Pärnu linna ajaleht
Uudised

Pärnu nimetati sinilipu
nominentide hulka
Sinilipu liikumise koordinaator
Eestis, MTÜ Hoia Eesti Merd tunnustas Pärnu linna ranna hooldusel
tehtud tubli töö eest ning teatas, et
Pärnu rand kuulub 2006. aastal
rahvusvahelise Sinilipu nominentide
hulka. Koordineerija hinnangul on
Pärnu linn kõvasti vaeva näinud ja pingutanud selle
nimel, et keskrand oleks puhas, korras ja turvaline.
Kui sel aastal on rannast võetud veeproovide tulemused oluliselt paremad kui eelmisel aastal, siis
tehakse Pärnu linnale 2007. aastal taas ettepanek
Sinilipu taotlemiseks. Nagu Eesti Mereinstituudi
Pärnu Merejaama poolt teostatud merevee seire on
näidanud, on Pärnu randade vesi praeguse suve
hakul äärmiselt puhas. Seega on põhjust loota, et
järgmisel aastal kaunistab meie randa taas sinine
lipp.

Ohtlikud atraktsioonid asenduvad lõbustuspargis ohututega
Eeloleval suvel saavad lapsed endise Rannapargi
lõbustuspargis hüpata batuutidel, ronida ja turnida
turvalistel atraktsioonidel ning koos vanematega
suvekohvikus mõnusalt aega veeta. Tulevaks
suveks loodab linnavalitsus käima saada kaasaegse
lõbustuspargi sobivamas kohas, kus haldaja võib
peredele pakkuda mitmekülgsemat meelelahutust.
Abilinnapea Raul Sarandi sõnul ei olnud tehnokontrolli hinnang olemasolevatele lõbustuspargi
atraktsioonidele sedavõrd hea, et jätkata rahuliku
südamega lõbustuspargi tegevust. Veel kuidagimoodi kõlbavad atraktsioonid võivad kätte maksta
väga valusalt. Lastele tuleb rajada turvaline lõbustuspark, kuhu on mõnus aega veetma tulla kogu
perega.
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tasuta

Õpilasmaleva suvi käivitub

Pärnu rannaniidul ja parkides löövad peatselt heakorratöödele käed külge sajad õpilased. Tänavu küündib
malevlaste arv 2000 kanti. Juuni alguses võivad avaneda uued töökohad, kui lisandub ettevõtteid, mis projektiga liituvad.
tekkinud vajadus huvialarühMati Sutt
made järele. Valgerannas tegutPärnumaa Õpilasseb mitmendat suve maalimaleva juhataja
laager, Pärnu Väikese Vabakooli juures huvilaager looduPärnumaa Õpilasmalev on võisesõpradele.
maldanud läbi üheteistkümne
suve õpilastele töötegemist ja
Malev on rahvusvaheline
vaba aja veetmist. Kõige rohEelmisel, 2005. a töötas Pärkem rühmi tegutseb haljasnumaal 84 rühma, lisaks 21 lintustöödel nii Pärnu linnas kui
narühma. Rühmades oli ühteka valdade keskustes.
kokku 1750 õpilast. Kõige
Korrastatakse parke, värvirohkem tuli õpilasi Pärnu lintakse aedu, istutatakse lilli ja
nast ja Pärnumaalt, kuid ligi
ilupuid. Paarsada õpilast tege100 õpilast ka Tallinnast, Tarleb maasika-, vaarika- ja kurtust ja Narvast. Lisaks ühisele
gikorjamisega. Teist suve järtööle said rühmad võimaluse
jest
korrastavad
rühmad
erinevatest rahvustest ja riimuinsuskaitse rühmas kultuurikidest õpilaste lähendamiseks,
loolisi hauaplatse.
sest malevas oli palju Pärnu,
Töörühmade kõrval on taas
Tallinna ja Narva vene õppekeelega koolide õpilasi. Et
malev oli ja on internatsionaalne, näitab ka Soome,

Rootsi, Ameerika Ühendriikide
ja Venemaa õpilaste osalemine
meie rühmades. Raja tagant
tulnud õpilased on enamikus
väliseestlased, kes tööst rohkem on huvitatud keelepraktikast.

Alustab ligi 2000
malevlast
2006. aasta suvel alustab praeguste andmete järgi 1993
malevlast. Nende jaoks on
töökoht kindel. Ootel on ligi
120 õpilast, kellele töökohti
alles otsime.
Õpilaste küsitlemisel selgus,
et motivatsioon tööks malevas
oli ja on ka sel aastal, sest see
aitab sisustada vaba aega ja
võimaldab teenida taskuraha.
Vähetähtis pole suhtlemine
omavahel. Nii on suveüritusteks spordipäev, rannapäev
ja töösuve lõpul kokkutulek
Pärnu lähedal Valgerannal.
Esimesed ettevõtted, kellega
Pärnumaa Õpilasmalev koostöölepingud sõlmis, olid suurettevõtted - AS Tootsi Turvas,
OÜ Audru Mõis, lisaks Pärnu
linnavalitsus, Sindi linnavalitsus ja erinevad vallavalitsused.
Samas oli nendega lepingute
sõlmimine lihtsam ka maleva
hiilgeaegade  kaheksakümnendate aastate koostöö tõttu.

Usku õpilaste töösse näitab
uute väikeettevõtete ja talupidajate astumine õpilasmaleva
lepingupartneriteks, mis omakorda on laiendanud erinevate
tööde pakkumist.
Huvialalaagrite tööd oleme
saanud finantseerida läbi erinevate projektide, samas osalevad need rühmad ka heakorratöödel.
Pärnumaa Õpilasmalev kutsuti ellu 1991. aastal töö lõpetanud Eesti Õpilasmaleva
traditsioonide jätkajana meie
maakonnas. 1994. aastal alustas Pärnumaa Õpilasmalev
uuesti ettevõtetega läbirääkimisi õpilastele suviste töökohtade leidmiseks ja vaba aja
sisustamiseks. Vajaduse õpilaste tööle rakendamise järele
tingisid järjest suurenev alaealiste kuritegevus linnas ja maal,
eriti suvisel koolivaheajal, kui
õpilased on tegevuseta.

Kutsu naaber külla
Maikuu eelviimasel päeval,
30. kuupäeval, on hea
põhjus oma naaber külla
kutsuda või hoopis ise
sammud üleaedsete
juurde seada, sest see
päev on pühendatud
naabritele ja naabritega
suhtlemisele.
Pärnu on koos Viljandiga Eestis esimeste seas, kes
sellise päeva tähistamisega on liitunud. Idee
algatasid 16 aastat tagasi prantslased ja see on iga
aastaga järjest enam hoogu kogunud. Möödunud
aastal tähistati naabrite päeva enam kui 450
Euroopa linnas. Naabrite päev on ellu kutsutud vastukaaluks individualismile. Elame paradoksaalsel
ajal, kus mõnikord on kergem suhelda kellegagi
teisest maailma otsast kui teretada oma naabrit.
Naabrite päeva tähistamisega saame arendada
ühtekuuluvust ja tugevdada naabruskonna
üksmeelt.

Sajad tuhanded välismaalased tulevad nelja aasta
pärast hindama Pärnut kui hansalinna. Kuidas Pärnu
hansalised tänavu esmakordselt eelsoojendusdressi
selga tõmbavad ja vastuvõtuks harjutama hakkavad,
kirjutab välissuhete nõunik Anu Juurma.
Lk 3

Malevlased aastal 2005 randa koristamas.
Fotod: Mati Sutti, erakogu

Pärnu sai uue ehitusmääruse. Kuidas selle järgi
toimida, kui soov ehitada,
kirjutavad ekspertiisispetsialist Andrus Jürgens ja
arhitekt Karri Tiigisoon
Lk 4-5

Ligi pool sajandit Raba tänava lõpus paiknenud prügila
võtab ladestatavaid jäätmeid vastu veel viimaseid
nädalaid. 9. juuni on päev, mil prügila sissesõidutee ette
pannakse tõkkepuu ja pärast seda avab uksed
kaasaegsem keskus Põlendmaal. Kogu tegevuskava
avavad keskkonna teenistuse peaspetsialist Sigrit
Kasemets ja OÜ Paikre juhataja Teet Kurs. Lk 7
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Linnavolikogu otsustas
Ülevaade Pärnu Linnavolikogu 18. mai istungist

Milleks Pärnule uus logo?
tab. Pärnu peab leppima vähemaga.

Volikogu kinnitas uue heakorraeeskirja
Uue eeskirja järgi suureneb linnavalitsuse vastutus kesklinna kõnniteede ja I kategooria, st bussiliiklusega sõiduteedega külgnevate kõnniteede talvises hoolduses. Linnavalitsuse vastutada jääb puhastusalal
asuvate sadeveesüsteemide (sadeveekraavid, truubid jms) hooldamine.
Pärnu linn astub Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks
Volikogu kinnitas otsuse Pärnu linna astumisest Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu liikmeks. Liidu üldkoosolekule nimetati linna esindajad ning määrati asendajad. Omavalitsuste liidus esindavad Pärnut linnapea Mart Viisitamm ja linnavolikogu esimees Ahti Kõo. Nende
asendajateks on abilinnapea Mart Alliku ja volikogu liige Peeter Orav.
Kutsuti tagasi Pärnu linna esindaja asendaja Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekult ja volikogust ja nimetati uus asendaja
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekult ja Eesti Linnade Liidu volikogust kutsuti tagasi Pärnu linna esindaja asendajaks nimetatud Andres Sooniste.
Uueks esindaja asendajaks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse nimetati linnavolikogu aseesimees Jüri Kask.
Võeti vastu linnavalitsuse töökorda reguleeriv määrus
Volikogu muutis Pärnu linna omandis olevate elamute hooldus- ja
remondieeskirja
Pärnu linna omandis olevate elamute hooldus- ja remondieeskiri
sätestab munitsipaalelamute majandamise üldpõhimõtted.
Otsustati omandada kinnistu
Ranna puiestee 3a hoonestusõiguse tagasiostmise OÜ-lt Croneland
tingis asjaolu, et kuigi hoonestamise lõpptähtaega on linn korduvalt pikendanud, on kinnistu tänaseni hoonestamata ja Pärnu rand ilma kvaliteetseks rannateeninduseks vajalike ruumideta.
Hoonestusõiguse ostuhind on 4 120 000 krooni. Hoonestusõiguse
müüjal tuleb enne müügilepingu sõlmimist territoorium omal kulul korda
teha ning kustutada hoonestusõigust koormavad hüpoteegid.
Otsustati võõrandada linnavara
Linnavolikogu võttis vastu otsuse võõrandada otsustuskorras ja tasuta
Pärnu linnale kuuluv vara sihtasutusele Pärnu Haigla. Vara koosneb
inventarist, mis anti linnale üle Läänemaa Päästeteenistuse ülevõtmisel
2005. aasta novembrikuus.
Rannaniit anti MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev kasutusse
Loodushoiutööde teostamiseks anti MTÜ Pärnu Õpilasmalev kasutusse
rannaniidud kokku ligi 90 hektarit. Töid teostatakse Pärnumaa Keskkonnateenistuse tellimusel kuni 31. augustini.
Volikogu kinnitas Pärnu linna haridustöötajate, linnagalerii ja linnaorkestri töötajate ning linna raamatukogu töötajate palgajuhendid
Uus palgajuhend näeb ette linna eelarvest tasustatavate pedagoogide
palgamäärade tõstmist ja ühtlustamist riigieelarvest tasustatavate
õpetajate palkadega. 2006. aastal on eraldatud riigi toetusfondist linnale
3 095 000 krooni, mis kulub haridusasutuste töötajate ja kultuuritöötajate palgatõusuks. Määrus hakkab kehtima 1. juunist.
Kehtestati uus kord sotsiaalhoolekande suunitlusega projektide
toetamiseks
Kord näeb ette, et taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse
tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas. Projekti toetuse taotlusi saab esitada neli korda aastas  10. jaanuariks, 10, aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.
Võrreldes seni kehtinud korraga nähakse ette kontroll toetuse kasutamise kohta. Määrus jõustub 24. maist.
Volikogu määras nimed kesklinna piirkonna tänavatele.
Kesklinna piirkonnas asuvad kaks uut tänavat hakkavad kandma Villa ja
Tiiru tänava nime.
Tunnistati kehtetuks Kase, Liblika, Niidu vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringu algataja soovil tunnistati kehtetuks Kase, Liblika,
Niidu tn vahelise ala detailplaneering. Nimetatud kinnistu detailplaneeringut ei ole ellu viidud ning kinnistu on vahetanud omanikku.
Volikogu kehtestas osaliselt Ringi 56a, 58, 60 ja Lootsi 10 kinnistute
ning sellega külgneva jõeäärse maa-ala detailplaneeringu
Maa-ala detailplaneering kehtestati Lootsi 10 kinnistu piirides. Planeeringualale soovitakse rajada parkla, piirivalve kordon ja hõljuki infrastruktuur.
Volikogu kinnitas muudatuse sotsiaaltoetuste ja kõrgharidusega
noore spetsialisti toetuste maksmise korras
Muudeti sotsiaaltoetuste ja kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse
maksmise korda. Sünnitoetuse, koolimineva lapse toetuse ning noore
spetsialisti toetuse avalduste esitamise kohaks määrati linnavalitsuse
kantselei varasema ettevõtluse ja registriteenistuse asemel.
Muudatused mõlemas korras on tingitud Pärnu Linnavalitsuse struktuurimuutusest.
Volikogu tegi muudatuse komisjoni koosseisus
Volikogu muutis rahanduskomisjoni koosseisu, arvates komisjonist
välja Tõnu Laksi ja määrates uueks liikmeks ettevõtja Ranno Künnapi.

