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tasuta

Pärnu tahab merenduskeskust

Sel aastal kannab Pärnu
suvepealinna tiitlit juba
10. aastat.
Nagu sajandeid tagasi
peitub, ka tänases Pärnus
tegelikult kaks linna. Kuid
tänaseid linnu ei lahuta
mitte jõgi, vaid aastaajad.
Üks nendest kahest on
suvine Pärnu oma rahvarohkuse, päikesepaiste
ning sooja mereveega.
Teine Pärnu on talvine,
Linnapea
kuid aasta-aastalt tegevusMart
Mart Viisitamm
terohkem ning sisukam,
tuues siia erinevaid konverentse ning kultuurisündmusi.
Teeme oma parima, et lõhe nende kahe linna
vahel liialt suureks ei läheks ning nad vastastikku
teineteist kasvataksid.

Kaunist suve kõigile!
TalIinna Merekooli kursandid 1960-ndatel aastatel.
Foto Eesti Mereakadeemia arhiivist.
Pärnu Linnavalitsus kavandab koostöös Eesti Mereakadeemia ning Teadus- ja Haridusministeeriumiga asutada Pärnusse kaasaegse merekooli, kuhu tuuakse sisse ka riigieelarvelised kohad.
Signe Leesmann
Avalike suhete nõunik

P
Möödunud nädala reedel ja laupäeval tähistasid vaasalased koos pärnakatega kahe linna sõpruse 50. aastapäeva rikkaliku kultuuriprogrammiga.
Foto 16. juuni avaürituselt Vaasa pargist.

Pärnus saab alguse uus
pakendite kogumise süsteem
Alates 13. juunist sai Mai korruselamute piirkonnas
alguse uudne pakendite kogumise süsteem.
Uuenduseks on pakendite konteinerite värviline märgistus, kus iga värv tähistab erinevat liiki jäätmeid, mida
vastavasse konteinerisse koguma peab  SININE
tähistab paberit ja pappi, ROHELINE klaasi. Täiesti uus
nähtus Pärnu linnas on KOLLASE märgistusega konteiner, mis on mõeldud plastpudelite, kilekottide, metallpurkide, konservikarpide, kartongpakendite ja muude taoliste jäätmete kogumiseks. Sorteerimise lihtsustamiseks on konteineritele paigaldatud juhendid.

Millised on Pärnu linnas kõige otsitumad töökohad ja
kus on kõige suurem tööjõupuudus, kirjutab
Tööhõiveameti juhataja Ivo Pärnat.
Loe lk 4

ärnu Merekool koos merendusalase nõustamiskeskusega hakkaks asuma Pärnu jõe kaldal aadressil
Vingi tänav 1. Eesti Mereakadeemia plaanides seisab
kolme taseme koolitus.
Loodavast koolist peaks välja
kasvama vanemmadrused, mehaanikud, laevajuhid ja nende
abilised. Oma osa on täiskasvanute koolitusel, sellel tasandil koolitatakse näiteks
laeva teenindavat personali.
Peame vajalikuks tuua Pärnu
Merekooli riigieelarvelised
kohad, sest tasuta haridust ei
pea ainult Tallinnas saama,
ütles Eesti Mereakadeemia
rektor Peeter Järvelaid.
Pärnu on Eesti Mereakadeemiale oluline halduslik
keskus ning kaasaegsete
õpitingimuste loomine merelinna on akadeemia üks prioriteetidest. Rektor on veendunud, et Pärnus peab kätte

saama vähemalt esimese astme
koolituse mereharidusteel.
Koos kutseõppega on õppijaile
ette nähtud ka praktika, mille
tarbeks on kavas välja ehitada
väikelaevade sadam.
Praegu korraldab meremeeste koolitust Pärnus merenduskeskus, mis on Eesti Mereakadeemia osakond. Keskus
asub praegu õppetööks sobimatutes ruumides aadressil
Suur-Jõe 18. Pärnu Merenduskeskus korraldab täiskasva-

nutele kursusi teki- ja masinameeskonna alal, samuti õpetatakse laevajuhte ja mehaanikuid ning väikelaevajuhte.
Täiendõpet pakutakse lähisõidu oskuste omandamisel me-

Turismiarengule annab hoogu
Sihtasutus Pärnumaa Turism. Kes
lükkavad hoo sisse ja mis on
eesmärgiks seatud, kirjutab turismiarengu peaspetsialist Eda
Toomsalu.
Loe lk 6

rendusklassides hansagümnaasiumi juures. Koolituse kõrval
vahendab merenduskeskus vajalikku teavet seadusandluse,
koolituse ja muu kohta.
Pärnu Merenduskeskuse Arno Maidla juhataja sõnul ei
rahulda tänased võimalused
vajadusi, mis merealase koolituse järgi plahvatuslikult kasvanud. Lähitulevikus võib
eeldada vajaduste kasvu veelgi, ütles Maidla, põhjendades
prognoosi reisiparvlaevade
arvu
kasvuga.
Ainuüksi
Tallinki neli laeva vajavad
tehniliseks personaliks 240
inimest, iga laeva jaoks peab
töötama 60 meremeest.
Tulevikus lisanduvad väiksema tonnaazhiga kaubalaevad, lisas Maidla. Tööjõu
vajadused Euroopa Liidu ja
teiste lipuriikide laevadele järjepidevalt kasvavad.
Pärnu merenduskeskuse juht
Arno Maidla nendib, et uus
keskus võiks aidata lahendada
merehariduskvaliteedi probleemi. Juba mõnda aega on olnud
mereerialade ebapopulaarsus
tõusu teel EL-is ja ka Eestis,
sest puudub korrektne merenduspoliitika, kus mereharidus
peaks paiknema ühel tähtsamal
kohal.

Kogu vabariigi peale tegutsevad täna merehariduse vallas Eesti Mereakadeemia, mis
pakub diplomijärgset koolitus
laevajuhtidele, mehaanikutele,
sadamamajanduse logistikutele ja hüdrograafia vallas
juhtkondade tasandil.
Eesti Mereakadeemia filiaalina töötab Merekool

Tallinnas, kus koolitatakse
lähisõidulaevadele meremehi
ja külmutusspetsialiste.
Kaugõppes saab õppida sisevete laevajuhiks ja mehaanikuks Tartu osakonnas.
Madrusteks ja laevamotoristideks saab õppida ka mitmes
Eesti linnas gümnaasiumide
juures asuvates merendusklassides.
Lisaks Pärnule saab omandada madruse ja motoristi oskused Orissaares, Tallinnas,
Narvas ja Kundas.

Valmis on saanud
Erivajadustega Inimeste
Rehabilitatsioonikeskus
aadressil Riia mnt 70.
Uuest elust uues ja avaras
hoones kirjutab keskuse juhataja
Monika Koppel. Loe lk 7.
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Linnavolikogu otsustas

Koolirahvas loeb tibusid kevadel
Kutsehariduskeskus.
Huvihariduse preemia
laureaadid:
Rauno Pella, Kuninga Tänava
põhikool, 8. kl
Merje Kägu,
Humanitaargümnaasium, 12. kl.

Ülevaade Pärnu linnavolikogu
15. juuni istungist
Päevakorrast võeti maha kaks eelnõud: munitsipaalpolitsei tegevuse lõpetamine; loa andmine linnavalitsusele SA Pärnu Tänavad moodustamiseks.
Volikogu vabastas sotsiaalkomisjoni esimehe kohalt Eino Jüri Laarmanni.
Volikogu vabastas volikogu esindajana Eino Jüri Laarmanni linnavara
komisjoni koosseisust ja valis asemele Jaanus Otsa.
Volikogu võttis peale teist lugemist muudatustega vastu Pärnu linna
haridussüsteemi arengukava 2004 - 2015.
Esimese lugemise läbis Pärnu linna 2006. aasta II lisaeelarve 34 726 000
krooni.
Volikogu kinnitas Pärnu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
seisuga 31.12. 2005 ja 2005. aasta linna eelarve kassalise täitmise aruande.
Volikogu kehtestas alates 1. juulist 2006 tasuta sõiduõiguse ühistranspordis kaitseväe ajateenijatele. Tasuta sõiduõigust saab ajateenija kasutada vormiriietuses ja piletikontrolörile isikutunnistuse ettenäitamisel
koos väeosa tõendiga.
Volikogu kehtestas müügipileti hinna Pärnu Hansapäevadel keskaja
turul kauplemiseks. Müügikoht koos lauaga maksab 200 krooni, koht
koos inventariga 150 krooni, toitlustamise müügikoht oma inventari olemasolul 300 krooni, kandekaubanduse müük 150 krooni.
Volikogu kinnitas määruse, mis reguleerib linnaelanike küsitluse korra.
Määrati kaks uut tänavanime. Pärnu Lodja linnaosas Paide maanteelt kuni
vana raudteesillani asuvale tänavale anti nimeks Lätte tänav ja kesklinna
osas Tammsaare pst 35 ja 37 kinnistute vahelisele tänavale Viire tänav.
Pärnu Linnaorkester korraldati ümber Pärnu Filharmooniaks ning kinnitati
selle põhimäärus. Asutuse põhiülesanneteks on muusikakultuuri edendamine, kontserttegevuse korraldamine, Pärnu kultuuriüritustes osalemine,
Pärnu linnaorkestri ja teiste muusikaliste kollektiivide haldamine,
täiendõppe organiseerimine ja läbiviimine, kultuurivahetuse korraldamine.
Otsustati anda luba riigihanke korraldamiseks linnavalitsuse osakondadele sõidukite rentimiseks aastatel 2006 -2011.
Otsustati osaleda MTÜ Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori asutamisel, kuhu
kuuluvad Audru, Paikuse, Tahkuranna, Sauga vald ja Sindi linn. Ühise tegevuse tulemusel suureneb loodavate ettevõtete arv Pärnumaal.
Volikogu võttis vastu otsuse, mis näeb linnavara Esplanaadi 10 müügi
korral lepingus ette sätet I korruse koormamisel tasuta kasutusvaldusega linna kasuks. Kasutusvaldust ei seata fuajee ruumidele.
Volikogu võõrandas otsustuskorras AS-le Papiniidu Projekt hoonestatud kinnistud asukohaga Papiniidu 8 ja 10
Volikogu andis nõusoleku vähendada mõttelist osa linnale kuuluvas kinnisasjas Rüütli 51 aadressil.
Volikogu otsustas osaleda MTÜ Pärnumaa Turism asutamisel ja eraldas
MTÜ asutamiseks 500 000 krooni.
Volikogu andis linnavalitsusele loa korraldada Eesti esimese elamumess Pärnus.
Volikogu tühistas 27. septembril 2005 linnavalitsusele antud ülesande
valmistada ette eelnõu kahe tänava nime muutmiseks Pärnu linnas.
Kehtestati Pilli, Liiva, Suur-Jõe ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneering,
mis näeb ette madaltiheda hoonestusega elamupiirkonda jõe äärde
koos kallasraja väljaarendamisega ja kohta ujuvvahendite randumiseks.
Kehtestati Tallinna mnt 87c ja Tallinna mnt 87f kinnistute detailplaneering, mis näeb ette automüügikeskust ja parklat.

