Pärnu linna ajaleht
Uudised

Linn toetab noorte
psühholoogilist nõustamist
Linnavalitsus otsustas toetada noorte psühholoogilist nõustamist järgneval neljal aastal kokku
650 000 krooniga. Noorte nõustamise teenuse riigihanke võitjaks tunnistati OÜ KLV Arstikabinet, kes
on ka varem seda teenust osutanud.
Noorte nõustamise teenus keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh
enesekindlus, vanematest sõltumatuks saamine,
iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, seksuaal- ja kooliprobleemid jne. Teenus võimaldab
kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist
ning enesehinnangu korrigeerimist. Eesmärgiks on
tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetulekuvõimet ning koostöös noorega leida uusi
vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.
OÜ Kadri-Liina Vahula Arstikabinet paikneb juba
tuntud Noorte Nõustamiskeskuse ruumides
aadressil:
Malmö 19,
telefon 444 5362
lahtiolekuajad esmaspäevast reedeni 10 18.

Politsei ja munitsipaalpolitsei
sõlmisid lepingu
11. jaanuaril sõlmisid Lääne politseiprefektuuri
Pärnu politseiosakond ja linnavalitsuse munitsipaalpolitsei koostöölepingu, mille eesmärgiks on
varem heaks tunnistatud koostöö jätkamine ja
tegevuste planeerimine õiguserikkumiste
ennetamisel, avastamisel ja menetlemisel.
Koostöölepingule kirjutasid alla Pärnu politseiosakonna vanemkomissar Sander Peremees ja
munitsipaalpolitsei direktor Karl Kolla.
Lisaks koostöölepinguga sätestatud üldistele
põhimõtetele koostavad osapooled iga-aastase
ühise tegevuskava. Pärast lepingu allkirjastamist
peeti koos nõu, kus täpsustati selle aasta ühiseid
tegevusi.
Koostöölepingu allkirjastanud Peremees ja Kolla
tõdesid, et senine koostöö on laabunud. Lepingu
sõlmimine peaks kinnistama head koostöötahet
veelgi.
Turvalisuse eest vastutava linnavalitsuse liikme
Simmo Saare sõnul räägiti munitsipaalpolitsei
loomisstaadiumis 2006. aasta alguses nii töövaldkondade kattumisest kui ka võimalikust rivaalitsemisest politsei ja munitsipaalpolitsei vahel.
Täna on hea meel tõdeda, et koostöö on niivõrd
hästi käivitunud, ütles Saar.

Ülevaade Pärnu linnavolikogu
aasta esimesel,
18. jaanuari istungil
vastuvõetud otsustest.
Lk 2
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Pärnu tõstis
sünnitoetuse 4000 kroonini
Alates sellest aastast saavad Pärnu linna vastsündinud lapsega pered 1000
krooni võrra suuremat sünnitoetust kui eelmisel aastal.
1. jaanuarist saab iga meie
linnas 2007. aastal sündinud lapse perekond toetust
4000 krooni.
Sünnitoetuse taotlemise õigus
on lapsevanemal või -vanematel, kellest vähemalt üks on
kantud Pärnu elanike registrisse. Seejuures ei ole oluline,
millal on isik ennast seal registreerinud. Samuti peab Pärnu linna registreerima vastsündinu, kelle eest sünnitoetust
taotletakse.
Hõbelusikas
vastsündinule
Sünnitoetust saavad vastsed
lapsevanemad taotleda kahe
kuu jooksul alates lapse sünnist
linnavalitsuse kantseleis Kuninga tänav 24 tuba 1.
Peale selle on Pärnu linnas traditsiooniks uutele ilmakodanikele sünnitunnistuste pidulik
kätteandmine Pärnu Raekojas,
kus koos sünnitunnistusega
antakse linnapoolse kingitusena vastsündinu perele graveeritud hõbelusikas.
Pärnu lapsevanemate seas on
sünnitunnistuste pidulik üleandmine saanud rohkelt väga
positiivset vastukaja. Kui tavaliselt antakse sünnitunnistus
pidulikult kätte neljal korral
aastas, siis möödunud aastal
jagati sünnitunnistusi koguni
kuus korda.
Sündide arv on tõusnud ja
noored vanemad soovivad
varasemast enam sellest sündmusest osa võtta. Nii oleme
pidanud kordade arvu suurendama, ütles linnasekretär
Tiina Roht.

Õnnelik ema ja tema 16. jaanuaril sündinud kaksikud Otto ja Oskar võivad peagi minna
linnapea vastuvõtule sünnitunnistusi kätte saama.
Foto: Pärnu haigla

Sündiderohke 2006. aasta
Roht lisas, et sündide arv on
aasta-aastalt kasvanud. Kui
2004. aastal sündis 418 last,
neist 213 poisid ja 205
tüdrukud, siis 2005. aastal oli
sündide arv märksa suurem 452 last, kellest 230 olid poisid

ja 222 tüdrukud. 2006. aastal
sai teoks aga viimaste aastate
suurim tõus, mil kokku sündis
516 last, 260 poissi ja 256
tüdrukut, ütles ta.
Rohti sõnul võib tõusu põhjuseks pidada eelkõige erinevaid toetusi. Sündide arvu
kasvu on kindlasti mõjutanud

Pärnu autonoomne hoiatussüsteem ehk PAUH peaks
abilinnapea Simmo Saare
sõnul kindlustama, et linn on
vajadusel võimeline elanikke
ohtudest teavitama. Lk 4

riiklik poliitika ehk emapalk.
Aga sama olulised on ka kohalike omavalitsuste sünnitoetused ja elanikonna parem
majanduslik seis tervikuna,
märkis ta.
Möödunud aasta oli suure sündide arvu poolest erakordne
kõikjal Eestis. 2006. aasta det-

sembri keskpaigaks oli üle
Eesti sündinud 14 352 last.
Kuna kuu keskmine tulemus
on 600700 sündi poole kuu
jooksul, on võimalik, et läinud
aasta vastsündinute arv küünib
15 000ni. Viimati sündis nii
palju lapsi 1993. aastal.
Pärnu Linnavalitsus