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 19. juunil.
Kojukande probleemide korral helistage 6622 134 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 35 senti.
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Tiina Roht
Stiiliraamatu konkursi
ürii esimees
Linnasekretär
Pilt räägib rohkem kui tuhat
sõna, tavatsetakse öelda.
Infotulvas aitab visuaalne pool
hästi orienteeruda.
Logota toodet, fotota artiklit,
illustratsioonita raamatut on
tänapäeval raske ette kujutada.
Juba ilma logota linnagi on
raske leida. Logo on tükike linnast visuaalses vormis.
See tükike peab andma edasi
nii linna hinge ilu kui atmosfääri võlu. See peab olema autentne ja samal ajal vürtsikas.
Ja kõige tähtsam  lihtsasti
kasutatav. Keeruliste asjade
saatus lõpeb sageli õnnetult,
sest neist on keeruline aru
saada ja aega süüvimiseks paraku ei jagu. Teine oht märkamata jääda on lihtsad ja laialt
kasutusel olevad sümbolid,
nagu näiteks päike.
Päikeselogod on laialt
levinud
Pärnus on kasutusel olnud kaks
erinevat päikest. Üks rõõmsameelsem, justkui lapse käega
joonistatud, teine stiliseeritum
variant. Kumbki logo pole
laialdast kasutust leidnud ega
viita otseselt ainulaadsele Pärnule. Päike on üks laiemalt
kasutatavaid sümboleid kogu
maailmas. Ka neis riikides, kus
päike 300 päeval aastas pais-

Vaatamata sellele, kui palju
siin päike paistab, väärib linn
logo. Soovitavalt ilmastikukindlat logo, mis kannaks välja
aastaringse esitluse ja tooks
talve ja suve kokku ühe sümboli alla. Pärnu logo peaks
mahutama oma lihtsuses endasse kõige olulisema  linna
olemuse. Paljude jaoks õhkub
siit päikesevaestel päevadel
sõbralikkust, edasipüüdlikkust,
elitaarsust ja mitmekülgsust.
Kõik see väärib linna logos
kohta. Kuidas seda kõige paremini teha? Vastuse leiab
võib-olla esivanemate tarkusest, et parim lahendus on lihtne lahendus.
Eesmärgiks ühtsed
stiilireeglid
Ühtsete stiilireeglite loomiseks
korraldas linnavalitsus keerulise nimetusega stiiliraamatu
konkursi. Kuid selle taga on
lihtne eesmärk  leida partner,
kes analüüsiks olemasolevaid
Pärnu linna mainekujunduse
elemente ja pakuks ideid ühtse
stiili loomiseks Pärnu linna
visuaalses pildis. Võis pakkuda
ka uue logo ja linna tunnuslause.
Oma ettepanekud esitasid
viis firmat, kellelt laekus
kokku seitse tööd, mis kõik on
omamoodi huvitavad. Zhürii
pidas ennekõike silmas, et
sobivaim lahendus, mis linna
iseloomu paremini kajastab,
peab olema lihtsasti kasutatav
ja töötama ühtviisi hästi nii
trükisel kui T-särgil. Zhürii,
mis oli kokku kutsutud kõige
karmimat ja julgemat otsust
tegema, oli seitsmeliikmeline.
Zhüriisse kuulusid Silver Vahtre, turismiekspert ja turunduse
spetsialist Tiit Kask, kodule-

hekülje toimetaja Indrek Aija,
turismiinfo vanemspetsialist
Eda Toomsalu, Kaunite Kunstide peaspetsialist Alar Raudoja, avalike suhete nõunik Signe Leesmann. Projekti juhtis
Ave Reinson.
Logo kujundab esimese
hoiaku
Seitsmest laekunud tööst valikut tehes oli zhürii ühel
meelel, et linna logo on see,
mis annab esimese signaali
linna kohta, teisisõnu aitab
olulise elemendina kujundada
hoiakut koha vastu, kus inimene veel käinud ei ole. Ühe
lihtsa reegli arvestamine aitab
alati saavutada edu. Kujundi
Pärnu logo peaks oma
lihtsuses mahutama
endasse kõige
olulisema 
linna olemuse.
keel peab olema arusaadav
neile, kellele see suunatakse.
Kui vaatajaid on miljoneid, ei
saa ühegi silmapaari suhtes
allahindlust teha.
Konkursi võidutöö annab
lootust jõuda Pärnu jaoks parima lahenduseni, mida loodame
esitada suve alguse päeval 21.
juunil. Seni käib töö lõpliku
versioonini jõudmiseks.
Parim töö sisaldas ka häid
ideid Pärnu Linnavalitsuse ühtsete visuaalsete stiilireeglite
loomiseks. Uue väljanägemise saavad linnavalitsuse trükised, dokumendiplangid, ümbrikud, kutsed jt mainekujunduse
elemendid.
Pärnu linna ühtseid stiilireegleid on kavas rakendada
juba aasta teises pooles.

Üldhariduskoolide lõpuaktused 2006
Kuupäev

Kellaaeg Kool

Esmaspäev
05. juuni
15.00

Klass

Koht

Kuninga tänava põhikool

9a

Kooli aula

Reede
16. juuni

12.00
16.00
16.00

Koidula gümnaasium
Ühisgümnaasium
Kuninga tänava põhikool

9
9
9s

kontserdimaja
teater Endla
võimla

Laupäev
17. juuni

12.00
14.00
15.00

Vanalinna põhikool
Humanitaargümnaasium
Rääma põhikool

9
9
9

kooli aula
teater Endla
Agape

13.30

Vene gümnaasium

9

Mai keskus

Esmaspäev 13.00
19. juuni
16.00

Raeküla gümnaasium
Ülejõe gümnaasium

9
9

kontserdimaja
kontserdimaja

Teisipäev
20. juuni

12.00
13.00
16.00
16.00

Hansagümnaasium
Raeküla gümnaasium
Slaavi põhikool
Ülejõe gümnaasium

9
12
9
12

kooli aula
kontserdimaja
Tervise keskus
kontserdimaja

Kolmapäev
21. juuni

12.00
16.00
17.00

Koidula gümnaasium
Ühisgümnaasium
Täiskasvanute gümn

12
12
9-12.

kontserdimaja
kontserdimaja
Strand

Neljapäev
22. juuni

14.00
17.00

Humanitaargümnaasium
Hansagümnaasium

12
12

teater Endla
teater Endla

Vene gümnaasium

12

kontserdimaja

Pühapäev
18. juuni

Esmaspäev
26. juuni
13.30

Uudised
Anna pakendile uus elu
Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist

Pärnu linnas on klaasi- ja paberijäätmeid kogutud ja taaskasutusse suunatud juba aastaid.
Möödunud suvel paigutati üle
terve linna konteinerid vanapaberi, papi ning klaasist, plastikust ja metallist joogitaara
kogumiseks. Sellega loodi Pärnu linna elanikele võimalus
käituda keskkonnasõbralikult
ja vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka. Sel
aastal astume sammu edasi,
proovides pakendijäätmete kogumise süsteemi muuta selliseks, nagu see on paljudes
maailma riikides.
Tulevad värvilised
konteinerid
Suve hakul käivitub PHARE programmi raames Eesti
ja Austria keskkonnaministeeriumide, Pärnu Linnavalitsuse, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ja MTÜ Pakendiringluse koostööna pakendite kogumise pilootprojekt. Projekti eesmärgiks on
katsetada paljudes riikides
levi-nud värviliste konteinerite
süsteemi toimimist Pärnus
Mai-Papiniidu piirkonnas.
Värviliste konteinerite süsteem
tähendab, et kindlat värvi konteinerisse võib panna kindlat
liiki jäätmeid, nt sinise märgistusega konteiner on mõeldud
paberi ja papi kogumiseks, kollasesse sobivad plastpakendid
(jogurti- õli-, ketsupi-, majoneesipudelid, kosmeetika- ja
hooldustoodete plastikust pakendid, plastikust nõud ja karbid, kilekotid jm puhtad pakendid), metallpakendid (purkide ja pudelite kaaned ja
korgid, puhtad konservikarbid)
ning joogikartong (piima- ja
mahlapakid jm). Rohelise märgistusega konteinerisse sobivad aga värvitust ja värvilisest
klaasist pudelid ja purgid.
Sorteerimisega langeb
hind
Pakendite eraldi kogumisest
olmejäätmetena saavad tulu
kõik pilootprojekti piirkonnas
elavad inimesed, kuna väheneb
prügimäele ladestatavate jäätmete kogus. Nii tulevad ka
prügi arved väiksemad. Juhul
kui inimesed korralikult pakendeid sorteerivad ja need õigetesse kogumiskonteineritesse paigutavad, suureneb taaskasutusse suunatavate materjalide kogus ning samas vähenevad taaskasutamise ettevalmistamise kulutused.
Projekt käivitub 5. juunil. Selleks ajaks on Mai-Papiniidu
piirkonnas erinevate värvidega
ja jäätmete sorteerimise juhenditega märgistatud kõik pakendite kogumise konteinerid.
Igaühel peaks aru saama, kuhu
konteinerisse mis liiki jäätmeid
panna. Kui konteinerite süsteem on edukas, jõuab see ka
teistesse Pärnu piirkondadesse.
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Rahvusvahelised hansapäevad esimest korda Pärnus
Pärnu hansalised tõmbavad tänavu esmakordselt eelsoojendusdressi selga ja asuvad hansapäevi korraldama. Nii on tugevam tunne vastu astuda aastale 2010,
mil võõrustame siin linnas tuhandeid hansalisi mitmekümnest riigist.