Teisest lisaeelarvest ehitatakse munitsipaalmaja

Kõige enam on teises lisaeelarves tähelepanu pööratud teede ja
tänavate remontimisele, ranna korrastamisele ja munitsipaalmaja ehitamisele. Esimesest lisaeelarvest rahastatakse Laine ja
Ringi tänavate läbimurde ehitamist ja Mai 63 piirkonna tänavate
väljaehitust kokku 4,1 miljoni krooni eest. Eelarvest saab ühe
miljoni uutest heakorraeeskirjadest linnale pandud kohustus
kraavide hoolduseks ja viis miljonit Liiva 8b munitsipaalmaja
ehitus. Lisaeelarvest on ette nähtud 4, 3 miljonit Ranna pst 3 A
hoonestusõiguse tagasiostuks ja 1,7 miljonit Raeküla Vanakooli
Keskuse fassaadi renoveerimiseks. Kultuuriüritused ja seltsitegevus saab teisest lisaeelarvest 305 000 krooni. Samuti on plaanis on
renoveerida Kunstide Maja saali põrand, osta koolidele köögitehnikat ja teha korda Vene Gümnaasiumi söökla.

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 21. august.
Kojukande probleemide korral helistage 6622 134 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 35 senti.
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Virve Laube
Üldhariduse
peaspetsialist
Eelnevatel aastatel tunnustati
noore teaduri päeval ainult
aineolümpiaadide ja üleriigiliste konkursside võitjaid ning
rahvusvahelistel olümpiaadidel
osalejaid, keda oli kokku veidi
üle saja õpilase. Tänavu kutsuti vastuvõtule kõik üldharidusja huvikoolide õpilased, kes
olid õppeaasta jooksul õppimises, aineolümpiaadidel või
konkurssidel silma paistnud.
Kutse kevadisele suurüritusele sai kokku üle 800
noore inimese. Nii suurt hulka
õpilasi tunnustas linn esmakordselt.
Vastvõtule olid palutud kõik
kuldmedalit taotlevad abituriendid, lisaks neile aasta
õpilase nimetuse nominendid,
aineolümpiaadide võitjad ehk
noore teaduri märgi omanikud,
rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud õpilased, tublid
ainetundjad ehk olümpiaadidel
II-III kohale tulnud õpilased,
aga ka erinevate konkursside
ja võistluste võitjad.
Edastame ülevaate neist, kes
olid 2005/2006. õppeaasta parimatest parimad ja kellele linnapea Mart Viistamm ja abilinnapea Margus Tammekivi
tunnustused üle andsid. Olgu
lisatud, et preemiaga tunnustati aasta õpilasi, rahvusvahelistel olümpiaadidel osalejaid
ning üleriigiliste aineolümpiaadide võitjaid. Üleriigiliste
konkursside võitjaid autasustati linnapea tänukirjaga.
Aasta õpilased 2006:
Erik Nisu, Kuninga Tänava
põhikool, 8. kl
Ingrid Lekk,
Humanitaargümnaasium,11. kl
Martin Pihl, Täiskasvanute
gümnaasium, 12. kl
Alvi Kruusimaa,

Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalejad:
Holger Haas, Koidula
gümnaasium,12. kl,
füüsikaolümpiaad
Meelis Lootus, Koidula
gümnaasium, 12. kl,
füüsikaolümpiaad
Gert Palok, Koidula
gümnaasium, 12. kl, informaatikaolümpiaad
Rivo Laks, Ühisgümnaasium,
12. kl, informaatikaolümpiaad
Ivar Merilo, Ühisgümnaasium,
12. kl, lingvistikaolümpiaad
Diana Aitai,
Humanitaargümnaasium,11.
kl, lingvistikaolümpiaad
Natalja Napsep,Vene gümnaasiumi 10. kl, Balti riikide vene
keele olümpiaad.
Üleriigiliste aineolümpiaadide võitjad:
Liis Lääts, Ühisgümnaasiumi
6. kl, bioloogiaolümpiaad
Rauno Siinmaa, Koidula gümnaasium, 8. kl, füüsika lahtised võistlused
Kristina Vedrinskaja,
Vene gümnaasium,10. kl,
eesti keele olümpiaad
Gerly Kättmann,
Humanitaargümnaasium,11.
kl, muusikaolümpiaad.
Üleriigiliste konkursside
võitjad:
Mari Laube, Koidula gümnaasium,11. kl, Koidulauliku
konkurss
Helen Ojamets, Koidula gümnaasium,11. kl, Tammsaare
loomingu konkurss
Kerstin Sonts, Koidula gümnaasium,12. kl, Kunstide maja,
solistide ja duettide konkurss
Anneliis Kits, Raeküla gümnaasium, 12. kl, Kunstide
maja, solistide ja duettide
konkurss
Relyke Kaljusaar ja Marian
Kübar, Ühisgümnaasium, koolilehtede probleemloo
konkurss.
Noortebänd Mushy, mitme
üleriigilise konkursi võitja:

Taavi Holter,
Ülejõe gümnaasium
Sander Haugas, Ülejõe
gümnaasium
Rauno Kutti,
Humanitaargümnaasium
Silver Haugas,
Humanitaargümnaasium
Rauno Pella, Kuninga Tänava
põhikool.
Plakatikonkursi võitjad:
Hansagümnaasiumi õpilased
Sandra Tamm, Silvi Pilt,
Lauri Kokk, Toomas Toodu.
Eraldi väärivad esiletoomist
need andekad noored, kes
esindavad selle aasta suvekuudel toimuvatel rahvusvahelistel olümpiaadidel Eesti
Vabariiki. Eesti võistkonda on
arvatud ka neli meie koolide
õpilast, kes võistlevad kolmel
erineval aineolümpiaadil:
8.-17. juulil osaleb
füüsikaolümpiaadil Singapuris
Koidula gümnaa-siumi abiturient Holger Haas, 1.-6. augustini Eestis toimuval lingvistikaolümpiaadil lahendavad
ülesandeid
Humanitaargümnaasiumi 11.
klassi tütarlaps Diana Aitai ja
Ühisgümnaasiumi abiturient
Ivar Merilo ning 13.-20.
augustini on Mehhikos informaatikaolümpiaadil Ühisgümnaasiumi abiturient Rivo Laks.
Lõpetuseks veidi statistikat,
mis annab ettekujutuse sellest,
kuivõrd aktiivselt osalevad
meie koolide õpilased aineolümpiaadidel, et oma teadmisi proovile panna ja
eakaaslastele konkurentsi
pakkuda. Linna ainesektsioonid korraldasid 10
olümpiaadi, kus osales kokku
529 õpilast. Piirkondlikud
olümpiaadid viidi läbi 17 aines
683 osalejaga. 19 üleriigilisel
aineolümpiaadil esindas Pärnu
linna 94 õpilast. Koolide
lõikes tegid väga head tulemused Koidula gümnaasiumi,
Humanitaargümnaasiumi,
Ühisgümnaasiumi, Vene gümnaasiumi ja Kuninga Tänava
põhikooli õpilased.
Need olid meie kevadised tibud, kes rõõmustasid suurepäraste tulemustega ühtaegu
nii koolirahvast kui ka oma
vanemaid, lisades sellega
omapoolse kaaluka panuse
Pärnu haridusse.

Noored
Noorteelu
edendajad kohtusid
Narvas
Liina Sootalu
Virge Tamme
Noortekogu liikmed
19.-21. mail toimus Narvas
üleriigiline
noorteparlamentide päev. Sinna olid
kokku kutsutud noortekogude esindajad mitmest
Eesti linnast: Kohtla-Järvelt,
Kiviõlist, Sillamäelt, Rakverest jm. Teiste seas käis
Narvas ka Pärnu Noortekogu, mille esindajad võivad tõdeda, et me kuulume
aktiivsemalt
tegutsevate
noortekogude hulka.
Koostöö on sellisele noorte
esindusorganile nagu noortekogu väga oluline. Tähtis
on vahetada informatsiooni
teiste samalaadsete esinduskogudega ja olla kursis
ka nende tegevusega.
Seepärast pidasid aktiivsed
Narva noored vajalikuks
kutsuda kohtumisele noortekogud üle Eesti. Kuna tegemist oli esimese sellist
tüüpi üritusega, pöörati kõige rohkem tähelepanu noortekogude senisele tegevusele ja edaspidistele plaanidele. Üksteist õpiti tundma läbi mängude ja noortekogusid tutvustavate esitluste.
Loomulikult oli keskne arutlusteema ka sellise kokkusaamise korraldamine tulevikus ja selle õnnestumise
või ebaõnnestumise võimalikud põhjused.
Ühiselt jõuti otsusele, et
kohtumised peaksid saama
traditsiooniks. Teiste linnade noortekogud avaldasid
tungivalt soovi kohtuda
järgmine kord just Pärnus.
Pingsa tutvustöö ja arutelude kõrvalt jäi aega ka tutvumiseks Narva linnaga ja
selle eluoluga. Meeldiv on
tõdeda, et Narval on, mille
üle uhkust tunda, ja Narva
noortel on, mida hoida ja
kaitsta.
Kohtumine mõjus positiivselt kõikidele osavõtjatele. Selle tagasid eelkõige
hea organiseeritus ja tulemuslikud arutelud.

Alvi Kruusimaa

Erik Nisu

Ingrid Lekk

Pärnu parimad õpilased said linnapealt käepigistuse 30. mail pidulikul vastuvõtul Pärnu
kontserdimajas.

