Pärnu linna ajaleht
Uudised
Kontserdimaja ball välja müüdud
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Pärnu sai aastaga kaks promenaadi

Kontserdimaja aastavahetusballi piletid on tänaseks
kõik välja müüdud. Kontserdimaja müügijuhi Virve
Halliku sõnul ei osanud peo korraldajad lootagi, et
pärnakatel on ürituse vastu niivõrd suur huvi.
Rõõm tõdeda, et ollakse aktiivsed ja soovitakse
head meelelahutust, ütles Hallik.
Ballil astuvad üles Pärnu Linnaorkester, dirigendid
Lilyan Kaiv ja Tarmo Leinatamm, Kuninglik Kvintett
Georg Otsa nimelise muusikakooli pop-jazzi õpilased ning showtantsutrupp Glam. Balli pilet
sisaldab nii meelelahutust, sooja ja külma buffeed
kui ka aastavahetuse vahuveini.
Ballil kuulutatakse välja tiitlite Pärnu Aasta Naine,
Aasta Mees ning Aasta Tegu võitjad.
Balli korraldab Pärnu Kontserdimaja koos Pärnu
Linnavalitsusega.

Avati uus kergejõustikumanee

7. detsembril avati pidulikult Väike-Kuke tänaval ligi
40 miljonit krooni maksma läinud uus kergejõustikumanee. Uues hoones asuvad 60 meetri ja
170 meetri jooksurajad, korv- ja võrkpalliplatsid,
kõrgus-, kaugus- ja teivashüppe ning odaviske- ja
kuulitõukealad. Maneei soklikorrusel asuvad
riietus- ja pesuruumid, treenerite ruumid ja jõusaal.
Linna üks olulisi arengusuundi on siinse spordielu
elavdamine, sõnas abilinnapea Margus Tammekivi
Korralikud treeningtingimused on üks olulisemaid
eeldusi noorte spordilembuse tõstmiseks.

Foto: Indrek Aija
Uuenenud Rüütli tänava munakividega osa meenutab meremuuli, mistõttu võib peatänavat nüüd linnamuuliks kutsuda.
Detsembri lõpuks sai valmis Rüütli tänava remont, mille käigus paigaldati tänava alla uued vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavale uus kate ning uus valgustus. Peatänava
remont on nii mahult, maksumuselt kui ideelt võrreldav
enne jaanipäeva avatud ning tiitli Aasta Tegu võitnud rannapromenaadiga.
Pärnu Linnavalitsus

Kergejõustikumaneei põhikorrusel asuvad 6 rada
kuni 60 meetri sprintideks, 170 meetri pikkune
kaherajaline ovaalne soojendusjooksurada, korvpalliplats, kaks võrkpalliplatsi, kõrgus- kaugus- ja
teivashüppe- ning odaviske- ja kuulitõukealad.
Eelkõige on manee mõeldud Hansagümnaasiumi
õpilastele, koolivälisel ajal ka kergejõustikutreeninguteks. Koolitunnid algasid
maneeis juba 6. novembrist.

Kordaksin samu sõnu, mis
rannapromenaadi puhul.
Selleks et kuurortlinnana konkurentsis püsida, on meil vaja
oma linna väljanägemise eest
hoolitsemisel kiirelt tegutseda, ütles abilinnapea Raul
Sarandi. Kui tavaliselt on
peatänav iga linna visiitkaart,
siis meie peame olema esinduslikud vähemalt kahel rindel: rannas ja peatänaval.
Rüütli tänava kujunduslahendus valiti välja 2003. aastal
toimunud konkursil, kus võitis
Toomas Undi nägemus peatänavast kui linnamuulist.
Lennukas ja leidlik idee
kannab Pärnu kuurortlinna me-

resümboli kesklinna, moodustades tervikliku lahenduse.
Kuigi see on tekitanud ka vastakaid arvamusi, on Raul Sarandi sõnul erinevaid seisukohti arvesse võetud. Muuli osale
on tehtud ilma kivideta lõigud,
et näiteks vankrite ja jalgratastega liiklejad saaksid
hõlpsamalt teepoolt vahetada.
2005. aastal rekonstrueeriti
ideekavandi järgi osa Rüütli
tänavast. Tänavu sügisel asuti
remontima ülejäänud peatänavat ning kõrvaltänavaid, Pühavaimu ning Kuninga tänavat.
Kuigi tänaseks on valminud
peatänav, jätkub veel ehitustööde lõpetamine kõrvaltänavatel, kus ehitusgraafikut
pikendasid
arheoloogilised

Linnavalitsuse osakondade juhatajad annavad
ülevaate sellest, mis lõppeval aastal tehti ja
mis seisab 2007. aastal ees. Linnavalitsus
ootab töörohket aastat, töö teeb keerukamaks
eelseisev kolimine uutesse ruumidesse.

Detsembris selgusid
Pärnusse rajatava ökomaja
arhitektuurikonkursi tulemused. Sellest, milliseid töid
auhinnati.
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kaevamised. Pühavaimu tänava alt avastati 16. sajandi sillutis ning vanaaegsed potikillud. Kuna arheoloogilistel kaevamistel kehtivad omad reeglid, võttis ala läbitöötamine
arheoloogide poolt aega ning
pikendas tänava ehitustööde
kestvust.
Kaevamistöid viisid läbi Pärnu
muuseumi spetsiaalse väljaõppega töötajad.
Linnavalitsus tänab kesklinna
poeomanikke ning pärnakaid
mõistva suhtumise eest ehituse
ajal. Paraku ei saa teed remontida ilma tänavat üles kaevamata, lausus Raul Sarandi.
Ta lisas, et tänava kinnipanek
oleks kaupmeestele veel halvem lahendus olnud. Samuti
oleks rohkem pahameelt tekitanud tänava remontimine
külastajate kõrghooajal suvel.
Igatahes meie kokkulepe ilmataadiga, et ta lume ja külmaga
ootaks, sai ka paar päeva peale

ehituse lõppu otsa ning nagu
tellitult tuli lumi maha just
peale Rüütli tänava ehitustööde
lõppu, ütles Sarandi.
Rüütli tänava ehituse käigus
remonditi 2005. ja 2006. aastal
338 meetrit tänavapinda ning
paigutati 24 tänavavalgustusmasti. Ehitustööde maksumus
oli 19 miljonit krooni. Kõikide
vee-, kanalisatsiooni ja veetrasside ehitust teostas AS
K&H, teede ja tänavavalgustuse peatöövõtja oli Tallinna
Teede AS, Rüütli tänava
teetööde alltöövõtja oli aktsiaselts Merilyni Grupp, Rüütli
tänava valgustuse alltöövõtja
oli osaühing Fooneks, Kuninga
ja Pühavaimu tänava asfaltbetoonkatte ehituse teostas aktsiaselts BaltiFalt, Pühavaimu ja
Kuninga tänava valgustuse ehitas ELWO AS, Rüütli tänava
katte ühendused piirnevate
tänavatega teostas osaühing
Maden Grupp.

