sõpruslinna ja 7
partnerlinna, nende vahe on
vaevumärgatav. Kas see arv
on mõõdukas?
Tiit Kask
Sõpruslinn peab toimima mitmel tasandil. Seda ei saa üheselt vastata.
Sõprussuheteni jõutakse pika
koostöö järel. Enne kui paberile alla kirjutatakse, mõeldakse kaua. Kui ma eksi, siis
Bergenil on kolm-neli sõpruslinna, teised on partnerid
erinevates organisatsioonides,
s.o partnerid teatud huvide
realiseerimisel.
Pärnu kuulub
Euroopa
Kuurortide Assotsiatsiooni.
Eesti on selles organisatsioonis
ainus linna - Pärnu - tasandil
esindatud riik peale Reikjaviki.
Kui need kaks linna paneksid
seljad kokku, et kuidas kasutada oma positsiooni seal, kus
teised on esindatud riikidena,
oleks see teatud huvide
realiseerimine.
Garri Raagmaa
Sõprus on midagi enamat.
Pikaajalisemat. Välja kuju-

nenud ühisus, strateegilised
huvid.
Tiit Kask
Mis on Pärnu ambitsioon? Olla
rohkem külalistelinn. Vastavalt
sellele tekivad suhted ja partnerid. Ei ole häbiasi tunnistada,
et teatud ajal on teatud huvid.
Aga kas sinna panna kohe
sõpruslinna silt juurde?
Kui palju on paberi najal
võimalik midagi paremini
korda saata või toimiksid
suhted nii või naa?
Garri Raagmaa
Kui suhted on paberil fikseeritud ja inimesed toimivad selle
järgi, on paber asjakohane.
Lihtsalt paber ei toimi. Näiteks
Toulouse' Ülikool tegi Tartu
Ülikooliga lepingu, aga midagi
ei toimu. Võiks toimuda, aga ei
toimu.
Tiit Kask
Sõpruslinnu tekkis 1990ndate
alguses massiliselt. Minu
arvates on see 1980ndate lõpu
ja 1990ndate alguse ajastu,
kogu see sõbrustamine nii
paljude linnadega olulise
mõjuga, kui tagantjärele tark
olla. Meid hakati läbi otseste
kontaktide Euroopas tundma
rohkem kui partnereid. Tundma kui tavalisi inimesi ilma
meedia vahenduseta.
Nimetaksin seda rohujuurevõi rahvadiplomaatiaks.
Nüüd tekib uus küsimus: mis
on sõbrustamisel meie huvi ja
strateegia? Kõige enam on
meil ühist Skandinaaviaga, aga
kuivõrd seda traditsiooni jätkata? Skandinaavias on meil
sõpruslinnu kõige enam.
Mida kasulikku annab sõbrustamine Pärnu elanikule?
Tiit Kask
Oluline on sõpruslinnadega
koostööst ka ise teada anda.
Ma ei usu, et palju teavad, et
näiteks tänu Södertäljega
suhtlemisele on saanud Pärnu
endale arenduskeskuse, millest
kasvas välja Eesti esimene
munitsipaalettevõttena tegutsenud turismiarenduskeskus.
Abi tuli Södertälje äri ja
tehnoloogia arenduskeskuselt
nii oskusteabe kui ka investeeringutena. Pärnu sai esimese
värvilise turismitrükise samuti
Södertälje abiga. Need trükiti
seal ja toodi laevaga tasuta siia.
Garri Raagmaa
Kui võtame elanikud segmentide kaupa lahti, siis kooliõpetajad, koorilauljad, tantsijad ja teised linna inimesed on
seal kohapeal käinud-näinud ja
silmaringi laiendamise kaudu
targemaks saanud.
Need inimesed, kes ei suhtle
võõrkeeles, kes ei loo kultuuri,
vaid teevad lihtsalt tööd, ka
neid puudutab välissuhtlus siiski positiivselt. Välissuhtlusest
on tulnud rida investoreid läbi
kontaktide. Omal ajal, kui
toimetasin Tapal, levitasime
infot olemasolevatest võimalustest sõpruslinnade ja tea-

Pärnu sõpruslinna Vaasa linna 350. juubel Kaupunkitalos.
tud võrgustike kaudu. Ärimehele on tähtis, et info tuleks
usaldusväärsest allikast. Kui
info tuleb soliidsest kohast,
näiteks linnaasutusest või
omavalitsuse juhilt, on igati
hea variant. See on toonud
kaasa investeeringuid ja töökohti.
Tiit Kask
Reklaamfirma Andree sai
samuti alguse Södertäljest.
Sealse arenduskeskuse kaudu
jõudis siia esimene siiditrüki
prindi masin. Noored mehed
panid pead kokku ja hakkasid
töist äri ajama. Nad ei ole
kujundanud ainuüksi mõne
inimese elustandardit või sissetulekut, vaid nad on tulnud
visuaalselt nii Pärnu kui ka
teiste linnade pilti.
Kas linnade sõprussuhete
hoidmisel on ka kitsaskohti?
Kas sõlmitud sõprussuhe
võib kohustada liiga paljuks
või kitsendab eesmärke?
Tiit Kask
Kui selline küsimus tekib, järelikult on tehtud protsessis viga.
Või on valesti aru saadud, mis
on partnerlussuhete eesmärk.
N-ö abieluga on kiirustatud.
Kuid see on lihtsustatud lähenemine.
Aga kui sõpruslinnad on juba
olemas? Pärnule on valus küsimus, et meil on 12 ametlikku
sõpruslinna reaalselt olemas.
Mis saab edasi? Kas öelda kõigile, et olete olemas, nüüd tuleb loodud legendi tummise
sisuga täita ja edasi minna? Või
tuleb tõdeda, et teatud arenguperiood on läbi, ning suhted,
mis on sõpruslinnadeks vor-mistatud, oma aja ära elanud?
Kui Pärnu peaks lõpetama
suhted kõigi sõpruslinnadega, siis mida see teie meelest
endaga kaasa tooks?
Tiit Kask
Et kas päike tõuseb madalamalt või linna õhk muutub
saastatumaks? Ilmselt ei juhtu
esialgu midagi. Tegelikult on

see prognoosimatu. Üks asi,
mis kindlasti tekib, on hoiak.
Umbes nii, et kui tuldi koopast
välja, oldi nõus avasüli sõbrustama. Aga kui nüüd trügitakse
rikkamate ja edukamate hulka,
siis pole enam vaja. See näeks
väga vilets välja.
Suurtel ja soliidsetel linnadel
on selliseid linnu - partnereid,
mida uhkusega välja öelda kaks, kolm, neli. Ei ole kuulnud, et neid oleks kümnete
kaupa. See-eest on sidemed
nende üksikutega tugevad.
Garri Raagmaa
Kes nii mõtleksid, oleksid siis
väga imelikud inimesed. Et kas
ma sealt midagi saan, kui
suhtlen? Abistamise maania on
üle läinud. Aitab. Oleme
Euroopas, ja NATOs ka, Nüüd
kratsime kukalt, mis me edasi
teeme. Tuleks üle vaadata, mis
Pärnuga sobivalt lingib.
1980ndate lõpus oli olukord
sootuks teine. Täna elame vabas maailmas, kas uute sõprussuhete sõlmimine on üldse
enam õigustatud?
Tiit Kask
See on loomulik. Esialgu ei
langeta ju kohe kaela, et hakata
kohe sõpruslinnaks, eelneb
pikk protsess. Võibolla tuleb
üle vaadata hetkeolukord ja
sätestada kriteeriumid, mismoodi erinevate linnadega suhestuda.
1980ndate lõpus oli situatsioon
teine, ei olnud aega kaua vaadata ja mõelda. Tuli igast võimalusest kinni haarata. Selles
mõttes tuleks iga lepingut eraldi revideerida.
Tiit Kask
Kõigepealt peavad paigas
olema pikaajalised eesmärgid.
Praegu püüame üle minna
uuele kvaliteedile.
Sõbrustamine ei ole omaette
eesmärk, vaid vahend linnale
millegi enama saavutamiseks.
Kuidas tulevikus edasi sõbrustada, kui ei ole teada, mille
nimel? Eks elus ole sageli nii,
et kui ma ei tea, kes olen ma

