Pärnu linna ajaleht
Uudised

Pärnu Rannapromenaad 
Eesti parim kommunaalrajatis
Eesti Kommunaalmajanduse Ühing valis Eesti 2006.
aasta parimaks kommunaalrajatiseks Pärnu Rannapromenaadi.
Suve alguseks valminud värviliste purskkaevudega ääristatud ning roosidega haljastatud promenaad maksis 20,9
miljonit krooni. 13 miljonit saadi Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist ja 7,9
miljonit linna eelarvest. Praeguse lõigu lõpust kavatsetakse promenaadi rannajoont mööda edasi pikendada.
Promenaad tõstab märgatavalt ranna miljööväärtust,
kiitis abilinnapea Raul Sarandi. Eriti meeldisid rannakülastajatele sel kuumal suvel purskkaevud.
Otsustasime kohe alguses ehitada purskkaevud nii disainilt kui vastupidavuselt sellisteks, et nendes võiks
kuuma ilmaga paljajalu ringi joosta. Värviliste purskkaevude eriline ilu tuleb esile õhtuhämaruses.
Rannapromenaadile
tõid võidu arhitektuurne
lahendus ning oskuslik
välisrahade kaasamine.
Auhinna võtsid vastu
abilinnapea Raul
Sarandi, linnaaednikkeskkonnateenistuse
juhataja Kristiina
Kupper, ehitusteenistuse juhataja Enno Tammekivi ja projektide koordinaator
Mirje Auksmann. Auväärne tiitel anti Pärnu Rannapromenaadile üle Kumus.
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tasuta

Linn pärib rahvaküsitlusel
elanikelt nõu

Linn kutsub
aastakonverentsile
Foto: Indrek Aija

1. novembril kell 14 algab Pärnu Kontserdimaja
suures saalis Pärnu linnavalitsuse aastakonverents
"Ela või ise".
Üritusel on kavas:
14.0014.15 Avasõnad "Aasta linnavalitsust"
Pärnu linnapea Mart Viisitamm
14.1514.30 "Kas Pärnu linnal saab olla suuri
plaane?" abilinnapea Mart Alliku
14.3014.45 "Linnavalitsus rahva teenistuses"
abilinnapea Raul Sarandi
14.4515.15 Paneeldiskussioonid "Linn või kuurort"/
"Kellel on tänases Pärnus hea elada" osalevad kõik
esinejad ja saalisviibijad.
15.1515.30 "Üheskoos turvalisema Pärnu poole 
linnavalitsus õilsa ürituse osalisena"
linnavalituse liige Simmo Saar
15.3015.45 "Pärnu Euroopa kultuuripealinnaks
2030?" abilinnapea Margus Tammekivi
15.4516.00 "Pärnu linna eelarvest"
abilinnapea Cardo Remmel
16.3016.45 "Pärnu linna areng"
majandusosakonna juhataja Olav Avarsalu
16.4517.00 "Linnavalitsuse aasta meedia poolelt
vaadatuna"
Pärnu Postimehe peatoimetaja Hannes Kuusmaa
17.0017.30 esineb Eesti kõige jõukama valla, Viimsi,
vallavanem Urmas Arumäe

Konverents on kõigile tasuta.
Registreerida saab 27. oktoobrini tel 443 1306,
443 1405 või
e-mailil reena.ago@lv.parnu.ee

Pärnu Hansagümnaasiumi õpilased spordivad
uuel õppeveerandil varasemast palju paremates tingimustes, sest valmib uus kergejõustikuhall.
Täpsemalt loe lk 2.

Kas praegune jalakäijate ala kesklinnas laianeb, sõltub Pärnu elanike otsusest.
Pärnu Linnavalitsus viib 16.19. novembrini linnaelanike
seas läbi rahvaküsitluse, mille eesmärk on uurida linlaste
arvamust jalakäijate ala
laiendamise ja kasiinode
tegutsemise teemal.
Küsitlusel palutakse linnaelanikel vastata kahele küsimusele: kas toetate jalakäijate ala
laiendamist Pärnu kesklinnas
ja kas toetate kasiinode tegevuskohtade piiramist Pärnus.
Pärnu linnapea Mart Viisitamme sõnul otsustas linnavalitsus korraldada rahvaküsitluse, kuna jalakäijate ala ja
kasiinosid puudutavate küsimuste suhtes esineb väga vastakaid seisukohti. Need probleemid puudutavad kõigi pärnakate igapäevaelu. Ma olen
kindel, et igaühel on nendes
küsimustes oma arvamus.
Küsitlusega tahamegi täpsemalt teada, milliseid lahendusi
linnaelanikud sooviksid siin

näha, ütles Viisitamm.
Ta lisas, et küsitluse eesmärk
on kaasata linnaelanikud otsesemalt linna otsustusprotsessi.
Praeguse linnavalitsuse prioriteedid on küll sätestatud rahva mandaadi ja koalitsioonileppega, kuid küsitlus esindab
Pärnu linnaelanike huve veelgi
selgemalt, ütles Viisitamm.
Jalakäijate ala laieneb?
Esimese küsimusega soovitakse välja selgitada, milline on
linnaelanike arvamus jalakäijate ala laiendamise suhtes.
Rüütli tänava jalakäijate ala
võeti linnaelanike poolt kiirelt
omaks, samas võib jalakäijate
ala laiendamine tuua kaasa
probleeme autojuhtidele.
Küsimuse eesmärk on mõista
linnaelanike eelistusi, kas soovitakse rohelise ala ning jalakäijate tsooni laiendamist või
eelistatakse pigem autoga võimalikult mugavalt südalinna
pääseda.

Pärnus hakkab kehtima määrus, mille
kohaselt on linnaelanikel võimalik oma
vana maja restaureerimiseks linnalt toetust taotleda. Toetatakse
arhitektuuriväärtuslike ja kaitse all
olevate ehitiste renoveerimist.
Loe lk 5.

Teine küsimus puudutab kasiinosid, mis on põhjustanud Pärnu linnas vaidlusi juba pikka
aega.
Kasiinod on Eesti riigis seadusega lubatud ning linnavalitsus
ei saa nende tegevust keelata.
Küll aga saab kohalik võim
määratleda hasartmängukohtadeks sobivad paigad. Käesoleva küsimusega saavad linnaelanikud ütelda kaasa oma
arvamuse Pärnu linna kasiinopoliitikasse.
Küsitluspunktid üle linna
Selleks, et saada püstitatud
küsimustele tagasisidet võimalikult paljudelt elanikelt, on
küsitluspunktid paigutatud rahvarohkematesse paikadesse üle
kogu linna.
Lõplik info küsitluskohtade
ning lahtiolekuaegade kohta
ilmub enne küsitlust Pärnu
Postimehes ja Pärnu linna kodulehel.
Küsitluspunktid on avatud kell

10.00-20.00.Rahvaküsitluse
tulemused peaksid selguma
hiljemalt 24. novembriks.
Linnaelanike küsitlusega seotud kulud kaetakse linnaeelarvest.
16.-19. novembrini on üle
linna avatud 10 küsitluspunkti, mille ESIALGSED
asukohad on:
kauplus Peetri, Haapsalu
mnt 37;
Ülejõe Tervisekeskus,
J. V. Jannseni 5;
Nooruse Maja, Roheline 1b;
kauplus Härma Foodmarket,
Kilgi 4a;
kauplus Comarket Oja,
Oja 114;
Port Arturi kaubakeskus,
Hommiku 2;
kauplus Comarket Ranna,
Karusselli 91;
Suurejõe Selver,
Suur-Jõe 57;
Kaubamajakas, Papiniidu
8/10;
Raeküla seltsimaja,
Lembitu 1.

Kuu alguses autasustas linn Pärnu parimaid
õpetajaid. Aasta õpetaja tiitli said Epp Pavelts,
Ege Juurikas, Kairi Kuusk ja Peedu Sula.
Loe lk 7.
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Uus veerand algab uues võimlas
Praegu peavad Hansagümnaasiumi õpilased võimlema
veel kooli koridorides. Uuel õppeveerandil ootab lapsi
kehalise kasvatuse tundi uhiuus spordihall.
Linna ehitusteenistuse juhataja
Enno Tammekivi kinnitusel
peaks
Hansagümnaasiumi
juurde rajatav uus kergejõustikuhall valmima õigel
ajal.
Oleme planeerinud, et kui
lapsed pärast vaheaega kooli
tulevad, saavad nad kehalises
kasvatuses käia juba maneeis.
Ma ei näe põhjust, miks see ei
peaks valmis saama.
Tammekivi ütles, et hilineda ei
tohiks ka spordihalli ümbritsev
haljastamine. Eelmisel nädalal
käisid ehitustööd halli ümber,
paigaldatud on ka valgustus.
Hoonet ümbritsevad istikud
istutatakse siiski pärast talve,
see on mõistlikum, selgitas
Tammekivi. Ka muru hooldamisega hakkame aktiivselt
tegelema soojade ilmade
saabudes.
Linnarahvale avatud
Pärnu
Hansagümnaasiumi
Sihtasutuse juhatuse liikme
Reet Saare sõnul viiakse kergejõustikumaneeis läbi Hansagümnaasiumi õpilaste ja Pärnu
Väikese Vabakooli kehalise
kasvatuse tunnid, mis toimuvad hommikupoolikutel.
Alates kella kolmest kasutab
halli Pärnu Spordikooli kergejõustiku osakond. Pärastlõunastele aegadele on planeeritud
oma kooli spordiringid, kus
õpilased käivad mitmesugustes
treeningutes, rääkis Saar.
Õhtul on võimalik harrastada
erinevaid pallimänge, tegeleda
kergejõustikuga ja muidugi
jõusaalis muskleid kasvatada

ning kaunist figuuri vormida,"
rääkis Saar.
Maneeis on kaug-, kolmik- ja
kõrgushüppe ning kuulitõuke
platsid, kettaheite võrk, jooksurada, tõkkejooksu ala, korvija võrgukonstruktsioonid ning
ronimisköied. Soklikorrusel
asub jõusaal.
Tunduvalt paremad
tingimused
Saar rääkis, et Hansagümnaasiumi õpilaste ja õpetajate
sportimistingimused muutuvad
oluliselt paremaks. Kuni tänaseni peeti kehalise kasvatuse
tunde osaliselt koridorides,
kuna koolisaalis on võimalik
tundi läbi viia ainult ühel
õpetajal korraga. Nüüdsest saavad õpetajad teha tunnid atraktiivsemaks ja köitvamaks, sest
paljud tegevused jäid siiani
ruumipuudusel ainult unistuseks, ütles ta.
Enno Tammekivi sõnul on
õpetajad rääkinud, et kui noormehed veel leppisid kehvade
sportimistingimustega,
siis
neiud püüdsid pigem sporditundidest eemale hoida. Selge
see, et laste jaoks on spordihall
parim lahendus.
Tammekivi lisas, et kui eelmisel aastal valminud kesklinna koolide võimla pind oli alla
1700 ruutmeetri, siis rajatava
maneei pind on 2700 ruutmeetrit. See on võrreldav
linna raamatukoguga, ütles ta.
Kuna halli territoorium ei ole
piisavalt suur, ei saanud