Linnapea Mart Viisitamm soovitab
küpsetada jõululauale jõulusinki.
Ajaleht Pärnu trükib ära linnapea
lemmikretsepti, mis juhendab
tegema peterselli- ja
salveikoorikus ürdisinki.
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Linnavolikogu otsustas
Aasta viimasel volikogu istungil 21. detsembril
Linnavolikogu võttis vastu 2007. aasta eelarve mahus 710 689 400
krooni. Eelarve on võrreldes 2006. aastaga suurenenud 20,7 % ehk
121,7 miljoni krooni võrra. Kõige suuremaks tuluallikaks on füüsilise
isiku tulumaks. Selle laekumist prognoositakse 261 miljonit krooni, mis
teeb kasvuks 23,1%. Varade müügist planeeritakse tulu 164 900 000
krooni. Kuludest kõige suuremad, 245 510 400 krooni, on kulutused
haridusele, järgnevad kulutused vabale ajale ja kultuurile 110 076 600
krooni.
Volikogu esimehe ametiketist
I lugemise läbis määruse eelnõu, millega linnavalitsus teeb ettepaneku
sätestada linna esindamise funktsioone täitva volikogu esimehe ametitunnusena ametikett, mida kantakse esindusüritustel. Lisaks nähakse
ette volikogu liikme õigus kanda volikogu liikme rinnamärki.
Linna välissuhtlusest
I lugemise läbis otsuse eelnõu "Pärnu linna välissuhtluse põhimõtted"
Llinna välissuhtluse viimiseks uuele tasemele ja määratlemaks välissuhtluse objekte täpsemini soovitakse kinnitada põhimõtted, mis
määravad välissuhtluse eesmärgid, teostajad, elluviimise eest vastutajad
ja suhtlust reguleerivad programmid. Pärnu välissuhtluse põhimõtted
toetuvad kolmele põhiprogrammile - sõpruslinnade, koostöövõrkude
ning konsulaaresinduste programm.
Nimi Rääma piirkonna tänavale
Rääma linnaosas uuele tänavaalale anti nimeks Välja tänav, mis algab
Kodara tänavalt ja kulgeb u-kujuliselt samale tänavale.
Töötajate palgajuhendid
Linnavolikogu kehtestas hoolekandeasutuste töötajate ning kultuuriasutuste töötajate palgajuhendid. Miinimumpalga tõusust tingituna on
muudetud kõikide hoolekandeasutuste palgamäärade miinimum- ja
maksimummäärasid, et 2007. aasta 20%-line palgatõus oleks
kooskõlas palgajuhendis sätestatuga. Kultuuriasutuste töötajate
keskmine palgakasv on 10%. Uued palgajuhendid jõustuvad 1.jaanuaril.
Volikogu kehtestas ka haridusasutuste töötajate palgajuhendi.
Nähakse ette haridusasutuste töötajate keskmine palgatõus 10%.
Uus palgajuhend jõustub 1. jaanuaril 2007. aastal.
Koolilõuna kulude katmisest
Volikogu võttis vastu koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste
kasutamise korra, mis võimaldataks tasuta koolilõuna lisaks I-IV klassidele ka V-VI klassidele. Eelnõu rakendamine ei nõuaks täiendavaid
vahendeid, kuna 2006. aasta eelarvest on koolilõuna sööjate väikese
arvu tõttu riigi poolt eraldatud summast kasutamata 1 380 100 krooni.
Määrus jõustub 1. jaanuarist 2007. aastal.
Riia mnt 60 kinnistu detailplaneeringust
Detailplaneeringuga muudetaks väikeelamumaa sihtotstarvet 90% osas
korruselamumaaks ja 10% osas ärimaa sihtotstarbega maaks.
Muudatus noortekogu komisjonis
Volikogu muutis noortekogu komisjoni koosseisu, arvates komisjonist
välja Kajari Virnhoff´i ja määrates uueks liikmeks Monika Nikitina.
Volikogu komisjonid esitasid tööaruande
Volikogule esitasid oma tööst ülevaate haridus- ja kultuurikomisjon,
noortekogu komisjon, planeeringu-, rahandus-, revisjoni- ja sotsiaalkomisjon. Komisjonid esitavad traditsiooniliselt ülevaate oma tööst kalendriaasta lõpul.
Roosi 4a kinnistu detailplaneeringust
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks krundiks. Kinnistute maakasutussihtotstarve on väikeelamumaa. Mõlemale krundile
lubatakse eelnõu järgi püstitada kuni üks 2-korruseline ehitis, mille maksimaalne kõrgus maapinnast on 11 meetrit.
Supeluse 22 ja 24 kinnistute detailplaneeringust
Volikogu istungile suunati eelnõu Supeluse 22 ja 24 kinnistute detailplaneeringu osalisest kehtestamisest Supeluse 24 kinnistu piires. Supeluse
24 kinnistu suurus on 975 m2 ning maakasutussihtotstarve ärimaa.
Kinnistule on ette nähtud üks 2-korruseline katusealuse pööninguga
hoone, ehitusaluse pinnaga 440 m2 .
Otsustati ühendada Slaavi Põhikool ja Vene Gümnaasium
Volikogu otsustas ühendada Pärnu kaks vene õppekeelega kooli.
Mõlemas on aasta-aastalt laste hulk vähenenud. Pärnu Slaavi Põhikool
liidetakse Pärnu Vene Gümnaasiumiga. Slaavi Põhikooli tegevus lõpeb
31. 08. 2007. Ühinenud kooli nimeks jääb Pärnu Vene Gümnaasium.
Linnavolikogu andis loa varaliste kohustuste võtmiseks
Linnavolikogu otsusega lubatakse linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi
seoses riigihangete korraldamisega 2007. aastal.
Tunnustuse andmise kord
Volikogu kehtestas linna kõrgeimate tunnustuste andmise korra. Aukodaniku nimetus ja teenetemärk on asutatud 2006. aastal, kui volikogu
veebruarikuus võttis vastu Pärnu linna põhimääruse.
Sporditegevuste toetamise kord
Kord määrab Pärnus registreeritud ja tegutsevatele spordiklubidele ja
spordikoolidele toetuse taotlemise, nende läbivaatamise, andmise ja
kasutamise üle järelevalve teostamise. Sporditegevuse toetuse all saab
taotleda investeeringu-, treenerite tasustamise, spordiehitiste majandamis-, tegevus-, esindusvõistkondade, olümpiakandidaadi, spordiürituste korraldustoetust ning pearaha. Määrus jõustub 1. jaanuarist.
Kõrgharidusega noore spetsialisti toetusest
Võeti vastu muudatused kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse
maksmise korras.
Sotsiaaltoetuste maksmise korrast
Volikogu kehtestas muudatused sotsiaaltoetuste maksmise korras, tunnistades kehtetuks maamaksu tasumiseks antava lisatoetuse. Volikogu
on seisukohal, et piisab osalisest maamaksuvabastusest riikliku pensionikindlustuse saajatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud
isikutele.
Üksikasjalik 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
jaanuari 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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Kolm aastat hansaliidu suursündmuseni
Pärnul kui hansalinnal seisab ees vastutusrikas ülesanne
valmistada ette 30. rahvusvahelised hansapäevad aastal
2010.
Anu Juurma
välissuhete nõunik
Võib tunduda, et aasta 2010 on
veel maade ja merede taga. Kui
vaadata, mis kõik korda tuleb
seada, siis pole see nii kaugel
ühti. Tegelikult peame rahvusvahelisteks hansapäevadeks
valmis olema juba 2009. aasta
sügiseks.
Rahvusvaheliste hansapäevade
korraldamine on meie linna
jaoks võimalus, mida oskuslikult kasutades saame tutvustada end saksa kultuuriruumile
ning mille ettevalmistamine
võimaldab linnaruumi korraldust muuta.
Meie eesmärk on viia läbi
õnnestunud ja meeldejäävad
rahvusvahelised hansapäevad
ja väärtustada seeläbi Pärnut
kui hansalinna. Kuidas selle
sihi täitumiseni jõuda?
Võimalus ideede
kogumiseks
Hansapäevade korraldamiseks
on alates 2004. aasta lõpust
viidud linnavalitsuse juures
läbi ideetubasid, kus on räägitud teemal, mida oleks Pärnul
pakkuda ning millisena tahaksime oma linna 2010. aastal
näha.
2006. aasta algusest on abilinnapea Mart Alliku juhtimisel
töötanud grupp inimesi, kel on
siiras soov korraldada 2010.
aastal edukad hansapäevad.
Projekti juhtohjad anti üle linnaplaneeringute eest vastutavale abilinnapeale just seetõttu, et hoolimata võimalikult
kütkestava hansapäevade kultuuriprogrammi väljatöötamise
soovist, saab sellega alustada
alles siis, kui on teadmine, millised võimalused annab linnaruum kultuuritegijate ideede
realiseerimiseks.
Paljud hansalinnad paigutavad
hansapäevade raames toimuvad sündmused keskaegse hõnguga linnakeskkonda. Pärnus
aga sellist ruumi kahjuks pole.
Kuna Pärnu linn on aja jooksul
palju kannatada saanud ja
keskaegne keskkond on linnapildist kadunud, peame olemasoleva tolmukorra alt välja
tooma ja olematu olemasole-

vaks tegema. Käivitamisel olevatest projektidest võiks siinkohal välja tuua Kindluslinna
Pärnu ehk rahvale tuntud bastionide raja projekti. Selle mõte
on eksponeerida 17.-19. sajandi elukorraldust linnas ning
teha korda Tallinna Värav ja
säilinud bastionid. Projektiga
kujundatakse välja aastaringselt toimiv marsruut, mis
eksponeerib ja tutvustab Pärnut
kui kunagist kindluslinna. See
on ressurss, mis on täna kasutamata.
Alustatud on ka Vallikääru
arendusprojektiga, mis hõlmab
lava rekonstrueerimist, sepikoja korrastamist ja külalissadama ehitust. Jahtklubi on
külalisjahtidele kitsaks jäänud,
huvi Pärnus peatumise vastu
on aga jahisõitjate seas järjest
suurenenud. Uhked jahid
annavad linnapilti palju juurde
ja loovad merelinna hõngu.
Merelinna traditsioonidele soovime kaasa aidata ka 14. sajandi Pärnu hansakoge ehitusega.

1990. aastal Pärnu jõest leitud
koge pardafragment annab
aluse tegevuste käivitamiseks.
Leiu väärikas eksponeerimine
uues Pärnu muuseumis ning
puulaeva ehitustööd jõekaldal
võiksid olla vaatepilt, mis
pakub huvi nii linnaelanikele
kui ka väljastpoolt tulnud
külalistele.
Hansapäevadel olgu
hansakaubandus
Hansapäevade puhul ei tohiks
ära unustada kaubandust ega
kaupmehi. Kauplemine on alati
kuulunud hansalinna juurde.
Kui seni on hansapäevad suunatud rohkem kultuurile ja turismile, siis näiteks 2007.
aastal korraldatakse hansapäevadel Lippstadtis hoopis
majandusfoorum. Kuna selline
foorum leiab aset esimest
korda, siis on kõik, ka korraldajad ise, väga põnevil.
Majandusfoorumist võib välja
kasvada hansapäevade kohustuslik osa, mida saaks koos
messiga ühendades edasi arendada. Selliste arengukäikudega
soovime arvestada ka Pärnu
puhul.

Mõtteid on vahetatud palju.
Nüüd on käes aeg hakata neid
tegudesse ümber panema.
Pärnu linn võtab tööle inimese,
kes hakkab kogu hansapäevade
korraldamistegevust koordineerima ja ohjes hoidma.
Selleks on 2007. aasta linnaeelarvesse planeeritud raha hansapäevade projektijuhi koha
loomiseks. Samuti on mõte
luua n-ö Hansa-Gesellschaft,
haarates kaasa erinevate valdkondade esindajaid ja suurfirmasid. Selle ühenduse eesmärk
peaks olema rahvusvaheliste
hansapäevade ettevalmistamise
toetamine nii ideede kui ka
rahaliste vahenditega.
Suurepärase võimaluse tutvustada Pärnut ja siinseid hansapäevi rahvusvahelisele publikule annavad enne 2010. aastat toimuvad rahvusvahelised
hansapäevad (2007 Lippstadtis, 2008 Salzwedelis, 2009
Novgorodis). Neist kavatseb
Pärnu kindlasti osa võtta, et
tutvustada oma tugevusi, hankida parimat võimalikku korralduskogemust ja kutsuda Pärnusse väliskülalisi.

