Pärnu linna ajaleht
Uudised
Linnaelanikud tahavad jalakäijate
ala laiendada ja kasiinode
tegevuskohti piirata
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tasuta

Pärnu linn alustab uut aastat
rekordsuure eelarvega

16.-19. novembrini viis linnavalitsus läbi küsitluse,
et uurida linnaelanike arvamust liikluskorralduse ja
kasiinode alastes küsimustes.
Jalakäijate ala laiendamise poolt hääletas 77%
hääletamas käinutest ehk 1961 kodanikku, vastu oli
580. Kehtetuks loeti 14 vastust.
Kasiinode tegevuskohtade piiramise poolt hääletas
83% elanikest
ehk 2114
Kas toetate kasiinode tegevuskodanikku,
kohtade piiramist Pärnu linnas?
vastu 409.
Vastused graafikul
Kehtetuks loeti
32 vastust.
Küsitlusel
osales 2555
inimest ehk
7,17%
elanikkonnast.
Nagu
lubasime,
laieneb jalakäijate ala Pärnu
kesklinnas
juba järgmisest
suvest, sõnas linnapea Mart Viisitamm. Inimeste
arvamus kasiinode kohta aga kinnitab, et oleme
õigel teel ning lähtume nende tegevuskohti piirata
püüdes tõesti linnaelanike soovidest ja huvidest.
Pärnu elanikud said esimest korda küsimustele
vastates oma arvamust avaldada. Küsitlusest
osavõtjate hulk vastas oodatule.

Riia maantee taas lahti
31. oktoobril avati rekonstrueeritud Riia maantee
lõik. Tegu on linna selle aasta kõige mahukama
teeremondiga, mis kestis 1. augustist 31. oktoobrini
ning läks linnale maksma 23,5 miljonit ja AS- ile
Pärnu Vesi 6,3 miljonit krooni. Koos teeremondiga
paigaldati tänava alla kanalisatsiooni- ning veetrassid. See võimaldas viia linna vee ja kanalisatsiooni lõpuks ka Riia maantee äärsete kinnistuteni.
Riia maantee sissesõit on üks Pärnu visiitkaarte,
sõnas linnapea Mart Viisitamm Kuid eriti hea meel
on selle üle, et lisaks korda tehtud maanteele
paigaldati ka vee- ning kanalisatsioonitrassid ning
Riia maantee äärsed elanikud ja ettevõtted saavad
viimaks samuti endale linna vee.
Riia maantee rekonstrueerimise käigus paigaldati
tänava alla vee-, kanalisatsiooni - ning sajuveetrassid, ehitati uued elektrivõrgud ja tänavavalgustus, paigaldati ümber sidetrass. Ümber ehitati ka
juba aastaid liiklejatele segadust tekitanud Riia mnt
 Mere tänava ristmik, kus ristuvad teed paiknesid
üksteise suhtes nihkes. Ehitustööde käigus nihutati
Riia mnt  Mere tn ristmikku, nii et see jääks vastastikku bussipargi poolse teega.
Tänasest jätkuvad tööd Mere ja Suur-Jõe tänava
ristmiku ehitamisega. Selle tööga saadi alustada
alles peale Riia maantee valmimist.

Järgmise aasta suuremaid ehitustöid Pärnus
kirjeldavad abilinnapea Raul Sarandi ja majandusosakonna juht Olav Avarsalu.
Loe lk 3

Foto: Indrek Aija
Uuel aastal investeerib Pärnu linn teedeehitusse 57 miljonit krooni. Suurematest ehitustöödest seisab ees Papiniidu tänava ja
Riia maantee ristmiku laiendamine.
Pärnu linna 2007. aasta eelarve on 711 miljonit krooni,
millest 210,5 miljonit ehk ligikaudu kolmandiku moodustavad investeeringud linna arengusse.
Võrreldes 2006. aasta eelarvega on järgmise aasta eelarve 21
protsendi ehk 122 miljoni
krooni võrra suurem.
Sarnaselt eelmisele aastale
oleme suurt rõhku pannud investeeringutele. Kuid isegi 2006.
aastaga võrreldes on järgmise
aasta investeeringute maht 61
miljonit krooni suurem, kommenteeris abilinnapea rahanduse
alal Cardo Remmel.
Just investeeringud tagavad,
et linn areneb ja suudab realiseerida pikaajalisi eesmärke.
Uus spordihall, korras teed ja
tööstusküla arendamine on

projektid, mis arendavad Pärnut kui konkurentsivõimelist
elu- ja ärikeskkonda.
Investeeringuid on eelarves
159 miljoni krooni eest ning
finantsinvesteeringuid 51 miljoni krooni eest. Võrreldes
2006. aastaga investeerib linn
oluliselt rohkem linnamajanduse valdkonda, eriti teede ja
tänavate ehitusse. Järgmise
aasta eelarve näeb selleks ette
60 miljonit krooni investeeringuid, sellest 57 miljonit tänavate remondiks ja ehituseks,
mis on 42 protsenti rohkem kui
2006. aastal.

Mida peaks silmas pidama maja
ja aia ehtimisel valguskaunistustega? Linnaaednik Kristiina
Kupper jagab näpunäiteid ja
soovitusi.
Loe lk 5

Teede ja tänavate investeeringute hulgas on ka summad
uue silla projekteerimiseks.
Suurimad teetööd leiavad järgmisel aastal aset Papiniidu tänava ja Riia maantee ristmikul,
kus Papiniidu tänav saab lisasõidurajad ja paraneb kogu ristmiku liikluse läbilaskevõime.
2007. aasta eelarve alusel saab
alustada ka Pärnu raamatukogu
teise etapi ehitust, mille käigus
raamatukogu laieneb ja saab
uue ilme. Peale selle ehitab
linn kolm munitsipaalmaja ja
uue hoone Tammiste hooldekodule. Samuti alustatakse uue
spordihalli
projekteerimist
ning kommunikatsioonide rajamist Loode-Pärnu tööstusküla
planeeringu ala territooriumile.

Järgmisel aastal tõuseb sünnitoetus Pärnu linna elanikele
1000 krooni võrra, s.o 4000
kroonini.
Sotsiaaltöötajaid
ootab ees 20 protsendi suurune
palgatõus.
Esimest korda on linna eelarves ette nähtud kolme miljoni kroonine toetus korteriühistutele hoovialade korda
tegemiseks. Projektiga Hoovid korda! asub linn järgmisel
aastal toetama korteriühistuid
ühiskasutuses olevate hoovialade korrastamisel.
Linna 2007. aasta eelarve esimene lugemine toimus 23. novembril volikogu istungil.
2006. aasta eelarve koos kolme
lisaeelarvega on 643,4 miljonit
krooni.
Pärnu LV

Linnaarhitekt Ülar Saar kirjutab
Olev Siinmaa 125. sünniaastapäeva
puhul oma eelkäija pärandist.
Loe lk 6
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Linnavolikogu otsustas
Ülevaade Pärnu Linnavolikogu
16. novembri istungilt
Kinnitati muudatus erakoolide toetamise korras
Alates 2007. a 1. jaanuarist toetab linn Pärnus tegutsevaid erahuviala ja
-kutsekoole 3000 krooniga õpilase kohta senise 2480 asemel.
Määrusega täpsustatakse ka erahuvialakoolides õppiva õpilase mõistet.
Määruse rakendamine suurendab linna eelarve kulusid 2007. aastal 257
600 krooni võrra.

Uus eelarve investeerib Pärnu arengusse
Selle ajalehe postkasti jõudmise hetkeks on käinud volikogus esimesel lugemisel linna 2007. aasta eelarve
kogumahus 711,15 miljonit krooni. Võrreldes 2006. aasta
kinnitatud eelarvega on see ligikaudu 21 protsendi ehk 122
miljoni krooni võrra suurem.

Muudeti linnavalitsuse teenistujate palgajuhendit
Volikogu muutis 2003. aastast kehtivat ametnike palgajuhendit.
Vähendatud on palgagruppide arvu ja suurendatud palga skaalat iga
grupi siseselt.
Kinnitati linnavalitsuse struktuur
Linnavolikogu kinnitas linnavalitsuse uue struktuuri. Alates 1. jaanuarist
2007 täieneb linnavalitsuse koosseis seitsme ametikoha võrra. Uuest
aastast luuakse üks linnapea nõuniku ametikoht, haridusosakond saab
endale ühe juristi ametikoha, kultuuriosakonna koosseis täieneb
reklaamitoimetaja ametikoha võrra.
Võeti vastu linna invapoliitika plaan aastani 2015
Linnavolikogu kehtestas linna invapoliitika põhimõtted ja arengusuunad
aastani 2015.
Pärnu linna invapoliitika plaani eesmärk on tagada erivajadustega
inimestele võrdsed võimalused elukeskkonnas iseseisvaks toimetulekuks.
Otsustati seada hoonestusõigus Tartu Ülikooli kasuks
Tartu Ülikooli alluvuses olev Mereinstituut soovib Sadama tn 3 hoonesse
paigutada keemialaboratooriumi, et laiendada uurimistööde mahtu Liivi
lahe piirkonnas ning arendada välja kaasaegne infrastruktuur.
Hoonestusõigus Tartu Ülikooli Mereinstituudi kasuks seatakse tasuta
kümneks aastaks.
Otsustati võõrandada linna vara
Volikogu võttis vastu otsuse võõrandada otsustuskorras moodustatav
kinnistu asukohaga Väike-Sepa tn 11.
Otsustati taotleda maad munitsipaalomandisse
Linnavolikogu võttis vastu otsuse taotleda riigilt linna omandisse maatükid asukohaga Kuuse tn 8 ning Raua tn 6, Lõo tn 4b ja Terase tänava
vahelise maa-ala, Terase tänava ja Lõo tänava vahelise maa-ala, Riia
mnt 129a ja Riia mnt 131 kinnistute vahelise maa-ala, Riia mnt 171 ja
Riia mnt 173, 175 vahelise maa-ala ja maatüki asukohaga Tallinna mnt 87g.
Kehtestati Liblika tn 6 detailplaneering
Linnavolikogu kehtestas Liblika tn 6 kinnistu detailplaneeringu.
Muudeti linna koolide hoolekogude koosseise
Linnavolikogu võttis vastu otsuse arvata Pärnu Raeküla Gümnaasiumi
hoolekogust volikogu esindajana välja volikogu liige Karoli Hindriks ning
nimetas uueks esindajaks volikogu liikme Peeter Saunpere.
Vene Gümnaasiumi hoolekogust arvati välja Andrei Ülle ning nimetati
uueks liikmeks linnavolikogu liige Hillar Talvik.
Volikogu sai ülevaate Pärnu Munitsipaalpolitsei tööst
Linnavalitsuse liige Simmo Saar andis volikogu liikmetele ülevaate
Pärnu Munitsipaalpolitsei tööst.
Pärnu Munitsipaalpolitsei alustas tegevust 5. juunil 2006. aastal. 15.
septembriks oli munitsipaalpolitsei alustanud korrarikkumiste suhtes
väärteomenetlust 308-l korral, rahatrahve on määratud kokku 192-l korral kogusummas 89 165 krooni. Munitsipaalpolitsei asub aadressil
Kuninga tn 24.