Foto: Indrek Aija
Uus õppeveerand algab uhiuues võimlas Linn loodab, et peatselt valmiva kergejõustikuhalli head tingimused innustavad noori
rohkem sporti tegema.
maneei täispikka ringi rajada. misse umbes 40 miljonit Millal kergejõustikuhall piduKERGEJÕUSTIKUMANEE
Suurte võistluste ring see ei krooni. Kindlasti on see linna likult avatakse, ei ole veel
ole, selgitas Tammekivi.
aasta suurim investeering  täpselt kokku lepitud.
Pindala 2700 ruutmeetrit.
järgmine on Riia maantee ehi- Tammekivi sõnul lastakse maHallis on hüpperada,
Reet Saar ütles, et sihtasutus ja tus, mis maksis umbes 30 neeil esmalt mõnda aega kakool tegutsevad siiski selle miljonit, märkis ta.
sutuses olla.
heiteala, jooksurada,
nimel, et Pärnus toimuksid mit- Pärast kergejõustikumaneei
korvi- ja
mekesised spordivõistlused, valmimist sõlmib hoonestaja Ehitusteenistuse juhi sõnul on
mille läbiviimiseks on uus hall linnaga kasutusvalduslepingu arutatud ka seda, et Pärnu suuvõrgukonstruktsioonid,
sobivaim.
maneei kasutamiseks hoones- rusel linnal oleks vaja linnaronimisköied ja
tusõigustähtajaga
võrdseks spordihoonet. Loodetavasti ei
Aasta suurim investeering ajaks. Kasutusvalduse aja jook- ole see aeg mägede taga, ütles
jõusaalid.
Tammekivi väitel on linn sul maksab linn hoonestajale ta.
investeerinud spordihalli ehita- kasutusvaldustasu.

Sündide arv tõusuteel

Pärnu linnas on viimase kuue kuu jooksul sündinud
267 last, mis on märgatavalt rohkem kui eelmisel
aastal sama ajaga.
2005. aastal sündis aprillist riiklik poliitika ehk emapalk.
oktoobrini Pärnu linnas kokku Aga sama olulised on ka koha241 last. Neist 126 olid poisid like omavalitsuste sünnitoeja 115 tüdrukud. Käesoleva tused ja elanikonna parem
aasta jooksul on 1. oktoobri majanduslik seis tervikuna,
seisuga sündinud juba 267 last ütles Roht. Ta lisas, et kasv
ehk 26 võrra rohkem kui pole siiski ülemäära suur ja
eelmisel aastal. Lastest on 136 linn loodab, et järgmisel aastal
olnud poisid ja 131 tüdrukud. sünnib lapsi veelgi enam.
Tänavu on Pärnu linnas sündi- Poiste nimedest on tänavu ponud ka kolmed kaksikud.
pulaarsemad Andreas ja Karl.
Linnasekretär Tiina Roht ütles, Andreas oli hinnatud ka mööet viimasel ajal on sündide arv dunud aastal, selle kõrval eelisaasta-aastalt kasvanud, kuid nii tasid paljud ka Markuse nime.
suurt tõusu ei ole varem olnud. Tütarlaste puhul eelistatakse
Tema sõnul võib tõusu põh- endiselt kõige sagedamini Laujuseks pidada eelkõige eri- rat. 2005. aastal levis ka Minevaid toetusi. Sündide arvu leen. 2006. aastal on populaarkasvu on kindlasti mõjutanud sed ka Lisandra ja Annabel.

Pärnu linn jagab kord kvartalis
ehk neli korda aastas sünnitunnistused pidulikult kätte raekojas. Viimasel ajal on tulnud jagamiste arvu suurendada, sest
sünde on rohkem ja noored
lapsevanemad soovivad varasemast meelsamini sellest pidulikust sündmusest osa võtta.
Käesoleval aastal on sünnitunnistusi antud juba viiel korral,
ja aasta lõpus seisab see ees
veel vähemalt üks kord. Lisaks
kingib linn igale lapsele hõbelusika ja annab lapsevanemale sünnitoetuse. Sel aastal
on Pärnu linna sünnitoetus
3000 krooni.
Kogu Eestis oli septembrikuu
lõpuks sündinud 11341 last.
Neist 5917 olid poisid ja 5424
tüdrukud.

Foto: Peeter Root s
Sünnitunnistuste pidulikul kätteandmisel esinevad Pärnu Kesklinna lasteaia laululapsed.

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

Kirjastaja: Veebimees OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine leht ilmub 20. novembril

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

1. novembrini saab esitada taotlusi ülelinnaliste õpilasürituste korraldamise jm
noorsooalaseks tegevuseks. Toetust võivad taotleda nii üksikisikud kui
asutused-organisatsioonid, kelle eesmärgiks on noorsootöö edendamine
Pärnu linnas.
lisainfo: Reine Tapp, tel. 447 6491 või reine@lv.parnu.ee
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Uue silla planeering ootab linlaste kommentaare
Ülar Saar
linnaarhitekt
Pärnu jõe ületamise traditsioon
Raba tänavalt suunaga kesklinna ulatub vähemalt sajandi
taha. Juba tsaariaegsetel kaartidel on näidatud Männi tänavalt Vingi tänavale kulgenud
regulaarset paadiühendust. Teine samasugune paadimehe
koht on olnud Liiva ja Niidu tänavate vahel ja kolmas juba
keskajast alates Haapsalu maantee ning Ringi tänava vahel.
Pikkadeks aastateks jäi ainsaks
sillaks praegusest kesklinna
sillast mere pool paiknenud
ujuv nahksild. Juba enne
Esimest maailmasõda langetas
linnavalitsus otsuse, et jõele
ehitatakse uus tugev sild. Otsuse realiseerimiseni jõuti alles
1930ndatel aastatel.
Esimene korralik sild
Taani firma Hojgaard Co
Schultz inseneride projekteeritud ja ehitatud Suursild avati
pidulikult 1937. aastal. See
ühendas Tallinna maanteed
kesklinnaga. Sild valmis avatavana ja esimese laevana sõitis
läbi klapiava Eesti lipu all
seilanud reisiaurik Kassari,
mida juhtis toonase Pärnu
sadama loots Gustav Laas.
1944. aastal sakslaste poolt
õhku lastud kaarsilla sammastele suutis nõukogude võim
rajada uue silla alles 1956. aastaks. Sellisena on sild säilinud
tänaseni. Sillaklappe aga uuesti
avanema panna ei suudetudki.
40 aastat kasutatud silda rekonstrueeriti viimati 1995.
aastal. Eelmisel aastal sai täis
silla remondi garantiiaeg.
Arvestades kasvanud liikluskoormust, võivad uued uuringud näidata taas vajadust Suursild pikas ajaks liiklusele
sulgeda.

Oleme tellinud inseneribüroolt
Stratum võimalike sillavariantide liiklustehnilise analüüsi ja
perspektiivse liikluskoormuse
prognoosi. Selgus, et juba tänase päevaga on vana kesklinna
sild oma läbilaskevõime tipptundidel ammendanud ning
vajab varsti uut kapitaalremonti.
Vana silla laiendamine oodatud
efekti ei anna, sest Tallinna
maantee ja Jannseni ristmik
sellist liiklust läbi ei laseks.
Samuti ootab remonti seoses
Via Baltica rekonstrueerimisega Papiniidu sild.
Nõukogude aegne
planeering
Kesklinna teise silla plaanid
ulatuvad samuti aastate taha.
Esimest korda ilmus uus sild
Raba tänavalt kesklinna Pärnu
linna plaanidele 1980ndatel
aastatel. Siis nähti planeeringutes ette suurejooneline
Riia maantee läbimurre Vingi
tänavast läänes ja Pika tänava 
Riia maantee ristmiku ühendamine Suur-Jõe tänavaga.
Sellist lahendust võib näha
linna keskosa detailplaneerimise hoonestuse eskiisil, mis
pärineb aastast 1988. Kui linn
oleks hakanud toonaste plaanide järgi liiklussõlmi rajama
ja tänavaid radikaalselt laiendama, oleks see tähendanud
paljude ajalooliste, peamiselt
puithoonete lammutamist. Täna oleme uhked just selle üle,
et need hooned on säilinud.
Sihikul Raba sild
Uuesti võeti kesklinna teise
silla asi üles Pärnu linna üldplaneeringu koostamise käigus
1990ndate aastate lõpus. 1996.
aastal hakkas inseneribüroo
Stratum tegelema Pärnu liikluse loendamise, uurimise ja modelleerimisega. Raba tänava