Foto: Aino Tammeorg, erakogu
ise, siis ma ei tea, millise kaardi ma lauale panen ning mida
ma sellega saavutada tahan.
Garri Raagmaa
Eelkõige peab olema strateegiline huvi, et läbi uue kontakti
paremaks saada. Kui läbi
suhete hankida uusi investoreid, siis milles küsimus.
Sõpruslinnad Vaasa ja Oskarshamn võtsid sõpruslinna
Aafrikast. Kas nii pika vahemaa tagant ja erineva kultuuritausta puhul on sõprus
õigustatud?
Garri Raagmaa
Meenutab munitsipaalturismi
uuel tasemel. Siin leian põhjuse kritiseerimiseks. Kas ikkagi on vaja sellist suhet?
Võibolla tõesti. Vahest on
Hiina see koht, kus tasuks üle
kolme aasta kohal käia.
Tiit Kask
Pakkuda kas või lennuvälja.
Garri Raagmaa
Hiinlastel pole mingi küsimus
siia 10 miljonit dollarit investeerida. Näiteks et rajada
logistikakeskus.
Tiit Kask
Lennuvälja
infrastruktuur
võiks olla selleks valmis.
Garri Raagmaa
Kui vaatame ühte city´t üle
ookeani, siis on palju õppida.
Sellist ameerikalikkust ja kultuuri turismi tegemisel. Seal on
muidugi ka midagi, mis meil ei
toimi. Põhimõtteliselt soosib
linnade sõprussuhteid kultuuriliselt ja administratiivselt
enamvähem sarnane taust
Tiit Kask
Hetkehuvide ning -meeleolust
lähtuva otsuse ajel loodud kontakte mistahes maailma nurgas
pole mõtet veel sõpruslinnade
ametlikuks koostööks vormistada. Kõik koostöövariandid
tuleb kriitiliselt ja enesekriitiliselt üle vaadata.
Küsis Signe Leesmann
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Pärnu kuulub Euroopa tervislike
linnade võrgustikku
Ada Kraak, linnaarst
Pärnu linn tunnistati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO)
Euroopa Regiooni Tervislike Linnade Võrgustiku liikmeks IV faasis
(2003  2008). Koos Pärnuga said sertifikaadi Ateena ja Veneetsia.
10. aprillil kirjutas linnapea Mart Viisitamm alla vastavale sertifikaadile, millega tunnustatakse Pärnu linna tegevust WHO
Tervislike Linnade Võrgustiku IV faasi eesmärkide saavutamisel
ning koostööd teiste Euroopa linnadega tervisliku ja jätkusuutliku tuleviku nimel.
Eestist on võimalik osaleda võrgustiku töös ainult kahel linnal.
Teise linnana taotleb sama staatust Kuressaare.
Tänaseks on võrgustiku liikmetena tunnustatud 56 Euroopa
linna, sealhulgas Brüssel, Belfast, Kopenhaagen, Turu, Viin ning
meie sõpruslinnad Helsingborg ja Jurmala.
WHO Euroopa võrgustiku IV faasi töös osalevate linnade arengulised põhiteemad on linna tervislik planeerimine, tervise
mõjurite hindamine ja tervislik vananemine. Pärnu on osalenud
WHO kõigi kolme faasi töös.

Juulini toimuvad mõõdistused

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistus
teatab, et märtsist kuni juulikuuni 2006 toimuvad mõõdistus ja
trasside uurimistööd Vana-Pärnu linnaosas ja Raeküla linnaosas.
Mõõdistamised on vajalikud topo-geodeetilise plaani koostamiseks ja vee- ning kanalisatsioonitrasside projekteerimiseks.
Mõõdistamistöid teostavad OÜ Pärnu Maamõõduteenistuse, OÜ
Maamõõdukeskuse maamõõtjad.
Geodeedid elamutesse ei sisene. Parema kootöö tagamiseks palub linnavalitsus krundivaldajaid võimaldada geodeetidele juurdepääs krundile ja võimaluse korral näidata geodeetidele kätte
ka krundil asuvad trassid, et need saaksid korrektselt plaanile.
Täiendavat infot mõõdistustööde kohta annab Pärnu
Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistus aadressil Uus 5 tel 44 31 494 Aime Proos.

Maareformi tähtaeg läheneb
Aime Proos,, Geodeesiateenistuse juhataja
Maareform on kestnud väga pikka aega, 14 aastat. Tähtaegu on
korduvalt pikendatud Tänaseks on võetud vastu seadus, mis määrab tähtajad ja sätestab ka õiguslikud tagajärjed, kui seadusest kinni ei peeta. Vastuvõetud seadus puudutab eelkõige maa erastamise
õigustatud isikute toiminguid. Kui isik ei tee sätestatud tähtaegade jooksul vajalikke toiminguid, kaotab ta maa erastamise õiguse.
Vabariigi Presidendi 7. novembri 2005. a otsusega nr 917 välja
kuulutatud ja 27. novembril 2005.a jõustunud maareformi seaduse
muutmise seadus kiirendab maareformi lõpule viimist.
Täna peaks kiirustama kõik need majaomanikud, kelle maad on
alles erastamata ja maa ostu-müügilepingud sõlmimata.
Maareformi seaduse muutmise seaduse §14 lg 2: Kui maa
ostueesõigusega erastamise õigust omav isik on saanud selleks
pädevalt isikult Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras koostatud
ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku, on
erastamise õigust omav isik kohustatud nimetatud ettepaneku
alusel tellima katastriüksuse moodustamise tööd vastavat litsentsi
omavalt isikult kolme kuu jooksul ettepaneku kättesaamisest
arvates ja teavitama kirjalikult 10 päeva jooksul kohalikku
omavalitsust tellimuse esitamisest. Kui erastamise õigust omav
isik mõjuva põhjuseta ei esita tellimust katastriüksuse moodustamiseks nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta maa erastamise
õiguse. Sellisel juhul jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa
riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
Täna on jõudnud paljude Pärnu linna majaomanikeni seaduses
nõutud ettepanek piiride määramise osas koos lisateabega. Palume
majaomanikke kiirustada maamõõtmise tellimisega ja planeerimisosakonna geodeesiateenistuse informeerimisega katastriüksuse moodustamise tellimise kohta.
Maareformi seaduse muutmise seaduse §14 lg 4 kohaselt tuleb
maa ostu-müügi leping sõlmida kolme kuu jooksul, arvates maa
erastamise otsuse jõustumise päevast. Maa ostueesõigusega erastamise õigust omav isik, kes mõjuva põhjuseta ei sõlmi maa ostumüügilepingut nimetatud tähtaja jooksul, kaotab maa erastamise
õiguse. Seadusest tulenevalt peavad majaomanikud, kellel
tänaseni maa ostu-müügileping sõlmimata, tegema seda hiljemalt
27. juuniks 2006.
Täiendava erastamise võimaluste selgitamiseks ja avalduse esitamiseks palume põõrduda Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuse poole kuni 1. juunini 2006.
Täpsem info Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuses Uus tn 5 (sissepääs hoovi poolt). Vastuvõtuajad
esmaspäeval, teisipäeval 14.00  17.00 ja neljapäeval, reedel 9.0012.00, info telefonidel 4478 031, 4478 035, 4431 494
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Prantsuse aiastiil sobib Pärnu südamesse
Uut väljanägemist ja sisu ootab linnasüdames paiknev
vanim Pärnu aed  Steineri aed, mille väärtust kasvataks
ja suudaks taas elama panna tema algupära taastamine.

Janno Poopuu
Linnakunstnik
Algatuseks spekuleerin. 17.
sajandil rajatud Steineri aed on
barokist lummatud, kuid mahukate ümberehitustöödega kadus sealt barokkajastu vaim ja
nägu.
Kindlaid allikaid küll ei ole,
kuid tõenäosus, et Steineri aed
pakkus barokkstiilis silmailu
meie esiisadele, on üsna suur.
Barokk-kunst hakkas Eestis
avalduma juba 17. sajandi
30ndatel aastatel  ajal, mil
Rootsi laiendas ja kindlustas
oma vallutusi Läänemere idarannikul ning Eesti alad läksid
Rootsi koloniaalvaldusesse.
Arhitektuuris väljendus barokk tugevas sümmeetria ja
tsentraliseerituse taotluses, mis
avaldus suurte ansamblite planeeringus, üksikhoonete plaanilahenduses ja ornamentaaldekoori kompositsioonis.
Steiner rajas prantsuse
stiilis aia
Aastal 1647 valmis Pühavaimu
tänava ääres Franz Carl Steineri elamu (Pühavaimu 8),
mille arhitektuur võis mõjutusi
saada 17. sajandi keskel Eestiski levima hakanud kunstivoolust  barokist. Elamu
juurde rajas Steiner aiagi, mis
täna kannab oma rajaja nime ja

on Pärnu vanim aed, mille planeeringus juba siis võidi kasutada prantsuse pargistiilile
omaseid kujundusvõtteid. Näiteks üksiktaimede või taimegruppide korrapärast paigutust,
sümmeetrilise ääristaimestusega jalgradu, skulptuure, keraks, sambaks või püramiidiks
pügatud üksiktaimi.
Kui paar sajandit hiljem, 19.
sajandi keskel viidi läbi ulatuslikke ümberehitustöid, kujundati tänane Pühavaimu 8 hoone
klassitsistlikuks.
Kahe sajandi vahepeale, 18.
sajandisse jätkus mitmeid
sündmusi, millel oli mõju ka
barokkstiili kujunemisse. Eesti
ja Liivimaa liitmine Vene impeeriumiga vormis selle 17.
sajandi barokist erinevaks.
Eriti muutus 18. sajandil vahekord hoone ja seda ümbritseva looduse vahel. Parkide planeerimisel levis regulaarne

prantsuse aiastiil, kus barokkkunstile iseloomulike terrasside ja platoode kaudu pargialale avardatud hoone liideti
ümbritseva loodusega üheks
tervikuks.
Uueks väljakutseks
esteetiline keskkond
Pärnu Linnavalitsusel ei ole
veel vaatamata mitmele katsele
õnnestunud Steineri aiale õiget
elu sisse puhuda. Paari aasta
tagune kujundus, sh pinnakate,
valgustid ja üksikud lastele
mõeldud atraktsioonid pole
end õigustanud. Seetõttu on
linnavalitsus otsustanud Steineri aiast kujundada pigem esteetilise keskkonna, mis sarnaselt Koidula pargile pakuks silmailu ja sobiks ajaloolisse konteksti.
Lähtudes barokk-kunsti kaanonitest, Steineri maja ja aia
vahelistest seostest tuleks Steineri aia kujundamisel eeskuju
võtta just regulaarsete kujundusvõtetega prantsuse aiastiilist.