Abilinnapea Raul Sarandi kirjutab
linnas käivitatud uuest
projektist "Hoovid korda", mille
raames saavad korteriühistud
taotleda linnalt korrastustöödeks
lisaraha. Lk 5
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Linnavolikogu teated
Ülevaade 18. jaanuari istungil arutatust
Kinnistute võõrandamine
Volikogu otsustas võõrandada avalikul suulisel enampakkumisel
järgmised kinnistud:
- Kuninga tn 19, enampakkumise alghind 8 200 000 krooni,
- Kuninga tn 24, enampakkumise alghind 10 200 000 krooni,
- Uus tn 5, enampakkumise alghind 14 500 000 krooni
- Uus tn 3, enampakkumise alghind 9 000 000 krooni,
- Rüütli tn 21, 23, 25 jagamisel tekkiv kinnistu, millele jääb hoone Rüütli
tn 21, enampakkumise alghind 3 000 000 krooni,
- Rüütli tn 21, 23, 25 jagamisel tekkiv kinnistu, millele jäävad hooned
asukohaga Rüütli tn 23, 25, enampakkumise alghind 15 000 000 krooni,
Kuninga tn 19, Kuninga tn 24, Uus tn 5, Rüütli tn 21, 23, 25 asuvate kinnistute puhul on tegemist kinnistutega, kus paiknevad hooned, mida
praegu kasutavad linnavalitsuse struktuuriüksused. Kui need kolivad
ühtsesse hoonesse, ei ole selle vara valitsemine enam vajalik.
Kinnistu omandamine
Volikogu otsustas omandada hoonestatud kinnistu Riia mnt 171, hinnaga 5 miljonit krooni.
Kinnistu Riia mnt 171 omandamise eesmärgiks on pärast omandamist
kinnistul asuvate ehitiste lammutamine ja kinnistute detailplaneeringu
alusel Metsa tn, Papiniidu tn, sh Riia mnt - Papiniidu tn ristmiku ja Metsa
tn ja Papiniidu tn ristmiku rekonstrueerimine.
Linnavalitsuse ning Metsa tn 26 ja Riia mnt 169a kinnistute detailplaneeringu algataja Lidl Eesti UÜ vahel sõlmiti (tuginedes linnavolikogu
19. jaanuari 2006 otsusele nr 8, "Varaliste kohustuste võtmine")
kokkulepe Papiniidu tänava ja Riia mnt ning Papiniidu tänava ja Metsa
tänava ristmike ehitus- ja projekteerimistööde teostamiseks ja
finantseerimiseks. Kokkuleppe kohaselt rekonstrueerib linn tänavad 31.
märtsiks 2008. Lidl Eesti UÜ finantseerib tänavate ehitustööd 1,95
miljonit krooni eest.
Hoonestusõiguse seadmine
Volikogu otsustas seada Vana-Sauga tn 38b kinnistule, millel asub tennisehalliks ümberehitatud laohoone, hoonestusõigus Pärnu Kesklinna
Tenniseklubi kasuks.
Klubi kasutab Vana-Sauga 38b asuvat laohoonet tennisehallina vara
tasuta kasutuse lepingu alusel (sõlmitud linnavalitsusega 9. juulil 1996).
Laohoone kasutusse andmise tingimuseks oli, et klubi ehitab laohoone
omal kulul ümber tennisehalliks ja kasutab seda tennisespordiks.
Hoonestusõiguse seatakse 25 aastaks. Et tagatud oleks kinnistu
eesmärgipärane kasutamine, on hoonestaja kohustatud kahe aasta
jooksul välja töötama arengukava ja näitama finantseerimise allikad.
Spordikompleks peab olema valmis 2013. aastaks.
Detailplaneeringu kehtestamine
Volikogu otsustas kehtestada Tammiste tee 16, 16a ja 18 kinnistute
detailplaneering.
Eesmärgiks on Tammiste 16, 16a, 18 ja 18a kinnistud planeerida valdavalt korterelamute ja väikeelamute kruntideks, luues tervikliku soodsate elamistingimustega elamukvartali.
Linna üldplaneering näeb ala sihtotstarbena ette üldmaa, väikeelamumaa ning suvila- ja aianduskruntide maa.
Detailplaneering teeb ettepaneku Pärnu linna üldplaneeringuga kavandatule planeerida alale ka 6 korruselamumaa sihtotstarbega krunti.
Planeeritavale maa-alale on kavandatud ka 3 väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamale ja piirkonda
teenindavale reoveepumplale, üks ärimaa sihtotstarbega krunt kaupluskohviku tarvis, 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning 2 üldmaa sihtotstarbega krunti.
Maa taotlemine
Volikogu otsustas riigilt taotleda munitsipaalomandisse maa Terase tn
15. See maaüksus taotletakse linna ülesannete täitmiseks ja arenguks
vajaliku maana. Maaüksus asub Tallinna mnt, Lõo tn ja oja vahelisel
algatatud detailplaneeringu alal. Maa on linnale vajalik detailplaneeringu
elluviimiseks. Maa sihtotstarve on elamumaa.
Hansagümnaasiumi põhimäärusest
Volikogu otsustas muuta Pärnu Hansagümnaasiumi põhimäärust, kus
muudetakse punkti 2 ning sõnastatakse see ümber järgmiselt:
" 2. Gümnaasiumi struktuuriüksuseks on gümnaasiumi aste (10. - 12.
klass), mille juures on põhikooli klasse".
Hetkel tegutseb kool gümnaasiumina, kus on 1. - 12. klass. Esimeste
klasside avamata jäämisega kooli struktuur muutub, põhikooli osas ei
ole kõiki klasse. Klassikaliseks gümnaasiumiks minnakse üle aastatel
2007 - 2009.
Muud
Volikogu moodustas ja nimetas Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide koosseisud. Rahanduskomisjoni koosseisu arvati Cardo
Remmel. Kuulati volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe aruannet.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: Veebimees OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine leht ilmub
veebruari 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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Maavanem kiitis heaks Raba-Aia silla asukoha
Pärnu maavanem Toomas Kivimägi kiitis heaks Raba-Aia
silla detailplaneeringu, pidades Raba-Aia trajektoori uue
silla jaoks põhjendatuks. Aktsiaselts Decora esitatud vastuväiteid ei pea maavanem õigustatuks.
Pärast mõlema poole ärakuulamist asus maavanem seisukohale, et sillakoridori kesklinnapoolse osa muutmise vajadus on põhjendatud. Muudatus
viiakse sisse ka ala üldplaneeringusse.
Sild vähendab ummikuid
Muutuse aluseks on Eesti ja
Soome liiklusspetsialistide ja
inseneride abiga läbi viidud
uuringud ning konsultatsioonid, mille kohaselt leiti, et
Vingi tänava otsas asuva liiklussõlmega peaks silla mahasõidu vahe olema vähemalt
200 meetrit, vastasel juhul tekitaks ummik ühes liiklussõlmes kohe ummiku ka teises
liiklussõlmes, selgitas linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel.
Uue silla eesmärk on siiski
ummikuid vähendada, mitte
neid juurde tekitada.
Toomas Kivimägi sõnade
kohaselt ei ole aktsiaselts Decora esitatud vastuväited parkla edasise kasutuse piiramise
kohta põhjendatud. Riigimaal
asuva parkla kasutamise suhtes

ei saa äriettevõttel tekkida
õigustatud ootusi, et senine
kasutus jääb alaliseks, kirjutab maavanem oma otsuses
linnavalitsusele.
Vastavalt
üldplaneeringule
saaks Raba tänavast üks linna
peamisi sissesõite.

Plaanikohaselt oleks Raba
tänav, uus sild ning Aia tänav
otsetee Via Balticalt rannani,
minnes mööda vanalinnast,
lihtsustades sel moel oluliselt
randa jõudmist ja vähendades
kesklinna
liikluskoormust.
Ehitus kütab kirgi
Vahepeal kippusid tasakaalukeeled paigast ära minema,
rääkis abilinnapea Mart Alliku.
Omavahel vastandati Via
Baltica ning ranna vahelist

ühendusteed ja ühe ehitusfirma
parklat. Kuid eks ole kõik need
vähesed sillad, mis Eestis on
viimase paarikümne aasta
jooksul ehitatud, sündinud läbi
kirgi kütvate diskussioonide.
Raba-Aia tänava vahele planeeritud silla eesmärgiks on
muuta Pärnu liikluskorraldus
ladusamaks, vähendada liiklusummikuid ning muuta selgemaks liikumisskeemid.
Pärnu Linnavalitsus

Piltidel on arhitekt Tanel Tuhali nägemus, milline võiks hakata välja nägema Aia ja Raba
tänavate vahele ehitatav uus sild. Kõrghooned on autori fantaasia.

Parimad sportlased on
Gerd Kanter ja Kaisa
Pajusalu
Pärnu spordiliidu juhatus otsustas anda linna 2006. aasta
parima meessportlase tiitli kettaheitja Gerd Kanterile ja parima naissportlase tiitli sõudja Kaisa Pajusalule.
Gerd Kanter pälvis tunnustust Euroopa meistrivõistlustel teenitud
hõbemedali ja möödunud suve lõpus heidetud Eesti rekordi eest.
Noort sõudjat Kaisa Pajusalut tunnustati kolme kategooria autasudega: parima naissportlase, parima naisjuuniori ja parima tütarlapse tiitliga. Tema säravaim tulemus lõppenud aastal oli kuldmedal noorte maailmameistrivõistlustelt.
Lisaks Kanterile ja Pajusalule tunnustas spordiliidu juhatus
kõrgelt ka Raul Kukke, kes täitis 2006. aastal kirimales
suurmeistrinormi.
Parima võistkonna tiitli said Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä ja Allar Raja, kes teenisid Eesti paarisaeru neljapaadis maailmameistrivõistlustel pronksmedali.
Parima meesjuuniori tiitel anti sõudja Rauno Talisoole, parima
noormehe tiitel jääpurjetaja Hannes Tagule ning parima tehnikasportlase tiitel rallisõitja Egon Kaurile ja Avo Kristovile.
Lõppeva aasta parim invasportlane on Ilvi Vare, parim meesveteran Mati Vaikjärv, parima naisveterani tiitli said sõudjad Rita
Maier ja Ingrid Võsu.
Linna spordinõuniku Uno Koorti sõnul on lõppev spordiaasta
olnud pärnakatele üliedukas. Igal aastal tuuakse Pärnusse järjest
rohkem medaleid maailma suurvõistlustelt. Nii ka sel aastal. Tore
on ka see, et meie kui mere- ja sadamalinna sportlased on edukad just veealadel sõudmises ja purjetamises, ütles Koort.
Koort lisas, et 2007. aastal
hakkab Pärnu linn maksma 20 parimale sportlasele esindusvõistluse ja
olümpiakandidaadi toetust, mis võimaldab veelgi
paremaid treenimistingimusi ja lisab lootusi saada
häid tulemusi.
Gerd Kanter