Anu Juurma
Välissuhete nõunik
Tänavused hansapäevad toivad 30. juunil ja 1. juulil.
Kahepäevane meeleolukas üritus on plaanitud Tallinna Värava juurde, kaasates Vallikääru nõlvad ja aasa. Kavas on
Hansapäevad on
eelproov aastaks 2010
avada kahepäevane keskaja
turg, mille korraldab linnavalitsuse ettevõtlusosakond. Programmi asjus käivad läbirääkimised mitmete muusikute ja
näitlejatega. 30. juuni õhtul on
oodata tantsuetendust kohalikult Erki Stuudiolt. Lootus
on osa saada maadlusturniirist
ja hinnata oma silmaga vibumeeste oskusi. Erinevaid teadmisi saab koguda õpitubadest.
Fresko tegemine meelitab kohe
kindlasti huvilisi. Unustada ei

saa ka vastandeid tuld ja vett
ning nende koosmõju.
Hansapäevad on eelproov
aastaks 2010, mil Pärnu korraldab rahvusvahelisi hansapäevi. Üritus peaks tulema
meeleolukas ja just eelkõige
iidse hansalinna Pärnu elanikule. Eelnevatel aastatel on
küll hansapäevade nimi Pärnu
suveüritusest kõlama jäänud, aga
sel aastal paneb linnavalitus õla
üritusele tugevamalt alla kui
varem.
Pärnu on vana hansalinn.
Aastal 1980. taastati hansaliikumise traditsioon ja ka Pärnu
ei jäänud selles uuestisünnis
kõrvalseisjaks. Osaleme kaasaegse hansaliikumises ja kuni
2010. aastani esindab just
Pärnu kogu Eestit hansakomisjonis, mis organiseerib hansaliidu tööd.
Tartu näitel on Hansapäevad
emotsionaalne, sisukas ja vaheldusrikas suursündmus, mille korraldamine nõuab piisavat
pingutust ja mille õnnestumine
kujundab linnale positiivse
imago. Hansapäevad toovad
meile rohkelt külalisi.
Unustada ei tohiks, et see ettevõtmine ei ole suunatud pelgalt
külalistele, vaid ka linnakodanikule.
Linnakodanik on hansapäevade tähtis osa.

Vanamuusika ansambel Rondellos Pärnu hansapäevadel 2005.

Foto: Alar Raudoja

Hansalaat ootab stiilseid kauplejaid
Tallinna väravate ümbrusesse ja Vallikääru aasale on
oodatud keskaegses rüüs kauplejad. Hansalaadale
saab registreeruda kuni 16. juunini.
dava kauba valmistamist, saavad korraldajalt tasuta müügikoha. Samuti saavad tasuta
loa ürituse sponsorid.
Müüa võib toidukaupu (puuviljad, suitsuvorstid, juustud, sõir,
hapukurgid, mesi, pirukad jne).
Peamine on, et müüdav kaup

sobiks keskaja miljöösse.
Turu lahtiolekuajad on 30. juunil 11.00-21.00 ja 1. juulil
10.00-19.00. Kauplejalt eeldame, et ta tuleb kohale kõige
vajalikuga kauba eksponeerimiseks. Võib paigaldada ka
keskaja turule sobivas stiilis
varikatuse või telgi, kui see
osutub vajalikuks. Korraldajate
poolt on võimalik välja üürida
15 müügilauda suurusega

1.7x1.0 m, millele püüame
tagada ka katusealuse või telgi.
Kauplejad ei saa keskaja turu
lahtioleku ajal autoga kauplemise territooriumil viibida,
parkimine korraldatakse kauplemiskoha läheduses. Öösel on
platsil küll valve, kuid korraldajad ei võta endale vastutust
kauplejate varade eest, seega
soovitame ööseks kõik kaubad
ära viia. Toitlustajatel palume

esitada plaanitav menüü, foto
või joonis toitlustuskoha
välisilme kohta, välitoitlustuskoha tunnustamise otsus
toiduseaduse tähenduses. Korraldajad võtavad ühendust läbirääkimisteks ja teavitavad võimalustest. Kui menüüsse kuuluvad ka alkohoolsed joogid,
esitab laadale lubatud ettevõtja
täiendavalt vormikohase registreerimistaotluse ning tasub riigiKeskaja turule registreerumisel vajalikud kaupleja
andmed:

Kaja Juhansoo
Ettevõtluse
peaspetsialist
Hansapäevade ajal 30. juunist
1. juulini peetakse Tallinna
väravate taga pargis keskaja
turgu. Ootame Pärnusse keskaja stiilis riietatud kaupmehi,
kes müüvad käsitöötooteid traditsioonilistest või looduslikest
materjalidest.
Töötoas osalejad saavad
tasuta müügikoha
Teretulnud on kõik käsitöömeistrid, kes on kohapeal nõus
tutvustama ka oma kauba
valmistamise tehnikat, omapära vms. Selleks on ette
valmistatud töötoad Käsitöömeistrite Gildis.
Oluline on seegi, et kõik kauplejad, kes demonstreerivad
müügikohas nende poolt müü-

Mart Tõnismäe teatritrupp 2005 aasta suvelavastuses.

Foto: Alar Raudoja

- Kaupleja (ettevõtja) nimi;
- Kaupleja asukoha aadress;
- Registrikood või isikukood;
- Müügitegevuse eest vastutava
isiku nimi ja kontakttelefon, meiliaadress;
- Müügiks pakutavate kaupade
loetelu/iseloomustus või toitlustaja
pakutav menüü;
- Toidu käitleja tunnustamise
otsuse nr, otsuse tegemise
kuupäev ja otsuse väljastanud
ametiasutuse nimi;
- Müügikoha valik hinnakirja järgi;
- Müügikoha iseloomustus ja/või
foto
- Kinnitus stiilse (keskaegne, rahvuslik) riietuse olemasolu kohta.
- Kinnitus töötoas osalemise/mitteosalemise kohta: JAH EI
Täiendav info ja registreerimine
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnas Kuninga 24, tuba 1,
E, K, R 11.00-12.00 ja 13.30-16.00
Kaja Juhansoo, 44 27969,
58119828 kajaj@lv.parnu.ee
Elo Juursalu, 44 27964, 53400660
elo@lv.parnu.ee
Töötoad - Ulla Lehtsaar, 5205235
ulla@kunstidemaja.ee

lõivu 300 krooni.
Korraldajad teevad toitlustajatest valiku lähtuvalt ürituse
kontseptsioonist ning toitlustaja võimalikest paigutuskohtadest. Keskaja turule registreerunud kauplejatele ja tegevuse tutvustajatele väljastatakse arved posti teel, samas lisatakse täpsustav teave müügikoha asukoha ja parkimiskorralduse kohta.
Müügikohtade hinnad:
* müügikoht koos
müügilauaga 200 krooni
* müügikoht oma
inventariga 150 krooni
* toitlustamise
müügikoht oma
inventariga, kus pakutakse toitu - 300 krooni
* toitlustamise
müügikoht oma inventariga, kus pakutakse
toitu ja alkohoolseid
jooke - 600 krooni
* kandekaubanduse
korras kaupade müük 150 krooni.
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Detailplaneeringu algatamine
Karri Tiigisoon
arhitekt
20. aprillil vastu võetud ehitusmäärusega on muudetud detailplaneeringu algatamise käiku. Olgugi et see protsess on veel reaalsuses täielikult läbi tegemata, on tegemist üsna oluliste muudatustega, millest annan lühikese ülevaate.
Algatamine algab avaldusest
Nagu varemgi, tuleb detailplaneeringu algatamiseks esitada avaldus planeerimisosakonnale. Esialgu saab läbi olemasoleva blanketiga, aga mõne aja pärast muutub ka vormistus. Tähtsaim muudatus on siinjuures, et enam ei ole vaja avaldusele lisada võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilisi tingimusi. Avaldusega tuleb
vaid anda detailplaneeringu algatamise põhjendus ja ligikaudne
ehitusmaht, mida soovitakse saada (hoonestuse kõrgus, täisehitus jms).
Kui on tegemist suurema ala või keerulisema piirkonnaga, või kui pole
algatamise avaldus piisavalt põhjalik, siis on samuti võimalik nõuda
esialgset eskiislahendust, et algataja eesmärke selgitada.
Avalduse alusel koostatakse detailplaneeringu algatamise eelnõu,
mis linnavalitsuse istungil vastu võetakse. Linnavalitsuse korraldusega algab seega detailplaneeringu koostamise protsess. Samas
on võimalik detailplaneeringu algatamisest keelduda. Keeldumise
aluseks peab olema argumenteeritud põhjendus. Näiteks kui keegi
soovib tootmisalale rajada korterelamut, ei ole tõesti mõtet planeeringu algatamisele aega kulutada.
Ruumilise planeerimise komisjon otsustab
Peale algatamist tuleb detailplaneeringu koostajal esitada planeerimisosakonda detailplaneeringu eskiislahendus. Eskiislahendust
arutab ruumilise planeerimise komisjon, mis koosneb osakonna
spetsialistidest ja mis hakkab koos käima korra nädalas.
Komisjoni töökord seatakse paika komisjoni põhimäärusega.
Saabunud eskiisid võetakse arutusele komisjoni istungil. Vajaduse
korral koostatakse komisjoni koosoleku põhjal täiendavad
lähtetingimused, mis antakse välja planeerimisosakonna otsusega.
Kui komisjon otsustab, et lähtetingimusi ei ole vaja, võib detailplaneeringuga edasi minna, nii nagu see varemgi on olnud. Samas
on jällegi võimalus nõuda avalikku eskiisi arutelu, kui komisjon
arvab, et tegemist on olukorraga, mille puhul võib tekkida kõrgendatud avalikkuse tähelepanu. See on vajalik, et ära hoida
suuremaid probleeme siis, kui detailplaneering on juba sisuliselt
valmis ja kooskõlastatud.
Protseduur muutub kiiremaks
Loetletud muudatused on vajalikud eelkõige selleks, et muuta planeeringu koostamine protsessikesksemaks. Oluline on, et enne
planeeringu kausta kokkupanekut oleks piisavalt võimalusi
konkreetse lahenduse kallal töötada ja leida parim lahendus. See
tähendab, et jäiga lähteülesande asemel on nüüd võimalik arutada
algatajate ja planeerijate erinevate planeeringulahenduste vahel.
Teisest küljest on suurem vastutus planeerigu koostajal, sest ei ole
mõtet tulla komisjoni koosolekule üks-ühele üles joonistatud arendaja soovidega, kui on selge, et olemasolev linnakeskkond sellist
lahendust ei võimald Planeerimisosakond annab lähiajal välja ka
juhendi, kus on detailplaneeringu algatamine lahti seletatud.