Ülevaade 23. novembri istungilt
Nimetati ametisse linnavalitsuse liige Vambo Talu
23. novembri istungil nimetas linnavolikogu lahkuva rahanduse abilinnapea Cardo Remmeli asemel linnavalitsuse liikmeks Vambo Talu, kes
asub rahanduse abilinnapea kohale 27. novembrist. Enne linnavalitsusse asumist töötas Talu Jart Konsult AS-is asejuhatajana. Ta on töötanud 12 aastat toonases Sindi Tekstiilivabrikus ja selle õigusjärglases
AS-is Qualitex direktori asetäitjana, samuti Pärnu Maakohtu haldusdirektorina. Talu on lõpetanud Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Tartu
Riikliku Ülikooli. Vambo Talu on Lions Club Pärnu asutajaliige ning kuulub mitme mittetulundusühingu juhatustesse.
Senine rahanduse abilinnapea Cardo Remmel jätkab linnavolikogu liikmena.
2007. aasta eelarve läbis esimese lugemise
Esimese lugemise läbis 2007. aasta eelarve kogumahus 711 151 000
krooni.
Järgmise aasta eelarve on võrreldes 2006. aasta kinnitatud eelarvega
suurenenud 20,7 protsenti ehk 122 128 300 krooni võrra.
Eelarve kõige suuremaks tuluallikaks on füüsilise isiku tulumaks, mille
laekumiseks prognoositakse 261 miljonit krooni, mis teeb kasvuks 23,1
protsenti. Varade müügist planeeritakse tulu 164 900 000 krooni.
Kulude poolelt kõige suuremad, kogumahust 34,5 protsenti ehk 245
410 400 krooni, moodustavad kulutused haridusele. Järgnevad kulutused vabale ajale ja kultuurile 15,3 protsenti ehk 109 226 600 krooni.
Põhjalikum ülevaade on avaldatud www.parnu.ee

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: Veebimees OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine leht ilmub
detsembri lõpus

Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 35 senti.
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Cardo Remmel
Pärnu abilinnapea,
volikogu liige
Eelmise aasta sarnaselt oleme
linnaeelarves suurt rõhku pannud investeeringutele.
Edasiseks arenguks ja konkurentsis püsimiseks tuleb vaadata linna elu pikemalt kui üks
aasta. Investeeringud koos
finantseerimistehingutega, mis
on tehtud investeerimise eesmärgil, moodustavad Pärnu
eelarvest ligi 30 protsenti. Kui
lisada tegevuskulud, mis
otseselt toetavad investeerimisplaane (näiteks planeeringute
ja arendusprojektidega seotud
kulud), võib tõdeda, et linna
arendamisse on suunatud ligi
kolmandik eelarverahast.
Vaadata tuleb ühest aastast kaugemale
Investeeringud moodustavad
kogu eelarve mahust 22,4 protsenti ehk 159,4 miljonit krooni.
Peale selle on finantseerimistehingute all kajastatud investeerimiskulusid 51 miljonit krooni eest, AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine ja kasutusvaldustasud.
Kõige suurem osa investeeringutest, 60 miljonit krooni
suunatakse linnamajanduse
valdkonda. Sellest läheb 57
miljonit tänavate remondiks ja
ehituseks. Kasv võrreldes eelmise aasta kinnitatud eelarvega
on 41,8%. Siin on kavandatud
ka uue silla projekteerimise ja
ehitamise kulud.

tuuri ja religiooni investeerimiseks on planeeritud 40,3
miljonit krooni. Sellest suurim
investeering on kavandatud
Pärnu Keskraamatukogu ehituse jätkamiseks, milleks on
eraldatud 19,7 miljonit krooni.
Vahendeid on veel Pärnu Spordikooli võimla remondiks 700
tuhande krooni eest, spordiinvesteeringuteks 5,3 miljonit,
sealhulgas uue spordihalli projekteerimiseks miljon krooni.
Puhkeparkidele on ette nähtud
4,8 miljonit, sellest Vallikääru
arendamiseks kaks miljonit
krooni. Laste huvialamajade
investeeringuteks läheb 4,45
miljonit krooni, sellest Kooli
tänav 6b asuva tööõpetuse maja renoveerimiseks 3,75 miljonit. Veel on kavandatud Vabadussamba rajamiseks 1,85
miljonit ja kirikutele 750 000
krooni.
Haridusasutuste investeeringuteks suunatakse kokku 16
miljonit krooni. Sellest eraldatakse lasteaedadele seitse
miljonit, põhikoolidele kaks
miljonit,
gümnaasiumidele
kuus miljonit ja muudele haridusasutustele 695 000 krooni.
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonda läheb 24,8
miljonit, selle summa sees on
munitsipaalelamute
ehitus,
tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine, VanaPärnu kalmistu aia ehitus ja
loomade varjupaiga rajamine.
Sotsiaalse kaitse valdkonda
eraldatakse kokku 10,6 mil-

jonit krooni. Selles valdkonnas
on suurim investeering planeeritud Tammiste hooldekodu
uue olmehoone ehituseks 10
miljoni krooni eest.
Kõige suurema osa
saavad haridus ja kultuur
Kõige suurema osakaaluga
(34,5 protsenti) eelarve kogumahust on hariduskulud.
Nendeks on kavandatud kokku
245,4 miljonit krooni, millest
kasv on ligi seitse protsenti
võrreldes eelmise aastaga.
Järgnevad kulud vabale ajale ja
kultuurile (15,3 protsenti) ehk
109 miljonit krooni, kasvades
käesoleva aasta kinnitatud
eelarvega enam kui 41 protsenti.
Linnamajanduse kulude (tänavate korrashoid, maa-, liiklus-,
transpordikorraldus, turism,
detailplaneeringud jm) osakaal
moodustab ligi 15 protsenti
eelarvest ehk 105 miljonit
krooni. See kasv võrreldes varasemaga on 51 protsenti.
Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad kaheksa protsenti
linna eelarve mahust ehk 53,7
miljonit krooni, kasv 19 protsenti. Sotsiaalvaldkonnas jätkame ühekordse toetuse maksmist eakatele ja puudega inimestele hinnatõusu kompenseerimiseks 500 krooni
inimese kohta, toetust esimesse
klassi minevale lapsele 2000
krooni lapse kohta ja toetust
esimesel tööaastal Pärnu linna
tööle asuvale ja elanike registrisse kantud kuni 28-aastasele kõrgharidusega noorele
12 000 krooni aastas. Laste
sünnitoetust maksame uuest
eelarveaastast 4000 krooni
lapse kohta, see on 1000 krooni

rohkem kui 2006. aastal.
Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad seitse
protsenti eelarve mahust ehk
47,8 miljonit krooni (kasv 85
protsenti võrreldes 2006. aasta
eelarvega). Siin on kajastatud
elamumajanduse arendamise ja
haldamise, tänavavalgustuse,
veevarustuse, kalmistute hooldamise, hulkuvate loomadega
seotud kulud ning toetus Karja
tänava sauna sooduspiletite
säilitamiseks.
Uudsena käivitub 2007. aastal
koostöös
korteriühistutega
kampaania Hoovid korda!
Sellega antakse korteriühistute
hoovialade
korrastamiseks
kolm miljonit krooni.
Keskkonnakaitse kulud moodustavad eelarve mahust ehk
9,8 miljonit krooni, kasv võrreldes 2006. aasta eelarvega 20
protsenti.
Avaliku korra kulud on linnaeelarvest 4,5 miljonit krooni,
kasv võrreldes eelmise aasta
eelarvega 65 protsenti. Siin on
kajastatud munitsipaalpolitsei
ülalpidamine, rannavalve ja videovalvesüsteemi hooldus ning
eraldised Lääne Politseiprefektuurile abipolitseinike programmi toetamiseks.
Kulud tervishoiule moodustavad 1,6 miljonit krooni ning
on kasvanud 18 protsenti.
Selles valdkonnas on põhilised
kulud haigusi ennetavatele ja
uimastiennetuse projektidele,
koolitervishoiuteenuse toetus,
ravikindlustusega hõlmamata
elanike ravikulu, arstide ja
meditsiiniõdede õppelaenude
tagasimaksete osaline toetus
ning toetus Pärnu Haiglale
eakate õendusabi päevakeskuse loomiseks.

