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Linn laiendab raamatukogu

Pärnu linn ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid 13.
septembril välja Pärnusse rajatava Edela-Eesti
Loodus- ja Keskkonnahariduskeskuse ehk ökomaja
arhitektuurikonkursi. Ökomajast saab keskus
keskkonnaalasele haridus- ja huvitegevusele,
erinevatele kultuuriüritustele ning keskkonnaorganisatsioonide kontoritele.
Ökomajja on kavandatud rohelise info punkt, raamatukogu, keskkonnaklass, ringauditoorium, näitusesaalid, tähetorn, looduskunsti galerii, talveaed,
kasvuhoone, elavnurk lemmikloomadega,
ajalooliste ehitusmaterjalide väljapanek, kontorid,
mängu- ja puhkenurk, ökopood, zoopood ning
minizoo.
Ökomaja hakkab ümbritsema avalik park, mida linnaelanikud saavad kasutada puhkealana. Hoone
lähedusse plaanitakse rajada vabaõhuklass, mille
osaks on ilmajaam. Haljastusse hakkavad kuuluma
näidispeenrad aia- ja põllukultuuridega. Pargi serva
soovitakse rajada jäätmejaam koos konteinerite ja
kompostriga.
Ökomaja arhitektuurikonkursi üheks tingimuseks
on ökoloogilise elulaadi propageerimine ning
keskkonnasõbralike ehitusmaterjalide kasutamine.
Soovituslikud on päikeseenergial töötav soojaveesüsteem, võimaluste piires maaküte, vihmavee kogumise ja kasutamise süsteem ning muud ökotehnoloogilised lahendused.
Ökomaja arhitektuurikonkursi preemiafondiks on
125 000 krooni, mis jaguneb järgmiselt: 60 000 esimesele, 35 000 teisele, 20 000 kolmandale kohale
ning ergutuspreemiaks 10 000 krooni. Täpsed
võistlustingimused väljastab Arhitektide Liit.
Arhitektuurikonkursi tööde esitamise tähtaeg lõpeb
20. novembril. Lepingu sõlmimine konkursi võitjaga on plaanitud detsembrikuusse. Ehitustöid on
kavas alustada 2008. aastal.

Avati näitus Pärnu kuurordist

Foto: Mart Alliku

Tartu Ülikooli Pärnu kolledis avati näitus, mis kajastab Pärnu kujunemist ning arengulugu.
Fookuses on aeg, mille kestel kujunes Pärnust kui
suletud kindluslinnast avatud ning rohelusse uppuv
suvituslinn kui rohkete parkide, varjuliste alleede ja
elegantse arhitektuuriga mereäärne kuurort.
Näitus on avatud 30. septembrini, esmaspäevast
reedeni kell 9.16. Tartu Ülikooli Pärnu kolledis
Ringi 35.

Käes on sügis ja algavad lehekoristustööd.
Kuidas vabaneda lehehunnikutest?
Kuhu viia kodused jäätmed?
Kuidas linn heakorra eest hoolitseb?
Loe lk 4

tasuta

Foto: Indrek Aija
Osa 2002. aastal valminud keskraamatukogu hoonest jäeti rahapuudusel välja ehitamata. Järgmisel aastal algava laiendamise
käigus saab hoone uue ja kaunima ilme, sest ajutised plekkfassaadid asendatakse klaasiga.

L

innavalitsus on algatanud keskraamatukogu
laiendamise projekti,
millega kavandatakse raamatukogu järgmisel aastal
lõplikult valmis ehitada.
Praegune keskraamatukogu
hoone valmis 2002. aastal,
kuid kujutab endast vaid osa
kogu projekteeritud hoonest.
Rahapuudusel jäeti hoone tervikuna välja ehitamata ja sellisena on tegutsetud tänaseni.
Praeguse seisuga on linn raamatukogu laiendamise päevakavva võtnud ja linnavalitsuse ehitusteenistuse hinnangul
peaks ehitustegevus algama
järgmisel aastal. 2007. aasta
teises pooles on lootust juba
uuenenud raamatukokku pääseda.

Praegu on raamatukogu kasutuses ligi 2600 ruutmeetrit.
Laiendamisega saab raamatukogu juurde enam kui 900
ruutmeetrit põrandapinda.
Esimesel korrusel saab raamatukogu lisaks olemasolevatele ruumidele kohviku, 150ruutmeetrise saali koos kino
näitamise võimalusega ja ruumid raamatupoe jaoks. Teisel
korrusel saab lisaruumi lasteosakond, samuti lisandub
multifunktsionaalne saal.
Kolmandal korrusel laiendatakse muusikaosakonda.
Kogu hoone klaasfassaad lõpetatakse. Ajutised plekkfassaadid eemaldatakse. Lisatakse
esimest ja teist korrust ühendav
pandus, mille all saame eksponeerida kunagise komtuurilossi

Pärnu Linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Enno
Tammekivi annab ülevaate
selle sügise suurematest teeja torustikutöödest linnas.
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kindlustuse varemeid.
Pärnu raamatukogu projekteerinud arhitektuuribüroo 3+1
arhitekt Markus Kaasik ütles,
et praegu tehakse esialgsesse
projekti muudatusi, kuna selle
valmimisest on möödunud neli
aastat ja vahepealse ajaga on
linna vajadused mõnevõrra
muutunud.
Igal juhul on selge, et kui raamatukogu lõpuks valmis saab,
on see tänasega võrreldes nagu
öö ja päev. Praegu ei saa raamatukogu niivõrd hästi toimida, kuna avalikud ruumid on
sisuliselt ära lõigatud. Maja on
arhitektuuriliselt kole, sest
puudub korralik fassaad ja pole
tehtud haljastust, ütles Kaasik.
Kaasik lisas, et projekt näeb
Raeküla Vanakooli
Keskuse arendusspetsialist Piia Karro kutsub kõiki
huvilisi seltsimaja tegemistest osa võtma.
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raamatukogu ette klaasist hoonena ja sellisena peaks see ka
järgmisel aastal valmima.
Sellest saab maja, kus sees
toimuv tegevus paistab hästi
välja ja vastupidi. Nii moodustab raamatukogu hästi integreeritud osa linnaruumist,
rääkis Kaasik. Ta avaldas ka
lootust, et raamatukogu ehitustööde ajaks ei suleta.
Keskraamatukogu laiendamine
maksab 20-25 miljonit krooni.
Vajalik summa tuleb linnaeelarvest, osa loodetakse saada
kultuuriministeeriumist.
Pärnu Keskraamatukogu alustas tööd 1909. aastal 400 eestikeelse raamatuga. Täna on
Keskraamatukogus 391 000
teost ning ligi 22 000 lugejat.
Artur Jugaste
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Pärnu emajõgi avaneb linnarahvale

Mart Alliku
Pärnu abilinnapea
Eesti keeles on üks ilus nimi:
Emajõgi. Eestlane teab, et see
jõgi voolab Võrtsust Peipsi ja
toidab oma teel veega ning
tarkusega ka Tartu linna. On
ammu unustatud, et meie oma
Pärnu jõge on samuti kutsutud
Emajõeks. Täna meenutab seda
üksnes Emajõe tänav VanaPärnus ja mingil määral
Embecke-nimeline restoran
Pärnu hotelli all.
Olgu kuidas on, aga Emajõe
nimi väljendab midagi suurt ja
võimast, mida ei saa kaua
peita. Nõukogude aeg müüris
või tarastas Pärnu jõe kaldad.
Jõgi küll jäi, aga inimesed linnas seda ei tundnud.
Taasavastatud jõgi
Mõned aastad tagasi oli meil
Pärnus aasta teemaks Jõe
aasta. See oli ilus mõte ja ilmselt loodeti sellelt aastalt
rohkemat. Linn aga ei saa ühe
teema-aastaga muuta seda,
mida on tehtud või tegemata
jäetud aastakümnetega. Tähtis
on,
et
üritati
muuta
stereotüüpe.
See, mis toimub täna linnaplaneerimise vallas, näitab, et

Pärnu jõe kaldad alles
hakkavad avanema. Pärnu jõel
on ees uued ja huvitavad ajad.
Jõe kallas alates Papiniidust
kuni suudmeni peaks lähema
kümne aastaga muutuma tundmatuseni.
Kalakombinaadi
lammutamine on sellel rindel
oluline võit. Ka elamualade
kerkimine jõe kaldale on loogiline. See ala pakub ju nii
mõndagi ihaldusväärset kauneid vaateid, avarust, võimalust hoida paati läheda asuvas paadisillas. Sellised võimalused on Eesti oludes
unikaalsed. Viimane viisteist
aastat on rannarajoonis palju
ehitatud ja korda tehtud. Nüüd
on järjekord jõekallaste käes.
On väga tähtis, et jõekaldad
oleksid avatud kõigile. Seda
nõuab ka seadus. Linnavalitsus
jälgib tähelepanelikult, et
kõigis projektides sellega
arvestataks.
Linn saab areneda ainult koostöös ettevõtjatega. Seda näitas
ehedalt nn Maseko juhtum, kus
üritati aastaid kalakombinaati
sundida vähem haisutama ja
kallasrada avama. Pööret ei
toonud aga mitte kohtus
käimine, vaid lahendus leiti
siis, kui vahetusid kalakombinaadi
omanikud.
Uued
omanikud otsustasid tootmise
lõpetada ja rajada 14-hektarisele krundile elamuala.

Paadid treileritelt sildade
äärde
Heaolu tõus on hüppeliselt kasvatanud paadiomanike hulka.
Paadisadamaid aga napib.
Linnal on mitud kohta, kuhu
neid võiks lähitulevikus rajada.
Sama plaanivad ka mitmed

on hoonestusõiguse omanikud
korraldanud
arhitektuurikonkursi. Loodame seal näha
terviklahendust. Ka linnal on
soov planeerida Laia tänava
äärse
garaaikooperatiivi
asemele midagi südalinnale
kohasemat. Tegemist saab olla
üksnes piisavalt väärika ja
ühiskondlikku
funktsiooni
kandva hoonega.