Pärnu jätkab
pensionäridele toetuse
maksmist
Linnavalitsus alustas kohe jaanuarist pensionäridele ühekordse 500-kroonise toetuse maksmist. Palume kõikidel
vastsetel pensionäridel esitada toetuse saamise soovi korral taotlus.
Kõikidel eelmise aasta jooksul pensioniikka jõudnud pensionäridel palub linnavalitsus soovi korral esitada toetuse
saamise taotlus. Eelmisel aastal toetust taotlenud isikud uut esitama ei pea. Uus avaldus tuleb esitada juhul, kui on muutunud
isiku- ja/või elukoha andmed või on muutunud toetuse kättesaamise viis. Näiteks soovis inimene enne saada toetust postiasutusse, kuid nüüd sooviks seda oma pangaarvele.
500-krooniseid toetused kantakse üle niipea, kui linnavalitsus on
jõudnud kontrollida avalduste vastavuse rahvastikuregistri andmetega. Esimesed toetused makstakse välja juba jaanuaris.
Pensionärid, kes soovivad toetust posti teel, saavad selle kätte
koos veebruari pensioniga.
Ühekordset toetust saavad vanaduspensionärid, täisealised
töövõimetuspensioni saajad, rahvapensioni saajad ning
täisealised toitjakaotuspensioni saajad, kes on rahvastikuregistri
andmetel kantud Pärnu linna elanike registrisse enne toetuse
taotlemisele eelnenud aasta 1. jaanuari ehk seega enne 1. jaanuari 2006. aastal.
Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada linnavalitsuse sotsiaalosakonnas Kuninga tänav 19, samuti piirkondade hoolekandekontorites: Mai kontoris aadressil Metsa tänav 14, Rääma kontoris Kaevu tänav 27 ning Vana-Pärnu kontoris J.V. Jannseni
tänav 5.
Vastuvõtuajad kõigis kontorites on esmaspäeviti, teisipäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti kell 8.30-12.00 ning neljapäeviti kell
8.30-12.00 ja 14.00-17.00.
Linnavalitsus alustas Pärnus esmakordselt ühekordse toetuse
maksmist linna pensionäridele 2006. aastal. Kokku sai mullu
toetust 11 596 pensionäri kokku 5 798 000 krooni.
Pärnu Linnavalitsus
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2007. aasta Pärnu arengus ja planeerimises
peaks jätkuma.
Üldse püüame hakata ka
detailplaneerimises rohkem kasutama võistlusi. Põhjusi selleks on mitu, eelkõige linna
oma arhitektide nappus ja töö
üleküllus turul.

Mart Alliku
abilinnapea
Järgnevaga annan ülevaate
arengu- ja planeerimisvaldkonna tööplaanist 2007.
aasta esimesel poolel.
Alustan üldisemast ehk üldplaneeringuga seonduvast.
Teatavasti on linnavalitsus
avaldanud volikogule soovi
algatada uus üldplaneering.
Komisjonis on tõstatunud küsimus, kas ei oleks mõttekam
algatada üldplaneeringut koos
planeeringu lähteseisukohtadega. Nii või teisiti, üldplaneeringu lähteseisukohad on
esimese poolaasta kavas. Üldplaneeringu kihtideks on ka
juba töös olevad rohealade,
arhitektuursete tingimuste ja
maakasutuse teemaplaneeringud.
Palju olulisi
detailplaneeringuid
Kavas on ka hulgaliselt detailplaneeringuid, mille hankedki juba tehtud. Loetlen siin
tähtsamad, mis linnaruumi ja
selle arengut enim mõjutavad.
Täna on kõige olulisem jõuda
Raba-Aia silla planeeringu
kehtestamiseni ja ilmselt aasta
esimeses kvartalis sinna ka
jõutakse. Seejärel on võimalik
juba välja kuulutada silla
arhitektuurivõistlus.
Teine suur ja kauakestnud planeering on Loode-Pärnu, mis
on praegu avalikustamisel.
Loodame, et ka sealt ei jää üles
selliseid vaideid, mis saaksid
planeeringule saatuslikuks.
Samas on planeeringu ala nii
suur (ligikaudu 250 hektarit),
et suuremate vaiete puhul on
võimalik ka planeeringut osaliselt kehtestada.
Kolmanda tähtsa planeeringuna tooksin välja nn elamumessi
planeeringut Papiniidu sillast
ülesvoolu jääval alal. See planeering peaks vastuvõtmisele
minema hiljemalt märtsis.
Planeeringu eskiisi tutvustus
on juba toimunud ning vastukaja on senini olnud väga
soosiv.
Papiniidu ja Tammsaare
tänava kant
linnaehituslikult oluline
Linnaehituslikult kujuneb väga
oluliseks Papiniidu tänava pikenduse ja Tammsaare tänava
vahelise ala detailplaneering.
See on algatamisel ja tõenäoliselt korraldame sellele
detailplaneeringule võistluse.
Koht on huvitav ja huvilisi

Arhitektuurivõistlused
Nagu mainisin, saab peale Raba-Aia silla planeeringu kehtestamist välja kuulutada rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. See on tõsine väljakutse
nii linnale kui osalejatele.
Võistlejatele luuakse aga kopsakas auhinnafond. Võidutööni
tahame jõuda sügiseks, et siis
juba silla projekteerimisehitushankeni jõuda.
Üks kauaoodatud ehitisi, mille
tarbeks tahame samuti võistluse välja kuulutada, on spordihall Tammsaare tänava ja Riia
maantee nurgal, endise puukooli territooriumil.
Sinna planeerime peale korraliku, piisavate pealtvaatajate
kohtadega spordihalli veel 50
meetri pikkust basseini ja jäähokiväljakut.
Igal juhul saab see olema üks
põnev projekt nii arhitektidele
kui ka inseneridele.
Linna vee- ja kanalisatsiooni arengukava
Tegu on seadusest tuleneva
dokumendiga, mis paneb aluse
Pärnu linna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni süsteemsele
arendamisele, võttes sealhulgas kindlasti arvesse ka lähivaldade arenguid.
Kavas tuuakse välja Pärnu

Mart Alliku :
Järgmise
poolaasta plaan
sisaldab Pärnu
linnale väga
olulisi tegevusi.
Alati ei pruugi
küll kõik kavad
täituda, kuid
juba poolte
plaanide kordaminek
mõjutab linna
arengut veel
paljude aastate
pärast.
linna veevärgi arendamise
tehnilised, majanduslikud ja
organisatoorsed lahendused.
Tulenevalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse muudatusest, on kava juurde lisatud
ka dimensioneeritud skeem
ehk skemaatiline ülevaade kavandatavatest arengutest, mis
on aluseks linnavalitsuse arendustegevuse planeerimisel.
See on signaaliks Pärnu investoritele ja ettevõtjatele.
Kirejldatud arengukava on
tehtud juba paar aastat. Jääb
loota, et nüüd saab lõpuks võimalikuks ka tema vastuvõtmine.

