Pärnu linna ajaleht
Uudised

21. august 2006 Nr 5

tasuta

Pärnu valmistub algavaks õppeaastaks

WiFi ala laienes Pärnus Rüütli platsile
ja rannapromenaadile
Alates käesolevast nädalast on võimalik traadita
internetti kasutada Pärnus lisaks lastepargile veel
Rüütli platsil ja rannapromenaadil.
" Pärnu linna WiFi levialale Rüütli platsil ja rannapromenaadil on kõigil vaba juurdepääs," selgitas
Pärnu Linnavalitsuse infotehnoloogia teenistuse
juhataja Toomas Tomson. Lisaks saab tasuta WiFit
kasutada südalinnas asuvas lastepargis.
Tomsoni sõnul on hetkel uued WiFi-alad siltidega
tähistamata, " WiFiala tähistused peavad sobituma parkide interjööridega
ning sellega praegu tegeldakse,"
ütles Tomson.
Hea ülevaate Pärnu WiFi levialadest
saab aadressil www.wifi.ee. Ka uute levialade info
läheb sinna üles.
Tulevikus on kavas tasuta WiFiga katta enam
huvipakkuvad või külastatavad avalikud kohad
Pärnus. Tomson nimetab siinkohal võimaliku uue
alana Vallikääru.
Kahe WiFi punkti avamine läks Pärnu
Linnavalitsusele maksma 25 000 krooni.

Rüütli tänav suletakse remondiks

Foto: Mart Alliku

Majandusosakond annab teada, et 4. kuni 30. septembrini on osaliselt suletud Rüütli tänav ja sellega
piirnevad tänavad. Sulgemise põhjustab Pärnu Vee
AS, kes rekonstrueerib Rüütli tänava torustikke.
Suletud on Kuninga tn Lõuna - Pühavaimu vahelisel
lõigul; Pühavaimu tn Uus - Lõuna vahelisel lõigul;
Hospidali tn Uus - Rüütli vahelisel lõigul; Rüütli tn
Nikolai - Hommiku vahelisel lõigul.
Tänavakatte rekonstrueerimistöö ja tänavavalgustuse ehitus kestab ajavahemikul 30.09.-24.11. Sel
ajal on suletud Rüütli tn Nikolai - Hommiku vahelisel lõigul.
Majandusosakond vabandab, kui tähtajad lähevad
esialgsest pikemaks.
Pärnu tüdruk Kaisa Pajusalu
(pildil) sai maailmameistri tiitli
eest sõudmises paarisaerulisel kahepaadil Pärnu
Linnavalitsuselt 30 000
kroonise preemia. Neiu käis
koos treeneri ja perekonnaga
16. augustil raekojas vastuvõtul, kus abilinnapea
Margus Tammekivi maailmameistrit juunioride klassis
linnavalitsuse nimel tänas.
Rahalise preemia 20 000
krooni sai samuti Kaisa treener Ulvi Lutokin.

Kirjanik Sven Kivisildnik on
kindlel, et Pärnu uus tunnuslause
"Ela või ise" teeb tuju heaks.
Tunnuslause peab kergesti
meelde jääma ja Pärnu - ela või
ise meeldejäävus jääb väljapoole kahtlusi. Loe lk 2

Tänavuse suurima investeeringuna saab oktoobris valmis kergejõustikumanee. Spordihoone valmib arhitektuurivõistlusel
auhinnatud töö Trops järgi Hansa Gümnaasiumi juures.
Foto Signe Leesmann
Õppeasutuste remont jõuab peatselt lõpusirgele.
Tänavu investeerib linn haridushoonetesse ja -inventari
ligi 30 miljonit krooni.
Signe Leesmann
30miljonilise investeeringu
eest saavad algavaks õppeaastaks korda ka mitme lasteaia
katused ja aknad.
Remonditakse veel Ülejõe
Gümnaasiumi katus, Raeküla
Gümnaasiumi arstikabinet ning
rekonstrueeritakse sama kooli
elektrisüsteem.
Õppeaasta eelsed ehitustööd
hakkavad lõpule jõudma Kellukese, Tralli ja Männipargi
lasteaias. Kelluke saab uued
aknad, Trall ja Männipargi lasteaed uue katuse. Ulatuslikke
töid teostatakse Männipargi
lasteaias, kus lisaks korda tehtud katusele saavad lapsed toi-

tu vastremonditud ja kaasajastatud köögist ning hakkavad
mängima uutel atraktsioonidel
õuealal.
Tänavuse kõige suurema investeeringuna valmib oktoobris Hansagümnaasiumi juurde
kergejõustikumanee.
Maneeis on kaug-, kolmik- ja
kõrgushüppe ning kuulitõuke
platsid, kettaheite võrk, jooksurada, tõkkejooksu ala, jõusaal, korvi- ja võrgukonstruktsioonid ning ronimisköied.
Rajatava noorte kergejõustikumaneei netopind on 3300
ruutmeetrit. Pärast maneei
valmimist sõlmib hoonestaja
Pärnu linnaga kasutusvalduslepingu kergejõustikuma-

Volikogu esimees Ahti Kõo ja linnapea Mart
Viisitamm jagavad omi kogemusi ja meenutusi Eesti
Vabariigi taasiseseisvumisest 15 aasta eest.
Loe lk 3

neei kasutamiseks hoonestusõigustähtajaga
võrdseks
ajaks. Kasutusvalduse aja jooksul maksab Pärnu linn hoonestajale kasutusvaldustasu.
Rahalisi vahendeid on eraldatud ka koolide toitlustamise
parendamiseks. Vene Gümnaasiumi söökla sai uue keedukatla, marmiidi, konvektsiooniahju, pliidi ja nõudepesumasina. Söökla remont lõpetatakse
septembris.
Vajalikud summad on eraldatud ka Hansagümnaasiumi SAle kahe katla, Koidula Gümnaasiumi SA-le nõudepesumasina, Ühisgümnaasumi SAle konvektorahju ja toidujagamisleti ning Ülejõe Gümnaasiumi SA-le katla, konvektorahju ja nõudepesumasina
soetamiseks.
Algavast õppeaastast on Ku-

ninga Tänava Põhikoolil spordiväljakul drenaa ning sügise
hakul peab valmis saama ka
Ringi tänava poolne piirdeaed.
Selleaastasest rahaeraldusest
sai uue õhuniisutussüsteemi
muusikakool. Samuti valmib
õppeaasta alguses Kooli tänava
tööõpetusmaja esimene korrus.
Majandusosakonna teatel ei
jõua remonditööd sügiseks
valmis Raeküla Gümnaasiumi
võimlas. Firma Altis Sport OÜ
teostas töö kahjuks madala
kvaliteediga, mistõttu võimla
ei vasta ettenähtud tingimustele. Linnavalitsus tellib kiirkorras võimla remondi teiselt
firmalt ja nõuab tagasi väljamakstud tööraha 615 000
krooni.
Kooli võimla saab korda
oktoobri lõpuks.

Tervisesportlasi, looduse nautlejaid, niisama jalutajaid ja kõiki
teisi huvilisi ootab uus metsarada Raekülas. Keskkonna peaspetsialist Sigrit Kasemets kirjutab lähemalt. Loe lk 6.
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Pärnu  ela või ise

Pärnu linn on sel suvel saanud uue logo ja tunnuslause,
mille abil loodame luua oma linnast positiivse kuvandi
Pärnu elanike, ettevõtete ja külaliste silmis.

Ave Reinson
Pärnu Linnavalitsuse
stiiliraamatu
projektijuht
Pärnu on roheline ja avatud.
Pärnu on tuntud merekuurort ja
arenev jõelinn, kus pulbitseb
elav kultuurielu ja areneb
ettevõtlus. Pärnu on linn, kus
on hea puhata, aga veel parem
elada. Kõik need väärtused
kajastuvad Pärnu uues tunnuslauses Ela või ise ning
visuaalses identiteedis, mille
põhielemendiks on Pärnu logo.
Tunnuslause on vajalik
Ilmselt tekib lugejal siin õigustatud küsimus, milleks on linnal tunnuslauset vaja ja kas üks
linn saaks hakkama ka ilma
logota? Tõsi ta on, et kui üks
linn täna tunnuslausest või

logost ilma jääb, ei kao see linn
homme veel kuhugi. Aga aasta,
paarikümne või saja pärast
kaob! Põhjuseks asjaolu, et
teised linnad, kes oma
imagoloomega
tegelevad,
muutuvad ahvatlevamaks elu-,
äri- ja külastuspaigaks. Kuna
inimestel on võimalus valida,
kus nad elavad ja töötavad, eelistavad nad lisaks ratsionaalsetele argumentidele (siinkohal: töötasu, töökoht, eluaseme maksumus) ka paiga mainet. Täpselt sama mehhanism
toimib analoogselt ka investeeringute planeerimisel  hea
ettevõtluskliimaga, kohaliku
omavalitsuse ettevõtlust toetav
maine aitab piirkonda tuua uusi
finantsvahendeid. Pärnu kui
kuurortlinna puhul on jätkuvalt
tähtis ka turismi aspekt  Pärnu
peab tugevdama oma positsioone teiste Eesti kuurortlinnadega võrreldes, et suvised
puhkajad jätkuvalt Pärnut eelistaksid ning talvised puhkajad Pärnut rohkem avastaksid.
Uus on parem kui vana
Kui stiiliraamatu hanget korraldasime, küsisime osalejatelt
ekspertarvamust Pärnu eelmiste tunnuslausete ja logode

kohta. Kasutatud tunnuslausete
puudusena toodi välja liigne
ladina keele kasutamine nendes, kuna see jääb paljudele
arusaamatuks. Samuti toodi
miinusena välja ühtset, terve
linna tegevusareaali haarava
lause puudumist.
Professionaalide hinnangul
vääris edasist kasutamist suvepealinna märk, mis ongi
tänaseks saanud veidi värskema disaini, sobides samal ajal
kokku ka Pärnu logoga. Pärnu
linna ja suvepealinna uued
logod on kaasaegse disainikeelega ning eelmistest tohutult paremini kasutatavad.
Ela või ise
Kindlasti huvitab lugejat, millised olid teised variandid,
mida ürii kaalus. Loodan, et
nii nagu linnavalitsus, leiab ka
iga pärnakas, et ürii valik oli
parim. Esitan kaalumisel olnud
tunnuslaused paremusjärjestuses:
Ela või ise
Pole paha
Et oleks hea olla
Linn kogu eluks
Tulevikuga linn
Lihtne kasutada
Liiv ja lumi
Rannalegend
Lõks mitte linn
tunnuslause variandid