Foto: Indrek Aija
Lähitulevikus võiks jõe äärde rajada uusi paadisadamaid, sest heaolu tõus on hüppeliselt kasvatanud paadi- ning jahiomanike hulka.
jõeäärsed arendajad. Siin on peavad üksteisest lugu, või lihtsalt kahju, sest üldplakonkurents ainult tervitatav.
oleme lihtsalt kamp rullnokki neeringus pakutud Raba-Vingi
Linnavalitsuse arvates võiksid paadi- või autoroolis.
koridor poleks parem ega
avalikud paadisadamad asuda
kergem tee. Tõenäoliselt näeb
Pilli-Liiva ja Vana-Sauga piir- City jõe kaldal
Pärnu sel sajandil veel üht
konnas. Kasvav paadiliiklus ei Raba-Aia tänava silla planee- silda, näiteks Liiva tänava
tohiks meie sõudjaid ja aeruta- ring on suunatud avalikule väl- piirkonnas. Kuid selleks ei ole
jaid kohutada. Jões on vett japanekule. On selge, et see aeg veel küps. Küll on aga aeg
piisavalt ja see kuulub kõigile. toob kaasa ka vaidlusi. Kas uue linnakeskuse tekkeks, mis
Küsimus on ainult, kas oleme need vaidlused võiksid muuta hakkab juba nii paberil kui ka
vana mererahvas, kas oleme sillakoridori asukoha valikut, betoonis ilmet võtma Pika
inimesed, kellel on oma eetika on täna raske öelda.
tänava ja jõe vahel.
ja traditsioonid ning kes Planeeringu luhtumisest oleks Endise REV-i territooriumile

Raudteejaam kesklinnale
lähemale
Arvestades paljusid asjaolusid
meie raudteeliikluse ja teedevõrgu arengus, on linnavalitsus
kindlal seisukohal, et reisiraudteejaam peaks asuma kesklinnale
lähemal. Tänasesse
ajaloolisse kesklinna raudteejaama oleks seda vist võimatu
tuua. Küll aga on võimalik tuua
see Raba ning Ehitajate tee
ristmiku piirkonda. Uue silla
valmimisel oleks tänase bussijaama ja tulevase raudteejaama
vahemaa ligikaudu 1600
meetrit. Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi
kantsler Marika Priske on andnud mõista, et riik on valmis
investeerima pigem Pärnut ja
Tallinna ühendavasse rongiliini, kui nende kahe linna vahelist autoteed neljarealiseks ehitama. Seega peaks raudteeühendus Tallinnaga paranema. Kas ka Riiaga ja
Berliiniga, sõltub otsusest, millist koridori mööda hakkab
jooksma uus, Euroopa suunaline raudtee.
Eestis ja Pärnus on sündimas
suured asjad. Lootkem koos, et
meie riigi majandus selleks ka
piisavalt kasvab.

Raekojas algab pärastlõunakontsertide sari
5. septembril allkirjastasid Pärnu Kontserdimaja ja
Pärnu Linnavalitsus koostöölepingu, mille järgi kõlavad Raekojas kord kuus kontserdid sarjast Pärastlõuna Raekojas.
Esinejatena astuvad üles Tel- maja direktor Marika Pärk
losekstett, ansambel Voces Kellaajaliselt sobivad pärastMusicales, Weekend Guitar lõunased kontserdid eriti hästi
Trio, Tallinn Baroque, Canto- noortele ja eakatele, kes pimeres Vagantes, Virgo Veldi ning dal ajal hilisemaid kontserpaljud teised tunnustatud muu- diaegu pelgavad. Vaatamata
sikud.
pärastlõunasele ajale ei ole
Pärnu Raekoda on alati olnud esinejad teisejärgulised. Tegu
hinnatud kontserdipaik, sõnas on meie parimate muusikutega
linnapea Mart Viisitamm Pä- võimalikult laias valikus.
rastlõunased kontserdid anna- Esitatakse muusikat pea igale
vad linlastele ilusa põhjuse ka maitsele, alates barokist ning
päevasel ajal Raekoda külasta- lõpetades operetiga.
da.
Kontserdid algavad teisipäeva
Mul on väga hea meel, et pärastlõunal kell 15, seega
Raekoja saali väärtustatakse selges päevavalges. Kuna lekui väga hea akustikaga kont- pingu kohaselt saab Kontserserdikohta, ütles Kontserdi- dimaja Raekoda kasutada tasu-

ta, on piletihind kõigile külastajatele vaid 30 krooni.
Üks kontsert kestab umbes
tunni. Raekoda mahutab korraga ligi 100 muusikakuulajat.
Lepingu allkirjastasid Marika
Pärk ning Mart Viisitamm.

Pärastlõuna
Raekojas
Teisipäeval,
3. oktoobril kell 15
esinevad Pärnu
Raekojas Virgo Veldi
saksofonil, Karoliina
Leedo flöödil ja
Ave Kruup klaveril.

Andrus Kivirähk tuleb Pärnusse
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Uus tn 4, Pärnu, 80098,
Telefon 443 1405

Kirjastaja: Veebimees OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine leht ilmub 23. oktoobril

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

Neljapäeval, 5. oktoobril kell 16.00 kohtub Pärnu
Keskraamatukogu (Akadeemia 3) kolmanda korruse
üldlugemissaalis lugejatega kirjanik Andrus Kivirähk.
Kivirähk on tuntud ajakirjaniku, lasteraamatute kirjutaja, Ivan Orava looja ning "Rehepapi" autorina.
Huvilised on oodatud.
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Sügis tõi lapsed taas koolidesse
Alanud kooliaastal pannakse suurt rõhku kooli ja kodu
vahelise suhtluse arendamisele, mis toimub e-kooli ja
isiklike arenguvestluste läbi.
Silvi Murulauk
haridusnõunik
Kooliaasta algusest on peagi
möödas kuu. Küllap on selle
ajaga nii õpilastel, õpetajatel
kui kindlasti ka lastevanematel
kujunenud kindel rütm ühtekokku 175 päeva kestvaks õppeperioodiks. Selle aja jooksul
peab õpilastel kogunema nii
palju teadmisi-oskusi, et klassikursus edukalt lõpetada. 411
koolilapsel on see esmakordne
kogemus, 751 õpilast alustasid
aga viimast üldhariduskoolis
õppimise aastat.
Selle aja jooksul peab õpetajatel jaguma palju tarkust ja teadmisi, aga ka oskust oma tarkust
iga õppurini viia. Lapsi õpetab
541 pedagoogi. Esimest korda
alustas tööd neli noort õpetajat.
Tagasivaade lõppenud
õppeaastale
2005/2006. õppeaasta oli üldiselt edukas. Tasemetööde ning
lõpu- ja riigieksamite õpitulemused on peaaegu kõik kõrgemad riigi keskmistest. Kõikide
Pärnumaa koolide arvestuses
tegid riigieksamid kõige
paremini Humanitaargümnaasiumi õpilased, kes saavutasid
kõrge punktisumma kirjandi
kirjutamises, ajaloos, inglise
keeles, bioloogias ja ühiskonnaõpetuses. Koidula gümnaasiumi õpilased olid kõige tublimad füüsikas, matemaatikas,
ajaloos, inglise keeles, keemias
ja bioloogias.
Enamus lõpetajatest jätkab
õpinguid kutse- või kõrgkoolides. Paljud noored on otsustanud haridusteed jätkata
väljaspool Eestit.
Hea, et Pärnu linn toetab edukaid õppureid omapoolse stipendiumiga
Käesoleva õppeaasta
suunad
Nagu eelmiselgi õppeaastal, on
ka tänavu Pärnu linna haridusasutuste peaeesmärgiks lapse
individuaalse arengu toetamine. See tähendab, et kool peab

noore inimese arenguks looma
tingimused, mis aitavad õpilasel kujuneda iseseisvaks inimeseks.
Iga laps tahab koolis hästi
toime tulla ja tubli olla ning
vajab märkamist ja tunnustamist. Samuti on tal vahel tarvis
julgustust või lihtsalt võimalust
abi paluda. Lapsevanemad ja
pedagoogid peaksid oskama
näha nii õpiraskustes last kui
ka eriti andekat õpilast.
Tugisüsteemide kohta saab informatsiooni koolis klassijuhatajalt või õppealajuhatajalt,
samas võib pöörduda ka õppenõustamiskeskuse või haridusosakonna spetsialistide poole.
Tagasiside lapsevanemale
Lapsevanem saab tagasisidet
eelkõige arenguvestluste kaudu, mida kool on kohustatud läbi
viima vähemalt kord õppeaastas.
Arenguvestlusel peaks sõna saama eelkõige õpilane, kokkusaamine ei tohiks kujuneda õpetaja
monoloogiks või õpetaja ja
lapsevanema dialoogiks, samuti mitte süüdistamiseks või
etteheidete tegemiseks.
Vestlusel on kõige olulisem
laps ise. Siin saab ta ennast ja
oma võimeid vanemate ning
õpetaja kaasabil analüüsida,
arutada läbi oma tulevikuplaane, õppetulemusi ja arenemisvõimalusi.
Kiiret infot oma lapse tegemiste ja edusammude kohta
hakkab lapsevanem saama ekooli käivitamisel. E-kool on
interneti põhine kooli ja kodu
vaheline suhtlemiskeskkond,
kus koolid hoiavad õppeinfot
elektroonselt.
Nii näevad õpilased ise ja ka
lapsevanemad õppetulemusi.
Iga kasutaja saab e-koolis turvaliselt ligi vaid sellele infole,
mida tal on õigus näha.
Mõnes Pärnu linna koolis on ekool juba täielikult rakendunud, mõnes on liitunud üksikud
klassid. Lõppeesmärgiks on
interneti põhise kooli ja kodu
vahelise suhtlemiskeskkonna
toimimine igas koolis.

Foto: Indrek Aija
Pärnu koolilapsed on tublid - möödunud kooliaastal olid peaaegu kõik siinsete laste
õpitulemused kõrgemad riigi keskmistest tulemustest.
Tagasiside
haridusosakonnale
Haridusosakond kui kooli pidaja esindaja saab koolides toimuva kohta tagasisidet koolide
külastuste ja nõustamise kaudu, mida teostatakse kord aastas. Võib öelda, et kõigis koolides on õpiraskustes õpilased
teada ja tähelepanu all. Neile
rakendatakse kas individuaalset aine- või õppekava, mille
eesmärgiks on lapse individuaalsusest ja erivajadustest lähtuv õpetamine ning õpiraskuste
ületamine.
Õpilase individuaalse arengu
toetamisel on märgata häid tulemusi: põhjuseta puudumiste
arv on vähenenud võrreldes
eelmise aastaga kolm korda ja
koolikohustuse täitmata jätvate
õpilaste arv on vähenenud 42lt
25le. 2004/2005. õppeaastal oli
põhihariduseta koolist väljalangenud õpilaste arv 42, möödunud õppeaastal jäi põhihariduseta 12 õpilast.
Põhjus on probleemi varasemas märkamises, tugisüsteemide heas ja koordineeritud
töös ning lapsevanemate õigeaegses kaasamises.