Liikluskorralduse investeeringuteks on plaanitud kaks
miljonit (ülekäiguradade ohutumaks muutmine, bussipeatuste rekonstrueerimine, foorid) ja Loode-Pärnu projekteerimiseks 1,2 miljonit krooni.
Finantseerimistehingud võtavad eelarve mahust ligikaudu
kaheksa protsenti. Siin on
kajastatud AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine 10
miljoni krooni võrra, laenu
tagastamine 4,9 miljonit krooni
ja kasutusvaldustasud SuurSepa 16 (uus linnavalitsuse
hoone) 21 miljonit krooni,
kergejõustikumaneezh 20 miljonit krooni.
Keskkonnakaitse investeeringuteks läheb kaks miljonit
krooni Rääma prügila sulgemiseks, Vana pargi allee
uuendamiseks ja uute avalike
tualettide rajamiseks.
Vaba aja veetmisse ning kul-

Foto: Indrek Aija
Pärnu linna 2007. aasta eelarvega eraldatakse Tammiste hooldekodule 10 miljonit krooni uue
hoone rajamiseks.
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Ehitustööd jätkuvad hoogsalt ka uuel aastal
Pärnu abilinnapea Raul Sarandi ja majandusosakonna
juhataja Olav Avarsalu annavad ülevaate suurematest ehitustöödest, mida linn 2007. aastal Pärnus ette võtab.
Riia maantee ja Papiniidu tänava ristmiku ehitus
See on mahukas projekt, millega viiakse lõpuni Riia maantee
rekonstrueerimine. Kõige olulisem on seejuures Papiniidu tänava
Riia maantee ja Metsa tänava vahelise lõigu laiendamine ning
lisasõiduradade rajamine, suurendamaks autode läbilaskevõimet.
Samuti näeb projekt ette kõnniteede ja tänavaületuskohtade väljaehitamise.
Järgmise aasta eelarveprojektis on vahendeid nii teeehituseks kui
ka ehitusele ettejääva eramu võõrandamiseks. Projekteerimine ja
ostuläbirääkimised täna juba käivad. Uuel aastal kuulutatakse
välja ehitushange ja tõenäoliselt võib tööde valmimist oodata
2007. aasta sügiseks.

Vana-Pärnu tänavate taastamine
Vana-Pärnu kanalisatsiooniprojektiga jõuavad kraanivesi ja kanalisatsioon järgmisel aastal sadadesse kodudesse, kus need elementaarsed võimalused on siiani puudunud. Pärast torutööde
lõppemist on kõige õigem aeg korrastada ka Vana-Pärnu tänavad.
Tänavad, mis torutööde käigus lahti kaevati või kaevatakse, läbivad peale kaevikute kinniajamist ka tänavakatte uuenduskuuri.
Suuremal osal tänavatest puudub tänaseni kõvakate. Nii et uuel
aastal saab Vana-Pärnu lisaks linnakanalisatsioonile ka korralikud
kõvakattega linnatänavad.

Uue silla projekteerimine
Uue silla rajamine on kahtlemata lähiaastakümnete suurim
investeering. Samas on see ülioluline projekt, sest uus sild aitab
tulevikus lahendada enamiku kesklinna liiklusprobleemidest.
Tänaseks on uue silla detailplaneering läbinud avaliku arutelu ja
suundunud järelejäänud vaietega maavalitsusse. Kui detailplaneering kinnitatakse, järgneb parima projektlahenduse väljatöötamine. Selleks kavandab Pärnu linn rahvusvahelise arhitektuurivõistluse korraldamist.
Suur-Jõe tänava projekteerimine
Tegemist on projektiga, millega luuakse autoga liiklejatele Riia
maantee asemele oluline alternatiiv Papiniidu suunalt kesklinna
pääsemiseks. Projekti esimene etapp hõlmab Kastani ja Papiniidu
tänavate vahelise lõigu.

Uue spordihalli projekteerimine
Uut spordihalli planeerib linn Riia maantee, Tammsaare puiestee
ning Kooli ja Luule tänava vahelisele alale. 2007. aastal korraldatakse selleks arhitektuurikonkurss. Linna nägemus on, et sellest
peaks saama multifunktsionaalne spordikompleks, kus oleks nii
palliväljakud ja jooksurajad kui ka võimalusel ujumisbassein ja
jääväljak. Spordihoone täpne kontseptsioon selgub uue aasta
alguses.
Raamatukogu lõpuni ehitamine
Praegune keskraamatukogu hoone valmis 2003. aastal, kuid
kujutab endast vaid osa kogu projekteeritud hoonest. Praegune
lahendus on viimistlemata. Paljud pärnakad peavad raamatukogu
praegust välimust koledaks. Tegelikult oli hoone projekt väga
esinduslik ja linn plaanib raamatukogu sellisena valmis ehitada.
Laiendamisega saab raamatukogu juurde enam kui 900 ruutmeetrit põrandapinda.
Esimesel korrusel saab raamatukogu lisaks olemasolevatele
ruumidele kohviku, 150-ruutmeetrise pindalaga saali koos kino
näitamise võimalusega ja ruumid raamatupoe jaoks. Laiendatakse
laste- ja muusikaosakonda. Uuenenud raamatukokku peaks pääsema 2007. aasta lõpuks. Ehitustööde ajaks raamatukogu
tõenäoliselt ei suleta.

Ülekäiguradade ohutuse suurendamine
Maanteeamet on viinud läbi uuringu, millega selgitati Pärnu linnas
välja need ülekäigurajad, kus jalakäijate turvalisus pole piisavalt
tagatud. Ülekäiguradade puhul on enamasti probleemiks see, et
jalakäijat või liiklusmärke on raske märgata, rada on halvasti valgustatud või on ülekäigurada liiga pikk. Maanteeameti juhiste
järgi püüab linn neid kohti ohutumaks muuta. Kavas on rajada
mitmesse paika ohutussaared, lisada liiklusmärke ja valgustust.
Projekt hõlmab ülekäiguradasid üle kogu linna.
Munitsipaalelamute ehitus
Järgmisel aastal ehitab linn kolm uut munitsipaalelamut: ühe Liiva
tänavale, kaks Rohu tänavale. Liiva tänava kortermaja peaks
valmima suve alguseks ja Rohu tänava kortermajad aasta lõpuks.
Igas majas on 21 korterit, seega lisandub 2007. aastal Pärnusse
arvestatav hulk munitsipaalkortereid.
Tammiste vanadekodu uue hoone ehitus
Tammiste hooldekodu vaevleb hetkel ruumikitsikuse käes. Uue
hoone rajamisega saab vanadekodu lisaruumi ja paranevad eakate
inimeste hooldustingimused.

Side tänava ja Ranna puiestee väljaehitamine
Rannarajooni suurim teeehitus saab uuel aastal olema
Rannapuiestee läbimurde rajamine Side tänavani ja Side tänava
kõvakatteta tänavaosa väljaehitamine. Selle tulemusena paraneb
liiklus ja luuakse uued ligipääsud rannapromenaadile. Samuti
lisandub parklakohti, kuivõrd linn ehitab sellesse piirkonda rannakülastajatele uue parkla. Sellega peab lõppema senine
parkimine haljasalal. Linn plaanib saada ehitustööd valmis rannahooaja alguseks.

Tammsaare-Mai ja Papiniidu-Pae fooriristmike
ehitamine
Järgmisel aastal plaanib linn projekteerida ja välja ehitada kaks
fooriristmikku Tammsaare ja Mai ning Papiniidu ja Pae tänavate
ristumiskohtadele. Mõlemal ristmikul on täna ajutised foorid, mis
paigaldati sinna Riia maantee remondi ajaks. Ajutised foorid on
ennast õigustanud, nüüd on aeg asendada need püsivatega
Korteriühistuste toetamine projektiga Hoovid korda!
Hoovid korda! projektiga annab linn korteriühistutele võimaluse taotleda linnalt raha, selleks et ühiselt kasutatavad hoovialad korda teha. Siia alla käivad sellised tööd nagu parkimisalade
väljaehitamine, valgustuse ja haljastuse rajamine, mänguväljakute
loomine. Toetust hakatakse andma kaasfinantseerimise põhimõttel, mis tähendab, et linn eeldab ka korteriühistu omapoolset
rahastamist. Seega linn ei maksa kinni kogu tööde hinda. Toetuste
taotlemise kord fikseeritakse järgmise aasta alguses, linn annab
sellest avalikkusele teada.

Fotod: Indrek Aija

Selgusid joonistusvõistluse võitjad

MTÜ Eesti Elamumessid auhindas 19. novembril joonistusvõistluse Minu kodu Pärnus võitjaid.
Elamumessi logo aluseks valiti joonistus, mille autor on Pärnu
Kuninga Tänava Põhikooli esimeses klassis õppiv
Georg Sten Toots.
Parima kodujoonistuse auhinna sai Pärnu Vanalinna Põhikooli
1b klassi õpilane Diana Raima.
Noore lootustandva arhitekti preemia sai Richard Koppel Pärnu
Kuninga tänava Põhikooli 1c klassist.
Joonistusvõistluse tööde põhjal on välja pandud näitus, mis
on avatud Endla teatri kohvikus ja Küünikoridoris kuni
9. detsembrini
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Vene koolide ühendamine  positiivne võimalus!
Järgmisest õppeaastast ühendatakse Pärnu Slaavi Põhikool ja Pärnu Vene Gümnaasium. Ühendatud kooli nimeks
saab Pärnu Ranna Gümnaasium. Abilinnapea Margus
Tammekivi (pildil) näeb liitumist vajaliku sammuna. Ühtlasi
on see võimalus parandada õppekvaliteeti.