Teated
Lastekaitsepäev 1. juunil pakub rohket tegevust
Tänavune lastekaitsepäev saab alguse kell 11.00 Kunstide maja
juurest ning kulmineerub kell 16.00 Kuursaalis ja selle ümbruses, kus lastele ja noortele, emadele ning isadele pakutakse
mitmesugust tegevust. Kui vihmale kisub, kolitakse üheskoos
trallitama Kuursaali sisse.
Pärnu Kunstide Maja eestvedamisel valmib asfaldile kunstitänav. Üles astub Pärnu Väike vabakool oma vastvalminud
muusikalise etendusega On ruumi lennata, mis kirjutatud Ilona
Musta libretole. Muusikat teevad veel noortebänd Stand Before
ja üllatusena astub publiku ette Kantriansambel, kus võib
näha musitseerimas mitut Endla teatri populaarset näitlejat.
Kuursaali ümbruses demonstreerivad oma varustust ning tutvustavad ennast politsei, päästeamet, üksikjalaväepataljon ja maanteeamet. Võimalusel oodatakse lapsi kohale jalgrattaga. Tüdrukutele avab saladusi ilusalong Harmonie. Kuursaalis võivad kõik
lapsed proovida end karaoke staarina. Kes tahab osaleda võistlusmängudel, saab selleks võimaluse Pärnu Kolledzhi üliõpilaste juhendamisel. Ohtralt jagavad kingitusi Balbiino, Hansapank ja Selver.
Tegevus käib ka selle nimel, et laste ja noorte tulevik oleks turvaline. Pärnu linnapea Mart Viisitamm, Pärnu Maakohtu esimees
Rubo Kikerpill, Lääne Politseiprefektuuri prefekt Priit Suve ja
Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ly Tartu sõlmivad 1. juunil koostöölepingu noorte õigusrikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks. Lepinguga kinnitatakse ühine tegevuskava 2008. aastani. 2004. aastal on Pärnu linnale antud
UNICEFi laste- ja noortesõbraliku linna tiitel.
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Pärnu linnas kehtib uus ehit
Ehitusprojekt on kohustuslik väikeehitise ehitamiseks
miljööväärtusega alal, muinsuskaitse alal ning tehnokommunikatsiooni rajatise ehitamiseks.

§-s 26 sätestatud juhtumeid.
Nimelt ei ole ehitusloa olemasolu nõutav väikeehitiste ehitamise korral.

Andrus Jürgens
Ekspertiisi spetsialist
Mis on ehitis?
Ehitisteks loetakse aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja
inimtegevuse tulemusena ehitatud tervikliku asju. Ehitised
jagunevad hooneteks ja rajatisteks. Hooned on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitised.
Seega rajatised pole hooned.
Mis on ehitamine?
Määruse § 2 lõike 21 kohaselt
mõistetakse ehitamisena ehitise püstitamist, laiendamist, rekonstrueerimist, ehitise tehnosüsteemide muutmist või ehitise lammutamist. Ehitise laiendamine saab aga toimuda juurde-, peale- või allaehitamise
teel. Ehitise rekonstrueerimisena käsitletakse ehitise piirdekonstruktsioonide muutmist,
kande- ning jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja
asendamist (ehitusseadus § 2
lõige 8).
Millal on vaja ehitusluba?
Oleme vaadelnud, mida ehitiste ja ehitamise all mõistetakse. Nüüd võtaksime vaatluse
alla, kuidas ehitamine peaks
toimuma. Määruse § 25 lõike 1
kohaselt peab ehitamiseks olema üldjuhul ehitusluba. Erisusena tuleks nimetatud sätte
rakendamisel lugeda määruse

Mis on väikeehitis, millele
ehitusluba pole vaja?
Väikeehitiseks loetakse kuni
60 m2 ehitisealuse pinnaga
ning maapinnast kuni 5-meetrise kõrgusega projekteeritud
ühel kinnistul asuvat:
- ehitist, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;
- olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajaliku rajatist, mis
ühendatakse võrguettevõtjale
elektrituruseaduse tähenduses
kuuluva elektriliini või sellega
liituva ehitisega või vee-ettevõtjale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses
kuuluva liitumispunktiga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse tähenduses või telekommunikatsiooniteenuse osutajale telekommunikatsiooniseaduse tähenduses kuuluva
liinirajatisega telekommunikatsiooniseaduse tähenduses. Küll
ei tähenda see seda, nagu ei
oleks väikeehitise püstitamiseks üldse luba vaja. Nimelt on
määruse § 26 lõike 1 kohaselt
väikeehitise ehitamiseks (mille
ehitisealune pind on 20 m2 kuni
60 m2 või muudel õigusaktides
kirjeldatud juhtudel) vajalik
planeerimisosakonna kirjalik
nõusolek.
Kuidas saada kirjalikku
nõusolekut väikeehitise
püstitamiseks?
Kirjaliku nõusoleku saamiseks
tuleb esitada planeerimisosakonnale vormikohane taotlus.
Taotlusele tuleb lisada ehitise
eskiisjoonised ja kehtiv topogeodeetiline alusplaan mõõt-

U us ehitusmäärus kiirendab
kiirendab asjaajamist lubade
taotlemisel. Ehitusvaldkonna puudutavate
õigusaktidega saab tutvuda Pärnu linna
koduleheküljel www.parnu.ee.
Foto: Margit Blehner

Esimesel poolaastal sai toetust 58 haridusprojekti
Pärnu Linnavalitsus toetab haridus- ja noorsooprojekte
2006. aasta eelarvest kokku 420 000 krooni eest.
Haridusprojektid saavad toetust 100 000 krooni ja noorsooprojektid 320 000 krooni.
Tõnu Lapp
Kutse- ja huvihariduse
peaspetsialist
Noorsooprojektide toetus jaguneb omakorda ülelinnaliste
õpilasürituste korraldamise ja
muu noorsooalase tegevuse
toetuseks 170 000 krooni ja suvelaagrite korraldamise ning
laste ja noorte linnalaagrite
läbiviimise toetuseks 150 000
krooni.
Kaks taotlusvooru aastas
Projektide toetuse taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas,
esimene kord kevadel, teine
sügisel. Kevadises voorus esitati haridusprojektide toetamiseks 39 taotlust kokku 318 150
krooni. Taotlenutest 23 projekti said linnavalitsuse toetuse.
Milliseid projekte oodatakse?

Eelistatumad on need haridusprojektid, mis omavad hariduselu arenduslikku või uuenduslikku sisu, mille tegevused
omavad laiemat (nt ülelinnalist) tähendust või mis sisaldavad osalemist rahvusvahelistes koostööprogrammides.
Vähem eelistatud on haridusprojektid, mille sisuks on nt
traditsiooniliste ürituste kulude
katmine, transpordikulude katmine vms.
Toetuse saanutest tooksin
välja järgmised huvitavamad
projektid: Tervis, keskkond ja
eluülesanded - Pärnu Koidula Güm-naasium, Avalikud
loengud Pärnu noortele üldharivatel teemadel - MTÜ
Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus ja Juhendajate
seminar Teeme koostööd SA Pärnu Vabahariduskeskus.

Noorsooprojektide toetamiseks
(õpilasürituste korraldamine ja
muu noorsooalase tegevuse
toetamine) esitati 67 taotlust
summas 1 173 324 krooni. Pärnu Linnavalitsuse toetus eraldati 35-le projektile kokku
170 000 krooni.
Projektide hindamine
Projektide hindamisel liigitati
projektid järgmiselt: traditsioonilised õpilasüritused, uued
(uuenduslikud) projektid ja
preventiivsed projektid. Traditsiooniliste õpilasürituste paremad projektid olid Koolitants
2006 Pärnumaa eelvoor MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu
Ühing, 10 aastat koolimoodi
Pärnus - SA Noored Artistid.
Huvitavamad uued projektid
olid: Koolivaheaja tantsu- ja
kunsti töötoad - SA Noored
Artistid, Noorte vaba aja sisustamine koolivaheaegadel MTÜ Vanalinna Koolituskeskus, Proovikas Pärnu lin-

na noorteansamblite konkurss MTÜ Pärnu Kontserdibüroo,
Sütevaka Jazz 2006 Noorte
popjazz festival - MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate
Ühendus. Parimad preventiivsed projektid olid: Seikluskasvatus Pärnu poistekoja
noortele ja tasandusklassidele 
- Pärnu Lastekaitseühing ning
Jalgsi ja paadiga - MTÜ
Pärnumaa Skautide ja Gaidide
Malev. Noorsooprojektide hindamisel eelistatakse samuti sellised projekte, mis omavad
noorsootöö uuenduslikku või
arenduslikku sisu.
Noorsooprojektidele, mille
sisuks on laste ja noorte suvelaagrite korraldamine, lõppes
vastuvõtt 20. aprillil. Toetuse
eraldamise otsus tehakse teatavaks hiljemalt 19. mail.
Täpne ülevaade toetuse eraldamisest nii haridusprojektidele kui noorsooprojektidele
on Pärnu linna koduleheküljel
www.parnu.ee (vt Haridus).
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usmäärus
kavas 1:500.
Planeerimisosakonnal on õigus
enne kirjaliku nõusoleku andmist nõuda põhjendatud juhtudel ehitise ohutusest, detailplaneeringust, projekteerimistingimustest ning ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest
lisatingimustest lähtuvalt ehitusprojekti. Ehitusprojekt on
kohustuslik väikeehitise ehitamiseks miljööväärtusega alal,
muinsuskaitse alal ja selle kaitsetsoonis ning tehnokommunikatsiooni rajatise ehitamiseks.
Planeerimisosakond väljastab
kirjaliku nõusoleku või keeldub selle andmisest 10 päeva
jooksul, mil kirjaliku nõusoleku taotlust on esitatud või
ehitusprojekti nõude korral
ehitusprojekti esitamise päevast arvates.
Mida kooskõlastada
väikeehitise puhul?
Väikeehitise püstitamiseks,
mille ehitusalune pind on kuni
20 m2, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning
millele ei taotleta kasutusluba,
ei ole kohaliku omavalitsuse
nõusolek nõutav. Samas tuleb
enne eelnimetatud väikeehitise
püstitamist ehitise asukoht ja
arhitektuurne sobivus kooskõlastada planeerimisosakonna
linnaarhitekti teenistusega.
Väikeehitise püstitamisest tuleb planeerimisosakonnale teatada, esitades ehitise teatise
viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates. Lisaks tuleb ka nende ehitiste ehitamisel arvestada asjaõigusseaduses
sätestatud
naabrusõigustega.
Kuidas saab ehitusloa?
Ehitusloa saamiseks tuleb:
1) esitada planeerimisosakonnale paberkandjal vormiko-

hane taotlus;
2) esitada ehitusprojekt, mis
vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega
kehtestatud ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ning on koostatud või kontrollitud vastutava
spetsialisti poolt. Seega on ehitusprojektide koostamine või
kontrollimine reeglina piiratud
pädeva isiku poolt. Erandina
võib väikeehitise ehitusprojekti
koostada omanik ja sellist ehitusprojekti ei pea keegi üle
kontrollima. Kõikidele projektidele kehtivad vormistamise
nõuded;
3) tasuda riigilõiv. Info riigilõivu tasumise kohta lisatakse
ehitusloa taotlusele;
4) kaitsealusel alal ja kaitse
alla võetud hoonete puhul ehitusloa taotlemisel esitada vastavalt vajadusele muinsuskaitseameti luba arheoloogiliseks
inspekteerimiseks, arheoloogilisteks uuringuteks ja järelevalveks, konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks,
mälestise ja muinsuskaitsealal
paiknevate ehitiste uurimiseks,
mulla-, ehitus- ja haljastustöödeks.
Ehitusloa väljastab, kehtivuse peatab, muudab ja tunnistab kehtetuks planeerimisosakond oma otsusega.
Siinkohal tuleks juhtida ka
tähelepanu asjaolule, et ehitusseaduse § 12 lõike 2
kohaselt ei anna ehitusluba
õigust ehitusloale märgitud
maaüksuse või ehitise omaniku
loata ehitada.
Kui kaua tuleb vastust
oodata?
Planeerimisosakond väljastab
ehitusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul
ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti

ekspertiisi esitamise päevast
arvates. Ehitusprojekti ekspertiis on kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste ehitusprojektide
koostamisel.
Mida nõutakse
ehitusprojektis?
Kuivõrd ehitusloa väljastamise
üheks peamiseks aluseks on
ehitusprojekt, siis peatuksin
siinkohal natuke pikemalt ehitusprojekti koostamise teemal.
Nimelt on oluline selgitada,
millest peaks ehitusprojekti
koostamist alustama. Siin on
reegel, et ehitusprojekt koostatakse detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneeringu ning
projekteerimis-tingimuste olemasolu korral projekteerimistingimuste alusel. Samas kui
kehtiv detailplaneering puudub, koostatakse ehitusprojekt
üldjuhul projekteerimistingimuste alusel. Seega tasub alati
ehitamise soovi tekkimise korral astuda läbi planeerimisosakonnast ja uurida, kas antud
kohas on olemas kehtiv detailplaneering ning kas on ka mingeid lisatingimusi. Nimelt võib
kohalik omavalitsus lähtuvalt
vajadusest konkretiseerida ehitatavale ehitisele esitatavaid
nõudeid ja lisaks detailplaneeringule kehtestada ehitusprojektile arhitektuurseid-ehituslike lisatingimusi. Sellisteks
lisatingimusteks võivad olla
näiteks nõuded fassaadikujundusele, aiapiirdele vms.
Kuidas saada projekteerimistingimusi?
Projekteerimistingimuste
saamiseks tuleb planeerimisosakonnale esitada vormikohane taotlus, mis sisaldab projekteeritava ehitise lühikirjeldust või eskiisjooniseid ja
võimsust ning projekteeritava

ehitise
asukoha
skeemi.
Planeerimisosakond väljastab
projekteerimistingimused 15
kalendripäeva jooksul vastava
taotluse esitamise päevast
arvates. Seoses uue määruse
kehtestamisega tasuks siin
välja tuua ka üks oluline muudatus. Nimelt sai vana ehitusmääruse kohaselt planeerimisosakond
projekteerimistingimused kinnitada pärast naaberkinnistu omanikega kooskõlastamist. Uus määrus tõi
siin sisse aga erijuhu. Nimelt
tuleb naabritel projekteerimistingimuste kooskõlastamisest
keeldumisel seda ka põhjendada. Kui naaberkinnistu omanikud ei põhjenda projekteerimistingimuste kooskõlastamata jätmist või põhjendused
on selgelt asjasse mittepuutuvad, on linnaarhitekti teenistusel õigus kinnitada projekteerimistingimused ilma naaberkinnistu omanike nõusolekuta, välja arvatud planeerimisseaduse § 9 lõike 10 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel.
Lisaks juhiksin siinkohal tähelepanu asjaolule, et ehitusprojekt tuleb Pärnu linnas
koostada planeerimisosakonna
geodeesiateenistuse
poolt
tehtud või kontrollitud geoalusele.
Kunas on õige aeg
ehitada?
Ehitamiseks peab olema reeglina vastavasisuline luba ja ehitusprojekt. Enne ehitamise
alustamist on ehitise omanik
kohustatud esitama planeerimisosakonnale vähemalt kolm
tööpäeva enne ehitise (välja
arvatud väikeehitise) ehitamise
alustamist teatise ehitamise
alustamise kohta ja tellima ehitise mahamärkimise majandustegevuse registris registreeritud isikult. Kinnistu
väliste tehnorajatiste püstitamiseks vajalike kaevetööde
tegemiseks Pärnu linna haldusterritooriumil tuleb taotleda
kaeveluba majandusosakonnalt
vastavalt Pärnu linna kae-

Koolide mured ei ole vennad
miselt viletsa asukoha (keldrikorrus) ja halvas korras olev
tööõpetusklass, siis Rääma
põhikooli territoorium vajaks
hädasti valgustust, kuna pimeduse varjus on aset leidnud
mitugi päevavalgust kartvat
pahategu.

Simmo Saar
Pärnu Linnavalitsuse
liige
Tänaseks on haridusasutuste ja
nende territooriumide turvalisuse parandamiseks loodud komisjon külastanud kõiki Pärnu
koole.
Nagu erinevad üksteisest
kõik Pärnu linnas asuvad koolid, nii erinevad üksteisest ka
nende mured. See selgus
koolidele saadetud küsitlusankeetidest laekunud tagasisidest. Kui Raeküla Gümnaasiumi suurim probleem on äär-

Puudub tuletõrjesüsteem
Enamus koole kurtis ka
lohakate loomapidajate käitumise üle. Koerteomanike heakorravastane käitumine piirdub
küll enamjaolt enda lemmiku
väljaheidete laokilejätmisega,
kuid sellest hoolimata on tegu
küsimusega, millega tuleb lähiajal tegeleda.
Pea kõigil koolidel on siiani
puudu Päästeameti poolt täielikult aktsepteeritav tuletõrjesignalisatsioon. Samuti langevad koolid küllaltki tihti
väikeste vandalismiaktide ohvriks. Siinjuures ulatub aastane
püsikulu lõhutud akende
asendamisel mõningatel juh-

tudel isegi kolmekümne tuhande kroonini.
Siiski on vandalism ületatav.
Ülejõe Gümnaasium on neid
kulutusi suutnud kärpida lokaalse videovalve juurutamisega. Kindlasti tuleks Ülejõel järgi proovitud meetodit
võimalusel rakendada ka teistes Pärnu linna haridusasutustes.
Omaette küsimus on õpilaste
tubakatarbimine. Vastavalt tubakaseadusele ei tohi tubakatooteid tarbida koolides ega
nende territooriumidel, kusjuures tubakaseaduses mainitud
vanuse alampiir on kaheksateist eluaastat.
Õpilased suitsetavad
Nii seisamegi täna olukorra
ees, kus Vene Gümnaasiumi
peauksest paarkümmend meetrit eemal viibivaid suitsetajaid
korrale kutsuda ei saa, sest tegu
pole enam kooli territooriumiga, ning passiski märgitud
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vetööde eeskirjale.
Kuidas väljastatakse kasutusluba?
Määruse § 30 lõike 1 kohaselt
võib valminud ehitist või selle
osa hakata kasutama pärast
kasutusloa saamist.
Kasutusloaga määratakse kindlaks ehitise kasutamise otstarve
ja ehitist võib kasutada ainult
kasutusloas näidatud otstarbel.
Erandina ei pea väikeehitistele
taotlema kasutusluba, kui seda
ei kasutata elamiseks.
Ehitise kasutusloa saamiseks
tuleb ehitise omanikul planeerimisosakonnale esitada:
1) vormikohane taotlus;
2) ehitusprojekt, mille kohaselt
ehitis on ehitatud;
3) ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse
tähenduses või ehitise omaniku
või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa
taotlejal on ehitamise tehniliste
dokumentide säilitamise kohustus (v.a väikeehitiste puhul);
4) õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab
ehitise kasutusele võtmisele
eelneva ehitise, selle osa või
ehitise tehnosüsteemi tehnilise
kontrolli teostamist;
5) õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise
või selle osa kasutusele võtmiseks;
6) riigilõivu tasumist tõendav
dokument.
Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatuse tegemist
ja ehitise või selle osa nõuetele
vastavaks tunnistamist.
Planeerimisosakond väljastab
kasutusloa või keeldub selle
väljastamisest 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks
vajaliku viimase dokumendi
esitamise päevast arvates
otsusega.

Teated
Vallikäärule
värskem ilme ja
parem sisu
Linnavalitsus kavandab koostöös partneritega saada erinevatest toetusfondidest rahalist tuge, et ehitada välja
Vallikääru vabaõhulava kaasaegseks aastaringseks vabaõhukeskuseks ning taaselustada täies ulatuses kunagine
kindluslinn Pärnu südalinnas
hiljemalt rahvusvahelisteks
hansapäevadeks aastal 2010.

Pärnu südalinnas asub keskaegne linnak, mida on vaja
kujundada aastaringselt toimivaks temaatiliseks marsruudiks, mis tutvustab barokiaegset Pärnut.
Taaselustamist vajavad 17.
sajandil ehitatud bastionid
Luna ja Venus, nende Tallinna väravaga seotud vallisisene käik ning osaliselt
15.-18. sajandi Punane torn.
Ainult nende taastamisest ei
piisa, sest üksikute objektidena kaovad need uuemate
ehitiste keskele. Vajalik on
atraktiivselt markeerida kogu keskaegne bastionite ja
kindluslinna kontuur ning
varustada infomaterjalidega.
Kindluslinna taaselustamise
ja kontuuride rajamisega
saab Pärnu juurde uue turismiatraktsiooni ja vabaajakeskuse, mis toimib aastaringselt, andes juurde lisatöökohti ja elavdades päikesevabadel päevadel kesklinna elu.

Linnavalitsus küsib

vanus ületab juba seaduses
nõutud alammäära. Kuigi
seadust grammatilises mõttes
ei rikuta, on taoline olukord
kindlasti vastuolus nende põhimõtetega, mida üks noorsoost ja tervisest lugupidav
ühiskond õigeks peab.
Liiklus teeb muret
Mitmelt koolilt laekus liikluskorraldust puudutavaid ettepanekuid, mis samuti peagi linnavalitsuses arutlusele võetakse. Mai lõpuks peaks valmima ülevaatlik dokument külaskäikude kohta koos probleemide loetelu ja ettepanekutega nende kõrvaldamiseks.
Koolide turvalisuse on oma
hooleks võtnud laiapõhjalise
koosseisuga komisjon. Lisaks
linnavalitsuse haridus- ja majandusosakonna töötajatele
kuulub sinna ka politsei ning
valgustusega tegeleva ettevõtte
Elwo esindaja.

Lõika välja ja saada Pärnu linnavalitsusele
oma seisukoht kasiinonduse edasise
arengu kohta. Aadress Uus tn 4, märgusõna kasiino. Täname ette kõiki vastajaid ja avaldame tulemused järgmises
lehe numbris 19. juunil.
Kas Pärnus on kasiinosid:
Liiga palju
Parasjagu
Võiks rohkem olla
Kas kasiinod peavad asuma
elamurajoonis?
Jah
Ei
Ei oska öelda
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Uudised

Teata koristamata
aladest linnas
Linnavalitsus palub linnaelanike abi täiendavat koristamist vajavate kohtade leidmisel ja palub koristustööde
puudujääkidest teada anda
Pärnu Linnavalitsuse infotelefonil 15 505 või majandusosakonna üldnumbril
442 7933.
Kuigi 15. maiks pidid kevadised koristustööd lõppema,
ei saa teostatud tööde kvaliteediga päris rahul olla.
Puudujääke on leitud Pärnu
jõe paremkalda hooldustöödes ning tänavate puhastamises talvisest liivast.

Eestlased ja lätlased
asuvad arendama
rannikuala
Projekti Livonia Maritima
käigus valmib kogu Liivi lahe
kaldaid ühendav kallaste
arengustrateegia, puhkeala
teemaplaneering ning piirkonna turundusplaan.
Projektis kaasalöömine võimaldab teha Pärnule rohkem
reklaami nii Lätist pärit külalistele kui Läti kaudu saabuvatele turistidele. See aitab
Pärnus hoida seniseid töökohti ja luua uusi turismimajanduse valdkonnas ning vähendada liigset sõltuvust Soome
turust. Koostöös lätlastega
tekib tihedam koostöövõrgustik
turismimajanduse
elavdamiseks, mida Euroopa
Regionaalarengu Fond toetab
2,6 miljoni krooniga. Projekt
kestab käesoleva aasta aprillist detsembrini 2007.
Projekti kogueelarve on 3,8
miljonit krooni.