Andekate laste
lisavõimalused
Koolides võivad andekad lapsed end proovile panna ja eakaaslastega konkureerida mitmesugustel koolisisestel võistlustel.
Väljaspool kooli saavad õpilased oma teadmisi näidata nii
linna, piirkondlikel kui ka
üleriigilistel olümpiaadidel ja
konkurssidel.
Noorte Teaduskeskuses, mis
asub Tartu Ülikooli Pärnu Kolledi juures, avati sel õppeaastal lisaks inglise keele, bioloogia, filosoofia, matemaatika, füüsika ja keemiakursusele
ka lingvistika ja kirjandiõpetuse kursus.
Võimalus valida
riigikaitseõpetuse kursus
Kui varem oli vaid kahe kooli
gümnaasiumiastme õpilasel
võimalus läbida riigikaitseõpetuse valikkursus, siis käesoleval õppeaastal saab seda teha
kõigis koolides.
Riigikaitse kursuse peamine
eesmärk on õpilaste valmiduse
kujundamine oma kodumaa
kaitsmiseks.

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma kohustustest ja õigustest, lähtudes kaitseväeteenistuse seadusest; ning ettekujutuse ajateenistusest, osates
hinnata tagajärgi, mis kaasnevad oma kohustuste täitmata
jätmisel.
Riigikaitse kursuse õpetajateks
on Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja Pärnu üksik-jalaväepataljoni koolituse läbinud
spetsialistid.
Tähtsamad asjad koolis
Koolis peavad olema ühtviisi
tähtsal kohal nii teadmiste ja
oskuste omandamine kui ka
väärtuskasvatuse põhimõtted:
head suhted ja sallivus.
Õppijate, õpetajate, juhtkonna
ja lastevanemate vaheliste heade suhete loomine, hoidmine ja
juhtimine on kooli juhtkonna
pädevuses.
Ka selle õppeaasta koolirahu
leping rõhub nulltolerantsile
koolivägivalla suhtes.
Oluline on märgata enda kõrval
igal sammul inimest. Õpilane
on ja jääb koolis kõige tähtsamaks.

Uus kooliaasta toogu värvilisi toone

Mart Viisitamm
Pärnu linnapea
Linnapea Mart Viisitamm
pidas 1. septembril kooliaasta
alguse puhul kõne, milles
soovitas näha maailma mitte
ainult must-valgetes toonides:

Eesti tuntumaid psühholooge
Peeter Tulviste on põhjalikult
uurinud Lääne tsivilisatsiooni
ja loodusrahvaste mõtlemissüsteeme. Ta on oma uuringute
põhjal välja selgitanud, et loogika, millel põhineb kogu Lääne tsivilisatsiooni õigussüsteem ja ühiskonnakorraldus, ei
ole arusaadav loodusrahvastele.
Kui anda koolis käinud inimesele järgmine loogikaülesanne:
ämblik ja karu liiguvad alati
koos; kui karu on puu otsas,
kus on ämblik, siis koolis käinud inimene vastab loogiliselt,
et ämblik on ka puu otsas.
Kui aga esitada sama küsimus

mõnele loodusrahva esindajale, vastab too, et ta ei tea, sest
ta pole ämblikku näinud ja selleks, et teada, mida ämblik
praegu teeb, peaks teda kõigepealt nägema. Ja pealegi, ütleb
loodusinimene, ei ole ta varem
näinud ühtegi karu, mis ämblikuga koos ringi liiguks.
Kui nüüd võrrelda Lääne
ühiskonna inimese ja loodusrahva sekka kuuluva inimese
vastust, siis ei saa väita, et üks
või teine oleks valesti vastanud. Ühest küljest on ju
loogiline, et kui ämblik ja karu
alati koos liiguvad, siis ämblik
on samas kus karugi. Kuid tei-

sest küljest on väide, et on olemas ämblik, kes kogu aeg
karuga koos ringi liigub, üsna
ebaloogiline.
Hariduse üks olulisemaid eesmärke on õpetada inimest mõtlema laiemalt kui õige-vale
süsteemis ja õpetama maailma
jälgima ning mõistma. Peeter
Tulviste uuring on omanäoline
just sellepoolest, et õpetab
maailma mõistma ning paneb
meid mõtlema väljaspool tavalisi raame.
Kuigi inimese iseloomu ja
väärtuste kujundamisel on peamisel kohal perekond, annab
just kool väga olulise panuse

inimese maailmapilti. Oskus
mõtelda kriitiliselt ja mitte ainult must-valgelt, on üks olulisemaid oskusi, mis ühel inimesel olla võib. Kui Galilei
oleks kuulanud teisi inimesi,
poleks ta tulnud välja tõestusega, et maakera on ümmargune. Kui vennad Wrightid
oleksid kuulanud teisi inimesi,
ei oleks nad leiutanud lennumasinat.
Soovin Teile algavaks kooliaastaks avatust ja mõistmist
ning oskust otsida lisaks
mustale ja valgele veel teisigi
toone.
Tegusat õppeaastat kõigile!

Teated
Linn kaebas kooli
remontinud ettevõtte
kohtusse

Pärnu Linnavalitsus kaebas
kohtusse Raeküla Gümnaasiumi võimla põrandat ehitanud Altis Sport OÜ, kuna
ehitaja ei ole suutnud kinni
pidada ei tähtaegadest ega
ehitustööde kvaliteedist.
Hagi esitati 854 372 krooni
välja nõudmiseks.
Töö oli tehtud soss-seppade tasemel, sõnas abilinnapea Raul Sarandi Ehitaja
peab kinni pidama tähtaegadest ning tagama töödele
kvaliteedi ja garantii.
Pärnu Linnavalitsus ja Altis
Sport OÜ sõlmisid lepingu,
mille kohaselt Altis Sport
OÜ kohustus remontima
Pärnu Raeküla Gümnaasiumi võimla põranda 8.
oktoobriks 2005. Töö hilines 82 päeva ning võimla
anti üle puudustega. Töö
ülevõtmisel selgus, et see
oli teostatud ebakvaliteetselt, põrand oli ebatasane
ning põrandalipid läksid
kergelt lahti. 30. detsembril
sõlmiti Altis Sport OÜ-ga
kokkulepe puuduste kõrvaldamiseks. 15. augustil möödus puuduste likvideerimise
tähtaeg, kuid parandustööd
on endiselt lõpetamata.
Pärnu Linnavalitsus on kohtule esitanud hagi, mille kohaselt nõutakse Altis Sport
OÜ-lt 854 372 krooni nõuetele mittevastavate ehitustööde eest.
Tänaseks on leitud uus ehitaja - AS Renet. Linna kolmandasse lisaeelarvesse lisatakse ka täiendavad vahendid võimla seinte ning
riietusruumide remondiks.
Raeküla
Gümnaasiumi
võimla saab korda sel
sügisel.

Algas üle-eestiline
koolirahu

1. septembril kuulutatas
haridus- ja teadusminister
Mailis Reps Tartus Raekoja
platsil välja üle-eestilise
koolirahu.
Kaheksandat korda toimunud koolirahu väljakuulutamise tseremoonial sõlmisid haridus- ja teadusminister ning Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja koolirahulepingu, et ka alanud
õppeaastal valitseks Eesti
koolides töine ja sõbralik
meeleolu ning õpilaste ja
õpetajate koostöö tugineks
teineteisemõistmisele
ja
usaldusele.
Tervituseks võtsid sõna ka
Tartu linnapea ja haridusosakonna juhataja. Ürituse
lõpetas programm Noortelt
noortele, kus astusid üles
Laura Põldvere, Slide-Fifty,
tsirkusestuudio Fox, Hetero
tantsustuudio, laulustuudio
Fa-Diees ja paljud teised.
Koolirahu programmi juhib
Eesti Noorstootöö Keskus.
Programmiga on erinevate
tegevuste kaupa liitunud
MTÜ T.O.R.E.
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Sügisesed koristustalgud

Heakord on meie kõigi huvides

Mida teha puulehtedega?
Vastab Pärnu Linnavalitsuse keskkonnateenistus
Linnavalitsuse majandusosakond korraldab tänavu sügisel lehtede langemise ajal tasuta puulehtede äravedu. Täpsema aja
anname aegsasti teada meedia kaudu.
Puulehed, mis on pakendatud kottidesse, korjatakse peale
järgmiste alleedega tänavate äärest:
Rääma, J. W. Jannseni, Sadama, Esplanaadi, P. Kerese, Pärna,
Nikolai, Karja, Riia mnt (alates Tammsaare pst Kesklinna
poole), Väike-Kuke (lõigus Suur-Sepa kuni Suur-Posti), Kalda
tn, Uus-Sauga, Supeluse, Tammsaare, Roheline, Kaevu ja Aia
(Karuselli kuni Karja).
Kotid tuleb paigutada sõidutee poole haljasalale. Rõhutame, et
äravedu korraldatakse ainult puulehtedele. See tähendab, et
olmejäätmeid peale ei korjata.
Ohtlike jäätmete kogumise kampaania
Oktoobris korraldab Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS-iga
Ragn Sells Pärnu linnas elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumise.
2.6. oktoobrini võetakse telefonil 15 155 elanikelt vastus tellimusi, mille alusel koostatakse jäätmete kogumiseks optimaalne marsruut.
Elanikel on võimalik anda tasuta ära kodusesse majapidamisse
kogunenud kasutamiskõlbmatud akud, patareid, vanad õlid,
ravimid, mürkkemikaalid, värvid, lahustid, väetised, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt kraadiklaasid) ning vananenud
koduelektroonika (televiisorid, kineskoobid, külmkapid, mikserid, veekeetjad, arvutiosad jne) ja tulekustutid, päevavalguslambid.
Samal ajal võivad kõik linnaelanikud viia Paikre
Sorteerimisjaama kodus eelnevalt sorditud jäätmeid ning anda
need liigiti ära vastavatesse konteineritesse. Selleks ettenähtud
estakaadi äärde on paigutatud suurkonteinerid, kuhu saab jätta
vanapaberit-pappi-kartongi, metallijäätmeid, pakendeid (nii
klaasist, plastist kui metallist), elektri- ja elektroonikajäätmeid
ning vanu sõiduauto rehve (tasuta kuni kaheksa rehvi). Paikre
Sorteerimisjaam asub Raba tänav 39 ning on avatud
esmaspäevast reedeni kell 8-20 ja laupäeviti kell 9-17.
Pühapäeviti on sorteerimisjaam suletud.

