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Pärnu tunnustas teenekaid
ühiskonnategelasi
Linnavolikogu kinnitas 15.
veebruari istungil Pärnu aukodaniku ja Pärnu vapimärgi kavalerid ning Pärnu
teenetemärgi saajad.
Enne Teist maailmasõda on
Pärnu linn nimetanud kolm
aukodanikku.

Vabariigi aastapäev Pärnus
Reedel, 23. veebruaril

kell 12.00 asetavad Pärnu Linnavolikogu
esimees Ahti Kõo, Pärnu Maavalitsuse ja
Tahkuranna valla esindajad Eesti Vabariigi
esimese presidendi Konstantin Pätsi sünnikohta
tähistava monumendi jalamile pärjad.
kell 16.00 Eesti Vabariigi 89. aastapäevale
pühendatud miiting hotell Pärnu esisel platsil.
Pärnu maavanem Toomas Kivimägi ja Pärnu
Linnavolikogu esimees Ahti Kõo.
kell 16.20 algab noorte rongkäik marsruudil
hotell Pärnu - Rüütli tn - Vana Tallinna tn Tallinna Väravad - Mere pst - Kuursaal
kell 16.30 annavad Pärnu linnajuhid Eesti
Vabariigi 89. aastapäeva puhul piduliku lõunasöögi Pärnu Vapimärgi kavaleride auks
kell 19.00 toimub maavanema Toomas
Kivimägi, Pärnu Linnavolikogu esimehe Ahti
Kõo ja Pärnu linnapea Mart Viisitamme pidulik
vastuvõtt Eesti Vabariigi 89. aastapäeva auks
Pärnu Kontserdimajas. Antakse üle teenetemärgid.

Laupäeval, 24.veebruaril

kell 7.35 Pärnu Keskväljakul pidulik
lipuheiskamine
kell 13.00 Alevi kalmistul "Au langenud kangelastele"

Pärnus uus linnavalitsus

20. veebruaril kinnitas volikogu Pärnu abilinnapeadeks Jane Metsa ja Peeter Saunpere.
Volikogu avaldas umbusaldust senistele abilinnapeadele Mart Allikule ja Raul Sarandile.
Jane Mets hakkab juhtima linna majanduse- ja
keskkonna valdkonda, Peeter Saunpere linnaplaneerimist. Linnapea Mart Viisitamme valitsuses jätkavad sotsiaalvaldkonda kureeriv Margus
Tammekivi, linna rahanduse valdkonna juht
Vambo Talu ning turvalisuse eest vastutav
abilinnapea Simmo Saar.

Iseseisvusmanifesti
väljakuulutamisest
Pärnus.
Loe lk 3

Aukodanik Neeme Järvi
2007. aastal lisandub neile
suurkujudele neljas. Linn tunnustab ning tänab Pärnu aukodaniku tiitliga Neeme Järvit,
kelle elutöö kultuurielu arendamisel on olnud silmapaistev
ning tänu kellele tuntakse
Eestit ja meie muusikat maailma eri paigus.
Neeme Järvi meistrikursused
on dirigentide seas äärmiselt
hinnatud ning tema dirigeerimisel toimuvad kontserdid
omavad tähendust mitte pelgalt
Pärnu, vaid kogu maailma tippkultuuri kontekstis.
Vapimärgi saajad
Vapimärgi väljastab linn erilise
austusavaldusena linnale osutatud teenete eest.
Peale Teist maailmasõda,
alates 1993. aastast, on Pärnu
linna vapimärgiga tunnustatud
kokku 55 inimest.
Tänavu lisandub kolm vapimärgi kavaleri.
Erki Mikael Asialat tunnustab
linn pikaajalise tegevuse eest
Vaasa-Pärnu sõprussidemete
arendamisel.
Jaan Lemendikku tänab linn
kauaaegse tulemusliku töö eest
Pärnu linna ambulatoorse tervishoiuvõrgu arendamise, perearstikeskuse rajamise ja juhtimise ning perearstide koolituste korraldamise eest.
Jüri Rahu on andnud märkimisväärse panuse ettevõtluse ja kommunaalmajanduse
arendamisse.
Uus tunnustus teenetemärk
Alates käesolevast aastast annab linn välja teenetemärki
tunnustusena silmapaistvate
saavutuste eest.
Pärnu linn tunnustab Egon

Esivanemate linn: Kuigi Neeme Järvi ise sündis Nõmmel, on tema esivanemad pärit
Pärnust. See mälestus seob teda Pärnuga, kuigi mees ise on kuulus üle ilmamaa.
Foto Detroidi Sümfooniaorkestri kodulehelt.

Elsteini ettevõtluse arendamise ja erivajadustega inimeste
toetamise eest, Helmut Hunti
jalgpallispordi arendamise eest
Pärnu
linnas,
Vladimir
Klevtsovi pikaajalise ühiskondliku tegevuse ja märkimisväärse panuse eest vene
rahvusest õpilaste Eesti ühis-

Raske õppustel, kerge
lahingus - läheneb
lõpueksamite periood.
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konda integreerimisel, Salme
Leasi aktiivse ühiskondliku
tegevuse eest hoolekande vallas, Arno Maidlat märkimisväärse tegevuse eest merehariduse edendamisel, Uno
Mirmet pikaajalise ühiskondliku tegevuse ja märkimisväärse panuse eest Pärnu linna

laste ravimisel ning Raimo
Vahterat pikaaegse tegevuse
eest Vaasa-Pärnu sõprussidemete arendamisel.
Aukodaniku
tunnustamine
ning vapimärgi ja teenetemärgi
üleandmine toimub 23. veebruaril Kontserdimajas.

Pärnu Merenduskeskuse
ajalugu
ja tulevik.
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Uudised
Uus ühistranspordi kasutamise
soodustus eakatele
Volikogu võttis vastu otsuse, millega võimaldatakse kõigil üle 70aastastel inimestel, sõltumata elukohast või sissekirjutusest, Pärnu linna
ühistransporti kasutada tasuta.
Seni kehtis soodustus ainult Pärnu linna
eakatele. Soodustus hakkab kehtima 1. märtsist.

Pärnu mereharidus sai arengutõuke
Haridusminister
Mailis Reps ja
linnapea Mart
Viisitamm
(pildil) sõlmisid
ühiste kavatsuste
kokkuleppe
kaasaja
nõuetele ja
tasemele vastava mereharidusliku õppe läbiviimiseks ja õppekeskkonna väljaarendamiseks Pärnus. Leppe eesmärgiks
on Eesti Mereakadeemia Pärnu
Merenduskeskuse ja Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse koostöös kutsealase
eelkoolituse, kutseõppe ja täiskasvanute tööalase
koolituse läbiviimine ning teiste merendusvaldkonnaga seotud teenuste osutamine.

Linn maksab korterelamute hoovide
korrastamiseks 3 miljonit krooni
Linnalt saavad toetust taotleda korteriühistud,
elamuühistud või hooneühistud, kes on registreeritud mittetulundusühistute registris ja kes
on tegutsenud vähemalt kuus kuud. Toetuse
eesmärgiks on korterelamute haljasalade, mänguväljakute, hoovide ja teede korrastamine või
rajamine ning parkimisprobleemide lahendamine.