Teated
Linn tunnustas
ettevõtteid

Arhitekt Tanel Tuhali nägemus: selline võiks välja näha uus sild Pärnu kesklinnas.
Kõrghooned on autori fantaasia.
ühendamine kesklinnaga silla
abil kinnistus tulevikuplaanidesse.
2001. aastal kehtestatud linna
üldplaneeringus jäi kesklinna
silla lahendus lahtiseks, kuigi
sinna kirjutati sisse nimetus
Raba sild. Esimest korda
reserveeriti võimalik sillakoridor nn Jäähalli planeeringus,
kuid sillale pealesõidu liiklus
jäi selles planeeringus lahendamata. Asjaosaliste mäleARUTELU
Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub
24. oktoobril kell 15
Raekojas volikogu
suures saalis.
Ootame kõiki linlasi!
Kohapeal saab vastuseid küsimustele
Pärnu liikluse kohta.
Osalevad linnaplaneerijad, liiklusspetsialistid nii meilt kui
ka Tallinnast ning
maanteeameti
esindajad.

tamist mööda ei tuldud selle
lahendamisega lihtsalt toime.
Pähkel jäeti järgmiste projekteerijate pureda.
Kui jäähalli rajamine paar aastat tagasi taas päevakorrale tuli,
tellisime selle liikluslahenduse
kohta kiire ekspertiisi Tartu
projekteerimisbüroolt K&H.
Nende hinnang oli, et selline
liikluslahendus, kus kaks liiklussõlme asuvad teineteisest
vaevalt saja meetri kaugusel,
garanteerib ummikute tekkimise. Kui üks või teine ristmik
umbe jookseb, seiskab see liikluse kogu sillal.
Palusime projekteerijatelt eskiislahendust, mis väldiks ummikute tekkimise sillalt mahasõidul. Saime enda üllatuseks
plaani, mis viis liikluse Vingi
tänava koridorist kaarega Aia
tänavale. Siit oli veel ainult üks
samm viia sild otse Raba
tänavalt Aia tänavale, mille
tehnilise lahenduse eskiisprojekt ka kohe paberile pandi.
Uus ja lihtsam lahendus
Selline sillalt mahasõidu lahendus on kesklinna jõudmiseks
lihtne ja selge, ei nõua suuri

lammutusi ja haakub juba
kesklinnas kehtivate detailplaneeringutega.
Edasi kooskõlastati uue silla
plaan Pärnu jõe detailplaneeringuga, kus pandi paika võimalik sillakoridor.
Järgnesid konsultatsioonid teede ja sildade projekteerija Kprojektiga Tallinnast ja Soome
sillaprojekteerija YS-KONSULTIT OY-ga, kes on lubanud olla nõu ja jõuga abiks
detailplaneeringule järgneval
silla parima projektlahenduse
leidmise konkursil. Kuna tegemist on tõelise sajandi ehitusega Pärnus, tuleb projektivõistlus rahvusvaheline, kaasamaks eestlaste kõrval ka välismaiseid spetsialiste.
Raba  Aia silla detailplaneering on läbinud avalikustamise.
Pärnakad on näidanud planeeringu vastu elavat huvi.
Tehtud on rida asjalikke
märkusi, mida annab silla edasise projekteerimise käigus arvesse võtta.
Loodetavasti on ka tulevane
arutelu konstruktiivne ja liigume järk-järgult silla valmimise suunas.

Oktoobri alguses toimunud
Pärnu ettevõtlusnädal tipnes
vastuvõtuga raekojas, kus
autasusta2005. aasta parimate majandustulemustega
ettevõtteid. Eraldi tunnustuse pälvisid AS Efore,
Pärnu Linavabrik, AS
Rapala Eesti, AS Puls Brewery ning AS Wendre.
Arenevad ja laienevad
ettevõtted tagavad ka linna
arengu, sõnas Pärnu linnapea Mart Viisitamm. Kui
soovime Pärnu noori tuua
pärast õpinguid tagasi Pärnusse, peame looma neile
töökohad ja karjäärivõimalused.
AS Wendre pälvis tunnustuse 2005. aasta septembris
avatud uue tehase eest, mis
annab tööd 250 inimesele.
Pärnu Linavabrikut tänas
linn kui suurimat ettevõtjast
tulutoojat. AS Rapala Eesti
on Äripäeva Pärnumaa TOP
2005 võitja. AS Efore avas
jaanuaris uue elektroonikatehase ning AS-i Puls
Brewery tunnustati uue õlle
Puls eduka turuletoomise
ees.

Linn otsib
sotsiaalteenuste
osutajat

Volikogu võttis 19. oktoobri
istungil vastu otsuse, milles
lubab linnavalitsusel välja
kuulutada riigihange, leidmaks parim pakkumine erinevate sotsiaalteenuste osutamiseks.

Aasta jagu teguderohket koostööd

Mart Viisitamm
Pärnu linnapea
1. novembril täitub aasta linnavalitsust Res Publica, Isamaaliidu, Rahvaliidu ja Keskerakonna koostöös. Linnavalitsusele on üks aasta igati sobiv aeg kokkuvõtete tegemiseks. Tooksin välja olulisemad
tegemised möödunud aasta
jooksul.
Olgu kohe öeldud, et neid
tegusid ei oleks, kui poleks tänast ühtset ja tugevat linnavalitsust ja hoolsaid ning oma
tööd tundvaid ametnikke.
Koostöö valdadega
Alustaksin Pärnu kõige mahu-

kamast ettevõtmisest. See on
koostöös Audru, Paikuse ja
Sindiga tehtav vee- ja kanalisatsiooniprojekt, mille käigus
liituvad puhta ühisveega umbes 4000 inimest ja kanalisatsiooniga 6800 elanikku. Projekti maksumus on 330 miljonit krooni, mis on suurem kui
ükski senine investeering Pärnumaal. Kuid rahast märksa
tähtsam on, et tuhanded Pärnu
elanikud saavad endale viimaks puhta kraanivee.
Kevadel liitus linn Pärnumaa
Omavalitsuste Liiduga. Juba
mõnda aega oli ilmselge, et
Pärnu eraldamine Pärnumaast
ei tule meie arengule kuidagi
kasuks. Pärnumaa Omavalitsuse Liidu liikmed on pannud
paika ühishuvid hariduses, sotsiaalvaldkonnas, infrastruktuuris, keskkonnakaitses, kultuuris, spordis, turismis ja maakonna üldise arengu kujundamises. Kui tegutseme oma
plaane ühiselt jagades, sihte
seades ning raha taotledes, on
tulemus kordades tõhusam kui
eraldi nokitsedes.

Jõudsime liiduga kokkuleppele, mille kohaselt arvutatakse
Pärnu aastamaks ainult üldmaksu ja elanike arvu pealt.
Summana teeb see aastas umbes 200 000 krooni. Olen kindel, et tegelikult toob kootöö
linnale oluliselt rohkem tagasi.
Uued ja vanad sümbolid
Järgmise suure asjana tooksin
välja rannapromenaadi ehituse
lõpetamise. Sel aastal olid linnavalitsuse investeeringud rannapiirkonda läbi aegade suurimad. Lõviosa neist investeeringutest moodustas uus promenaad. Täna julgen kinnitada,
et värviliste purskkaevude ja
roosipõõsastega ääristatud promenaadist on kujunemas Pärnu
kui kuurortlinna kaunimaid
sümboleid.
Pärnu linna sümbolitega jätkates oli üks huvitavamaid projekte mudaravila kujundamine
kaasaegseks kunsti- ja kultuurikeskuseks. Näitused, kirjandusõhtud, kvaliteetfilmiprogramm, etendused, perfomanceid leidsid sooja vastuvõtu

nii pärnakate kui turistide silmis.
Loodan aga, et mudaravila
arengust saame rääkida ka
järgmise aasta kokkuvõtteid
tehes, sest eesmärk on kasvatada huvitavast suvisest kunstiprojektist välja siinse regiooni
üks mitmekülgsema tegevusega kunstikeskusi.
Kolm lisaeelarvet andsid
lisavõimalusi
Läinud aasta läheb linna
ajalukku kui esimene kolme
lisaeelarve aasta, mis lubas
muuhulgas jätkata kunagi rahapuudusel pooleli jäänud keskraamatukogu ehitust. 2002.
aastal valminud hoonel jäi toona välja ehitamata linnapoolne
osa, kuhu kavandati kinosaaliks kohandatav auditoorium
ning kohvik. Kolmandast
lisaeelarvest eraldatigi seitse
miljonit krooni juurdeehituse
alustamiseks. Juurdeehituse
lõplik maksumus selgub riigihangete käigus. Valmis plaanitakse juurdeehitusega jõuda
2008. aasta sügiseks.

Oktoobri alguses avati kaasaegne erivajadustega inimeste
rehabilitatsioonikeskus. Uue
neljakorruselise hoone eesmärgiks on pakkuda tuge nii
vähihaigetele, vaegkuuljatele
kui vaegnägijatele, südamehaigetele jt erivajadustega
isikutele ning ühendustele.
Lisaks tahaksin välja tuua
Rüütli tänava remondi jätkamise, 145 000 ruutmeetri kõnniteede hooldamise, Riia mnt
remondi, munitsipaalpolitsei
loomise, Rääma pargi valgustamise, ettevõtlusinkubaatori ja
Pärnu filharmoonia loomise.
Tegemisi, mis nõudnud linnavalitsuse ametnike ja liikmete tööd ja vaeva, on veelgi,
kuid nende tulemus täna veel
välja ei paista.
Aitäh kõigile linnaametnikele
ja kõigile teistele, kes nõujõuga abiks olid ja head tööd
tegid!
Tean juba täna, et järgmise
aasta nimekiri Pärnu linna
edenemisest tuleb vähemalt
samaväärne.

Teenuste pakkujaid soovitakse 2007.2010. aastaks.
Linnavalitsus otsib viipekeele tõlketeenuse osutajat,
tugiisikuteenuse pakkujat
psüühiliste erivajadustega
inimestele, isiklikke abistajaid liikumis- ja nägemispuudega inimestele, koduõendus-hooldus-, invatakso- ja rehabilitatsiooniteenuse pakkujat jms.
Seni on linn teenuse osutajaid otsinud vaid üheks aastaks. Vastavad lepingud on
siis sõlmitud kuni kalendriaasta lõpuni.
Niisugust varianti ei pidanud enam otstarbekaks ei
linnavalitsus ega teenuste
osutajad. Linnavalitsus on
erinevatelt mittetulundus- ja
äriühingutelt sotsiaalteenuseid ostnud alates 2001.
aastast.
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Oscar Brackmann  kõikide pärnakate linnapea
Eile möödus 165 aastat nimeka Pärnu linnapea Oscar Alexander Brackmanni sünnist.
peamiselt nendest allikatest
ning heidab pisut valgust ehk
ka Brackmanni suhetele eestlaste kogukonnaga baltisaksalikus Pärnus.