JUHIS JÄÄTMETE
SORTEERIMISEKS
Eelsorditud jäätmed  jäätmed, mis kogutakse
tekkekohas eraldi lades-tatavatest jäätmetest ning
mis võetakse järelsorteerimiseks vastu Paikre jäätmete sorteerimisjaamas ja Paikre Prügilas.
Eelsorteerimiseks mittesobivad jäätmed  jäätmed,
mida Paikre sorteerimisjaamas vastu ei võeta.

n Eelsorditud jäätmed:

1) Klaasist jäätmed  klaastaaralt tuleb eemaldada metallkorgid ja kraed.
ühekordselt kasutatavad klaaspudelid, klaaskonservipurgid, joogiklaasid
värvitu klaastaara, pruun klaastaara, roheline klaastaara, muu värviline
klaastaara
2) Metallist jäätmed
Konservikarbid, Joogipurgid,
Alumiiniumalused  alumiiniumkaaned, alumiiniumfoolium,
metallist väikeesemed, majapidamistarbed, muud metallijäätmed
3) Plastikust jäätmed
kiled, kilekotid, plastjoogipudelid plastpakkekarbid,
polüstüreenist pakkekarbid ja alused, pakkimisalused,
kehahooldus- ja pesuvahendite pudelid, toiduainete plastikpudelid
plastkanistrid, plastist pakkekastid, kasvuhoone- ja põllumajanduskile,
nn salvo-tüüpi kelgud, taarakastid, plast
4) Paberjäätmed
Lainepapist karbid, ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, raamatud
kalendrid, voldikud, reklaambroüürid, pakkepaber, vihikud, kaustikud
ümbrikud, kirjutus- ja arvutipaber, kataloogid, tapeedijäägid

Eelsorditud jäätmed peavad olema puhtad ja kuivad!

n Eelsorteerimiseks sobimatud jäätmed:

1) Biolagunevad jäätmed
muna- ja pähklikoored, toidujäätmed, köögiviljajäätmed, kohvipaks koos
kohvifiltriga, majapidamispaber, puuviljajäätmed, pabertaskurätid,
teekotikesed, riknenud puu- ja juurviljad, pagaritooted, puuoksad, hein,
põõsaoksad, lilled, lehed, kasutatud lillemuld, umbrohi
2) Muud jäätmed
turvaklaas, aknaklaas, tulekindel, klaas, klaasmoodulid, keraamika,
päevavalguslambid, optiline klaas, portselan, peegliklaas
aerosoolipudelid, jääke sisaldavad pakendid mänguasjad joogi- ja piimapakid, vaakumpakendid, ühekordselt kasutatavad nõud, tuhk,
kopeerpaber, võileivapaber kaetud paber harjad, põrandaharjad,
küürimisharjad, tihendusmaterjal, disketid, kassetid, jalgrattakummid,
värvilindidfilmid, fotod, täitesulepead, pastakad, pliiatsid, rulood,
kardinad, elektripirnid, hügieenitooted, hügieenisidemed, isolatsioonimaterjal (nt. klaasvill) pühkmed, küünlajupid, konid, väikeloomade
mittekomposteeritav allapanu, kondid, vorstinahad, nahk, kotid, kaltsud,
tühjendamata pakendid, põrandakattejäägid, vahtkumm, jalatsid, riided,
tekstiil, tolmuimejakoti sisu, sidumismaterjal, plaastrid, vatt, ühekordselt
kasutatavad mähkmed, hambaharjad

25. september 2006

Raul Sarandi
Pärnu abilinnapea
Sügise algus annab linnale ja
majaomanikele märku taas
kord lähenevatest lehe- ja lumekoristustöödest. Selles valguses võiks veidi rääkida Pärnu linna heakorrast laiemalt.
31. augustil toimunud linnavolikogu istungil esitasid sotsiaaldemokraatidest linnavolinikud Epp Klooster ja Valter
Parve ettepaneku tühistada
Pärnu linna heakorraeeskiri.
Nende sõnul olevat eeskiri
läbimõtlematu, kohmakas ja
ebaõiglane linna eakate elanike
suhtes.
Ka Pärnu Postimehe ajakirjanikud on korduvalt avaldatud
arvamust, et heakorraeeskiri
seadustab orja- ja sunnitöö ja
leiavad, et linn peaks koristama
kõiki aiataguseid ja majaesiseid.
Eeskujud mujalt
maailmast
Lugupeetud arvustajad ja linnakodanikud! Maailma linnad
on kujunenud aastasadade
jooksul. Sarnaselt linnakultuuriga on arenenud ka arusaamad
ühisreeglitest, korrast ja kokkulepetest. Paiguti on erinevused üsna suured  reeglid ja
vastutusmäärad on erinevad
ning ka karistused kõiguvad
olematutest ülimalt karmideni.
Siiski kehtib enamikes Euroopa kultuuriruumi kuuluvates linnades heakorra põhialusena üks oluline postulaat 
igaüks hoiab oma väravaesise
puhtana ja korrektsena.
Heakorra hoidmiseks kehtestatakse reeglid ja need on
kodanikele ja linnas viibijatele
kohustuslikud. Näiteks kodulooma tegude eest vastutab

kodulooma omanik, prügi ja
praht ladustatakse selleks ettenähtud kohtades, reovett ei
lasta otse loodusesse, parkides
ei murta puudelt oksi, avalikust
lillepeenrast ei korjata roose
jne.
Reeglid ja korrad on üldised ja
mõeldud täitmiseks nii kodanikele kui ka linnakülalistele, nii maja-, maa- kui korteriomanikule. Tavaliselt on aga
igal heal reeglil ka erandid ja
teatud rakendussätted.
Heakorrareeglite erandid võivad tuleneda linnaplaneeringust, liiklusintensiivsusest,
avalikest huvidest või muust
sellisest.
Kedagi hätta ei jäeta
Pärnu linnas kehtib üldreegel,
et puhastusalaks loetakse krundi piirist sõidutee servani ja
selle ala hoiab korras maaomanik. Järgnevad täpsustused
ja ühiskassast (loe: linnaeelarvest) hooldatavate alade määratlused  pargid ja haljasalad,
avalikud jõekaldad, bussipeatused jms.

Mida linn hooldab?

Pärnu linnavalitus
hooldab kokku ligikaudu
1265 hektari suurust
maa-ala, kuhu kuulub nii
teid, parke, metsi, rannaalasid kui ka hoonestamata territooriume.
Linna poolt hooldatavate
alade pindala suureneb
iga aastaga. Alates 2006.
aastast on linnavalitsuse
hooldusel kolmandiku
võrra rohkem maad kui
mullu.
Lisandunud on eelkõige
Raeküla ja Niidu metsad.
Parema hoolduse all on
ka supluskohad.
Eeloleval talvel on esimest
korda selles loetelus ka kõnniteed kesklinnas ja bussiliiklusega teede kõrval. Erandite
tegemisel on lähtutud avaliku
ruumi ja ühistarbimise mõistetest  ühise raha eest koris-

Foto: Indrek Aija
Euroopa linnades kehtib heakorra alusena lihtne põhimõte,
et igaüks hoiab oma värava- ja majaesise puhtana.
tame ja hooldame ühiselt
enamkasutatavaid kohti.
Eramute omanikud, kes tervislikel põhjustel tööga toime ei
tule, võivad julgelt pöörduda
avaldusega linnavalitsuse majandusosakonna poole, sest
hädasolijat abita ei jäeta. Aitamist aga ei saa käsitleda vastutusest vabastamisena, kohustus
oma majaesine korras hoida
jääb sellisel juhul ikkagi
omaniku õlule.
Vastutusest vabanemine on aga
oma olemuselt juba keerulisem
protsess, kus maaomanik teeb
avalduse, linnavalitsus korraldab ettevõtjate vahel pakkumise ja lõpuks langetab volikogu otsuse. Selliselt määratakse hooldusalale vastutav
ettevõtja ja seda juba tasu eest.
Niitmata muru, vedelev paberitükk või lumest rookimata
väravaesine on sel juhul linnavalitsuse mure ja lepingu
sõlminud ettevõtte töö.
Ümberotsustamise
probleemid
Paraku peab tunnistama, et
Pärnu sotsiaaldemokraatidest
linnavolinike nõudmist heakorraeeskiri tühistada ei ole täna
võimalik täita. Eramute, kortermajade, tööstusrajatiste ja
tühjade kruntide esised saab
korras hoida ainult mõistvate ja
kohusetundlike linnakodanikena käitudes.
Põhimõtteline süsteemimuutus
ei ole tänases Pärnus realisee-

ritav. Rahalise katte võiks ju
isegi leida (tõstes näiteks suurusjärgu võrra maamaksu), aga
vastuseta jääb küsimus, kust
leida vajaminev, hooajati väga
erineva mahu ja iseloomuga
töö tarbeks tööjõud.
Tänane linnavõim plaanib tulevatel aastatel ühises linnaruumis tehtavate heakorratööde mahtu ja kvaliteeti järjepidevalt suurendada. Teatud
määral on edasminikut juba näha  kõige rohkem Pärnu jõe
kallaste korrastamisel. Võib
öelda, et jõe parem kallas on
korras ja vasakkaldal tööd käivad. Lammutatud on metallgaraae, mis enamasti linnapilti risustavad ja kuhu tavaliselt olmejäätmeid kokku veetakse.
Mere- ja jõekaldad, pargid ja
metsatukad, kõik linna kõnniteed ja bussipeatused  need on
prioriteedid, aga kujutavad endast ka tohutuid mahte. Me
kõik näeme, et teha on veel
küllaga. Linna sihiks on, et
suudaksime mõne aasta pärast
hooldada sada protsenti üldmaast.
Linn ei ole linnaelanike vaenlane. Üks ei saa elada teiseta.
Heakorrastatud linnas on aga
parem, ilusam ja kasulikum
elada. Heakorrastatud linna
kodanik on alati jõukam kui
koleda linna kodanik. Oma
majaesist koristame ja korrastame eelkõige ikka iseendile.