Kohvikud ei pea enam suveterrasside
eest linnale maksma
Linnavalitsus saatis volikogule linnavara valitsemise korra muutmise eelnõu, mille jõustumisel
ei pea kesklinna toitlustusettevõtted enam suviste
terrasside eest linnale maksma. Suvised terrassid on oluline osa kuurortlinnast, mis kujundavad
terve linna üldmuljet. Taastekkiva kohvikukultuuri
toetamine on tänase linnavalitsuse üks prioriteete.
Kui seni tuli suveterasside rajamiseks sõlmida linnavalitsusega leping igaks aastaks eraldi siis
parandatud linnavara valitsemise korra järgi
võimaldatakse sõlmida leping kuni kolmeks aastaks. Kõik rajatavad terassid tuleb linnavalitsuses
eelnevalt kooskõlastada.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: Veebimees OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine leht ilmub

Toimetaja Asser Jaanimets

märtsi lõpus

Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.
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Pärnu aukodanik Neeme Järvi
peab Kontserdimaja saali oma
lemmiksaaliks
Pärnu linna vastne aukodanik
Neeme Järvi on üks maailma
tuntuimaid eestlasi. Pärnu
aukodaniku tiitli puhul oli
Neeme Järvi nõus andma lühikese intervjuu, mida me siinkohal koos faktidega refereerime.
Kuigi Neeme Järvi on sündinud 1937. aastal Nõmmel, on
tema vanemad pärit just Pärnust. Ilmselt on seotus läbi esivanemate see, mis maestrot
igal suvel Pärnusse toob.
Samas nimetab Järvi Pärnu
Kontserdimaja saali oma lemmiksaaliks. Ühtlasi toob ta
meie suvepealinna magnetitena
veel esile festivale, loodust ja
merd.
Neeme Järvi on üks
maailma enimplaadistatud
dirigente
Neeme Järvi on dirigendina
tuntud kõikjal maailmas. Ta
teeb tööd Göteborgi Sümfooniaorkestri peadirigendina ja
Royal
Scottish
National
Orchestra peadirigendina (alates aastast 1984).
Teenete eest Shotimaa esindusorkestri ees on ta valitud Aberdeeni Ülikooli audoktoriks.
1990. aastal austab Royal
Scottish National Orchestra
Järvit tiitliga Conductor Laureate for Life. Alates 1990. aastast on Järvi Detroidi Sümfooniaorkestri muusikadirektor.
Lisaks on ta veel Japan
Philharmonic Orchestra First
Principal Guest Conductor.
Sellest, et Neeme Järvi saavutuste taga on lisaks meeletule
andekusele üliinimlik töö,
kõnelevad ka numbrid. Viimase kümne ja poole aasta
jooksul on Neeme Järvi andnud 125 linnas 1119 kontserti,
juhatanud 72 orkestrit.
Järvi dirigeeritud muusikaga
on alates 1983. aastast välja

antud 357 CD-d. Tegu on ühe
enimplaadistatud dirigendiga
maailmas.
Neeme Järvi nendib, et selline
töötempo pole kerge, kuid võimalik. Ilmselt võib tema puhul
väita, et tohutu armastus oma
töö vastu on see, mis energiat
annab. Ka nendele noortele,
kes sooviksid maailmas dirigendina läbi lüüa, soovitab
Järvi eelkõige tutvuda hea
muusikaga ning sellega fanaatiliselt tegeleda.
Järvit seovad Pärnuga
esivanemad
Järvi on Pärnu külaline eelkõige suviti, mil Pärnus toimuvad temanimelised meistrikursused. Järvi enda sõnade
kohaselt on suvi meistrikursuste läbi viimiseks just parim
aeg, kuna enamik dirigente
teistel hooaegadel oma tööga
niivõrd hõivatud, et taoliseks
toredaks ettevõtmiseks leiaks
aega vaid väga vähesed.
Tõsiasi, et enese täiendamisega
tegelevad aga dirigendid puhkuse arvelt, räägib selle ala
parimate tegijate pühendumuse
kohta nii mõndagi.
Suvel tähistab Neeme Järvi aukartust äratavat 70. juubelit.
Aukartust äratavat just seetõttu, et erinevalt teistest selles
eas kodanikest, ei näi Neeme
Järvi jõud raugevat. Täpseid
plaane pole ta enda sõnul veel
juubeliks teha jõudnud ning
jääb konkreetsete plaanide
kommenteerimisel
napisõnaliseks.
"Eks aeg näitab."
Lähiaja tegevustest on siiski
paika pandud koostööprojektid
Philadelphia Orkestriga ja
Berliini Filharmoonia Orkestriga, meistrikursused Pärnus ja
Haagis ning juubelifestival
Hollandis.

Prantsuse nädal Pärnus!
Pärnus toimub 9.-16. märtsini Prantsuse nädal eesmärgiga tuua Pärnusse Prantsusmaa kultuuri ning arendada
nii mõlema maa sõprussuhteid.
Nädala raames valmivad Ammende Villa ja külaliskokkade
koostöös omapärased road, mida pakutakse erimenüüna nädala jooksul 10.-16. märtsini.
Meeliköitvatele maitseelamus-

Pariis: meenutus prantsuse
ehituskunstist, Triumfikaar.

tele on oodatud kõik linnakodanikud, kes peavad lugu
Prantsuse
kultuurist
ja
söögikunstist!
Kõikidel õhtupoolikutel on
pärnakad oodatud TÜ Pärnu
kolledzhisse, kus avaneb võimalus harida end läbi filmikunsti. Vaatamiseks pakutakse
nädala aja jooksul viit erinevat
filmi, millest igaüks rõhutab
Prantsuse filmikultuuri eripära.
Selleks et jääks kõlama kaunis
prantsuse keel, kuid et see
oleks arusaadav ka vaatajatele,
on kõik filmid varustatud
ingliskeelsete subtiitritega.
Prantsuse nädala avab pidulikult 9. märtsil Prantsuse suursaadik Daniel Labrosse Tartu
Ülikooli Pärnu kolledzhis.

16. veebruaril kell 15.00 andis volikogu esimees Ahti
Kõo üle sünnitunnistused ligi poolesajale väiksele
linnakodanikule, kes olid sündinud möödunud aasta
detsembris või käesoleva aasta jaanuaris.
Sündmust jäävad meenutama ka Pärnu linna poolt üle
antud hõbelusikad.

Linn toetab
kultuuriprojekte
4,5 miljoni krooni eest

Linnavalitsus kinkis
koolidele
Eesti ja Pärnu lipu

2007. aastal toetakse erinevaid
kultuuriprojekte kokku 4,5 miljoni krooni eest.
Enim toetatavad projektid on
David Oistrahhi Festival
400 000 krooni, Laste ja noorte
muusikafestival Muusikamoos
150 000 krooni, MTÜ Suupilliklubi Piccolo`le 100 000 krooni VI Rahvusvahelise Pärnu
Suupillifestival Baltic-Nordic
Harmonica 2007 ja konkursi
Baltic-Nordic Open korraldamiseks, Pärnu Ooperipäevad
2007 100 000 krooni,
Valgete Ööde Festival 80 000
krooni, Rahvusvahelise Folkloorifestivali Baltica 2007
maapäev Pärnumaal 88 000
krooni, XIV Rahvusvaheline
aktinäitus Mees ja naine
40 000 krooni.

Seoses vabariigi aastapäevaga kinkis linnavalitsus Pärnu
gümnaasiumidele, põhikoolidele, huvikoolidele ja lasteaedadele Eesti ja Pärnu tavasuuruses lipu (pildil).
Kokku kingiti 36 Pärnu
haridusasutusele 72 uut lippu.
Pärnu linnapea Mart Viisitamme sõnul tuntakse riigi
sünnipäeval isamaa üle uhkust,
palju räägitakse vabariigi ja
rahvuslipu sünniloost. Pärnul
oli otsustav roll vabariigi väljakuulutamise ajajärgul.
Linnavalitsus soovib kingituste
abiga järeltulijatele rohkem
teadvustada oma riigi ja
kodukoha tähendust, isamaalist
kasvatust ja kogukonna ühtekuuluvustunnet.