Aia magnetiks roosid
Kandilisest põhiplaanist lähtuvalt võib aia jagada nelja ossa,
mis terviklahendusena moodustavad geomeetrilise mustri ning
neid ühendavad jalgteed. Kahtlemata peaksid iluaia taimevalikus
olema esindatud roosid.
Aia keskosa teljele paigutuks
skulpturaalse lahendusega purskkaev ja Gildi tänava poolsele küljele sobiv paviljon. Lahtine aiapaviljon pakub suurepärast
võimalust esineda muusikutel,
sest miks mitte kuulata keelpillikvarteti esituses elavat muusikat! Aia kujundusest ei puudu
mugavad pingid, sobiv valgustus, prügikastid. Aias kasvavad
täiskasvanud puud sobituksid
ilusti ansamblisse.
Lisaks olemasolevale pargiväravale Pühavaimu tänava
ääres tuleks luua sissepääsud
ka Uuelt ja Malmö tänavalt.
Aed jääb suletavaks territooriumiks, kus aiatöid ja valvet
teostab pargivaht. Steineri aiale
uue ilme ja sisu andmine tõstaks kogu südalinna väärtust.

Pärnu vanim aed ootab uut väljanägemist, mis võiks snitti võtta 300 aasta tagant, mil see rajati
prantsuse stiilis. Fotol on näide tänapäevasest prantsuse aiastiilist.
Foto Planeerimisosakond

Enne kui lõikad, mõtle üheksa korda
1) kui puu on lõigatud
juurekaelalt;
2) puu mõõtmete vähendamisel tuleb arvestada,
et puu kõrgus maapinnast jääb madalamaks
kui 6 meetrit ning puu
okstega võra pikkus jääb
väiksemaks kui 2
meetrit;
3) puu võra ei ole soovitav vähendada rohkem
kui 25 % võrra.
Kristiina Kupper
linnaaednik
Käes on kevad ning õige aeg
rääkida meie linnas kehtima
hakanud uuest puude raie korrast, mille Pärnu Linnavolikogu kinnitas 16. veebruaril
oma määrusega.
Uut on nii mõndagi, raieks
loetakse nüüd:

See tähendab, et puid väga
tugevasti tagasi lõigates peab
ka selleks tegevuseks luba
olema.
Võsa võib võtta ilma raieloata. Aga kui puu tüve läbimõõt
15 cm kõrguselt maapinnast on
vähemalt 15 cm ning puul on
selgelt nähtav või määratav
tüvi ja võra, on juba luba vaja.
Mis puudutab linnas kasvavat

metsa, siis selle majandamine
käib metsaseaduse järgi. Viljapuu mahavõtmiseks luba ei ole
vaja.
Tuuleheite ja tormimurru
korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule luba ei vormistata. Sellistel juhtudel tuleb teatada majandusosakonna keskkonnateenistusele maha kukkunud või ohtlike puude arv,
liigid, diameetrid ja täpne
asukoht esimesel võimalusel
avastamise hetkest.
Kui soovite puud maha
võtta, siis tuleks pöörduda
taotlusega majandusosakonda.
Taotluse blanketti on nüüd võimalik saada ka meie koduleheküljelt.
Lihtsam on ka nendel, kes ehitusega seoses puid maha võtta
tahavad, raieloa saab koos ehitusloaga. Kui aga on tegemist
detailplaneeritud krundiga,

millel puud on mahavõtmisele
märgitud, siis on taotlus ikka
vaja esitada, kuid puu raiet
pole vaja põhjendada.
Ka siis, kui teil on puuga mõni
mure, tasub nõu saamiseks
pöörduda majandusosakonda.
Lihtsa lahendusena tunduv puu
mahavõtmine ei ole alati ainus
lahendus. Puu kasvab kaua,
mahavõtmine läheb kahjuks
kiiresti, ning kui tegu tehtud,
siis olematuks seda enam ei tee.
Kui puid maha võetakse,
tuleb ka uusi istutada. Sellekski
on kevad parim aeg. Mõelge
istutuskoha valikul kindlasti, et
puu kasvab ikkagi suureks
(varjab, oksad katusel, ehitisele
liiga lähedal). Ka väiksematele
kruntidele leiab huvitavaid
puid  püramiidjaid ning
kääbusvorme. Küsige julgelt
puukoolidest.
Kaunist kevadet ning jõudu
aias toimetamiseks!
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Välismaalaste huvi uute korterelamute vastu kasvab
Pärnu Linnavalitsuse läbi viidud kinnistusraamatu ja
ehitisregistri väljavõtete analüüsist elamuehitusmaastikul toimuva kaardistamiseks selgus välismaalaste kasvav huvi Pärnu korterelamute vastu.
Viimasel viiel aastal on ehitatud umbes tuhatkond korterit uutes korterelamutes, nendest ligi kakssada on
omandanud välismaalased.

Anneli Leemet
Linnasotsioloog
Linna eri piirkondades paikneb
kokku ligi 15 tuhat korterit,
millest 6% on valminud ajavahemikus 2000-2005. Uued eluasemed ei jaotu linnaruumis
ühtlaselt, vaid kipuvad koonduma kindlatele aladele  90%
uutest elamispindadest korterelamutes asub Eeslinna, Ranna
ja Mai piirkonnas (vt joonis 1).
Ligi kaks kolmandikku Pärnu
eluasemefondist pärineb ajavahemikust 1946-1990, veerand
sellele eelnevast ajast ja alla

Lähemal vaatlusel
piirkondade lõikes
tuleb esile üsna
märgatav uute
korterite omanike
struktuuri
diferentseerumine.
kümnendiku on ehitatud peale
1990. aastat. Eluasemete üldstruktuurist moodustavad eramud umbes veerandi, mitme
korteriga elamud kolmveerandi. 2005.a lõpu seisuga elas
ligi 2% pärnakate peredest
ehk ligi 400 - 500 leibkonda
majades, mis on valminud
uuel aastatuhandel. Nendest
elanikest omakorda umbes
viiendik, ligi 80-100 leibkonda elab uutes korterelamutes.
Nende andmeallikate analüüsi puhul huvitas meid ennekõike omanike struktuur päritolu lõikes. Kui vanemate

Linna puhastamine
käib täies hoos

Viimastel nädalatel töötavad
linna hooldatavatel aladel AS
Teho ja OÜ Helferi töölised.
Võrreldes varasemate aastatega on linna poolt hooldatav
ala suurenenud ligi kolmandiku võrra, ja see peab talveprahist puhtaks saama hiljemalt 1. maiks.

(antud kontekstis enne 2000.
aastat ehitatud) korterite
omanikest 93% moodustasid
eestlasest eraisikud, 4% juriidilised isikud ja 3% välismaalased (joonis 3), siis uute
korterite (2000-2005) puhul
ilmnes järgmine jaotus: eestlastest eraisikud 68%, välismaalased 18% ja juriidilised
isikud 14% ( joonis 4).
Diferentsid uute korterite
omanike struktuuris avalduvad
ka erinevate piirkondade lõikes. Kõige erinevam omanike
struktuur on Ranna, Eeslinna ja
Mai piirkonnas, kus eestlasest
omanike osatähtsus jääb 5667% vahemikku, välismaalased moodustavad 18-27%,
juriidiliste isikute osakaal kõigub aga 14-19% piires (joonis
5).
Räämal ja Ülejõel, kus asub
ligi 10% uutest korteritest, on
seevastu tegu üsna homogeense omanikkonnaga  95100% neist on Eesti residendid.
Linnas moodustavad eesti
päritolu eraisikud keskeltläbi
pisut üle kahe kolmandiku uute
korterite omanikest, välismaalaste osatähtsus jääb pisut
alla viiendiku, juriidilisest
isikutest omanikke on 14%.
Lähemal vaatlusel piirkondade lõikes tuleb aga esile üsna
märgatav uute korterite omanike
struktuuri diferentseerumine.
Märke hoogustunud elamuehitusest võib huviline kohata linnas ringi jalutades pea igal
sammul. Ka meediaväljaannetes leiab eluasemevaldkonnas toimuv kajastamist üpris
sageli. Märksõnadeks on kiire
areng, muutused, samas ka
probleemid, näiteks merevaatega keldrikorterid. Ehitusja kasutuslube antakse välja
aasta-aastalt aina rohkem.
Võrreldes aastaga 2000 kasvas
mullu väljastatud ehituslubade
arv üle 2,6 korra, kasutuslube
anti välja 1,7 korda rohkem.
Kinnistusraamatu ja ehitisregistri väljavõtete ristanalüüs
viidi läbi eesmärgiga visandada ligikaudne pilt linna elamuehitusmaasikul toimuvast.