Pärnu Noortekogule kui
väga värskele noortekogule
andis see kohtumine hea
pildi sellest, kus noortekogu
oma arengult võrreldes teistega praegu on ja millises
suunas tuleb meil edasi
püüelda.
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Rannapromenaad  kingitus 10aastasele suvepealinnale

Raul Sarandi
Abilinnapea
Linnavõimu esmane ülesanne
on luua arenguvõimalusi linnaruumi planeerimisele, avalikele rajatistele ning kommunikatsioonide
ehitamisele.
Kaugest ajaloost on teada, et
teede äärde tekkisid külad ja
ristmikele linnad.
Värske ilme muulist Side
tänavani
Algav suvi on juba Pärnu
ajalukku kirjutatud. Aastakümneid ei ole rand, meie linna
esimene tõmbekeskus, sedavõrd suures mahus muutusi
läbi elanud. Rannahoone juurest algav ja Side tänava pikendusel, Pärnu suurima
purskkaevuga lõppev rannapromenaad, seisakust vabanenud ja korrastatud rannapaviljonide kinnistu, remonditud kõnniteed, täiendavad parkimiskohad, uut ilmet omandav nn endine lõbustuspark.
Lühidalt, uus ja värske ilme
muulist Side tänavani.
Eelkõige on rannapromenaad
linnale täiesti teine tase.
Uuenenud miljöö on jõuliseks
arengumootoriks rannakaubandusele ja teenindusele. Selliste
rajatiste tõelise väärtuse väljatoomisel ei piisa rahanumbrite
või sillutise ruutmeetrite kokkuarvamisest. Vaja on näha
kaugemale ja sügavamale ning
mitte ainult materiaalses maailmas. Väärt ideed, kavatsused,
seisukohad, õiged mõtted ja

Õhtuhämaruses valgustatud promenaad. Foto: Indrek Aija
hea tuju vajavad sünnikohta.
Promenaad on selleks just õige
paik.
Üks teooria väidab, et inimese aju hakkas eriti hoogsalt
arenema peale tule kasutusele
võttu. Selgitus sellele on hästi
lihtne ja loogiline  lõkke
ümber istudes on ju lisaks soojale ka oluliselt turvalisem.

Õhtused ja öised hirmud
asendusid tuleäärse jõudeolekuga, niisama istumise ja
mõtlemise ning unistamisega.
Ilusas linnas ilusad
mõtted
Tänasel päeval on muutunud
pigem vorm, mitte sisu. Lõke
on asendatud kaminaga, ja-

hilkäik töölkäimisega. Aga
soov ja vajadus jõudeolemise
järele on endiselt säilinud.
Promeneerimine on sõna, mis
just meie linnas sellist loomingulist jõudeolekut tähistab, sest promeneerimine
on ju ajalimiidita üksi või
kaaslasega, kõikidele meeltele naudingut pakkuv lon-

kimine. Korras ümbrus, kena
vaade, turvalisus, ilusad inimesed, rannakaubandus, vesi,
päike, liiv  see kõik paneb aju
aktiivsemalt tööle, misjärel
sünnivad head ideed.
Kõige olulisem osa rannapromenaadist on valmis.
Sügisel pikeneb Rüütli promenaad ning siis jääb veel

järgnevatel aastatel need kaks
osa Supeluse promenaadi abil
suureks tervikuks ühendada.
Ilusas linnas tulevad pähe ilusad mõtted, ilusatest mõtetest
sünnivad huvitavad ja julged
ideed, mis hiljem õigete otsuste
abil ellu viiakse.
Mõnusat promeneerimist kõigile!

Suvepealinn on saanud kümneseks
Signe Leesmann
Avalike suhete nõunik
Pärnu on olnud suvepealinn
kokku 3652 päeva. Inimene on
selles vanuses läbi käinud
lasteaiast ja algkoolist. Selge
on korrutustabel ja läbi loetud
kümmekond raamatut.
Ellujäämiseks elementaarne on
omandatud.
Ühes linnaruumis võib
kümne aasta jooksul juhtuda
tunduvalt rohkem ja samas
mitte midagi. Sõltub ajast ja
tegijatest. Viimases kümnes
aastas tiksub Pärnu loos omaette lugu  suvepealinna lugu.
See on olnud kohati tormiline,
sekka päikseline, tuleviku osas
lootusrikas.
Eriti palju lootust jagus suvepealinna esimesse päeva 5. juunil 1996, mil kapist võeti välja
suveülikond, löödi kingad
läikima ja sõideti Tallinnasse
esmakordselt
suvepealinna
tiitli järgi. See oli ülev tunne.
Ümbritsetuna
tuhandetest

rõõmsatest inimestest Tallinna
Raekoja platsil sai Pärnu esindus suvepealinna tiitli pealinnalt tagataskusse. Võis alata
justkui uus ajajärk Pärnu
kuurortlinna ajaloos. Täis lootusi.
Suvepealinna tiitli saamisega
murdis Pärnu end enam skandinaavia ning Euroopa kaardile, aga ka kaasmaalaste
puhkusemõtetesse. See oli
aasta 1997, mil põhjanaabrite
soomlaste arv siin kasvas
suuremaks kui pärnakaid
kokku. Enim külastajaid on
jagunud aastasse 2001, mil nii
välis- kui sisekülaliste arv kasvas 415 000 inimeseni. See oli
murranguline aasta, millele
samaväärset kõrvale panna ei
ole. Keskeltläbi on leidnud tee
Pärnusse suvisel ajal 250 000
inimest.
Selja taha jäänud 10 aastaga
on Pärnu jõudnud areneda
Euroopa arvestatavaks turismikeskuseks. Võimalused Pärnus hea puhkuse veetmiseks on

mitmekülgsemaks muutunud.
Enamus sanatooriumidest on
oma valdusi laiendanud ja
kaasajastanud. Avatud on tosina jagu terrassidega suvekohvikuid, suveniiripoekesi rannapiirkonnas ja värviliste
puumajade keskel südalinnas.
Valmis on saanud esimene 500
meetrine lõik purskkaevudega
rannapromenaadist. Pärnu lahe
kaldal ootavad vaatamata ilmale külastajaid veelõbustused.
Suvepealinna Pärnuga on
külalistel mõistagi isesugused
emotsioonid ja kogemused.
Küsitluste tulemused tõestavad
et rahulolu on olnud suurem
kui rahulolematus. Külalisele
meeldib linna roheline ja
rahustav atmosfäär ja võrratu
rannariba. Suvepealinna sisustavad ja ehivad värvilised
puumajad, aga ka mitmekülgne
kultuuriprogramm, mis läbi
kümne aasta on inimeste sulest
üksmeelselt Pärnu kiituseks
märgitud.

Suvetervitus 2006! Rannapromenaadi avamine
JALUTUSKÄIK PROMENAADIL
21. juunil Rüütli platsil, rannapromenaadil ja rannas
Kell 12.00
Kell 13.00

Kesklinna rand
Rüütli plats

Kell 13.30

Rüütli plats

Kell 14.00

Side tn purskkaev

Kell 14.30
Kell 14.40

promenaad
Kuuse tn purskkaev

Kell 14.50
Kell 15.00
Kell 15.10

promenaad
Lehe tn purskkaev
Lehe tn purskkaev

Kell 15.20
Kell 15.25
Kell 20.00

Sunseti seen
Mudaravila

Teemalinnade esindajad värvivad pinke
PÄRNU  TURVALINE KUURORT! Tutvustatakse
Pärnu ja Tallinna munitsipaalpolitseid ja nende varustust.
Algab meeleolukas jalutuskäik randa.
JALUTUSKÄIK PROMENAADIL
Promenaadi lindi lõikamine.
I purskkaevu avamine  tantsuetendus ja performance
Jalutuskäik tänavamuusikute ja kunstnike keskel
Jututuba promenaadi loojaga, promenaadi saamislugu.
II purskkaevu avamine tantsuetendusega
Moeetendus promenaadil
III purskkaevu avamine  müstiline vee- ja tantsuetendus
Pealinna tiitli vastuvõtmise tseremoonia. Tallinna linnapea
annab Pärnule üle 10. korda suvepealina tiitli.
Mere kohal Pärnu logo esitlus
Tallinna ja Pärnu linnapead heiskavad suvepealinna lipu.
Dokumentaalfilm SUVEPELINN 10 esitlus.
J. Straussi kontsert. Tasuta.
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Suvekaubanduses lööb kaasa 60 kauplejat

Pärnu Linnavalitsus otsib majandus- ja
planeerimisosakonda kahte

JURISTI
Juristi peamiseks tööülesandeks on linnavalitsuse vastava
osakonna juriidiline nõustamine, linnavalitsuse ja volikogu
õigusaktide eelnõude koostamine, esindamine kohtus ning
hinnangu andmine õigusaktide eelnõudele.
Kandidaadilt eeldame:
- juriidilist kõrgharidust
- erialast töökogemust (soovituslikult avalik sektor)
- täpsust ja kohusetunnet
- otsustus- ja vastutusvõimet
- väga head arvuti kasutamise oskust
- väga head meeskonnatööoskust
- head suhtlemisoskust
- pingetaluvust
Pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- eneseteostamise võimalust
- koolitust
- avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi
Avaldus, kaaskiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 26. juuniks
2006 aadressil Pärnu Linnavalitsuse kantselei, Uus 4, 80098
PÄRNU e-post: personal@lv.parnu.ee
Märgusõna Majandusosakonna jurist või Planeerimisosakonna
jurist.
Info telefonil 44 31306; GSM 53 400 525

Pärnu Linnavalitsus otsib planeerimisosakonda

EHITUSJÄRELVALVE
TEENISTUSE JUHATAJAT

kelle peamiseks tööülesandeks on teenistuse juhtimine ja
koordineerimine vastavalt planeerimisosakonna
põhimäärusele.
Kandidaadilt eeldame:
- erialast kõrg-või eriharidust
- ehitusliku seadusandluse head tundmist
- erialast töökogemust (soovituslikult avalik sektor)
- juhtimiskogemust
- täpsust ja kohusetunnet
- otsustus- ja vastutusvõimet
- väga head arvuti kasutamise oskust
- valmisolekut meeskonnatööks
- väga head suhtlemisoskust
Pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- eneseteostamise võimalust
- koolitusvõimalust
- avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi
Avaldus, kaaskiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 30.06.2006
aadressil Pärnu Linnavalitsuse kantselei, Uus 4, 80098 PÄRNU
e-post: personal@lv.parnu.ee
Märgusõna TEENISTUSE JUHATAJA
Info telefonil (44) 31306; GSM 53 400 525

Elo Juursalu
Ettevõtluse
peaspetsialist
2006. aasta suvel hakkab tegutsema 60 suvekaubanduse müügikohta. Seda on sama palju
kui eelmisel aastal.
Kindlasti lisandub suve jooksul
müügikohti veel juurde, kuna
tõeline suvi on alles algamas.
Enamus neist paikneb rannarajoonis. Kesklinnas müüakse
käsitöökaupu, jäätist, kodumaised marju jmt.
Kesklinna rannas rannaliival
kaupleb OÜ Arkin AM, kes
kollase-, rohelise-, sinise- ja
punasetriibulistes
telkides
pakub rannakaupu ning -teenuseid ja rannaatraktsioone.
Värvilised telgid paigutatakse
värvide viisi gruppidesse eesmärgiga hõlbustada lastel leida
rannas oma vanemaid.
Randa lisandub 10 toitlustuskohta ja arvukalt jäätisemüüjaid. Rannas on võimalik mängida minigolfi ja sulgpalli ning laenutada jalgrattaid,
velokarte, laste elektrilisi autosid, tõukerattaid, rulasid ja
motorollereid; sõita kajakkidega, vesijalgratastega ja muude
veesõidukitega.