AJALUGU

23. veebruar 2007

Järgmise aasta 24. veebruaril tähistab meie riik 90.
aastapäeva. Küllap tõstab
Pärnu traditsiooni kohaselt
ka siis pidupäevalipud vardasse juba 23. veebruaril.
Eesti Vabariigi sünnilugu võiks
alustada lausa piibellikult:
enne läks välja Sõna ja alles
siis sündis riik.
Pärnu on läbi aegade ikka uhke
olnud, et Iseseisvusmanifesti
pühalikud sõnad läksid esimest
korda rahva sekka just siin 23.
veebruaril 1918. a. Iseseisvus
jäi siis tõesti alles sõnaks, kuna
juba 25. veebruaril hõivasid
keiserliku Saksamaa väed Eesti
mandrialad ning alanud räige
okupatsioon tõi meie rahvale
kaasa rohkesti kannatusi.
Enne kui sõna Vabadus meie
maal oma tõelise sisu omandas,
pidi eesti mees oma elu
pandiks pannes vastu seisma
idast üle Eestimaa veerevale
enamluse lainele ning Läti piiri
taga ähvardavalt relvad meie
riigipiiri poole suunanud sakslaste Landeswehrile.
Alles 2. veebruaril 1920.a.
Eesti Vabariigi ja bolshevistliku Venemaa vahel sõlmitud
rahuleping andis hingetõmbeks
aega ning lõi võimaluse hakata
raskesti kannatanud Eestimaad
tõeliseks iseseisvaks riigiks
kujundama. Kuid ka eelnenud
ränkadel aastatel elas inimeste
mõtetes ja südametes Sõna iseseisvusest, mis Pärnus läks
rahvahulkadesse 1918. aasta
23. veebruaril ja Tallinnas 24.
veebruaril. SÕNA elas, tegi
oma tööd ning sai teoks.
***
Iseseisvusmanifesti väljakuulutamisest on palju ja mitmel
pool kirjutatud. Seetõttu piirdugem siin vaid Pärnus aset
leidnud sündmuste lühikroonikaga.
20. veebruaril teevad Pärnus
resideerivad enamlikud soldatid ja madrused katse vangi
võtta Pärnu pataljoni staap,
kuid leides eest lahinguvalmis
eesti sõdurid, lahkuvad võitluseta.
21. veebruar. Pärnust lahkuvad vene relvaüksused ja
täidesaatev komitee.
22. veebruar. Pärnu pataljoni
komandör F. Tannebaum võtab
päevakäsuga nr. 41 täidesaatva
võimu Pärnu linnas ja maakonnas pataljoni kätte.
Kell 16 samal päeval tuleb
kokku linnavolikogu ja nimetab
esindajad toitlus asjade ning
korrakaitse organiseerimiseks.
Kell 18 samal päeval toimub
teatrimajas rahvarohke koosolek, mis toetab Eesti iseseisvuse väljakuulutamist ning
loeb vajalikuks erapooletu seisukoha võtmist välisriikide
suhtes. Pärnusse saabub Tallinnas enamlaste käes vangistuses olnud Eesti Maapäeva
saadik ja hilisem Pärnu linnapea Hugo Kuusner.
23. veebruar. H. Kuusneri
juurde saabub Eesti Maapäeva asjade valitseja J. Soop
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ning toob kaasa Iseseisvusmanifesti teksti korraldusega
see veel samal päeval välja
kuulutada. Korraldatakse Manifesti trükkimine ning linnarahva kokkukutsumine.
Kell 20 loeb H. Kuusner
ENDLA teatri rõdult suurele
rahvahulgale ette Iseseisvusmanifesti. Teatrimajale kerkib
rahvus-värvidega lipp.
24. veebruar. ENDLA ees peetakse kõnesid, Pärnu pataljoni
ja orkestri saatel suunduvad
teatri ette kogunenud inimesed
rongkäigus raekoja juurde, kus
koostatakse akt manifesti ettelugemise kohta Pärnus. Kaubanduskoolis peavad seltside
esindajad ja omavalitsuse liikmed nõu ning otsustavad saabuvad Saksa väed vastu võtta
ei sõbralikult ega vaenulikult
ning deklareerida nendele, et
Eesti on iseseisev ja VeneSaksa sõjas erapooletu riik.
Ööl vastu 25. veebruari saabuvad Pärnusse esimesed Saksa
väeosad. Peatselt arreteeritakse teiste rahvuslaste hulgas
ka manifesti väljakuulutaja
Hugo Kuusner.

Nõnda läks Sõna iseseisvusest
lendu Pärnus. Kuna Tallinnas
olid enamlased alles sees, loeti
manifest seal ette 24. veebruaril pangamaja saalis ja seda
kleebiti tänavanurkadele. Aastakümneid kandsid paljud asjaga seotud pärnakad okast
südames, et manifesti tekst dateeriti hiljem 24. veebruari
kuupäevaga.
Ajaloolased ütlevad, et Tallinna kuupäev on rahvusvahelise traditsiooni kohaselt asjakohasem, kuna seal oli väljakuulutajaks Eestimaa Päästekomitee, st tollane eestlaste võimuesindaja.
Oli kuidas oli, tähtsam on,
mida me nüüd, juba teistkordselt kättevõidetud iseseisvusega mõistame peale hakata.
Paar pilguheitu ajaloo
lehekülgedele
Lõik aktist Eesti Demokraatliku Vabariigi väljakuulutamise
kohta Pärnus:
"23.(10.) veebruaril 1918.a.
jõudis Pärnu linna Eesti
Maapäeva Vanemate Nõukogu
saadik hr. Jaan Soop ja tõi Eesti
Maapäeva Vanemate Nõukogu
poolt 21.(8.) veebruaril 1918.a.
välja antud ja selle akti juurde
pandud Manifesti Eestimaa
rahvastele väljakuulutamiseks
Pärnu kreisis ja linnas.
Manifesti ettelugemine pandi
Eesti Maapäeva liikme hr.
Hugo Kuusneri peale. 23. (10.)
veebruaril kell 8 õhtul luges hr.
Kuusner "Endla" rahvamaja
rõdult avalikult Manifesti
Eestimaa rahvastele ette, millega Eestimaa Manifesti määratud piirides 21.(8.) veebruarist
1918.a. iseseisvaks demokraatliseks Eesti Vabariigiks
kuulutatakse.
Ülemal ette toodud tõeolusid
kinnitame oma allkirjadega.
Käesolev akt on kolmes al-

Vabariigi 10 aastapäeva tähistamine Tallinnas
guskirjas valmistatud, millistest üks Eesti Maapäevale,
teine Pärnu linnavalitsusele ja
kolmas Pärnu maakonnavalitsusele on saadetud ja alal
hoitakse.
"

(Järgnevad
organisatsioonide ja linnarahva
esindajate allkirjad)

Nagu tekstist nähtub, on siin
tegemist iseseisvuse deklareerimise kolmanda kuupäevaga see esineb Maapäeva Vanematekogu poolt heaks kiidetud
tekstil.
Hugo Kuusner 15 aastat
hiljem Pärnu ajalehes:
"Saades vastavad volitused
juba Tallinnas, mida kinnitas
Maapäeva erilise saadiku saatmine minu juurde iseseisvuse
Manifestiga, sai minule osaks
ajalooline ülesanne Eesti Maapäeva Vanemate Kogu poolt
21. veebruaril 1918.a. vastuvõetud manifesti Eestimaa rahvastele ametlikult välja kuulutada esimesena, mida teostasin
Pärnus 23. veebruaril 1918.a.
täpselt kell 8 õhtul "Endla"
hoone rõdult tõrvikute loites ja
häälekõvendaja puudusel nii
valjult ja kuuldavalt, kuidas
haiged kopsud võtsid "
Oskar Kask, 1918.a. üliõpilane, hiljem Pärnu linnapea,
1928.a. Pärnu ajalehes:
"Õhtul kell 8 luges tuletõrjujate
tõrvikute valgusel manifesti
ette Maapäeva saadik Pärnu
linna poolt H. Kuusner. Kõlas
hümn, tervituskõned, eesti
pataljon laskis aupauke. Need
ei läinud küll korraga, aga
vaimustus oli suur. Nende
ridade kirjutaja ronis ühes
Rodionovi (ENDLA komandant - H.T.) ja Endla kojame-