Järgmised rahvusvahelised hansapäevad toimuvad 2007. aastal Saksamaal Lippstadtis, kus
esmakordselt hansapäevadel korraldatakse majandusfoorum.

Selguvad Aasta Naine ja Aasta Mees
Linnavalitsus otsis kuni 15. detsembrini kandidaate tiitlitele
Pärnu Aasta Naine ja Pärnu Aasta mees. Tiitlite omanikud
selguvad aastavahetuse ballil kontserdimajas."
Linnavalitsuse
tunnustuste
Pärnu Aasta Naine ja Pärnu
Aasta Mees eesmärgiks on
väärtustada inimesi, kes on
lõppeva aasta jooksul Pärnu
linna arengule ja heaolule aktiivselt ning oluliselt kaasa
aidanud.
Et Aasta Naise ja Aasta Mehe
tiitel läheks siiski ühe konkreetse aasta eest ja toimuks
samaaegselt, otsustasime nihutada Aasta Naise tiitli kätteand-

mise aasta lõppu. Varem on see
tiitel üle antud iga-aastasel
suve avamise tseremoonial 21.
juunil, ütles linnasekretär
Tiina Roht. Inimestelt, organisatsioonidelt, seltsidelt, asutustelt ootasime tänavustele
tiitlitele kandidaate, lisas ta.
Ettepanekuid tunnustuse vääriliste kandidaatide ülesseadmiseks võisid teha kõik soovijad - üksikisikud, juriidilised
isikud, seltsid jne. Ettepanekud

esitati põhjendustega.
Esitatud kandidaatide hulgast
teeb valiku komisjon, kuhu
kuulub üks esindaja igast järgmisest ühendusest: Lions Club
Pärnu, Lions Club Pärnu Koidula, Lions Club Strand, Pärnu
Rotary Klubi, Zonta International Pärnu Klubi, klubi
Round Table, Eesti Ettevõtlike
Naiste Assotsiatsiooni Pärnu
esindus, Kodanikujulgus MTÜ
ja MTÜ Pärnu Naisliit.
Komisjoni esimees on linnapea
Mart Viisitamm. Linnavalitsus
tunnustab Pärnu Aasta Naine
tiitli pälvinud naist auhinnaga,

milleks on rohelisest klaasist
kuju nelinurksel alusel. Tegu
on rändauhinnaga, igale tiitli
võitjale jääb alaliseks mälestuseks autoritööna valminud
ehe.
Pärnu Aasta Mees tiitli pälvinu
rändauhinnaks on pronksivärvi
figuur. Alaliseks mälestuseks
jääb tunnustuse pälvinud mehele kuju miniatuurne dublikaat.
Tunnustused antakse üle linnavolikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul 31.
detsembril Kontserdimajas.
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Linnavõim ootab töörohket 2007. aastat
Pärnu Linnavalitsuse osakonnajuhatajad toovad ära oma
osakonna olulisemad tegemised lõppeval aastal ja annavad
ülevaate 2007. aasta ülesannetest.

F

Kultuuriosakond
Jana Moosar

Linnavalitsuse kultuuriosakonna ülesanne
on olla künnimees ehk luua pinnas, millesse istutada seemned ning hoolitseda
taimede võrsumistingimuste eest. Luua
töötingimused teistele, näha ning analüüsida, kust võrsub järelkasv, millised oskused on linnas puudu ning mõista, miks see nii
on.
Nii lõppev aasta kui ka järgnevad aastad on pühendatud eelkõige
töötingimuste ehk kultuurilise infrastruktuuri kohandamisele,
parandamisele ning tulemuslikule rakendamisele. Selle aasta
märksõnadeks saame pidada Mudaravila omakultuuri suveprojekti teostumist, noorteetenduse Pärnu reliikvia sündi, Linnaorkestri ümberkorraldust Filharmooniaks (mille põhikiri võimaldab Pärnu professionaalsetel muusikutel tunduvalt suuremat
tegevushaaret), endise muusikakooli kohandamist Kunstnike
Majaks ning selle administreerimist Pärnu Linnagalerii poolt,
Raeküla Vanakooli Keskuse käivitamist.
Tuleva aasta märksõnaks võime lugeda laste ning noorteprojektide
senisest tunduvalt enamat linnapoolset toetust, Kunstnike Maja
ning Pärnu Filharmoonia kõikide tegevuste käivitamist. Lisaks
ootame linna kultuuriala asutustelt nii rohkem missiooni enese
teadvustamisel ja analüüsimisel (seda nii hajuvas ning laienevas
linnaruumis) kui ka uute rollide ning töövaldkondade puhul, mis
endale 21. sajandil võtta tuleb.
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Rahandusosakond
Reet Näkk

Lõppev aasta oli meie osakonna jaoks
tihedalt tööd täis. Võime lugeda heaks
saavutuseks, et uue aasta eelarve võtsime
vastu juba vanal aastal  volikogu kinnitas
selle oma 21. detsembri istungil.
Varasematel aastatel on eelarve vastuvõtmine lükkunud tavaliselt
uude aastasse.
Tööd on olnud palju ka lisaeelarvete tõttu. Kolm lisaeelarvet ühe
aasta jooksul on väga ebatavaline. Varem on Pärnu linn vaid ühel
korral lisaeelarve pidanud koostama.
Et kõikide nimetatud ülesannetega ühe aasta jooksul hakkama
saada, oleme pidanud oma töötempot oluliselt kiirendama. See on
olnud meie jaoks väljakutse, aga oleme hakkama saanud.
2007. aasta tõotab tulla samuti töörohke. Alustame aastat kõigi
aegade suurima eelarvega, mis on üle 700 miljoni. Suurem eelarve
toob meile kaasa rohkem tööd ja tegemisi. On rohkem summasid,
mille väljamaksmisega peame tegelema, rohkem arvete vormistamist ja rohkem raha, mille kulutamise jälgimist. Seega loodame,
et tuleb töine ja raharikas aasta!
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Planeerimisosakond
Kaido Koppel

Kindlasti olid planeerimisosakonna ja
kogu linnavalitsuse jaoks olulised saavutused uue ehitusmääruse koostamine,
Raba-Aia silla planeeringu ning LoodePärnu detailplaneeringu vastuvõtmine ja
rannapromenaadi ehituse lõpuleviimine. Heade töötulemuste alla
kuulub kahtlemata ka see, et lõppeval aastal sündis otsus korraldada Pärnus 2009. aastal elamumess. Tänaseks oleme juba algatanud vajalikud planeeringud.
Tähtis on ka linna arenguks oluliste maatükkide munitsipaalomandisse saamine, näiteks Loode-Pärnu alad.
Järgmisel aastal on planeerimisosakonna olulisemad projektid
üldplaneeringu koostamine, Vallikääru ala arendamine koos külalissadama ja kontserdipaiga loomisega, uue silla planeeringu

kehtestamine ja projekteerimine, Sihtasutuse Pärnumaa Turism
käivitamine ning Pärnumaa külastuskeskuse loomine Mudaravila
ruumides.
Samuti seisavad planeerimisosakonnal ees järgmised ülesanded:
Loode-Pärnu planeeringu kehtestamine ja projekteerimise alustamine; linna jaoks selliste oluliste konverentside korraldamine
nagu Euroopa Spaade Assotsiatsiooni aastakongress mais ja
Läänemere linnade liidu aastakongress oktoobris; 2010. aasta
hansapäevade ettevalmistamine koos projektijuhi palkamisega,
elamumessi ala ettevalmistamine ja projekteerimine; Via Baltica
trassi lõplik fikseerimine; muinsuskaitsespetsialisti ametikoha
loomine ning koolide sihtasutuse käivitamine.
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Sotsiaalosakond
Riho Alliksoo

Sotsiaalvaldkonnas olid 2006. aasta
olulisemad märksõnad 500 krooni maksmine pensionäridele ning 70-aastaste ja
vanemate linnakodanike tasuta sõit linnaliinidel. Valmis sai erivajadustega inimeste
rehabilitatsioonikeskus. Pärnumaa Pimedate Ühingu päevakeskus
sai uued ruumid. Alustati tegevustoetuste maksmist sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele.
Tervishoiuvaldkonnast tuleks esile tuua järgmist: 24. märtsil tunnistati Pärnu linn Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO)
Euroopa tervislike linnade võrgustiku täievoliliseks liikmeks IV
Faasis (2003 - 2008). Seega on Pärnu linn võtnud kohustuse
saavutada tervislike linnade võrgustiku poolt püstitatud linnaarengulisi eesmärke ning teha koostööd WHO-ga ja teiste linnadega
tervisliku tuleviku nimel.
Uuel aastal sõlmitakse sotsiaalvaldkonna alaste teenuseosutajatega nelja-aastased lepingud (seni on need olnud aastased). Soovime
alustada Tammiste Hooldekodu uue korpuse ehitusega. Samuti
jätkame tegevustoetuste maksmist sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja toetame endiselt ka sotsiaalprojekte. Samuti jätkame 500 krooni maksmist Pärnu linna pensionäridele.
Tervishoiu valdkonnas korraldab Pärnu linn 25.-27. aprillil 2007.
aastal WHO Läänemere-äärsete Euroopa tervislike linnade koordinaatorite konverentsi teemal Tervislik vananemine  aktiivne
vananemine, rõhuasetusega eakatele linnaelanikele võimaluste
loomisel aktiivseks osalemiseks ühiskonnas. Seisab ees ka tervise
edendusele ja haiguste ennetusele suunatud süsteemi loomine linnas, linna terviseplaani korrigeerimine, tervisemõjurite määramine ja kogu linna tervise audit.
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Munitsipaalpolitsei
Karl Kolla