Foto: Indrek Aija
Sel aastal on Pärnu linnas kavas hulgaliselt detailplaneeringuid. Linnaruumi arengut mõjutavad kõige enam Raba-Aia tänavate
vahelise silla ning Loode-Pärnu ja elamumessi alade planeeringud.
Ettevõtluse arengukava
Aastatel 2003-2004 koostati
meie linna ettevõtluse arengukava, mis sisaldas endas linnavalitsuse ning ettevõtluse
tugistruktuuride ühiseid tegevussuundi ettevõtluse arendamiseks ja toetamiseks.
2006. aasta lõpus tehti kahest
aastast, nimelt 2003-2005,
kokkuvõte.
Analüüsiti, millist mõju on
avaldanud möödunud aastate
tegevus, kas kavas seatud eesmärgid on osutunud tõhusateks
ning kuivõrd edukas on olnud
koostöö sihtide saavutamises.
2007. aastaks on üles seatud
järgmised teemad, mida koos
analüüsida ning milles ühistegevusi läbi viia.
Loetlen neid lähemalt.
n Ettevõtete
konkurentsivõime kasv (sh
ühisprojektid ettevõtete
tootearenduse, tootlikkuse ja
rahvusvahelise koostöö
teemadel)
n Ettevõtluspiirkonna tuntus ja maine (sh ettevõtlusinfo kättesaadavuse parandamine)
n Ettevõtlusaktiivsuse ja
ettevõtliku mõtteviisi toetamine (sh ettevõtete tunnustussüsteemi väljatöötamine)
n Ettevõtete vajadustele vas-

tava kvalifitseeritud tööjõu
tagamine (sh arutelud kutsehariduse munitsipaliseerimisvõimaluste üle)
n Ettevõtete tegevuseks
vajalik tehniline infrastruktuur ja maakasutus
(sh tööstusalade ühisarendamine; lennuvälja, raudtee ja
muu ühistranspordi arendamine)
Pärnu turismi arengukava
Linnal puudub tänase päeva
seisuga turismi arengukava.
2005. aastal valmis Pärnu
maakonna puhke- ja turismimajanduse arengukava aastateks 2005-2008, millest lähtuvalt näeme vajadust keskenduda detailsemalt Pärnu
linna turismi planeerimisele.
Samuti peab see dokument
andma suunised Sihtasutuse
Pärnumaa Turism tööks.
Turismi arengukava aluseks on
sihtturgude analüüsid, mis tuginevad kümneaastasele Pärnu
suvekülalise uuringule, kevadtalvisele uuringule ning turismiinfokeskuse ja majutusasutuste statistikale.
Olemasolev süsteemne materjal ning turismitraditsioonid
annavad kindla aluse turismimajanduse arengusuundade
väljatöötamiseks.
Ühtlasi võimaldavad traditsioonid Eesti edukaima turismipiirkonna positsiooni hoidmist, kui kogutud teavet oskus-

likult kasutada.
Livonia Maritima
2006. aasta alguses leidis
rahastamist Eesti-Läti ühisprojekt, kus on partneriteks Pärnu
Linnavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Kuressaare Linnavalitsus, Saare Maavalitsus ning
Talsi, Tukumsi ja Limbazi
rajoonivalitsused, seega kõik
Liivi
lahte
ümbritsevad
piirkonnad.
Livonia Maritima projekti
piires saame 2007. aasta lõpuks
rääkida ühiselt läbi mõeldud
arenguplaanidest  ühisest strateegiast, mis annab tulevikus
alust konkreetseteks investeeringuprojektideks.
Analüüsitud on mõlema riigi
piirkondade planeerimistegevust ja looduskaitselist poolt.
On selgunud valdkonnad,
milles annaks ühiste jõududega
tegutseda (nt rannikualade
kaitse looduskatastroofide puhul).
Samuti on välja töötatud ühine
turismitoode Liivi Ring, mis
kätkeb ühist turismimarsruutide võrgustikku ja selle turunduskava.
Vallikääru projekt
Vallikäär on osa meie linna
keskusest. Sel aastal on plaanis
läbi viia tasuvus- ja teostatavusanalüüs kogu vallikääru kompleksi (vallikääru aas ja sadam,
park, lava, sepikoda, bastionid,
vahimaja, Tallinna värav) väl-

jaehitamiseks aastateks 20092010.
Vallikäär on ka üks osa 2010.
aasta hansapäevade projektist.
Loode-Pärnu tööstusala
äriplaani jätkamine
Peale Loode-Pärnu tööstusala
detailplaneeringu kehtestamist
jätkub tööstusala äriplaani ellurakendamine. See hõlmab
muuseas tööstusala ettevalmistamist, infrastruktuuri rajamist
jms. Üle tuleb vaadata LoodePärnu tööstusala turundusplaan
ja prognoosid. Loode-Pärnu
projekti teostumisele peaks
kaasa aitama ka Via Baltica nn
Western linki (Tallinna maantee ja Vana-Pärnu vaheline
lõik) ehitus 2008-2009 aastal.
Iga-aastased tegevused:
Peale kõigi eelpool loetletud
tegevuste jäävad veel iga-aastased tegevused nagu Pärnu
arengukava muutmine, linna
arengukonverentsi korraldamine ning andmete kogumine
ja esitlemine niisugustes väljaannetes nagu Pärnu Arvudes
2006 ja Majanduskiri 2007.
Eelpool toodu võib palja tekstina jääda üpris kuivaks
loendiks, kuid tegelikult sisaldab järgmise poolaasta
plaan Pärnu linnale väga olulisi
tegevusi.
Alati ei pruugi kõik kavad täituda, kuid juba poolte kordaminek mõjutab linna arengut
veel paljude aastate pärast.
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Valmis tuleb olla kõigeks
Valmisolek kellegi või millegi tulekuks on sageli edasise
tegevuse suhtes otsustav. Koolitükid unarusse jätnud
koolipoisi hinne on teadagi nõrgapoolne, kehvalt koolitatud
armee saatus aga enamjaolt lausa nutune.
mõni üksik loomult militaristlik kodanik. Kuid põhitõdede
üle lihtsalt ei vaielda.

Simmo Saar
Linnavalitsuse liige
Mõlemal mainitud näitel on
üks ühine joon  kehvapoolne
ettevalmistus tuleb nii koolijütsile kui ka suurele armeele
üllatusena. Ja väga lihtsalt
põhjusel: kooliõpetaja ei kontrolli oma kasvandike teadmisi
ju mitte õpilastele teadaoleva
graafiku alusel, vaid ikka pisteliselt. Tema valida on nii aeg
kui küsimused. Seega oleks
mõttekas õppida ära kõik mis
võimalik, sest mine sa tea,
mida täpselt vaja läheb!
Julgeoleku üle ei vaielda
Umbes samasugune olukord
valitseb pea kõikides eluvaldkondades. Mida tõsisem on
teema, seda rohkem kulutatakse selleks, et lihtsalt olla
valmis. Kui meie riigi kaitsekulutused küündisid 2006.
aastal 2,9 miljardi kroonini ja
kui samas pole Eestil peale
mõne välisoperatsiooni kusagil
vaja sõjategevust läbi viia,
tekib küsimus: miks?
Siinkohal on vastus lühike ja
samas kõigile selge: julgeolek
nõuab oma. Mis siis, et elame
vabas ja demokraatlikus
Euroopas, kus inimeste elu
pöörleb kestvas õitsva ühiskonna illusioonis, kus sõjalistest konfliktidest räägib ainult

Tormituulte toodud
küsimused
Omamoodi põhitõeks on kujunenud ka niisugune kooslus 
torm, veetaseme tõus, Pärnu
linn, hädaolukord.
Viimase kahe aasta jooksul
oleme sellist kooslust täies
koosseisus näinud ühel, kuid
peaaegu täielikus koosseisus
(st ilma hädaolukorrata) lausa
mitmel korral. Seoses sellega
kerkib mitu küsimust.
Esiteks, kas Pärnut saab arendada ka nii, et veetaseme tõus
majadele ohtlik poleks? Vastus,
loomulikult saab, kuid kindlasti ei ole võimalik tõsta või
ümber paigutada neid maju,
mis juba olemas.
Teiseks, kas oleks kuidagi võimalik mingite tehniliste lahendustega merd tagasi hoida?
Pakutud on näiteks massiivse
tammi loomist. Kah mõte, kuid
mida teeks see meie kauni rannaga?
Kolmandaks, kas peaksime
looma ohtudest hoiatava süsteemi? Kuigi õnnetusi vältida
on raske, oleks vähemalt võimalik inimesi õigeaegselt informeerida ja seeläbi ka kahjusid kokku hoida.
Viimane küsimus leidis jaatava
vastuse ka nende poliitiliste
jõudude debatis, kes 2005.
aasta sügisel ühisel jõul koalitsioonileppe allkirjastasid. Kas
Pärnu tulevikus realiseeruvat
süsteemi ka kunagi päris sihtotstarbeliselt kasutada saab,
on iseasi. Kuid nii on ka näiteks turvavöö kinnitamisega, et
oht liiklusõnnetuse ohvriks sattuda on väike, ent sündmuse
tegelik saabumine võib kujuneda fataalseks.
Igal juhul on linnavalitsuse
kokkukutsutud autonoomse
hoiatussüsteemi kontseptsiooni