hega Endla katusele, kus hr.
Kuutani käest saadud Jahta
sini-must-valge lipu katuse
peavardasse tõmbasime. Hurraa hüüded all! Kuid nagu
sümboliks sellele, et ajutiselt
iseseisvus kaob (okupatsioon),
ei läinud lipp hästi üles ja sõlm
tuli ette. Varsti aga lehvis ta
korralikult, uhkelt."
Riigivanem Konstantin Päts
Pärnu Päevalehes
24.02.1933. a.:
"Eesti Vabariigi asutamine sai
võimalikuks siis, kui kogu rahvas oma vabaduse eest meeleheitlikult võitlusse astus.
Esimesed rasked riigi asutamisaastad võideti kogu rahva
ühisel pingutusel. See annab
julgust loota, et ka praegusest
kitsast ja karmist ajast välja
jõutakse rahva karastatud tahtel ja üksmeelsel tegutsemisel.
Omal jõul oleme oma riigi asutanud, omal jõul peame teda
rasketest aegadest üle aitama.
Meid ei aita keegi, kui meie ise
ennast ei aita ja hädaldamisest
peastmist ootama jääme."
Eestimaa Päästmise Komitee
päevakäsk nr.2:
Käsime kõigis Tallinna kirikutes esmaspäeval, 25. veebruaril
1918.a. kell 9 hommikul Eesti
Maapäeva Manifest Eesti vabariigiks kuulutamise asjus
rahvale ettelugeda ja rahva
kokkukogumiseks kirikukellasid helistada. Käseme kõiki
koolidirektoreid ja koolijuhatajaid õpilastele Manifest ette
lugeda ja siis esmaspäev pühapäevaks kuulutada.
Tallinn, 24.veebr. 1918.a.

"Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul
kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvestpõlve on temas kestnud salajane lootus, et
hoolimata pimedast orja ööst ja võeraste rahvaste vägivalla valitsusest, veel kord Eestis
aeg tuleb, mil "kõik peerud kahel otsal lausa
löövad lõkendama" ja et kord Kalev koju
jõuab oma lastel õnne tooma.
NÜÜD ON SEE AEG KÄES.
Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene
tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani
purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab
end hävitav korralagedus, ähvardades oma
alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi
piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad
Saksamaa võidukad väed, et Venemaa
pärandusest omale osa nõuda ja kõige päält
just Baltimere rannamaid oma alla võtta.
Sel saatuslikul tunnil on Eesti Maapäev, kui
maa ja rahva seaduslik esitaja, ühemeelsele
otsusele jõudes rahvavolituse alusel seisvate
Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvaste enesemääramise õiguse pääle, tarvilikuks tunnistanud, eesti maa ja rahva saatuse
määramiseks järgmisi otsustavaid samme
astuda:
EESTIMAA, TEMA AJALOOLISTES JA ETNOGRAAFILISTES PIIRIDES, KUULUTATAKSE TÄNASEST
PÄÄLE ISESEISVAKS DEMOKRAATLISEKS VABARIIGIKS "
Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 21. veebruari

1918.a.vastu võetud Manifesti tekstist

Komitee
K.Päts J.Vilms

K.Konik

Kogunud ja koostanud
Hilja Treuberg

HARIDUS
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Koolilõpetajatel käes tihe poolaasta
keeles ja matemaatikas. Eksamimaterjalid koostab ja saadab
igasse kooli Riikliku Eksamija Kvalifikatsioonikeskus.

Silvi Murulauk
Linnavalitsuse
haridusnõunik
Kuigi on alles veebruarikuu
keskpaik, on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatel aeg jõuvarud ja tahtejõud oma tuleviku nimel kokku võtta ning
hakata eksamiks valitud ainetesse täie tõsidusega suhtuma.
Eksamiks valmistumisel tuleb
lähtuda ütlusest: raske õppustel, kerge lahingus.
Teadmisega, et oled pikka aega
sihikindlalt õppinud, on palju
kindlam tunne eksamile minna.
Tulemusedki on kindlasti töö
väärilised. Viimasel minutil
õppimine toob juurde ainult
lisapingeid.
Kuidas efektiivselt õppida, on
kindlasti aastatega selgeks
saanud. Siiski tuleb kasuks
vähemalt eksamiperioodi alguseni päevakava koostamine,
kus oleks planeeritud õppimine, huvitegevus, puhkus,
sõpradega suhtlemine
Õppimine on tõsine töö, mis vajab
eelkõige keskendumist, seda ei
saa teha televiisori vaatamise
kõrvalt või arvuti ees istudes
MSN-is sõbraga vesteldes.
Põhikooli lõpetamine
Põhikooli lõpetamiseks tuleb
sooritada kolm eksamit. Kõigile on kohustuslik eksam eesti

Viis kooli
sihtasutust
sõlmisid ühinemislepingu
Hansagümnaasiumi,
Koidula Gümnaasiumi,
Vanalinna Põhikooli, Ülejõe Gümnaasiumi ja Ühisgümnaasiumi sihtasutused sõlmisid
01.02.2007 ühinemislepingu Pärnu Koolide
Sihtasutuse loomiseks.
Linna koolide majandustegevuse korraldamise eesmärgil ellu
kutsutud sihtasutuse ülesandeks on koolidele
soodsa ja nõuetekohase
õppe- ning töökeskkonna
tagamine ning koolivarade efektiivsema ja
säästlikuma majandamise
korraldamine.
Sihtasutus hakkab
koolidega seotud projektidele toetusi ja eraldisi
hankima.

Kolmas eksam on valikeksam,
mille valib õpilane ise võõrkeelte, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo või
ühiskonnaõpetusest.
Valik tuleb teha 1. märtsiks.
Eksamiperiood on 4. -16.
juunini 2007.
Põhikool on lõpetatud, kui 9.
klassi õpilase kõigi õppeainete
aastahinded ja eksamite tulemused on vähemalt "rahuldavad". Õpilase kirjaliku aval-

Kui koolilõpetaja
tunneb, et on
õppimisega hädas
või ei suuda pingelistes olukordades
ise hakkama saada,
tuleb kindlasti
pöörduda nõustaja
või psühholoogi
poole.
Head eksamiõnne
kõigile, kallid
lõpetajad!
duse alusel võib kool väljastada lõputunnistuse ka kuni kahe
"puudulikuga".
Gümnaasiumi lõpetamine
Gümnaasiumi lõpetamiseks
tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm
peavad olema riigieksamid.
Gümnaasiumi lõpetajad tegid
oma valikud juba 20. jaanuariks. Riigieksamite mater-

jalid koostab ja valmistab ette
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
Eksamiperiood on 25. aprillist
15. juunini 2007.
Aga esimene, eesti keele (vene
õppekeelega koolides vene
keel) riigieksam toimub juba
14. aprillil.
Riigieksamitöid hindavad haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud hindamiskomisjoni liikmed.
Eksam on positiivselt sooritatud, kui eksamitöö hinnatakse vähemalt 20 palliga
(maksimum 100 palli). Kui
eksamitöö hinnati alla 20 palli,
tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks eksam sooritada uuesti.
Seda saab teha alles järgmisel
aastal.
Küsitavat riigieksamitulemust
on võimalik ka vaidlustada.
Gümnaasium on lõpetatud siis,
kui kõigis õppeainetes on positiivsed aastahinded ja eksamid
edukalt sooritatud.
Põhikooli ja gümnaasiumi
eksamite toimumist koordineerib haridusosakond, v.a
koolieksamid.
Koolilõpetajatel, vanematel ja
ka õpetajatel tuleb meeles
pidada, et eksamipunktid ei ole
siin elus kõige tähtsamad.
Need ei näita inimese tõelisi
väärtusi.
Kui kutsekooli või ülikooli
soovitud erialale sissesaamine
ühel aastal ei õnnestu, saab ju
valida mõne teise tee tulevase
elukutse suunas.
Kui koolilõpetaja tunneb, et on
õppimisega hädas või ei suuda
pingelistes olukordades ise
hakkama saada, tuleb kindlasti
pöörduda nõustaja või psühholoogi poole. Nii haridusosakonna kui ka õppenõustamiskeskuse spetsialistid on
valmis oma abi pakkuma.