Oscar Alexander Brackmann
Hilja Treuberg
Pärnu Linnakodaniku
Maja perenaine
Oscar Brackmann on 19.20.
sajandi Pärnu linnapeade reas
esimene nii kronoloogiliselt
kui oma tähenduselt. Just tema
pani aluse Pärnule kui kuurortlinnale. Oskar Esimeseks teda
rahvasuus ka pikka aega nimetati.
Oscar Brackmann sündis 22.
oktoobril 1841. aastal Tuula
baltisakslasest suhkruvabrikandi peres. Tema poisipõlv möödus Pärnus sugulaste juures
ning siin lõpetas ta kõrgema
kreiskooli.
Tartu ülikooli läks Brackmann
õppima arstiteadust, kuid lõpetas selle 1866. aastal juristidiplomi, hõbemedali ja cand.jur.
kraadiga. Paar aastat praktiseeris ta Lätimaal linnasekretäri abina ning asus 1868.
aastal Pärnu linna teenistusse.
Esiotsa oli Brackmann linna
ülemfoogt, seejärel raesekretär
ja sündik. Pärast vene uue linnaseaduse rakendamist Balti
aladel istus Brackmann 1879.
aastal esimese valitud linnapeana Pärnu linnajuhi toolile.
Brackmann oli ka ainus sakslasest linnapea, kes säilitas
Tsaari-Venemaal läbi nelja aastakümne oma ameti. See asjaolu viitab temale kui selgepilgulisele, hea majandusliku
vaistu ja perspektiivitundega
linnajuhile. Samuti kõneleb see
heast meeskonnatöö oskusest
ning diplomaadivõimetest, mis
aitasid hoida linna ka majanduslikult ja poliitiliselt keeru-

katel aegadel kindlas suunas
arenevana.
Brackmanni-aegsed tegemised
räägivad vastutustundest linna
kaugema tuleviku ja järgnevate
pärnakate põlvkondade ees.
Pärnu mäletab Oscarit
Oscar Brackmann on üks vähestest Pärnu varasematest linnapeadest, kellest ajakirjanduses on ikka ja jälle juttu olnud.
Seekordsegi tähtpäeva künnisel avaldas Pärnu Postimees
ulatusliku ülevaate Brackmanni tegevusest linnajuhina.
Nõnda pole ehk käesolevas lühikeses kirjutises mõtet ega
ruumi pikemalt kirjeldada seda, mis tegi Pärnust Vene impeeriumi ühe uuendusmeelsema linna: kuurordi arendamise
pingelist protsessi, linna haljastamise suurejoonelist programmi, südalinna kanaliseerimist
ja sügavpuurkaevude võrgu
väljaarendamist, haigla, tütarlaste koolimaja, vaestemaja,
linnaarhiivi, volikogu hoone ja
teiste linnale vajalike hoonete
ehitamist, elektrivalguse, telefoniühenduse, suurtööstuse
toomist linna jne.
Püüame järgnevalt heita pilku
Brackmanni isikule hoopis vähem levinud vaatenurgast  tema ja ta kaasaegsete pilgu läbi.
Pärnu Linnakodaniku Maja
arhiivis on katked legendaarse
linnapea kirjalikest meenutustest. Brackmannist on oma
mälestusteraamatus kirjutanud
kunagine Tartu ülikooli rektor
Johan Kõpp, temast on juttu
mitmes teiseski vanas trükitekstis.
Järgnev
pärineb

Värvika elulooga mees
Oscar Brackmann: Helde saatus paigutas minu olemasolu
meie ajaloo ühte eriti sündmusterikkasse lõiku. Ainuüksi milliseid suuri, rahvaste elu võimsalt mõjutanud sõdu ja revolutsioone ma üle elasin! / /
1868. aastal astusin realiikmena Pärnu linna teenistusse. Jäin
sinna alates 1879. aastast ka
juhtival kohal, kuni suur maailmarevolutsioon 1917. aastal ka
minu troonilt tõukas. 1879.
aastal tühistati aastasadu siin
kehtinud linna ja kodanike
põhiseadus. Viimase justiitsbürgermeistrina pidin selle
matma ja esimese vene linnade
määrustiku alusel valitud linnapeana uue põhiseadusega
alustama.
Kuna Liivimaalt esitatud erinevad reformiprojektid jäid valitsuse tähelepanuta, oli tegemist vene seadusega, mis väheste ebaoluliste muudatustega
ka Läänemere provintsidele
laiendati. Meile jäi ülesanne
säilitada järjepidevus, mõttekalt ühendada ennast õigustanud vana uuega.
Ma ei suuda olla küllalt tänulik, et minu saatus mind just
sellel silmapilgul sellele kohale
ja selle tegevuse juurde kutsus,
mis minu jõududele ja annetele
rohkem vastas kui ükski teine.
Minu kaaskodanikud jäid mulle truuks ka sellel raskel ajal,
kui läheneva revolutsiooni vood
end tuntavaks tegid, mina omalt
poolt jäin linnale vääriliselt
truuks ja asetasin tema huvid
kõrgemale oma huvidest.
Brackmanni aastad olid poliitilises plaanis tõesti erakordselt
keerulised: ühelt poolt pürgis
jõudu ja hoogu koguv eestlaskond linnavõimu juurde,
teisel tiival püüdis baltisaksa
ladvik säilitada iga hinna eest
oma võimu ja mõju. Peterburi
poolt aga langes nii sakslastele
kui eestlastele raske venestamissurve, mis võttis eriti räiged
vormid pärast Manasseini revisjoni Balti kubermangudes.
On paljuütlev tõik, et Brackmann säilitas linnapea posti ka
pärast seda, kui eestlased olid
1913. aastal saanud Pärnu linnavolikogus ülekaalu.
Ajal, mil eestikeelne ajakirjandus võitluses võimu eest baltisaksa linnavalitsust eriti ägedalt ründas, kirjutas Päevalehe
lisa Kodu ühes 1912. aasta
numbris: Selle peale vaatamata, et Pärnu eesti seltskond oma
ettevõtete ja tööagarusega tuttavaks on saanud, seisab linnavalitsuses ja sellega ühenduses kulturiline ülevõim alles
sakslaste käes. Selle ülevõimu
pärast on eesti seltskond juba
kaks verist lahingut löönud,
kuid tagajärgedeta. / / Teiseks
peab Pärnu Saksa linnavalitsuse kohta tähendama, et ta
oma paljude pattude peale

vaatamata ikkagi üks teguvõimulisematest ja kulturalisematest kodumaal on olnud ja ta
oma seisukoha kindlustamiseks mitte äärmisi abinõusid ei
tarvita.
Eesti kultuuri edendaja
Ei leidu märke selle kohta, et
Brackmann oleks linnapeana
püüdnud eestlaskonna ettevõtmisi pidurdada, olid nendeks
siis Eesti lugemistoa asutamine, Endla teatrimaja ehitamine, eestlaste laulupeod või
Eesti seltside tegevus.
Küll tegid seda mõned teised
mõjukad saksa tegelased. Lasterohke Reiu metsavahipere
andeka poja Mihkel Lüdigi õppimist Moskva ja Peterburi
konservatooriumides toetas
linnapea oma rahaga isiklikult.
Oma mälestustes kirjutab
Johan Kõpp eesti raamatukogu
organiseerimisest Pärnus:
Linnapea Oskar Brackmann
kutsus mind ettevalmistustööst
osa võtma. / / Minu hooleks
jäi raamatute nimestiku koostamine, raamatukogu käimapanek ja üldjuhatus. Mõnes
suuremas asjas, eriti majanduslikus, tuli minul otse linnapeaga või härra Kleiniga ühendusse astuda. O. Brackmann
oli Pärnus kõrgesti hinnatud
linnapea niihästi sakslaste kui
eestlaste poolt. / / Tema tegevus eriti linna ilu ja puhtuse
eest hoolitsemisel, näiteks parkide ja muu näol, oli silmapais-

tev. Raamatukogu ellukutsumisega ühenduses temaga lähemalt kokku puutudes võisin
konstateerida tema võrdlemisi
vaba ja avarat vaadet.
Eestlaste seas au sees
Selle kohta, et Brackmann kõneles ka eesti keelt, leidub märge 1904. aasta linnavalitsuse
aruandes, milles on juttu linnapea ametijuubeli tähistamisest.
Õnnitlejate hulgas olid ka Eesti
seltside esindajad ning aruandes öeldakse, et kõnesid peeti
saksa, vene ja eesti keeles ning
iga kord vastas linnapea nendele samas keeles.
Oma eluõhtul kirjutas Oscar
Brackmann: Mis puudutab
minu isiklikku suhet oma Eesti
kaaskodanikega, siis oli see
üldiselt hea. Veel nüüd, kus ma
sealpool head ja kurja kellelegi enam kasulik ega kahjustav ei saa olla, kõnetavad mind
jalutuskäikudel paljud vanemad eestlased, küsivad osavõtlikult minu tervise kohta ja
vestlevad minuga ühest ning
teisest.
Kunagine linnaametnik ja
kauaaegne Niidu metsavaht
Ants Niidu ütles oma noorpõlve meenutades Brackmanni kohta järgmist: Rahvas
suhtus temasse lugupidamisega. Kui ta hommikuti mere
ääres pargis jalutas, oli tal
kombeks oksakesi ja muud
prahti üles korjata, paberisse ja
taskutesse koguda. Kui ta kodu