Kes otsib, see leiab Pärnus tööd
8400, sh Pärnumaal 517. Kui
võrrelda töötute ja töökohtade
arvu suhet, siis on see maakonnas peaaegu 1:1.

Pärnu Linnavalitsus otsib planeerimisosakonna
linnaarhitekti teenistusse

TEHNILISE INFRASTRUKTUURI INSENERI,

kelle peamisteks tööülesanneteks on linna tehnilise infrastruktuuri planeerimise ja arendamise koordineerimine,
projekteerimistingimuste ja planeeringute lähteülesannete
inseneriosade koostamine, ehitusprojektide ja
planeeringute inseneriosade kooskõlastamine.

ARHITEKTI,

kelle peamisteks tööülesanneteks on planeeringute
koostamine ning planeeringute lähteülesannete ja
projekteerimistingimuste koostamine.
Kandidaatidelt eeldame:
- erialast kõrg- või eriharidust
- ehitusliku seadusandluse tundmist
- erialast töökogemust (soovituslikult avalikus sektoris)
- väga head arvuti kasutamise oskust (microstation, autocad jms)
- otsustus- ja vastutusvõimet
- täpsust ja kohusetunnet
- valmisolekut meeskonnatööks
- väga head suhtlemisoskust
Pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- enesetäienduse ja -teostuse võimalusi
- koolitusvõimalusi
- avaliku teenistuse seadusega ette nähtud soodustusi

Avaldus, kaaskiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 30.06.2006
aadressil Pärnu Linnavalitsuse kantselei, Uus 4, 80098 PÄRNU
e-post: personal@lv.parnu.ee
Märgusõna Insener või Arhitekt Info telefonil (44) 31306; GSM
53 400 525

Suveniirimüüjad Rüütli tänaval ja
tööd alustav müügikiosk rannas.

Ivo Pärnat
Tööturuameti Pärnu
osakonna juhataja
Jätkuvalt on tööturu peateema
majanduse kasvuga seonduvalt
süvenev sobiva tööjõu puudus.
Ei
jätku
kvalifitseeritud
tööjõudu. Samas ei ole selge,
milline olukord tööturul täpselt
valitseb: kui palju on tegelikult
tööta inimesi, kus nad asuvad,
millega tegelevad, kes on need
inimesed.
Tööturuametis on hetkel
kogu vabariigi peale 15 200
töötut, sh Pärnumaal 530 töötut, kellest 287 on Pärnu linnast
ehk siis 1,1% tööealisest
elanikkonnast maakonnas. 9.
juuni seisuga oli tööturuametis
registreeritud vabu töökohti

Millist tööd on pakkuda
tööturuameti vahendusel?
Kui 2005. aastal oli meil kokku
pakkuda 2138 vaba töökohta,
siis sel aastal 1115 töökohta.
Kui 2005. a oli tegevusalade
järgi esikohal hulgi- ja
jaekaubandus, kus oli kokku
289 tööpakkumist, siis käesoleval aastal on kõige enam
tööd pakkuda hotellidel ja
restoranidel, kokku 167.
Järgnevad ehitus, ehitusmaterjalide tootmine 174 (2005. a
kokku 114 kohta) ja kolmandal
kohal on tekstiili- ja tekstiilitoodete tootmine  125 tööpakkumist.
Reeglina kasvab pakutavate
töökohtade arv (ajutised töökohad) suvekuudel, mil algab
aktiivne puhkuse- ja turismihooaeg. Siis vajatakse enam
tööjõudu teenindussfääri, kus
saavad hästi hakkama ka
noored, kuid tööturuametil
kahjuks selliseid töökohti hetkel pakkuda ei ole.

Töö otsimise võimalusi on
erinevaid: internet, ajalehed,
tuttavad, otsingufirmad, tööturuamet. Tööpakkumisi jagub
pealtnäha kõigile ja igale maitsele. Kuid valikute tegemine ei
ole lihtne, sest puuduvad
oskused, pakutavad palga- ja
töötingimused ei vasta soovidele, samuti töökoha kaugus
kodukohast, mis on oluliselt
kahandanud inimeste aktiivsust
kunagi üldse tööd leida.
Käesolevast aastast uued
teenused
Alates 2006. a 1. jaanuarist pakub riik tööturuameti vahendusel 13 erinevat teenust,
millest 6 on uued ja suures osas
suunatud puuetega inimestele.
Jätkub teavitamine tööturu
olukorrast ning tööturuteenustest ja -toetustest; töövahendus; tööturukoolitus; karjäärinõustamine; avalik töö;
palga toetus; toetus ettevõtluse
alustamiseks.
Kuus uut teenust, mida riik
pakub, on tööpraktika ning
tööharjutus ja puudega inimestele tööruumide- ja vahendite kohandamine, töötamiseks

Ülevaade
maakonna tööpakkumistest:
www.parnutha.ee
Infotelefon:
445 0210,
e-mail:
parnu@tta.ee
Tööturuameti
Pärnumaa
osakond
Ringi 12
vajaliku tehnilise abivahendi
tasuta kasutada andmine, abistamine tööintervjuul, tugiisikuga töötamine. Kõik need
teenused on mõeldud töötute
inimeste tööellu tagasitoomiseks. Olulised koostööpartnerid on siin tööandjad, kohalikud omavalitsused, koolitajad, riigiasutused, mittetulundusühingud jne.
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Linnavalitsus toob julged elamute ideed Pärnusse

Pärnu kavandab läbi viia esimese elamumessi. Inimese
jaoks tähendab see, et ta saab
ilma projekti lugemiseta ettekujutuse ega pea mõtlema, milline ümbrus saab siin ükskord
olema, milline võib tulla naabermaja, kus mängivad lapsed
palli jne. See on tal kohe silme
ees. Kogu piirkond arendatakse
välja terviklikult, kaasa arvatud
teed, platsid, parkimine, prügimajandus, haljastus, mida messil osaleja saab kas või käega
katsuda. Kogu info on inimese
jaoks olemas reaalses suuruses.

büroode kui ka majatehaste
toodangut. Majade seas on eramuid ja korterelamuid. Mess
on avatud terve kuu ning külastajatel on võimalik maju näha
nii seest kui väljast, et otsida
ideid uue kodu rajamiseks või
olemasoleva sisustamiseks.
Elamumessi korraldamine
võimaldab innovaatiliste arhitektuursete ideede juurutamist. Ennekõike tahame luua
pinnast julgetele ideedele.
Tahame toetada nii arhitektide
kui ka inseneride täiendõpet ja
samas julgustada neid kasutama maailmas teadaolevaid
uuendusi nii projekteerimisel
kui ka elukeskkonna kujundamisel. Esialgsete plaanide
kohaselt avanevad messiväravad 2009. aasta suvel.
Kui Pärnu on hoogu võtmas
esimese elamumessi korraldamisel, ulatub soomlastel see
traditsioon juba aastakümnete
taha. Soomes on mess eri
aegade arhitektuurisuundade ja
trendide muutmisele järjekindlalt vastu pidanud.

Messialaks on
elamupiirkond
Lihtsustatult arendatakse välja
elamupiirkond. Juba aastaid
varem valitakse elamumessiks
välja mõni kinnisvaraarenduseks sobiv piirkond, tehakse
detailplaneering,
rajatakse
kommunikatsioonid. Elamute
projektid valitakse tavaliselt
konkursi alusel, valitute hulgas
on nii arhitektuuri- ja inseneri-

Äri ei tehta
Elamumessi puhul on väga
oluline, et seda ei saa segi ajada tavapärase kinnisvaraäriga.
Elamumess on hoopis midagi
muud, kui tavapärane kinnisvara arendusprojekt, sest seal
ei tehta äri. See võimaldab
pöörata tähelepanu elamualade
ühtlasemale ja kompaktsemale
arendamisele ja mitte niipalju
krundipõhisele arengule.

Kaido Koppel
Planeerimisosakonna
juhataja

Miks valiti
elamumessiks just
Pärnu?

Ülar Saar
Linnaarhitekt

Eestis on korraldatud
kümneid ehitusmesse.
Pärnu
kavandab läbi
viia esimese
elamumessi.
Head nõu
suure ürituse
ettevalmistamiseks on
andnud põhjanaabrid
soomlased.
Foto Pärnu
Linnavalitsuse
planeerimisosakonna
arhiivist

Mänguväljakud ootavad lapsi
Kristiina Kupper
Linnaaednik, keskkonnateenistuse juhataja
Pärnu linnas on 21 mänguväljakut, millest osa on juurde
saanud uusi atraktsioone.
Uusi mänguasju leidub ranna
lähedal, nn hiinamajakese
kõrval asuvas liivakastis ja
kindlasti tasub vaadata ka
Munamäe Vee tänava poolsesse ossa, mis mõeldud just
väikelastele, sest ka sinna on
uuendust oodata. Sel aastal on
mänguväljakute atrakatsioonide ostmisel tähelepanu pööratud eelkõige meie kõige
väiksematele linnakodanikele.
21 mänguväljakust asub

Raekülas 3, Mais 4, Kesklinnas
7, rannas 1, Räämal 2, Ülejõel
2 ja Vana-Pärnus 3. Linn hoiab
pidevalt väljakute korrashoiul
silma peal. Kahjuks leidub ikka
neid, kes mänguväljakust rõõmu ei oska tunda ainult mängides, vaid rõõmustavad lõhkudes.
Siinkohal on kindlasti asjakohane paluda linnakodanike
abi. Juhul kui märkate, et midagi on lõhutud, palume sellest
meile teada anda.
Plaanis on mänguväljakud ka
tulevikus meie linna kodulehele üles panna, et emad-isad
teaksid, kuhu oma lastega
mängima minna. Linnas leidub
ju nii mõndagi põnevat!