Õpetajate palgad tõusid

Linnavolikogu kinnitas pedagoogide töö tasustamise
alused, palgaastmed ning palgamäärad.
Seoses linna eelarvest tasustatavate haridusasutuste
juhtide palkade uue süsteemi rakendumisega 1. jaanuarist
2007. a, on üldhariduskoolide direktorite palgaastmeid
tõstetud ühe astme võrra. Palgaastmete tõstmine on vajalik haridusasutuste juhtide palkade võrreldavaks viimisega,
lähtudes juhitava asutuse suurusest. Direktorite palgamäärade tõus on 22 protsenti. Õpetajate ja direktorite
asetäitjate palgamäärad kasvavad 15 protsenti.

Linnavalitsus
toetab sporti
ligi 10 miljoni
krooniga

Spordiorganisatsioonid saavad
tegevustoetust
1,04 miljoni krooni;
treenereid tasustatakse 4,5 miljoni
krooni eest;
olümpiakandidaatide toetus on
600 000 krooni,
esindusvõistkondade toetus on 1
miljon krooni;
spordiehitiste
majandamistoetust
makstakse 2, 97
miljoni krooni; traditsiooniliste
spordiürituste korraldamist
toetatakse
346 000 krooniga.

23. veebruar 2007

23. veebruar 2007
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Linnavalitsus pakub suvekaubanduse müügikohti
Linnavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise
korras kuni kolmeks suveks
rendile 60 müügikohta.
Rannaparki näeb Pärnu linnavalitsus ette 20 ning Rannapromenaadi jalgteele üheksa
müügikoha rajamist suveks.
Müügikohtades on lubatud
pakkuda suveniire, karastusjooke, jäätist, pakendatud
toidukaupu, ajalehti ja puuvilju
ning rentida rannatarbeid, jalgrattaid ja paate.
Pakkumisel on ka kolm veeatraktsioonide teenuse pakkumise kohta ning kaks minigolfiväljakut. Üheski rendile
antavas müügikohas pole
lubatud pakkuda alkohoolseid
jooke.
Kioskid peavad olema avatud
1. maist 30. septembrini, maaaladel asuvad müügikohad 1.
juunist 30. septembrini iga
päev kella 10-17, välja arvatud
sajuse ilma korral.
Lahtise müügipinna ruutmeetri
rendi alghind on 50 krooni,
kuid mitte vähem kui 500
krooni kuus. Kaubanduskioski
ruutmeetri alghind on 200
krooni, toitlustamiskioskil 300
krooni.

Pakutavad müügialad (ühe alal võib olla
mitu müügikohta)
- Jakobsoni park, kõnnitee
- Aia tn, mis piirneb Rüütli platsiga
- Ringi tn kõnnitee
- Supeluse ja Roosi tn nurk, kõnnitee
- Mere pst kõnnitee
- Mere pst haljastus
- Supeluse tn ja A.H. Tammsaare pst nurk,
kõnnitee
- Supeluse tn kõnnitee, mis piirneb Supeluse tn
23a kinnistuga
- Supeluse tn kõnnitee, mis piirneb Rannapargiga
- Ranna pst kõnnitee
- Rannapark, Kuursaali ja mere vahelisel alal
- Ranna pst 1 Mudaravila tagune tee
- Rannapark, kõnnitee (endine Lõbustuspark)
- Rannapromenaadi jalgtee, Kuuse tn mõtteline
pikendus:
- Rannapromenaadi jalgtee, Side tn mõtteline
pikendus
- Rannapromenaadi jalgtee, Lehe tn mõtteline
pikendus
- Rannapromenaadi jalgtee, Kuuse ja Side tn
vaheline ala
- Rannapark, Kuuse ja Side tn vahelisel alal
- Kesklinna rand, Side tn mõttelisest pikendusest
Raeküla poole
- Rannapark, kinnistu Ranna pst 3a kõrval
- kiosk Hiina Maja 9 m2.
- Rüütli tn, mis piirneb Lastepargiga
- Rüütli ja Pühavaimu tn ristmik
- Pühavaimu tn

Talvel paranda vankrit: Linnavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras kuni
kolmeks suveks rendile 60 müügikohta.

Kunstjääväljak ei ole muinasjutt
Tair Anton
Linnavalituse
kultuuriosakonna
peaspetsialist
Me kõik teame, et põhja- ja
lõunapoolusel on olemas igijää, mis vaatamata soojale ja
päikesele vastu peab ja liugu
lasta lubab. Kui soovime suve
järel kohe uisutama hakata, kas
oleme siis sunnitud reisi poolustele ette võtma?
Ei, sest inimene on õppinud ise
igijääd ehk siis kunstjääd tegema ning tehisjääväljakud pole
tänapäeval enam mingi ime.
Eestis on sellised uisuplatsid
olemas Tallinnas, Tartus,
Kohtla-Järvel ja Viljandiski.
Keerukas tehniline projekt
Kunstjääväljak on keeruline
moodustis maa sees ja maa
peal looklevatest torudest, seal
sees liikuvatest ainetest. Teisisõnu, väga keeruline tehniline lahendus, millega vähesed
profid Soome lahe ja suure
ookeani taga toime tulla
oskavad.
Selleks et jääd tegema hakata,
on vaja leida maa-ala, mis peab
olema hokiväljakust natuke
suurem, kaunilt jälgitav ja hästi
juurdepääsetav. Kogemused
näitavad, et kunstjääväljakud
on suureks huviobjektiks nii
endanäitajatele kui ka teiste
vaatajatele, seega suurele hulgale rahvale. Kui selline koht
on leitud, siis kulub uisuplatsi
ehituslikuks kordaseadmiseks
kolm-neli kuud.
Jääväljak, nagu enamus ehitisi,
vajab elektrit, vett ja kanalisat-

siooni. Kohale on vaja tuua
jäätegemise kompressor, ühendada mitmeid sadu meetreid
pikk torustikerägastik ja saabki
jääd tegema hakata. Et jää
kauem vastu peaks ja ka vihmase ilmaga uisutada saaks, on
vajalik ka katuse olemasolu.
See kõik tundub väga lihtne,
kuid!
Jääväljaku ehitamine ning jää
tegemine ja hooldamine ajavahemikul oktoober-november
kuni aprill, on võimalik siis,
kui meil jätkub tahtmist ja
huvilisi ning piisav hulk raha.
Finantsilises mõttes on liuväljaku loomiseks variante mitu,
alates rentimisest mõneks aastaks kuni linnale jääva kunstjääväljaku ehitamiseni. Vastavalt sellele on ka soetamis- ja
ülalpidamiskulud väga erinevad.
Meie linna oma
kunstjääväli!
Pärnus on hetkel ainult külma
talve ja ilma ajal töötav uisuväljak Lastestaadionil. Puupüsti täis staadioni jääväljak nii
hommikustel koolitundidel kui
hilisõhtul näitab, et linnas
elavad inimesed soovivad uisutada ning viimane aeg on ka
Pärnusse teha oma pika elueaga liuväljak!
Suvepealinnas on mitu ilusat
kohta kunstjääväljaku rajamiseks. Linnavalitsuse planeerimis-, kultuuri ja majandusosakond on asunud koos otsima võimalikku kunstjääväljaku
asupaika, kuhu on võimalik
luua liuväljakompleks koos
infrastruktuuriga.