Pärnu linna munitsipaalpolitsei alustas
tegevust nullist selle aasta 5. juunil ja
tänaseks on meie osakond kenasti tööle
saadud. Oleme suutnud täita vajalikud
töökohad, hankida töövahendid ja sättida
paika täpne töökorraldus. Kahtlemata on see meie jaoks aasta
suurim saavutus.
Oma esimesel poolaastal on munitsipaalpolitsei tegelenud kõige
rohkem parkimiseeskirjade rikkujatega. Neid oli massiliselt just
suvel. Palju tööd on andnud heakorranõuete eiramine. Põhiliselt
oleme pidanud kutsuma korrale kinnistuomanikke, kelle krundid
on hooldamata. Samuti oleme võidelnud metsa alla kallatud prügiga.
Tänaseks on heakord Pärnus kindlasti paranenud. Loodetavasti on
see munitsipaalpolitsei töö tulemus. Oleme saanud palju abi linnaelanikelt, kes meie valvetelefonile sageli rikkumistest teada
annavad. Meil on ka tihe koostöö Pärnu politseiga.
Uuel aastal ootab meid esimese asjana ees kindlasti libedusega
võitlemine. Veel pole suurt jäidet olnud, aga kui see talve jooksul
tuleb, siis hakkame kontrollima, kas majaomanikud on korralikult
libedusetõrjet teinud. Ootame, et linnaelanikud meile oma rahulolematusest teada annaksid.
Märtsis peame samasugust võitlust jääpurikatega, kevadel
teostame järelvalvet selle üle, et linn saaks rannahooajaks puhtaks,
suvel tulevad taas parkimisprobleemid. Nii see järgmine aasta
lähebki.

lause pälvinud rohkesti tunnustust ka väljaspool Pärnut, mis annab
alust järeldada, et tehtud valik on igati õnnestunud.
Aasta teises pooles oli kantselei jaoks väga oluline ettevõtmine
rahvaküsitlus.. Seda laadi küsitlusi pole Pärnus varem korraldatud,
mistõttu kogemus puudus. 16.-19. novembrini läbi viidud
küsitlusel osales 2555 pärnakat. See lubas küsitlust pidada õnnestunuks. Linlased said avaldada oma meelt kasiinode tegevuse
piiramise ja jalakäijate ala laiendamise kohta. Nüüd on linlaste
arvamus teada  enamus pooldas kasiinode tegevuse piiramist ja
jalakäijate ala laiendamist. Vastavalt sellele saab linnavalitsus oma
tegevusi kavandada.
Uuel aastal ootab kantseleid ees suur väljakutse, selleks on linnavalitsuse kolimine uutesse ruumidesse Suur-Sepa tänavas.
Kantselei õlgadel on kolimise logistika paikapanemine ja töökorralduse rakendamine uues hoones.
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Majandusosakond
Olav Avarsalu

Majandusosakonna seisukohast võib pidada tähtsaks, et tänavused suuremad ehitusobjektid valmisid tähtaegselt. Olulisimad
investeeringud ja ehitused olid kindlasti
rannapromenaad, Riia maantee renoveerimine, Rüütli tänava uuendamine, kergejõustikumanee, erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskus ning Raeküla Vanakooli
Keskus. Selle aasta kolm lisaeelarvet tegid ühest küljest tööd
juurde, kuid samas aitasid need meie osakonnal paremaid tulemusi
saada. Objektide jaoks lisaraha taotlemine käis operatiivsemalt ja
nii ei pidanud nende valmimist edasi lükkama.
Hea töö ning hea aasta koosmõjuna läks korda ka linnavarade
müümine. Vajalik summa
õnnestus kokku saada
vähemate objektide müügist kui algselt planeeritud.
Uuel aastal ootavad meid
ees mitu suurt projekti:
raamatukogu laiendamine, munitsipaalmajade
rajamine, vanadekodu
uue korpuse ehitus ja
teedeehitustööd. Meiegi
jaoks on järgmisel aastal
tähtis sündmus linnavalitsuse kolimine Suur-Sepa
tänava majja, sest majandusosakond vastutab maja õigeaegse valmimise
eest.
Haridusosakond
Andrus Haugas
Lõppev aasta oli meie linna hariduselus
hea aasta. Avati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse uus õppekompleks, mis väärtustab
kutseharidust väga oluliselt. Avati ka
kergejõustiku manee, mida olid kaua
oodanud nii meie linna kergejõustiklased
kui ka Hansagümnaa-siumi pere. Kõigis linna gümnaasiumides
viidi sisse riigikaitseõpetus. Oluliselt suurenes Pärnu linna
stipendiumifond. Pärnu koolide riigieksamite tulemused olid
vabariigi keskmisest kõrgemad. Avati Noorte Infoportaal. Suur
hulk üldhariduskoole liitus e-kooliga.
2007. aastal valmib Kooli tänava Tööõpetusmaja nn tütarlastekorrus. Uuel aastal seisab ees Pärnu venekeelsete koolide ühendamine. Samuti korraldatakse rahvusvaheline hariduskonverents
ning haridusasutustes viiakse läbi kvaliteediuuring. Ülelinnaliselt
hakkame koolitama lastevanemaid.
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Pärnu Aasta Tegu
2006

Linnakantselei
Tiina Roht

Pärnu Aasta Tegu 2006  selle austava tiitli vääriliseks
valisid Pärnu Postimehe lugejad Rannapromenaadi.

Linnakantselei võib tunda head meelt selle
üle, et suvel sai linn uue logo ja tunnuslause Pärnu  ela või ise, millega linn
soovib luua endast positiivse kuvandi linnaelanike, ettevõtjate ja külaliste silmis. Nime leidmiseks viidi
läbi konkurss, mille tulemusena laekus kümmekond nimevarianti.
Neist valiti välja Ela või ise kui originaalne, igati positiivne ja
kergelt eneseirooniline lause. Täna on uus Pärnu logo ja tunnus-

Teisele kohale jõudis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
uue õppekompleksi valmimine.

l

Kolmandale kohale tuli Hansagümnaasiumi kergejõustiku
manee.
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Kodanikunädal riietas linnaametnikud keskaja rõivaisse
Hilja Treuberg
Pärnu Linnakodaniku
maja perenaine

Seoses 26. novembri kodanikupäevaga viidi 20.-26. novembrini Pärnus läbi kodanikunädal. Toimus mitmeid
erinevaid üritusi ning ekskursioone. Kodanikunädala eesmärk on tutvustada pärnakatele
linnavalitsuse tööd ja kodulinna ajalugu.
Kodanikunädal pakkus linnarahvale mitmekesiseid võimalusi mõtisklemiseks kodanikuks olemise ning võimu ja
vaimu suhete üle.
Linnavalitsuse tegemistega tutvumiseks olid terve nädal
avatud linnavalitsuse kantselei
ja osakonnad ning koolides
kohtuti Pärnuga seotud edukate
inimestega.
Grupp noori kodanikke kirjutas
teemal Kui ma oleksin linnapea. Kirjutistes avaldatud
mõtteid arutati linnapea kabinetis.
Möödunud nädal Pärnu Linnakodaniku majas oli tõeliselt
rahvarohke. Sealsed väljapanekud, kirjalikud ja fotomaterjalid tutvustavad linna
omavalitsuse lugu, läbi aegade
linnajuhtideks olnud inimesi
ning linnakodanike elu-olu.
Kodanikunädalaks valmis väljapanek äsja avatud sõpruslinnade toas. Kunstnik Vello
Paluoja käe all valmis kaheksas portreemaal Pärnus elanud
ja töötanud silmapaistvate inimeste pildireas. Küsitlus linnakodanike eelistuste kohta valis selleks välja Pärnu koolide
kauaaegse joonistusõpetaja,
kunstnik Konstantin Süvalo
isiku.
Maali avamisel viibisid ka
paljud kunstniku kunagised
õpilased ning nende sõnavõtud
aitasid kujutlust omaaegsest
tuntud maastikumaalijast täiendada emotsionaalsete värvivarjunditega. Ka kolmapäeva
õhtul langes kate ühelt maalilt
 nimelt loovutas Eesti Meremuuseum mõneks ajaks pärnulastele vaadata maali esimesest

Foto: Reena Ago
Linnavalitsuse ametkond riietas end kodanikunädala teemaõhtul keskaja rõivaisse. Pildil vasakult: Hanno Saks  linnavalitsuse asjaajamis- ja haldusteenistuse
juhataja, Maria Sarapuu  istungite inspektor, Kalev Luik  haldusspetsialist.
üle Atlandi seilanud purjelaevast. Selle laeva nimi oli
Georg ning laeva kapteniks
olnud rootslane Olof Olsson oli
Pärnu kodanik.
Vahva kapteni perekonna naisliini pidi tulid tema suguvõsasse ka kaks hilisemat
Pärnu linnapead. Legendaarse
laeva pildi maalis Olof Olsoon
ise ning nõnda on tema ja tema
laev seotud ka Pärnu linnapeade looga.
Samal õhtul näidati kodanikumajas veel elavaid pilte Pärnu
ajaloost, milles olid näitlejate
kõrval tegevad ka linnakantse-

lei ametnikud. Neljapäeva
õhtul kohtus pärnakatega riigikogu liige Ela Tomson ning
juttu tuli teemal Riigikogu
liige kui side valija ja parlamendi vahel. Kodanikunädal
päädis koolidevahelise viktoriiniga Raekoja suures saalis.
Kodanikunädalal
leidis
Linnakodaniku majas
oma koha ka
Pärnu maastikumaalija
Konstantin Süvalo
portree.