Miks tuli otsus koolid liita
just nüüd?
Selles otsuses ei ole tegelikult
midagi uut ja ootamatut. Otsuse võttis vastu volikogu ja see
on linna hariduse arengukavas
juba mitu aastat ette nähtud.
Hariduse arengukava on muidugi tehtud arvestades kooliealiste laste arvu prognoosi.
Arengukava on avalik dokument, kus on kirjas, et kaks
venekeelset Pärnu kooli  Pärnu Vene Gümnaasium ja Pärnu
Slaavi Põhikool  liidetakse
alates 2007/2008. õppeaastast.
Kuna see info on kättesaadav,
peaksid kõik asjaosalised seda
praeguseks teadma. Iseasi on
muidugi, kuivõrd inimesed ise
huvitatud on olnud. Kindlasti
arvas suur osa, et liitumine
lükatakse järjekordselt edasi.
Miks on kahe kooli liitumine
vajalik?
Eesmärgiks on ennekõike vene
keelt kõnelevate õpilaste
koondamine ühte kooli. Nii
loodame tõsta ka õppekvaliteeti. Peamine põhjus on, et
õpilaste arv neis koolides on
aasta-aastalt vähenenud.
Mõlemas koolis on täitmata
päris suur hulk õpilaskohti.
Sama tendentsi näeb muidugi
Eesti koolides üldisemalt, see
otsus ei ole mitte mingil juhul
suunatud venekeelse õppe vastu. Paljud vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed lähevad
tugeva lõimumise tõttu juba
algusest peale eestikeelsetesse
koolidesse. Lõppkokkuvõttes
on koolide liitmine praktiline
vajadus. Koolid peavad oma
tegutsemises samuti rahalist
seisu arvestama, kuigi nad ei
taotle kasumit. Praegu kehtivas rahastamissüsteemis on
väikestel koolidel lihtsalt väga
raske ellu jääda. Näiteks on
Pärnu Slaavi Põhikoolis praegu vaid 193 õpilast. Need õpilased saavad vähem võimalusi,
näiteks on rahanappuse tõttu
raske anda valikaineid. Suuremas koolis on see aga võimalik.
Kuidas on osapooli
teavitatud?
Meil on olemas ka eelnev kogemus. Mõni aasta tagasi lõpetas Pärnus tegutsemise Niidupargi gümnaasium ning loodi kutseõppekeskus. Sel puhul
heideti linnale ette, et protsess
ei olnud hästi ette valmistatud

ja inimesi ei teavitatud piisavalt.
Nüüd oleme püüdnud varasemast õppida. On järgitud, et
kõik osapooled saaksid võimalikult palju ja paremat teavet.
Rääkisime Slaavi Põhikooli
direktori, õpetajate, hoolekogu
ja ka lastevanematega.
Samamoodi ka Vene Gümnaasiumis, kuid rõhk on veidi
enam olnud Slaavi Põhikoolil,
kuna nemad liiguvad liitumisel
uude keskkonda.
Kuidas liitumisplaani
suhtutakse?
Psühholoogid on öelnud, et iga
muudatus toob inimese jaoks
midagi väga olulist kaasa ja
inimesed läbivad järgemööda
eituse, viha, depressiooni, huvitatuse ja kohandumise faasi.
Esimene tiir on tehtud ja info
on inimesteni jõudnud. Alguses on muidugi kõigi emotsioonid laes. Läbirääkimiste
käigus algab koostöö. Tuleb
silmas pidada, et me ei likvideeri ju kooli, läbi inimeste
jääb see ikkagi püsima. Me ei
pühi seda kellegi mälust, liitumine toimub objektiivsetel ratsionaalsetel põhjustel.
Kuidas suhtuvad karmi
otsusesse nende koolide
pedagoogid?
Nagu öeldud, iga muudatus
teeb inimesed ärevaks. Hetkel
on mõlemas venekeelses koolis seis, kus ametikohti on vähem, kui on pedagooge tööl 
see tähendab, et paljud töötavad osakoormusega. Praktilisem on täiskohaga pedagoogide rakendamine ja see muudab kindlasti inimesi murelikuks. Meie omalt poolt teeme kõik, et üleminek oleks
vähem valulik.
Mis on põhilised hirmud?
Kuidas linn neid lahendab?
Paljud kardavad, et praeguse
töö kadudes on Pärnus teatud
eas vene keelt kõnelevatel
inimestel raske uuesti tööd
leida. Eesmärgiks on ümberkorralduste keskel leida võimalikult paljudele pedagoogidele ka uus töökoht. Oleme
lubanud ja püüame kehtivate
seaduste piires kindlustada töö
kõigile töötajatele. On ju ka
teisi haridusasutusi, kuhu otsitakse pedagooge ja tehnilist
personali, näiteks linnale kuuluvates lasteaedades ja huvikoolides. Me tahame, et nende
asutuste juhid annaksid linnale
vabade positsioonide kohta
pidevat informatsiooni  kohad täidetaks ennekõike liitumisest puudutatud inimestega.
Ehk tuleb kõne alla õpetajate
tööle suundumine lähedaste
valdade koolidesse, kus on
õpetajatenappus. Tänapäeval
ei ole ka probleem käia oma
transpordivahendiga veidi
kaugemal tööl.

Foto: Indrek Aija
Pärnu Vene Gümnaasium ja Pärnu Slaavi Põhikool tegutsevad järgmisest õppeaastast Pärnu Ranna Gümnaasiumi nime all.
Mida olete õpetajate
abistamiseks veel teinud?
Oleme palganud linna teenindama ka vandeadvokaadi.
Temaga on linn sõlminud lepingu ja pedagoogid, kes vajavad tööõiguse-alast abi, saavad tema poole oma muredega
pöörduda. Õigusabi on pedagoogidele loomulikult tasuta,
linn katab need kulud. See on
teatud kindluse loomiseks, et
õpetajad oskaksid oma õigusi
realiseerida.
Kes õpetajatest jääb ühtsesse
kooli?
Olemasolevate pedagoogide
hulgast tuleb ühtsesse kooli
valida parimad. Kurb tõdeda,
et paraku on praegu mõlemas
koolis inimesi, kes ei vasta
oma kvalifikatsioonile. Ennekõike on probleemiks keeloskuse puudumine. Ehkki eesti
keele õpetamiseks on maksimaalsed võimalused, ei ole
mõni neist eesti keelt vajalikul
tasemel siiski ära õppinud.
Kui aga keelt ei osata, tuleb
töösuhted paraku lõpetada.
See kõik on ju ainult õpilaste
huvides. Kuidas saab inimene
õpetada lastele koolis võõrkeelt, kui ta ei suuda iseennast
piisavalt motiveerida, et õppida ära eesti keel?
Mida ootate õpetajatelt?
Ma väga soovin, et mõlema
kooli pedagoogid oleksid ise
aktiivsed, mõtleksid positiivselt kaasa ja pakuks lahendusi.
Tegelikult on ju põhiline idee
selles, et koolid töötavad laste
huvides. Tihti räägivad mõned
haridustöötajad, et kõige
olulisemad on lapsed ja nende
õppetingimused. Kuid kriitilises situatsioonis saavad
esmatähtsaks siiski isiklik ka-

su ja oma huvid. See on kahekeelsus, mida kohtab meie
ühiskonnas sageli. Aga sellist
nähtust ei tohiks olla koolis.
Pidagem siiski meeles, et esmatähtis on õpilaste heaolu.
Kes on tõelised pedagoogid,
kes armastavad oma tööd ja
lapsi, need näevad seda.
Räägime lastevanematest 
millised on nende mured ja
milliseid lahendusi näete?
Ühel lastevanemate koosolekul tuli välja hirm, kuidas
väiksema kooli õpilased suures koolis kohanduvad. Kartus,
et õpilased visatakse täiesti
uude keskkonda. Selle olukorra leevendamiseks püüame
säilitada uues koolis võimalikult palju Slaavi Põhikooli
klassikomplekte  näiteks
praegused kaheksandikud.
Järgmisel aastal on nad põhikooli lõpuklass, nemad jäävad
kindlasti stabiilsuse eesmärgil
ühtseks klassiks.
Mõni klass on põhikoolis muidugi nii väike, et tuleb tahestahtmata teistega liita. Õpilaste
paremaks kohandumiseks vesteldakse psühholoogiga, kes
selgitab, mida tähendab ühest
koolist teise minek ja kuidas
seda paremini teha. Kui vaja,
saavad ka lapsevanemad psühholoogia-alase professionaaliga ülemineku teemadel rääkida. Lapsevanemad peaksid liitumise lastele lihtsamaks tegema, näitama seda positiivse
arenguna. Siis näevad ka lapsed seda just niimoodi. Laste
arengu seisukohast tuleb võimalusi juurde  väikeses koolis ei ole võimalik luua koolile
erinevaid lisaväärtusi, nagu
huvitavad valikained. Suures
õppeasutuses on see palju tõenäolisem.