Taaskasutatavad
jäätmed saab üle anda
tasuta

Kõiki linnaelanikke kutsume
jäätmeid sorteerima ning
taaskasutusse suunama, millega väheneb prügimäele ladestatava prügi kogus. Taaskasutusse minevaid jäätmeid
saab aga ära anda tasuta.
Erinevalt eelmisest aastast on
prügi veos muutusi.
Eelnevatel aastatel korraldatud nn tasuta prügi äraandmist või vedu sel kevadel ette
näha ei ole, ütles linnaaednik
Kristiina Kupper.
Kupper soovitab koduse suurpuhastuse tegijatele jäätmete
sorteerimist, nii et oleks võimalik neid taaskasutada. Paikuse Jäätmekäitluskeskuse
Jäätmete Sorteerimisjaamas
Raba tn 39 on võimalik viia
liigiti kogutud jäätmeid, mida
saab ära anda spetsiaalsetesse
konteineritesse estakaadil.
Juhul kui olete kogunud ühte
kotti erinevad taaskasutatavad jäätmed, siis saab ka
need kotiga ära anda ja need
lähevad järelsorteerimisse,
selgitas Kupper.
Taaskasutatavad jäätmed on
klaastaara, metallpurgid, konservikarbid, alumiiniumalused, plastiktaara, kilekotid,
pakkekarbid, paberjäätmed,
puidust alused ja pakkekastid, ehituspapp jne. Ära antavad jäätmed ei tohi olla määrdunud biolagunevate jäätmetega ega jääkjäätmetega.
Ära saab anda nii elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid kui ka vanu rehve. Tasuta saab ära anda kuni 8 rehvi.

Jäätmete äraandmine
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Märke hoogustunud elamuehitusest võib huviline kohata linnas
ringi jalutades pea igal sammul.
Foto Indrek Aija

Teated

Ohtlikke jäätmeid (vanaõli,
päevavalguslampe, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, vanu
ravimeid, akusid, patareisid
jmt) saavad elanikud viia ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti
Raba 39, mis on avatud tööpäevadel kella 9.00-15.00.
Kevadkoristuse puhul on ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt
avatud ka kahel laupäeval
29.04 ja 06.05. kella 11.0015.00.Metallijäätmed on võimalik viia ise AS Kuusakoskisse. AS Kuusakoski korraldab 17. aprillist 31. maini
üle-eestilise kevadise heakorrakampaania koduaedade
ja territooriumide korrastamiseks vanametallist. Kampaania ajal metalli müünud
ja/või loovutanud eraisik saab
100-kroonise Stokkeri sooduskupongi ja osaleb 5000kroonise Stokkeri kinkekaardi loosimises.
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Elukeskkonna areng toob muutusi haridussüsteemis
Kuigi haridussüsteemi arengukava on koostatud aastani
2015, toimub igal aastal ühiskonna dünaamilisest arengust tulenevalt selle ülevaatamine ja õpiprotsessis
osalejate vajadustega kooskõlla viimine.

Silvi Murulauk
Haridusnõunik
Haridus on iga inimese õigus ja
kohustus. Hariduse eeldused
on valikuvabadus, võimaluste
rohkus ja mitmekesisus, aga ka
alternatiivide olemasolu. Kuna
elu erinevatel etappidel on inimeste vajadused ja võimalused
erinevad, siis on vaja pidevalt
jälgida, kas seatud sihid aitavad kiiresti muutuva eluga
sammu pidada, kas üldist arengut silmas pidades peaks tegema senitehtus korrektuure, et
vajadusel seada uued eesmärgid.
Pärnu linna haridussüsteemi
arengukava on koostatud aastateks 2004  2015. See on
dokument, milles on kavandatud linna hariduse areng pikemaks ajaks. Konkreetsemad
eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks püstitatakse lühemaks perioodiks.
Praegu on haridussüsteemi
arengusuundumused määratletud tegevuskavas, mis hõlmab
aastaid 2004-2007.
Haridussüsteemi
arengukava täiendatakse
kord aastas
Haridussüsteemi arengukava
uuendatakse (täiendatakse) üks
kord aastas, täpsemalt iga aasta
märtsi alguses. Kui senises tegevuskavas oli töö planeeritud
aastani 2007, siis täiendused
tehakse aastaks 2008.
Uuendamise protsessis analüüsitakse viimase (käesoleva)
aasta tegevusi, tehakse kokkuvõtteid ja planeeritakse edasine
tegevus. Ettepanekuid arengukava täiendamiseks võivad

haridusosakonnale esitada erinevate elualade esindajad, sest
haridus on valdkond, mis puudutab otseselt meid kõiki.
Millised olulisemad kvalitatiivsed muutused toimusid
haridusasutuste tegevustes 2005
aastal?
Õppetöö tähtsamaks eesmärgiks on olnud ja on ka tulevikus laste ja noorte individuaalsusest ning erivajadusest
lähtuv õpetamine. See tähendab, et lasteaed ja kool peavad
looma noore inimese arenguks
sellised tingimused, mis aitavad tal kujuneda iseseisvaks
inimeseks. See tähendab ka
seda, et pedagoogid peavad
oskama märgata nii õpiraskustes kui ka eriti andekat last.
Selleks on meie lasteaedades ja
koolides tugisüsteemid, mille
eesmärgiks on õpiraskustes
lapse aitamine ja toetamine,
andekatel aga mitmesuguste
lisavõimaluste pakkumine.
2005. aastal pöörati enam
tähelepanu võimekamatele õpilastele. Koolides on andekatel
õpilastel võimalus end proovile
panna ja eakaaslastega konkureerida mitmesugustel koolisisestel ainevõistlustel, väljaspool kooli saavad õpilased oma
teadmisi näidata nii linna,
piirkondlikel kui ka üleriigilistel aineolümpiaadidel. Võime
olla rahul meie andekate õpilaste ja nende õpetajatega, sest
kahe osapoole koostöös on
saadud väga häid tulemusi nii
linna, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Andekate õpilaste tarvis loodi
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledi
juurde Noorte Teaduskeskus,
mis võidab õpilaste hulgas üha
enam populaarsust.
Õpiprotsess
loomingulisemaks,
keskkond kaasaegsemaks
Lapsevanemad võivad rahul
olla pedagoogide tööga, sest
õpitulemused tasemetöödes,
lõpu- ja riigieksamitel on enamasti kõrgemad riigi keskmistest. Enamus lõpetajatest
saavad sisse kõrgkoolidesse ja
jätkavad edukalt õpinguid.
Rõõmu valmistab, et üha enam

on pedagoogid teadvustanud
vajadust muuta õpiprotsess huvitavamaks, atraktiivsemaks,
kaasaegsemaks  arvuti ja puutetahvel on muutumas igapäevaseks töövahendiks.
Loodetavasti luuakse meie
koo-lides tingimused e-Kooli
rakendamiseks, sest lapsevanemad näitavad selle vastu huvi.

tada üks ärimaa sihtotstarbega
katastriüksus. Üldplaneeringu
järgne maakasutussihtotstarve
on ärimaa. Olemasolev kinnistatud maakasutussihtotstarve on Papiniidu tn 4 - ärimaa, Papiniidu tn 4a - tootmishoonete maa, Energia tn 2
- ärimaa.
Planeeritakse maksimaalne
hoonestusala, kuhu saab ehitada kuni 6 hoonet, ehitusalune pind on kuni 9500
m2. Lubatud maksimaalne
hoonestuskõrgus olemasole-

tamist, õmblemist ja muid
vajalikke oskusi kaas-aegsetes
tingimustes.
Renoveeritud on peaaegu kõikide lasteaedade ja koolide
köögiblokid.
Samuti tunneme rõõmu Kutsehariduskeskuse renoveeritud
hoonest Niidupargis, kus sel
õppeaastal alustas õpinguid

Koolitund Ülejõe Gümnaasiumis. Visioon aastaks 2015: igal pärnakal on võimalus kvaliteetse
hariduse omandamiseks.
Foto: Indrek Aija
Üheks oluliseks arengueesmärgiks on luua linna kõikides
õppeasutustes selline õpikeskkond , kus on kaasaegsed tingimused õppimiseks ja õpetamiseks, kus on turvaline nii
lastel kui õpetajal. Kui linna
lasteaedades on õpitingimused
üldiselt head, siis kahjuks ei
saa rahul olla üldhariduskoolide renoveerimise tempoga.
Eelmisel aastal kulus linna
14 lasteaia, 14 üldhariduskooli,
6 huvialakooli ja ühe ametikooli õpikeskkonna tingimuste
parandamiseks kokku üle 43
miljoni krooni. Enamuse sellest finantseeris omavalitsus,
kuid asutused on olnud aktiivsed ka sponsorite otsimisel ja
leidmisel.