Foto: Indrek Aija

Raekojas kogunesid kuld- ja briljantpaarid

Fotod: Virgo Kruve

Reedel, 8. detsembril võeti raekoja suures
saalis pidulikult vastu linna kuld- ja teemantpaarid. Sel aastal tähistab Pärnu linnas kuldpulmi 18 abielupaari ning briljantpulmi kaks
abielupaari. Ühel abielupaaril täitub 55
abieluaastat.
Kuigi tänapäeval abiellutakse üha vähem
ning ametlikku kooselu ei tähista mitte pulmad, vaid ühine eluasemelaen, on pulmad
äärmiselt kaunis ning oluline sündmus
inimeste elus, märkis abilinnapea Margus
Tammekivi. Öeldakse, et perekond on
ühiskonna alustala. Ütleksin, et 50 või enam
aastat koos kestnud perekonnad on ühiskonna kuldvara.
Auväärsete paaride pidulikul vastuvõtul
esinesid Kersti Adamsoni balletistuudio õpilased ning Karl Kanter kitarril. Kõik abielupaarid said väärika tähtpäeva puhul hõbedase
tordilabida ning nende nimed kanti Pärnu
linna auraamatusse.
Kuldpaari kooselu kestus on 50 aastat, briljantpaaridel koguni 60 aastat.
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Kuidas valida lapsele õige kool?
Silvi Murulauk
haridusnõunik
Kui laps saab jooksva aasta 1.
oktoobriks seitsmeaastaseks,
on vanemal kohustus laps kooli
panna. Aasta enne kooliminekut on soovitav lapsel
käia kas lasteaias või osaleda
kooli juures ettevalmistusrühmas, mis aitab lapsel kooliga
paremini kohaneda ja annab
kollektiivis suhtlemise oskuse.
Millest lähtuda kooli
valikul?
Kooli valikul tuleks lähtuda
eelkõige lapse heaolust. Kõige
tähtsam on kindlustada lapsele
turvaline, ohutu koolitee.
Sellepärast on kõige parem
valik kodu lähedal asuv kool
ehk teeninduspiirkonna järgne
kool; või kool, mis asub lapsevanema töökoha läheduses.
Pärnu linn tagab lapsele koolikoha teeniduspiirkonna järgses koolis. Teise piirkonna
koolis saab õppida siis, kui seal
on vabu kohti aga see selgub
tihti alles augustikuu lõpus.
Esimesse klassi panekul saab
kooli valida ka lapse huvide
järgi. Teeninduspiirkonna väliselt võetakse esimestesse klassidesse õpilasi Ülejõe gümnaasiumi muusikaklassi, Kuninga
Tänava põhikooli soome keele
klassi ja Raeküla gümnaasiumi
kehakultuuri- ning tantsuklassi. Kuid vanemad peavad olema valmis selleks, et lapse
huvid ja eelistused võivad aastate jooksul muutuda.
Lapsevanem võiks eelnevalt
tutvuda väljavalitud kooli
õpitingimuste, õppekava, lapse

nädalakoormuse ja vaba aja
veetmise võimalustega.
Tähtis on valida lapsele jõukohane õpe, et laps ei kaotaks
huvi õppimise vastu. Koolilapse jaoks peab päevakava
olema vaheldusrikas, kuid
mitte liigselt koormav.
Millal tuleb otsustada?
Laps peaks olema kooli registreeritud hiljemalt 30. aprilliks, sest maikuus toimuvad
koolides lastele ja nende vanematele mitmesugused üritused,
sealhulgas tutvumine kooli ja
õpetajaga. Ka õpetajale on
tutvumisvõimalus väga oluline, et selgitada välja lapse
huvid, võimed, erivajadused ja
valmisolek alustada kooliteed.
Mida Pärnu koolid
pakuvad?
Pärnu linna kaheksas munitsipaalüldhariduskoolis avatakse
järgmisel õppeaastal 19 esimest klassi. Iga kool on omanäoline ja tugevate traditsioonidega. Üleriigiliselt korraldatud tasemetööde tulemuste
põhjal võib öelda, et kõikide
Pärnu linna koolide algklasside
töötulemused on ühtlaselt kõrged.
Pärnu Koidula Gümnaasium
on parim koht neile, kes soovivad õppida ja omandada head
haridust ilusas ja puhtas koolimajas, kus õpetavad lapsesõbralikud, toredad ja tasemel
õpetajad. Alates esimesest
klassist on lapsel võimalik
arendada ujumisoskust. Inglise
keele õpingutega alustatakse
teisest klassist, reaalainete
õpingutega viiendast klassist.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on integreeritud põhikool. Koolis on võimalik
omandada võimetekohast põhiharidust kahe õppekava alusel:
riiklik põhikooli õppekava ja
riiklik lihtsustatud õppekava
hariduslike erivajadustega õpilastele. Õppekorraldus ja meetodid lähtuvad võimalikult palju lapse individuaalsest eripärast. Koolis võib õppida soome keelt alates esimesest klassist.
Raeküla Gümnaasium on looduskaunis kohas asuv 500 õpilasega väike kool, mis loob võimaluse igat õpilast ja tema eripära paremini tundma õppida
ning seda õppetöös arvestada.
Kooli kasutuses on oma staadion ning hea koostööpartneri
Raeküla Seltsi kaunilt restaureeritud saal Raeküla vanas
koolimajas Lembitu 1.
Koolis on väga head tingimused kehakultuuri ja spordi,
aga ka tantsu, muusika ja näitekunsti harrastamiseks. Kool
peab oluliseks arendada lapse
vaimseid võimeid, aga hoolitseda ka tema tervise, kehalise
ja emotsionaalse arengu eest.
2007. aasta sügisest alustavad
esimesed klassid õpinguid uue,
oluliselt täiendatud õppekava
järgi: lastel on iga päev üks
tund aktiivset liikumist kas
kehalise kasvatusena (kolm
korda nädalas) või tantsutunnina (kaks korda nädalas).
Pärnu Rääma Põhikool on
looduslähedane, turvaline ja
sportlikke eluviise harrastav
kool. Inglise keele õpetus algab
teisest klassist. Kool peab väärtuslikuks võimalust tegeleda

Foto: Indrek Aija
Lapsevanemad peaksid jälgima, et valitud koolis poleks koormus lapse jaoks liiga suur,
muidu kaob lapsel koolis käimise rõõm.
erinevate huvitegevustega kooli Pärnu Ühisgümnaasium on Esimesest klassist alates on
üldhariduslik kool, kus õppe- võimalus osaleda inglise keele
juures (muusika, tants, sport).
Pärnu Vanalinna Põhikool töö korraldus põhineb põhi- ringi töös.
pakub väga heal tasemel põhi- kooli ja gümnaasiumi õppe- Alates teisest kooliastmest ehk
hariduse omandamise või- kavale. Koolis on inglise keele neljandast klassist on loomalust sõbralikus õpilast toeta- süvaõpe. Inglise keelt õpitakse dushuvilistel lastel võimalik
vas õpikeskkonnas, hästi toimi- alates teisest klassist suuren- õpinguid jätkata looduskalvas õpiabisüsteemis. Koolis on datud nädalatundide arvuga. lakuga klassis. Tegutsevad looarvutiõpetus alates esimesest Kuuendast klassist lisandub dusringid. Koolil on väga tihe
klassist, inglise keelt õpitakse saksa või vene keel. Võõr- koostöö Pärnu Noorte Looduskeeletundideks jaotub klass majaga.
alates teisest klassist.
Pärnu Vene Gümnaasium kahte rühma. Rühmades toi- Kooliminek on lapse elus suur
asub Pärnu linna kaunis rannara- mub õppimine ka infor- muutus, ta ootab meilt, täiskasvanuilt, toetust ja turvatunnet.
joonis. Gümnaasium on vene maatikatundides.
haridus- ja kultuurikeskus Pär- Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis Püüame talle seda anda!
numaal, kus põhi- ja gümnaasiu- alustab tööd kolm esimest klas- Probleemide tekkimisel võib
mihariduse kõrval on võimalik si, millest üks on muusi- alati pöörduda Õppenõustasaada rakenduslikku kõrg- kakallakuga. Lisaks noodiõpe- miskeskuse või haridusosakonharidust (Euroülikooliga sõlmi- tusele ja laulmisele alustatakse na spetsialistide poole Rüütli
tud koostöölepingu põhjal). muusikatundide raames plokk- tänav 23. Märtsis-aprillis paGümnaasiumi õppekava eri- flöödi õpingutega. Tegutsevad kume omalt poolt kooliminevate lastevanematele koolitust,
päraks on valikained  eesti, koorid ja ansamblid.
inglise ja vene keel, reaalained, Soovijatele on olemas muusi- kus spetsialistid annavad nõu
riigikaitse-, arvuti- ja meedia- kainstrumendi õpe (plokk- psühholoogiat ja pedagoogikat
puudutavatel teemadel.
flööt, klaver, kitarr).
õpetus.