Tundub, et hetkel on pärnakatel kõigil rohkesti tahtmist ja huvi, sest lisaks toob selline spordi- ja vaba aja veetmise objek linlasele uusi võimalusi, nagu siiani vähetuntud jäähoki või siis pea täiesti tundmatud jääkeegel ja
iluuisutamine.

LINNA
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Uudised
Linn laiendab Papiniidu ristmikku
Linnavalitsus omandas Papiniidu tänava ning ristmiku laiendamist
takistava Riia mnt 171 kinnistu. Kinnistul olev hoone lammutatakse, ristmikule ehitatakse kaks lisasõidurada ning kõnnitee
Papiniidu tänava Metsa ja Riia mnt lõigus.
Tee-ehitusprojekti järgi rajatakse ristmikule Papiniidu tänavalt Riia
maanteele väljasõidul parempöördega lisasõidurada. Ehitatakse
puudu olev kõnnitee osa Papiniidu tänava Metsa ja Riia mnt vahelises lõigus. Täiendavalt rajatakse ristmikule üks lisarada Riia poolt
otsesuunaga kesklinna poole. Liiklusohutuse tagamiseks jalakäijatele rekonstrueeritakse ülekäigurajad ning rajatakse ohutussaared Papiniidu ristmikule, Metsa tänava ja Papiniidu tänavate
ristumiskohale ning kino Mai ülekäigurajale.

Pärnu asub kaitsma linnalähedasi metsi
ATV-de ja krossirataste eest
Linnavalitsusse on pöördunud mitmed linnaelanikud, kes kurdavad ATV-de ja krossirataste omanike hoolimatu käitumise üle
terviseradadel ja linnalähistes metsades. Linnapea pöördus
Keskkonnainspektsiooni poole, selgitamaks võimalusi Uulu metsades ATV-de ja krossirataste sõidu keelamiseks või vähendamiseks seaduse- või eeskirjadega. Pärnu maakonnas on kehtestatud teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused, mille eesmärgiks on väärtuslike maastike
ja rohelise võrgustiku määratlemine.

Linn kinnitas Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
aastani 2025
Kava põhieesmärgiks on tehniliste, majanduslike ja organisatoorsete lahenduste andmine linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisele kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse
ning EL direktiividega. Arengukava tegevuskava on jaotati kaheks
perioodiks: aastad 20062013 ja 20142025, haakumaks
mitmesuguste linna, Eesti ja EL planeerimisperioodidega.

ARENG
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Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Avalik väljapanek toimub planeerimisosakonna
lakasaalis Uus tn 5. Planeeringuga saab tutvuda
tööpäeviti kella 8.0016.00 ja selle kestel võib esitada
koha peal, saata posti teel või elektronpostiga
yllet@lv.parnu.ee kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta.
28. veebruarini toimub Suur-Jõe tn 60 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Planeeringu eesmärk on kinnistu hoonestamine kuni
kolmekorruselise ärihoonega ja olemasoleva ehitusalase
pinnase suurendamine. Kinnistu maakasutussihtotstarve
on 100% ärimaa. Planeeritava ala suurus on ligikaudu
5601 m2
28. veebruarini toimub Suvituse tn 14 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Planeeritava ala suurus on umbes 1,8 ha. Planeeringuala
asub Suvituse tänava ääres ja hõlmab ühte kinnistut, millel
asuvad hooned Suvituse 14 ja Eha 2. Planeeringuga
nähakse ette taastusravikeskuse "Sõprus" hoonetekomplekti laiendamine ja Villa Wasa taastamine esialgsel kujul.
170-kohaline Sõpruse taastusravikeskus koosneb kolmest
majast: kolmekordne Eha maja ning kahekordsed
Sõpruse ja Vasa majad. 1938. aastal valminud Vasa maja
on arhitektuuriväärtus ja seda tahab linn taastada algsel
kujul, milleks tuleb lammutada hoonele 1967. aastal juurdeehitatud kagupoolne majaosa. Lisaks Vasa maja taastamisele tahab linn kogu sanatooriumikompleksi Suvituse
tänava poolsele küljele rajada uue peafassaadi ja -sissepääsu.

22. veebruarist 7. märtsini toimub Riia mnt 129a kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek
Planeeritav ala hõlmab olemasolevaid kinnistuid aadressidega Riia mnt 129a, Luule tn 2, Laine tn 2a. Kinnistul
paikneb ajutise muinsuskaitse alla võetud puithoone, mis
ehitatakse ümber kohvikuks. Planeeringualale moodustatakse 2328 ruutmeetri suurune üldmaa krunt, millele
rajatakse haljasala ja 536 ruutmeetri suurune liiklusmaa
krunt, millele rajatakse sõiduautoparkla.
Detailplaneeringuga on kavandatud 452 m2 ja 2139 m2
suurused liiklusmaa krundid, millele rajatakse Laine tänava
pikendus koos kahepoolsete jalakäijate teede ja puuderividega. Planeeringus on arvestatud madalama hoonestuse paigutamisega Riia mnt äärde ehitusjoonele ja kinnistu sügavusse planeeritakse kõrgem hoonestus.
28. veebruarist 13. märtsini toimub Väike-Posti tn 4 kinnistu detailplaneeringuavalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on umbes 535 ruutmeetrit.
Planeeringuala asub Pärnu kesklinna linnaosas ja hõlmab
Väike-Posti tn 4 kinnistut, kus hetkel paikneb amortiseerunud hoonetekompleks. Detailplaneeringu eesmärgiks on
olemasoleva ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega
krundi maakasutussihtotstarbe muutmine 100% korruselamumaa sihtotstarbega krundiks. Väike-Posti tn 4 kinnistule
planeeritakse kolmekorruseline korterelamu, mille kolmas
korrus projekteeritakse katusekorrusena. Hoone lubatud
suurim ehitusalune pindala on 187 ruutmeetrit, krundile on
lubatud ehitada üks hoone suurima kõrgusega 11,5 m.
Planeering näeb ette istutada kinnistule täiendavalt ilupuid
ja -põõsaid, rajatakse mänguväljak. Parkimine on ette nähtud korraldada oma kinnistu piires.

Pärnu ühisveevärk sai arengukava
Meelis Kukk
AS Pärnu Vesi
juhataja
Oleme täna olukorras, kus
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuseid saavatele
linnaelanikele on praegu kindlustatud hea joogivee kvaliteet
ja hea/rahuldav kvaliteet heitveekanalisatsiooni teenuste
osas. Samas, kaasatus veevarustusega on umbes 80 protsenti linna elanike koguarvust
ja umbes 66 protsenti kanalisatsiooniteenuste osas.
Hõredam asustus nendes piirkondades, kus toimub lähitulevikus laiendamine, tingib selleks suhteliselt suuremaid
kulutusi.
Arengukava seab
prioriteedid
Linnavolikogus 15. veebruaril
kinnitatud Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava (edaspidi
ÜVK AK) aastani 2025 põhieesmärk on tehniliste, majanduslike ja organisatoorsete lahenduste andmine Pärnu linna
ÜVK arendamiseks.
ÜVK AK annab hinnangu
valdkonna seisule, seab arenguprioriteedid ning arenguprogrammid aastateks 2007-2025.
See periood on jaotatud
kaheks, aastad 2007-2013 ja
2014-2025, haakumaks paremini mitmesuguste linna, Eesti ja
EL planeerimisaegadega. Eelkõige 1. jaanuarist 2007 Euroopa Liidus ja Eestis selle
liikmesriigina algava uus 7aastane programmperiood (eelarveperiood), mis hõlmab aastaid 2007-2013. Seoses uue