juurde Ringi tänavale jõudis,
olid tal taskud oksarisu täis.
Oscar Brackmann suri 10. veebruaril 1927. aastal. Kohalik
ajaleht kirjeldab tema matusepäeva ning märgib, et linnas valitses vaikne lein. Raekojal ja linna majadel olid
lipud pooles vardas. Leinajate
matuserong ja pärgade rivi oli
pikk, seda saatsid tuletõrjujad
tõrvikutega ning mängis tuletõrjeorkester. Rahvast oli tänavatel murruna. Esimese pärja
pani linnavalitsuse ja linna
poolt linnapea Oskar Kask.
Küllap oli see austusavaldus
sakslasest linnapeale tunnistuseks, et Brackmann oli tõesti
kõikide pärnakate linnapea, et
tema isik ja tegevus linna
huvides seisid kõrgemal poliitilistest kirgedest ja rahvuslikest eelarvamustest.
Teised tähtsad Oscarid
Ajalugu tunneb veel kaht tähtsat Pärnu Oskarit. Linnapea
Oskar Kask ehk Oskar Teine
hakkas linna sõjaaastate haavu
ravima, linnamajandust energiliselt taastama ja viis kuurordi
uuele õitsengule.
Oskar Kolmanda aunimetust
võiks kanda Pärnu kunagine
linnaarhitekt Oskar Siimann
(hiljem Osvald Siinmaa), kes
kujundas oma loominguga Pärnu ilmet 1930. aastatel ning
kelle projekteeritud hooned
kuuluvad kindlalt Eesti arhitektuuripärandi tippude hulka.
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Restaureerimise eest saab toetust ja preemiat
Linnavolikogu kinnitas 19. oktoobril määruse, mille
alusel saavad pärnakad hakata taotlema restaureerimistoetust. Ühtlasi hakkab linn premeerima eeskujulikke
restaureerimistöid.
Määruse Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise
kord eesmärgiks on aidata
kaasa linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja
ajalooliselt väljakujunenud
miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ning teadvustamisele. Määrus sätestab täpsemalt, kuidas linnaelanikud
saavad Pärnu eelarvest restaureerimistoetusi taotleda, kuidas
käib taotluste menetlemine ja
toetuste ning restaureerimispreemiate määramine.
Restaureerimistoetust võivad
taotleda nii juriidilised kui ka
füüsilised isikud, kelle omandis olev ehitis on arhitektuuriväärtuslik või riigi kaitse
all. Samuti saab toetust taotleda, kui ehitis asub muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või
miljööväärtuslikul alal.
Linn ei maksa siiski kinni kogu
restaureerimistöödele kulunud
summat, vaid teeb seda kuni
50 % ulatuses. Toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist, kui planeerimisosakond
on töö heaks kiitnud.

Kuidas restaureerimistoetust
taotleda? Pärnu Linnavalitsuse
planeerimisosakonnale tuleb
esitada kirjalik avaldus.
Avaldused kogutakse kokku
iga aasta 1. septembriks, erandiks on 2007, kui avaldusi
oodatakse 1. märtsiks.
Taotlust menetleb planeerimisosakond, kes kasutab vajadusel
ka erialaekspertide ning Pärnu
muinsuskaitsekomisjoni abi.
Toetuse määramise otsuse
langetab linnavalitsus ühe kuu
jooksul pärast linnaeelarve
vastuvõtmist volikogus. Pärast
toetuse eraldamise otsust sõlmitakse taotlejaga leping.
Restaureerimistoetuste ja preemiate määrus sätestab, et on
teatud tüüpi tööd, mis on toetuse määramisel eelisseisundis.
Need on projektid, milles on
tegu ehitiste avariilise olukorra
likvideerimisega, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid,
sambad, piirded jmt) või
avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimisega ja
selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisega.

Tarvi Sits, Pärnumaa muinsuskaitseameti vaneminspektor:
Tänavu suurenes Pärnu muinsuskaitseala mitmekordselt. Riik on viimaks leidnud, et
ajalooline kuurortala on osa meie ühisest kultuuripärandist, mida tuleb säilitada ka järeltulevatele põlvedele. Selle otsusega nõustus
suur osa Pärnu linnavolikogust. Rõõm on tõdeda, et kohalik võim on astunud järgmise
sammu ajaloolise Pärnu väärtustamiseks.
Esmapilgul võib tunduda, et restaureerimistoetused ja preemiad aitavad ainult arhitektuuriväärtuslike hoonete omanikke. Tegelikult
võidavad sellest kõik linnaelanikud. Muutub ju
keskkond, kus me iga päev liigume, toetuste
abiga kaunimaks.
Moodsate materjalide jõuline pealetung seab
vanade majade omanikud tihti raskesse seisu.
Soov hoone korda teha on selge. Samas on
väga raske otsustada, milliseid materjale tuleks
valitsevas kaubakülluses valida.
Muinsuskaitsealal aitavad omanikul orienteeruda Muinsuskaitseamet ja spetsialistid.
Kuid projektide ja muinsuskaitse eritingimuste
koostamine on kulu, mis jääb tavaliselt
omaniku kanda. Restaureerimistoetuste määrus
võimaldabki omanikul osaliselt neid kulusid
katta makstavast toetusest. Majaomanikud võidavad sellest mitmekordselt. Neile kuuluva
kinnisvara kordategemine saab rahalist toetust
ning läbi õigesti tehtud tööde muutub kinnisvara palju väärtuslikumaks.

Selleks,
et vana
maja
lagunenud
uks ära
restaureerida,
on
võimalik
taotleda
linnalt
restaureerimistoetust.

Raekülasse on saabunud teguderohke sügis
Oktoobri lõpp ja novembri algus on põnevad nii Raeküla Vanakooli keskuse külalistele kui ka koolilastele,
kes soovivad huvitavalt sisustada selle kooliaasta
esimest vaheaega.
Piia Karro
Raeküla Vanakooli
Keskus
Juba peaaegu terve aasta on
Pärnumaa teabekanalites räägitud Raeküla Vanakooli keskusest. Keskuse restaureerimistööd on jõudnud nii kaugele, et
hoones on käivitunud mitmesugused tegevused ning keskuse töötajad on parasjagu
algatamas erinevaid ettevõtmisi lastele ja peredele.
Keskuse avanädal
80 aastat tagasi avati Raeküla
algkooli hoone juurdeehitus,
mille oli projekteerinud üks
Eesti kuulsamaid funktsionalistliku arhitektuuristiili esindajaid Olev Siinmaa. On sümboolne, et 80. juubeli aastal
taaselustub väärtusliku arhitektuuriga hoone osas tegevus,
mis on seotud nii linnaosa kui
ka hoone enesega. Pikemat
aega on tehtud ettevalmistusi
Raeküla Vanakooli keskuse
laiemaks tutvustamiseks huvilistele nii meie linnaosast kui
ka mujalt.
Raeküla Vanakooli keskuse
avanädal algab 28. oktoobril ja
kestab 4. novembrini. Sel ajal
on keskuse uksed avatud iga
päev kell 1020. Erandiks on
laupäev, 4. november, mil teeme ettevalmistusi heategevusballiks.
Kõik huvilised saavad keskust

külastada (nii restaureeritud
kui ka restaureerimata osa),
uudistada erinevaid kirjalikke
materjale, vaadata näitusi
(Hedda Peeti ajaloolised kollaaid), jälgida huviringide
tööd ja võtta osa näiteks tütarlaste showtantsust, täiskasvanute seltskonnatantsust või
tervisevõimlemisest.
Peale selle võib meie keskuses
jälgida linna noorte puhkpilliorkestri proovi Rein Vendla
juhtimisel ja esmaspäevast
Raeküla Lasteaia laste hommikupoolikut.
Avanädala reede kujuneb läbinisti noortepäevaks. Päeva
esimesel poolel kohtutakse Euroopa Liidu programmi Euroopa Noored eestvedajate ja
praktikutega. Programmi liikmed on noored, kes kasutavad
programmi võimalusi, et maailmas rännata ja õppida.
Ootame osalema noori tervest
linnast, et koos läbi mõelda,
kuidas saaks Raeküla Vanakooli Keskus aidata kaasa linna
noorte elu mitmekesistamisele.
Õhtu lõpeb suure noortepeoga
dj-de Margus Musta ja Marko
Koitla käe all.
Nädala tähtsündmusi on kaks.
Esimesele  tänuvastuvõtule 
on kutsutud inimesed, kes on
aidanud kaasa hoone taastamisele ja elluäratamisele.
Kutsutute arv küündib sajani.
Avanädala lõpetab heategevusball, mida juhib endine Rae-

küla elanik ja neli aastat samas
hoones koolipinki nühkinud
Jüri Aarma. Tantsumuusikat
mängivad noored Pärnu puhkpilliorkestrist ja ansambel
Treffunks.
Sportlik koolivaheaeg
Sügise koolivaheajal viiakse
Raeküla Seltsi eestvedamisel
läbi sportlikke üritusi Raeküla
Gümnaasiumi värskelt renoveeritud võimlas ja kunstmuruga jalgpalliväljakul.
Linna kõigi koolide noored on
oodatud! Tegevust pakutakse
nii tüdrukutele kui ka poistele,
nii noorematele kui ka vanematele. Peamiselt pannakse
rõhku pallimängudele.
Mängud peetakse gümnaasiumi spordisaalis. Jalgpalli mängimiseks jääb vaid lootus, et

Sportlik vaheaeg
Raekülas
Esmaspäev 30.10
IIV kl rahvastepall
Teisipäev 31.10
Fresbee (vanusegrupiti)
Kolmapäev 1.11
Sulgpallikool (vanusegrupiti) ja korvpall VVIII
kl noortele
Neljapäev 2.11
Sulgpallikool ja võrkpall
IXII kl noortele
Reede 3.11
Sulgpallikool ja jalgpall
VVIII kl noortele.