Jäätmekäitluskeskuses on kõigil linnaelanikel
võimalik ära anda eelsorditud jäätmeid, mis
tuleb panna vastavatesse konteineritesse.
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Teetööd lisavad tänavaile foore ja valgustust
Enne külmade tulekut tuleb linnal lõpetada veel mitu
olulist teetööd. September on teetöödeks parim aeg,
sest suvekülalised on läinud ja lapsed koolis.
Enno Tammekivi
ehitusteenistuse
juhataja
Riia tänav
Linna suurimal magistraalil
Riia maanteel laiendatakse
Ravi ja Papiniidu tänava vahelist 700 meetri pikkust lõiku.
Vana teekatte freesimisega
alustati mullu pooleli jäänud
kohast Ravi tänava otsas ja
liiguti edasi Papiniidu tänava
suunas.
Remondi käigus ehitatakse
ümber Mere ja Suur-Jõe tänava
kõver ristmik. See tehakse
sirgeks ja varustatakse fooridega. Kogu teelõik laiendatakse
neljarealiseks, millele lisanduvad ristmike laiendused.
Teeremondi käigus paigaldatakse neljarealiseks ehitatava
tänava alla ka kanalisatsioonija veetorud, mis sealt varem
puudusid. Samuti viiakse vesi
ja kanalisatsioon kõigi remondialasse jäävate jõepoolsete
majadeni.
Asfalteerimisega alustatakse 9.
oktoobril. Remonditööde lõpptähtaeg on 27. oktoober.
Teetööde aegseteks peamisteks
ümbersõidu tänavateks on Mai
ja Suur-Jõe tänavad.
Teeremondi ajaks on ümbersõitudele paigaldatud suunaviidad. Papiniidu-Pae ja MaiTammsaare ristmikul reguleerivad liiklust ajutised valgusfoorid.
Bussiliiklus on suunatud remondi ajaks Mai tänavale.
Busside sõidugraafikud remondi tõttu ei muutu.
Riia maantee tänavune remont
läheb maksma 29,8 miljonit
krooni, millest linn katab 23,5
miljonit ja AS Pärnu Vesi 6,3
miljonit. Remondi peatöövõtja
on AS BaltiFalt.

Esmaspäev - 2. oktoober
9.00 - 10.00
Pärnumaa Kutseharidus-keskus,
Niidupargi 8/12, kab 020
Töökohapõhise uue õppevormi Õpipoisikoolitus - avaaktus õpipoisikoolituse lepingupartneritele
ja uuest õppevormist huvitatud
ettevõtjatele
14.00-16.00 Pärnu Linnavolikogu
saal, Nikolai 3
Esmaspäev ettevõtjaga -loovus
juhtimises tegutsevale ettevõtjale
Ettevõtlusnädala avasõnad - Ahti
Kõo, Pärnu Linnavolikogu esimees
Eesti juhtide kasutamata võimalused - inimeste lugemise oskus kui
üks võti edukuseks - Made Torokoff, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledi
ärijuhtimise lektoraadi juhtimise
lektor
Loovus juhtimises Baltika näitel Meelis Milder, AS Baltika juhatuse
liige Modereerib Cardo Remmel,
Pärnu abilinnapea
Eelregistreerimine: 44 27964, 44
27969, 53 400660, 58 119828 või
e-post: elo@lv.parnu.ee
kajaj@lv.parnu.ee
15.00 Ettevõtte külastus: Henkel

Rüütli tänav
Ehitustöid tehakse ka Rüütli
tänaval Nikolai ja Hommiku
tänavate vahel. Peale selle ka
Pühavaimu tänaval Lõuna ja
Uue tänava vahel ning Hospidali tänaval Kuninga ja Uue
tänava vahel, samuti Kuninga
tänaval Hommiku ja Pühavaimu tänava vahel.
AS Pärnu Vee tellimusel paigutab AS K&H esmalt torustiku Rüütli tänavale. Seejärel
paigaldatakse sidekaablid ning
AS Tallinna Teed hakkab
tänavakatet laduma.
Samaaegselt Rüütli tänava kattetöödega liigub K&H torutöödega kõrvaltänavatel edasi.
Tänava alla paigaldatakse uus
vee- ja kanalisatsioonitorustik,
samuti rajatakse eraldi sajuvee
kanalisatsioon.
Pärast seda vahetatakse terves
ulatuses tänavakate.
Katte välimus sarnaneb eelmisel aastal valminud lõigule.
Erinevusteks on dekoratiivse
munakividest muuli osa väiksem kumerus ning tänavate ristumiskohtadesse katkendite
tegemine. Seal asendatakse
munakivid tahutud kividega.
Tänava laiemale osale rajatakse hoonetest umbes poole
meetri kaugusele eraldi sajuvee
renn. Paigaldatakse ka tänavavalgustus, istepingid, prügikastid ja lillekastid.
Torutööd lõpetatakse Rüütli
tänaval septembrikuuga, kuid
pärast seda jätkuvad kõrvaltänavate torutööd. Tänavakatte ja
valgustuse paigaldamine kestab kuni novembri teise pooleni.
Torutööde maksumus on 8,6
miljonit krooni. Tänavakatte
vahetus koos muude kaasnevate tööde ja invenatri
paigaldusega maksab 6,6 mil-

Rüütli tänaval pannakse tänava alla uus kanalisatsioonitorustik ning vahetatakse teekate uue munakivisillutise vastu.
jonit. Raha selleks saadakse
linna eelarvest.
Torutöid teostab AS Pärnu
Vesi tellimusel AS K&H,
tänavakatte koos valgustuse
ja inventariga paigaldab AS
Tallinna Teed.
Kuigi tehniliselt oleks antud
teetöid teha lihtsam suvel,
teostatakse töid sügisel, sest

suvel on kesklinnas käimas vilgas elu. Külmade saabudes
teetööde tegemine enam mõistlik ei ole.
Väiksemad teetööd
Septembri lõpuks asfalteerib
OÜ Magistraal Liblika tänava
Oja tänavast lõpuni ja Rohu
tänava Liblika tänavast Niidu

tänavani.
Oktoobris asfalteerib AS Baltifalt Pohla, Kanepi, Õie ja Rohu
16-32 kruusakattega teed.
Sel nädalal sõlmib linn lepingu
OÜ Rapla Teed, mis võitis
riigihanke Uus-Sauga (Jaani
tänavast Rahu tänavani), Oja
(Tähe kuni Pirni, Kaevu kuni
Roheline ja Roheline kuni

Pärnu Ettevõtlusnädal 2006

Makroflex AS www.makroflex.com
Eelregistreerimine: Pärnu
Õppenõustamiskeskuse Noorte
Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 15.00

Teisipäev - 3. oktoober
10.00-15.00 Pärnu Kolled, Ringi
35, aud 208
Seminar Loov ettevõtlus
Avasõnad - Lehar Kütt, Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
juhataja
Pärnumaa ettevõtlus-keskkond
täna ja homme - Garri Raagmaa,
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledi direktor
Programmeerimisperiood 20072013 ja võimalused ettevõtjatele Pirko Konsa, Majandus- ja
Kommunikat-siooniministeeriumi
ettevõtluse talituse juhataja
Kuidas koolitoetuse abiga loovust
(konkurentsieelist) kasvatada?,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Tootearendusest AS Saku Õlletehase näitel
12.00 Ettevõtte külastus: Scanfil
OÜ www.scanfil.com

Eelregistreerimine: Pärnu Õppenõustamiskeskuse Noorte Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 12.00

15.00 Ettevõtte külastus: Matek
OÜ www.matek.ee
Eelregistreerimine: Pärnu Õppenõustamiskeskuse Noorte Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 15.00
Kolmapäev - 4. oktoober
10.00 - 13.00 Pärnu
Linnavolikogu saal, Nikolai 3
Seminar Kuidas saada toetust ja
laenu? väikeettevõtjale
Praktilised näpunäited toetuste ja
laenude taotlemisel, enamlevinud
vead - Imre Viin, AS Eesti Krediidipank Pärnu filiaali laenuhaldur
Ettevõtlusnädala jooksul ettevõtjatele soodustustega krediiditooteid
13.30 Ettevõtte külastus: Stora
Enso Timber As
www.storaenso.com/paikuse
Eelregistreerimine: Pärnu
Õppenõustamiskeskuse Noorte
Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss väljub

Endla teatri eest kell 13.30

14.00 - 17.30 Pärnu Kolled,
Ringi 35, aud. 208
Seminar Kas olla ettevõtja või
töötaja? ja debatt Miks jääda
Pärnusse? õpilastele ja
kõrgkoolide üliõpilastele ja ka teistele asjast huvitatutele
Sõna võtavad ja väitlevad: Arvi
Kuura, ettevõtluse dotsent, Pärnu
Kolledi ärijuhtimise lektoraadi
juhataja, PhD; Cardo Remmel,
Pärnu abilinnapea; Uudo Laane,
Nooruse Maja direktor ja Mari
Suviste, turismi- ja hotelliettevõtluse 3. kursuse tudeng
Pärnus asuvate kõrgkoolide õppimisvõimaluste tutvustus
Tuuli Tammoja tutvustab õppimisvõimalusi Ritsumeikan Asia Pasific
University`s, Jaapanit ja jaapanlasi
eestlaste silmade läbi
Meelelahutuseks tudengiteater
Neljapäev - 5. oktoober
10.00 - 15.00 Pärnu Maavalitsus,
Akadeemia 2, V korruse saal
Seminar Kuidas ettevõtjana
e-maailmas raha säästa?
Mida tähendab vaba tarkvara? Antti Andreimann, OÜ Smartlink

arendusjuht ja IT Kolledi õppejõud, IT Kolledi nõunike kogu
liige, MTÜ Eesti Linux liige, Vaba
tarkvara konsortsiumi juhatuse
esimees

Litsentseerimine, tarkvara haldamine ja kasutusõigus - Ahti Leppik ja Kadi Laitamm, GT Tarkvara
11.00 Ettevõtte külastus: Japs
AS www.japs.ee
Eelregistreerimine: Pärnu
Õppenõustamiskeskuse Noorte
Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 11.00
15.00 Ettevõtte külastus: Wendre
AS www.wendre.ee
Eelregistreerimine: Pärnu
Õppenõustamiskeskuse Noorte
Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 15.00
16.00 -17.45 Pärnu Kolled, Ringi
35, aud 115
Seminar tegutsevale ettevõtjale
Teeninduse juhtimine Heli Tooman, turismi- ja hotellimajanduse
dotsent, Pärnu Kolledi turismi- ja
hotelliettevõtluse lektoraadi juhataja, PhD

Tallinna mnt), Kivi (VäikeKuke kuni Suur-Kuke), VäikeKuke (Kivi kuni Rähni) ja
Suur-Sepa (Karja kuni VäikeKuke) tänavate amortiseerunud
asfaltbetoonkatete ülekatete
ehitamiseks.
Eelnimetatud tööde maksumus
on umbes viis miljonit krooni.