Pärnu tunnuslause - ela või ise
Pole nõder ilulause, mille
pakuksid välja sajast inimesest
üheksakümmend üheksa.
Räägib asjast
EVI räägib elamisväärsest
elukeskkonnast ja kannab ülimalt positiivset sõnumit,
samuti räägib EVI sellest, et
linnavalitsusel on hea maitse.
Kivisildnik
Droomi
kopiraiter
Pärnu linna tunnuslause on:
Eestikeelne
Pärnu uus tunnuslause Ela või
ise (edaspidi lühendatult EVI)
on eestikeelne ning vastab
kõigile eestikeelsele lausele
esitatud nõuetele. Ei lohise, ei
kriibi kõrva ega solva eesti
keele oskajaid.
Eristub massist
EVI on eesti linnade tunnuslausete kontekstis sama väljapaistev kui Pärnu Eesti linnade hulgas.

Jääb meelde
EVI teeb tuju heaks, sest
bürokraatliku müügimöla
asemel räägitakse inimkeelt.
Tunnuslause peab kergesti
meelde jääma  EVI jääb.
Vastab eestlase ajuehitusele
EVI on veidi irooniline, aga
seda usaldusväärsem, lauskiitust ja ülivõrdeid eestlane ei usu,
EVI on kõige kangem positiivsus, mida me taluda suudame.
Vastab slogani standardile
Võrdle pikkade, hämarate,
võõrapäraste, rumalate ja
targutavate sloganitega,
võrdle:
Kuninglik väärikus,
Kalevipoja jõud.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Uus tn 4, Pärnu, 80098,
Telefon 443 1405

Vastab tellija soovile
See tähendab, ei räägi suvest,
päikesest ega rannast, vaid linnast kui tervikust perspektiivplaani kontekstis.
Siiras kompliment linnale
Sa tahad elada ainult parimas
linnas. Või ei taha?
Miks just selline?
Vaata punkte 1-8 ja 10-11
Milliseid tähendusi kannab?
Ainult kõige paremaid.
Mille poolest Pärnu nüüd
rikkam on?
Nüüd on võimalik Pärnu kohta
isegi tahtmatult midagi head
öelda, Pärnust on võimalik
rääkida ja mõelda. Teiste
sõnadega, Pärnu mahub nüüd
inimestele pähe.

Toimetaja: Signe Leesmann
Kirjastaja: Veebimees OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine leht ilmub 25. septembril

Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 35 senti.

Tunnuslause on kui deviis
vapil, mis peegeldab linna
püüdlusi. Hea tunnuslause on
oluline turundustööriist, mis
peab esile tõusma, eristuma
ning meelde ja keelde jääma.
Pärnu uuel tunnuslausel Ela
või ise on see potentsiaal
vaieldamatult olemas.
Ela või ise kõlab veidi eneseirooniliselt, aga usaldusväärsemalt kui üleskutse Pärnusse elama jääda või elama
tulla. Ela või ise on konstruktsioon, mida Eestis seni
kasutatud ei ole ja tänu sellele
jääb paremini silma. Inglise
keeles mõttetäpseima vastena
kasutame Try Yourself.
Kõigile Pärnu sõpradele: armastagem Pärnut ja elagem
siin või ise.
Logo kasutajad - me kõik
Pärnu logo ja tunnuslause
eluiga saab olema vähemalt 10
järgmist aastat. Loodame
Pärnu logo ja tunnuslause
kasutajatena näha kõiki linna
ettevõtteid, kultuurielu elavdajaid ja mittetulundusorganisatsioone. Pärnu logost peaks
kujunema kvaliteetmärk, mis
tõendab, et tegu on väga hea
kultuurisündmuse või ettevõtmisega. Septembrikuus plaanib
linnavalitsus tunnuslauset ja
logo tutvustada nii linna
ettevõtjatele kui kultuuriini-
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mestele, et need aktiivselt
kasutusele võtta. Kellel juba
varem huvi Pärnu logo kasutada, saab CD Pärnu logoga ja
selle kasutamise juhistega kätte
Pärnu Linnavalitsuse kantseleist (Uus tn 4).
Pärnu Linnavalitsuse ja
Droomi ühise nägemuse
kohaselt ei ole kohalikule
omavalitsusele kohane teha
eraldi uue brändi reklaami, st
osta reklaami üksnes uue logo
tutvustamiseks. Logo tutvustamine käib juba eelnevalt planeeritud muuotstarbeliste tegevuste läbi, ainult reklaamide
väljanägemine saab uue sisu ja
kvaliteedi.
Suvepealinnaks olemise ajal
liiguvad Pärnu postkontorist
üle ilma laiali tuhanded kirjad,
mis kannavad ümbrikel Pärnu
logo. Suve avamisest saadik
tervitavad linna saabujaid ja
kutsuvad linnast lahkujaid
Pärnusse tagasi suvepealinna
uuenenud sümboolikaga tulbad
linna sissesõiduteedel.
Samuti lehvivad rannas lipud

suvepealinna logoga. Juba on
uus logo kasutusele võetud
linna dokumentidel ja ümbrikel, kutsetel, reklaamidel ja
meenetel. Ettevalmistamisel on
tele- ja raadioreklaamide ning
trükiste disain.
Me elame infoühiskonnas,
vahel öeldakse ka, et imagoühiskonnas. Sellistes ühiskondades on asjad ise ja nendest
loodavad kujutluspildid, meelepildid, mained või imagod
omavahel väga tugevasti seotud. Üks sünnib teisest ja teine
esimesest. Tunnuslause ja logo
ei seisa linna tegelikust arengust eraldi.
Mul on hea meel tõdeda, et
vastvalminud Pärnu tunnuslauses Ela või ise, samuti
logos, kajastub Pärnu linna
arengukava aastani 2012 ning
septembris vastuvõtmist ootava turundusplaani kontsentraat.
Pärnu ei ole üksnes suvepealinn, see pakub atraktiivseid
elamis-, puhkamis- ja eneseteostusvõimalusi aastaringi.
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Teekond aastast 1991 aastasse 2006

Ahti Kõo
Volikogu esimees
Lennart Meriga, Hõbevalge
autoriga ning Kirjanike Liidu
sekretäriga kohtusin oma elus
esimest korda Karl Vaino kabineti ooteruumis. Nii tema kui
mina kui ka mitu kolhoosiesimeest olid kohale käsutatud
seepärast, et tollal nõudis iga
märkimisväärne
ametikoht
partei heakskiitu.
Kuigi vahepeal on möödunud paarkümmend aastat ja
neist viisteist Eesti Vabariigis,
on täna paljuski samamoodi.
Nüüd ma mõtlengi, et kui juba
Lennart Meri nõustus ametikoha nimel ootama pääsu Karl
Vaino kabinetti, siis kellel
meist on õigus täna õigust
mõista ja kellel õigus hukka
mõista? Elu on näidanud  see,
et mõnigi taob vastu rinda ja
lubab isamaa eest kui vaja ka
viimse veretilgani võidelda, ei
tähenda kaugeltki, et siis, kui
võitlus pihta hakkab, ta endale
tagalas pehmet paika ei otsiks.
Helge lootus ja sini-mustvalge ootus
Mul on augustiputist ja taas-

iseseisvumisest mitu eredat
mälestust.
Olles ärganud tol ammusel
esmaspäeval umbes kella kuue
paiku Mai tänava korteris, sain,
ei mäletagi, milliselt uudistejaamalt teada sündmustest
Moskvas. Et Janajev, Pugo ja
ülejäänud on võimu haaramas.
Tund hiljem Ülemnõukogu
istungile sõiduks bussi oodates
jäin vihmasaju kätte. Üks
vanem naine kutsus oma varju
alla, sõnades: tulge, tulge, meie
saadik, teil läheb nüüd raskeks!
Oli murelik, aga ka veidi uhke
tunne. Ju siis meie peale (Johannes Kass, Jaan Lippmaa,
Ants Järvesaar, Jüri Reinson
ning teisedki Pärnumaalt valitud inimesed), sai ja võis loota.
Peagi olin Tallinnas. Kui
Patkuli treppidest Toompeale
ruttasin, ähkis ennast minu kõrvale daam tollasest riigiprokuratuurist. Jäi mulje, nagu oodanuks ta mind nurga taga.
Erinevalt enamikust, oli Nadezhda eesti keele selgeks
saanud ja hõiskas mulle, kuigi
pisut puiselt, et nüüd me võidame.
Tunnistan, et õudne hakkas.
Sest temagi lootis ülemnõukogu peale. Meenutagem,
et mitte asjata. Sajaühest saadikust vaid kuuskümmend
üheksa jõudis istungile taasiseseisvumise poolt hääletama.
Näiteks üks tänane tuntud tegija ei saanud Rootsist õigeks
ajaks tagasi  vaeseke leidis
oma passi alles siis üles, kui
Moskva put oli läbi kukkunud.