Ametlikud teated
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab:
17. aprillist 2. maini 2006
toimub Papiniidu tn 4, 4a ja
Energia tn 2 kinnistute
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on ca
16 110 m2. Planeeringuala
hõlmab Papiniidu tn 4, 4a ja
Energia tn 2 kinnistuid.
Detailplaneering teeb
ettepaneku olemasolevad
Papiniidu tn 4, 4a ja Energia
tn 2 kinnistud liita ja moodus-

Kaasaegseim õpikeskkond on
Kesklinna ja Päikesejänku lasteaedades, Kuninga Tänava
põhikoolis, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Saksa Tehnoloogiakoolis, Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledis. Et koolihooned kiiremini korda saaks,
moodustati 2005. aastal viie
kooli juurde sihtasutused.

vast maapinnast on 12 m,
maksimaalne korruste arv on 3
korrust. Üksikute hooneosade
(tehnilised ruumid, reklaamikandjad) kõrgus võib ulatuda
kuni 16 m. Hoonestuslaad
peab vastama Papiniidu
tänaval juba olemasolevale
hoonestuslaadile.
Juurdepääsud planeeringualale on võimalikud Energia
tänavalt. Uued parkimisalad
on planeeritud planeeringuala
põhjaküljel sisse- ja väljasõiduga vahetänavale, pla-

Loodame, et Hansagümnaasiumi, Koidula gümnaasiumi,
Ühisgümnaasiumi,
Ülejõe
gümnaasiumi ja Vanalinna
põhikooli õpilased ja õpetajad
saavad juba lähiaastatel töötada heades tingimustes.
2005. aastal valmis Kesklinna koolide võimla, mis aitas
lahendada nelja kooli kehalise
kasvatuse tundide läbiviimise
probleemi. Osaliselt on valmis
Hansagümnaasiumi läheduses
asuv tööõpetuse maja, kus tööõpetuse ja tehnoloogia tarkusi
omandavad nelja kooli poisid.
Tööõpetuse maja renoveeritakse täielikult arengukava
kohaselt 2007. aastal. Alates
2007/2008. õppeaastast saavad
ka tüdrukud õppida toitlus-

401 õpilast, sealhulgas Pärnust
176. Aasta-aastalt on kasvanud
kutseharidusasutustesse õppima asujate arv.

neeritud on kokku 136
parkimiskohta. Kauba juurdevedu on ette nähtud
Energia tänavalt.

on korruselamumaa ning planeeringuga seda ei muudeta.
Kinnistule soovitakse ehitada
üks kuni 5- korruseline korterelamu, lubatud kõrgus kuni
17 m olemasolevast maapinnast.. Planeeritud ehitusalune
pind on 630 m2, maksimaalne
täisehitusprotsent on 30%.
Juurdepääs Oja 126 kinnistule
on ettenähtud Oja tänavalt.
Parkimine on lahendatud oma
kinnistu siseselt.

17. aprillist 2. maini 2006
toimub Oja tn 126 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on ca
2634 m2. Planeeringuala
hõlmab Oja tn 126 kinnistut.
Planeeritaval alal on ühekordne kioskalajaam,
idapoolsel piiril on hoonestamata ala ja Niidu oja.
Olemasolev ja üldplaneeringu
järgne maakasutussihtotstarve

Olulisemad tegevused
2006  2008. aastal
Valikuvõimaluste suurendamiseks ning eesti keele paremaks õppimiseks avatakse
muukeelsetele lastele ja noortele keelekümblusklassid Liblika Tänava lasteaias, Hansagümnaasiumis ja Vene gümnaasiumis. Keelekümblusega
tegeldakse vabariigis päris mitu aastat. Kõikides suuremates
linnades on sel alal positiivne
kogemus olemas.
Kuna seitsmes lasteaias on täitmata momendil eripedagoogi

Detailplaneeringute eesmärgid
on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine,
kommunikatsioonide planee-

ametikoht, siis käesolevast aastast hakkavad lasteaedu teenindama õppenõustamiskeskuse
töötajad.
Kodu ja kooli koostöö valikute
laiendamiseks ning informatsiooni kiiremaks ja paremaks
liikumiseks rakendatakse üldhariduskoolides e-Kool.
Tähtis on ka kutsehariduskeskuse ja üldhariduskoolide vahelise koostöö tihendamine. Nõupidamised on toiminud eelkutseõppe ja kutseõppe rakendamisest koolides,
samuti põhihariduseta noorte ja
hariduslike erivajadustega inimeste kutseõppe võimaldamise
teemadel.
Järgneval kolmel aastal pööratakse jätkuvalt tähelepanu
haridusasutuste õpikeskkonna
kaasajastamisele. 2006.aastaks
on planeeritud arengukava järgi munitsipaalharidusasutuste
investeeringute summaks üle
48 miljoni. Olulisemad tegevused on elektrisüsteemide
uuendamine, Tralli ja Männipargi lasteaedade katuse ja
Kellukese lasteaia akende vahetus, Rääma kooli spordikompleksi renoveerimine, kergejõustiku maneei ehitamine.
Samuti jätkuvad tööd Pärnumaa Kutsehariduskeskuse väljaarendamisel. Planeeritud on
ka Pärnu (üli)õpilaskodu rajamine, mis tagaks kaugemalt
Pärnusse õppima asunud õpilaste-üliõpilaste majutuse.
Siinses artiklis ei leia kajastamist koolivõrgu optimeerimine. Arengukava aruteludel
2004. aastal ei kiitnud linnavalitsus heaks ühtki varianti neljast väljapakutud arengumudelist. Sellepärast moodustati
käesoleva aasta alguses töörühmad üldhariduskoolide ja
huvikoolide võrgu optimeerimiseks. Töörühma liikmete
eesmärk on ette valmistada
üldhariduskoolide ja huvikoolide võrgu muutmise põhjendatud ettepanekud ning
huvikoolide rahastamissüsteemi korrastamine.
Lapsed kasvavad igal juhul.
Meie, täiskasvanute kohustus
on kanda hoolt selle eest, et
nad kasvaksid haritud inimesteks, kes on arukad, targad,
tasakaalukad. Parim tulemus
lapse jaoks on riigi, kooli ja
lapse vanema vaheline koostöö.

rimine, liikluskorralduse ja
parkimislahenduse põhimõtete
kindlaksmääramine, haljastuse
ja heakorra planeerimine.
Avalik väljapanek toimub planeerimisosakonna lakasaalis
aadressil Uus tn 5, planeeringutega saab tutvuda
tööpäeviti kella 8.00 - 16.00 ja
selle kestel võib esitada kohapeal, saata posti teel või elektronpostiga, aadressile
Yllet@lv.parnu.ee kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringute lahenduste
kohta.
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Munitsipaalpolitsei  kellele ja milleks?
Juunist hakkab Pärnus teise linnana Eestis tegutsema
munitsipaalpolitsei. 2004. aastast on samalaadne korrakaitseüksus moodustatud Tallinnas. Siinkohal oleks
õige aeg heita pilk sellele Eestis veel mõnevõrra vähe
levinud, kuid Euroopas üpris tuntud struktuuriüksuse
olemusele.

Simmo Saar
Linnavalitsuse liige
Palju on vaieldud munitsipaalpolitsei
mõiste
üle.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nimetab valdade ja
linnade heakorraga tegelevat
üksust tegelikult kohaliku
omavalitsuse korrakaitseüksuseks.
Kuid arvestades tõsiasja, et
munitsipaalpolitsei on rahvusvaheliselt tuntud termin ning
kannab eneses samu iseloomujooni, mida konarlik ja ähvardavalt kõlav korrakaitseüksuse mõistegi, on nii Tallinna
kui Pärnu korrakaitseüksused
saanud munitsipaalpolitsei nime.