Linn investeerib Pärnu
randa tänavu ligi
25 miljonit
Pärnu randa investeerib linnavalitsus tänavu ligi 25
miljonit krooni, mille eest
ehitatakse valmis rannapromenaad, tehakse korda ja
laiendatakse Kuursaali autoparkla, korrastatakse Rannahoone kõrval asuv kinnistu
ning korrastakse kõnnitee
Steffani Pizzast kuni Kuuse
tänavani. Rannaala suurim
investeering rannapromenaad
valmib suveks.

22. mai 2006

Pärnu ja säästev linnatransport - tellitud kriitika

Tulumaksu laekumine
plaanipärane
Rahandusosakonna teatel on
tulumaksu aastaplaan 212 miljonit krooni. Seisuga 12. mai
on laekunud 86,4 miljonit
krooni ehk 40,7 %.
Maamaksu laekumise aastaplaan on 16.5 miljonit krooni.
Käesoleva ajani on laekunud
8,9 miljonit krooni ehk 54 %.

PÄRNUS

Karri Tiigisoon
Arhitekt
Ilmselt ei arva ükski pärnakas,
et ühistranspordi ja kergliiklusega on meil kõik korras. Et

bussist või jalgrattast õhku
saastavale autole säästev alternatiiv kujundada, on lisaks
rahale vaja ka tõsist ja sihikindlat tööd ning mitmete
autokesksete seisukohtade ümberhindamist.
Hoolikas planeerimine ja
säästva arengu vajaduse tajumine on siin vast isegi olulisemad kui vaid rahanumber.
Linnatransport on oluline
teema, mis mõjutab meie
elukeskkonda väga laialt ja
hõlmab erinevaid huvigruppe
ning peaks ulatuma tegelikult
ka üle linna piiride.

Nende eesmärkidega tegelemiseks on Pärnu asunud
osaliseks
koostööprojektis
BUSTRIP (Baltic Urban
Sustainable Transport Implemantation and Planning), mille
põhiülesandeks on säästva linnatranspordi plaani väljatöötamine. Projektis osaleb kokku
12 linna Läänemere äärsetest
riikidest. Eestist veel ka Tartu.
Lisaks linnadele osaleb projektis ka Chalmersi tehnikaülikool Göteborgist.
Olles väikseim linn osalejate
seas, on see teema Pärnule
tõsiseks väljakutseks. Spet-

sialiste, kes oskaksid säästva
transpordi teemadel tõsiselt
kaasa rääkida, meil endal praktiliselt ei ole. Oma kogemus
meil samuti puudub. Niivõrd
kiiret arengut kui praegu on
Pärnu ajaloo jooksul varemgi
ette tulnud, kuid igal ajastul on
omad probleemid. Tegemist on
ainulaadse situatsiooniga ja
seetõttu on koostööpartnerite
kogemused ja teadmised meile
hädavajalikud.
Takistus võib olla ainult selles, kuidas me ise suudame
info ja probleemide hulgaga
toime tulla, sest oluliste spet-

sialistide puudus hakkab linna
arengule aina suuremat mõju
avaldama.
Alates 22. maist tuleb
Pärnusse viis eksperti, kes
tutvuvad kohaliku olukorraga
ning küsitlevad Linnavalitsuse
töötajaid, poliitikuid jt. See
projektifaas on osa olemasoleva info kogumisest, mis on
aluseks säästva transpordi
plaani koostamisele. 26. mail
leiab aset pressikonverents, kus
antakse esialgne ülevaade
toimunust. Ootame asjalikku
kriitikat, sest tegelikult on meil
sellest puudus.

15 aastat sõprust Rootsi Helsingborgiga
Sõprusest kahe inimese vahel võivad võita sajad, miks
mitte ka miljonid, kui tegemist on sõprusega inimestega
riiklikul tasandil. Sõprusest Pärnu ja Helsingborgi vahel
on võitnud tuhanded pärnakad 15 aasta jooksul, mil
sõprussuhteid on veetud.

Ada Kraak
linnaarst
Tänavu täitub Pärnu ja
Helsingborgi vahelisest sõprusest 15 aastat. Kui sõprussuhete algaastad jäävad n-ö humantiaarabi aega, siis tänaseks

iseloomustab suhteid pigem
teadmiste ja kogemuste vahetus.
Sõprussuhted meditsiini valdkonnas on olnud algusest peale
tihedad ja leidnud väljundi peamiselt erinevate ühisprojektidena.
Oluline on märkida, et iseseisvumise algaastail, kui Pärnu haigla vajas nii materiaalset
toetust kui ka tuge personali
koolituses, tuli abikätt pakkuma vastse sõpruslinna linnapea
Inger Andersson Sjörstedt.
Tema korraldas esimesi kohtumisi Pärnu ja Helsingborgi
haiglajuhtide ja arstide vahel,
mis edasi jätkusid juba koostööprojektidena.

Koormate viisi ravimeid
Mitu aastat saatis Helsingborgi
linn suurte koormatega Pärnu
haiglale eluliselt vajalikke ravimeid, toiduaineid, meditsiiniinstrumentaariumi ja -seadmeid, voodeid, taastusravi abivahendeid. Linnapea pr Inger
Andersson Sjörstedt ja hiljem
ka teised linnapead käisid isiklikult abisaadetistega kaasas,
jagades neid sageli ise.
Helsingborgi haigla peaarst Per
Ohlin korraldas meie arstidele
ja õdedele täiendkoolitusi Helsingborgis.
Koostöö jätkub senini. 2003
- 2004 aastail said meie kolm
narkoosiarsti ja valukabineti
õde täiendkoolitust Rootsi
suuremates haiglates Stockholmis, Malmös ja Helsingborgis. Pärnus aga toimus seminar teemal Kroonilise valu

ravi võimalused , mille kulud
kattis samuti Helsingborgi linn.
Ühine töö
uimastiennetuseks
Helsingborgi praeguse linnapea pr Ann Arleklo eestvedamisel ja igakülgsel toetusel viidi möödunud oktoobris
läbi koolitervishoiualane ühisseminar uimastiennetuse teemal, kus oma kogemusi jagasid
Helsingborgi arstid ja tervishoiutöötajad.
19. mail käesoleval aastal toimub Pärnus järjekordne ühisseminar teemal Laps ja valu,
kuhu on üle vabariigi registreerunud juba üle 300 soovija.
Helsingborgi poolt on sel korral
seminari eestvedaja hr Rein Anari, kes on lastearst Helsingborgi
haiglas ning Pärnu haigla ja
arstidega tuttav 15 aastat.

Seminari kulu kaetakse valdavalt Luciade poolt annetatud
ja Helsingborgi linna vahenditest. Lisaks on välja antud
selleteemaline trükis ning raviasutustele jagatakse seda seminaril.
Kõik need aastad on Helsingborgi ja Pärnu linna sõprussuhteid vahendanud ja korraldanud väsimatu, rõõmsameelne ja heatahtlik linnakantselei direktor Sten Nordquist. Tema on seisnud ka selle
eest, et iga aasta alguses on
Pärnusse jõudnud Helsingborgi
Lucia-tüdrukud. Tänu Lucia
Commitee toetusele on kerkinud Pärnusse mitu mänguväljakut. Abistatud on lasteaedu.
Meelejäävalt on möödunud
tüdrukute esinemised koolides,
ning Luciade laul on rõõmustanud ka vanadekodu elanikke.

15. - 18. juuni. Vaasa kultuuripäevad Pärnus.
Vaasa Nuorten Tanssiryhma
Vaasa Draamaryhma
Vaasa Riverdale Blues Band

16. juuni, reede
12. 00

Kultuuripäevade avamine
Vaasa pargis
sõnavõtud, lippude heiskamine
Vaasa meeskoor Pohjan miehet
Pärnu M. Lüdigi nim meeskoor
Pärnu Jägerbrass

13.00  17.00 Kontsert Rüütli tänava Muuli laval
Pärnu Jägerbrass
Vaasa meeskoor Pohjan miehet
Pärnu M. Lüdigi nim meeskoor
Vaasa meeskoori Pohjanmieste
kvartett
Vaasa vokaalansambel
Sepankyla flikad
Vaasa Nuorten Tanssiryhma
Vaasa Draamaryhma
Pärnu segaansambel Mõnusalt
15.00

Port Artur 2
Vaasa filmifestivali WildLife
filmiprogramm

18.00

Vaasa kammermuusikute
kontsert Pärnu Raekojas

20.00  23.00 Sõprusõhtu SUN SET Clubis
kutsega
Vaasa meeskoori Pohjanmiehed
kvartett
Vaasa vokaalansambel Sepankyla flikat

17. juuni, laupäev
12.00

Vaasa kunstnike näituse avamine
Kontserdimaja, Linna galeriis
Vaasa  Pärnu 50 raamatu esitlus
Kontserdimajas

13.00

Vaasa kammermuusikute
kontsert Ammende Villas

13.00 16.00

Vaasa filmifestivali WildLife programm
Kontserdimajas

18.00

Galakontsert Pärnu Kontserdimajas
Vaasa Pohjanmieste koor
Pärnu M. Lüdigi nim meeskoori ga
Solistid: Pille Lill ja Jaanus Torrim
Vaasa kammermuusikud
Vaasa meeskoori Pohjanmieste kvartett
Vaasa vokaalansambel Sepankyla flikad
Pärnu Linnaorkester
Vaasa Riverdale Blues Band
Tants, buffee
Pilet 100 krooni (õhtusöögiga)

18. juuni, pühapäev
11.00

Jumalateenistus Eliisabeti kirikus
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Moodsaim jäätmekäitluskeskus alustab
PAIKRE Jäätmekäitluskeskus avab Põlendmaal uksed
juuni alguses. See on pöördeline sündmus, kust edasi
saab jäätmed ära anda kas või valgete kinnastega.
Edaspidi on kavas avada taaskasutuskeskus, kuhu saab
tuua mittevajalikud terved korras esemed, mis võivad
olla vajalikud teistele ja leiavad nii uue kasutuse.