Puudused Raeküla
gümnaasiumi võimlas
viivad trahvini
Raeküla Gümnaasiumi võimla remont ei vasta koolivõimlale esitatud nõuetele ega
kvaliteedile.
See on sundinud Pärnu Linnavalitsust sisse nõudma tööde teostajalt OÜ Altis Sport
makstud lepingujärgse tasu
615 000 krooni.

Pärnu taasiseseisvumise päeval 20. augustil 1991 ajasid Eesti asja Pärnus volikogu koosseisus
mitmed tänased tuntud ühiskonnategelased. Pildil Pärnu volinikud vahetult peale iseseisvumist. Esimene koosseis alustas Pärnus 39 mandaadiga 10. detsembril 1989.
Esimene volikogu esimees Margus Tammekivi ja volinikud Asso Kommer, Jane Mets, Rein
Tohv, Jakob Tõnissoo, Uno Koort, Eduard Rajari, Mati Saar, Tõnu Tõniste, Juhan Liiv, Jaan
Somer, Mati Tambur, Helga Koger, Aadu Lee, Ingo Normet, Vello Järvesalu, Matti Vaga, Uno
Mirme, Kalju Põldots, Teet Roosaar, Peeter Kallakas, Jüri Kukk, Urmas Lekk, Rein Raie,
Vello Tarem, Endel Veinpalu, Vladimir Kletsov, Mati Kuusk, Ahti Kõo, Arvi Hallik, Jaan
Põlma, Jüri Tenson, Enn Hallik, Johannes Kass, Märt Nael, Aleksander Kask, Ervin Vilepill,
Vaike Aller, Aleksei Duginets.
Foto: volikogu fotoarhiHull aeg oli see
varajagamine
Aga veel üks meenutus.
Sammume öösel peale taasiseseisvushääletust koos Ants
Järvesaarega
ööbimispaiga
poole. Ants ütleb: Ahti, kõige
hullem on veel ees. Saamamehed juba limpsivad keelt ja
nüüd läheb varajagamiseks.
Tal oligi õigus. Peagi tuli aeg,

kus isegi vaba Eesti peaministri Mart Laari nõunik läkitas
lennukitäite kaupa rublasid
Moskvasse. Ikka selleks, et
hiljem oleks dollareid.
Neist, kes erastamisel/ärastamisel ettevõtteid juhtima juhtusid, ärme pigem räägimegi.
Täna teeme mälumänge,
küsides aukartusega, kes neist
on rikkaim. Sõimates samas

kolhoosiesimehi, kes need
kõige hullemad olevat. Tõsi on,
paljud neistki kahmasid oma
noosi. Aga ka Järvesaar oli
omal ajal kolhoosi esimees ja
aus mees. Küsige Häädemeestel  igaüks vastab, et ta
on aumees tänagi. Ja selliseid
on palju, ning kaugeltki kõik ei
olnud nad Karl Vaino ajal katlakütjad.

Riik, mille poolt olla

Mart Viisitamm
Linnapea
On patt, suur patt väike olla
suurtel aegadel, kui inimene
võib luua oma aega.
Lydia Koidula
20. august 1991
oli aeg, kui mina olin noor
poiss. Vastupidiselt paljudele
mu tänastele kolleegidele, kes
sel ajal täisealiste meestena
olid valmis oma kätega võitlema oma maa ja laste eest, olin
mina veel see laps. Kuid see oli
aeg, mil noored said varem
täiskasvanuks, olid kursis ja
elasid ühiskonnas toimuvale
kaasa tunduvalt rohkem, kui
ollakse harjunud tegema täna.
Nii ka mina. Eesti asi oli meie
ühine asi. Ei olnud vanu ja
noori, pärnakaid ja tallinlasi,
olid eestlased ja Eesti asi.

Mu sõbra vanatädi, kes oli Kanadast sugulastele külla sõitnud, läks pisarad silmas erakorralise lennuki peale, mis
viis välismaalasi Soome.
Murelik vaikus kodus, mis
rääkis rohkem kui tuhat sõna.
Poisikesest peale olen tundnud
huvi ajaloo vastu. Mõnd maailma pöördehetke kirjeldavat
romaani lugedes püüdsin alati
ette kujutada igapäevast argielu elavaid inimesi muutuste
pöörises. Mida nad sel hetkel
mõtlevad? Kas nad tunnevad,
et saavad antud olukorras
midagi ära teha? Neil augustipäevil mõistsin oma noore
inimese aruga aga väga hästi,
et elan hetkel, mil Eesti teeb
valiku. Otsustuskoht, mis võib
muuta Eesti ajalugu, ja kaugemale veel. Teemad, mida
sõpradega neil päevil arutasime, olid näiteks: kas me

saame üldse kunagi praktiseerida oma inglise või
prantsuse keele oskust. Või
õppida juurat sellisel kujul,
nagu mul on olnud seda võimalik oma elus tänaseks teha.
Noored, täna on teil võimalusi
õppida ja areneda rohkem kui
kunagi varem. Ennast teostada
ja anda panus oma kodukoha
arengusse.
Ajalugu
uurides ei ole ma kunagi olnud
kellegi poolel. Mind huvitas
protsess iseenesest. Iseseisvuse
väljakuulutamine oli hetk, mis
teadvustas isamaatunde.
Tungiva vajaduse oma riigi
järele. Esimest korda oli mul
tunne, et on riik, mille poolt
olla. Ja kui ma tagantjärgi
mõtlen, siis umbes 15 aastat
vana on ka minu suur spordi
jälgimise kirg. Ma ei jäta
vahele ühtki olulist spordivõistlust. Sest ma tean, kelle
poolt olla  meie omade,
loomulikult! Ja tänaseks on
sini-must-valgeid
tõusnud
olümpiatel ja MM-del 1,3
miljoni kohta ärateenitult palju.
Ja iga kord lipu tõustes tunneme midagi sarnast nagu 15
aastat tagasi 20. augustil.

Täna
ei ole meie ühtsus Eestis nii
tugev nagu tookord. Aga sellest
ei ole lugu. Pean tunnistama, et
ka lihtsa eesti inimesena
Pärnusse kui oma uude
kodulinna kolides mind pisut
võõrastati. Aga täna olen
endale leidnud siit sõpru ja
häid tuttavaid. Linn on juba
tuttavam kui Tallinn.
Ma ei tunne, et meie rahvusliku
enesemääratlemisega
oleks asjad kriitilised, nagu
paljud oma poliitloosungites
väidavad, eriti vastu valimisi.
Teravusi ja lehmakauplemist
meil on, ja rehepaplust samuti.
Isiklik heaolu on saanud suuremaks väärtuseks kui üldrahvalik heaolu. Ühishuvi on raske
leida.
Esimene mats on ikka kemplemine, teine ärapanemine ja
alles kolmas see, kui istutakse
maha ja ollakse valmis koostööks. Soosaare muuseumi asi
oli üks nendest, millest jätkus
õppimist vist küll kõigil
osapooltel. Aga ma tean, et kui
on vaja nagu üks mees taas
kokku tulla, siis kemplemised
kaovad ja me seda teeme.
Ma olen seda oma silmaga
näinud ja usun sellesse.

"Kooli võimla peab olema
ennekõike turvaline, aga seda
ei saanud remonditud Raeküla Gümnaasiumi võimla
põranda kohta öelda," lausus
majandusosakonna juhataja
Olav Avarsalu. Ta lisas, et
möödunud aastal teostatud
võimla remondi puuduste
kõrvaldamise tähtaeg oli 15.
august 2006.
Ettevõtja Altis Sport OÜ asus
töövõtulepingu järgi teostama Raeküla Gümnaasiumi
võimla remonttöid juba 2005.
aasta augustis. Tööd pidid
esialgu valmis saama 8.
oktoobriks 2005, kuid hilinenud tähtajaga üleantud
objekti ei saanud rohkete
puuduste tõttu lõpetatuks
lugeda. OÜ Arcus Projekti
läbiviidud kontrollaktis loetleti üles rida puudusi, mille
kõrvaldamiseks sõlmiti kirjalik kokkulepe.
Sel suvel, ajavahemikul
17.07. - 15.08 pidanuks ehitaja kokkuleppe järgi parandama ebakvaliteetse töö, kuid
majandusosakonna ekspertide hinnangul ei ole ehitaja
puudusi suutnud kõrvaldada.
Pärnu Linnavalitsus ei nõustu
tehtud töö kvaliteediga. Võeti
vastu otsus nõuda teostajalt
sisse tööde eest tasutud
summa 615 000 krooni.
"Linn ei saa maksta tööde
eest, millel puudub igasugune
kvaliteet," ütles Olav Avarsalu.

Aapo Pukk maalib
linnapeadest portreed
Maailmakuulus portreemaalija Aapo Pukk alustas möödunud nädala lõpus Eesti
taasiseseisvuse aegse esimese
linnapea Jaak Saaniidu portreteerimist.

Foto: Martin Siplane

Mäletan,
neil augusti päevadel jälgisime
pingsalt koos vanaema ja vanaisaga kõrv vastu transistorit
sündmuste kulgu. Tänavail
tolknesid vene soldatid. Välissaatkonnad andsid oma kodanikele läbi raadio teada, et
kiirelt tuleks Eestist lahkuda.

Teated

Järgmise selle aasta plaanina
maalib kunstnik Rein Kaske.
Igal aastal on kavas portreteerida kahte Pärnu linnapead. Kõikide linnapeade
portreede sündimise lugudest
valmib 15-20minutiline video. Filmivõtete ja rezhii eest
kannab hoolt Signe Leesmann.