Kolledi tudengite teenindusalaste
uurimustööde tutvustamine - Tiina
Tamm, Pärnu Kolledi turismi- ja
hotelliettevõtluse lektoraadi hotellimajanduse spetsialist
Eelregistreerimine: 44 50527 või epost jaanak@pc.ut.ee kuni
02.10.2006 ka
Reede - 6. oktoober
10.30 -14.00 Pärnu Kolled, Ringi
35, aud. 111
Seminar ja kogemuste vahetamine tegutsevale ettevõtjale
Erivajadusega töötajad - rakendamata ressurss tööjõuturul?
Eesti Tööandjate Keskliit
Eelregistreerimine: 50 40313 või epost kristi@ettk.ee kuni
05.10.2006 ka
13.00 Ettevõtte külastus:
Pomarfin OÜ www.pomarfin.com
Eelregistreerimine: Pärnu
Õppenõustamiskeskuse Noorte
Infopunkti tel 44 31515 või e-post
noorteinfo@parnu.ee. Eribuss
väljub Endla teatri eest kell 13.00

Kõik üritused on
tasuta!
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Pärnu Rannahotell avas Lennart Meri sviidi

Linn nõuab
omavolilise ehitise
likvideerimist

Pärnu Linnavalitsus tegi 21.
augusti istungil ettekirjutuse
Supeluse 22 omavolilise ehitise likvideerimiseks.
Ehitusseaduse alusel anti
Pärna aktsiaseltsile korraldus lammutada ilma ehitusloata ehitatud juurdeehitis
Supeluse 22 vana hoone kolmandal korrusel.
Linn ei saa nõustuda omavolilise ehitusega, kus seaduse rikkumisest tulevad
trahvid tunduvad olevat juba
ehituseelarvesse sisse kirjutatud, põhjendas linnapea
Mart Viisitamm Ehitustööde kooskõlastamine tagantjärele ei ole käitumisviis,
mida linnapildist hooliv linnavalitsus saaks aktsepteerida.
AS Pärnale väljastati ehitusluba Delfine hotelli uue osa
laiendamiseks 6. oktoobril
2005. Ehitusluba andis õiguse alustada tööd hotelli
uuel osal, kuid arendaja
alustas juurdeehitustöid ka
vanal hooneosal.
Hotelliomanik eiras ehitusluba ning ehitas ka väljapoole ehitusluba jäävat ala,
nagu selgus 27. märtsil 2006
tehtud hoone ehitusjärelevalve ülevaatusel, 26. aprillil
2006 ning 19. juulil 2006 ja
4. augustil toimunud kordusülevaatustel. Esimese
ülevaatuse järel tegi linnavalitsus arendajale hoiatuse ning trahvis arendajat
kahel
järgmisel korral
10 000 krooniste trahvidega.
4. augustil 2006 tehtud ülevaatus näitas, et ehitustööd
jätkuvad trahvidest hoolimata.
Ebaseaduslik ehitis on tekitanud tugevat protesti Supeluse 22 naabrite poolt,
kuna juurdeehitis varjab
naaberaedades päikese.

Pärnu Kolledzh saab
skulptuuri

21. septembril anti Pärnu
kolledþile üle Rahvusvahelistel Pärnu Skulptuuripäevadel valminud teos
Paat-kannel.
Skulptuuri autorid on Eneken Maripuu ja Gaute Kivistik.
Eneken Maripuu ütles, et
paat-kannel on Udmurdi
rahvuspill. Eriti kauni kõlaga on tema sõnul selline pill,
mis valmistatud välgust
tabatud puust.
Originaalsuuruses on paatkannel paras sülle võtta ja
mängida. Pärnu Rahvusvahelistel Skulptuuripäevadel
TORM valminud paat-kandle pikkus on 2 meetrit 75
sentimeetrit. Skulptuuri loomise idee said autorid 2005.
aasta reisil Udmurtiasse.
Skultpuuri kolledþisse jõudmine toimus autorite ja skulptor Rait Pärgi eestvedamisel.

Pärnu linnapea Mart Viisitamm tunnustas Rannahotelli omanikku
Toomas Sildmäed selle eest, et ta on võtnud missiooniks hotelli
ajaloolist väärtust hoida.

Vasakult: arhitekt Andres Ringo, kes tegi 1993. aastal nõukogude aegsest
sanatooriumist taas Rannahotelli, Meri sviidi sisekujundaja Pille
Lausmäe ning Pärnu rannahotelli direktor Arne Kalbus.
Eesti kümne kaunima ehitise hulka arvatud Rannahotell
avas septembri alguses 1930ndate stiilis renoveeritud
Lennart Meri sviidi.
Sviidi avamisega astus hotell
esimese konkreetse sammu
president Meri mälestuse väärikaks jäädvustamiseks. Sviidi
avamisest võttis osa ka Lennart
Meri perekond.
Linnavalitsus tunnustas Rannahotelli omanikku Toomas
Sildmäed Eesti funkarhitektuuri pärli ning Pärnu linna ühe
sümboli, Rannahotelli, väärtuse säilitamise ning arendamise eest.
On äärmiselt meeldiv, et Eesti
riigi suurimaid riigimehi jäädvustatakse esimesena nimeliselt just Pärnus, ütles linnapea Mart Viisitamm. Lennart
Meri oli taasiseseisvunud Eestis esimene, kes riigipeadega
kohtumised Tallinnast välja
viis. Pärnus on 15 aasta jooksul

peatunud mitmed riigipead,
nende hulgas Norra kuningas
ja kuninganna, Sloveenia Vabariigi president, Poola Vabariigi president, Luksemburgi
Suurhertsogiriigi peaminister,
Horvaatia Vabariigi president,
Bulgaaria Vabariigi president
ning Euroopa Parlamendi president. 
Toomas Sildmäe sõnul on tema
jaoks oluline säilitada ajaloolises Rannahoones nii arhitektuuriline kui kultuurilooline väärtus. Mul on hea
meel, et Pärnus ei arene ainult
äri ja kinnisvara. Ettevõtjana
meeldib mulle linna suhtumine
teha korda promenaad, mis on
taastanud Pärnu kuurortlinna
hõngu, ütles Sildmäe.
Renoveeritud hotelli avas Len-

Fotod: René Velli
Lennart Meri sviidiks nimetatud hotellitoas peatus Meri juba 1994. aastal, kui äsja
renoveeritud ruum kandis Presidendisviidi nime.
nart Meri 1994. aastal. Hotellis
on alles Lennart Meri pühendus külalisteraamatusse: Rannahotelli taastamine seesuguseks nagu ta oli sõjaeelses
Eesti Vabariigis, on meie riigi
taastamise vähendatud mudel,
aga ka riigiaparaadile heaks
eeskujuks: Rannahotell on oma
kauni näo taastanud tarmukalt,
kiiresti ja kvaliteetselt. Olgu
siin tehtud töö eeskujuks ja
sümboolseks kokkuvõtteks, samas ka julgustuseks Eesti ja
eestlase ettevõtlikkusele!
Pille Lausmäe sisekujundusega
sviidis on pandud rõhk ruumi

sobivusele Rannahotelli majaga. Sviidis on merevaatega elutuba, mida saab kasutada ka
nõupidamisteks. Magamistoa
akendest paistab tamm, mille
Lennart Meri Rannahotelli
taasavamise päeval istutas.
Rannahotell avati 1937. aastal
toonase riigipea Konstantin
Pätsi aktiivsel toetusel.
Arhitektide Olev Siinmaa ja
Anton Soansi projekti järgi ehitatud Pärnu Rannahotell oli
1930ndatel Eesti hotelliehituse
viimane sõna. Täna on Rannahotell arvatud Eesti kümne
kaunima arhitektuuripärli sek-

ka. Rannahotell on üks autentsemalt renoveeritud hotelle
iseseisvas Eestis. Juba 1990ndate alguse renoveerimistöödel kasutati vanu fotosid,
jäädvustamaks originaalset
sisekujundust salongi ja tubade
kujundamisel.
Lennart Meri sviidi avamine
tähistab esimest osa Rannahotelli uuenemisest.
Eesmärk on kaasaegseid ehitusmaterjale kasutades stiilipuhtalt renoveerida Pärnu ja
kogu Eesti üks kultuurimärk
tervikuna.
Artur Jugaste

Raivo Palmaru tutvus Pärnus kultuuriinvesteeringute vajadustega
Kultuuriminister Raivo Palmaru külastas 21. augustil Pärnus
Mudaravila
hoonet,
Keskraamatukogu ning Kooli
tänava tulevast spordihalli kinnistut. Külastuste käigus andis
Linnavalitsus
kultuuriministrile ülevaate Pärnu linna
kultuurialastest investeerimisvajadustest.

Eesti riigi eesmärk on arendada kultuuri soosivat pinnast üle
Eesti, sõnas kultuuriminister
Raivo Palmaru. Pärnu pinnas
on kultuurielu arenguks äärmiselt viljakas, nagu näitavad
Pärnus toimuvad arvukad festivalid ja üritused. Soovisin oma
silmaga näha objekte, kus linn
on juba suure töö ära teinud,

kuid riigipoolne panus võiks
tulemust veel märgatavalt suurendada.

Suvel avati Mudaravilas kaasaegne kunstikeskus, mis ühendab kunsti ning vaba aja veetmise. Mudaravilas olid suvel
avatud näitused, kohvik ja raamatupood, töötas Rannakino,
näidati etendusi, viidi läbi kir-

jandusõhtud. Linna plaanitav
spordihall
loob
Pärnu
noortele kaasaegsed sportimistingimused.
Polüfunktsionaalse spordihalli ehitamine on Pärnule ülimalt oluline. Kultuuriminister
srutas linnavalitsuse liikmetega uue spordihalli rajamise
ideed ja selle rahastamist.
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Politsei ja linnavalitsus hoiavad koolid narkovabad
Aina sagedamini võime meediast kuulda ja lugeda uudiseid, et Eestis tarvitavad nii noored kui täiskasvanud
järjest enam legaalseid ja illegaalseid uimasteid.
Sander Peremees
Lääne
Politseiprefektuuri
Pärnu politseiosakonna
vanemkomissar
Eesti on Euroopa riikide seas
esimeste hulgas nii alkoholi
tarbimises elaniku kohta, HIviiruse laialdases levikus kui
ka haigestumises südame-veresoonkonna haigustesse.
Maailma Terviseorganisatsioon
WHO on seadnud alkoholi tarbimise mõistlikkuse ülempiiriks 6 liitrit puhast alkoholi
iga täiskasvanu kohta aastas.
Eestis on see piir juba kahekordselt ületatud. Samuti nähtub statistikast, et viimastel
aastatel on narkootikumide
tarvitamine järsult suurenenud
just laste ja noorte hulgas.
Lisaks sellele, et uimastite tarbimine halvendab inimese tervist ja toimetulekuvõimet, suurendab see kuritegevust ja
nakkushaiguste, sealhulgas HIviiruse levikut.
Politsei kontrollib koole
Üldlevinud on arusaam, et
narkootikumide tarvitamine on
peamiselt Ida-Virumaa ja Tallinna probleem. Peame mõistma, et Eesti on väike riik ja vahemaad on nii lühikesed, et
Pärnu ei ole kuidagi kaitstud
narkootikumide leviku eest.