Kuigi võimalus, et 2005. aasta jaanuaritorm võiks Pärnus korduda, on vähetõenäoline, tuleb alati halvimaks valmistuda.
väljatöötamise komisjon pidanud oma esimese koosoleku
ning koostanud esialgse tegevuskava. Selle kohaselt on
esimeseks etapiks professionaalse kontseptsioonikirjutaja
leidmine. Valmiv dokument
peab linnavalitsusel võimaldama hanke korraldamist süsteemi ehitamiseks ning töölerakendamiseks.
Täiuslikkust pole olemas
Suure tõenäosusega hakkab
ohtudest teavitav kooslus moodustuma mitmest elemendist.
Lihtsalt ruuporite upitamine
postide otsa või kärjeinfo edastamine piirkonnas olevatele
mobiiltelefonidele ei anna piisavat tulemust.
2004. aastal avaldati põhiliselt

kuulmispuudega
inimeste
probleemidele keskendunud
võrguväljaandes
Hearing
Loss artikkel, mis tõlkes kandis nime Auk ilmastikunähtuste hoiatamise süsteemis.
Kirjutises lahati erinevaid teavitamise viise (televisioon, raadio, isiklik informeerimine,
internet, sireenid) ja kuigi
enamjaolt vaadeldi nende meetodite efektiivsust just kuulmispuuetega inimeste hulgas,
võis sealt välja lugeda ka ühtteist muud huvitavat. Nimelt ei
ole olemas ühtegi täiuslikku
teavitamiskanalit.
Tegelikkuses piisaks Pärnu linnas väga vabalt ka näiteks raadiost, internetist ja televisioonist, millele järgneks juba
loomulik inimeste omavahe-

line suhtlemine ja sõnumi
edasikandumine ühelt isikult
teisele.
Kõik see toimiks, kui poleks
ühte segavat asjaolu: on olemas aeg, mil me ei suhtle, ei
jälgi televisiooni ega raadiot,
lülitame välja (osa meist vähemalt) oma mobiiltelefonid ning
arvutid. Seda aega nimetatakse
uneajaks. Just siis on vaja, et
lisaks kõikvõimalikele muudele kanalitele oleksid linna
territooriumile paigaldatud ka
ruuporid. Loomulikult peab
signaali kuulnud inimene teadma ka selle tähendust ja edasise tegutsemise kava, kuid
korralike juhendite koostamine
ja nende mõõdukas tutvustamine peaks ka selle ülesande
lahendama.

PAUH-i oodates
Loodavat kooslust võiks minu
arvates
nimetada
Pärnu
autonoomseks
hoiatussüsteemiks ehk PAUH-iks, kus
rõhk oleks hoiatamisel ja
autonoomsusel. Autonoomsuse
all mõtlen eelkõige süsteemi
osalist sõltumatust (näiteks
sireenide osas) nii elektrivarustusest kui tsiviilkäibes olevatest teabevõrkudest (GSM,
internet, telefon jne.). Kuigi
taoline investeering on ehk
tulevikus vajalik, loodan, et
vajadust selle reaalse kasutamise järele meil kunagi ei
teki.
Kes ikka kurja karja tahab!
Kuid tema tulekuks tasub lihtsalt valmis olla.

Luciad annetasid Pärnule 85 000 krooni
Jaanuari alguses käisid
Pärnus Rootsi sõpruslinna
Helsingborgi Luciad, kes
andsid siin kontserte ning
külastasid lasteaaedu ja
hoolekandeasutusi. Püha
Lucia päeva tähistavad
rootslased traditsiooniliselt
jõuluaega sissejuhatava
pidustusena. Sel päeval
valitakse välja traditsiooniliselt küünlakrooni
kandvad ja valgesse
riietatud Luciad, kes on
heade jõudude kehastajad
ning soojuse ja valguse
toojad.
Fotod: Reena Ago

Luciad külastasid lasteaaedu Pöialpoiss,
Pärast esinemist linnavolikogu saalis võtsid Luciad osa ka Port Arturi Tammsaare ja Mai. Käidi haiglas (ka lasteosakonparklas toimunud kolmekuningapäeva etendusest. Enne ärasõitu andsid nas), erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskuses ning vanurite hoolekandekeskuses.
Luciad kontserdi Eliisabeti kirikus.

Luciadega kaasas olnud
Helsingborgi linnapea Carin
Wredström andis meie linnapea Mart Viisitammele üle
Luciade kogutud 85 000
krooni suuruse annetuse.
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Kortermajade hoovid linna abiga korda

Raul Sarandi
abilinnapea
Mõni aasta tagasi osalesin ühe
korteriühistu üldkoosolekul,
kus arutati küsimust maja katuse remontimisest. Vesi jooksis läbi, vihmaveerennid ja -torud olid katki.
Probleemkohtade
esiletoomises ei kaheldud. Ühistu juhatajal oli ka hinnapakkumine
võetud ning üldkoosolek pidi
otsustama, kuidas remonti rahastada.
Maksavad need, keda probleem puudutab, maksavad viimase korruse korterite omanikud! tuli ettepanek saalist.
Sel koosolekul ei õnnestunud
ühistu esimehel üldsust veenda, et hoone on tervik ja katus
ühine ning et ühise asja korrasolek mõjutab kõikide kaasomanike vara väärtust. Oli vaja
veel aega, aega mõtteviiside
muutumiseks.
Tänaseks on korteriühistud
omandanud juba teatud ühistegevuse kogemuse  hooneid
on soojustatud, katuseid remonditud, aknaid ja torustikke
vahetatud. Tehtud on palju ja
nüüd on aeg sealmaal, et tuleks
pöörata üha enam tähelepanu
majade ümbrusele  laste mänguväljakud, teed ja jalgrajad,
haljastus jne.
Ma ei meenutanud algul asjatult kunagist ühistu koosolekut.
Korrusmajade ümbrused (nende korrasolek, kasutamine ja
väljanägemine)
mõjutavad
hoopis laiemat ringi linna
kodanikkonnast kui ainult ühe
või teise maja elanikud. Suurte
korrusmajade kinnistutel asuvad teed on tihti ühiskasutuses,
mänguväljakutele ja spordiplatsidele kogunevad ümbruskonna noored ning naabermaja
aknast avaneb vaade enamasti
ikka naabri maatükile ja seal
valitsevale heakorrale. Ühiseid
väärtusi tuleb ka ühiselt hoida
ja korrastada ning just sellepärast on käivitumas projekt
Hoovid korda.
Tegemist on ühistutele linnavalitsuse pakutava kaasrahas-

tamise projektiga, mille üldpõhimõte on, et ühistute poolt
tehtavaid ning projekti Hoovid korda poolt toetatavaid
tegevusi kaasrahastab linnavalitsus kuni 50 protsendi ulatuses. Kuna aga kõik need tegevused on seotud eelarveaastaga
(taotlus ja teostus peavad mahtuma ühte aastasse), on siinkohal toodud väike eelinformatsioon tähtaegade ja toetatavate
tegevuste kohta.
Austatud ühistute juhid ja ühistute liikmed! Järgnevad põhiseisukohad, dokumentide loetelud ja toetatavate tööde
nimekirjad on täna veel käsitletavad eelinfona. Lõplike kordade, dokumendivormide ja
hindamiskriteeriumite kehtestamine on küll lähinädalate küsimus, aga kuna kevad ei ole
enam kaugel, on iga nädal ja
päev kõrges hinnas.
Jõudu kõigile tegevuste planeerimisel ja elluviimisel!
Projekt Hoovid korda
n Linnavalitsuse poolt käivitatud uus projekt, millega
linn annab korteriühistutele
võimaluse taotleda linnalt
raha selleks, et ühiselt kasutatavad hoovialad korda teha.
n Linnavalitsuse toetust
võivad taotleda Pärnu linna
korterelamud, mis on
moodustanud korteriühistu,
elamuühistu või hooneühistu
kas eraldi või koos. Ühistaotluse tingimuseks on, et
kõik taotlejad vastavad taotlejale esitatud tingimustele ja
hoovialad peavad üksteisega
külgnema.
n Toetatavad tegevused
(tööd) on lisatud tabelis.
Toetust võib taotleda ka
kavandatud tegevustega seotud ettevalmistava töö
tegemiseks nagu projekteerimine ja projekteerimiseks
vajalike ehitusgeoloogiliste ja
-geodeetilise uurimistöö
läbiviimine. Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse
esitamise aastal lõpptähtajaga
hiljemalt sama aasta
1. detsember.
n Toetust makstakse kuni
50 protsendi ulatuses kavandatud tegevuste ja ettevalmistava töö maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 150 000
krooni ühe taotleja kohta.
n Kavandatavad tegevused
võib teostada nii korterelamu
juurde kuuluval kinnistul kui
ka korterelamuga külgneval
nn jätkuvalt riigiomandis oleval maal, kui selleks on Pärnu
Maavalitsuse nõusolek.