ELUKESKKOND

4
Teated

Küsimused, mida
planeerimisosakonnalt
sageli küsitakse
Vastab planeerimisosakonna ehitusjärelvalve
teenistus.
Tulenevalt muutuvast õigussüsteemist soovitab planeerimisosakond erinevate juhtude puhul pöörduda täpsema informatsiooni saamiseks ehitusjärelvalve teenistuse
poole.
Kas katuse vahetuseks on vaja taotleda ehitusluba?
Katuse vahetuseks ei ole vaja ehitusluba taotleda, kui
katusekatte materjal ei muutu ja kui ei muudeta katuse
kandekonstruktsioone. Kui aga soovitakse asendada
vana eterniitkatus plekkkatuse vastu, tuleb selleks
koostada projekt ja taotleda ehitusluba.
Kas akende vahetuseks on vaja taotleda ehitusluba?
Akende vahetuseks ei ole vaja taotleda ehitusluba, kui
asendatakse näiteks vana puitaken täpselt samasuguse
kujuga uue puitakna vastu. Kui aga soovitakse asendada puitakent plastikakna, vastu on ehitusluba vajalik.
Kas 20m2 kuuri püstitamiseks on vajalik koostata
detailplaneering?
Ei, sellise ehitise püstitamiseks ei ole vaja detailplaneeringut koostada. Lisaks ei ole ehitusseaduse
kohaselt üldse kohaliku omavalitsuse nõusolekut (ehitusluba ega kirjaliku nõusolekut) vaja väikeehitise (kõrgusega alla 5m) püstitamiseks, mille ehitusalune pind
on kuni 20 m2, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning millele ei taotleta kasutusluba. Samas tuleb
Pärnu linna ehitusmääruse kohaselt 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. Väikeehitiste püstitamisel tuleb kindlasti arvestada naabrusõigustega ja ehitistele esitatavate tule
ohutusnõuetega.
Milliste hoonete ehitamiseks on detailplaneeringut
vaja koostada?
Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik:
1. uute hoonete püstitamiseks, välja arvatud üksikelamu
kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja kõrvalhooned ning teised kuni 20 m 2 ehitusaluse pindalaga
väikehooned;
2. olemasolevate hoonete maapealsest kubatuurist üle
33 protsendi suuruse laiendamise puhul, välja arvatud
üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned.
Samas võib planeerimisseaduse § 9 lõike 10 kohaselt
kohalik omavalitsus lubada, välja arvatud riikliku kaitse
alla võetud maaalal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal,
ilma detailplaneeringut koostamata:
1. tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone
laiendamist või selle kõrvalhoone püstitamist;
2. olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele
krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel
järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;
3. olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale
krundile korterelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja ehitusalune pindala
järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega.
Lisaks eeltoodule tasuks juhtida tähelepanu asjaolule, et
planeerimisseaduse § 9 lõike 11 kohaselt võib kohaliku
omavalitsuse volikogu põhjendatud vajaduse korral
algatada detailplaneeringu koostamise aladel ja juhtudel, millele planeerimisseaduse § 3 lõikes 2 ei ole
sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust.
Seega kuna seadusandluses on ehitiste ehitamise puhul
väga palju erisusi, tasuks ehitusplaanide tekkimisel
kindlasti eelnevalt nõu küsida planeerimisosakonna
ametnike käest.

21. august 2006

Hotelli Delfine saaga õppetund
Ülemöödunud nädalal kerkis Pärnu avalikkuse ette
Supeluse tänaval asuva hotelli Delfine ehituse saaga.
pikka ja kulukat detailplaneeringu protsessi läbimata. Kuigi
ka siin on omad reeglid  antud
loo puhul on näiteks hoone
maapealsest kubatuurist kuni
33% laiendus lubatud, üle selle
nõuab juba detailplaneeringut.
Projekteerimistingimuste kooskõlastamine on omaniku ülesanne ja ka vastutus nende õigsuse eest lasub omanikul,
kelleks on AS Pärna. Omalt
Kaido Koppel
poolt soovitame enne projekPärnu Linnavalitsuse
teerimistingimustele allkirja
planeerimisosakonna
andmist tingimustega põhjajuhataja
likult tutvuda ja hoolega mõelda, kas naabrusesse planeeritav
Delfine juurdeehituse prot- ehitustegevus allakirjutaja husessi saab saagaks nimetada videle vastab. Kui faktiliselt
põhjusel, et see on kestnud asjale läheneda, siis allkirjasalates AS Pärna juhataja Mare tasid Roosi tänav 15 ja 17
Aavamägi poolt 23. augustil omanikud 16. ja 17. septembril
2004 esitatud projekteerimis- 2004 Supeluse tänav 22 protingimuste taotlusest kuni jekteerimistingimused.
tänaseni. Kahe aasta sisse jää- Tänaseks on selgunud, et Ain
vad paljud otsused, kooskõlas- Roo allkiri ei olnudki tema
tused, protestikirjad, nõupi- oma, vaid tema ema oma, kuigi
damised, kokkulepetele jõud- projekteerimistingimused
mised ja nende rikkumised. nõuavad just Ain Roo allkirja.
Saaga faktide kronoloogia on Alles aasta hiljem, 2005. aasta
siinkohal jäetud taasesitamata, 11. ja 16. augustil sai planeekuivõrd huvilistel on võimalik rimisosakonna tollane juhataja
sellega üsna detailselt tutvuda Raul Täkker kirjad kahelt
8. augusti Pärnu Postimehe Supeluse 22 naabrilt, kes paartiklis Pärnu linnavalitsus lusid ehitusloa väljastamise
hakkab planeerimisosakonnas peatada, kuna naaberkinnistute
korda looma.
Täna oleme olukorras, kus
AS Pärnale on väljastatud ehitusluba Delfine hotelli uue osa
laiendamiseks (ehitusterminites 0-5 telg). AS Pärna ise on
ehitanud ebaseadusliku juurdeehitise pealeehituse hoone
vanemas osas, ja seetõttu kaalub linnavalitsus väga tõsiselt
hoone lammutamist. Samas on
loo teisel poolel kogu protsessi
seadustamine, milleks õigusruum läbi planeeringu ka
õiguse annab. Tänaseks ongi
volikogu detailplaneeringu algatanud,
linnavalitsusega
kooskõlastanud ja enne kehtestamist avalikustamisele suunanud. Tahaksin siin juhtida
tähelepanu põhjustele, miks on
selline olukord tekkinud ja
mida on võimalik teha, et
Delfine juhtum enam ei korduks.
Peategelasteks on hotelliomanikud, kes tahavad hotelli
kolmanda korruse juurdeehitamisega oma tegevust laiendada; ning hotelli naabrid, kelle
vaatevälja juurdeehitis osaliselt
piirama hakkab. Kolmas osapool on linnavalitsuse planeerimisosakond, kelle pädevuses
on selle juhtumi puhul projekteerimistingimuste koostami- omanikud ei ole projekteeritane, nende väljastamine ning va hoone kõrgusega nõus.
ehitusloa ja kasutusloa väljasKokkulepe hotelli,
tamine.
Veel enne erinevate poolte käi- naabrite ja linnavalitsuse
tumise analüüsi julgen väita, et vahel sündis
segadust ja arusaamatusi on Supeluse 22 naabrid, sellel
olnud kõigi kolme osapoole asuva hotelli omaniku AS
Pärnu esindajad ning linnavategevuses.
litsuse planeerimisosakond
Projekteerimistingimused, jõudsid 30. augustil 2005 ühisnõupidamisel kokkuleppele, et
ehk kust kõik alguse sai
Projekteerimistingimuste kui juurdeehitus täidab 33%
alusel ehitusloa väljastamine nõuet, hoone kubatuur ja päion seadusandja antud võimalus kesevalgus vastavad normiväljastada ehitusluba ilma dele, ollakse nõus ehitusloa

väljastamisega.
Kokkulepe
sündis, siit oleks olnud võimalik viisakalt ja õiguspäraselt
edasi minna.

Hotelliomanike
hoolimatus
Delfine laiendamiseks väljastati 6. oktoobril 2005 ehitusluba
tingimusel, et tööd algavad
uuel osal. Vana hooneosa
rekonstrueerimistöödele taotletakse ehitusluba peale detailplaneeringu kehtestamist.
Hotelliomanik eiras aga ehitusluba ning ehitas ka väljapoole
ehitusluba jäävat ala. See selgus 27. märtsil 2006 tehtud
hoone ehitusjärelevalve ülevaatusel ning 26. aprillil, 19.
juulil ja 4. augustil toimunud
kordusülevaatustel. Igale ülevaatusele järgnes ettekirjutus 
hoiatus ja n-ö trahv. AS Pärna
tasus mõningase viivitusega
küll trahvid, kuid jätkas ehitust. Ja maja aina kerkis.
Ehitusbuum koormas
planeerimisosakonna üle
Tagantjärgi vaadates võib kindlalt väita, et osakond tegutses tollal kehtinud ehitusmäärust
järgides. Kuid nagu me kõik
oleme ekslikud, nii eksis ka tollane osakonna juhtkond. Nimelt
ei kontrollitud piisava põhjalikkusega, kas hoone laiendus

tusluba ei ole kehtiva õigusega
kooskõlas, aga ehitusluba kehtetuks tunnistada ei ole alust.
Ehkki planeerimis- ja ehitusseadus ning mõned haldusaktid on vasturääkivad,
tuleb siin juhinduda haldusmenetluse seadusest, mis ütleb,
et haldusakti ei tohi tunnistada
kehtetuks isiku kahjuks, kui
isik on haldusakti kehtima
jäämist usaldades kasutanud
ära haldusakti alusel saadud
vara, teinud tehingu oma vara
käsutamiseks või on muul
viisil muutnud oma elukorraldust ja tema huvi haldusakti
kehtima jäämiseks kaalub üles
avaliku huvi haldusakti kehtetuks tunnistamiseks.
Tõden, et ka planeerimisosakond on siin teinud vigu ja
süüdlased on saanud karistada.
Meie vead tulenevad suurenenud töökoormusest.
Planeerimisosakonna ehitusjärelevalve teenistuse töökoormus on viie aasta jooksul pea
kolmekordistunud (väljastatud
load 2000. aastal 452 ja 2005.
aastal 1115, ametnike arv on
aga peaaegu samaks jäänud
(2000. aastal kuus ja 2005. aastal
seitse, täna kaheksa). Pärnus,
nagu Eestiski, on ehitusbuum.
Selleks, et saaksime Supeluse 22
taolisi juhtumeid edaspidi vältida, on vaja suurendada linnava-