Tänavad suletakse remondiks
sel suvel ja sügisel:
SULGEMISE
KOHT

EELDATAV
SULGEMISAEG

ÜMBERSÕIT

1. Riia mnt
rekonstrueerimine

Riia mnt lõigus
Papiniidu tn Ravi tn

20. juuli 1. november

Papiniidu tn - Mai
tn-A.H.Tammsaare
pst

2. Papiniidu tn
freesimistööd
(osaline sulgemine)

Papiniidu tn Riia mnt - Pae tn

8. juuni - 19. juuni

Papiniidu tn - Lao
tn - Suure Jõe tn Kastani tn

3. Mai tn
freesimistööd

Mai tn
Papiniidu tn A.H.Tammsaare pst

15. juuni - 30. juuni

Osaline sulgemine,
võimaldatakse
liiklus

4. Rüütli tn
rekonstrueerimine

Nikolai tn Hommiku tn

5. august 30. november

Osaline sulgemine,
võimaldatakse
liiklus

Kasiino-küsitluse kokkuvõte

Foto: Indrek Aija

Teated

Eelmises ajalehe Pärnu numbris küsis Pärnu Linnavalitsus, kas Pärnus on
kasiinosid liiga palju, parasjagu või võiks olla rohkem.
Laekunud vastuste põhjal on Pärnus kasiinosid liiga palju.
Küsimusele, kas kasiinod peavad asuma elamurajoonis, vastasid elanikud, et
kasiinod elamurajooni ei sobi.

Miks valik langes just
Pärnule? Ka mitu Tallinna
ümbruse valda oleks kohe
valmis elamumessi ette
valmistama.
Tähtsaimaks kriteeriumiks
sai Pärnu geograafiline
asukoht. Soomlaste kogemuste järgi sõidetakse elamumessile kohale umbes
150 kilomeetri raadiusest.
Pärnu puhul jäävad sellisesse piirkonda nii Tallinn
kui ka Helsingi, lisaks Tartu ja Riia. Arvestades Pärnu
erilist populaarsust suvekuudel, võib eeldatav messikülaliste arv küündida
paari- kolmesaja tuhandeni.
Soomes on elamumessi ala
valiku esimene eeldus selle
kuulumine kohalikule omavalitsusele. Vähetähtsad ei
ole hea juurdepääs transpordile, piisav territoorium
näitusemajade ehitamiseks,
ajutiste näituseehitiste püstitamiseks ning parkimise
korraldamiseks.
Loomulikult toovad plusspunkte kaunis loodus ja
vesi veel pealekauba.
Nendele kriteeriumitele
vastaks nii mõnigi mereäärse linna kinnistu, kuid
messi eeldatav toimumisaeg juulis-augustis kattub
Pärnu parima rannahooajaga ja rannaala saaks siis
ilmselt liigse ülekoormuse.
Meie eelistame elamumessi
korraldamiseks linna kinnistut endiste sõjaväeladude territooriumil, Pärnu
jõe ja raudtee vahel, Veteranide pargi kõrval, aadressiga Papiniidu 2. Seal on
volikogu juba ülemöödunud aastal algatanud detailplaneeringu messile sobiva
elamumaa sihtotstarbega.
Loodetavasti kiidab volikogu linnavalitsuse kava
heaks. Ka Soome elamumesse juba aastakümneid
korraldanud spetsialistid on
seda valikut tunnustanud ja
lubanud messi korraldamisele nõu ja jõuga abiks olla.
Pärnu linnavalitsuse arvates võiks Eesti esimene elamumess teostuda 2009.
aasta suvel meie linnas.
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Pärnumaa turism saab ühe katuse alla

Linn toetab
sotsiaalse
suunitlusega projekte
ja
mittetulundusühinguid
Alates käesoleva aasta 24.
maist on Pärnu Linnavolikogu võtnud vastu uue
korra sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamiseks. Nüüd
saavad mittetulundusühingud taotleda toetust ka igapäevaseks tegevuseks.
Tegevustoetust on õigus
taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas
tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine. Taotlus
toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu Linnavalitsuse
sotsiaalosakonnale.
Projekti toetuse taotlusi saab
esitada neljal korral aastas:
10. jaanuariks, 10. aprilliks,
10. juuliks ning 10. oktoobriks. Tegevustoetuse taotlus
esitatakse üks kord aastas,
15. septembriks. 2006. aastaks võib tegevustoetuse
taotlusi esitada kuni 30. juunini.
Sotsiaalse suunitlusega projektidele on linna eelarvest
toetust eraldatud alates juba
2003. aastast.
Toetuse eesmärk on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas. Mitme aasta jooksul on
toetust välja makstud ühingutele, mis viisid ellu projekte vaesuse ja sotsiaalse
tõrjutuse suhtes enim ohustatud elanikkonna gruppide
toetuseks.
Toetust on saanud MTÜ
Elulust, kus tegeldakse eakatega; MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, mis
tegeleb pikaajaliste töötutega; Pärnumaa Puuetega
Inimeste Koda, mis tegeleb
puuetega inimestega; MTÜ
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit ja MTÜ Pärnu
Lastekaitseühing, mis tegelevad laste ja peredega.
Taotluse esitamiseks
on vaja vastavat vormi,
mille saab Pärnu
linnavalitsuse sotsiaalosakonnast
aadressil Kuninga 19
või
Pärnu linna kodulehelt
http://www.parnu.ee

Eda Toomsalu
Turismiinfo vanemspetsialist
Juba pikemat aega on Pärnu
linna ja maakonna turismiasjaliste seas olnud juttu Pärnumaa
turismi katusorganisatsiooni
loomise vajalikkusest.
Konkreetsete tegudeni on jõutud sellel aastal. Alates talvest
on koos käinud nn initsiatiivgrupp, kuhu on kuulunud esindajad Pärnu Linnavalitsusest,
Pärnu Maavalitsusest, TÜ
Pärnu kolledzhist, MTÜ Pärnu
Konverentsibüroost ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidust.
Katusorganisatsiooni vajalikkuse on tinginud ühelt poolt
üha tihenev konkurents turismisihtkohtade vahel, teiselt
poolt vajadus kasutada maksimaalselt ära piirkonnas olemasolevaid ressursse.
Hetkel tegeleb turismi arendamise ja turustamisega jõuliselt Pärnu linn.
Turism valdades areneb isesuguses tempos ja laadis. On valdasid, kus turism on prioriteet

Loodava Sihtasutuse Pärnumaa Turism peaeesmärgiks on tutvustada Pärnut ja Pärnu maakonda kui Läänemere regiooni tuntud ja tunnustatud, ühtlaselt ning terviklikult arenenud puhke- ja turismiregiooni.
Foto: Indrek Aija
 seal on astutud samme turismiinfopunktide
loomiseks,
reklaammaterjalide tegemiseks
ning turismialaste projektide
algatamiseks. Kuid paljudes
kohtades napib nii oskajat tööjõudu kui ka teadmisi puhke- ja
turismimajanduse soodustamiseks. See tingib olukorra, et
piirkonnas pakutakse väga
erineval tasemel turismiteenust. Ideaalne oleks, et külastaja tunneks end teretulnuna ning
hästi vastu võetuna ükskõik
millises Pärnumaa kohas. Seda
enam, et külastaja omavalitsuste piire tavaliselt ei taju:
puhkama tullakse Pärnumaale,
mitte konkreetsesse linna, valda või külasse. Külastaja jaoks
on oluline, et valitud piirkonnas pakutakse parimaid puh-

2007. aasta Euroopa Kuurortide
Liidu aastakonverents Pärnus

kuse ja vaba aja veetmise võimalusi. Just selle eest Pärnumaa Turism seisma hakkabki.
Pärnu Linnavalitsuse koostatud suvekülalise küsitlustest
võib järeldada, et infot maakonna kohta külastajatele
napib. 2005. aasta suvekülalise
küsitlus näitas, et 60% eestlastele ja 53% välismaalastele
pakuks huvi Pärnu maakonna
loodus- ja vaatamisväärsustega
tutvumine. Seda olid tegelikult
teinud ainult 58% eestlastest ja
19% välismaalastest.
Katusorganisatsiooni loomine aitaks tõhustada turismiinfo
kogumist ning levitamist, samuti aidata kaasa uute turismiinfopunktide tekkele.
Konkreetsemalt on initsiatiivgrupis jutuks olnud Pärnusse

Pärnu kui kuurortlinna ajalugu
on 1igi 170 aastane, ulatudes
aastasse 1838, kui oma uksed
avas Pärnu esimene supelasutus. 1926 sai Pärnust riikliku
tähtsusega suvitus- ja ravitsuskoht. 1937-1939 valmisid
kuurordi juubeliks Rannahotell, raudbetoonist kaartega sillad ja seenrõduga Rannakohvik ning avati laevaühendus
Stockholmiga. Loogilise jätkuna jätkas Pärnu kuurortlinna
arendamist ka Nõukogude ajal,
olles üks populaarsemaid puhkuseveetmise kohti Nõukogude Liidus. 1994. aastal anti
Pärnu jahisadamale esimene sinilipp Ida-Euroopas. Sinilipp
on sümbol, mis tähendab, et on
järgitud erinevates riikides
kehtivaid ühtseid kriteeriume,
mis jagunevad nelja alagruppi:
keskkonnakoolitus ja informatsioon; keskkonna juhtimine;
keskkonnasõbralik majandamine; keskkonnaalane tegevus;
turvalisus ja hea teenindus ning
vee kvaliteet (joogivesi, suplusvesi).
Järgnevalt sai Pärnust Eesti
suvepealinn, millest täitub sel
aastal 10 aastat. Samal ajal
teostusid ka erinevad rahvusvahelised projektid, mille
eesmärgiks oli just spa-kultuuri

edendada. Sealt kasvas välja
idee astuda Euroopa Kuurortide Liidu liikmeks. Alates
2000. aastast ongi Pärnu ainsa
Eesti linnana Euroopa Kuurortide Liidu liige. ESPA eesmärgiks on vahetada oma liikmete kogemusi, luua oma liikmetele ühtlaselt kõrged standardid ja jälgida ning analüüsida Euroopa spa-turul toimuvat.
Siin on oluline, et Pärnu teeb
seda koostöös Eesti taastusravi- ja kuurortide liiduga.
Ühise koostöö tulemina on jõutud ESPA ekspertide abil
erinevate projektideni ja ühiste
lahendusteni, mis kõik on
aidanud Pärnus edasi arendada
spa-kultuuri.
Eelmise aasta alguses otsustasime üheskoos, et on aeg
edasi liikuda. Ja kuidas olekski
seda parem teha, kui tuua
Euroopa juhtivad spa spetsialistid Pärnusse ja Eestisse.
Võimaluse selleks annab igal
aastal korraldatav aastakongress, kuhu koguneb 200 delegaati ja teist sama palju nendega koos tulevaid persoone.
Tänaseks on ESPA langetanud otsuse, et järgmine kongress toimub 9.-13. mail 2007
Pärnus. ESPA aastakonverents
toob Pärnusse õpitoad, loengusarjad ning kohtumised oma
ala parimate spetsialistidega.