Fotod: Indrek Aija
Projekti Hoovid korda abil saavad korteriühistud taotleda linnalt toetust mänguväljakute rajatiste (liivakastid, kiiged jm)
korrastamiseks.

Olulisemad dokumendid, mis tuleb
toetuse avaldusele lisada:
n taotleja üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste
alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi
heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta, kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise
aastal, ühistaotluse esitamisel kinnitust nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks
n taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja
seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi
tõendav volikiri
n taotluse esitamisele vahetult eelnenud
majandusaasta kinnitatud aruande koopia, kus
kajastub vähemalt taotleja kuuekuuline tegevus
n koopia väljavalitud hinnapakkumisele vastavast pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga
n vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumise
koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga

Tööde loetelu, millele võib toetust taotleda:

n vormikohane hinnavõrdlustabel, kusjuures
väljavalitud hinnapakkumine peab olema objek-tiivselt põhjendatud
n kinnistu (krundi)plaan kavandatava töö asukoha skeemiga,
mis sisaldab märget taotleja majandamisel oleva kinnistu numbri
ja katastritunnuse kohta
n Pärnu Maavalitsuse nõusolek, kui töö teostatakse riigiomandis olevale maale
(nn reformimata maa)
n koopia ettevalmistava töö hinnapakkumisele vastavast
pakkumiskutsest ja vähemalt kolme
pakkuja hinnapakkumise koopiad
n ettevalmistava töö korral koopia arve-saatelehest või arvest,
mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö
ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud
rahalise kohustuse tasumist tõendava väljavõtte või maksekorralduse koopia § 5 lõikes 5 sätestatud juhul
n taotleja poolt allkirjastatud kaaskiri, milles on
märgitud taotleja nimi, registrikood ning loetelu
üleantavatest taotluse koosseisu kuuluvatest
dokumentidest
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In Graafika ja Nüüdismuusika Päevad
Kuni 28. jaanuarini toimub In Graafika ja Pärnu Nüüdismuusika Päevade ühine festival. Tänavu ühendab kahte
festivali märksõna performance.
Mõte teha kahte üritust koos
sündis korraldajatel mitu aastat
väldanud praktilise koostöö
tulemusena. Ühendamise eesmärk on nende sõnul sünnitada
erinevate alade loovisikute
vahel uusi loomingulisi kontakte. Selleks on kahe festivali
näitused, kontserdid, workshopid ja sümpoosionid koondatud ühtsesse ajakavva, mis
võimaldab kunstnikel võtta osa
muusikaüritustest ja muusikutel kunstiüritustest.

12. jaanuaril alanud festivali
üritused toimuvad erinevates
saalides üle linna: Pärnu
Kunstnike Majas, kontserdimajas, Eesti Litograafiakeskuses, raekojas, Endla teatris,
mudaravilas jm.
Pärnu Nüüdismuusika Päevi on
korraldatud aastast 1988 ja
need
toimuvad
traditsiooniliselt jaanuarikuu teises
pooles. Algusest peale on
muusikapäevadel tegeldud 20.
sajandi ja nüüdismuusika

suurkujudega, kelle muusika
ning teoreetilise pärandi tundmine on eesti muusika arengule oluline.
1992. aastal asutati Eesti
Arnold Schönbergi Ühing,
mille põhikirjaliseks eesmärgiks kujunes uurida ja levitada
Arnold Schönbergi ning tema
õpilaste, mõttekaaslaste ja
teiste uuenduslike muusikasuundade pärandit ning vahendada haridusprojektide, kirjastustegevuse ning muusikaalaste ürituste kaudu oma
eesmärgile vastavat muusikalist vaimuvara.
In Graafika festival on saanud

alguse ajal, kui ärksam osa
Pärnu kunstnikest oli koondunud 1990. aastal loodud
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kunstiosakonda,
mille eesmärgiks oli pakkuda
alternatiive tollal Eestis pakutavale kunstiharidusele.
Vihjena Tartu Ülikooli lühiajalisele resideerimisele Pärnus aastatel 1699-1710 sündis
Academia Gustaviana Selts
ning selle kool Academia Non
Grata. Samal ajal jätkati tegevust kunstirühmitusena NONGRATA, mis on nüüdseks
kujunenud maailmas arvestatavaks märgiks.

Festivali ajakava
Esmaspäev, 22.01
12.00 Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27
workshop: Staatstheater, tasuta

Teisipäev, 23.01
12.00 Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27
workshop: Staatstheater, tasuta

Kolmapäev, 24.01
12.00 Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27
workshop: Staatstheater, tasuta
18.00 Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27
videoklubi: nüüdisooperi tipphetki: Kaija Saariaho
Kauge armastus, tasuta

Neljapäev, 25.01
12.00 Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27
workshop: Staatstheater, tasuta

Reede, 26.01
11.00 Pärnu Endla teatri ärklisaal, Keskväljak 1
sümpoosion: Performance & Time
11.00 loeng: Mart Humal Barbara von Tisenhusen:
ooper ja libreto
12.00 loeng: Al Paldrok performancei mõiste
määratlusest
15.00 loeng: Laur Järv aja mõiste määratlusest
16.00 ümarlaud
19.00 tutvumine teosega: Tarmo Johannes
tutvustab Fausto Romitelli (1963-2004)
video-ooperit Index of Metals (2003)
21.00 Pärnu Endla teatri küün, Keskväljak 1
kontsert: Ansambel U, tasuta

Pärnu Nüüdismuusika Päevade ja In Graafika ühisfestivali peakorraldajad Andrus Kallastu ja Al Paldrok.

Laupäev, 27.01
New Yorgist pärit
Ameerika kunstnik
Kenneth Goldsmith
presenteerib festivalil näitust
Street Poets &
Visionaries.

11.00 Pärnu Endla teatri ärklisaal, Keskväljak 1
sümpoosion: Performance & Time
11.00 loeng: Tiina Koivisto Temporaalsus
mittetonaalses muusikas. Brian Ferneyhough
rütmikasutuse aspektid
12.00 loeng: Björn Heile Mauricio Kageli
instrumentaalteater
15.00 loeng: Liis Kolle

In Graafi kuraator Mari Kartau
ja kunstikollektsionäär Matti
Milius.
Anonymus
Bohi
näitus
Street Poster
International
Kunstnike
Maja
galeriis.