Supeluse 22 hoone.
Foto: Signe Leesmann
jääb seadusega lubatud 33%
piiresse. Osakonna juhataja
Raul Täkker küll oma käskkirjas möönab, et kui väljastada
ehitusluba telgede 0-5 vahel,
siis on eelpoolmainitud nõue
täidetud. Täpselt sama kinnitab
ka tollane ehitusjärelevalve
teenistuse juhataja Ilme Palu
oma kirjas Ain Roole 24.
oktoobril. Eksisid aga mõlemad  tegelik protsent ekspertiisispetsialist Henn Ubina
seletuskirja järgi on 38,5.
Seega on tekkinud huvitav situatsioon, kus väljastatud ehi-

litsuse ametnikkonda, kes
jõuaks ehituse planeerimise ja
selle järelevalvega tegelda.
Kui ajalehel oli võimalus
olla nõrgema poolel, siis linnavalitsusel ja selle allüksustel
on kohustus seista kõigi huvide
eest, olgu selleks ehitaja või
naaber, eraisik või ettevõtja.
Iga planeerimisosakonna ametnik tahab teha parimaid otsuseid, leida kõigile osapooltele
vähemvalulikke kompromisse,
suhelda klientidega viisakalt ja
põhjalikult.
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Möödunud aasta suvel alguse saanud KUTURi projekt
uurib Pärnu kasutamata potentsiaali ehk uut moodi
turismi võimalikkust Pärnus ning otsib infot partnerite
kohta, kes võiksid anda linna turismielamusele lisandväärtuse.

Eda Toomsalu
Turismiinfo
vanemspetsialist
Eelmise aasta suvel sai alguse
KUTUR ehk kuurordi-, kultuuri- ja turismiprojekt, mille
eesmärgiks on Eesti ja Soome

kuurorditurismi ja päranditurismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.
Projekt toetab mõlema riigi
pealinnadest eemale jäävate
paikade arengut ja tõhustab
koostööd erinevatel tasanditel ja
sektorites.
Projekti raames on valmimas
seitse
telesaadet
nimega
Põhjala pärlid, kus tutvustatakse Eesti ja Soome kaunist
loodust, tegusaid inimesi ning
uuenduslikke ideid. Pärnust
valmivat saadet saab näha
sügisel Eesti Televisioonis.
Saladuskatet kergitades võib
öelda, et Pärnu saate puhul on
inspireerivaks Raimond Valgre

muusika ning Olev Siinmaa
arhitektuur.
Projekti käigus on toimunud
mitmeid ühiseid üritusi, kus on
tutvustatud ajaloo- ja kultuuripärandit, vahetatud ideid ja
kogemusi ning diskuteeritud
kuurordi- ja päranditurismi
teemadel. Lisaks telesaatele on
Pärnu jaoks käegakatsutav tulemus ka näitus Pärnu kuurortlinna arenguloost, mis on
kuni septembrikuu lõpuni
avatud TÜ Pärnu Kolledis.
Näituse kuraator on Tiit Kask,
kes ise on näituse kohta öelnud
nii: Näitus lahkab Pärnu
kujunemist ning arengulugu,
mille kestel kujunes Pärnust
kui suletud kindluslinnast
avatud ning rohelusse uppuv
 rohkete parkide, varjuliste
alleede ja elegantse arhitektuuriga mereäärne kuurort.
KUTUR projekti otsad tõm-

Foto: Indrek Aija

KUTUR otsib uut hingamist Pärnu turismile

KUTUR toetab mitmeid kultuuriprogramme.

Foto: Eda Toomsalu
Projekti raames on valmimas seitse telesaadet nimega Põhjala pärlid, kus tutvustatakse
Eesti ja Soome kaunist loodust ja kultuuriväärtusi. Pildil telesaate salvestus Toilas

matakse koomale 29. ja 30.
augustil TÜ Pärnu kolledis,
kus tehakse kokkuvõte projekti
tulemustest ning vahetatakse
ideid võimalike jätkuprojektide
teemadel.
Projekti juhtpartner on Pärnu
linn. Teisteks koostööpartneriteks Eesti poolelt on Toila
vald, Aseri vald, SA Virumaa

Muuseumid, Lahemaa Rahvuspark, TÜ Pärnu Kolled ja
Eesti Televisioon; Soome
poolelt Hanko linn, Tammisaari linn, Helia Porvoo ja ItäUudenmaan Aluekeskuksen
Kulttuuriohjelma.
Projekti finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist

(ERDF) ning seda teostatakse
Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programmi raames.
Projekti kogumaksumus on 1,8
miljonit krooni.
Ühesõnaga, KUTUR ühendab
ja loob uusi väärtusi; ühendab
Eesti ja Soome turismilinnad,
luues nende vahele ühised
väärtused.

Eesti küla Suur-Sotis peab 120. aastapäeva
Ants Paju
Pärnu  Soti suhete
arendamise veteran
Eesti Aiakese Roosa talu
seinale, kus Tammsaare 1912.
aastal oma tervist ravis, kinnitati vastavasisuline memoriaaltahvel. Maja võeti muinsuskaitse alla. 1978. aastal tähistati ka seal A. H. Tammsaare
100. sünniaastapäeva.
Eesti Aiakeses veedetud aeg
ei parandanud ainult Eesti klassiku tervist, vaid inspireeris
teda palju kohapeal kirjutama
ja ette kavandama oma loomingu suundi. Samal aastal otsustasin, et sellest majast saab
eestlaste maja ning Tammsaare
maja-muuseum. Selle esialgu
meeletuna näiva idee teostumiseks kulus ainult 10 aastat.
1988. aastal muuseum pidulikult avati.
Mõlemad on
suvepealinnad
Järgmisel aastal viidi sinna
Eestist Tammsaare elu ja
loomingut käsitlev ekspositsioon. Kuna Abhaasia kohale
kogunesid kõuepilved ja vastloodud muuseum vajas kindlat
kaitset, oli Soti ja Pärnu vaja

ühendada sõpruslepinguga.
Mõlemad on ju mereäärsed
kuurortlinnad, oma riigi suvepealinnad. Seega paljude võimalike kohtumiste paigad.
1995. aastal kirjutati Pärnus
lepingule alla. Soti turismimajandus otsib pingsalt oma nishi.
Senini on puhatud loorberitel 
soe meri, mäed käe-jala juures.
Arvati, et sellest on turisti
meelitamiseks küllalt.
Unarusse jäeti vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine.
Enamus Sotis puhkajatest on
Vene kodanikud. On otsitud
teid ka Skandinaavia turistide
meelitamiseks Musta mere
äärde, on katsetatud tarterlennureisi Soti  Helsingi ja
Soti  Tallinna vahel.
Kahjuks on need katsed jäänud
juhuslikuks. Ja Abhaasias
kujunenud sõjaseisukord ei
olnud turistide magnet.
Läänemere kaldal on Sotil
kaks sõpruslinna  Pärnu ja
Espoo. Espooga sõlmiti sõprusleping 1990. aastal.
Kuna Soti on jäänud sõelale
nende kolme linna hulgas, kus
võiks toimuda 2014. aasta taliolümpia, siis selle nimel rakendatakse suured rahad turismi
alase infrastruktuuri väljaehita-

miseks.
Eestlased alustasid
viljapuude istutamisest
Eesti Aiake on Punase Lageda
viimane küla. Nüüd 26.
augustil tähistatakse selle küla
120. aastapäeva. Küla asutajad
tulid Krasnodari steppidest
Purna küla juures üle Kaukasuse peaaheliku väsimatu
ränduri Tõnis Nahkuri juhtimisel.
Eesti Aiake on saanud nime
sellest, et eestlased istutasid
saabudes Mzõmta jõe orgu
väga palju viljapuid. Nende
puude kuivatatud viljad,
mesindus ja kaasavõetud maaharimiskogemused tegid eestlased üsna konkureerivateks
sealses rahvaste paabelis. Küla
asub Suur-Soti linna territooriumil ja seal elab umbes 700
eestlast. Eesti Aiakeses õpitakse ka eesti keelt, tegutseb
kultuuriselts Eesti Aiake,
puhkpilliorkester ja kaukaasia
laulumemmede koor, kelle
olen toonud kolmele viimasele
laulupeole. Sõitu on toetanud
Pärnu linn.
Kuna Eesti riik areneb, on
välja töötatud kaasmaalaste
toetamise programm, mis
peaks ühendama ministeeriu-