Loodava katusorganisatsiooni
ülesannete hulka hakkavad
kuuluma ka osalemine piirkonna turismialaste toodete väljatöötamisel, turismiasjaliste
motiveerimine ja nende omavahelise koostöö koordineerimine. Sihtasutus liidab koostöösse kohalikud omavalitsused, riigi ja turismiettevõtjad.
Tutvunud teiste analoogsete
turismi katusorganisatsiooni
vormide ja sisuga mujal Eestis,
leiti, et kõige otstarbekam on
sihtasutuse vorm, mis moodustatakse avaliku sektori baasil.
Viimane garanteerib turismi
arengu seisukohalt väga olulise
aspekti  tegutseda ja kaasata
piirkonna turismiasjalisi võrdsuse põhimõttel.

Iga korralik plaan algab uuringust

Euroopa Kuurortide Liidu (ESPA) 2007. aasta konverents
toimub 9.-13. maini Pärnus. Konverents toob Pärnusse 200
delegaati 19 riigist.

Kaido Koppel

külastuskeskuse
loomisest.
Tegemist oleks Pärnu turismiinfokeskuse suure õega, kus
lisaks tavapärasele turismiinfo
pakkumisele ning trükiste ja
suveniiride müügile oleks sealsamas võimalus broneerida ja
alustada linna- või maakonnaekskursioone. Samuti puhata
jalgu, juua tass kohvi, tutvuda
Pärnu kuurordi arengu näitusega, vaadata filme linnast ja
maakonnast või osta piletid
õhtusele kultuurisündmusele.
Kõiki neid funktsioone silmas
pidades on leitud, et Mudaravila oleks loodava külastuskeskuse jaoks ideaalne koht.
Külastuskeskus aitaks leevendada ka Rüütli 16 asuva Pärnu
turismiinfokeskuse ruumikitsikuse probleeme.

Tiina Roht
linnasekretär
Sageli kerkib avaliku sektori
töötajatel küsimus, kas ja kuivõrd täpselt suudetakse esindada kodanike huve. Igas ühiskonnas esineb mitmeid erinevaid arvamusi, kuid leida neist
enamuse arvamus ei ole niisama lihtne. Veel raskem on
tajuda, kas kõige kõvemini
hüüdjad on alati ka kõige
suurema huvigrupi esindajad.
Arvestamaks rohkemate linnaelanike ja seega täpsema arvamusega, on Pärnu Linnavalitsus otsustanud appi võtta demokraatia ning kaasaegse juhtimisteooria algtõe ning hakata
läbi viima linnaelanike küsitlusi.
Küsitlusi saaksid algatada
kõik volikogu liikmed, linnavalitsus ja ka hääleõiguslikud linnakodanikud.
Järelikult küsitluse läbiviimise
initsiatiiv võib tulla ka mujalt
kui poliitikutelt. Küsitluse korraldusliku poole, sisu ja aja aga
määrab kindlaks volikogu.

Küsitluse tehnilise poole eest
vastutab Linnakantselei.
Olemuselt sarnaneb küsitlus
valimistega. Küsitlustes saavad
osaleda Pärnu linna sissekirjutatud vähemalt 18aastased linnaelanikud. Igal kodanikul on
ainult üks hääl. Häälte andmist
jälgitakse elektroonilisest nimekirjast.
Suurima erinevuse võrreldes
valimistega moodustavad kitsama piirkonna ning lihtsama
algatusprotsessi kõrval küsitluskohad. Juba mõnda aega
räägitakse heaoluühiskonnale
omasest madalast valimisaktiivsusest. Võimalike lahendustena on välja pakutud valimisjaoskondade paigutamist rahvarohkematesse paikadesse.
Pärnu on linnaelanike küsitluse
eelnõuga just seda teed läinudki. Eelnõus nähakse ette, et küsitlused korraldatakse küsitluspunktides, mis asuksid rahvarohketes paikades, näiteks
kaubanduskeskustes. Asukoha
valiku eesmärk on võimalikult
paljudelt inimestelt vastuse
saamine ehk maksimaalselt
suur valim, mille põhjal langetada adekvaatne otsus.
Esitatavad küsimused tehakse avalikuks vähemalt
kümme päeva enne küsitluse
algust ning avaldatakse Pärnu
veebilehel www.parnu.ee ning
ajalehes, milles avaldatakse
Pärnu linna ametlikke teadaandeid. Küsitlus on alati avalik
ning peab lähtuma riigi ja

Pärnu linna õigusaktidest.
Linnavalitsuse kantselei korraldab küsituse korrektseks läbiviimiseks dokumendid ning
küsitluslehtede trükkimise ning
tagab linnakomisjoni ja küsitluspunktide tehnilise teenindamise.
Linnakomisjon koordineerib
küsitluse korraldamist, annab
vastavalt vajadusele juhiseid ja
selgitusi ning tegeleb küsitluse
läbiviimisel tekkivate võimalike kaebustega.
Küsitluspunkti
komisjon
loeb hääled kohe pärast küsitluse lõppemist, koostab küsitluse tulemuste kohta protokolli ja esitab selle linnakomisjonile.
Küsitluspunktidelt laekunud
protokollide alusel teeb linnakomisjon kindlaks küsitluse
tulemused ning esitab protokolli küsitluse tulemustega linnavalitsusele viie päeva jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitlus ei hakka asendama
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna tellitavaid või
korraldatavaid sotsioloogilisi
uurimusi, sest need uuringud
eeldavad väga täpselt määratletud valimit.
Kui küsitlus on lõppenud,
loetakse hääled kokku.
Linnavalitsuse
kantselei
avaldab küsitluse tulemused
Pärnu linna veebilehel
www.parnu.ee.
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Erivajadustega inimeste keskus sai uued ruumid
Valmis on saanud Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus Riia mnt 70

Monika Koppel
Juhataja
Uus ja avar hoone on erinevate
puudega inimeste päralt. Seal
tegutseb kaks päevakeskust,
üks vaimse puudega täiskasvanutele ja teine teiste puuetega  sealhulgas ka liikumispuudega inimeste tarvis. Päevakeskus on mõeldud tööealistele inimestele.

Keskuses tegeldakse igapäevaste oskuste arendamise
ja säilitamisega,
vaba aja veetmise
ja huvitegevustega,
spordi ja käsitööga.

Tegevused toimuvad vaimupuudega inimeste päevakeskuses 8.00-16.00 ja muu puudega inimeste päevakeskuses
10.00-18.00. Et meil kõigil
koos oleks turvaline ja õdus,
siis ei võta me oma seltskonda
alkoholi- või narkootikumijoobes, agressiivseid ja isikliku
hügieeni eest mitte hoolitsevaid inimesi. Isikliku hügieeni
all mõtleme oskust ja võimet
kasutada tualetti võimalikult
vähese kõrvalabiga ning puhast
riietust. Päevakeskustes inimesi ei toitlustata.
Tegeletakse igapäevaste oskuste arendamise ja säilitamisega, vaba aja veetmise ja
huvitegevustega, spordi ja
käsitööga. Väga populaarseks
on saanud tasuta arvutiõpe ja
interneti kasutamine. Kõik,
mida tehakse, kasvab välja
tegijate eneste soovidest ja
vajadustest.
Maja on tervenisti ligipääsetav ratastoolis inimestele.
Kaldteed , lift ja inva-wc asuvad kõigil korrustel.
Alates 1. juulist hakkab
tegutsema jõusaal ja algavad
füsioterapeudi liikumistunnid
neile puudega täiskasvanutele,
kes oma keha eest hoolt kanda

Riia mnt 70 hoone
soovivad. Sisustamisel on ainulaadne lõõgastuskabinet.
Kõikide teenuste saamiseks
tuleb ennast registreerida juhataja juures. Esialgne telefon
on 55 599 225. Puudega inimeste kasutusse tuleb koolitusruum ja saal, kus korraldada
üritusi. Ruumide kasutamiseks
tuleb kohapeal kokku leppida,
sest kasutamine hakkab toimu-

ma graafikute alusel. 1. korruse
saal ja ruumid on lahti ka õhtutundidel ja nädalavahetusel, et
võimaldada vajajatele mitmesuguste treeningute ja kogunemiste läbiviimist.
Kolmandal korrusel hakkavad elama kuus puudega noort,
kes alustavad meie majas ka
töötamist.
Esimesel korrusel on tegut-

semas MTÜ Puuetega Inimeste Koda koos oma allorganisatsioonidega.
Kindlasti saab meiega kontakti
telefonil 44 25 577.
Meie kodulehekülg internetis
asub aadressil
w w w. p a r n u . e e / r e h k e s k u s
Juurde saame veel kaks telefoninumbrit.