16.00 ümarlaud
19.00 tutvumine teosega: François Sarhan tutvustab
oma kammerooperit Kyrielle du Sentiment des
Choses (Lugulaul asjade olemusest, 2003-2004)
21.00 Pärnu Endla teatri küün, Keskväljak 1
kontsert: CRWTH-ensemble: Juuda evangeelium.
Tasuta

Pühapäev, 28.01
11.00 Pärnu hotell Victoria Café Grand, Kuninga 25
kokkuvõtted: Pärnu Nüüdismuusika Päevad ja
In Graafika 2007
19.30 Kanuti Gildi saal Pikk 20, Tallinn
kontsert: CRWTH-ensemble: Juuda evangeelium.
Pääse 50/90
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Aasta vahetus balli ja efektse ilutulestikuga
Esimest korda taasiseseisvusajal toimus 31. detsembril kontserdimajas aastavahetusball. Üles astusid Pärnu Linnaorkester, dirigendid Lilyan Kaiv ja Tarmo Leinatamm, Kuninglik Kvintett ning
paljud teised.
Sel ballil kuulutati välja 2006. aasta Pärnu Aasta Naine, kelleks
valiti Raeküla seltsi üks eestvedaja Piia Karro; ning Pärnu Aasta
Mees, kelleks sai major Margus Rebane.
Valiti ka Pärnu Aasta Tegu, milleks Pärnu Postimehe lugejad valisid ülekaalukalt rannapromenaadi. Aasta Teo teise koha
vääriliseks tunnistati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppehoone
ning kolmanda koha sai Hansagümnaasiumi juures asuv kergejõustikumanee.
Aastavahetuse ilutulestik sai teoks erinevate ettevõtete toetusel
ning sisaldas üheksat uut pürotehnilist efekti. Jõe kaldalt kesklinna silla juurest lasti öisesse taevasse üle 3000 lasu. Pärnakaid ja
linnakülalisi rõõmustasid kuldsed palmid, värvimuutustega
tulepajad, võimsa tulejõuga komeedid, jooksvad tuled ehk
komeetsabaga tähepommid ja veel palju teisi kauneid efekte.
Fotod: Reena Ago

Esimest korda kontserdimajas peetud aastavahetuse ball koos
linnapea vastuvõtuga osutus pärnakate seas populaarseks.
Piletid müüdi välja enam kui nädal aega enne balli.

Pärnu Aasta Naine 2006 Piia Karro on tuntud täiskasvanute
koolitaja ja mitme mittetulundusühingu aktiivne liige.
Projekti Raeküla Vanakooli keskuse väljaarendamine
eestvedajana on Karro aidanud kaasa Raeküla linnaosa oma
keskuse rajamisele.

Aasta Mees 2006 major Margus Rebane juhtis Pärnu üksikjalaväepataljoni seitse aastat. Pataljoni juhina on ta kaasa
aidanud sõjaväeosast väljapoole jäävate noorte isamaalisele
kasvatusele ja olnud sellega arvestav ühiskondliku elu mõjutaja. Tänu Rebase aktiivsele tegutsemisele on Pärnu linna ja
maakonna koolides riigikaitseõpetuse tunnid. Tema juhtimisel
andis pataljoni meeskond tugeva panuse jaanuaritormi
päästetöödel.

Ballil rõõmustasid külalisi Pärnu Linnaorkester, dirigendid
Lilyan Kaiv ja Tarmo Leinatamm, Kuninglik Kvintett,
ansambel LKO, Georg Otsa nimelise muusikakooli pop-jazzi
õpilased ning showtantsutrupp Glam.

Linnapea Mart Viisitamm tänas kolleege ja koostööpartnereid
ning soovis kõigile head vana aasta lõppu ja õnnelikku uut
aastat.

Foto
Aija
Aastalõpuballil esinesid Pärnu Linnaorkester, dirigendid
Lilyan Kaiv ja Tarmo Leinatamm, Kuninglik Kvintett ning
paljud teised.

KULTUURIKALENDER
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NÄITUSED
Uue Kunsti Muuseumis kuni 28. veebruarini
KARGEMEELNE. Peeter Vissaku loodusfotode näitusmüük.
ELU ON VÕITLUS, ELU ON PÜHA... Jüri Arraku juubelinäitus.
KÕNDIDES MÖÖDA VETT. Vladimir Sutjagini (Valgevene)
fotod.
Linnagaleriis (Aida 4)
30.01. - 17.02. Näitus Ungari ajaloolistest supelasutustest.
20.02. - 17.03. Margot Kase kuraatoriprojekt/foto.
Kunstnike Maja galeriis (Nikolai 27)
6.02. - 23.02. Aapo Ilves 'Mitmekesi'
27.02. - 17.03. Haide Rannakivi & Liina Viira 'Moest ja elust'.
Pärnu Keskraamatukogus
5.02 - 2.03 perioodikasaali galeriis Pärnu Pereabikeskuse laste
savitööde näitus
5.02 - 3.03 trepigaleriis F. Jüssi
fotonäitus "Lepidoptera"
5.02 - 3.03 Pärnu Keskraamatukogu laenutusosakonnas ja
haruraamatukogudes
Eesti kirjanike tutvustamine - "Eesti kirjanike aasta - Sven
Kivisildnik" raamatunäitused
5.02 - 4.03 laenutusosakonnas spordiraamatute näitus "Kui
televiisor ja külmutuskapp poleks teineteisest nii kaugel, siis
mõned meist ei saakski end enam üldse liigutada"
1.02 - 28.02 lasteosakonnas "Head ööd, väikesed lugejad"
Nooruse Majas
Fuajees Pärnu Rahvaülikooli fotograafiakursuse lõputööde
näitus
Akendel A.R.S Kunstistuudio laste klaasitööde näitusmüük
Kohvikus portselanmaali näitus-müük

Kuhu
minna
LÄHEMALT:
II TALVEUNIversiteet, prof. Arbo
Valdma klaverikool
29. jaanuar - 4. veebruar 2007

1 e-moll
Fredéric Chopin Klaverikontsert nr
2 f-moll
dirigent Jüri Alperten
Pilet 25 krooni
Pühapäeval, 4. veebruaril kell
19.00 Raekojas
TALVEUNIversiteedi lõppkontsert
Solistid kursuslased, Pärnu
Linnaorkester
Fredéric Chopin Klaverikontsert nr
1 e-moll
Fredéric Chopin Klaverikontsert nr
2 f-moll
dirigent Jüri Alperten
Pilet 25 krooni
Samuti olete oodatud jälgima prof
Valdma klaverimängimise ja
klaveriõpetamise klassi.
Vaata lisa: www.parnukontsert.ee
18. veebruar kell 16.00 Pärnu
Teater "Endla" Küün
Pärnu linna ja maakonna noortebändide konkurss
PROOVIKAS

Teist aastat korraldab tuntud
klaveriprofessor Arbo Valdma
oma meistrikursusi talvel.
Kursustel osalevad nii alles koolis
õppivad kui juba aktiivselt laval
esinevad pianistid üle kogu maailma, lisaks olulise osana ka Pärnu
klaveriõpetajad. Kokku osaleb
meistrikursusel korraga paarkümmend õpilast, kelle argine õppetöö
leiab aset Pärnu Raekoja hea
akustikaga saalis. Kursus kulmineerub kolme kontserdiga.
Neljapäeval, 1. veebruaril kell
19.00 Raekojas
Esinevad kursuslased
Pilet 25 krooni
Reedel, 2. veebruaril kell 19.00
Raekojas
Solistid kursuslased, Pärnu
Linnaorkester
Kavas:
Fredéric Chopin Klaverikontsert nr

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u
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Sündmused veebruaris

Neljapäeval, 1. veebruaril
Nooruse Majas kell 18 (algajad) ja kell 20 (edasijõudnud)
Seltskonnatantsu kursused - Aeglane valss
kell 19 Pärnu Raekojas
TALVEUNISTUSED. Arbo Valdma klaverikooli kursuslaste kontsert
kell 22 Kuursaalis Kuumad 90ndad! DJ Rivo Tettermann
Reedel, 2. veebruaril
kell 19 Pärnu Kontserdimajas
Barokkmuusika festival 2007 Barokkmuusika festivali avakontsert
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Solistid Kädy Plaas, Helen Lokuta, Mati Turi, Priit Volmer
Dirigent Andres Mustonen
kell 19 Endla teatri Suures saalis komöödia
KODUABILINE
kell 19.00 Pärnu kontserdimaja Barokkmuusika
festivali avakontsert Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor
kell 19.00 Pärnu Raekojas
TALVEUNISTUSED - Arbo Valdma klaverikooli
kursuslased, Pärnu Linnaorkester, dirigent Jüri
Alperten
kell 22 Kuursaalis Untsakad