Linnapea Mart Viisitamm külastab sõpruslinna Sotit 25.-28. augustil koos Eesti delegatsiooniga.
Repro
mid horisontaaltasandil selle
keerulise probleemistiku lahendamiseks. Tulemusteni on
veel pikk tee, aga kaugele on
jõutud näiteks konsulaarteenuse osutamisel, keele
õpetamisel jm.
Kuna olen kaukaasia eestlastega tegelenud 1970. aastast, siis
olen täiesti veendunud, et
viimased 11 aastat, kui on
toiminud kahe linna vaheline
sõprusleping, on ka suhtumine
muuseumisse ja seal tehtavasse
muutunud paremaks. Arvan, et
ilmekas näide on A. H.
Tammsaare 125. sünniaastapäevaks Soti linnas välja an-

tud voldik, mis tutvustab
Tammsaare viibimist Musta
mere ääres. Voldiku väljatöötamise aluseks oli Tammsaare
looming. Nii kujunes Tammsaare oma 125. sünniaastapäeval Soti linna kroonikuks.
Kindlasti avab see leping
paljud koostöövõimalused, mis
peaksid huvi pakkuma nii
omavalitsustele kui riikidele.
Kõik selleks, et meie kaasmaalased ei tunneks end unustatuna. Kavandatud ekspeditsioon Eesti Aiakesse juubelile
on suhete arengus uus näitaja.
Ühelt poolt on kahtlemata vastastikku kasulik Pärnu linnapea

ja teiselt poolt välisminister
Urmas Paeti viibimine pidustustel. Nad kohtuvad Soti
linna juhtidega ja ühine arupidamine asetab paika uued
arengusuunad. Kõik see annab
lootust, et järgmisel aastal, kui
möödub 95 aastat Tammsaare
viibimisest Eesti Aiakeses ja
ülejärgmisel, 2008. aastal, kirjaniku juubeliaastal täitub kahe
linna koostöö uue sisuga. See
sisu algas muuseumi remondist, mille jaoks valitsus eraldas 400 000 krooni, kuni erialaste kogemuste vahetamise ja
uute koostöövormide otsimiseni.
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Kuhu viia tagastatav taara?

Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist
Juba mõni kuu on Pärnus
tegutsenud Kolatakso nimeline ettevõtmine. Kolatakso
aitab neid, kellel on vaja
kodust või töö juurest ära
vedada suuremat sorti asju,
kuid kellel puudub selleks
vajalik transport.
Kolatakso viib tasu eest Teie
kodust või firmast ära kasutatud pakendid (pakituna
kilekottides),
kasutatud
elektri- ja elektroonikaseadmed, kasutatud sõiduautorehvid, päevavalgustuslambid, vanad akud ja
mööbli.
Pakendite, elektroonikaseadmete, sõiduautorehvide, päevavalgustuslampide ja vanade
akude ümbertöötlemise maksavad kinni tootjavastutusorganisatsioonid - Eesti Elektroonikaromu, Eesti Pakendiringlus, Eesti Rehviliit ja
Ekogaisma SIA Eesti filiaal.
Vana mööbel müüakse kaubana juhul, kui mööbliesemel
on veel tarbimisväärtust.
Kui jäätmete käitlemise eest
maksavad taaskasutusorganisatsioonid, siis äraveo eest
maksab tarbija. Kolatakso üks
reis maksab 100 krooni. Kui
asjad ei ole ise välja tõstetud,
siis lisandub ka korrusetasu
10 krooni iga korruse eest.
Kui mööbli laadimine võtab
aega rohkem kui 15 minutit,
maksab iga täiendav laadimisminut 10 krooni.
Pärnus saab kolataksot tellida
telefonil 445 5755.
Vaata ka lisainfot aadressil
www.kolatakso.ee

70 beebit said
hõbelusika

Möödunud nädalal külastas
Raekoda 70 beebit.
Abilinnapea Margus Tammekivi õnnitles pisipõnnide
ja tirtsude vanemaid ja andis
igale väiksele linnakodanikule kaasa traditsioonilise linna vapiga hõbelusika.
Väikeste linnakodanike vanemad saavad linnalt veel
3000 krooni sünnitoetust.
Avaldus tuleb teha kahe kuu
jooksul registriteenistusele
aadressil Kuninga 24.
16. augusti seisuga on registriteenistusele esitatud
300 avaldust sünnitoetuse
saamiseks.

Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist
Viimasel ajal on taarapunktide
leidmine üldse keerulisemaks
muutunud, kuna nii mõnigi
taarapunkt on oma tegevuse
lõpetanud. Purke-pudeleid ei
saa enam ära anda näiteks
aadressidel Metsa 2b ja 13,
Väike-Posti 2b, Vahe 28 ja
Rohu 46. Taarapunktide sulgemise põhjusi on mitu, kuid
peamine probleem on, et ei
jätku raha, mida kliendile taara
eest anda. Taarapunktid saavad
oma raha taara lõppkäitlejatelt
kätte alles mitme kuu pärast ja
kuna taarapunktides müüdava
alkoholi läbimüük on väike,
siis tekibki tihti seis, kus
sularaha saab otsa.
Mis saab pudelist siis, kui
jook on otsas või kogunenud
pudelid panipaika ära ei mahu?
Iga müügikoht võtab ostja
käest tagatisraha, aga tühja
pudelit ei taha keegi nagu
tagasi võtta ega tagatisraha
tagasi maksta. Olgugi et seda
nõudev pakendiseadus kehtib
juba üle kahe aasta, ei ole
kauplejad oma pead eriti selle
pärast valutanud. Pärnus on olnud üpris palju taara vastuvõtupunkte ja kauplejatel on
olnud väga mugav kõik taara-

Foto: Indrek Aija
Praeguseguse seisuga on taara vastuvõtu automaadid paigutatud Pärnu linna suurematesse kauplustesse.
tagastajad kauplusest taarapunkti saata. Kuid on vähe
tõenäoline, et keegi hakkab ühe
tühja limonaadipudeli pärast
taarapunkti minema ja kuna
ühtegi poodi oma ühte pudelit
anda ei saa, siis leiabki see
pudel oma koha prügikastis.
Prügikastist leiab selle pudeli
üles keegi, kes teenib oma
igapäevase leiva või joogi raha

just pudelite korjamisega.
Pakendite tagastamist reguleerib nii pakendiseadus kui
Pärnu linnas kehtiv jäätmehoolduseeskiri. Eeskiri ütleb,
et pakendijäätmete tagastamise
koht peab asuma müügikohas
või müügikohast mitte kaugemal kui 500 meetrit. Kui seda
nõuet täitma hakatakse, siis
saab suhteliselt kerge vaevaga

Valmis Raeküla metsarada
Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist
Tervisesportlasi, looduse nautlejaid, niisama jalutajaid ja
kõiki teisi huvilisi ootab uus
metsarada Raekülas.
Õigemini on tegemist juba
vana rajaga, mis oli pikka aega
korrastamata. Seetõttu on rada
mõnel lõigul raskesti läbitav,
kuid pärast pool kevadet ja
suve kestnud korrastustöid on
lõpuks saanud rada kasutamiskõlblikuks.
Rada algab Papiniidu tänava
pikenduselt rannaniidu ääres
kasvavate kaunite noorte mändide juurest. Edasi kulgeb tee
Raeküla poole, loogeldes
metsa sees kuni Saare tänava ja
Kalevi puiestee nurgani. Edasi
viib rada mere poole, kulgedes
vaheldumisi metsa vahel ja
rannaniidu ääres ning jõudes
lõpuks välja Hirve tänava pikendusele. Sinna kohta puhastatud sonni kaldale suurte
kaskede alla rajatud kaks
piknikukohta on juba sooja
vastuvõtu osaliseks saanud
ning palju kasutajaid leidnud.

Foto: Sigrit Kasemets
Järgmisel kevadel on kavas rajada lõkkeplatse ja
piknikukohti ning pallimänguplatse.
Selleks et rada oleks kerge vaevaga algusest lõpuni läbitav,
ehitasid ja paigaldasid õpilasmaleva lapsed rajal olevate
kraavide ületamiseks kokku
viis puidust silda.
Vaatamata sellele, et metsarajal on palju korda tehtud 
on ära koristatud prügi, maha
võetud liikumist takistav võsa
ja puude oksad ning teerada on

tasandatud, ei lõpe tööd rajal
veel niipea. Plaanis on rada
veel nii mõnestki kohast tasandada, niita kõrgeks kasvanud
roogu ja rohtu ning raiuda
võsa, et avada vaateid niidule
ja metsatukkadele. Sügise
hakul hakkavad õpilasmaleva
lapsed valmistama ja paigaldama raja tähistamiseks viitasid ja infotahvleid.

oma paar tühja pudelit poodi
anda ega pea nendega prügikaste koormama.
Samas ei saa taarapunktide ja
kauplustes taara tagastamise
vahele võrdusmärki tõmmata.
Vahe seisneb selles, et kauplustesse tuleks viia mõistlik
kogus taarat ehk näiteks jalutuskäigu jooksul tühjaks
joodud veepudel või paar.

Suuremad kogused on mõistlik
viia taarapunkti. Praeguse seisuga on taarat vastu võtma
hakanud vaid mõni üksik kauplus, kuid loodetavasti olukord
paraneb.
Peatselt alustab Pärnu Munitsipaalpolitsei kaupluste pandipakendite vastuvõtu kontrollimist.