programmperioodiga uueneb
ka EL struktuuritoetuste jaotamise ja kasutamise reeglistik.
Linna ÜVK AK arengusuundade seadmisel on arvestatud
Pärnu alamvesikonna veemajanduskavaga. Selle eesmärgiks on säästva arengu ja võimalikult loodusliku veeklassi
tagamine ning mere-, pinna-, ja
põhjavee kvaliteedi, hulga ja
rezhiimi hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja
kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõudeid. Arengukavaga
on määratud kogu linna hoonestusalune
territoorium
ühisveevärgiga kaetud alaks ja
reoveekogumisalaks.
Mahukad investeeringud
Linna territooriumil on vaja
rekonstrueerida ja arendada
veetorustikku,
olemasolev
reovee-kanalisatsioon rekonstrueerida heitveepuhasti eluea
ja puhastuskvaliteedi huvides
ühisvoolsest
lahkvoolseks,
laiendada
reoveekanalisatsiooni, arendada kiirendatud
tempos sademevee-kanalisatsiooni. Reoveepuhastusjaam
vajab lisainvesteeringuid keskkonnanormide pingestumisel.
ÜVK AK käsitleb investeeringuvajadusi 7 valdkondliku arenguprogrammiga.
Prognoositav
minimaalne
investeerimisvajadus
arengukavaga vaadeldaval perioodil on 1,762 miljard krooni, sellest linna ja vee-ettevõtte osa
kokku 663 miljonit krooni.
Tegemist on eriti tõsise ülesandega.
Investeeringutele
katte leidmiseks kaasatakse AS
Pärnu Vesi omavahendid, linna

eelarves ette nähtud vahendid,
laenud, KIK-vahendid, EL abifondide avanevad võimalused.
Teenused kättesaadavaks
Eeloleval perioodil on põhirõhk sellel, et jätkuvalt luua
võimalusi ÜVK teenuste kasutamiseks teenustega täna katmata linna elanikkonnale ja
ettevõtjatele. Momendil käivad
võrkude laiendamiseks tööd
Vana-Pärnus. Alustasime ka
Raeküla linnaosas. Ühtekuuluvusfondi teise programmperioodi (2007 - 2013) on esitatud
kaasrahastamise taotlus Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosades torustike uuendamiseks-laiendamiseks.

Alustame projekteerimisega
Vingiküla ja Metsa tänava
(Raja Papiniidu vaheline ala)
piirkonnas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks lähiperioodil.
ÜVK AK on osa Pärnu linnas
toimuvast arenguprotsessist.
ÜVK AK loob eeldused linna
arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks, on lähtekohaks Pärnu linna ÜVK arendamisel, arengukava läbivaatamine-uuendamine toimub vähemalt iga nelja aasta järgi.
ÜVK AK annab infot ettevõtjatele ning linnakodanikele
linna ÜVK arendamise suundadest ja tulevikuarengutest.

KUTSEHARIDUS
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Algab stipendiumi
"Andekas Laps"
taotluste
vastuvõtmine

Pärnu Merenduskeskuse
ajalugu ja tulevik

Stipendiumile saavad
kandideerida kõik Pärnu
ja Pärnumaa üldhariduskoolide õpilased,
kes on aktiivsed ka
õppetöövälisel ajal ning
kellel ei piisa vahendeid
oma ande arendamiseks.
Stipendiumi taotlemiseks
tuleb täita ankeetiseloomustus ning lisada
soovituskiri.

Üleminekuaeg eelmise sajandi
lõpukümnenditel oli pöördeline kogu Euroopale. Kadusid
ja tekkisid uued riigid. Suveräänse riigina hakkas taaseksisteerima ka Eesti Vabariik,
kelle sünnivalude küüsi sattus
eelkõige kogu haridussüsteem,
sh kutseharidus, kus pesuvetega läks parda taha ka merealane koolitus Pärnus.
Tol ajal koolitati siin merespetsialiste kokku kolmes õppeasutuses ning töölesuunamised
ja vajalikud praktikad toimusid
üle kogu laia Venemaa, eriti
Kaug- Ida ja Põhjamere piirkondades.

Õppetöö uus algus
Õppetöö alustamiseks tuli
kõigepealt leida õpetajad,
remontida ja sisustada õppeklassid, luua asutuse toimiv
struktuur, koostada ja kinnitada
eestikeelsed õppeprogrammid
ja käivitada õppetegevus.
Esimene madruste grupp sooritas kutseeksamid 1993.a aasta
lõpus ja uue aasta alguses
käivitus juba lisaks madrustele
ka laevamotoristide koolitus.
Õppetöö toimus väikeses Esplanaadi 7 b majakeses, kuhu
mahtus ära administratsioon,
kaks õppeklassi ja üks praktikaklass.

Merle Tasane
Pärnu Zonta klubi

Stipendiumi eesmärgiks
on luua noortele võimalusi enesetäiendamiseks ja oma annete
arendamiseks.

Arno Maidla
Eesti Mereakadeemia
Pärnu Merenduskeskuse juhataja

Mereharidus tuulte
pöörises
Nendel segastel aegadel arvati,
et Eesti jaoks pole vaja meremehi nii suurel hulgal koolitada. Otsustati likvideerida kogu
merealane koolitus Pärnus.
Tolleaegsete koolitajate õppebaasid, töökojad, ujuvvahendid
veeti laiali ja sadamad erastati.
Möödus kolm aastat vaikelu.
Lõpuks aduti, et merealase algtasandi koolituse taastamine on
esmatähtis ülesanne merealases kutsehariduses. Loodud
Eesti
Merehariduskeskuse
juurde moodustati 1992. aastal
eraldiseisev ja isemajandav
Pärnu Merenduskeskus, mis
orienteerus madruste ja motoristide koolitamisele kursuste
korras täiskasvanud õpilaskonnale.

Zonta Pärnu klubi annab
igal aasta välja stipendiumi "Andekas Laps".
Eelmisel aastal pälvis
stipendiumi 14 noort ja
välja anti kokku 28 000
krooni. Stipendiumite
väljaandmiseks kogub
Zonta Pärnu klubi vahendeid enda korraldatud
heategevusprojektidega.

Dokumendid asuvad
veebiaadressil www.
zonta.turundustugi.ee.
Stipendiumi taotluse võib
esitada laps ise, lapsevanem, üldhariduskooli
esindaja (klassijuhataja,
huvijuht, õppealajuhataja, ringiõpetaja jne),
huvikooli, huviringi,
huviklubi juhendaja,
puuetega inimeste organisatsiooni või mõne teise
organisatsiooni esindaja.

13. veebruaril allkirjastati Pärnus ühiste kavatsuste kokkulepe, kus omavahel lepivad kokku riik ja Pärnu linn, et
üks soovib ja teine võimaldab taasrajada Pärnu Merekooli. Kokkuleppele kirjutasid alla teadus- ja haridusminister. Mailis Reps ja Pärnu linnapea Mart Viisitamm
Koolituse vajadused näitasid
aga aina kasvuprognoose.
1995. aastal otsisime kootööpartnereid keskkoolide seast, et
luua nende juurde eelkutseõppe klasse, mis oleksid
olnud ettevalmistav hüppelaud
merealase kõrghariduse saavutamiseks. Esimeseks koostööpartneriks osutus tolleaegne 6.
keskkool (direktor hr Vihmaru)
ja kellega jätkub ka tänane
koostöö aga juba Hansagümnaasiumi ja pr Silja Kikerpilli
eestvedamisel, kusjuures sel
aastal lõpetab merendusklasside 10. lend.
1996.a. lõpetas Pärnu Merenduskeskuse 211, 1997 - 226 ja
1998 juba 312 kursuslast.
Kolimine ei anna haridust
Hubasest Esplanaadi hoonest
tuli ära kolida 1995. aastal,

kuna hoone anti üle linnale
ning me pidime end sisse seadma tühjalt seisvasse ja kinni
naelutatud Suur-Jõe 18 hoonesse.
Õppe korraldamise kõrval tuli
tegelema hakata hoone remondi ja õppetööks kohandamisega. Remonti vajasid korstnad
ja ahjud, kogu maja sai uue
katuse, kusjuures maja ei ole
veel tänaseni ühendatud linna
kanalisatsioonisüsteemiga.
Jooksin mööda ametkondi ja
ministeeriume, lootes lõppude
lõpuks oma koolihoone rajamiseni jõuda.
Projekteeriti mitmeid juurdeehitusi ja hooneid, kuid paraku,
kas vahetub valitsus või minister või hoopiski Mereakadeemia rektor, on ehitus alati piirdunud eskiislahendi või maketi
tasandiga.