Foto: Indrek Aija
 Meie helesinine unistus,
ütleb Erivajadustega Inimeste
Rehabilitatsioonikeskuse pere.
Tunneme jätkuvalt rõõmu
avaratest värvikatest ruumidest, liftisõidust, jõusaalist
ja heledast päikesevalgusest,
mis uutest akendest sisse
voolab.

Linnapolitsei on alustanud tööd Pärnu tänavatel
Pärnu poltseiprefektuuri esimene ja viimane prefekt
Karl Kolla on valitud välja vedama vastloodud linnapolitsei üksust. Kui linnavalitsus kinnitab juhi ametisse,
võib töö kohe peale alata. Tänasel päeval on paslik küsida ametisse asuvalt uuelt juhilt Karl Kollalt, millised
tegevused tuleb kohe ära teha.
Millised on kolm esimest
asja, mida töötava munitsipaalpolitsei direktorina ellu
viite?
Esimene asi:
Kaardistada Pärnu linna
volikogus vastuvõetud eeskirjade täitmise hetkeseis. Siis
saame kontrollida avaliku
korra eeskirja, heakorra
eeskirja ning koerte ja kasside
pidamise eeskirja täitmist
kogu linna haldusterritooriumil. Seda on vaja, et kontrollida haljasalade, parkide, tänavate, kõnniteede, asutuste,
ettevõtete, äride, eramajade
ümbruse hooldust ja puhtust;
et saada teada, kus on asjad
korras, kus ei ole.
Teine asi:
Selgitada välja probleemsete
kohtade eest vastuavad ametiisikud, firmad, ärid ja majaomanikud, ning teha neile
esialgu puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutised.
Kolmas asi:
Korduvalt ja tahtlikult linnavolikogu eeskirju rikkunud
ametisikute, ettevõtjate ja kinnistute omanike ning
eraisikute vastutusele võtmine
seaduses sätestatud korras.
Millistest muredest võib linnakodanik linnapolitseile

rääkida?
Linnakodanikud võivad pöörduda munitsipaalpolitsei poole
küsimustega, mis puudutavad
linna puhtust ja heakorda.
Samuti saavad elanikud anda
teada nendest ametiisikutest,
firmadest, äridest, kinnistute ja
majaomanikest, kes ei ole
hooldanud ega koristanud oma
territooriumi ümbrust ega pole
teinud libeduse tõrjet kinnistuga piirneval kõnniteelõigul,
või on jätnud koristamata
jääpurikad, mis ohustavad
jalakäijaid ja transporti.
Kui pikemat aega on
hooldamata, koristamata ja
niitmata üldkasutatavad
pargid, haljasalad või eraomanikele kuuluvad kinnistud,
tuleks samuti linnapolitseid
informeerida. Lisan veel siia
juurde, et kui linnaterritooriumil on ebaseaduslikke prügi
mahalaadimise kohti või kui
prügi on pikemat aega ära
vedamata või on märgatud
haljasalade, teekatte, puude,
põõsaste ja rohttaimede lõhkumist, kahjustamist või mittesihipärast kasutamist.
Linnapolitseile võib rääkida
avaliku korra , heakorra ja
koerte-kasside pidamise
eeskirjade rikkumisest ja
kõigest muust, mida linnakodanik peab vajalikuks munitsi-

Hiljuti ametisse astunud linnapolitseinikud arutavad esimesi tööplaane. Foto Indrek Aija.
paalpolitseile teatada.
Kui palju olete tutvunud
munitsipaalpolitsei tööga
Euroopas?
Euroopa riikide munitsipaalpolitsei tööga isiklikult
tutvunud ma ei ole. Kuid
niipalju, kui olen kolleegidelt
teavet saanud ja ise püüdnud
uurida, töötavad Euroopa
riikides munitsipaalpolitseinikud samuti kohaliku

võimu alluvuses ja järgivad
kohaliku võimu poolt antud
eeskirjade täitmist. Kõik
oleneb sellest, milliseid ülesandeid riik ja kohalik võim
munitsipaalpolitseile
delegeerivad.
Mille poolest hakkab erinema Pärnu
Munitsipaalpolitsei teistest
samalaadsetest üksustest?
Pärnu Munitsipaalpolitsei on

hetkel Eestis Tallinna
Munitsipaalpolitsei järel teine
linn, kus selline üksus
moodustatakse. Erineda me
Tallinna Munitsipaalpolitseist
ei saa, sest moodustamise
aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, kus
on täpselt kirjas, millega võib
ja peab munitsipaalpolitsei
tegelema. Kehtestatud on ka
ühtne munitsipaalpolitsei
vormiriietus, mida hakkavad

kandma ka Pärnu munitsipaalpolitseinikud.
Toimetaja märkus: Pärnu
Munitsipaalpolitsei hakkab
tööle Pärnu
Munitsipaalpolitsei
põhimääruse alusel, mis on
kinnitatud Pärnu
Linnavolikogu poolt 16. märtsil 2006 otsusega nr 27.
Küsis Signe Leesmann
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NÄITUSED
29. mai - 18.juuli raamatunäitus "Oriendi salapära"
keskraamatukogu lugemissaalis
28. mai - 3. september XIII
Rahvusvaheline aktinäitus
"Mees ja Naine" Pärnu Uue
Kunsti Muuseumis
juuni - august Rael Artel
Gallery Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi
hoovis
1.- 30. juuni Inga Heamägi
litograafiate ning fotode näitus Eesti Litograafiakeskuses
9. juuni - 26. august
"Inkubaator Non Grata" Pärnu
Mudaravilas
12. juuni - 15. juuli
Pärltikandid keskraamatukogu perioodikasaali
galeriis
19. juuni - 9. juuli raamatunäitus "Puhkuse
veedame kõik..." keskraamatukogu lugemissaalis
muusikaosakonnas
1.- 30. juuli "The Best of 90's"
VOL2 Marko Mäetamme
litograafiate näitus Eesti
Litograafiakeskuses
8. juuli - 26. august
KammerKUNSTISUVI
Mudaravilas
12.-29. juuli Monica
(Hispaania) Pärnu
Linnagaleriis
1.-31. august "Kõigile kannatustele TULEB PEAGI LÕPP!"
Kadri Alesmaa litograafiate
näitus Eesti
Litograafiakeskuses
2.-19. august Mall Nukke
isikunäitus Pärnu
Linnagaleriis
23. august - 16. september
(3+3+3) - Jelgava, iauliai,
Pärnu ühisnäitus Pärnu
Linnagaleriis

SPORT

28. juuni - 1. juuli Rahvusvaheline
noorte jalgpalliturniir
Hansapanga tervisejooksud:
3. juuli kell 17-19 Niidupargis
10. juuli kell 17-19 Rannapargis
17. juuli kell 17-19 Terviseparadiisis
24. juuli kell 17-19 Raekülas
31. august kell 17-19 Jaansoni
rajal
7. august kell 17-19 Niidupargis
17. august kell 17-19 Rannapargis
5. juuli kell 16:30 Eesti meistriliiga mäng jalgpallis Kalevi staadionil
8. juuli Rahvusvaheline motokrossivõistlus "Pärnu kuningas"
Pärnu Lennuväljal Eesti
karikavõistluste IV etapp triatlonis
Jaansoni rajal, Pärnu jõel
15.-16. juuli Eesti karikasarja
etapp rannavõrkpallis
Rannahoone juures
15. juuli kell 11 Pärnuliiga II etapp
squashis Mai keskuses
kell 12 Eesti meistrivõistlused
Rannamaadluses Rannahoone
juures
22.-23. juuli ZEN karate suvekool
Pärnu rannas, Rannahotellis
22. juuli kell 10 Tänavakorvpall
2006 Hyper Rimi parklas
23. juuli kell 16.30 Eesti meistriliiga
mäng jalgpallis Kalevi staadionil
29.-30. juuli Eesti karikasarja
etapp rannavõrkpallis Pärnu rannas, Rannahoone juures
6. august kell 16:30 Eesti meistriliiga mäng jalgpallis Kalevi staadionil
9.-12. august ZEN karate suvekool
Pärnu rannas, rannahotelli juures
13. august kell 11 Pärnuliiga III
etapp squashis Mai keskuses
kell 16.30 Eesti meistriliiga mäng
jalgpallis Kalevi staadionil
26. august
Pühade tulede öö Pärnu rannal
Rannahoone juures, Kesklinna sillal

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

K 21. juuni
kell 13 "Pärnu, turvaline kuurort" Rüütli platsil
kell 14 Jalutuskäik Promenaadil, Promenaadi avamine.
kell 20 Strauss-orkester Mudaravila Suvehoovis
kell 18 "Lend üle ookeani": VAT Teatri etendus Endla teatris
kell 20 "Visual Poetries": eksperimentaalfilmide
programm Endla teatris
N 22. juuni
kell 16 Tõstamaa Valla Puhkpillistuudio Koidula Pargis
kell 17 Niidu Aasa Jaanituli Niidu pargis
kell 19 Vene vaimuliku kiriku koor Svetilen Vene Õigeusu
kirikus
kell 20 Sirje Medell (laul), Themuri Sulamanidze (klahvpillid)
ja Priit Aimla (trompet) Ammende Villa aias
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi
Aidas
kell 20 "Visual Poetries": eksperimentaalfilmide programm
Endla teatris
R 23. juuni
kell 20 Rääma Jaanituli Nooruse Maja suveaias
kell 20 "Visual Poetries": eksperimentaalfilmide programm
Endla teatris
L 24. juuni
kell 20 "Moon Kisses": Tal Gravinsky & Co (Iisrael)
tantsuteater ja "Identity": Marcelino Martin Valiente
(Prantsusmaa) tantsuteater Endla teatris
P 25. juuni
kell 19 Akordioniorkester Tremolo Mudaravila Suvehoovis
kell 20 "Moon Kisses": Tal Gravinsky & Co (Iisrael)
tantsuteater ja"Identity": Marcelino Martin Valiente
(Prantsusmaa) tantsuteater Endla teatris
E 26. juuni
kell 20 "Baby Dough": Circo Aereo (Soome) kaasaegne
onglöörsete elementidega muusikaline tantsuteater
T 27. juuni
kell 19 Brigham Young University American Folk Dance
Ensemble Pärnu kontserdimajas
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
N 29. juuni
Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
kell 16 Tallinna Tehnikaülikooli orkester Koidula Pargis
kell 20 Teet Järvi (tello), Mari Järvi (klaver) Pärnu kontserdimajas kell 20 Jaak Sooäär (kitarr), Thommy Andersson
(bass, Rootsi), Karsten Mathiesen (löökpillid, Taani)
Ammende Villa aias
kell 19 Folkloorifestival Pärnumaa Pirand avamine Nooruse
Maja aias
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 "Purple Desert": Marta Ladjanszki & Guyla Berger
(Ungari) tantsuteater
R 30. juuni
Pärnu Hansapäevad Tallina väravate ümbrus, Vallikääru aas
Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
kell 12 Pärnumaa Pirand kontsert Lastepargis
kell 19 Pärnumaa Pirandi suurkontsert Endla teatris
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 "Tuleviku mälestused": Kaasaegse tantsu ja teatri
suvepäevade projekt Endla teatris
L 1. juuli
Pärnu Hansapäevad Tallina väravate ümbrus, Vallikääru aas
Tsirkuse Tuur Vallikääru aasal
kell 12 Pärnumaa folklooriansamblite kontsert Lastepargis
kell 18 festivali "Kummardus Raimond Valgrele" galakontsert
Ammende Villa aias
kell 20 "Tuleviku mälestused": Kaasaegse tantsu ja teatri
suvepäevade projekt Endla teatris
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
P 2. juuli
kell 12 "Pärnumaa Pirand" tänavatantsimine Supeluse
tänaval
kell 20 "Pärnu muusikute kummardus Raimond Valgrele"
Mudaravila suvehoovis
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 Kroumata (Rootsi), Pärnu Linnaorkester Pärnu
kontserdimajas
T 4. juuli
kell 12 Pärnu Mudarvailas mängivad lastega lõbus Troll ja
Vana Merekaru
kell 20 ATEMLOS - multimeediakompositsioon Mudaravilas
kell 20 Kim Kashkashian, altviiul (USA), Lydia Artymiw,
klaver (USA) Pärnu kontserdimajas
K 5. juuli
kell 19 Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Paavo Järvi
Pärnu kontserdimajas
kell 20 ATEMLOS - multimeediakompositsioon Mudaravilas