Pole relvi, pole vilkureid
Ent nimi nimeks. Hoolimata
asjast kaugemal seisvate isikute arvamusele, et termin
munitsipaalpolitsei tähendab
automaatselt olemasolevate
politseinike töö dubleerimist
kohalikul tasandil, erineb munitsipaalpolitsei oma olemuselt
nn riigipolitseist vägagi.
Nimelt puudub kohalike omavalitsuse korrakaitsjatel õigus
(erinevalt politseist) inimest
kinni pidada. Samuti ei tohi
rohelist vormi kandvad ametimehed oma tööülesannete
täitmisel kanda relva ega paigaldada oma sõidukile operatiivsõiduki eriõigusi andvaid
vilkureid.
Viimase märke kohta võiks
siiski lisada, et Tallinna munitsipaalpolitsei sõidukid on
hoolimata eeltoodust varustatud roheliste vilkuritega, kuid
paigaldatud tulukese roheline
värv ei anna juhile ühtegi
lisaõigust ning omab puhtalt
dekoratiivset iseloomu.
Kindlasti tuleks mainida ka
asjaolu, et munitsipaalpolitseinikud on oma staatuselt
kohaliku omavalitsuse ametnikud ega kuulu seetõttu
(erinevalt riigi palgal olevatest

politseiametnikest) eripensioni
saajate hulka.

Ka kohalikke õigusakte
tuleb jälgida
Kuigi oma õigustelt pole
munitsipaalpolitsei kaugeltki
nii võimas kui tema kolleeg
riiklikul tasandil, on kohaliku

ruumis. Ning selliste kohalike
õigusaktide nagu heakorra-,
kasside-koerte pidamise- ning
kaevetööde eeskirja järelevalve
on puhtalt kohaliku omavalitsuse ülesanne, mille täitmist
kindlasti ei saa nõuda niigi
kaadriprobleemide käes vaevlevalt Eesti Politseilt.

Tallinnas tegutseb munitsipaalpolitsei alates 2004. aastast,
Pärnus alustavad heakorraametnikud suve algusest.
Foto: Robert Sosaar
omavalitsuse korrakaitseükKindlasti tasub mainida, et
susel täita üpris tähtis roll  kohalike õigusaktide täitmine
puudutavad ju kohaliku oma- on oluline, kuna vastasel juhul
valitsuse volikogu poolt vastu- ootab meid ees räämas linnavõetud õigusaktid (mille täit- ruum koos libedate tänavate ja
mist munitsipaalpolitsei kon- lemmikloomade fekaalidega.
trollib) kokkulepitud reeglite Seega kindlasti pole tegu teisetäitmist meie ühises linna- järguliste probleemidega, mida

võiks tähelepanuta jätta.
Kindlasti aitab järelevalve
teostamine kohalikul tasandil
kaasa ka üldisele seaduskuulelikkusele - õigusriik saab alguse kõikide kehtivate õigusaktide võrdsest järelevalvest. Sest õigusakt, mille täitmist ei kontrollita, pole tegelikkuses ju kehtiv. Ning ka
kohalikul tasandil peab kehtima võrdõiguslikkuse printsiip
 eeskirjad on kohustuslikud
kõigile, nende järgimine pole
kellegi erahobi.
Karistamine pole põhiline
Lisaks ülalmainitule osaleb
munitsipaalpolitsei ka avaliku
korra tagamisel. Plaanis on
hakata läbi viima ühisoperatsioone politseiga.
Kindlasti tuleks mainida, et
kuna liiklusseaduse § 7437
(Parkimine keelatud kohas)
kuulub
samuti
kohaliku
omavalitsuse pädevusse, muutub ka parkimise korra ja
märkide järgimise järelevalve
Pärnu linnas kindlasti paremaks.
Plaanis on käivitada ka nn
heakorraliin, kuhu inimesed
oma muredest teada saavad
anda. Kindlasti on mure
siinkohal täiesti õige sõna,
kuna Pärnu Munitsipaalpolitsei
esmane ülesanne pole kedagi
trahvida. Pigem on uue struktuuriüksuse roll hoida korda
ning väärtustada linna eeskirjade järgimist.

Pärnu käivitab ettevõtlusinkubaatori
Viimase 30 aasta jooksul on
ettevõtluse arendamise meetmena jõudsalt arenenud ettevõtlusinkubaatorid.

Lehar Kütt
Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse
juhataja
Riik ja kohalikud omavalitsused tegelevad ettevõtluse
arendamisega elanikkonna tööhõive parandamiseks, nende
sissetulekute suurendamiseks
ning riigi ja omavalitsuste
laekumiste tõstmiseks. Tänu
ettevõtlusest laekuvatele maksutuludele saab ülal pidada
avalikku sektorit ja avalikke
teenuseid, milleta oleks riiki
raske ette kujutada.
Kohalik omavalitsus võib
ettevõtlust arendada mitut
moodi. Enim levinud on
ettevõtluseks soodsa keskkonna loomine regulatsioonide
kaudu. Viiakse läbi ka ettevõtjatele suunatud arendusprojekte, pakutakse neile nõustamist,
koolitusi või rahalisi toetusi ja
garantiisid.

Ettevõtlusinkubaatorina
käsitleme keskust, kus konsultandid pakuvad alustavatele ettevõtjatele eriteadmisi, koostöövõrgustikke ja
vajalikke vahendeid (ruumid, seadmed jmt), et muuta
ettevõtted edukaks.
Inkubatsioon hõlmab erinevaid
protsesse, mis aitavad vähendada alustavate firmade ebaõnnestumisriske ja kiirendada
nende firmade kasvu, millel on
potentsiaali luua tööhõivet ja
jõukust.
Inkubaatorite peamine eesmärk on toota edukaid ärisid,
mis inkubaatorist väljudes
loovad uusi töökohti, taaselustavad ühiskonda, kommertsialiseerivad uusi tehnoloogiaid ja panevad aluse regionaalsele ning riiklikule majandusedule.
Inkubaator loob
kõrgepalgalisi töökohti
Eestis tegutseb aktiivselt seitse
inkubaatorit, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Narvas, Sillamäel ja Räpinas. Viimastel aastatel on järjest elavamalt arutatud ka Pärnusse ettevõtlusinkubaatori loomist.
Kuigi hetkel on Pärnu madala
tööpuuduse poolest esirinnas,

Inkubaator pakub
ettevõtjatele nõustamist kõigil vajalikel
teemadel: tootearendus, turundus,
eksport, tootmise
laiendamine,
ettevõtete juhtimine,
ettevõtte rahastamisallikate leidmine jne.
on probleemiks see, et suur osa
tööhõivest põhineb madalat
lisandväärtust loovatel tootmis- ja teenindussektoritel. Kui
need ettevõtted ei suuda
konkurentsis püsimiseks tegeleda tootearendusega ega väärtusahelas edasi liikuda, ei suuda nad kaasa minna Eestit ees
ootava palgataseme tõusuga.
Ilmselt toovad järgnevad viis
aastat kaasa tööhõives tõsiseid
muutusi.
Märtsis valmiski Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse,
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledi,
Pärnu Linnavalitsuse, Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse,
Pärnu Maavalitsuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja OÜ
Geomedia koostöös Pärnumaa
ettevõtlusinkubaatori asutamise äriplaan.
Äriplaani kohaselt hakkab

inkubaatorit eestvedajana käivitama Pärnu linn, kaasates
selleks ka teisi Suur-Pärnu
piirkonna kohalikke omavalitsusi. Järgneva kolme aasta
jooksul investeeritakse inkubaatori loomisse 2,60 miljonit krooni, millest 1,54 miljoni krooni ulatuses taotletakse
toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Ettevõtlusinkubatsiooni programmist.
Inkubaator pakub ettevõtjatele nõustamist kõigil vajalikul teemadel: tootearendus,
turundus, eksporttegevus,
tootmise laiendamine, ettevõtete juhtimine, ettevõtte
rahastamisallikate leidmine
jne. Inkubaator muutub ühtlasi
vahelüliks kohalike ettevõtete
ning teadusasutuste vahel, mille tulemusena tehnosiire ettevõtetesse avardub ning luuakse
soodne keskkond innovaatiliste
ideede arendamiseks. Need
tegevused aitavad kaasa Pärnu
dünaamilise majanduskeskkonna ja teadusmahukate tegevusalade arendamisele.
Füüsilise infrastruktuuriga
seotud teenusteks on eelkõige
soodsatel tingimustel kontoriruumide ja -seadmete rentimine. Samuti on võimalik
kasutada seminariruume koosolekute ja nõupidamiste läbiviimiseks. Inkubantide käsutuses on assistent-sekretär, kes
osutab neile kontoriteenuseid

(telefonile vastamine, paljundamine jne).
Pärnu ettevõtlusinkubaator ei
hakka dubleerima olemasolevate ettevõtluse tugiorganisatsioonide tegevusi. Pigem tehakse koostööd ja täiendatakse
üksteist.
Inkubaatori
peamisteks
klientideks on Pärnus tegutsevad ja alustavad väikeettevõtted ning füüsilisest isikust
ettevõtjad. Olulise kliendigrupina nähakse Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse ja Tartu
Ülikooli
Pärnu
Kolledi
lõpetanuid ning alles õppivaid
noori.
Ettevõtlusinkubaatori loomise tulemusel suureneb oluliselt piirkonnas loodavate uute
ettevõtete arv, lisanduvad uued
töökohad, suureneb ettevõtjate
aktiivsus struktuurifondide vahendite kasutamisel ja paraneb
alustavate ettevõtjate majandustegevuse ellujäämise määr.
Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, avab Pärnu ettevõtlusinkubaator esimestele inkubantidele uksed 2007. aasta
alguses.
Pärnu ettevõtlusinkubaatori
asutamise äriplaaniga on võimalik tutvuda Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
kodulehekülje vahendusel:
http://www.peak.ee/index.php?
pageID=54
Ettevõtlikkust!