Pärnumaa ettevõtlus sai
inkubaatori
16. augustil allkirjastasid Pärnu abilinnapea Raul Sarandi (pildil vasakul), Sindi linnapea Mati Mettus
(pildil paremal) ja
Audru
vallavanem
Rein Talisoo koostöölepingu MTÜ Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori asutamiseks.
Vastloodud inkubaator hakkab pakkuma igakülgset abi algajale
ettevõtjale oma ettevõtte loomisel ja arendamisel. Linna ja valdade ühise tegevuse tulemusel loodetakse suurendada uute
ettevõtete arvu Pärnumaal.
Büroos hakkavad tööle konsultandid, kelle poole võib pöörduda abi saamiseks kõigis küsimustes alates ettevõtte asutamisest
kuni toetuste saamiseni. Samuti korraldab MTÜ ettevõtjatele
vajalikke koolitusi.
Büroos alustavad esialgu püsikohaga tööd kolm inimest:
juhataja, konsultant - raamatupidaja ja sekretär. MTÜ juhatajana alustas Raivo Olesk, kes on ise üles töötanud mitu firmat
ning pikaajalise ettevõtlusealase kogemusega.
Tulevase büroona nähakse praegust linnavalitsuse rahandusosakonna hoonet aadressil Uus tn 2.
MTÜ Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori asutamist toetas SA
Eesti Ettevõtete Assotsiatsioon. Tulevikus loodetakse laiendada
koostööd ettevõtjate tegevuse toetamiseks. Selleks on tehtud
ettepanek osaleda MTÜ-s Paikuse, Tahkuranna ja Sauga valdadele.
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Munitsipaalpolitsei kahe kuu kogemused
valve organi, nn riigipolitsei ja
linnapolitsei vahel on osutunud
sõbralikuks ning viljakaks.
Opositsiooni poolt väljahõigatud mõte, nagu oleks munitsipaalpolitsei institutsiooni puhul tegemist politsei dubleerimisega, on kindlasti oma aktuaalsuse kaotanud.

Simmo Saar
Linnavalitsuse liige
5. juunil, peale volikogu heakskiidu saamist ning personaliotsinguid alustas oma tööd
Pärnu munitsipaalpolitsei.
Tallinna järel teisena korrakaitseüksuse saanud Pärnule tuli
täiendus igati õigeaegselt 
kauni suvega kaasnenud parkimisprobleemid nõudsid kohest
lahendamist.
Täielikult komplekteeriti personal juuni keskpaigas ning
alates 21. juunist lõpetas korrakaitseüksus nn hoiatamisperioodi. Viimane tähendab seda, et rohkem kui kaks nädalat
tegeles munitsipaalpolitsei eesotsas direktor Karl Kollaga
vaid inimeste teavitamisega
rikkumistest. Loomulikult sõltuvalt asjaoludest võib inspektor ka praegu väärteomenetluse
algatamisega hoiatusmenetlust
rakendada, kuid patustanud
kodanikul selle peale lootma
jääda siiski ei tasu.
Kahetasandiline
korrakaitse töötab
Esimesed kaks kuud on näidanud, et koostöö kahe järele-

Kahetasandilise korrakaitse põhimõte on ju
iseenesest väga lihtne 
riigile jäävad need
seaduserikkumised, mis
omavad tõsisemat
iseloomu ning mis
vajavad põhjalikumat
menetlemist.
Omavalitsuse kanda jäävad aga need deliktid,
mis küll kriminaalses
mõttes ei oma eriti suurt
tõsidust, kuid mida
esineb massiliselt ja mis
oma olemusega on vastuolus nii omavalitsuse
eeskirjadega, omavalitsusele delegeeritud
õigusaktidega kui ka
inimeste õigustundega.
On ju näiteks vales kohas
parkimine, lemmikloomade pidamise nõuete eiramine või
heakorraeeskirjade rikkumine
kaaskodanikele igati häiriv.
Eriti kui näiteks esimest esineb
lausa massiliselt.
Käesoleva artikli kirjutamise
hetkeks oli munitsipaalpolitsei
alustanud üle 140 väärteomenetluse, sh mitu menetlust
juriidiliste isikute vastu.
Kindlasti ei ole väärteomenetluste arv või laekunud trah-

Foto: Indrek Aija
Munitsipaalpolitsei registripidaja Kalju Hook, linnapea Mart Viisitamm ja munitsipaalpolitsei direktor Karl Kolla tutvuvad
Pärnu linna heakorraga.
vide summa need indikaatorid,
mida väga suurendada sooviksime, kuid üldise pildi kohaliku korrakaitseüksuse vajalikkusest need näitajad muidugi annavad.
Suurenev roll
Kindlasti tuleb augusti lõpus
kokku munitsipaalpolitsei esialgse struktuuri omal ajal paika
pannud linnavalitsuse komisjon. Arutada ühtteist on; enne
linnavalitsuse kolimist uude

majja Suur-Sepa tänaval tuleb
tulevikku silmas pidades kindlaks määrata isikkoosseisu suurus, samuti tuleb kriitiliselt üle
vaadata kogu linnavalitsuse
väärteomenetluse pool. Kui
linna väärteoregistri haldamine
läheb täielikult üle munitsipaalpolitseile, siis kindlasti tuleb arutada ka seda, kellele
jääb linnavalitsuses põhiline
väärtegude menetlemise kohustus.
Peale meie munitsipaalpolit-

sei loomist on aktiviseerinud
ka riiklik seaduselooja  Pärnu
Munitsipaalpolitsei on andnud
hinnangud nii korrakaitseseaduse eelnõule kui ka teinud
ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muutmiseks. Viimase puhul on
suure tõenäosusega oodata nn
munitsipaalpolitsei nime legaliseerimist  hetkel kannavad
nii Pärnu kui Tallinna korrakaitseüksused munitsipaalpolitsei nime, kuid seadusand-

luses taoline termin paraku
puudub. Kindlasti pole munitsipaalpolitsei nime kasutamine
kuidagi vastuolus seadusandlusega, lihtsalt korrakaitseüksuse konarliku nimetuse asendamine märksa suupärasemaga
aitaks tulevikus munitsipaalpolitseid loovates omavalitsustes ära hoida taolist segadust ja vääritimõistmist, nagu esines kohati siingi enne
uue üksuse loomist.

Pärnakad tutvusid Espoo elamumessiga
Pärnu korraldab aastal 2009 esimesena Eestis elamumessi. 11. augustil uudistas Pärnu Linnavalitsuse ja
Linnavolikogu delegatsioon Espoos Soome elamumesside traditsiooni ning külastas sealset messiala.
Messikülastusel teoks saanud
Pärnu elamumessi korraldajate
esimesel koosolekul keskenduti Pärnu messi korraldamise
põhimõtetele ja selle ettevalmistuse ajakavale. Pärnu
elamumessi läbiviimiseks sõlmitakse lähiajal leping Pärnu
Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti
Elamumessid vahel.
Pärnu mess tuleb pindalalt
üldjoontes sama suur kui Espoo elamumess 2006. Pärnu
messialaks ette nähtud Papiniidu 2 asuvast 11 hektari suurusest krundist kavatsetakse
hoonestuseks kasutusele võtta
umbes 6-7 hektarit.
Hoonestuse maht pannakse
täpsemalt paika algatatud planeeringu käigus, ent Soome
kogemusele tuginedes jääb ka
Pärnu messi maht 30-60 maja
piiresse.
Abilinnapea Mart Alliku
lausus, et Pärnu messiala planeeringu vastuvõtt ja avalik
arutelu peaks toimuma veel
selle aasta sees.
Pärnu elamumessi ülesehituse põhimõte on juurutada
innovaatilisi arhitektuurseid

ideid ja tehnilisi uuendusi.
Korraldajad loodavad leida
piisavalt loomingulist jõudu
Eesti enda arhitektidelt ja inseneridelt.
Pärnu delegatsiooni kuulusid
volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liikmed, elamumessi korraldamisega seotud
linnaametnikud, mittetulun-

dusühingu Eesti Elamumessid
esindajad ning kümmekond
Eesti ajakirjanikku.
Delegatsiooni juhtis Mart
Alliku.
Meie delegatsiooni võttis Espoos vastu Soome Elamumesside tegevdirektor Pasi Heiskanen. Tes andis ülemere kolleegidele ülevaate messi põhimõtetest,
ettevalmistuse
protsessist ning elamumesside
korraldamise
40-aastasest
ajaloost Soomes.

Foto
Aija

Elamumessi näidismajad, kuhu pääseb sisse uudistama iga külastaja.

Fotod: Linnavalisuse arhiiv
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NÄITUSED
Nooruse majas:

Piret Rohusaare õlimaalid,
ARS Kunstistuudio laste klaasimaalide näitus
ning portselanmaali näitusmüük

Uue Kunsti Muuseumis:

Rahvusvaheline autoportreede näitus Ma tunnen end
paremini;
UNITE. Soome kunstnike ühendus (maal, graafika,
skulptuur).