N 6. juuli
kell 16 Rakvere Linnaorkester ja saksofonikvartett Koidula
Pargis
kell 20 Jeroen Riemsdijk, klaver (Holland), Yuri Zhislin, viiul
(Suurbritannia), David Abrahamyan, vioola (USA), Levon
Muradjan, tello (Armeenia) Raekojas
kell 20 ATEMLOS - multimeediakompositsioon Mudaravilas
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas

kontserdimajas
P 23. juuli
kell 19 Lindpriid 10 Mudaravila Suvehoovis
kell 20 Muusika klaasharmoonikale Pärnu kontserdimajas

R 7. juuli
kell 20 ATEMLOS - multimeediakompositsioon Mudaravilas
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 Edegemi Noorte Sümfooniaorkester (Belgia), dirigent Jan Rypens Pärnu kontserdimajas

K 26. juuli
kell 20 Kaia Urb (sopran), Heiki Mätlik (kitarr) Pärnu
kontserdimajas
kell 20 Kirjanduslik mudaravi Mudaravila kammersaalis

L 8. juuli
kell 20 ATEMLOS - multimeediakompositsioon Mudaravilas
kell 20 Rahvusooper Estonia Ooperikoor ja
Sümfooniaorkester Pärnu Kontserdimajas
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 Hortus Musicus , Allar Kaasik (tello) Eliisabeti
kirikus
P 9. juuli
kell 11 Andres Mustonen (viiul), Ramon Jaffe (tello),
Andreas Frölich (klaver) Raekojas
kell 19 Trio Mandoline Mudaravila Suvehoovis
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
kell 20 Edegemi Noorte Sümfooniaorkester (Belgia), Pärnu
Linnaorkester (Eesti), dirigent Paavo Järvi Pärnu kontserdimajas
E 10. juuli
kell 20 Trio Mediaeval (Norra) Eliisabeti kirikus
T 11. juuli
kell 12 Pärnu Mudarvailas möllab ja trallitab koos lastega
Jänesepoiss
kell 20 Aviv String Quartett (Iisrael) Eliisabeti kirikus
K 12. juuli
kell 20 "Venemaa kuldsed hääled" Pärnu kontserdimajas
N 13. juuli
kell 16 Klarnetiansamblid ja - orkester Koidula Pargis
kell 20 Sofia Rubina (vokaal), Siim Aimla (saksofon), Erki
Pärnoja (kitarr), Raun Juurikas (klahvpillid), Marti Tärn
(bass), Ahto Abner (trummid) Ammende Villa aias
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
R 14. juuli
kell 19 Bellini "Norma" Pärnu kontserdimajas
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
L 15. juuli
kell 19 ooperigala- õhtusöök Pärnu kontserdimajas
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
P 16. juuli
kell 11 Elavad klassikud Raekojas
kell 19 Pärnu Poisid Mudaravila Suvehoovis
kell 20 Tokyo Filharmoonilne Koor Pärnu kontserdimajas
kell 20 Tajo Kadajas & Jassi Zahharov Eliisabeti kirikus
kell 20 J.Ashilevi "Nagu poisid vihma käes" Muuseumi Aidas
E 17. juuli
kell 20 Hopkinson Smith, renessansslauto (veits) Raekojas
kell 20 "Sextett a' la carte" Vanemuise teatri külalisetendus
Endla teatris
T 18. juuli
kell 12 Pärnu Mudaravilas ootavad lapsi Kaksikud Kaia ja
Maia
kell 20 Peterburi Kammerorkester, dirigent Neeme Järvi
Pärnu kontserdimajas
kell 20 "Teatriparadiis" Vanemuise teatri külalisetendus
Endla teatris
K 19. juuli
kell 19 "Adolf" Vanemuise teatri külalisetendus Kuursaalis
kell 20 Holger Faust-Peters (gamba, Saksamaa), Iren Lill
(klavessiin) Eliisabeti kirikus
kell 20 "Vabamõtleja" Vanemuise teatri külalisetendus Endla
teatris
N 20. juuli
kell 16 Lõuna-Järvamaa Puhkpilliorkester Koidula Pargis
kell 19 "Adolf" Vanemuise teatri külalisetendus Kuursaalis
kell 20 Riho Sibul & Raivo Tafenau Band Ammende Villa
aias
kell 20 RTÉ Vanbrugh Kvartett (Iirimaa) Eliisabeti kirikus
kell 20 "Vabamõtleja" Vanemuise teatri külalisetendus Endla
teatris
R 21. juuli
kell 11 Belgia Rahvuspühale pühendatud kontsert Raekojas
kell 20 Lionel Lhote (bass-bariton, Belgia), Marje Lohuaru
(klaver) Raekojas
kell 20 "Nahkhiir", Vanemuise teatri külalisetendus Pärnu
kontserdimajas
L 22. juuli
kell 20 Tuuli Taul & ansambel Mudaravila Suveaias
kell 20 "Nahkhiir", Vanemuise teatri külalisetendus Pärnu
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T 25. juuli
kell 12 Ravimudilas- Mudaravilas laulab, tantsib ja mängib
lastega Pipi

N 27. juuli
kell 16 Piirilinna Big Band Koidula Pargis
kell 20 Raul Sööt Quartet Ammende Villa aias
kell 20 Pärnu Linnaorkester, dirigent Olari Elts Pärnu
kontserdimajas
R 28. juuli
kell 20 Kammerorkester Opus Posth (Moskva) Pärnu
kontserdimajas
kell 20 Ines Maidre (orel) Eliisabeti kirikus
L 29. juuli
kell 20 Eesti Rahvusmeeskoor, Tallinna Saksofonikvartett
Mudaravila Suvehoovis
kell 21 Ultima Thule ja Singer Vinger Vallikäärus
P 30. juuli
kell 19 Zorbas Mudaravila Suvehoovis
kell 20 Istvan Matyas (orel, Ungari), Ulla Krigul (klaver)
Pärnu kontserdimajas
T 1. august
kell 20 Ai Yoshida (orel, Jaapan) Eliisabeti kirikus
K 2. august
kell 20 Kirjanduslik mudaravi Mudaravila kammersaalis
N 3. august
kell 16 Tartu Tünnipunt Koidula Pargis
kell 20Tiit Kikas (viiul), Peeter Rebane (kitarr) Ammende
Villa aias
kell 20 Marie-Louise Langlais (orel, Prantsusmaa) Pärnu
kontserdimajas
R 4. august
kell 20 Peterburi mungakloostri koor OPTINA PUSTÕN Vene
Õigeusu kirikus
L 5. august
kell 20 Jaak Juhanson & Mart Juhanson Mudaravila
Suvehoovis
P 6. august
kell 19 Tõnu Raadik (vokaal, viiul), Are Jaama (kitarrid)
Mudaravila Suvehoovis
kell 20 Maano Männi (viiul), Toomas Vana (klaver) Pärnu
kontserdimajas
K 9. august
kell 20 Kirjanduslik mudaravi Mudaravila kammersaalis
N 10. august
kell 16 Dixiland Band Koidula Pargis
kell 20 Helin-Mari Arderi Trio Ammende Villa aias
R 11. august
kell 20 Noobel Nelik Raekojas
kell 20 SÜTEVAKA JAZZ 2006 Mudaravila Suvehoovis
L 12. august
Kell 20.00 SÜTEVAKA JAZZ 2006 Pärnu Mudaravila hoovis.
P 13. august
kell 19 Tiit Kikas (viiul), Henn Rebane (akordion) Mudaravila
Suvehoov
N 17. august
kell 16 Eesti Noorte Puhkpilliorkester Koidula Pargis
kell 20 Mairo Marjamaa (saksofonid), Holger Marjamaa
(klahvpill),Karl Kanter (kitarr), Peedu Kass (bass), Boris
Hreptukov (trummid) Ammende Villa aias
R 18. august
kell 20 ESTONIAN VGV TRIO Pärnu kontserdimajas
L 19. august
kell 19 Pärnu Linnaorkester Mudaravila suvehoovis
P 20. august
kell 19 Pärnu Linnaorkester Mudaravila suvehoovis
K 23. august
kell 20 Kirjanduslik mudaravi Mudaravila kammersaalis
N 24. august
kell 16 Kaitseliidu Pärnumaa Maleva orkester Koidula Pargis
R 25. august
kell 20 Jaan Arder (laul, mandoliin), Henn Rebane)
Pärnu kontserdimajas
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