Vähendamaks narkootikumide
levi, kontrollib Pärnu politsei
käesoleval aastal kõiki Pärnu
maakonna gümnaasiume ning
kutseõppeasutusi. Aasta esimesel poolel viidi selleks läbi
kolm politseioperatsiooni, mille käigus kontrolliti kahte kutseõppeasutust, nende ühiselamuid ning 11 gümnaasiumi.
Positiivne oli, et kontrollimisel narkootilisi aineid või
narkojoobes isikuid ei avastatud.
Operatsioonidesse kaasati lisaks Pärnu politsei ametnikele
ka kolleegid Põhja- ja Lõuna
Politseiprefektuuridest ning
koostööpartnerid Lääne Maksu-ja Tollikeskusest ning Lääne
Piirivalvepiirkonnast.
Õppeasutuste kontrolli käigus
kasutati narkokoera. Kuigi
koer reageeris mitmel korral
mõne kontrollitava isiklikele
esemetele või riietusele, ei
tähenda see silmapilkselt, et
isik peab olema omanud mingit
teadlikku kokkupuudet narkootiliste ainetega. Kõikide isikute
suhtes viidi kohapeal läbi
täiendav kiirtest ning kõik
analüüsid osutusid negatiivseteks.
Narkokoerad on õpetatud reageerima väiksematelegi narkootiliste ainete lõhnadele.
Seetõttu ei ole koera reageeringud alati sada protsenti
tõesed ning vajavad täiendavat

kontrollimist. Kõikide nende
tegevuste puhul püüab politsei
olla võimalikult diskreetne.
Enne hinnangute andmist eelnevalt püütakse lõpuni veenduda isiku võimalikus kokkupuutes narkootiliste ainetega.
Linn toetab narkoreide
Viimastel aastatel on ka Pärnu
linnavalitsus pööranud järjest
enam tähelepanu eelkõige uimastite nõudluse vähendamisele. See tähendab, et suunatakse
aina enam nii inim- kui rahalist
ressurssi narkootikumide tarvitamise ennetamiseks.
Sel aastal on linnavalitsus toetanud politseid narkotestrite
soetamisel, et regulaarselt, samas kiirelt ning vähest tüli
tehes kontrollida narkootikumide tarvitamist koolinoorte
hulgas. Lõppeesmärgiks on
hoida Pärnu koolid narkootikumidest vabana.
Samas on kõlama jäänud, et
politsei justkui ahistaks lapsi
narkoreididega koolidesse ning
nii mõnigi lapsevanem on avaldanud pahameelt politsei sekkumise üle kooliellu.
Tegelikult on hoopis olulisem
mõista, et politsei toetab ja
aitab hoida koole uimastite
eest. Palume lapsevanemaid
meie töösse mõistvalt suhtuda.
Politsei tegutseb narkootikumide kooli sattumise ennetamise ja turvalise koolikeskkonna hoidmise nimel. Senine
koostöö linnavalitsuse ja munitsipaalkoolidega on olnud
igati edukas ja teineteist toetav.

Et vähendada narkootikumide levikut, kontrollib politsei Pärnu koole narkokoerte abil.
Toetavat hoiakut soovime ka
edaspidi.
Rikkumiste ennetamise
koostöölepe
Kuna koostöös peitub jõud
ning ühiselt saavutatakse rohkem, siis linnavalitsuse eestvedamisel uuendati käesoleval
aastal ka Pärnu Linnavalitsuse,

Raeküla helesinine unistus on täitunud
Piia Karro
Raeküla Vanakooli
Keskus
Helesinine unistus  nii kutsuvad Raeküla Vanakooli
Keskust selle väljaarendamisega tihedalt seotud isikud.
Vana ja väärikas hoone, peaaegu sajandipikkuste traditsioonidega, on vaatamata
nooruslikule välimusele ellu
äratamas seltsielu, mida vanemad raekülalased veel päris hästi mäletavad.
Linnaosa haridus- ja seltsielu
edendamise eest on Raeküla
algkooli hoones aastakümnete
jooksul hoolt kandnud Konstantin Päts ja tema perekond,
Aleksander Hanmidt-Helila,
Johannes Kivi ja paljud teised.
Viimased viis aastat on jäärapäise järjekindlusega seltsielu taaselustamise eest hea
seisnud kohalikest elanikest
koondunud mittetulunduslik
organisatsioon Selts Raeküla.
Nüüd, kus Riia poolt linna
sisenejatele ja sarnaselt Riia
suunas väljujatele pakub silmailu helesinine keskusehoone,
tunnevad kindlasti paljud linnaelanikud huvi  kes, mida,
kuidas, kus, kellega jne.
Keskuse personal on tagasihoidliku suurusega  keskust
juhib Liivi Kaasik, kes on ühtlasi seltsi juhatuse esimees.
Arendustööga tegeleb Piia

20. augustil peeti Raeküla Vanakooli Keskuse eestvedamisel linnaosade päeva. Keskuse juurest
alanud rongkäiku vedas folkloorirühma Pernu Läte juht Reine Niin.
Karro ning maja igapäevast
haldamist korraldavad haldusjuhataja Signe Hansschmidt
ja majahoidja Ilme Nööri.
Oleme igati avatud koostööks.
Hetkel on kaheks peamiseks
koostööpartneriks kujunenud
Revalia Tantsukool, mille Pärnus treenivad noored võistlustantsijad neljal päeval nädalas
keskuses harjutavad. Revalia
Tantsukooli treenerid viivad
läbi ka ühel korral nädalas,
nimelt esmaspäeviti 20:15 
21:00, seltskonnatantsu kursusi

täiskasvanutele. Koolipäeva
hommikuti rõkkavad ruumid
maja kõrval tegutseva gümnaasiumi noorte naerust.
Tantsuõpetaja Tiiu Pärnitsa juhendatud tantsutunnid ja rahvatantsuringid on leidnud samuti endile harjutamiseks
oluliselt kvaliteetsemad võimalused. Gümnaasium on saanud
lõpuks ometi endale aula, milles pidulikke sündmusi tähistada
ja noortele paremaid tingimusi nii
tantsimiseks, laulmiseks kui ka
näitlemiseks pakkuda.

Huvilistel on lähiajal võimalus
hakata külastama harrastusteatrite etendusi, osaleda seltskonnatantsu klubis või meisterdada perepühapäevadel koos
lastega. Ettevõtmisi saab olema
palju ja väga erinevatele maitsetele. Infot keskuse tegemiste
kohta on võimalik hankida
koduleheküljelt
www.raekylavanakool.ee või
helistades meie telefonidel.
Peagi on võimalik keskusesse
helistada ka tavatelefonil.
Samas teeme aegajalt ka ajale-

Lääne Politseiprefektuuri, Pärnu Maakohtu ja Lääne Ringkonnaprokuratuuri vahelist
koostöölepingut. Lepingu eesmärgiks on noorte õigusrikkumiste ja uimastitarvitamise ennetamine Pärnu linnas. Et osapoolte koostööd tõhustada, toimub juba septembri lõpul kahepäevane koolitus. Viiakse lä-

bi grupitööd, mille tulemusel
peaks nii uimastiennetustöö
kui uimastitarvitamise tagajärgedega tegelemine Pärnus
muutuma ühtsemaks ja koordineeritumaks.
Ühiskonna jaoks on mõõtmatult
odavam panustada uimastiennetusse, kui pista rinda uimastitarvitamise raskete tagajärgedega.

hereklaami Pärnu Postimehes
või informeerime üldsust kohaliku raadio vahendusel.
Omades suurepäraste omadustega aulat  valgus, avarus,
kvaliteetpõrand, hea akustika 
pakume võimalust ametlike ja
pidulike vastuvõttude korraldamiseks. Lisaks sobib keskus
selleks, et organisatsioonid
saaksid viia läbi konverentse,
seminare, jõulu- ja aastavahetuse üritusi ning pered saaksid pidada perepidusid. Kuna
keskuse ruumide töögraafik on
juba hetkel väga tihe, siis palume huvilistel aegsasti meiega
kontakti võtta. Muidu ei pruugi
meie võimalused ja nende
soovid alati klappida.
Keskuse suur avanädal on
tulemas 29. oktoobrist 4. novembrini. Selle ettevõtmise kohta
on info juba kättesaadav keskuse
koduleheküljel, kuid suurema
teabekampaania korraldame alles
paari nädala pärast.
Keskus on noor ja meie rahalised võimalused tagasihoidlikud, mistõttu kutsume linnaosa elanikke ja erinevaid
organisatsioone meid toetama.
Puudu on nii elementaarsetest

vahenditest  nõud, lauad, toolid, riiulid jne kui ka kallimatest vahenditest  lava, valgustus, inventari restaureerimise
vahendid. Hoone ajaloost võib
leida fakte, et Raeküla seltsielu
on pidevalt toetatud just heategevuslike ürituste korraldamisest hangitud või annetatud vahenditest, mistõttu
kutsume nii endisi kui ka praegusi linnaosa elanikke keskuse
väljaarendamisele kaasa aitama.
Võtke meiega ühendust, lepime kohtumisteks aja kokku,
et arutleda üheskoos abi sisu ja
vormi üle.
Oluliseks kujuneb spordiinventari korjandus  eelkõige suusad ja suusasaapad. Viime selle
läbi koos Raeküla Gümnaasiumi hoolekoguga. Eesmärk
on võimaldada gümnaasiumi
klasside õpilastel kasutada
talvel linnaosa suusaradu. Selle
ettevõtmise kohta leiate õigepea infot nii meie kodulehelt
kui ka meediaväljaannetest.
Kutsume teid kõiki meie
helesinisesse maailma! Tulge
meie tegemisi kas või lihtsalt
vaatama. Fuajeest avaneb läbi
klaasuste suurepärane vaade
aulasse, mis võimaldab teil
tantsutundidest, tervisevõimlemisest ja paljust muust osa
saada ka seda kõike veidi
kaugemalt vaadates. Jõuate
seeläbi kindlasti selgusele, kas
soovite olla aktiivne osa meie
keskusest.
Meeldivate kohtumisteni Raeküla Vanakooli Keskuses!