Uudised
Õpilaste ja
üliõpilaste
stipendiumide
skaala laienes
Linnavalitsuse 3. aprilli
määrusega kinnitati Pärnu
linna õpilaste premeerimise
ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramise
kord.
Preemiat saavad taotleda
Pärnu linna üldhariduskoolid kõigile kuldmedaliga
gümnaasiumi lõpetajatele ja
kutseõppeasutused
neile
õpilastele, kelle lõputunnistusel on väga head hinded.
Preemiat makstakse ka
vabariiklikul
aineolümpiaadil 1.-10. koha saavutanule ja rahvusvahelisel
aineolümpiaadil konkursil
osalejale või linnale olulisel
teemal uurimistöö tegijale.
Preemiat saab taotleda ka
õpilasele, kes on huvi- ja
ühiskondlikus tegevuses
esindanud Pärnu linna vabariiklikul või rahvusvahelisel
tasandil.
Linnavalitsus ootab preemiataotlusi ka aasta kõige
suuremale tegijale. Õpilane
peab eriliselt silma paistma
õppimises ja tegevustes väljaspool koolitunde.
Aasta õpilase tiitlit antakse välja neljas kategoorias: ühele põhikooliastme,
ühele gümnaasiumi astme,
ühele kutseõppeasutuse õpilasele ja ühele täiskasvanud
õppijale.
Preemiataotlused esitada haridusosakonnale 10. maiks.
Stipendiumi saavad taotleda
nii vabariigis kui ka välisriikides õppivad õpilased ja
üliõpilased.
Stipendiumi taotlemiseks
esitavad kandidaadid haridusosakonnale taotluse koos
põhjendusega, CV, õppeasutuse soovituse, vastava õppeasutuse kinnituse ning
pangarekvisiidid.
Stipendiumitaotlusi saab
esitada haridusosakonnale
sel aastal veel kolmel korral
- 10. juuniks, 10. septembriks ja 10. detsembriks.
Käesoleva aasta toetusfondi
suurus on 700 000 krooni.

Pärnu tänavatel
uued tänavasildid
Paljud Pärnu tänavad on
saanud uued tänavasildid
ning käimas on lõhutud
siltide vahetamine või
parandamine. Linnavalitsus
palub kõigil majaomanikel,
kelle hoonete fassaadidele ja
aedadele on jäänud kakskeelsed tänavasildid, need
maha võtta. Kõigist lõhutud
või puuduvatest siltidest
saab teada anda majandusosakonda tel 442 7933
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TULEKUL
Jim Ashilevi Nagu poisid
vihma käes
Lavastaja Andres
Noormets, kunstnik Silver
Vahtre
Esietendub 21. juunil Pärnu
Muuseumi Aidas.
Nagu poisid vihma käes
räägib kolmest noorest
mehest, kes on vabatahtlikult
läinud kinnisesse raviasutusse, alternatiivsesse neuropsühholoogiahaiglasse
Nartsissimo, et vabaneda
oma foobiatest. Igaüks
seisab silmitsi hirmudega 
hirm vägivalla ees, hirm
naiste ees, hirm ühiskonna ja
elu ees. Äärmuslike meetoditega ravi käigus selguvad
ja segunevad nii patsientide
kui ravijate tegelikud ja
kujuteldavad kompleksid, teravduvad võimusuhted, tekib
lähedus, sünnib vägivald.
Endla suvelavastuse aluseks
olev näidend Nagu poisid
vihma käes võitis möödunud aasta lõpul Eesti
Näitemänguagentuuri näidendivõistlusel kõrvuti kahe
teise näidendiga võistluse
kõrgeima auhinna.
Premeeritud tükk on Jim
Ashilevi esimene täispikk näidend.

NÄITUSED

kuni 8. mai Keskraamatukogu perioodikasaali galeriis: Pärnu pitsistuudio kevadnäitus
kuni 15. mai Keskraamatukogu lasteosakonnas :ARS Kunstistuudio
laste klaasimaali näitus
kuni 25. mai Uue Kunsti Muuseumis: Ise tehtud, hästi tehtud!
kuni 31.mai Ammende villas: Evald Okase graafika näitusmüük
2.- 13. mai Keskraamatukogu muusikaosakonnas: Sulle laulan,
emake
2.- 21. mai Keskraamatukogu kojulaenutusosakonnas: raamatunäitus
Tunne elust mõnu
2.- 27. mai Ranna raamatukogus: raamatunäitus Roheliste näppudega
ilu külvamas
8.- 27. mai Keskraamatukogu lugemissaalis: raamatunäitus
Pereväärtused
9. mai - 10. juuni Keskraamatukogu perioodikasaali galeriis: 25 kaunimat eesti raamatut ja 5 kaunimat eesti lasteraamatut 2005
9.- 20. mai Pärnu Linnagaleriis: Performance läheb galeriisse (kuraator Mari Kartau)
10. mai -10. juuni Keskraamatukogu trepigaleriis: T. Santala fotonäitus
Reisipildid Maalt
12.-14. mai Nooruse Maja kohvikus: Portselanimaaliselts Lüster kevadnäitus , Nooruse maja fuajees:
Pärnu Rahvaülikooli maalistuudio näitus
15.- 31. mai Keskraamatukogu muusikaosakonnas: Vene muusika
suurkuju Sergei Prokofjev
21.mai  3.juuni Uue Kunsti Muusumis: Õigeusu ikoon
24. mai - 10. juuni Pärnu Linnagaleriis: Gastropoodid Heli Tamburi
isiknäitus 28. mai - 3. september Uue Kunsti Muusumis: rahvusvaheline aktinäitus Mees ja Naine  savist marmorini

E 15. mail kell 18

Johann Woldemar Jannsen
ehk Rahvavaenlase hind
Kivisildniku näitemäng Koidula
muuseumis

T 16. mai kell 18
Koidula muuseum

Luksembourgi Filharmoonikud

Endla etendus: Kauka jumal

Johann Woldemar Jannsen
ehk Rahvavaenlase hind
on näitmäng reetmisest, juhmusest, pugemisest, religioossest kinnisideedest ja
orjamentaliteedist  ühesõnaga eesti asjast. Kivisildniku
näidend baseerub ajaloolistel
faktidell ja tervel mõistusel.
Trendikas PP meedia avab
lavakunsti uued horisondid.

SPORT

Johann Woldemar Jannsen

Endla etendus:
Mis värvi on
vabadus

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

T 2. mai kell 18.30 Pärnu XXII aastajooksu ning käimisürituse etapp
Niidupargis
N 4. mai kell 19 Jalgpalli MV Esiliiga V voor: JK Tervis Pärnu- FC Levadia
Tallinn II Raeküla staadionil
6.-7. mai kell 11 Eesti noortekoondise katsevõistlused sõudmises Pärnu
jõe sõudedistantsil
L 6. mai kell 11 Pärnu avavõistlus vibuspordis (30 + 50m) Tammiste
vibustaadionil
T 9.mai kell 18.30 Pärnu XXII aastajooksu ning käimisürituse etapp
Niidupargis
N 11. mai kell 17 Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Raekülas
L 13. mai kell 11 IV Ranna Rahvajooks:lastejooksud, põhijooks ja
kepikõnd Pärnu rannal ja Rannapargis
kell 14 Pärnu kevadduatlon, Eesti KV I etapp Jaansoni rajal
T 16. mai kell 18.30 Pärnu XXII aastajooksu ning käimisürituse etapp
Niidupargis
19.-21. mai Kevadregatt (Q, LAR, F, 470) Pärnu lahel
L 20. mai kell 11 Eesti KV sõudmises Pärnu jõe sõudedistantsil
P 21. mai kell 11 B. Lõhmuse ja E. Seileri mälestusvõistlused sõudmises
Pärnu jõe sõudedistantsil
T 23. mai kell 18.30 Pärnu XXII aastajooksu ning käimisürituse etapp
Niidupargis
26. mai - 4. juuni Bowlinguturniir Pärnu Open 2006 Perona Bowlingus
27.- 28.05 kell 11 Pärnu lahtised klubide meistrivõistlused squashis Maisquashis
L 27. mai kell 11 Eesti MV ja veteranide KV vibuspordis (2 × 70m, OR)
Tammiste vibustaadionil
Palladium Cup ratsutamises
27.-28. mai Hermani mälestusvõistlused purjetamises, hooaja avamine
T 30. mai kell 18.30 Pärnu XXII aastajooksu ning käimisürituse etapp
Niidupargis