Kuidas linn lahendab
pikeneva koolitee?
Iseenesest on ju Pärnu territooriumilt väike. Vene koolide
õpilased lähivaldadest peavad
niikuinii bussiga sõitma, nende jaoks suurt midagi ei muutu. Kuid nii mõnegi linnalapse
kooliteekond pikeneb peale
liitumist tõesti. Me uurime,
milliste laste jaoks tekib probleem linnatranspordiga ja
paneme vajadusel käima lisaliini. See on täiesti kindel.
Aga samuti saab kool paindlik
olla: esimesed klassid võiksid
ju tulla kooli kas või veidi
hiljem, nagu seadus lubab.
Lõunaks on neil kool ikkagi
läbi.
Kes tahab pikapäevarühma
jääda, neil on see võimalus.
Mis saab Slaavi Põhikooli
praegusest hoonest?
Tõenäoliselt läheb pool Täiskasvanute Gümnaasiumi kasutusse ja pool Väikesele Vabakoolile, kes tahab kasvada
üheksaklassiliseks kooliks.
Tühjaks ei jää see maja kindlasti. Linn hoonet ära ei müü,
sest mingil hetkel võib tekkida
taas olukord, kus täituvad kaks
kooli.
Kas õpilased mahuvad ühe
katuse alla ära?
Kindlasti. Praegune Vene
Gümnaasiumi koolijuht Vladimir Klevtsov on öelnud (ja
seda näitavad ka haridusosakonna arvestused), et õpilased
mahuvad ühtsesse kooli
ilusasti.
Liitmise tulemusena õpib
koolimajas alla tuhande õpilase.
On olnud aegu, kui õpilaste
arv on selles majas olnud
kõvasti üle tuhande.

Kas liitumise järel
õppetingimused paranevad?
Praegu hakkame volikogus
eelarvet lugema. Püüame kahe
lugemise vahele mahutada ka
Vene Gümnaasiumi täiendava
rahataotluse. Sõltumata ühendamisest saab kool 1,5 miljonit krooni koolisöökla kordategemiseks. Lisaks läheb koolile ka analoogne summa muude tööde tegemiseks. Otseselt
ühinemise tulemusena saab
Vene Gümnaasium toetust
poiste tööõpetuse ruumide
remondiks ja WC-de taastamiseks. Kokkuvõttes õppekeskkond paraneb. See näitab
jällegi liitmise ratsionaalseid
plusse.
Mis lisaväärtusi ühendatud
venekeelne kool saab?
Kõige olulisem on, et Pärnu
linnas oleks koht, kus vene
keelt kõnelevad noored  inimesed, kes kannavad eri kultuure  saaksid parima
hariduse.
Rääkides eri kultuuridest,
hakkab ühendatud koolis õppima inimesi rohkem kui 20st
rahvusest. Ukrainlased, valgevenelased, armeenlased. See
kõik toob kooliellu oma väärtused. Kui vaadata pidupäevade tähistamist venekeelsetes
koolides, näeme väga huvitavaid kultuuriprogramme.
Ühelt poolt esitatakse eestikeelseid laule ja eesti tantse.
Kuid ometi toovad nad esile
ka oma kultuuri: õpilased
esinevad suurepärastes rahvariietes, imetlusväärse temperamendiga, esindades oma
rahvusi. Koolide liitmine on
omamoodi shanss kogukonnatunde arendamiseks noortes.
Küsis Artur Jugaste
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Nõuandeid jõuluvalgustuse kujundamiseks
Arvestage, et kaunistused
tuleks luua kogu hoonele või
krundile. See ei tähenda siiski,
et kõik kaunistused tuleks
ühekorraga ära osta. Neid saab
soetada ükshaaval, täiendades
kujundust aasta-aastalt.
Lõpuks peaks siiski saama
kokku tervikpildi ehk kogu
hoone või krundi kujunduse.
Kristiina Kupper
linnaaednik
Käes on aasta kõige pimedam
aeg. Peagi on käes jõulud ja on
õige hetk ehtida majad ja aiad
valguskaunistustega, et tuua
pimedatesse õhtutesse natukenegi valgust ja värve.
Poodides müüakse väga palju
erinevaid valguskaunistusi.
Milliseid neist valida ja kuidas
kujundada majale ilus jõuluvalgustus, sellele olen püüdnud
vastata allpool. Neid saab
kasutada sama hästi nii eramajade kui ka kortermajade ja
ettevõtete puhul, ühesõnaga
kõikide hoonete kaunistamisel.
Millest jõuluvalgustuse
kujundamisel alustada?
Mõelge, millised vaated avanevad teile siis, kui viibite
hoones sees. Kui panna aeda
või tänavale kaunistusi, mis ka
aknast tuppa paistavad, on silmailu topelt.
Vaadake hoone fassaadi ning
mõelge, milliseid detaile tahaksite hoone välimuse juures
rõhutada  rõdud, katuse äär,
sambad vms. Valgustus annab
hea
võimaluse
põnevate
detailide esiletoomiseks.

Millist värvi kujunduses
kasutada?
Värvide valikul võiks vaadata
naabrite tehtud kujundust 
milliseid värve ja kujunduselemente on naabrid kasutanud?
Võimalusel on hea kasutada
LED-tüüpi tulesid, mille valgus on erksam, kuid mis kulutavad palju vähem voolu.
Millist materjali kasutada?
Igasuguste valguskaunistuste
puhul tuleks kontrollida, kas
toode on mõeldud väli- või
sisetingimustes kasutamiseks.
Valgusketid. Erineva arvu
pirnidega, mille kasutusala on
väga väga lai. Osa komplekte
on jätkatavad, mis tähendab, et
saate lihtsasti liita saja pirniga
valgusketile teise samasuguse.
Valgusvõrgud. Neid saab
kasutada edukalt näiteks sammaste, puude ja põõsaste kaunistamiseks. Saab kasutada kas
kokkuseotult või lihtsalt laiali
laotatult. Võrke ei saa aga lihtsalt riputada  ei jää korrektne
äär.
Valguskardinad. Saada on
väga erineva laiuse ja pikkusega kardinaid ning osa on
samuti jätkatavad.
Valguskaabel. Kaabel tuleks

Foto: Kristiina Kuppar
kindlasti paigaldada korrektselt. Kasutada saab näiteks
kaablikarbikut, millesse paigaldatud valguskaabel jääb
sirgelt püsima.
Põnevaid lahendusi saab
erinevate tulede koos kasutamisel.
Lõpuks kaks soovitust.

Vaadake, milliseid kujunduselemente on naabrid kasutanud, sest ühtne kaunistus tänaval annab kindlasti palju
juurde. Samuti tasuks pidada
meeles ütlust Lihtsuses peitub
ilu.
Kui lähtuda jõuluvalgustuse
kujundamisel nendest nõuan-

netest ja enne kaunistuste ostmist kõik läbi mõelda, on tulemus parem ja kauplustes pakutav ei võta silme eest kirjuks.
Jõulukaunistustest räägime ka
27. novembril kell 15 linnavolikogu saalis Nikolai 3. Kõik
asjast huvitatud on lahkesti
oodatud kuulama!

Tulge kuulama!
27. novembril
kell 15
linnavolikogu saalis
Nikolai t 3:
Jõulukaunistused

Kontserdimaja kutsub
suurele aastalõpupeole
Sel aastal saavad pärnakad aastanumbri vahetumist
esmakordselt tähistada Kontserdimajas. 31. detsembril kell
20.00 saadetakse vana aasta kontserdimaja ja linnavalitsuse koostöös pidulikult ära.
Meeleolu aitab luua Pärnu Linnaorkester, keda juhatavad dirigendid Lilyan Kaiv ja Tarmo
Leinatamm. Veel esinevad G.
Otsa nimelise muusikakooli
pop-jazz´i õpilased, ansambel
LKO, Kuninglik Kvintett ja
showtantsutrupp GLAM.
Õhtujuht on alates sellest aastast Endla teatriga liitunud
näitleja Märt Avandi. Lisaks
kuulutatakse välja tiitlid Pärnu Aasta Mees, Pärnu Aasta
Naine ja Pärnu Aasta Tegu.

Pärnu Kontserdimaja aastalõpupeol avaneb fuajeest ja rõdudelt hea vaade linna ilutulestikule.

Ilutulestik laenatakse
Kontserdimaja ise uusaastaööl
ilutulestikku ei korralda. Ei
ole ju mõtet paarimeetrise vahega eraldi ilutulestikke korraldada. Igal aastal on silla meiepoolses otsas niikuinii suur
vaatemäng, ütles Kontserdimaja direktor Marika Pärk. Ta
lisas, et sellega on arvestatud
ning ilutulestikku saavad pidulised mugavalt jälgida Kontserdimaja rõdudelt ja fuajeest.
Piletid hinnaga 150 krooni on
saadaval kuni detsembri lõ-

puni. Hind sisaldab tervitusjooke, sooja ja külma buffet
lauda ja desserti. Marika Pärk
ütles, et maksimaalselt mahub
aastalõpupeole 800 inimest.
Arvestades, et pärnakas on
suhteliselt konservatiivne ja
kodukeskne inimene, ei tahaks
praegu ennustamisega tegelda.
Selline üritus on meie majas
esimest korda ja ma veel päris
800 inimest loota ei julge. Kui
see juhtub, on mul muidugi hea
meel, rääkis Pärk.
Kui on huvi ja pidu õnnestub,
ei välistanud ta võimalust, et
uusaastapeost saab kontserdimaja iga-aastane traditsioon.
Siinkohal tõi direktor välja
tiheda koostöö linnavalitsusega: Linna toetus on päris
suur. Edasine jätkumine sõltubki ühisest tegutsemisest.
Kultuurirohke jõulukuu
Kontserdimajas tuleb ka uusaastapeole eelnev detsembrikuu äärmiselt tihe. Jõuluajal
on igasuguseid üritusi riburada
pidi. Terve jõulukuu on täis eri-