Raeküla Vanakooli Keskuses tegutsevad mitmesugused huviringid, nende seas ka Revalia
Tantsukool Matis Toome juhendamisel.
Autori foto
suudetakse vältida ilmataadi
vingerpusse. Üks koolivaheaja
päev pühendatakse uudse spordiala fresbee tundmaõppimisele.
Küllap on nii lastel kui ka lapsevanematel oluline teada, et
kõigil päevadel pakutakse lastele jooke ja puuvilju ning
pikematel päevadel tagatakse
ka lõunasöök.
Laupäevad perega
Uudseks ettevõtmiseks on pereüritus Laupäevad perega,
millest ootame osa võtma peresid kogu linnast ja kaugemalt.
Kuni aasta lõpuni pakutakse
igal kuul kahel korral laupäeviti erinevaid ettevõtmisi nii
noortele kui ka vanadele.
Avalöögi laupäevastele pereüritustele anname 28. oktoob-

ril. Käsitleme alkoholiga seonduvaid probleeme.
Esinema tuleb sotsiaalpedagoog Kalle Laane Tallinnast.
Kohalikud politseinikud tutvustavad politsei töövahendeid
ja võtavad kaasa lasketiiru, kus
huvilised võivad oma silma ja
käe täpsust proovile panna.
Kohale tuleb ka politseilõvi.
Lõpetuseks tutvustab keskuse
personal vaba aja veetmise võimalusi Raeküla Vanakooli
Keskuses. Küllatulnutele pakutakse aed- ja puuvilju ning tervislikke jooke.
Tänud toetajatele!
Raeküla Vanakooli Keskuses
on ees kiired ajad, mil pakume
mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi. Kõigist neist
on keeruline ülevaadet anda
ühe väikese ajaleheartikli abil.

Seetõttu kutsume huvilisi
külastama meie kodulehekülge
(www.raekylavanakool.ee) ja
sealt juba iga ettevõtmise kohta
eraldi infot hankima.
Eelseisvat hooaega ei saaks me
kindlasti sisuga täita ilma
toetajateta.
Suured tänud linnavalitsusele,
Raeküla Gümnaasiumile, Hasartmängumaksu Nõukogule ja
MTÜle Kodanikujulgus, Kultuurkapitalile ja selle kohalikule ekspertgrupile ning
vabatahtlikele, tänu kellele on
peagi reaalsuseks saamas huvitav ja meie keskuse pürgimisi
hästi iseloomustav ettevõtmiste
sari.
Meeldivate kohtumisteni Raeküla Vanakooli Keskuses!
Meie uus telefoninumber on
444 0054.

UUT
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Teated
Heakorratööd
sügisel ja talvel
Kristiina Kupper
Linnaaednikkeskkonnateenistuse
juhataja
Linn korraldab
puulehtede äravedu
Pärnu linna heakorraeeskirja
järgi on linnakodanike hooleks oma kinnistu ja tänava
vahelise maaala korrashoid.
Üheks suuremaks tööks on
kindlasti sügiseti puulehtede
kokkuriisumine ja äraveo korraldamine.
Aitamaks linnakodanikke,
kelle puhastusalal kasvavad
suured alleepuud, korraldab
majandusosakond järgmistelt
tänavalõikudelt puulehtede
vedu:
Rääma, J.V. Jannseni, Sadama, Esplanaadi, P. Kerese, Pärna, Nikolai, Karja,
Riia mnt (alates Tammsaare
puiesteest Kesklinna poole),
Väike-Kuke (lõigus SuurSepa kuni Suur-Posti),
Kalda, Uus-Sauga, Supeluse, Tammsaare, Roheline,
Kaevu ja Aia (lõigus Karuselli kuni Karja).
Kogumisautod sõidavad esmaspäeviti 23. ja 30. oktoobril ning 6. novembril.
Puulehed tuleks korjata kottidesse ning tõsta tänavapoolsele haljasribale.
Ees seisab talvine
kõnniteede hooldus
Talve lähenedes hakkab linnavalitsuse majandusosakond
teostama bussiliiklusega tänavate äärsetel ja kesklinna piirkonna kõnniteedel libedusetõrjet ning lumelükkamist.
Majandusosakond korraldas
tööde teostaja leidmiseks riigihanke. Parima pakkumise
tegi AS Teho.

PÄRNUS

Avati uus rehabilitatsioonikeskus
erivajadustega inimestele
Septembri alguses avati Pärnus ligi 12 miljonit krooni
maksma läinud rehabilitatsioonikeskus, mis on kõige
mahukam sotsiaalprojekt taasiseseisvunud Eestis.
Uus neljakorruseline keskus
pakub tuge nii erisuguste puuetega inimestele kui ka vähihaigetele, vaegkuuljatele, südamehaigetele ning kõikidele
teistele erivajadustega isikutele
ja nende ühendustele. Keskus
võimaldab kaasaegseid õppimis-, puhkamis- ja treenimistingimusi ka ratastooliinimestele.
Erivajadusega inimesed on
üks osa meie ühiskonnast, täna
veel paraku suuresti varjatud ja
kasutamata, sõnas linnapea
Mart Viisitamm. Uus kaasaegne keskus peaks erivajadusega inimesi rohkem oma
kodudest välja tooma, julgustama neid õppima, töötama ja
täisväärtuslikult elama.
Hoone esimesel korrusel on
saal koolituste, koosolekute,
sünnipäevapidude ja treeningute korraldamiseks ning õppeklass. Maja samas tiivas asuvad saun, pesu- ja riietusruumid ning pisiköök. Rehabilitatsioonikeskuse saun ja lava
on kohandatud ratastooliinimesele.
Esimesel korrusel paikneb ka
perede nõustamisruum. Maja
allkorruse teise tiiva ruumid on
osaliselt Pärnumaa Puuetega
Inimeste Koja kasutuses.
Alumine korrus on avatud
seitse päeva nädalas.

Maja teisel korrusel on vaimupuudega inimeste päevakeskus ja Eestis ainulaadne
päevakeskus liikumis- ja muude puuetega inimestele. Samal
korrusel asub köök, kus toimetulekuõpetust korraldada, ja
söögituba. Päevakeskused on
sisustatud kõikvõimaliku käelise tegevuse läbiviimiseks
vajalike vahenditega, sealhulgas kangastelgede ja õmblusmasinatega.
Rehabilitatsioonikeskuse keldrikorrusel asub kaks jõusaali.
Need on sisustatud kaasaegsete
jõumasinatega, mis võimaldavad treenida ka liikumispuudega inimestel. Lisaks sellele
on keldrikorrusel pesuruumid
ja pesuköök.
Juurdeehitatud katusekorrusel
hakkavad elama kuus noort
vaimupuudega inimest, kes
siiani on koos vanematega
elanud, kuid suudavad toime
tulla ka iseseisvalt.
Pärnumaa Puuetega Inimeste
Koda ühendab paarikümmet
suuremat või väiksemat mittetulundusühingut, kuhu kuulub
kokku ligi tuhat inimest.
Uus rehabilitatsioonikeskus
maksis 11,5 miljonit krooni.
4,37 miljonit krooni saadi
Euroopa Liidu struktuurifondidest ja 7,15 miljonit krooni
linna eelarvest.

Kui Teil on küsimusi ja
ettepanekuid, palume julgelt
pöörduda teede peaspetsialisti
Tõnu Kuusiku poole, kelle
telefoninumber on 442 7937.

Foto: Indrek Aija
Erivajadustega inimeste rehabiliatsioonikeskuse avasid keskuse juhataja Monika Koppel,
sotsiaalminister Jaak Aab ja Pärnu linnapea Mart Viisitamm.

PÄRNU AKORDIONIMUUSIKA FESTIVAL 2006
1.4. november
NELJAPÄEV
2. november
KONKURSI PÄEV
kell 13.00 Pärnu Kontserdimaja
kammersaal (Aida 4)

Libeduse- ja
lumetõrjevaba aeg
1. novembrist kuni 30. aprillini ei pea linnakodanikud
tegema libeduse ega lumetõrjet allpool nimetatud tänavate
äärsetel kõnniteedel. Küll aga
jääb endiselt kodanike kohustuseks olmejäätmete koristamine. Kõnniteede hooldus tähendab samuti bussipeatuste
korrastamist.
Linn hooldab järgmisi
kõnniteid:
kõikide nende tänavate äärseid kõnniteid, mida mööda
sõidavad linnaliini bussid.
Samuti kesklinnas Lai 
Kalda  Õhtu  Kuninga 
Akadeemia  Lõuna 
Kuninga  Vanapargi tänavate
vahele jääval alal asuvaid
kõnniteid.

23. oktoober 2006

Konkurss Mozart & akordion
Maestria (Kohtla-Järve Kunstide
Kool),
iauliai Konservatooriumi sekstett
(Leedu),
Anna minna (Türi Muusikakool),
Plikzid (Türi Muusikakool),
Minski Muusikaakadeemia duo
(Valgevene),
Limbazi Muusikakooli trio (Läti),
Uppsala akordionistide orkester
(Rootsi),
Ad Libitum (Narva Muusikakool),
GaMa (Leedu),
orkester Tremolo (Eesti),
iauliai Konservatooriumi duo
(Leedu)
Aivi Tilk & Kristel Laas (Eesti
Muusika ja Teatriakadeemia)
Sissepääs vaba

KOLMAPÄEV
1. november
ÜHISMÄNGU PÄEV
kell 19.30 Pärnu sanatoorium
Tervis Kultuurikeskus
(Seedri 6)
Simmani mehed
Uppsala akordionistide orkester
(Rootsi)
Minski Muusikaakadeemia duo
(Valgevene)
GaMa (Leedu),
iauliai Konservatooriumi seks-

tett ja duo (Leedu),
Maestria (Kohtla-Järve),
Plikzid (Türi ),
Anna minna (Türi ),
Limbazi Muusikakooli trio (Läti),
koondorkesterTremolo dirigeerib
Venda Tammann
Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme,
Mustla,Viljandi, Paide, Vändra, Ko
htla-Järve, Türi, Häädemeeste,
Pärnu Muusikakoolide õpilased.
Pilet 75 krooni