Teet Kurs
OÜ PAIKRE juhataja
Käesoleva aasta juunis avab
uksed Põlendmaal Paikuse vallas Eesti uusim ja moodsaim
jäätmekäitluskeskus  PAIKRE. Pika arengu tulemusena
saab jäätmemajandus Pärnu
linnas ja Pärnumaal kvaliteetse
lahenduse. Nõukogudeaegsete
prügihunnikute asemel on kerkimas uus ja kõikidele keskkonnanõuetele vastav jäätmekäitluskeskus koos võimalustega säästa keskkonda.
Jäätmekäitluskeskus tähendab
seda, et jäätmeid mitte ainult ei
ladestata prügilasse, vaid sorteeritakse välja erinevad taaskasutatavad jäätmed.
Sorteerimisele lähevad paber,
plast, kartong, metall, puit.
Kõik need lähetatakse taaskasutusse uute toodete või pakendite tegemiseks.
Jäätmekäitluse eelduseks on
muidugi see, et äraviskamisele
kuuluv kaup ei lähe ühte prügikasti, vaid see eelsorteeritakse.
Osaühingul PAIKRE on kaks
võrdset omanikku  Pärnu linn
ja Paikuse vald. Pärnu linn on
olnud aktiivne osaline PAIKRE

Jäätmekäitluskeskuse loomise
protsessis paljuski ka selleks,
et tagada Pärnus kui suvepealinnas ja Pärnu maakonna
suurimas omavalitsuses puhtus
ja kord ning hoida prügi hinda
kontrolli all. PAIKRE ei ole ju
ainult Pärnu linna ja maakonna
teenindamiseks planeeritud
jäätmekäitluskeskus, vaid on
kogu piirkonna teenindamiseks
kuni Valgamaani ja Saaremaani, rääkimata Viljandimaast,
Läänemaast või Raplamaast.
Pärnu linna elanike paremaks teenindamiseks on raja-tud PAIKRE Sorteerimisjaam
Pärnusse vana prügilaga
samale tänavale - Raba 39.
Sinna saavad elanikud ära anda
eelsorteeritud jäätmeid. See on
võimalus neile, kes tahavad ise
jäätmeid auto või haagisega ära
viia. Selleks on Sorteerimisjaama estakaadi äärde paigutatud suurkonteinerid, millesse
saab ära anda paberit, pappi,
kartongi, ajalehti, metallijäätmeid, klaasi, plasti, kilet, elektroonikajäätmeid, vaharehve,
mööblit, kodumasinaid jne.
Edaspidi kavatseme avada
PAIKRE Sorteerimisjaamas
taaskasutuskeskuse, kuhu elanikud saavad tuua neile mittevajalikke terveid korras esemeid, riideid, nõusid jne, millised võivad olla vajalikud
teistele ja leiavad nii uue kasutuse.
Raba tänaval asuvas PAIKRE
Sorteerimisjaamas ei võeta
vastu jääkjäätmeid  tuhka,

Paikre Sorteerimisjaam (ainult eelsorteeritud jäätmed)

Paikre Prügila
pühkmeid, ehitusjäätmeid ning
määrdunud taaskasutatavaid
jäätmeid. Jääkjäätmed tuleb
viia Põlendmaale PAIKRE
Prügilasse. Lisaks on rajatud
PAIKRE Sorteerimisjaama eelsorteeritud jäätmete sorteerimisliin, kuhu eelkõige korraldatud olmejäätmete veo raames võetakse vastu eelsorteeritud jäätmeid Igal juhul on
kasulik küsida lisainformatsiooni tel 44 55 750 või
jaam@paikre.ee
Veofirmad või ka elanikud
saavad Põlendmaal asuvasse
PAIKRE Prügilasse ära anda
igat sorti jäätmeid.
Põlendmaal, PAIKRE Prügilas

kaardid www.paikre.ee
on nii ladestusala ehk prügila
kui ka eelsorteeritud jäätmete
vastuvõtt suurkonteineritesse.
Jäätmete äraandmisel või viimisel sorteerimisjaama või
prügilasse tuleb arvestada, et
eelsorteeritud jäätmete vastuvõtu hind on tunduvalt odavam, kui prügilasse ladestamisele minevate jäätmete vastuvõtuhind. Eraisikud saavad
ka eelsorteeritud jäätmeid ehk
taaskasutatavaid jäätmeid kuni
100 kg ulatuses ära anda täiesti
TASUTA ja seda nii PAIKRE
Sorteerimisjaamas Raba tänaval kui ka Paikre PRÜGILAS
Põlendmaal. See aga ei tähenda, et tasuta on kõik ühe isiku
poolt toodud jäätmed  kui

näiteks iga tunni tagant tuuakse
kuni 100 kg, aga kokku võibolla üle tonni jäätmeid.
Tulenevalt jäätmeseadusest
on Pärnu linnavalitsus välja
kuulutamas konkurssi jäätmevedajate leidmiseks Pärnu
linna viide piirkonda. Kahe
piirkonna vedajad plaanitakse
leida konkursi korras suve
lõpuks. Korraldatud olmejäätmete veo eripära on see, et
seadusest tulenevalt on kõigil
jäätmetekitajatel  elanikel,
majaühistutel, kinnistuomanikel jt kohustus liituda jäätmeveoga. See tuleneb jäätmeseadusest ning sellist lähenemist kasutatakse ka teistes
riikides.
Paljude jäätmeliikide kogumise ja ladestamisega on viimastel aastatel toimunud mitmeid muutusi. Nii on aastaid
keelatud ladestada ohtlikke
jäätmeid tavaprügiga koos.
Näiteks tervete autorehvide
ladestamine on keelatud juba
viimasel kolmel aastal. Samuti
on olnud juba üle aasta kasutusel pandipakendite süsteem,
mis tähendab pakendi tagasiandmise võimalust. Nii on erinevad organisatsioonid tulenevalt tootjavastutusest paigaldanud ka Pärnu linna erinevaid
kogumispunkte, kus saab täna
ära anda oma pakendeid või
muid jäätmeid. Ainuüksi pakendi ja paberi-papi kogumiskohti on Pärnu linnas ligi
200. Tootjavastutuspritsiibist
lähtuvalt on võimalik ära anda
oma vana kodutehnikat ning
vanu sõiduautorehve.
Pärnu linnavalitsus on koostöös Paikre Jäätmekäitluskeskuse ning erinevate firmadega
korraldanud talguid heakorra

parandamiseks. Plaan on viia
läbi ka erinevaid kampaaniaid
meie kõigi teadlikkuse tõstmiseks keskkonna säästmisel.
Praegu käib Kuusakoski kampaania, aprilli lõpus toimus talgute korras Raeküla mereäärse
raja puhastamine. Seda kõike
on vaja selleks, et linn tervikuna saaks puhtamaks.
Jäätmekäitluskeskuse ehitusmaksumus on 135,7 miljonit
krooni, sellest 63% katab Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond,
25 % Eesti riik ja 12% OÜ
PAIKRE. PAIKRE Jäätmekäitluskeskuse ehitusega alustati juulis 2004.
Jäätmeseadusest lähtuvalt
tuleb sulgeda vanad keskkonnakaitse nõuetele mittevastavad prügilad 2009. aastaks.
Pärnu linnas ja maakonnas
tuleb pärast PAIKRE prügila
valmimist sulgeda kolm
viimast keskkonnanõuetele
mittevastavat prügilat:
Pärnu prügila, milles
lõpetatakse jäätmete vastuvõtt 9. juunist (samast päevast alustatakse PAIKRE
Prügilas jäätmete vastuvõttu);
Häädemeeste prügila;
Kilingi-Nõmme prügila.
Häädemeeste ja KilingiNõmme prügilad kavatsetakse sulgeda aasta lõpuks.
Seega jääb Pärnu maakonda
keskkonnale ohutu ja
nõuetele vastav PAIKRE
Prügila, millest saab EdelaEesti ainuke jäätmekäitluskeskus.
Lisainfo Paikre
Jäätmekäitluskeskuse ning
pakutavate teenuste kohta:
www.paikre.ee.

Viimane lõbus sõit Pärnu prügilasse
Ligi pool sajandit Pärnu linna servas Raba tänava lõpus
paiknev prügila võtab ladestatavaid jäätmeid vastu veel
viimaseid nädalaid. 9. juuni on päev, mil pannakse
tõkkepuu prügila sissesõidutee ette ja pärast seda saab
jäätmeid viia euronõuetele vastavasse prügilasse
Põlendmaal Paikuse vallas.

Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist

Pärnu prügila sulgemine on
paljudele hea ja paljudele halb
uudis. Pärnu elanikel ja
ettevõtetel oli siiani väga hea ja
mugav lähedal asuvasse prügilasse jäätmeid viia. Samas on
paljudele peavalu tekitanud
prügimäel tiirutavad linnud ja
prügimäe
elanikud
ning
loomulikult prügimäe põhjus-

tatud reostus.
1957. aastal, kui alustati
Rääma raba äärde jäätmete
ladestamist, ei mõelnud keegi
keskkonnakaitse
meetmete
rakendamisele. Valiti lihtsalt
sobiv koht ja hakati sinna jäätmeid kuhjama. Paraku tekitas
selline tegevus suurt kahju
loodusele ja just seetõttu tulebki keskkonnanõuetele mittevastav prügila sulgeda ja päästa veel, mis päästa annab. Kuid
Pärnu elanikele rajab PAIKRE
Sorteerimisjaam Pärnusse vana
prügilaga samale tänavale
(Raba 39) keskuse, kuhu
elanikud saavad ära anda eelsorteeritud jäätmeid.
Sulgemiseks omad
nõudmised
Prügila nõuetekohane sulgemine võimaldab vältida või
piirata keskkonnale ohtlike

ainete edasist levikut pinnases,
pinna- ja põhjavees. Siiani on
prügimäel tekkinud nõrgvesi
imbunud pinnasesse või sattunud ümberkaudsetesse kraavidesse  igal juhul põhjustas
see pinnase, pinna- ja põhjavee
reostust. Kuna suletud prügilasse uusi jäätmeid juurde ei
tooda ja juba prügilas olemasolevad jäätmed kaetakse pinnasekihiga, mis takistab sadevete sattumist jäätmelademesse, siis väheneb tekkiva
nõrgvee hulk.
Lisaks näeb prügila sulgemise kava ette, et suletud
prügilasse rajatakse nõrgvee
kogumise süsteem, milles
kokkukogutud reostunud vesi
suunatakse AS Pärnu Vesi
reoveepuhastisse puhastamiseks. Seega on edaspidi välistatud, et prügilademes tekkiv
ohtlikke ühendeid sisaldav vesi
satuks loodusesse.
Jäätmete lagunemisel tekib
osoonikihti kahjustav gaasiline
ühend metaan, mis katmata
jäätmelademest lendub ja läheb
osoonikihti lõhkuma. Prügila
sulgemisel rajatakse metaani

kogumise süsteem ja kogutakse eralduv gaas võimalikult suures ulatuses kokku
ning kasutatakse nt soojuse

tootmiseks.
Kuna prügila pind kaetakse
pinnasekihiga ja haljastatakse,
siis kaob praegu Raba tänava

lõpus avanev inetu vaade. 10
aasta pärast ei saa enam keegi
aru, et selle koha peal oli prügila.