nevaid põnevaid projekte,
tutvustas Pärk Kontserdimaja
graafikut. Tema arvates väärib
suurt tähelepanu Pepe Justicia
flamenkogrupi esinemine 8.
detsembril. Pepe Justicia on
Hispaania juhtivaid kaasaja
flamenko-kitarriste. Temaga
koos esineb palju andekaid flamenkoartiste, teiste hulgas Ana
Maria Blanco, kes on tuntud
kui jõulise elegantsiga klassikalise flamenko tantsija. Ta
on esinenud kõikjal maailmas
ja võitnud mainekaid auhindu.
See on kontsert, mis annab
meie talvisesse ellu natuke
värvi juurde, soovitas Pärk.
Samuti tõstis ta esile pärnakate
hulgas väga populaarseks saanud Hennessy ja Eesti Kontserdi aastalõpukontserdi, kus
sel aastal esinevad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Eri Klasi dirigeerimisel, Svetlana Trifonova ja Christian Lindberg.
Ja kindlasti on 23. detsembri
õhtul põhjust tulla Eliisabeti
kirikusse. Siis saab kuulda ilusaid ja armsaid jõululaule tohutu meesteväe esituses. Esineb meie rahvusmeeskoor,
rääkis Pärk.
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Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõuniku,
hasartmängumaksust toetuste
andmise komisjoni aseesimehe Anne Lindma sõnul laekus
käesolevasse vooru tavalisest
enam rahataotlusi ja projekte
koolidelt ja lasteaedadelt.
Rekonstrueerimis-, ehitus- ja
remonttöödeks said Pärnumaal toetust Halinga valla
lasteaed 240 914 krooni ja
Pärnu linna lasteaed Mai 336
996 krooni. Eelmises taotlusvoorus sai Pärnu linn toetust
projektile Pärnu Männipargi
lasteaia õueala kaasajastamine 47 496 krooni.
Komisjoni otsused toetuste
kohta avaldatakse siseministeeriumi
koduleheküljel
http://www.sisemin.gov.ee/
kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu jaotuse all
(hasartmängumaksust toetused regionaalsete investeeringutele) pärast komisjoni
otsuste kinnitamist siseministri käskkirjaga.
III taotlusvoorus on vahendeid toetuste jagamiseks ligemale 10 miljonit krooni.
Juhendmaterjal taotluste esitamiseks on siseministeeriumi koduleheküljel.
Järgmine taotluste esitamise
tähtaeg on 15. detsember
2006.
PARANDUS
Oktoobrikuu lehte sattus autori
eksituse tõttu viga. Hilja
Treubergi artiklis Oskar
Brackmannist oleks Oskar
Siimanni eestindatud nimekuju
pidanud olema
loomulikult Olev Siinmaa, mitte
Osvald Siinmaa, nagu artiklis
seisis. Autor vabandab.
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Teated
Regionaalsete
investeeringute komisjon
jagas toetusi
Regionaalsete investeeringute
toetuste andmise komisjon jagas hasartmängumaksu laekumistest käesoleva aasta teises taotlusvoorus toetusi 54
projektile kogusummas 15,1
miljonit krooni, sellest jagati
Pärnu maakonna seitsmele
projektile 1,34 miljoni krooni.
Teise taotlusvooru vahenditest said toetust kõik 15
maakonda. Suuremad toetussummad eraldati Pärnu maakonna seitsmele projektile
1,34 miljoni krooni ulatuses
ja Ida-Viru maakonna kuuele
projektile 1,86 miljoni krooni
ulatuses, Harju maakonna
viiele projektile 1,42 miljoni
krooni ulatuses, Tartu maakonna viiele projektile 1,37
miljoni krooni ulatuses, Lääne-Viru maakonna neljale
projektile 1,13 miljonit krooni ulatuses ja Viljandi maakonna kolmele projektile 1,03
miljonit krooni ulatuses.
Toetussummad teistele maakondade jäid vahemikku 600
000 kuni 1 miljon krooni.

SIINMAA

12. novembril möödus 125 aastat Pärnu linnaarhitekti Olev
Siinmaa sünnist. Tähtpäeva puhul peeti Pärnus mitu
teemakohast üritust.
Ülar Saar
Pärnu linnaarhitekt
Olev Siinmaa (kuni nime
eestistamiseni 1936. aastal
Oskar Siimann) sündis 12.
novembril 1881. aastal Pärnus.
Kodulinn tähistas oma kuulsa
linnaarhitekti 125. sünniaastapäeva koos muinsuskaitseametiga novembri alguses riikliku kultuurimälestise tähiste
avamisega kokku seitsmel
tema projekteeritud hoonel.
Nendeks olid Olev Siinmaa
elamu Rüütli 1a; elamu Lõuna
2a; vana mudaravila; rannakohviku hoone, mida praegu
asustab klubi Sunset; Pärnu
Rannahotell; Hansagümnaasiumi hoone. Sama tähise saab
varsti veel Rääma koolimaja,
mille paberid sellel ajal veel
vormistamisel olid.
Siinmaal ohtralt austajaid
Peaüritused toimusid 9. novembril Olev Siinmaa kunagises elamus Rüütli 1a ja Pärnu
Rannahotellis. Siinmaa elamu,
mille ta projekteeris ja ehitas
endale aastatel 1931-33, on
praegu eravalduses. Omanik
Toomas Truuvert on üle kümne
aasta pühendanud hoone hoolikale restaureerimisele, mis
nüüd lõpuks valmis sai ja ka
soovijatele näha anti.
Muinsuskaitseamet kuulutas
Rüütli 1a elamu üheks Eesti
nelja paremini restaureeritud
objekti hulka kuuluvaks. Pärnu
linna nimel andis abilinnapea
Mart Alliku üle tänukirjad
lisaks hoone omanikule ka
restaureerimistööde põhilisele
teostajale Aadu Talimaale ja
Eesti Kunstiakadeemia professorile Mart Kalmule, kelle
hoolsa järelvalve all kogu
restaureerimine läbi viidi.
Sama päeva õhtul avati pidulikult muinsuskaitsetähis Rannahotellil, mis ühtlasi tähistab
rannahotelli uue ringi restaureerimistööde algust. Seejärel
kuulati rannahotelli konverentsisaalis Mart Kalmu loengut, kuhu oli kogunenud isegi
veidi rohkem Siinmaa austajaid, kui saal mahutas.
Miks on siis Olev Siinmaa
Pärnule nii oluline? Ta on
tähtis eelkõige kui Pärnu funktsionalistliku arhitektuuri väljapaistvaim esindaja. Funktsionalism arhitektuuristiilina sai
alguse Euroopas kahe maailmasõja vahel ja saavutas oma
kõrgaja 1930. aastate alguses.
Eestisse kui Euroopa ääremaale jõudis see väikese
hilinemisega ja kestis praktiliselt kuni Teise maailmasõjani. Kui eelkõige Nõukogude
Venemaal (aga ka ilmasõdade
vahelisel Saksamaal ja mujal
Euroopas) seondus funktsionalism eelkõige sotsiaalsete
ülesannete täitmisega  nagu
tööliste elamute ja klubide ning
haiglate, lasteaedade ja koolide

ehitusega , siis Eesti ja eriti
Pärnu funktsionalism on
suhteliselt elitaarne ning
seostub peamiselt valgete villade ja rannaehitistega.
Funktsionalism ja
tehnikaajastu esteetika
Funktsionalism vabastas ehitiste geomeetria eelmiste sajandite ornamentika kattest.
Vastanduti eelkõige historitsistlikule ja traditsionalistlikule
arhitektuurikeelele. Selle kohta, kui suure põlu alla sattus
eelmiste perioodide arhitektuur
1930. aastatel funktsionalistide
silmis, on hea näide, kuidas
Olev Siinmaa lasi linnakasiinoks ja hotelliks ümberkohandatavas Ammende villas
lahti kangutada ja ära visata
kõik messingkaunistused ja üle
värvida lae- ja seinamaalingud.
Õnneks ei saanud teoks tema
villa ümberehitusplaanid, mille
tulemusel poleks meil Ammene villat enam üldse praegusel kujul olemas.
Funktsionalismis peegeldus
ühiskonna jõudmine tehnikaajastusse. Samuti kajastus selles masintootmise levik, mis
nõudis uut esteetikat. Võrreldes ajalooliste arhitektuuristiilidega loodi nüüd täiesti
erinev ja iseseisev uute printsiipidega ehituskunst.
Funktsionalism ei piirdunud
ainult arhitektuuriga. Nagu
sageli ennegi ajaloos, lõi uus
arhitektuur tingimused ka
uuele kultuurile. 1930ndatel
jõudis Eestisse ka funktsiona-

listlik ehk konstruktivistlik tarbekunst, kubistlik kujutav
kunst ja isegi konstruktivistlik
luule, mille värvikaim esindaja
oli samuti Pärnu mees Johannes Vares-Barbarus.
Siinmaa lõi eeskuju
Pärnu funktsionalistlik arhitektuur on seotud eelkõige 19251944. aastatel linnaarhitektiks
olnud Olev Siinmaaga, kelle
125. sünniaastapäev oli 12.
novembril.
Veendunud funktsionalistina
suunas ta 1930. aastatel Pärnu
arhitektuuri just sellele teele.
Sealt peale on Pärnu jäänud
kuni tänapäevani valgete
majade linnaks.
Tema enda tööde paremik sai
üles loetud juba jutu alguses,
praeguseks muinsuskaitse all
olevate hoonete nimekirjas.
Neist Mudaravila ja Rääma
kool tema varasemate töödena
funktsionalismi veel ei esinda.
Kõik Pärnu valged majad ei ole
siiski Siinmaa enda projekteeritud. Siin töötas juba 1930.
aastatel rida Eesti kuulsaid
sama stiili esindajaid, eelkõige
tema sõber ja partner Anton
Soans. Samuti kujunes Pärnu
arhitektide hulgas välja terve
kool-kond, mis lähtus projekteerimisel Siinmaa eeskujust.
Tollane Pärnu funktsionalistlik
arhitektuur paistab silma puitfunktsionalismi rohkusega.
Lisaks Siinmaa staadionitribüünile ja kõlakojale lisandub
teistelt autoritelt veel terve rida
elamuid. Samasse ritta läheb
Siinmaa 1930ndatel projekteeritud ajalehekiosk, millest kahjuks on alles ainult joonised ja
fotod. Kuna aga joonised olid