Teata ilusast
jõulukaunistustest!
Linnavalitsus kutsub üles hindama
ettevõtete, eramajade, korterelamute, lasteaedade ja koolide jõulukaunistusi. Kaunistuse ülesseadmiseks konkursile tuleb linnavalitsusele esitada kupong, mida saab
täita ka Pärnu linna koduleheküljel
www.parnu.ee. Hinnatavast objektist
saab ka teatada tööpäevadel linnavalitsuse kantselei telefonil
44 31306. Objektist teatamise lõpptähtaeg on 27. detsembril hiljemalt
kella 16-ks.
Vaateakende hindamisel võetakse
arvesse kunstipärast tervikut, teiste
alagruppide puhul hoone ning hoone
ümbruse tervikkujundust.
Konkursil saavad osaleda kõik Pärnu
linna eramajade omanikud ja kortermajade elanikud, koolid, lasteaiad ja
firmad ning organisatsioonide, seltside esindajad, kes soovivad kaasa
aidata Pärnu linna kaunimaks muutmisele jõulukuul.
Linnavalitsuse komisjon vaatab
objektid üle 28. detsembril. Võitjaid
autasustatakse raha või eripreemiaga. Konkursi tulemused tehakse
teatavaks kodulehel www.parnu.ee.
Parimale vaateaknale kinnitatakse
konkursi kleebis.
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Pärnus valmis Eesti suurim detailplaneering
Linnavalitsus kinnitas Loode-Pärnu 250 hektari suuruse ala
detailplaneeringu, mille eesmärgiks on seni kasutult seisva
endise sõjaväeala kujundamine tööstus- ja äripiirkonnaks
ning elamumaaks.
Pärnu Linnavalitsus
Alale planeeritakse 64 tootmismaa, 110 väikeelamumaa ja 60
korruselamumaa krunti umbes
4000 inimesele.
Detailplaneeringu koostamisel
on arvestatud olemasoleva loodusliku keskkonnaga ning kavandatud teede läbimurretega.
Hiigelsuur
detailplaneering
Julgeme väita, et tegu on nii
Pärnu kui Eesti lähiajaloos
suurima detailplaneeringuga,
ütles abilinnapea Mart Alliku.
Planeeringu eesmärk on arendada Pärnut kui oluliste transiiditeede keskmes asuvat linna,
kasutades ära endisi sõjaväealasid ning arvestades nii
kavandatud teede, sildade kui
looduse ja kultuuripärandiga.
Tegu on terve uue linnajao planeerimise ja ehitamisega koos
sinna juurde kuuluvate kommunikatsioonide ja infrastruktuuriga.
Planeeritavast alast enamuse
moodustab olulise kasutuseta
võsastunud ja metsastunud
maa, mis oli Teise maailmasõja
järgseil aastail nõukogude
sõjaväelennuvälja kasutuses.
Planeeritavale alale jäävad ka
osa Uus-Sauga linnaosa elamurajoonidest, Vana-Sauga tänava

äärne väiketootmispiirkond
ning Tallinna maantee äärsed
Ülejõe linnaosa väikeelamu- ja
äripiirkonnad.
Olulisemad haljastuselemendid
Loode-Pärnu alal on Uus-Sauga tänava äärne Sauga mõisa
ajalooline allee ja metsaalad
endise sõjaväelennuvälja territooriumil. Vastavalt planeeringule kuuluvad olulisemad
metsaalad säilitamisele.
Loode-Pärnusse
tööstusküla
Üks olulisemaid osasid detailplaneeringus on tööstusküla.
Pärnu linna eesmärgiks on
välja arendada 30 hektaril tööstusküla, aidates varustada ala
vajaliku tehnilise infrastruktuuriga. Loode-Pärnu alale
rajab linn side- ja elektriliinid,
kanalisatsiooni- ja veetrassid,
gaasivarustuse, välisvalgustuse
ning soojavarustuse.
Koostatud on Loode-Pärnu
tööstusala äriplaan. Planeeritav
ala on asukoha poolest soodne,
sest paikneb transiiditeede,
sadama, raudtee ja lennujaama
läheduses. Vastavalt tehtud
uuringutele on kohalikel ettevõtjatel olemas huvi laieneda
ja paikneda ümber rajatavale
tööstusalale.
Loode-Pärnu
tööstusalast on rohkem huvitatud ehitusvaldkonna, tööstus-

kaubandus- ja transpordiettevõtted.
Läbi planeeritava ala endise
sõjaväelennuvälja teedel ja Savi tänava pikendusel läheb
kaubavedude otsetee Tallinna
maanteelt Vana-Pärnu kaubasadamasse. Endise sõjaväelennuvälja ala teed on asfalt-,
kruusa- ja betoonkattega kahesuunalised kunagisi sõjaväeobjekte ühendanud teed.
Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi ainus väljaehitatud
jalgrattatee on Tallinna maanteel Ehitajate tee ja Rohu tänava vahelisel lõigul.
Tööstusküla nõuab teedevõrgu arendamist
Kavandamisel on ka Pärnu
kiirtee (Via Baltica), mis ühendaks linna sisenevaid maanteid
ja tagaks kiire ning ohutu liikluse läbi linna. Kiirtee ühendab
sadama, lennujaama, raudtee
kauba- ja reisijaama ning sellega on ühendatud linnasisesed
põhitänavad.
Ala planeerimisel arvestati
järgmiste planeeringute ja
dokumentidega: Pärnu linna
arengukava aastateks 19992005, Pärnu linna üldplaneering, Pärnu linna ettevõtluse
arengukava, Pärnu linna logistika arengukava, Vana-Pärnu
kaubasadama tee eelprojekt
ning Uus-Sauga tänav 60 kinnistu, Lille tänav 2a kinnistu,
Kilgi tänav 4 kinnistu, Sauga
jõe ja Uus-Sauga tänava vahelise ala detailplaneeringud.

ntaar
Komme
Keili Kund
Nordea Panga Pärnu
kontorite juhataja

Tööstusküla loomine Pärnusse on ühelt
poolt üldise majanduskasvu laines loomulik asjade käik, kuid t teisalt ka mitmel
põhjusel hädavajalik arengusamm Pärnu
ettevõtluskeskkonnale tervikuna. Linna
ettevõtteid on juba aastaid vaevanud kvaliteetsete tootmis- ja rendipindade puudus,
mis on takistanud mitmel firmal oma
laienemisplaane ellu viia. Vaadates seda,
kui jõudsalt on Pärnus viimase paari aastaga kasvanud elektroonika sektori
osatähtsus ja asutatud uusi firmasid, on jätkusuutliku arengu tagamiseks taolise
tööstuskeskuse rajamine vältimatu.
Loodava tööstusküla suurim lisaväärtus peitub selle kompaktsuses ja soodsas
asukohas. Transiiditeede, sadama, raudtee ja lennujaama lähedus muudavad
tööstusküla atraktiivseks nii välisinvestoritele, kes ekspordivad Eestis
paiknevate tütarfirmade toodangut erinevatesse maailmajagudesse; kui ka Eesti
kohalikele ettevõtetele, kes otsivad võimalusi liikuda ühest piirkonnast teise.
Projektile annab kaalu juurde ka asjaolu, et hajutatult paiknevad ettevõtted saab
selle järgi koondada ühte piirkonda, mis on eelkõige keskkonnasäästlik, kuid
teiselt poolt aitab ka hoida linna rohelise ning arhitektuuriväärtuste kesksena.
Seega hindan kõrgelt linna plaani arendada kõigiti Pärnu ärikeskkonda, luues
kaasaegseid tootmis- ja laienemisvõimalusi erinevatele ettevõtetele ning seistes
hea linna käekäigu eest tervikuna.

Ökomaja konkurss tõi
rohkelt häid ideid
Reedel 1. detsembril kuulutas komisjon pidulikult välja Pärnusse
rajatava ökomaja arhitektuurivõistluse tulemused.
Arhitektuuribüroo Salto poolt konkursile esitatud töö nimega Herilane kujutab ökomaja sujuvalt jätkuva pinnana, mis serpentiinilaadselt ülespoole keerdub.
Pildi allikas: Arhitektuuribüroo Salto

Pärnu Linnavalitsus
Kaheksaliikmeline komisjon,
kuhu kuulusid nii arhitektid kui
ka volikogu, linnavalitsuse,
Pärnu Noorte Loodusmaja ning
roheliste esindajad, otsustas
anda välja kaks kolmanda koha
preemiat. Nende saajateks osutusid võistlustöö märgusõnaga
Herilane, mille autorid on
arhitektid Maarja Kask, Karli
Luik ja Ralf Lõoke OÜ Salto
Arhitektuuribüroost, ja võistlustöö märgusõnaga Pool,
mille autorid on arhitekt Urmas
Luure ja sisearhitekt Terje Kallast. Kummagi kolmanda koha
preemia väärtuseks otsustas
komisjon määrata 30 000
krooni.

Head ideed

Pärnu linnaarhitekti Ülar Saare
sõnul kiitis komisjon kummagi
kolmanda koha preemia töö
juures huvitavat ideed, kuid
heitis mõlemale ette pinnapealsust, mis ei anna võimalust hinnata tööde sobivust hoone lõpliku projekti koostamiseks.

Komisjon otsustas jätkata
mõlema tööga võistluse teises
voorus, kus võistlustööde
Pool ja Herilane autoritelt
tellitakse täiendatud eskiisprojektid, millest komisjon valib
töö, mis saab aluseks edasisele
projekteerimise korraldamisele, märkis Saar.
Komisjon andis välja ka ergutuspreemia väärtuses 20 000
krooni. Sellega hinnati võistlustööd nimega Ööbik, mille
autoriks on Armin Valter.
Ülar Saar lisas, et ergutuspreemia saanud töö juures oli
äramärkimist väärt põhjalik ja
läbitöötatud vormistus.
Hoone suur maht ja formaalselt lahendatud ökoloogilisus ei võimaldanud siiski
enamat, ütles ta.
Ökomaja, mille ametlik nimetus on Edela-Eesti Loodus- ja
Keskkonnahariduskeskuse uus
hoone, planeerib linn Kooli ja
Luule tänavate nurgale, mis on
endise puukooli territoorium.
Ökomaja hakkab asendama
senist Pärnu Noorte Loodus-

maja tehniliselt ja sisuliselt
uuel tasemel. Uude hoonesse
planeeritakse keskkonnatehnoloogia väljapanekut, loodus- ja
keskkonnahariduslikku koolitustegevust, õppevahendite
valmistamist, huvitegevust ja
kultuuriüritusi.