Kuhu minna

Alates 4. septembrist
alustab Nooruse Maja
Pärnu Rahvaülikool
erinevate keele-, arvuti-,
kunsti- ja käsitöökursustega. Info
www.noorusemaja.ee

T 5. september kell 15
Pärnu raekojas
VIVACELLO
Marius Järvi, Teet Järvi,
Leho Karin, Andreas Lend,
Kristjan Saar, Margus Uus
(tellod)
Kavas: Eller, Valgre, RimskiKorsakov, Rossini,
Piazzolla, Miller, Mancini,
Barber, ABBA
VIVACELLO moodustus
2006. aastal Marius ja Teet
Järvi eestvedamisel.
2001. aastal esineti
Haapsalus festivalil Viiulimängud. Seksteti repertuaari kuuluvad teosed klassikalisest muusikast kergemuusika töötlusteni. Suure
osa seadetest on teinud
Mari Järvi ning Werner
Thomas-Mifune.
Pilet 30 kr
P 10. september kell 12
Jüri Jaansoni Kahe Silla
jooks
Pärnu üks suuremaid
spordiüritusi - Jüri Jaansoni
Kahe Silla jooksu, peetakse
sel aastal juba kuuendat
korda. Start antakse kell 12
Laialt tänavalt. Distants on
8,9 km, parimatele auhinnad!
L 16. september kell 19
Pärnu kontserdimaja
(Saksamaa)
Gal James (sopran, Iisrael),
Aleksander Anissimov
(bass, Venemaa), Eesti
Rahvusmeeskoor , dirigent
Steven Sloane (USA)
Kavas: Bernstein.
Sümfoonia nr 1 Jeremija ,

ostakovit. Sümfoonia nr
13 Babi Jar op 113
19.09.1961 ajalehes
Literaturnaja Gazeta
ilmunud Jevgeni
Jevtuenko luuletus Babi
Jar oli rahvusvaheline sensatsioon. Toonases
Nõukogude Liidus polnud
keegi julgenud omamaisest
antisemitismist nii avalikult
rääkida. Teost muusikasse
valades vastandas ostakovit ennast võimuladvikule. Nagu karta oli, sai
ostakoviti 13. sümfoonia
esiettekandest opositsiooniliste meeleolude
demonstratsioon.
1919 loodud Bochumi
Sümfooniaorkestri rahvusvaheline läbimurre toimus
1958. aastal Brüsseli
Maailmanäitusel, dirigentideks Bruno Maderna ja
René Leibowitz. 1994. sai
orkestri kunstiliseks juhiks
ja dirigendiks IisraeliAmeerika päritolu Steven
Sloane, kes on rahvusvahelisel muusikaareenil tegutsenud üle 25 aasta.
Pilet 150 kr (100 kr)

P 3. september Nooruse majas
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu

P 17. september Nooruse majas
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu

T 5. september kell 15 Vivacello Pärnu raekojas
Marius Järvi, Teet Järvi, Leho Karin, Andreas Lend, Kristjan Saar,
Margus Uus

K 27. september
kell 11 Jussikese seitse sõpra Endla teatri suures saalis

K 6. september Nooruse majas
Uut hooaega alustavad Linetantsu kursused,
juhendaja Kaie Seger
kell 18.30 keskaste
kell 19.30 algajad
P 10. september
kell 12 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks Kesklinna silla juures
ujuvaluse kõrval
N 14. september Nooruse majas
Uut hooaega alustavad seltskonnatantsu kursused,
juhendaja Ants Lopsik
kell 18 algajad
kell 20 edasijõudnud
L 16. september
kell 19 Bochumi Sümfoonikud Pärnu kontserdimajas
kell 19 komöödia Linda tahab lahutada Endla teatri suures
saalis

inimesest, kes said ime läbi
nägijateks, ent nägemine ei
toonud neile õnne.
Lugu armastusest ja harjumisest, teineteise nägemisest uue pilguga, uue õnne
otsimisest ja vana õnne
juurde tagasipöördumisest.
Nimiosades Jüri Vlassov ja
Lii Tedre
L 30. september kell 19
Pärnu kontserdimaja
Rahvusvahelise
Muusikapäeva kontsert
W.A.Mozart. Idomeneo,
Kreeka kuningas
(kontsertettekanne)

N 28. september
kell 19 Martini ja Mary lugu Endla teatri Küünis
R 29. september
kell 19 Viimane näitus Endla teatri Küünis
L 30. september
kell 12 Kaval-Ants ja Vanapagan Endla teatri suures saalis
(viimaseid kordi)
kell 19 W.A.Mozart Idomeneo, Kreeka kuningas
kontsertettekanne Pärnu kontserdimajas
kell 19 Kauka jumal Endla teatri suures saalis
Kultuuriinfo pärineb Pärnu linna kodulehel asuvast kultuurikalendrist (www.parnu.ee). Lehe ilmumisgraafikust tingituna koostatakse ürituste koondinfo järgneva kuu lehe tarbeks jooksva kuu 10. kuupäeval (oktoobrikuu kultuurikalender koostatakse kodulehel oleva 10. septembri info
kohaselt).

Pärnu, Vaasa ja 50 koostööaastat kultuuris
Anu Juurma, Välissuhete nõunik
Aasta 2006 on pühendatud Vaasa-Pärnu suhete
50. aastapäevale. Ees aga seisavad veel kunstinäitused ja ühised kultuuriüritused. Septembri
lõpus avatakse Vaasa Taidehallis Pärnu kunstnike
valiknäitus. Lisaks saavad oma töid teistele näidata nii Vaasa kui ka Pärnu kunstiklubide
liikmed. Kunstiklubide ühisnäitus avatakse
Vaasas Kalleri Tornis oktoobris.
24.-27. oktoobril tuleb Pärnusse 50-liikmeline
Vaasa haridusdelegatsioon, kuhu kuuluvad õpilased, kes võtsid vastu Pärnu õpilasi Vaasas
veebruaris, õpetajad, lasteajajuhatajad ja haridusametnikud. Vaasa poolel olla plaan võtta
kaasa Vaasa kõikide koolide direktorid.
Lisaks plaanib Pärnusse tulla ka Vaasa linnapea
Markku Lumio.
See oli kõik väga lühidalt kokku võetud ja kindlasti saaks igast üritusest üksikasjalikult pikaltpikalt kirjutada.

Sõpruslinnal Vaasal on sel aastal aga ka teine
ümmargune aastapäev tähistada -Vaasa 400.
Suurt tähtpäeva tähistavad vaasalased suurejooneliselt. Aastapäevale pühendatud üritusi on
terve 2006 täis, need kulmineeruvad 1. ja 2.
oktoobril, kui tähistakse pidulikult linna asutamise aastapäeva.
Juba aasta algusest on nii Vaasas kui Pärnus
toimunud ridamisi üritusi. Veebruaris oli Pärnu
rahvas Vaasas. Esindatud olid linnaametnikud,
haridusinimesed ja sõpruskoolide õpilased.
Juunis omakorda olid Vaasa kultuuripäevad
Pärnus. Kaks päeva kestvad kultuuripäevad olid
täis nii meie kui ka Vaasa kultuurigruppide esinemisi. Pärnakate kultuurigrupid, Kajaka tantsijad
ja Piccolo suupillimängijad käisid Vaasas esinemas 9.-12. augustil.
Loodame, et mälestused 2006. aastast, mil tähistati kahe linna sõprussuhete 50. aastapäeva, jäävad pikaks ajaks ja eredalt kõigile pärnakatele
meelde.

K 27. september kell 11
Endla teatri suures saalis

Jussikese seitse sõpra
Väike Jussike tahab, et alati
oleks pühapäev. Et emmeissi oleks kodus ja saaks
palju mängida. Jussike otsustab pühapäeva üles otsida ja endale külla kutsuda
Osades Ago Anderson,
Kaili Närep, Lauri Kink,
Tambet Seling
N 28. september kell 19
Endla teatri Küünis
Martini ja Mary lugu
Lugu kahest pimedast

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

21. august 2006

Eesti Riiklik
Sümfooniaorkester, Eesti
Filharmoonia Kammerkoor,
Eesti Rahvusmeeskoor
Solistid: Juhan Tralla
(tenor), Joslyn Rechter
(sopran, Austraalia), Nina
Von Möllendorff (sopran,
Saksamaa), Kristine Gailite
(sopran, Läti), Mati Turi
(tenor), Allan Vurma (bass),
dirigent Olari Elts
Mozarti taasavastatud ning
vähetuntud ooperi esiettekanne toimus 1781. aastal
Münchenis. Eestis kõlab
teos kontsertversioonis ning
täies ulatuses esmakordselt. Ooperi süee pärineb
Kreeka mütoloogiast.
Kuningas Idomeneo satub
Trooja sõjast naastes tormi
kätte ning pääseb seeläbi,
et tõotab Neptunile ohverdada esimese maismaal
kohatava inimese. Selleks
osutub aga tema enda
poeg
Pilet 120 kr (80 kr)

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

Vaasa linnavaade. Repro

Algas kultuuriprojektide toetustaotluste vastuvõtt
Jana Moosar
kultuuriosakonna
juhataja
2007. aasta Pärnu linna kultuurieelarve kujundamiseks oodatakse 15. septembriks kultuuriprojektide taotlusi, millele soovitakse leida kaasrahastust linnavahenditest.
Pärnu kultuuripildi loomise põhieesmärk läbi linnaeelarvelise toetuse on luua tingimused
loovpotentsiaali arenguks ning
omaalgatuste sünniks.
Kultuuriprojektidele toetuste
määramisel on eelistatud tegevused, mis algatavad Pärnu
kultuuriruumis uusi liikumisi
ja arenguid, on orienteeritud
teadmiste sissetoomisele ning

jagamisele, sealhulgas korralduslike oskuste edasiarendamisele. Leiame tuge kultuuritegevusele, mis on läbi viidud
kõrgel professionaalsel tasemel. Eelistame Pärnu erinevate
korraldajate vahel sündivaid
koostööprojekte.
Sama tähtsaks peame rahvusliku omakultuuri rikkust väärtustavaid ning arendavaid tegevusi, kohalike ja rahvakalendri
tähtpäevade üritusi ning linnakodanikutunde kinnistamist.
Ei unustata üritusi, mis suunatud Pärnu kultuuriruumi tutvustamisele ja positiivse maine
kujundamisele Eestis ning rahvusvahelisel tasandil.
Segaduste vältimiseks oleks
hea meeles pidada, et reeglina

linn ei toeta aruandevõlglasi
ega kata ka juba teostunud
projektide kulusid.
Kuidas toetust taotleda?
Kõik, kes linna toetust taotlevad, täidavad toetuse taotluse
vormi koos täpsustavate lisadega ja esitavad selle Pärnu
kultuuriosakonnale. Taotluse
vorm on saadav Pärnu linna
koduleheküljel (KULTUUR,
dokumentide blanketid) ja
paberkandjal linna kultuuriosakonnas Rüütli 23.
Toetuse saajad avalikustatakse Pärnu linna koduleheküljel pärast Pärnu linna
2007. aasta eelarve kinnitamist.
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