Linnavalitsuse infotelefon 15 505 igal tööpäeval kell 8.00 -17.00
L i n n a v a l i tsu se h a ri d u so sa k o n d R ü ü tl i 23, te l 44 41 563
L i n n a v a l i t s u s e s o t s i a a l o s a k o n d Ku n i n g a 1 9 , t e l 4 4 4 5 0 8 2
L i n n a v a l i tsu se ra h a n d u so sa k o n d U u s 2, 44 31 238
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KUHU MINNA?
E 1. mai
kell 12 Esimene vesi WAF tantsukooli
tantsuprogramm Rüütli platsil
K 3. mai
kell 18.30 Line-tantsu kursused keskastmele
Nooruse Majas
kell 19.30 Vee mälu Endla teatri Küünis
kell 19.30 Line-tantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
N 4. mai
kell 11 Mul sest kördist kõrini ehk väärtuslik
rahvariie konverents Pärnu kontserdimajas
kell 18 Seltskonnatantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
kell 20 Seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele Nooruse Majas
R 5. mai
kell 11 Käsitööpäev, õpitoad, loeng, kontsert
Nooruse Majas
kell 19 Eesti Rahvusmeeskoor Pärnu kontserdimajas
kell 19 Rehepapp Endla teatris
kell 19 Agnes Endla teatri Küünis
kell 22 Kihnu Poisid esinevad Pärnu Kuursaalis
L 6. mai
kell 12 Kaval-Ants ja Vanapagan Endla teatris
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
kell 22 Ines esineb Pärnu Kuursaalis
P 7. mai
kell 15 Pärnu Kunstide Maja Vabatantsu sünnipäevakontsert Endla teatris
kell 18.30 Eakateklubi Rukkilill tantsuõhtu
Nooruse Majas
kell 19 Parimad Eesti laulud Uues kuues
Pärnu kontserdimajas
kell 19 Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane Endla
teatri Küünis
E 8. mai
kell 16.30 K. Adamsoni balletistuudio fotonäituse avamine Endla teatri sammassaalis
T 9. mai
kell 13 Euroopa Päev. Infotelk ja kontsert Vana
perrooni platsil (plats Port Artur 2 juures)
kell 19 Performance läheb galeriisse, näituse
avamine Pärnu Linnagaleriis
K 10. mai
kell 18.30 Line-tantsu kursused keskastmele
Nooruse Majas
kell 19.30 Line-tantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
N 11. mai
Ühisgümnaasiumi algklasside õpilaskonverents
Inimene ja ühiskond - tuntud inimesed Eestis ja raamatutes Keskraamatukogu lasteosakonnas
kell 18 Seltskonnatantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
kell 18 Lüdigi nim meeskoori ja Kunstide Maja
Poistekoori emadepäeva kontsert Pärnu
Kontserdimaja kammersaalis
kell 19 Vee mälu Endla teatri Küünis
kell 20 Seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele Nooruse Majas
kell 22 Uno Kaupmees ja Lustgast Pärnu Kuursaalis
R 12. mai
kell 17 Sünnipäevade Ball Pärnu Kunstide
Majas
kell 22 Marko Matvere ja VLÜ Pärnu Kuursaalis
L 13. mai
kell 12 Jussikese seitse sõpra Endla teatris
kell 19 Luxembourgi Filharmoonikud Pärnu
kontserdimajas
kell 19 Mis värvi on vabadus Endla teatris
kell 19 Sõbrapäeva Endla teatri Küünis
kell 22 Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski Pärnu
Kuursaalis
P 14. mai
kell 15 Nooruse Maja lasteringide emadepäeva
kontsert Nooruse Majas
kell 17 Neidudekoori Argentum Vox juubelikontsert Pärnu kontserdimajas
kell 17 Tantsupühapäev Endla teatri Küünis
E 15. mai
kell 17.45 Klaasist loomaaed Noorteteatri
etendus Kunstide Maja ärklisaalis

kell 19 Verevennad Vanemuise teatri külalisetendus Pärnu Kontserdimajas
T 16. mai
kell 17 Jannseni nim elutööpreemia üleandmine Koidula muuseumis (kutsetega)
kell 18 Johann Woldemar Jannsen ehk
Rahvavaenlase hind Kivisildniku näitemäng
Koidula muuseumis
K 17. mai
kell 18.30 Line-tantsu kursused keskastmele
Nooruse Majas
kell 19 Tsirkuseetendus Pärnu kontserdimaja
tagusel platsil
kell 19 Sõbrapäev Endla teatri Küünis
kell 19.30 Line-tantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
N 18. mai
kell 18 Seltskonnatantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
kell 19 Tsirkuseetendus Pärnu kontserdimaja
tagusel platsil
kell 20 Seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele Nooruse Majas
kell 22 Hellad Velled Pärnu Kuursaalis
R 19. mai
kell 19 Tsirkuseetendus Pärnu kontserdimaja
tagusel platsil
kell 19 Rehepapp Endla teatris
kell 19 Viimane näitus Endla teatri Küünis
kell 22 Tele 2 Power Hit Radio sünnipäevapidu ööklubis Sunset
kell 22 Justament Pärnu Kuursaalis
L 20. mai
kell 13 ja kell 17 Tsirkuseetendused Pärnu
kontserdimaja tagusel platsil
kell 19 Suur kevadine ooperigala Pärnu
kontserdimajas
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
kell 22 Tanel Padar & The Sun ööklubis
Sunset
kell 22 Kala Pärnu Kuursaalis
P 21. mai
kell 12 Pärnumaa folkloorikollektiivide päev
Nooruse Majas
kell 13 ja kell 17 Tsirkuseetendused Pärnu
kontserdimaja tagusel platsil
kell 17 Võimlemisklubi Rüht kevadkontsert
Endla teatris
kell 18.30 Eakateklubi Rukkilill tantsuõhtu
Nooruse Majas
K 24. mai
kell 17 Gastropoodid H.Tamburi isiknäituse
avamine Pärnu Linnagaleriis
kell 18.30 Line-tantsu kursused keskastmele
Nooruse Majas
kell 19.30 Line-tantsu kursused algajatele
Nooruse Majas
N 25. mai
kell 12 Jussikese seitse sõpra Endla teatris
kell 18 Seltskonnatantsu kursused algajatele,
hooaja lõpetamine Nooruse Majas
kell 19 VI Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival
Pärnu kontserdimajas
kell 19 Sõbrapäev Endla teatri Küünis
(viimast korda)
kell 20 Seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele Nooruse Majas
kell 22 Trahter esineb Pärnu Kuursaalis
R 26. mai
kell 15 Laste- ja noortekooride suurkontsert
Pärnu kontserdimajas
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
kell 22 Untsakad esinevad Pärnu Kuursaalis
L 27. mai
kell 15 Rahvalaulukonkurss Pärnu kontserdimajas
kell 19 Rehepapp Endla teatris (viimast korda)
kell 22 Raadio Pärnu sünnipäev: Terminaator
esineb Pärnu kuursaalis
P 28. mai
kell 14 Lõpetame selle laulu!, koorifestivali
lõppkontsert Pärnu kontserdimajas
K 31. mai
kell 19 All Latvian Jazz Stars Pärnu
kontserdimajas

KONTSERDIELU
R 5. mai kell 19 Pärnu
kontserdimajas

Una fermata musicale del coro
Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent
Ants Soots
Kava esimese poole keskmes on
20. sajandi itaalia autorite teosed
ning kontserdi teises osas esitatakse head vana itaalia
muusikat: madrigalid, rahvalaulud,
Verdi ja Rossini ooperikoorid.
Traditsiooniliselt pakutakse publikule pokaal itaalia veini.

P 7. mai kell 19 Pärnu
kontserdimajas

Downtown OÜ esitleb:
Parimad Eesti laulud Uues

kuues
Esinevad Hanna-Liina Võsa,
Maarja-Liis Ilus, Koit Toome,
Vaiko Eplik, Laura Põldvere,
ansambel Noorkuu.
Kaheosalise kontserdi kestel kõlab
ainult kodumaine helilooming.
Saateansambli tuumiku moodustavad
eesti parimad lavamuusikud.

L 20.mai kell 19 Pärnu
kontserdimajas

XXI Sajandi Orkester MTÜ esitleb:
Suur kevadine ooperigala
Huiling Zhu (metsosopran,
Hiina) , Angelina vatka (metsosopran, Ukraina) , Anna
Samuil (sopran, Venemaa) ,

Kristina Vähi (sopran, Eesti) ,
Laimonas Pautienius (bariton,
Leedu)

XXI SAJANDI ORKESTER

Dirigent Erki Pehk
PromFesti kevadgala on
ooperimuusika pärlitest koosnev
särav kontsert, mis on
pühendatud legendaarse Pärnu
laulupedagoogi Klaudia Taevi 100.
sünniaastapäevale. Galakontsert
toob eesti publiku ette noored
anded ning tutvustab
Rahvusvahelist Klaudia Taevi
nimelist konkurssi, kui kaalukat
rahvusvahelist suursündmust
laiemalt Eestis.
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