REEDE
3. november
KIRIKU PÄEV
kell 13.00 Sindi Raekoda (Pärnu
mnt 12)
Irina Korol & Andrei Daraganov
(Valgevene)
Limbazi Muusikakooli trio (Läti)
Sissepääs vaba
kell 13.00 Tammsaare
Päevakeskus (Tammsaare 11)
Uppsala akordionistide orkester
(Rootsi)
Sissepääs vaba

kell 15.00 Pärnu Raekoda
Pärnu sõpruslinna iauliai akordionistide kontsert
Sissepääs vaba
kell 18.00 Pärnu Eliisabeti kirik
(Nikolai 22)
Gabriele viiul & Martinas akordion
(Leedu)
Irina Korol & Andrei Daraganov
(Valgevene)
Kontsertorkester Tremolo dirigeerib Venda Tammann
Akordionisolist Andrus Ostrov
(Pärnu),
Limbazi Muusikakooli trio (Leedu)
iauliai konservatooriumi sekstett
(Leedu)
Uppsala akordionistide orkester
(Rootsi) jt.
Koondorkester Tremolo
dirigeerib Venda Tammann
Pilet 50 / 25 krooni
kell 20.00 Pärnu sanatoorium
Tervis Kultuurikeskus
Allan Jakobi akordion & Tiit
Peterson kitarr
TANGOBALLETT - tantsunumbritega illustreeritud kontsert A.
Piazzolla legendaarse tangomuusikaga.
Tantsivad Rahvusooper Estonia
balletiartistid Stella Suitso ja Dmitri
Hartsenko
kell 21.00 Tants. ans. Mix
Pilet 85 krooni
kell 22.00-23.00 Teatrikohvik
Õhtutund akordioniga
duo Tremolo (Andrus Ostrov &
Valdo Värk),
Veiko Rea jt
Sissepääs vaba

LAUPÄEV
4. november
LÕÕTSA -JA
AKORDIONIMÄNGIJATE
XXIV KOKKUTULEKU PÄEV
kell 11.00 Pärnu sanatoorium
Tervis Kultuurikeskus
Kokkutuleku avamine. Pillide
näitus-ost-müük, vaba lava.
kell 13.00-14.00 Teatrikohvik
Lõunatund akordioniga
Nio ja Tähemuusika (Tartu)
Sissepääs vaba
kell 16.00 Pärnu sanatoorium
Tervis Kultuurikeskus
I kontsert
Tähemuusika (Tartu I Mk),
Akordion & Co (Sindi),
Irina Korol & Andrei
Daraganov (Valgevene),
iauliai Konservatooriumi duo
(Leedu) jt.
Pilet 75 krooni
kell 19.00 Pärnu sanatoorium
Tervis Kultuurikeskus
II kontsert
Uppsala akordionistide
orkester (Rootsi)
GaMa (Leedu),
Nio (Tartu II Muusikakool)
ansambel Tremolo, iauliai
Konservatooriumi sekstett
(Leedu) jt.
Timo Ilmari (Soome) jt.
Tants. ans. Simmani mehed,
duo Tremolo jt.
Pilet 75 krooni
Päeva pilet 100 krooni
Müügil soodushinnaga
kliendikaardid

UUT

23. oktoober 2006

PÄRNUS

7

Pärnu tunnustas parimaid õpetajaid

5. oktoobril toimus Pärnu Kontserdimajas pidulik tseremoonia, kus linn andis üle autasud 2006. aasta parimatele õpetajatele.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Hilja Räni pälvis
Aastate Õpetaja tiitli.

Aasta Õpetaja tiitel omistati Pärnu Humanitaargümnaasiumi ajalooõpetaja
Epp Paveltsile (pildil), Kuninga Tänava Põhikooli eripedagoog Ege
Juurikasele ning lasteaed Mai muusikaõpetaja Kairi Kuuskile.

Fotod: Indrek Aija
Aasta Õpetaja noore õpetaja kategoorias on Pärnu Ühisgümnaasiumi
filosoofia- ja ajalooõpetaja Peedu Sula.

Pärnu
Linnagalerii
Kunstnike
Maja
Jana Moosar
Kultuuriosakonna
juhataja
Linnavalitsuse otsuse anda
muusikakooli endine hoone
(Nikolai 27) Linnagalerii haldusalasse tingis vajadus luua
töö- ning tegutsemisvõimalused mitmele kultuuriühingule
ning tegevkunstnikule. Nende
hulka kuuluvad Mila Balti,
Andrus Joonase, Tekstiilikoja
ning Vitraaikoja ateljeed,
lisaks tegutsemisruumid mittetulundusühingutele
Pärnu
Kunstikeskus, Kultuurilabor,
David Oistrahhi Festival, Eesti
Litograafiakeskus ja Valgete
Ööde Festival. Aja jooksul
täieneb nimekiri veelgi.
Kunstnike Maja galeriisaali
ning teise korruse seminariruumi võib kasutada nii näitusepinna kui erinevate kultuuriürituste läbiviimise paigana.
Nendes ruumides saab korraldada kontserte, kammeretendusi, kinoõhtuid, raamatuesitlusi, kohtumisi. Esimesed

üritused on juba ka plaanis,
näiteks 23. oktoobril kell 18
külastab kunstnikemaja Teet
Kask, 30. oktoobril kell 18
Berk Vaher.
Tegevuspiirangud seab majale
vaid ruumide suurus ning selge
sihtkasutuse eesmärk  edendada Pärnu vaimuelu. Kunstnike Maja kõigi ruumide kasutamist koordineerib Linnagalerii.

Marje Vaan, Pärnu Vanalinna Põhikooli direktori asetäitja noorsootöö alal,
sai tiitli Aasta Noorsootöötaja.

Teated
Tegevust alustas
ettevõtjate ümarlaud
Linnavalitsuse algatusel alustas tegevust ettevõtjate ümarlaud, mille eesmärk on nõustada linna juhtorganeid strateegilistes ja aktuaalsetes ettevõtlust puudutavates küsimustes. Ümarlaua liikmeteks
on Pärnumaa suuremate ettevõtete juhid, esindajad Pärnumaa Ettevõtjate Liidust ning
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
Pärnu esindusest.
Ettevõtjate nägemus on linna arengu seisukohast väga
oluline, rõhutas linnapea
Mart Viisitamm Linna arengu ja püsivuse tagab ettevõtlus, mis toob investeeringuid, töökohti ja ambitsioonikaid noori.
Ettevõtjate ümarlaud on linnavalitsust nõustav organ,
kelle eesmärk on kaasata linna strateegiliste küsimuste
arutellu ettevõtjaid. Ümarlaua
koosseisu kuuluvad Ivo Aulik
AS-ist Eston Ehitus, Tarmo
Kallast Ruukki Products ASist, Margus Kangur AS-ist
Kanpol, Toivo Kuldmäe ASist Viisnurk, Toomas Kuuda
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
Pärnu esindusest, Andrus
Kärpuk AS-ist Pärnu ATP,
Heiki Künnapas Pärnu Ettevõtjate Liidust, Jaanus Luberg Efore AS-ist, Kairi Lusik
AS-ist Viiking, Peeter Prisk
OÜ-st Kinnisvaraekspert Pärnu, Gert Rahnel Ecobirch ASist, Vahur Roosaar AS-ist
Wendre, Mihkel Roosme ASist Hansapank ning Aivo
Varem AS-ist Puls Brewery.
Ümarlaua liikmed kohtuvad
vähemalt kord kvartalis.
Maamaksusoodustus
pensionäridele
Vastavalt maamaksust vabastamise korrale saavad pensionärid ja represseeritud
inimesed maamaksusoodustust. Need, kes on varem
maksuvabastuse avalduse esitanud, kelle omandis ja andmetes muutusi ei ole, uut
avaldust esitama ei pea.
Linnavolikogu jättis 2007.
aastaks maamaksusoodustused samaks mis eelmisel
aastal. Pensionisaajate maamaksust vabastamise määr on
30 % maamaksu summast.
Represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele on maamaksust vabastamise määr 50 % maamaksu summast.
Avalduse maamaksust vabastamise kohta saab täita linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuses
23.10 - 30. 11 Uus tn 5 (sissepääs hoovi poolt) tööpäeviti
kell 916 (lõuna kl 1213).
Täiendav info telefonidel
447 8033 ja 443 1494.
Kaasa võtta isikutunnistus ja
pensionitunnistus või represseeritu tunnistus. Kui soovite
täita blanketi ise, siis kodulehekülg on aadressil
http://www.lv.parnu.ee/inde
x.php?id=279

Foto
Aija
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Kultuurikalender novembris

NÄITUSED
Tõe hukkamine Mihhail Savitski maalid Uue Kunsti
Muuseumis
Looja, loo lugu, loo lugu looja, loo Andrus Joonase
maalid Uue Kunsti Muuseumis
Öövalgus Mika Kauraharju fotonäitus
Keskraamatukogu trepigaleriis 1.25. novembrini
Kaminatule soojuses, küünlaleegi valgel raamatunäitus Ranna raamatukogus, 1. novembrist 1.detsembrini
20. sajandi alguse menukirjandus raamatunäitus
Keskraamatukogu perioodikasaali galeriis 1. novembrist
2. detsembrini
Elav Teadus raamatunäitus Keskraamatukogu lugemissaalis 6.19. novembrini
Uudiskirjanduse näitus Keskraamatukogu laenutusosakonnas 30. oktoobrist 6. detsembrini
Ooperi ajaloost näitus Keskraamatukogu
muusikaosakonnas 1.15. novembrini
Vincenzo Bellini näitus Keskraamatukogu
muusikaosakonnas 16.30. novembrini.

Kuhu minna

3.-5. novembrini
Novembri
Tantsufestival
Endla teatris

Teist aastat toob Novembri
Tantsufestival Pärnusse
erinevate Eesti koreograafide
ja tantsijate loomingut.
Festivalihommikud täidavad
meistriklassid, eestvedajateks
capoeira-professor Cocao
(Leandro Leonardo Leite
Brasiiliast) ja street-dance ning
hip-hopi õpetaja Ramon
Paukson. Õhtustel etendustel
astuvad üles Raido Mägi,
Jarmo Karing, Kai Valtna,
Vootele Vaher, Sandra Z, TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia ja
Tallinna Ülikooli tantsutudengid.