Olev Siinmaa
õige põhjalikud, plaanib Pärnu
linn ühe kioski uuesti valmis
ehitada.
Funktsionalism pole
kadunud
Sõjajärgsetel aastatel oli funktsionalism kui kodanlik stiil
põlu all. Kuid vähemalt eramute arhitektuuris jätkus see
veel pikki aastaid.
Funktsionalismi uuest tulekust
1970. aastatel on tähtteostena
Pärnusse jäänud Toomas Reinu
ja Andres Ringo projekteeritud
Pärnu KEK-i tootmiskompleks, lasteaed ja Kuldne Kodu. Tollane funktsionalismi
laine kulmineerus 1981. aasta
Olev Siinma 100. juubeli

pidustustega Pärnus.
Ja ei saa me funktsionalismita
hakkama ka nüüdisaegses Pärnus. Tänastest nimekamatest
Eesti arhitektidest on Pärnusse
valgeid maju kavandanud Vilen Künnapu, Raivo Puussepp,
Emil Urbel, Kalle Vellevoog
jt. Küsisin kord arhitekt Urmas
Muru käest, kui ta mulle oma
uute Mai tänava valgete
majade eskiise näitas, et miks
tema, kes pole elus minu teada
ühtegi valget maja projekteerinud, seda nüüd teeb. Aga
see on ju Pärnu! vastas ta.
Seega on Siinmaa mõju siiani
Pärnus nii tugev, et ka kõige
tugevamad arhitektide hulgast
ei saa temaga arvestamata jätta.

Foto: Indrek Aija
Olev Siinmaa kodumaja on praeguse omaniku poolt ajastutruult restaureeritud ja kuulub muinsuskaitse hinnangul Eesti
paremini restaureeritud objektide hulka.
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Koolilapsed ja noored said spordihalli

Foto: Indrek Aija
Novembri alguseks valmis Hansagümnaasiumi juures uus kergejõusikuhall, kus viiakse läbi Hansagümnaasiumi õpilaste ja Pärnu Väikese Vabakooli kehalise kasvatuse tunde. Pärast
vaheaega kooli naasnud noored võimlesid uue veerandi alguses juba värskelt valminud hallis. Spordihalli kasutab ka Pärnu Spordikooli kergejõustiku osakond. Õhtuti on see avatud linnarahvale. Spordimaneezhis on kaug-, kolmik- ja kõrgushüppe ning kuulitõuke platsid, kettaheite võrk, jooksurada, tõkkejooksu ala, korvi- ja võrgukonstruktsioonid ja ronimisköied.
Soklikorrusel asub jõusaal. Maneezhi pindala on 2700 ruutmeetrit ja selle rajamine läks linnale maksma 40 miljonit krooni.

Foto
Aija
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Kultuurikalender detsembris

NÄITUSED
Uue Kunsti Muuseumis
Must ingel Mihhail Savitski maalid
Looja loo lugu, loo lugu looja, loo... Pärnu
moodsa kunsti näitus
Konstantin Tabanakovi loodusfotod
Vladimir Sutjagini fotod
Jüri Arraku juubelinäitus
Nooruse majas
Pärnu linnamaalijate sümpoosioni tööde näitus
Pärnu Linnagaleriis alates 13. detsembrist Billeneve maalid
Kunstnike Majas Pärnu kunstnike aastanäitus
Keskraamatukogu perioodikasaali galeriis 11.-30. detsembrini portselanimaalijate seltsi Lüster jõulunäitus
Keskraamatukogu trepigaleriis Aili Metsa õlimaalid
Keskraamatukogu lasteosakonnas suur jõulunäitus
Keskraamatukogu üldlugemissaalis 4.-20. detsembrini näitus Kaunis kaunimaks - ehted ja kehamaalingud
Ülejõe raamatukogus Tere, päkapikk!

Kuhu minna
Jõululavastus Sabaga täht
lastele
Mängitakse kahes vaatuses koos
Täheriigiga teatrimaja erinevates
saalides. Näidendi autor on Eva
Koff, lavastaja Andres Noormets.
Osades on Helle Kuningas, Ago
Anderson, Enn Keerd, Ahti
Puudersell, Lauri Kink ja Endla
teatri Noortestuudio õpilased.
Ühel varahommikul, kui Päike
Päike asub parasjagu pähklikohvi
keetma, ilmub taevasse midagi
suurt ja sätendavat. Mis asi see
seal küll särab? Selle üle
hakkavad aru pidama Karu Tiit ja
Jääkaru Teet, uudistama asuvad
ka Tiiger Sebedeus ja Mesilane
Tõnu. Koer Paul aga ei ole asjast
eriti huvitatud, tema mõtleb
rohkem Lillehaldjas Lille peale.
Toa kohale seisma jäänud helendav mõistatus ei jää kauaks õhku
rippuma. Lõpuks tuleb neile kõigile ootamatult külla
Komeediparandaja ning sabaga
tähe saladus hakkab tasapisi selguma.
Teatrimaja Täheriigis on kõik võimalused tunda end mõnusalt, ehk
isegi natuke taevalikult. Rüblikud
saavad hüpelda hiigelbatuudil
Saturni, kaaluda end Marsil ja
lõbutseda teistel atraktsioonidel.
Saab maitsta tähesaia ja
komeedikommi. Töötab Tähetelkplanetaarium, kus saab uurida
tähistaevast ja AHHAA-Keskuse
astronoom tutvustab mõõtmatu
täheriigi kohta käivaid fakte ja legende.
Tähetelki mahub piiratud arv
külastajaid  korraga 30-35, seansid kestavad 20 minutit (vt toimumisaegu). Etendusepäevadel
toimuvad seansid nii teatrietenduse eel kui järel ja telki tuleb
eelnevalt osta eraldi pilet.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis
Tähistaeva-seanssidele on vajalik
registreeruda. Piletid ja tellimine
ainult Endla teatri kassast!

T 12. detsembril kell 19 Pärnu
kontserdimajas
Unelmais olen prii
Bonzo ja Tõun, Üllar Saaremäe
(tekstid), tshellokvartett C-JAM
Bonzo (Andrus Albrecht) ja Tõun
(Tõnu Timm) on dzhässistandardite, vene romansside ja Tom Waitsi
loomingu seas uidates leidnud
oma enda isikupärase muusikastiili. See kajastub aastal 2004
ilmunud plaadil Teisipidi tegelikkus (nominent aasta uustulnuka, aasta meesartisti ja aasta albumi kategooriates) ja 2005. aastal
järgnenud, vaid omaloomingut
sisaldaval heliplaadil Andke
tagasi Maa.
E 25. detsembril kell 17 Pärnu
kontserdimaja
Pühademuusikat Pärnu
Linnaorkestrilt, Maarja-Liis Ilusalt
ning Tõnis Mäelt, dirigent Tarmo
Leinatamm. Kõlavad Tõnis Mägi
ballaadid ning igihaljad pühadeviisid.

T 26. detsembril kell 18 Pärnu
kontserdimajas
Arsise käsikellaansambel ja
Estonia Rahvusooperi Poistekoor
L 30. detsembril kell 19 Pärnu
kontserdimajas
Svetlana Trifonova (sopran,
Venemaa), Christian Lindberg
(tromboon, Rootsi)
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester,
dirigent Eri Klas

Muu
Alates 15. detsembrist Talvepark Pärnu rannas
18.-23. detsembrini Eesti Loomakaitse Seltsi Jõululaat Port Artur 2-s

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

R 1. detsember
kell 18 Eesti sotsiaalne jätkusuutlikus, M. Lauristini loeng Pärnu
Kolledis
kell 19 Jõuluvanade Konverentsi avamine Rüütli Platsil
kell 19 Kontsert TÜ Pärnu Kolledi raamatukogu
kell 19 M. Bruch. Oratoorium Mooses Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
kell 19 Noortepidu Raeküla Vanakooli Keskuses

kell 11 Jõuluhommik Tervislik linnaosa Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 12 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 12 Võistlustantsu turniir Pärnu jõulud Nooruse majas
kell 13 Jõuluetendus Karu jõulumure Keskraamatukogu lasteosakonnas
kell 16 Kontsert Mu kodu on siin Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 17 Kooride kontsert Agape kirikus
kell 18 Lauluselts Sireli Eliisabeti kirikus
kell 19 Koduabiline Endla teatris

L 2. detsember
kell 11 Filmid lastele Uue Kunsti Muuseumis
kell 13 Jõuluetendus Karu jõulumure Keskraamatukogu lasteosakonnas
kell 16 Musamari Jõulukontsert Pärnu kontserdimajas
kell 17 Neidude koor Argentum Vox, Viljandimaa kammerkoor Eliisabeti
kirikusus
kell 19 Liblikas ja peegel Endla teatri Küünis
kell 19 Koduabiline Endla teatris