Raeküla Vanakooli
Keskus

Lembitu 1, 80028 Pärnu
Kodulehekülg
www.raekylavanakool.ee
Telefonid
53325745 (Liivi),
5041839 (Piia),
53482852 (Signe)
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NÄITUSED
Keskraamatukogus: 1.28. oktoober Eesti muusikateater;
2.22 . oktoober raamatunäitus Aegade algusest; 2.29.
oktoober raamatunäitus Eesriie avaneb; 2.31.oktoober
Möödunud aegade lemmikjutud; 5.-31.oktoober Pärnu
Endla  95.
Rannaraamatukogus: 3.28. oktoober kutsuvad Puhh,
Punamütsike ja Peeter Paan Nangjaalasse okolaadikooki
sööma.
Uue Kunsti Muuseumis: 10.17. oktoober Korea kunstnike
ühisnäitus Idamerest Läänemereni; 19. oktoobrist Valgevene
kunstniku Mihhail Savitski maalid Tsernobõlis hukkunute mälestuseks Nende mälestus on püha.
Nooruse Majas: Piret Rohusaare õlimaalide näitus (õlimaalid
1992-2006) fuajees ning portselanmaali näitusmüük kohvikus
Linnagaleriis: kuni 14.oktoober Kaunitar punases kuudis
Mila Balti maalid; 18.oktoobrist Täitsa Pernau! Kadri Alesmaa
ja Jaak Visnapi tööde näitus.
TÜ Pärnu Kolledis: Pärnu  kindluslinnast kuurordiks.

Kuhu minna
Pärnu Kontserdimaja ja Pärnu
Linnavalitsuse koostöös sünnib kontserdisari Pärastlõuna
raekojas. Sarja eesmärk on
väärtustada raekoja saali kui
väga hea akustikaga
kontserdipaika. Kord kuus
teisipäeviti toimuvad kontserdid algavad pärastlõunal kell
15, sobides noortele ja eakamatele, kes pimedal ajal hilisemaid kontserdiaegu pelgavad.
Kontserdid on üheosalised
ning piletihind ülimalt taskukohane.
P 1. oktoober kell 17 Pärnu
raekojas
QUATUOR IXI (Prantsusmaa)
IXI QUARTET on teinud hulgaliselt tele- ja raadiosaateid,
mänginud kõigis Prantsusmaa
jazz-klubides ja andnud lugematu arvu kontserte jazzfestivalidel Euroopas ja mujal.
R 6. oktoober kell 19 Pärnu
kontserdimaja kammersaalis
Vjateslav Novikov (klaver,
Ukraina/Soome), Toivo Unt
(kontrabass), Brian Melvin
(löökpillid)
Oma esimest ühist kava
nimetab trio muusikaliseks
joonistuseks. Vaikus ja romantika täidab kontserti algusest
lõpuni. Vjateslav Novikov on
Eestis tuntud pianist, kelle
kontserte osatakse oodata.
Seekordses projektis näeb
Eesti publik Novikovi esmakordselt dässtrio kooseisus.

T 3. oktoober
kell 15 Virgo Veldi (saksofon), Karoliina Leedo (flööt), Ave Kruup
(klaver) Pärnu raekojas
kell 19 Täiskuu MTÜ Kell Kümme etendus Endla teatris
K 4. oktoober
kell 12 Kaval-Ants ja Vanapagan Endla teatris
N 5. oktoober
kell 16 kirjanik Andrus Kivirähk kohtub lugejatega Keskraamatukogu lugemissaalis
R 6. oktoober
kell 19 Vjateslav Novikov (klaver,
Ukraina/Soome), Toivo Unt (kontrabass), Brian Melvin (löökpillid)
Pärnu kontserdimaja kammersaalis
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris

L 21. oktoober kell 19 Pärnu
kontserdimaja kammersaalis
Kalle Randalu (klaver)
Kavas: Schumann, Brahms
Karlsruhes elav rahvusvaheliselt tunnustatud pianist Kalle
Randalu, kes tähistab oma 50.
juubelit klaverifestivalil, jätkab
otsekui oma varasematel aastatel kahe õhtu jooksul esitatud Beethoveni
klaverikontsertide seeriat,
tulles välja monumentaalse
kontserdiga.

K 11. oktoober
kell 19 Saateviga Ugala teatri külalisetendus Endla teatris

Teater Endla uuslavastused
VÕIKÕLLANE ÜÜ
Jaan Kruusvalli näidend lihtsate inimeste keerulisest saatusest. Lavastaja Enn Keerd,
kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Margus Vaigur,
muusikaline kujundaja Renate
Valme (külalisena)
Osades: Indrek Taalmaa,
Carmen Mikiver, Lauri Kink,
Helle Kuningas, Lii Tedre
Väike inimene ärkab hommikul
ja leiab imelise maailma täis
uskumatuid seiklusi ja uusi
tundeid.
Autor: Friedebert Tuglas,
dramatiseerija ja lavastaja: Tiit
Palu, kunstnik: Silver Vahtre
valguskunstnik: Margus
Vaigur, muusikajuht: Feliks
Kütt

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

E 2. oktoober
kell 13 Pipi Pikksukk Rakvere teatri külalisetendus Endla teatris
kell 19 Isa Fadren Rakvere teatri külalisetendus Endla teatris

L 7. oktoober
kell 19 Mis värvi on vabadus Endla teatris

VÄIKE ILLIMAR

N 19. oktoober kell 19 Pärnu
kontserdimajas
FREDDY COLE QUARTET
(USA)
Freddy Cole on esinenud pea
kõikjal maailmas, ta on teinud

P 1. oktoober
kell 13 Rahvusvaheline Eakate Päev Pärnu kontserdimajas
kell 17 QUATUOR IXI (Prantsusmaa) Pärnu raekojas
kell 18 Klubi Rukkilill tantsuõhtu Nooruse Majas

arvukalt salvestusi alates 1952.
aastast. Tema elegantne ning
samas käre hääl on üks hinnatumaid dässimaailmas.
Muusikakriitikud ütlevad, et
praegu on ta hääl veel
käredam, suitsusem ja
jazzim kui kunagi varem.

L 28. oktoober kell 19 Pärnu
kontserdimaja kammersaalis
Ivi Rausi (vokaal), Madis
Arvisto (kitarr), Jaak Lutsoja
(akordion), Tanel Liiberg (kontrabass)
Ivi Rausi: Musitseerime
armastuse päikesesäras ja varjukülgedes koos eesti kirglike
loojatega. Miski ei sobi selleks
paremini kui Ehala, Tätte ja
teiste omanäoliste loojate
muusikamaailm.

Nimiosas Jüri Vlassov, teistes
osades Kaili Närep, Katrin
Valkna, Feliks Kark, Ahti
Puudersell, Sepo Seeman,
Tambet Seling.

25. september 2006

E 9. oktoober
kell 19 Eesti teatri laulud Linnateatri külalisetendus Endla teatris
T 10. oktoober
kell 19 NOORKUU 10 Pärnu Kontserdimajas

R 13. oktoober
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
L 14. oktoober
kell 12 Jussikese seitse sõpra Endla teatris
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis ESIETENDUS

P 15. oktoober
kell 18 Klubi Rukkilill tantsuõhtu Nooruse Majas
T 17. oktoober
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
N 19. oktoober
kell 19 Freddy Cole Quartet (USA) Pärnu
kontserdimajas
R 20. oktoober
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
L 21. oktoober
kell 12 Kaval-Ants ja Vanapagan Endla teatris VIIMAST
KORDA
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
kell 19 Kalle Randalu (klaver) Pärnu
kontserdimaja kammersaalis
K 25. oktoober
kell 19 Martini ja Mary lugu Endla teatri
Küünis
N 26. oktoober
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
R 27. oktoober
kell 18 kontsert sarjast Meistrite Akadeemia Vanalinna
Põhikoolis
kell 19 Viimane näitus Endla teatri Küünis
L 28. oktoober
kell 18 Väike Illimar
Endla teatris ESIETENDUS
kell 19 Ivi Rausi (vokaal),
Madis Arvisto (kitarr),
Jaak Lutsoja (akordion),
Tanel Liiberg (kontrabass) Pärnu kontserdimaja kammersaalis
P 29. oktoober
kell 18 Klubi Rukkilill tantsuõhtu Nooruse Majas

Jõuluetenduse piletid
müügil
Alates 11. septembrist müüb Endla
teater pileteid jõuluetendusele
Sabaga täht, mis esietendub 12.
detsembril.
Tegemist on Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistlusel auhinnatud
Eva Koffi näidendiga Sabaga täht,
mille lavastab Andres Noormets.
Endla teatri avalike suhete juhi Ülle
Jantsoni sõnul on Sabaga täht
liigutav ja samas hariv lugu tähemaailma avastavatest loomapoegadest. Ühel päeval taevasse ilmuva millegi suure ja sätendava üle
hakkavad aru pidama karu Tiit ja
jääkaru Teet, vaidlusesse sekkuvad
tiiger Sebedeus, mesilane Tõnu ja
teised inimeste nimedega loomad.
Sabaga tähe mõjul hakkavad toimuma teistlaadsed asjad, mille kohta
hakkab selgitusi andma loomariiki
külastav Komeediparandaja, ütles
Jantson. Etendusevälise meeleolu
loob teatrimajja ehitatav Täheriik.
Rüblikud saavad hüpata hiigelbatuudil Saturn, kaaluda end Marsil ja
lõbutseda teistel atraktsioonidel.
Omamoodi põnevust pakub
Tähetelk-planetaarium, kus saab
uurida tähistaevast ja kus AHAAKeskuse astronoom tutvustab mõõtmatu täheriigi kohta käivaid fakte ja
legende, lisas Jantson.

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

Pärnu Linnavalitsuse kantselei Uus tn 4, tel 44 31 306
Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e k u l t u u r i o s a k o n d R ü ü t l i 2 3 , t e l 4 4 7 6 4 7 0
Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e m a j a n d u s o s a k o n d Ku n i n g a 2 4 , 4 4 2 7 9 3 3
Pä r n u L i n n a v a l i t s u s e p l a n e e r i m i s o s a k o n d U u s 5 , 4 4 4 0 4 7 3
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