Esikoht ei selgunud"

Parimate projekti leidmiseks
korraldatud
arhitektuurivõistlus viidi läbi Pärnu Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide
Liidu koostöös. Preemiad
panid välja Eesti Kultuurkapital ja Pärnu Linnavalitsus.
Võistlusele esitati neli tööd,
mis kõik kvalifitseeriti. Kuna
tööde arv osutus võrdseks väljakuulutatud preemiate arvuga,
otsustas komisjon vastavalt
võistlustingimustele esimese ja
teise koha preemiat mitte välja
anda ja preemiasummad ümber
jagada. Seda ka põhjusel, et
puudus piisavalt kvaliteetne
töö.
Kõiki ökomaja arhitektuurikonkursi võistlustöid saab
näha näitusel Pärnu Noorte
Loodusmajas Kooli tänav 11
kuni aasta lõpuni.
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Jõuluks küpsetame jõulusinki!
on pandud võrku ja mida on
eelnevalt soolatud.
Maitseainete segu Cajsa
Wagri moodi
2 tl nelgiteri
2 tl piprateri
2 tl rosmariini
2 tl majoraani
8 loorberilehte
Mart Viisitamm
Linnapea
Meie pere jõululauale on alati
kuulunud traditsiooniline jõulusink. Kuigi singi küpsetamine võtab kaua aega, on lõpptulemus igati seda väärt. Singi
valmistamiseks tasub proovida
erinevaid meetodeid ja maitseainete kombinatsioone. Siin
on üks minu lemmikretsepte 
peterselli- ja salveikoorikus
ürdimaitseline jõulusink.
Vaja läheb:
3-4 kg singirulli
Traditsiooniliseks jõulusingiks sobib kõige paremini sea abalihast või seljakarbonaadist tehtud liharull, mis

Purusta kõik maitseained uhmris, nii et tekiks jäme puru.
Hõõru singirulli pind maitseseguga kokku. Pane sink
küpsetuskotti. Nii jääb ahi
pärast küpsetamist puhtaks ja
lihavedelik ei lähe kaotsi. Ära
unusta lõigata koti serva väikest auku, et aur saaks välja
minna! Torka lihatermomeeter
läbi koti singi kõige paksemasse kohta, nii et termomeetri
ots oleks singirulli keskel.
Kuumuta ahi 150 kraadini ja
küpseta sinki, kuni lihatermomeeter näitab 75 kraadi.
Küpsemisajaks võid arvestada
ligikaudu üks tund kilo kohta.
Seejärel võta sink ahjust välja
ja lase jahtuda. Kuigi sink pole
enam ahjus, küpseb liha veel
mõnda aega edasi. Nii muutub

liha pehmeks ja mõnusaks ning
meenutab valmides keedusinki. Pane lihaleem eraldi anumasse, seda saad kasutada
hiljem kastme tegemiseks.
Koorik:
tugevat sinepit
kimp peterselli
kimp salveid
Kui sink on jahtunud, lõika
võrk küljest ära. Määri kogu
singirull kokku hea sinepiga.
Haki petersell ja salvei, sega
need omavahel ja puista singile. Pane sink uuesti ahju ja
pruunista seda ahjus 200 kraadi
juures umbes 15 minutit. Maitseroheline ja sinep moodustavad niimoodi roheka maitsva
kooriku, mis sinki kaunistab.
Serveerimisel võib jõulusinki
kaunistada riivitud punapeediga. Peedi sekka sobib riivida ka
värsket õuna ja lisada maitserohelist, mida kasutasid singi
kooriku valmistamisel.
Rohekas koorikus singirull
näeb koos punase peedisalatiga
jõlulaual imekena välja. Head
jõuluroogade nautimist!

Jõulusinki võib küpsetada väga mitut eri moodi, ürtide ja maitserohelise koorikus küpsetatud
versioon on linnapea Mart Viisitamme sõnul üks maitsvamaid.

Rahulikke jõule,
meeleolukat
aastavahetust ja
edukat
uut aastat!
Pärnu Linnavalitsus

Foto
Aija
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NÄITUSED
Pärnu Keskraamatukogus
Trepigaleriis kuni 3. jaanuarini Aili Metsa õlimaalide näitusmüük, alates
3. jaanuarist Hanno Pangsepa Islandi fotod
Perioodikasaalis kuni 6. jaanuarini portselanimaalijate seltsi Lüster
jõulunäitus.
Lugemisssaalis alates 8. jaanuarist raamatunäitus Enesest ja teistest:
kirjanike mälestusraamatuid
Laenutusosakonnas alates 8. jaanuarist raamatunäitus Loomade ja
lindude maailm
Lasteosakonnas alates 9. jaanuarist raamatunäitus Printsuss, dondid,
lumeröökija ja teised Henno Käo raamatutegelased
Pärnu Muuseum
kuni 31. detsember Amandus Adamson Pärnus
Uue Kunsti Muuseum
Must ingel, Mihail Savitski maalid
Kargemeelne, Peeter Vissaku loodusfotod
Kõndides mööda vett, Vladimir Sutjagini fotod
Elu on võitlus, elu on püha, Jüri Arraku juubelinäitus
Linnagalerii
kuni 10. jaanuar Billeneve maalid
alates 12. jaanuar InGraafika ekspositsioon
Teater Endla näitusesaal
kuni 29. detsember Väikese Vabakooli näitus Tähed
alates 13. jaanuar InGraafika ekspositsioon
Nooruse Maja
alates 3. jaanuar Pärnu Rahvaülikooli maalistuudio lõputööde näitus
Kunstnike Maja
kuni 10. jaanuar Mila Balti maalid
alates 12. jaanuar InGraafika ekspositsioon

Kuhu minna
23. detsembril kell 11.00
SKULPTUURIPÄEVAD
Uue Kunsti Muuseumis
Jõulueelsel reedel-laupäeval on
kõik suured ja väikesed kunstisõbrad oodatud Uue Kunsti Muuseumi skulptuuripäevadele.
Vanema põlvkonna kujurite Riho ja
Ilme Kulla ning noore skulptori
Leena Kuutma juhendamisel saab
kätt harjutada savist ja ka muudest
materjalidest kujusid vormides.
www.chaplin.ee
12.-25. jaanuaril Linnagaleriis,
Kunstnike Majas, Endla Teatris
jm. Pärnu IN graafika 2007
Tänavune, järjekorras juba 11nes
graafikafestival Pärnu IN graafika
keskendub plakatikunstile. Tegu
on ideoloogiliselt keeruka tarbekunsti alaliigiga  plakat peaks
üheltpoolt olema selgelt mõistetav
rahvamassidele, kes naljalt kunstinäitusele ei satu, teisalt on plakat aga alati ka kellegi/millegi
huvide teenistuses...
www.hot.ee/ingraafika
12.-28. jaanuaril
Pärnu Nüüdismuusika Päevad
2007
Pärnu Nüüdismuusika Päevadel
2007 jätkub nüüdismuusika
kesksema suundumuse - modernismi - käsitlemine. Lisaks põhjalikumale süvenemisele senistesse teemadesse (modernistliku
muusika analüüs ja ajalugu, muusika seosed erinevate teadus- ja
kunstialadega) tehakse algust uue
teemaderingiga, mis seob modernistlikku muusikat, teatrit ja visuaalseid kunste. Toimuvad loengud, kontserdid, workshopid, näitused, diskussioonid, etendused,
muusikateatriteoste ühiskuulamised ja -vaatamised.
www.schoenberg.ee
4. jaanuaril Pärnu kontserdimajas vokaalsekstett M-Pact (USA)
1995. a. alustanud ja kahel korral
ka meie Jõulujazzi publikulemmikuks valitud a capella ansambel
M-Pact on muutunud koosseisuga taas
Eestis.
Ansambel
esitab poppmuusikat, jazzi, jõululugusid ja
evergreene loomuliku lavalise
vabadusega. Kontsert toimub
koostöös festivaliga Jazzkaar.