P 17. detsember
kell 11 Jumalateenistus Agape kirikus
kell 13 Laste karneval Ööklubis Strand
kell 14 Lastepühapäev Kuursaalis
kell 14 Segakoor Maarjahein Tammiste hooldekodus
kell 14 Kolmas advent elava muusikaga PORT ARTUR 1 kohvikus
kell 14 Hedvig Hanson (laul), Andre Maaker (kitarr) Raekojas
kell 15 Kolmas advent Kunstide Maja laulu- ja tantsulastega PORT ARTUR 2
kell 15 Nooruse majas lasteringid Nooruse majas
kell 16 Käsikellastuudio Agapella, tütarlastekoor Elise Agape kirikus
kell 17 Isabelle Vernet (sopran), Olivier Vernet (orel) Pärnu
Kontserdimajas
kell 17 WAF Dance jõulupidu Endla teatris
kell 19 Valge Gospel Eliisabeti kirikus
kell 20 Seltskonnatantsu kursus Raeküla Vanakooli Keskuses

P 3. detsember
kell 11 Jumalateenistus Agape kirikus
kell 14 Lastepühapäev Kuursaalis
kell 14 Ansambel Vox Clamantis Pärnu Kontserdimajas
kell 14 Esimene advent elava muusikaga PORT ARTUR 1 kohvikus
kell 15 Esimene advent Kunstide Maja laulu- ja tantsulastega PORT
ARTUR 2
kell 16 Advenditule süütamine Rüütli platsil
kell 20 Seltskonnatantsu kursus Raeküla Vanakooli Keskuses
T 5. detsember
kell 15 Kädy Plaas (sopran), Mihhail Gerts (klaver) Raekojas
kell 19.30 Operetiõhtu Tervise Kultuurikeskuses
K 6. detsember
kell 12 ETV Lasteekraani Muusikastuudio koorid ja Tarvo Krall
Kontserdimajas
kell 19.30 Viru varietee showtantsutrupp Tervise Kultuurikeskuses
kell 20 Jazzklubi Teatrikohvikus
N 7. detsember
kell 17 Rahvusvaheline puuetega inimeste päev Pärnu kontserdimaja
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
kell 19 Helin-Mari Arder & Siim Aimla ensemble Endla teatri Küünis
kell 19 Tütarlastekoor Ellerhein, Mihkel Mattiisen (laul, klaver) Eliisabeti
kirikus
kell 19.30 Svetlana Bulõgina ja duo Klassik Tervise Kultuurikeskuses
R 8. detsember
kell 17 Selts Lüster salongiõhtu Nooruse majas
kell 19 Pepe Justicia Flamenkogrupp (Hispaania)
Kontserdimajas
kell 19 Koduabiline Endla teatris
kell 19 Liblikas ja peegel Endla teatri Küünis
L 9. detsember
kell 10 Õpilasfirmade jõululaat PORT ARTUR 2
kell 11 Film lastele Minu väike rahu(Iisrael) Uue Kunsti Muuseumis
kell 11 Jõulukingikool, perepäev Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 13 Jõuluetendus Karu jõulumure Keskraamatukogu lasteosakonnas
kell 15 Rebecca Kontus & Henri Peipman Trio Agape kirikus
kell 18 Tajo Kadajas & Jassi Zahharov Eliisabeti kirikus
kell 19 Tunnel(Teater TRET) Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
kell 19 Väike Illimar Endla teatris
kell 20.30 Tantsuõhtu Raeküla Vanakooli
Keskuses
kell 22 Ansambel Vanaviisi Kuursaalis
P 10. detsember
kell 11 Jumalateenistus Agape kirikus
kell 14 Lastepühapäev Kuursaalis
kell 14 Teine advent elava muusikaga PORT ARTUR 1 kohvik
kell 14 Muusikakooli orkestrid, ansamblid ja solistid Pärnu
Kontserdimajas
kell 14 Tõnu Naissoo Trio Raekojas
kell 15 Teine advent Kunstide Maja laulu- ja tantsulastega PORT ARTUR 2
kell 15 Jõulud Räämal Nooruse majas
kell 15 Lauluselts Mõnusalt Eliisabeti kirikus
kell 19 Tantsupühapäev Endla teatri Küünis
kell 19 Aare-Paul Lattik (orel), Virgo Veldi (saksofon) Eliisabeti kirikus
kell 20 Seltskonnatantsu kursus Raeküla Vanakooli Keskuses
E 11. detsember
kell 19  Bluusivennad Pärnu Kontserdimajas
kell 19.30 Ljudmilla Kõrts (laul), Siim Poll (klaver), Vambo Pikknurm (tello) Tervise Kultuurikeskuses
T 12. detsember
kell 18 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 19 Bonzo & Tõun, Üllar Saaremäe (tekstid),
Tellokvartett C-JAM jpt. Pärnu Kontserdimajas

P 31. detsember kell 20 aastavahetus Pärnu kontserdimajas
Pärnu Linnaorkester, dirigendid
Lilyan Kaiv ja Tarmo Leinatamm
Ansambel LKO, Kuninglik kvintett, G. Otsa nim. muusikakooli
pop-jazz õpilased, showtantsutrupp GLAM . Kuulutatakse
välja tiitlid Pärnu Aasta Mees,
Pärnu Aasta Naine ja Pärnu
Aasta Tegu. Külm ja soe buffet.
Õhtut juhib Märt Avandi.

27. november 2006

K 13. detsember
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht
Endla teatris
kell 19 Dave Benton Eliisabeti kirikus
kell 19.30 Ukraina ja vene laule rahvamuusikaansamblilt Kuldsed mäed
Tervise Kultuurikeskuses
N 14. detsember
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 17 Pärnu Muusikakooli advendikontsert Eliisabeti kirikus
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Majas
R 15. detsember
kell 12 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 19 Noortepidu Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 19 Liisi Koikson ja Koit Toome Eliisabeti kirikus
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Maja
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
L 16. detsember
kell 11 Film lastele: Kui ema ja isa on klounid (Taani) Uue Kunsti
Muuseumis
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E 18. detsember
kell 10 Raeküla Lasteaia jõuluhommik Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 18 Ülejõe Gümnaasiumi jõulukontsert Eliisabeti kirikus
kell 19.30 Showtantsutrupp Candis, Laimi Sprogis ja Siiri Känd
Tervise Kultuurikeskuses
T 19. detsember
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 19 Jõulukontsert Noorkuu & Uno Loop Eliisabeti kirikus
kell 19.30 Tarmo Sild (bariton), Rene Soom (bariton) Tervise
Kultuurikeskuses
kell 20 Tantsuõhtu Tervise Paradiisi AQUA baaris
K 20. detsember
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Maja
kell 19 Tallinna Kammerorkester Eliisabeti kirikus
kell 20 Jazzklubi Teatrikohvikus
N 21. detsember
kell 12 & kell 16 Jõuluetendus Sabaga täht Endla teatris
kell 16 Jõulukontsert Rüütli 38 ees
kell 18 Toomapäeva tule- ja tantsuetendus Raekoja platsil
kell 19 Segakoor Noorus Eliisabeti kirikus
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Majas
R 22. detsember
kell 11 Vanalinna Põhikooli jõulukontsert Eliisabeti kirikus
kell 13 Sütevaka Humanitaargümnaasiumi jõulukontsert Eliisabeti kirikus
kell 19 Eero Sinikannel (laul), Tõnu Rein (orel) Eliisabeti kirikus
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Majas
kell 19 Bach Jõuluoratoorium Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Väike Illimar Endla teatris
L 23. detsember
kell 19 Eesti Rahvusmeeskoor Eliisabeti kirikus
kell 20 Elav muusika Tervise Paradiisi ALa Carte
P 24. detsember
kell 10 Advendiaja IV pühapäeva jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 11 & kell 17 Jõuluõhtu jumalateenistus Agape kirikus
kell 15&17&23 Jõuluõhtu jumalateenistused Eliisabeti kirikus
E 25. detsember
kell 11 Jõulupüha jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 11 Jõulupüha jumalateenistus Agape kirikus
kell 12 Segakoor Maarjahein Issandamuutmise kirikus
kell 17 Pärnu Linnaorkester, Maarja-Liis Ilus, Tõnis Mägi
Pärnu Kontserdimajas
T 26. detsember
kell 11 Jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 18 Arsise jõulukontsert Pärnu Kontserdimajas
kell 19.30 Tantsuklubi Leevi Tervise
Kultuurikeskuses
K 27. detsember
kell 17 Pärnumaa kultuuri- ja sporditegijate austamisõhtu Endla teatris
kell 18 Jõuluvana reis nukkude maal Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Liblikas ja peegel Endla teatri Küünis
kell 19 Elav muusika TerviseParadiisi Romantic baaris
kell 19.30 Vene karussell Tervise Kultuurikeskuses
N 28. detsember
kell 12 Kajakad Pärnu jõel, Noorte Loodusmaja õppepäev, kogunemispaik Teater Endla
kell 13 Eakate aastavahetuspidu Endla teatris
kell 18 Jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
R 29. detsember
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
kell 19 Harlem Gospel Choir Pärnu Kontserdimajas
L 30. detsember
kell 19 Aastalõpukontsert Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Koduabiline Endla teatris
P 31. detsember
kell 10 Jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 10 Jumalateenistus Agape kirikus
kell 11.45 Uue Aasta tervitamine Raeküla Vanakooli Keskuses
kell 19 Suur aastavahetuse pidu Tervise Paradiisi veekeskuses
kell 20 Aastavahetus Pärnu Kontserdimajas
kell 22 Uue Aasta tervituspidu Teater ENDLA sammassaalis
kell 20 Meeletu aastavahetus Kuursaalis
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