4. novembril
kell 19 Pärnu
kontserdimajas

Bachist Biitliteni
Vokaalansambel THE
SWINGLE SINGERS
(Inglismaa)
Ameerika päritolu dirigendi ja
arraneerija Ward Swingle
poolt 1963. aastal loodud
ansambel Swingle Singers sai
kuulsaks barokkmuusika esitamisega dässi stiilis, hiljem
laienes repertuaar ka romantilisele muusikale ning dässija popi klassikale. Swinglei
vokaalansamblil on eriline
kõla, lauljate vibratota hääl
meenutab veidi kõnehäält,
aeg-ajalt lausa instrumentaalkoosseisu esinemist.

Laulukonkurss
Sügisulg
5.19. novembril
Sügisulg on Pärnu linna ja
maakonna parimate laulunoorte konkurss.
Kuna maakond on suur ja lai
ning andekaid lauljaid palju,
kulub konkursi eelvoorudeks
kolm päeva.

Tegutseb ka festivaliklubi, mis
võimaldab tantsuhuvilistel
vabamas õhkkonnas muljeid
vahetada. Reedel kell 22
esineb Teatrikohvikus Eesti
tuntud hip-hop grupp Def
Räädu, laupäeval samal ajal
astub üles indie-muusikat viljelev Under Marie. Oodatud on
kõik festivalikülalised ning linnarahvas.
Päeval Teatrikohvikus tasuta
tantsuvideo programm.
Festivali kolme õhtu pääse 150
krooni (õpilaspiletiga 100
krooni), pilet üheks õhtuks 75
(45) krooni
Kõigil meistriklassidest huvitatutel palume eelnevalt registreerida telefonidel:
56495471 Erki või 5083433
Jaanika.
Festivali korraldab MTÜ Pärnu
Kaasaegse Tantsu Ühing

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

Lõppvoore on kaks  kõige
tillemate finaalkontsert toimub
Endla teatris ja suuremate
oma Pärnu Kontserdimajas.
Kontserdimajas toimuval lõppvooru kontserdil esinevad
noored lauljad koos professionaalsete muusikutega.
Eelvoorud:
P 5. novembril Pärnu
Kontserdimaja kammersaalis
(3-7 aastased)
L 11 novembril ja P 12.
novembril Pärnu Kunstide
Maja ärklisaalis (10-15 ning
16-19 aastased)
Lõppvoorud:
R 17. novembril kell 18 Pärnu
Kontserdimajas (10-19 aastased)
P 19. novembril kell 12
teater Endla Küünis
(3-9 aastased)

23. oktoober 2006

K 1. november
kell 11 Jussikese seitse sõpra Endla teatris
kell 19 Elavad Klassikud Pärnu kontserdimajas
kell 19 Hingedepäeva kontsert Eliisabeti kirikus
kell 19.30 Akordionimuusika festivali ühismängu päev Tervise
Kultuurikeskuses
N 2. november
kell 13 Akordionimuusika festivali konkurss Pärnu Kontserdimaja
kammersaalis
R 3. november
kell 13 Uppsala akordionistide orkester Tammsaare
Päevakeskuses
kell 15 iauliai akordionistide kontsert Pärnu raekojas
kell 18 Akordionimuusika festivali kontsert Eliisabeti kirikus
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
kell 19 Novembri Tantsufestivali etendus Endla teatri Küünis
kell 19 Mihkel Mattisen Klassika superhitid klaveril Pärnu
kontserdimajas
kell 20 Allan Jakobi (akordion),Tiit Peterson (kitarr) Tervise
Kultuurikeskuses
kell 22 Õhtutund akordioniga Teatrikohvikus
L 4. november
kell 11 Lõõtsa -ja akordionimängijate kokkutulek Tervise
Kultuurikeskuses
kell 13 Lõunatund akordioniga Teatrikohvikus
kell 19 Väike Illimar Endla teatris
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
kell 19 Novembri Tantsufestivali etendus Endla teatri Ärklisaalis
kell 19 The Swingle Singers
(vokaalansambel, Inglismaa) Pärnu
kontserdimajas
kell 16 ja kell 19 Akordionimuusika
kontsert Tervise Kultuurikeskuses
P 5. november
kell 15 Tulge kuulama laule mõnusalt kontsert Noorte Majas
kell 16 Ester Noormägi loominguline õhtu Raekoja saalis
kell 17 Novembri Tantsufestivali etendus Endla teatri Küünis
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu Nooruse Majas
T 7. november
kell 15 Stuudio Cantores Vagantes, Fumitaka Saito (plokkflöödid,
Holland) Pärnu raekojas
K 8. november
kell 12 Kes päästab koletise? Ugala lastestuudio etendus
Endla teatris
kell 19 Koturnijad ehk Kui nalja ei saa, siis meie ei mängi Ugala
teatri külalisetendus Endla teatris
N 9. november
kell 19 Martini ja Mary lugu Endla teatri Küünis
R 10. november
kell 11 H. Mänd Nõiakivi, Viljandi Laste- ja Noorteteater Pärnu
kontserdimajas
kell 19 Viimane näitus Endla teatri Küünis
kell 19 Mis värvi on vabadus Endla teatris
kell 19 seltside ja kursuslaste tutvumispidu Nooruse Majas

kell 20 Jäääär DVD esitluskontsert Pärnu kontserdimajas
P 12. november
kell 16 Malle Raidi loominguline õhtu Raekoja saalis
kell 17 Isad ja pojad: Uno,
Tõnu ja Marko Naissoo Pärnu
kontserdimajas
N 16. november
kell 19 Kristjan Randalu
(klaver), Bodek Janke (löökpillid, Saksamaa / New-York)
Pärnu kontserdimajas
R 17. november
kell 18 Laste laulukonkurss Sügisulg Pärnu kontserdimajas
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
L 18. november
kell 9 Pärnu sügis kollektsionääride kokkutulek Nooruse
Majas
kell 12 Jussikese seitse sõpra
Endla teatris
kell 19 Väike Illimar Endla
teatris
kell 19 Võikõllane üü Endla
teatri Küünis
P 19. november

kell 12 Laste laulukonkurss Sügisulg teater Endla Küünis
kell 17 Timo Korhonen (kitarr, Soome) Pärnu kontserdimajas
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu Nooruse Majas
K 22. november
kell 19 Vestard Shimkus (klaver, Läti) Pärnu kontserdimajas
N 23. november
kell 19 Koduabiline Endla teatris
R 24. november
kell 19 Mis värvi on vabadus Endla teatris
kell 20 Jaan Tätte ja Marko Matvere Ammende Villas
L 25. november
kell 16 Toomas Kuteri plaadiesitluskontsert Raekoja saalis
P 26.november
kell 14 Baltica 2007 Pärnumaa rühmade ülevaatus Nooruse
Majas

L 11. november
kell 12 Karude jututuba Keskraamatukogu lasteosakonnas
kell 19 Kauka jumal Endla teatris

E 27. november
kell 19 Isa Rakvere teatri külalisetendus Endla teatris
kell 19 Kirjad Jumalale Rakvere teatri külalisetendus Endla
teatri Küünis

L 11. november
kell 19 Sõbrapäev Endla teatri Küünis

K 29. november
kell 19 Koduabiline Endla teatris

11. novembril kell 12 alustab
Keskraamatukogu lasteosakonnas tööd Karude jututuba. Avaüritusel räägib raamatust Lõbus pere ütleb tere
raamatu autor Eino Muidugi.
Lõbusa pereürituse lõpetuseks
proovivad kõik lapsed ka ise
toreda perepildi joonistada või
värsi valmis sepistada.
Kohapeal sündinu pannakse
välja Karude jututoa
pesunöörinäitusele.
12. novembril kell 17 Pärnu
kontserdimajas
Isad ja pojad  Uno, Tõnu ja
Marko Naissoo
Pärnu Linnaorkester
Kaastegevad Liisi Koikson,
Gerli Padar, Ivo Linna (vokaal),
Ain Agan (kitarr), Taavo
Remmel (kontrabass),Ivo Lille

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

(saksofon)
Kontserdi mootoriks on Tõnu
Naissoo, kes on kokku pannud kava enda muusikast ja
oma isa, Uno Naissoo uuesti
arraneeritud lauludest.
Ettekandele tulevad populaarsed laulud filmidest
Viimne reliikvia ja Varastati
Vana Toomas jt. Naissoode
noorim võsu Marko Naissoo
on andekas löökpillimängija,
kes esitab õhtu jooksul nii
mõnegi kaasakiskuva trummisoolo.
4. ja 18. november kell 19
Endla teatris
F.Tuglas. Väike Illimar
Nimiosas Jüri Vlassov, teistes
osades Kaili Närep, Liina
Tennosaar, Feliks Kark, Ahti
Puudersell, Sepo Seeman ja

Tambet Seling. Lavastaja on
Tiit Palu.
Väike inimene ärkab hommikul
ja leiab imelise maailma täis
uskumatuid seiklusi ja uusi
tundeid.
Ületamatu sõnameister Tuglas
kirjutas selle helge
lapsepõlveloo 50-aastaselt.
Lavastuses kõlavad laulud
Marie Underi sõnadele.
30. novembril kell 17
kõlab keskraamatukogus
Pärnu noorte Tauno Siimu
ning Oliver Timmuski räppluule ja eesti luule klassika
(Alver, Viiding, Talvik) Rein
Laose ja Pärnu Kunstide Maja
Luuleteatri pilgu läbi kavas
Sõna on muusika. Kõik,
mis sisemuses mäsleb ja
käärib.

JÕULUKUU
SÜNDMUSTE
KALENDER
Pärnu Jõulukuu ja advendiaja sündmustekalendri
kokkupanemiseks ootab
Pärnu linnavalitsuse
kultuuriosakond teavet
(kuupäev, kellaaeg, koht,
sündmuse nimi) hiljemalt
3. novembriks 2006.
Info saata E-posti aadressil tair@lv.parnu.ee või
tuua Pärnu linnavalitsuse
kultuuriosakonda
Rüütli 23, Pärnu.
Info telefonil 447 6482.

Pärnu Linnavalitsuse kantselei Uus tn 4, tel 44 31 306
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