Laupäeval, 3. veebruaril
kell 12 Nooruse Majas Pukini mälestuspäev - 170 a. Pukini surmast
kell 19 Endla teatri Küünis noortenäidend SÕBRAPÄEV (eelviimast korda)
kell 19 Endla teatri suures saalis eesti klassika KAUKA JUMAL
kell 22 Kuursaalis Ursula
Pühapäeval, 4. veebruaril
kell 14 ja kell 19 Pärnu Kontserdimajas
Teater Vanemuine esitleb: Muusikalikontsert MEMORY
kell 18 Nooruse Majas Klubi RUKKILILL tantsuõhtu, tantsuks EEVID
kell 19.00 Pärnu Raekojas TALVEUNIversiteedi lõppkontsert
Arbo Valdma klaverikooli kursuslased, Pärnu Linnaorkester, dirigent
Jüri Alperten
Esmaspäeval, 5. veebruaril
Kell 18 Kunstnike Majas Hullumaja puhvet: röögib Aapo Ilves
Teisipäeval, 6. veebruaril
kell 15 Pärnu Raekojas
Barokkmuusika festival: SÄRAVAD BAROKKAARIAD
Ensemble Voces Musicales
Kolmapäeval, 7. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline
draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 18.30 (keskaste) ja kell 19.30 (algajad) Nooruse Majas Linetantsu kursused
(juhendaja Kaie Seger)
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi
Ette"
kell 20.00 Teatrikohvikus Jazziklubi:
Erdmann/Sooäär Dessert Time ja Gine
Anderssen (Saksa/Eesti/Norra)
Neljapäeval, 8. veebruaril
Nooruse Majas kell 18 (algajad) ja kell 20 edasijõudnud
Seltskonnatantsu kursused - Cha-Cha
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Barokkmuusika festival 2007
Vokaalansambel THE CLERKS' GROUP (Suurbritannia)
kell 22 Kuursaalis Kuumad 90'ndad! Jüri Homenja & DJ Rivo
Tettermann
Reedel, 9. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 19 Endla teatri suures saalis
VÄIKE ILLIMAR - väga selged pildid lapsepõlvest
kell 22 Kuursaalis Code One LIVE
Laupäeval, 10. veebruaril
kell 12 Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas KARUDE JUTUTUBA
- seekord räägitakse ja joonistatakse sõprusest ja sõpradest.
kell 19 Endla teatri suures saalis
komöödia LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 22 Kuursaalis Tudengite talvepäevad!
Pühapäeval, 11. veebruaril
kell 17 Pärnu Kontserdimajas Barokkmuusika festival 2007
SUFI MUUSIKA ANSAMBEL (Usbekistan)
kell 18 Nooruse Majas TANTSUKLUBI. Õpitakse vanu seltskondlikke
rahvatantse. Juhendaja Olavi Kõrre.
Kolmapäeval, 14. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis

noortenäidend SÕBRAPÄEV (viimast korda!)
Nooruse Majas kell 18.30 (keskaste) ja kell 19.30 (algajad)
Linetantsu kursused (juhendaja Kaie Seger)
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi Ette"
Neljapäeval, 15. veebruaril
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia KODUABILINE
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia naiselikkusest AGNES
Nooruse Majas kell 18 (algajad) ja kell 20 edasijõudnud
Seltskonnatantsu kursused - Quikstep
kell 22 Kuursaalis Kuumad 90'ndad! DJ Rivo Tettermann
Reedel, 16. veebruaril
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia
LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Pärnu kontserdimajas Meeskoor HUUTAJAT (Soome),
dirigent Petri Sirviö
kell 22 Kuursaalis ans. Kala
Laupäeval, 17. veebruaril
kell 12 Endla teatri suures saalis
mudilastele ja nooremale koolieale JUSSIKESE SEITSE SÕPRA
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 19 Endla teatri suures saalis VÄIKE ILLIMAR väga
selged pildid lapsepõlvest
kell 22 Kuursaalis Kihnu Poisid
Pühapäeval, 18. veebruaril
kell 16 Endla teatri Küünis
Pärnu linna ja maakonna noortebändide konkurss PROOVIKAS
kell 18 Nooruse Majas Klubi RUKKILILL tantsuõhtu, tantsuks JAAN
Esmaspäeval, 19. veebruaril
Kell 18 Kunstnike Majas Hullumaja puhvet: Indrek Koff'i luuleteater
Kolmapäeval, 21. veebruaril
Nooruse Majas kell 18.30 (keskaste) ja kell 19.30 (algajad)
Linetantsu kursused (juhendaja Kaie Seger)
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi Ette"
Neljapäeval, 22. veebruaril
Nooruse Majas kell 18 (algajad) ja kell 20 edasijõudnud
Seltskonnatantsu kursused - Rumba
kell 22 Kuursaalis Kuumad 90'ndad! DJ Rivo Tettermann
Reedel, 23. veebruaril
kell 16.00 Hotell Pärnu ees
Miiting. Iseseisvusmanifesti ettekandmine.
Pärnu linna ja maakonna esindajate
sõnavõtud.
kell 16.20 algusega Hotell Pärnu eest
Noorte rongkäik. Pärnu linna ja maakonna
õpilaste osalemisel
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Eesti Vabariigi
89. aastapäeva pidulik kontsert-vastuvõtt
(kutsetega)
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia
KOKKOLA (esietendus)
kell 22 Kuursaalis Terminaator
Laupäeval, 24. veebruaril
kell 7.35 Keskväljakul
Eesti Vabariigi lipu heiskamine. Esineb segakoor ENDLA
kell 10.30 Eliisabeti kirikus Pidupäeva Jumalateenistus
kell 12 algusega Vallikäärust Kaitseliidu Pärnumaa maleva jalutuskäik läbi Rüütli tänava ja Riia maantee Vabadussõja ausamba
juurde Alevi kalmistul
kell 13.30 Alevi kalmistul Pärgade asetamine endiste linnapeade
haudadele
kell 13.30 -16 Kaitseliidu Pärnumaa malevas (Tammsaare 70)
Kaitseliidu Pärnumaa maleva varustuse ja relvastuse tutvustamine
kell 14 Metsakalmistul Pärgade asetamine Kaitseliidu maleva
pealiku (1925-40) kolonelleitnant Avingo hauakivile.
kell 22 Kuursaalis Hellad Velled
Pühapäeval, 25. veebruaril
kell 19 Endla teatri suures saalis Vanemuise teatri etendus
BEAUTIFUL BODIES
kell 15 Nooruse Majas XI Rääma Folklooripidu, tantsuks Tõmba Jüri
kell 15 Pärnu kontserdimajas VEEBRUARIKRISTALLID - kontsert
populaarsest klassikalisest muusikast
Kolmapäeval, 28. veebruaril
kell 19 Endla teatri suures saalis soome absurdikomöödia KOKKOLA
Nooruse Majas kell 18.30 (keskaste) ja kell 19.30 (algajad)
Linetantsu kursused (juhendaja Kaie Seger)
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi Ette"
kell 20.00 Teatrikohvikus Jazziklubi: Siim Aimla & Sound System

1.2. veebruaril
Uue Kunsti Muuseumis
ajurünnak
"Kuidas saame lapsed taas lugema?"
Teist aastat toimub kaupluse
"Muusik" ja Pärnu Kontserdibüroo
koostöös Pärnu noortebändide
konkurss, mille lõppvoor leiab aset
18. veebruaril Endla teatri Küünis.
Konkursi eesmärgiks on tutvustada Pärnu noortele linnas
tegutsevaid noorteansambleid.
Iga bänd saab 15 minutit esinemisaega, ning ürii valib välja
parimad. Möödunud aastal võitis
peaauhinna, 10 000 kroonise
peapreemia ansambel "Mushy".

Kutsume Teid mõttetalgutele, mille eesmärk on aru pidada
meid kõiki puudutava olulise probleemi üle. Nimelt väheneb
aasta-aastalt lugemishuvi laste hulgas. Seda asendavad
erinevad audiovisuaalsed ja elektroonilised meelelahutused.
Samas pole saladus, et suur osa maailmakultuurist ja ka
lastele suunatud pärandist eksisteerib just raamatuna. Kuidas
meelitada lapsi tagasi kirjanduse juurde? Lisaks eesti
lastekirjanduse loojatele ootame nõupidamisest osa võtma ka
külalisi mujalt. Rootsist on kutsutud Ilon Wikland, Soomest
Leena Laulajainen, Lätist Anna Zhigure. Eestist loodame näha
ümarlaua taga kõiki kirjanikke, kunstnikke, raamatuloojaid, kes
lastekirjanduse pärast muret tunnevad.

Vaata lisa www.proovikas.ee
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