Foto: Indrek Aija
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6.7. juuni PärnuTartu linnavõistlus squashis
10.11. juuni Eesti karikasarja etapp rannavõrkpallis
Pärnu rannas
10. juuni Sorgu võidusõit
avamere jahtidele
12. juuni kell 17 Minu Vara
3x3 karikasari rannavõrkpallis
Rannahoone
17. juuni kell 11 Pärnuliiga I
etapp squashis
17. juuni eesti Meistrivõistluste III etapp veemotos
Pärnu jõgi, Reiu jõe suudmes
18. juuni kell 16:30 Eesti
meistriliiga mäng jalgpallis
Kalevi staadionil

Endla Teater esitleb:

Nagu poisid vihma
käes

JUUNIKUU KULTUURIKALENDER

NÄITUSED
24. mai  10. juuli Heli Tamburi isikunäitus Pärnu Linnagaleriis
28. mai  3. september XIII Rahvusvaheline aktinäitus Mees ja Naine
Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
juuni  august Rael Artel Gallery Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
hoovis
1. juuni  15. juuni raamatunäitus Eesti rahvamuusika tänapäev
keskraamatukogus
1. juuni  31. juuli raamatunäitus Tule mängima keskraamatukogu
lasteosakonnas
1. juuni  31. juuli: Lase lapsel särada Pärnu linna ja maakonna
lasteaedade 4.-6.aastaste eriandekate laste tööd keskraamatukogu
lasteosakonnas
5. juuni  2. juuli raamatunäitus Seljakotid selga keskraamatukogu
kojulaenutusosakonnas
9. juuni kell 1720 Performance - päev Diverse Universe II Pärnu
Mudaravilas
9. juuni  26. august Inkubaator Non Grata Pärnu Mudaravilas
12. juuni  15. juuli: Pärltikandid keskraamatukogu perioodikasaali
galeriis
16. juuni  30. juuni raamatunäitus Siidilipp ja hõbepurjed keskraamatukogu muusikaosakonnas
19. juuni  9. juuli raamatunäitus Puhkuse veedame kõik... keskraamatukogu lugemissaalis muusikaosakonnas
29. mai  18. juuli raamatunäitus Oriendi salapära keskraamatukogu lugemissaalis
30. mai  30. juuni raamatunäitus Kui mul oleksid tiivad... Ranna
raamatukogus

17. juuni  1. juuli
Endla Teatris

Valgete Ööde
festival -

kaasaegse tantsu ja teatri
suvepäevad

Jim Ashilevi tänapäevadraama
Pärnu Muuseumi Aida
pööningusaalis, Aida tn 3
Pärnu Kontserdimaja kõrval.
Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Andres Noormets,
kunstnik Silver Vahtre. Osades
Helgur Rosental, Erni Kask,
Tambet Seling, Lauri Kink,
Indrek Taalmaa, Janek Joost,
Piret Laurimaa, Kaili Närep jt.
Sellel suvel Pärnu
Mudaravilas -

inimeselt inimesele

Väljendusvajadusest kantud,
salliv ning hingamisruumi jättev, ainukordne ja häbenematult oma. Kõik mahuvad ära:
vabaõhukontserdid (RAM,
Strauss orkester, vennad
Juhansonid, Tuuli Taul, Pärnu
Poisid, Tõnu Raadik, Sütevaka
jazz , Linnaorkester), ühised
filmivaatamised kammerlikumas keskkonnas, nongraadid,
kammerKUNSTISUVI,
Ravimudila (tegevusi lastega),
etenduskunste, kirjanduslik
mudaravi, tants, infopunkt,
kontserdimaja kassa, pisike
kohvik
Kas omakultuuriprogramm
saaks üleüldse kunagi lõplikult
valmis olla? Kindlasti mitte.
Kui tunned, et oskad, ning ka
tahaks ja teeks, kuid sinuni
pole jõutud, siis anna endast
teada.
(Linnavalitsuse kultuuriosakond, tel: 44 447 6478,
jana.moosar@lv.parnu.ee)

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

MTÜ Valgete Ööde Festivali
korraldatava festivali programm koosneb etendustest,
meistrikursustest ja seminaridest. Programmis osalevad:
Sittibancha Bamphen
(Tai/Norra), Gyula Berger
(Ungari), Melanie Clark
(Inglismaa), Tal Gravinsky
(Iisrael), Teet Kask (Eesti),
Maksim Komaro (Soome),
Márta Ladjánszki (Ungari),
Kate Pringle (Inglismaa), Triin
Reemann (Eesti), Maret
Mursa Tormis (Eesti),
Marcelino Martin Valiente
(Prantsusmaa), Villu Veski
(Eesti) jt.

Folkloorifestival Pärnumaa Pirand 2006

Festival Pärnumaa Pirand, mis omab Pärnumaa kultuuripildis
15aastast traditsiooni, tutvustab kõikidele huvilistele meie rahvalaule ja -tantse, pillimuusikat ning rahvariideid. Pärnumaa mitmekesine kultuuripärand tuuakse Teieni meie endi lauljate ja
tantsijate ning pillimeeste esinemistel. Külalised Soomest, Norrast,
Ameerikast ja teistest Eesti maakondadest rikastavad festivali
omakorda just enda kodukoha kultuuripärimusega.
Kõike seda on võimalik kuulda ja näha erinevatel festivalisündmustel 28. juunist kuni 2. juulini Pärnus ja Pärnu maakonnas.
Vaadake Brigham Youngi Ülikooli rahvatantsuansambli suurt
etendust Pärnu Kontserdimajas 28. juunil. Tulge ja lustige koos
festivalil osalejatega Nooruse Maja aias, 29. juunil. Pärnumaa ja
külaliste suurkontsert jõuab Teieni 30. juunil Teatris Endla. Tõeline
maapidu peetakse maha Audru pargis laupäeval, 1. juunil. Tõelise
punkti paneb tänavusele festivalile tänavatantsimine Supeluse
tänaval.
Kõik kontserdid ja sündmused, peale Ameerika tantsuansambli
etenduse Kontserdimajas, on tasuta.

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

22. mai 2006

N 1. juuni kell 19 Elavad Klassikud
Pärnu kontserdimajas

Ernesto: Mark Lacourt (Prantsusmaa)
tantsuteater Endla teatris

P 4. juuni kell 19 Heategevuskontsert
Parimale sõbrale Pärnu kontserdimajas

P 25. juuni
kell 19 Akordioniorkester Tremolo
Mudaravila Suvehoovis
kell 20 Cargo: Tal Gravinsky&Co (Iisrael)
tantsuteater/ Ernesto: Mark Lacourt
(Prantsusmaa) tantsuteater
Endla teatris

N 8. juuni kell 19 Tõnu Naissoo Ansambel
Pärnu kontserdimajas
L 10. juuni kell 19 Muusikal
Bluusivennad Pärnu kontserdimajas
P 11. juuni kell 19 Muusikal
Bluusivennad Pärnu kontserdimajas
N 15. juuni
kell 19 Tallinna Kitarrikvartett
Pärnu raekojas
kell 20 Bläss project Ammende Villa aias
kell 20 Bravo Vivaldi & Baltic Baroque
Eliisabeti kirikus

E 26. juuni kell 20 Baby Dough: Circo
Aereo (Soome) kaasaegne onglöörsete
elementidega muusikaline tantsuteater
T 27. juuni kell 20 Baby Dough: Circo
Aereo (Soome) kaasaegne onglöörsete
elementidega muusikaline tantsuteater
K 28. juuni
kell 19 Brigham Young University
American Folk Dance Ensemble
Pärnu kontserdimajas
kell 20 Purple Desert: Marta Ladjanszki
& Guyla Berger (Ungari) tantsuteater

K 21. juuni
kell 20 Strauss-orkester
Mudaravila Suvehoovis
kell 20 J.Ashilevi Nagu poisid vihma käes
Muuseumi Aidas
N 29. juuni
Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
L 17. juuni kell 19 Väike Prints: Kate
kell 16 Puhkpillisuve kontsert
Pringle (Inglismaa) teatriprojekt Pärnu
Koidula pargis
noortega Endla teatris
kell 20 Teet Järvi (tello), Mari Järvi
(klaver) Pärnu kontserdimajas
P 18. juuni
kell 20 Jaak Sooäär (kitarr), Thommy
kell 14 Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse Andersson (bass, Rootsi), Karsten
meeskoori kontsert Pärnu raekojas
Mathiesen (löökpillid, Taani)
kell 18 Väike Prints: Kate Pringle
Ammende Villa aias
(Inglismaa) teatriprojekt Pärnu noortega
kell 19 Folkloorifestival Pärnumaa Pirand
Endla teatris
avamine Nooruse Maja aias
kell 20 Body Business: Company
kell 20 J.Ashilevi Nagu poisid vihma
B.Valinte (Prantsusmaa/Norra) tantsuteater käes Muuseumi Aidas
Endla teatris
kell 20 Purple Desert: Marta Ladjanszki
& Guyla Berger (Ungari) tantsuteater
E 19. juuni kell 20 Rütmide müsteerium
Villu Veski & Triin Reemanni tantsuR 30. juuni
kontsertetendus:
Pärnu Hansapäevad Tallina väravate
Identity: Marcelino Martin Valiente
ümbrus, Vallikääru aas
(Prantsusmaa) tantsuteater Endla teatris
Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
kell 12 Pärnumaa Pirand kontsert
T 20. juuni kell 20 Rütmide müsteerium
Lastepargis
Villu Veski & Triin Reemanni tantsukell 19 Pärnumaa Pirand suurkontsert
kontsertetendus:
Endla teatris
Identity: Marcelino Martin Valiente
kell 20 J.Ashilevi Nagu poisid vihma
(Prantsusmaa) tantsuteater Endla teatris
käes Muuseumi Aidas
kell 20 Tuleviku mälestused: Melanie
K 21. juuni kell 20 Visual Poetries:
Clark (Inglismaa), Jasmiina Sipilä
eksperimentaalfilmide programm Endla
(Soome), Sittibancha, Bamphen (Tai),
teatris
Kompanie B.Valente
(Prantsusmaa/Norra), k.a.s.k. project
N 22. juuni
(Eesti/Inglismaa) jt. Pärnu 2006 kell 17 Niidu Aasa Jaanituli Niidu pargis
suvepäevade tantsuteatri projekt Endla
kell 19 Vene vaimuliku kiriku koor Svetilen teatris
Vene Õigeusu kirikus
kell 20 Sirje Medell (laul), Themuri
L 1.juuli
Sulamanidze (klahvpillid) ja Priit Aimla
Pärnu Hansapäevad Tallina väravate
(trompet) Ammende Villa aias
ümbrus, Vallikääru aas
kell 20 J.Ashilevi Nagu poisid vihma käes Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
Muuseumi Aidas
kell 12 Pärnumaa kollektiivide kontsert
kell 20 Visual Poetries: eksperimentaalLastepargis
filmide programm Endla teatris
kell 20 Tuleviku mälestused: Melanie
Clark (Inglismaa), Jasmiina Sipilä (SooR 23. juuni kell 20 Rääma Jaanituli
me), Sittibancha, Bamphen (Tai), KompaNooruse Maja suveaias
nie B.Valente (Prantsusmaa/Norra),
k.a.s.k. project (Eesti/Inglismaa) jt. Pärnu
2006 - suvepäevade tantsuteatri projekt
L 24. juuni kell 20 Cargo: Tal
Endla teatris
Gravinsky&Co (Iisrael) tantsuteater/

TEATRIELU
Endla Teatri ja Rakvere Teatri
ühislavastus Albu vallas
Vargamäel

Vargamäe
kuningriik

Tammsaare Tõe ja õiguse V
ja I osa põhjal dramatiseerinud
Urmas Lennuk
Lavastaja Jaanus Rohumaa

(Tallinna Linnateater), kunstnik
Aime Unt , muusikajuht Hirvo
Surva
Osades: Madis Kalmet, Peeter
Jakobi, Üllar Saaremäe, Sepo
Seeman, Carmen Mikiver, Ülle
Lichtfeldt, Märt Avandi, Eduard
Salmistu, Tiina Mälberg, Tarvo
Sõmer, Anneli Rahkema, Velvo

Väli, Karin Tammaru, Toomas
Suuman, Ago Anderson, Ahti
Puudersell, Margus Stalte, Kati
Ong, Taavi Lepik jt, kaasa teeb
120-liikmeline ühendkoor
Hirvo Surva juhtimisel.
Etendused 15., 16., 17., 18.,
22. juunil kell 19 Vargamäel
Albu vallas.

Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e k a n t s e l e i U u s t n 4 , t e l 4 4 3 1 3 0 6
Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e k u l t u u r i o s a k o n d R ü ü t l i 2 3 , t e l 4 4 7 6 4 7 0
Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e m a j a n d u s o s a k o n d Ku n i n g a 2 4 , 4 4 2 7 9 3 3
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