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

9. jaanuaril Pärnu raekojas
Maa, Ilm ja Mõnda Weekend
Guitar Trio
Weekend Guitar Trio 13 aastat
tagasi alguse saanud muusikaline
reisipäevik on inspireeritud ansambli esinemistest maailma eri
paikades. Meenuvad Novosibirski
kuldne sügis, Lapimaa jäine
kevad, Chisinau tõmbtuultes
tänavad. Kõik need mälestused
peegelduvad trio liikmete loomingus ja ühistes improvisatsioonides, koondudes ansambli
kontsert-programmis Maa, Ilm ja
Mõnda.
www.wgt.nu
Lastele
3.-6. jaanuaril
Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
Laste ja noorte filmipäevad
Filmikarussell Eesti Joonisfilmi ja
Eesti Nukufilmi uuem looming.
Samuti muinaslugusid ja väärtfilme. Tasuta. www.chaplin.ee
Lisaks filmihommikud lastele
laupäeviti kell 11 Uue Kunsti
Muuseumis.
24. jaanuaril
Pärnu kontserdimajas
Lastekontsert LIMPA Andrus
Kivirähu lasteraamatu Limpa ja
mereröövlid põhjal valminud
kontsert-etenduse on lavastanud
Andres Dvinjaninov. See on tervalt
vaimukas lugu Limpa seiklustest
koos sõprade Kimmo ja Limmaga.
Kontsert toimub Eesti Kontserdi,
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja
A Le Coqi koostöös.
www.concert.ee
Jõululavastus
Sabaga täht lastele
Mängitakse kahes vaatuses koos
Täheriigiga teatrimaja erinevates
saalides. Autor Eva Koff, lavastaja
Andres Noormets. Osades Helle
Kuningas, Ago Anderson, Enn
Keerd, Ahti Puudersell, Lauri Kink
ja Endla teatri Noortestuudio õpilased.
Tähetelki mahub piiratud arv
külastajaid, korraga 30-35, seansid kestavad 20 minutit.
Etendusepäevadel toimuvad seansid nii teatrietenduse eel kui järel
ja telki tuleb eelnevalt osta eraldi
pilet. Kuna kohtade arv on
piiratud, siis Tähistaevaseanssidele on vajalik eelnevalt
registreeruda, piletid ja tellimine
ainult Endla kassast!
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Sündmused detsembris ja jaanuaris
L 23. detsember
kell 12 Võistlustantsuturniir Jõulud 2006 Nooruse Majas
kell 19 Eesti Rahvusmeeskoor Eliisabeti kirik
kell 20 Elav muusika TerviseParadiisi ALa Carte restoranis
kell 22 Ines Kuursaalis
P 24. detsember
kell 10 Advendiaja IV pühapäeva jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 11 ja kell 17 Jõuluõhtu jumalateenistus Agape Kirikus
kell 15, 17 ja 23 Jõuluõhtu jumalateenistus 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
kell 21 Karl Madis, Margus Martmaa Trahteris Postipoiss
T 26. detsember
kell 11 Jumalateenistus Eliisabeti kirikus
kell 16 Pärnu Kammerkoori ja Kunstide Maja
Poistekoori ühine jõulukontsert Eliisabeti
kirikus
kell 18 Arsise Jõulukontsert Pärnu
Kontserdimajas
kell 19 Elav muusika Tervise Paradiisi Romantic baaris
kell 19.30 Tantsuklubi Leevi esineb 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 Tervise Paradiisi Romantic baaris
kell 19.30 Vene karussell Tervise Kultuurikeskuses
N 28. detsember
kell 12 Noorte Loodusmaja õppepäev Kajakad Pärnu jõel.
Kogunemispaik Endla teatri juures
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
kell 20 Tantsuõhtu Tervise Paradiisi AQUA baaris
kell 22 Ansambel Hellad Velled Kuursaalis
L 30. detsember
kell 19 Aastalõpukontsert Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Koduabiline Endla teater
kell 20 Elav muusika Tervise Paradiisi ALa Carte restoranis
kell 22 Ansambel The Belka Kuursaalis
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 kontserdimajas Pärnu Kontserdimaja
kell 20 Meeletu aastavahetus Kuursaal
kell 22 Uue Aasta tervituspidu Teater ENDLA sammassaal
Uue Kunsti Muuseum avatud terve öö!

K 10. jaanuar
kell 19 Hullumaja Puhveti kinoprogramm Kunstnike Majas. Du poil
sous des roses/Juuksed rooside all (Prantsusmaa, 2000). Tasuta.
R 12. jaanuar
kell 19 Linda tahab lahutada Endla
teatris
kell 22 Marko Matvere ja Väikeste
Lõõtspillide Ühing Kuursaalis
L 13. jaanuar
kell 11 Filmid lastest ja lastele: Kooli väikebuss (Holland) Uue
Kunsti Muuseumis
kell 12 Jussikese seitse sõpra Endla teatris
kell 14 naisansambel Kadri juubelikontsert Vanurite
Päevakeskuses (Tammsaare 11)
kell 19 Võikollane üü Endla teatri Küünis
kell 19 Vokaalansambel LYRA (Venemaa) Issandamuutmise kirikus
kell 22 Blacky Kuursaalis
K 17. jaanuar
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Majas
kell 19 Pärnu Nüüdismuusikapäevade kinoprogramm Kunstnike
Majas. Klassikalise ooperi uuslavastamisest Giuseppe Verdi
Traviata näitel
kell 20 Endla Jazziklubi esitleb: Marek Talts, Marti Pärn, Reigo
Ahven ja Sander Udikas Teatrikohvikus
N 18. jaanuar
kell 19 komöödia Agnes Endla teatri Küünis
kell 19 Etendus Rahvavaenlase Hind 2 Kunstnike Majas
R 19. jaanuar
kell 19 komöödia Koduabiline Endla teatris
kell 19 Janáceki-nimeline keelpillikvartett (Tehhi) Pärnu kontserdimajas
kell 22 Wismari poisid Kuursaalis
L 20. jaanuar
kell 19 Linda tahab lahutada Endla teatris
kell 11.00 Uue Kunsti Muuseumis filmid lastest ja lastele: Pisike
Katerina (Venemaa). Tasuta.
kell 19 Liblikas ja peegel Endla teatri Küünis
kell 21 Ellujäänu Varssavist Eesti Rahvusmeeskoor Pärnu
Kontserdimajas
kell 22 Mait Maltis & Band Kuursaalis
kell 19 Pärnu Nüüdismuusika Päevad ja INGraafika esitlevad: "Big
Performance" Pärnu Kontserdimajas
K 24. jaanuar
kell 12 ja kell 14 Lastekontsert Limpa Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Rakvere teatri etendus Kuidas elad?...Ann?! Endla teatri
suures saalis
kell 19 Rakvere teatri etendus Johannese passioon Endla teatri
Küünis
kell 19 Pärnu Nüüdismuusikapäevade kinoprogramm Kunstnike
Majas.
Nüüdisooperi tipphetki: Kaija Saariaho Kauge armastus
N 25. jaanuar
kell 19 Võikõllane üü Endla teatri Küünis
kell 19 Väike Illimar Endla teatri suures saalis
R 26. jaanuar
kell 19 Kauka jumal Endla teatris
kell 22 Kihnu Poisid Kuursaalis

R 5. jaanuar
kell 22 ansambel Hellad Velled Kuursaalis

L 27. jaanuar
kell 11 Uue Kunsti Muuseumis filmid lastest ja lastele. Tsirkus
põõsastes (Holland). Tasuta.
kell 16 Rahvatantsurühm Kajakas Memmed-Taadid
juubelikontsert Nooruse Majas
kell 19 Koduabiline Endla teatris
kell 19 Pärnu Nüüdismuusika Päevad ja INGraafika esitlevad: "Big
Performance" Pärnu Kontserdimajas
kell 19 noortenäidend Sõbrapäev (viimaseid kordi) Endla Küünis
kell 22 Anne Veski Kuursaalis

L 6. jaanuar
kell 22 Kristjan Kasearu & Paradise Crew Kuursaalis

P 28. jaanuar
kell 17 Wolfgang Baumgratz orelil (Saksamaa) Pärnu Kontserdimajas

P 7. jaanuar
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu. Tantsuks ans. Kapriis Nooruse Majas
kell 19 Teater Vanemuine esitleb: Cats Pärnu kontserdimajas

K 31. jaanuar
kell 19 Liblikas ja peegel Endla teatri Küünis
kell 19 VAT Teater esitleb: Klammi sõda Pärnu Kontserdimajas
kell 19 Hullumaja Puhveti kinoprogramm Kunstnike Majas.
Drole de Felix/Felixi seiklused (Prantsusmaa, 2000). Tasuta.
kell 20 Endla Jazziklubi Teatrikohvikus

K 3. jaanuar
kell 20 Endla Jazziklubi Teatrikohvikus
N 4. jaanuar
kell 19 vokaalsekstett M-PACT (USA) Pärnu kontserdimajas
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu (daiv)
kursused Nooruse Majas

T 9. jaanuar
kell 15 Weekend Guitar Trio Pärnu raekojas
17. ja 18. jaanuaril kell 19
Kunstnike Majas
Mart Viisitamme nimeline
Pauerpointi Teater esitab:
"Rahvavaenlase hind 2 ehk
President Päts hullusärgis"
Masendava triloogia teine osa,
mis räägib väga austatud
presidendihärra Konstantin
Pätsi roimadest! Tegemist on
puhta ajaloolise tõega! 80
ümberlükkamatut fakti
pärinevad Jaak Valge
uurimustööst 'Lahtirakendamine'. Osades: Ago
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Anderson (Konstantin Päts),
Lauri Kink (dr Ruslan Alihanov).
Stsenarist & lavastaja: Kivisildnik

Kolmeqninga mysteerium
6. jaanuaril kell 22 Port Artur 2 kõrval parklas Täna Va´ Teater esitab:
Kolmeqninga mysteerium
Kolmekuningapäev tähistab aega,
kui vanadel eestlastel jõulud läbi
said. Siis tuli välja visata jõulukuusk
ning otsa pidid lõppema jõulusöögid ja joogid. Õhtu algab müstiliste
põlevate kuuseskulptuuridega,
jätkub müstilise muusika ja
sõnakunsti etendusega ning päädib
suure kuusekuhila läitmisega. Kolmekuninga lugu esitab Täna Va´
Teater, omaette üllatusi pakub
Näärisokk.

Kuuski kuhilasse korjab kuuseauto
graafiku alusel järgmistest kohtadest:
Kell 19.30 Olevi bussipeatus (Raeküla)
Kell 19.45 Mai turg (Mai piirkond)
Kell 20 Side ja Tammsaare tänava nurk
(Rannarajoon)
Kell 20.15 Vana-Põllu ja Kesk tänava
nurk (Vana-Pärnu)
Kell 20.30 Uus-Sauga parkla Ülejõe
apteegi juures (Vana- ja Uus-Sauga)
Kell 20.45 Rohelise ja Kuldne kodu
tänava nurk (Rääma)
Kell 21 Oja ja Liblika tänava nurk (Oja
piirkond)
Ja alati jääb võimalus tuua kuusk ise
hiljemalt kell 9 müsteeriumiplatsile. Kes
selle käigu ette võtavad - nende vahel
jagab oma viimaseid jõulujooke Pärnu
õlletehas Puls Brewery!
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