Uued laevad, rohkem
mehi
Rahvusvahelised kvaliteedinõuded koolitusele on kaugelt
üle põlveotsas tegemistest.
Teiseks ennustan järsku merealase kaadrivajaduse kasvu
juba lähiajal.
Merele on tulemas uued kaasaegsed reisilaevad. Juba aprillis asub liinile uus Galaxy
tüüpi reisiparvlaev "Star", järgmisena "Fast", millele lisanduvad järgnevatel aastatel veel
uued kauba- ja autovedudele
orienteeritud laevad. Saarte
Liinid kavandavad käiku anda
veel lisaks kolm laeva. Iga laev
vajab vähemalt kahte komplekti meeskondi. Siit ka üleskutse
- tulge õppima mereasjandust!

nus ühiste kavatsuste kokkulepe, kus lepivad omavahel
kokku riik ja omavalitsus, s.o
Pärnu linn selles, et üks soovib
ja teine võimaldab taasrajada
Pärnu Merekooli.
Kokkuleppele kirjutasid alla
teadus- ja haridusminister.
Mailis Reps ja Pärnu linnapea
Mart Viisitamm.
Momendi tähtsuse ilmestamiseks olid sündmuse tunnistajaiks kaasatud merekooli
Pärnu õppegrupp, kes saaksid
olema antud kooli esimeseks
lennuks.
Meie teiega, armas lugeja,
ootame tõsiseid ja kiireid otsuseid. Küllap saame siin hakkama nii ehitamise kui ka
õpetamisega.

Tuul uuesti purjes
13. veebruaril allkirjastati Pär-

Soovin head pärituult meile
kõigile!

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.
Stipendiumi saajad
tehakse teatavaks 15.
aprillil kontserdil
"Andekas laps astub
lavale" Kontserdimajas.
Kontserdi lavastab Laine
Mägi. Üles astuvad
Pärnu ja Pärnumaa
andekad noored. Kuulda
saab nii laulu kui
orkestrimuusikat, säravaid soliste ja noorteansambleid. Oma oskusi
näitavad trikiratturid ja
võitluskunstide meistrid,
peotantsijaid ja pillimehed. Üllatusesinejad on
tuttavad telesaatest
"Tantsud tähtedega".
Piletid hinnaga 50 krooni
on saadaval Piletilevi ja
Piletimaailma müügikohtades ning
Kontserdimajas.

Foto
Aija
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Sündmused märtsis

NÄITUSED
Linnagaleriis
21.veebruar -17.märts Linnagaleriis (Aida 4) Ivar Veermäe
SISENE/VÄLINE
21.märts - 31.märts Haide Rannakivi, Edi Leet - foto & keraamika.
Kunstnike Maja galeriis
27. veebruar -17. märts Liina Viira & Haide Rannakivi MOEST & ELUST
Uue kunsti muuseumis
1. märts - 11. aprill UUESTI UUS. Ene Parsi tekstiilid.
13. aprill - 24. mai Karin Kalmani ja Urmas Bereczki keraamilised
objektid, portselan, fotod ja skulptuurid.
13. aprill - 24. mai Leena Kuutma personaalnäitus.
Raamatukogus
5. märts - 2. aprill Svetlana Markina maalide näitus Keskraamatukogu
trepigaleriis
5. märts - 2. aprill "Kunst on märksa tähtsusetum kui elu, aga kui tühi
oleks elu kunstita!" uusi kunstiraamatuid Keskraamatukogu laenutusosakonnas
5. märts - 2.aprill Eesti lasteraamatu (pea)tegelane Keskraamatukogu
lasteosakonnas
5. märts - 2. aprill Murdekeel ja murdekirjandus Keskraamatukogu
lugemissaalis
1. märts -15. märts Kitarrimuusika suurkuju Heitor Villa-Lobos
Keskraamatukogu muusikaosakonnas
16. märts - 31. märts Heino Eller ja Kodumaine viis Keskraamatukogu
muusikaosakonnas
27. veebruar - 31. märts "Võta kasutusele energiapomm" Ranna raamatukogus

Kuhu minna
16.-25. märts
Laste ja noorte
muusikafestival
Muusikamoos

tikogust, maitsestab ja serveerib
Pärnu Kunstide Maja pühapäeval,
25. märtsil kell 19.00 teatris
"Endla". 1 varras 25 krooni

Eesti ainuke lastele ja noortele
mõeldud muusikafestivali
"Muusikamoos" peamiseks osaks
on Pärnumaa koolinoorte
vokaalansamblite konkurss.
Festivali korraldavad Eesti
kevadisel koolivaheajal Pärnu
Kontserdibüroo ja Pärnu
Filharmoonia.

Piletimüük:
Piletimaailma müügipunktides,
Pärnu Kontserdimajas (445 5800)
ja teatris Endla (442 0666)
www.parnukontsert.ee

MUUSIKAMOOSI koostisosad:
KEVADÜMIN - 100 protsenti
Pärnu linna ja maakonna õpilaste
vokaalansambleid. Vürtsi lisavad
auhinnad, mille seas on ka selle
aasta õpilasfirmade tooteid.
Tasuta, antakse ühekaupa reedel,
16. märtsil kell 13.00 Pärnu
Kontserdimaja kammersaalis.
MOBIILIHELINAD - segu erinevatest mobiilihelinatest läbi aegade
reedel, 16. märtsil kell 19.00 Pärnu
Kontserdimajas.
Telefoni rollis on Pärnu
Linnaorkester, helinaid valib Jüri
Alperten. Seadistaja Tõnu
Naissoo, võrguoperaator Kai
Tarmula.
Serveering ühele 25 krooni
KOORIMOOS - 500 g ETV
Lastekoori, 200 g Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumi Noortekoori ja 1
teelusikatäis vokaalansamblit
"Greip" pühapäeval, 18. märtsil kell
17.00 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis. Täitsa muidu.
VÄGILASED - üks paras ports
pärimusmuusikat vana ja uut
moodi teisipäeval, 20. märtsil kell
19.00 teater "Endla" Küünis. 1
annus 50 krooni
LOOMADE KARNEVAL - C. SaintSaensi fantaasiatort, kihtidena
lõvid, antiloobid, elevandid, kalad,
luik.
Serveerivad Pärnu Linnaorkester
ning Kersti Adamsoni balletistuudio. Ülemkokk Elmo Tiisvald. 1
lõik 25 krooni, jagatakse neljapäeval, 22. märtsil kell 18.00 Pärnu
Kontserdimajas
PUUJALA JA ÜKSSILMA SÕDA röövlipraad Kaari Sillamaa retsep-

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

Pärnu Linnagaleriis
(Aida 4)
Eesti Kunstiakadeemia
Fotograafiaosakonna
meistri Ivar Veermäe
näitus "Sisene/Väline".
Näitus tegeleb inimesega, ühelt
poolt üksikisiku ning teiselt poolt
inimgrupi tasandil.
Inimene kogub väljastpoolt infot
enda sisse ning süstematiseerib
seda ning käitub vastavalt sellele
tulevikus. Info kogumine on lõputu
tegevus ning seetõttu on inimene
pidevalt vahepeal. Mõnel eluetapil
on korraga rohkem asju, mis sõltuvad endast ja on lahtised. Üks
pool näitusest tegelebki vahepealse ajaga. Olen portreteerinud
osa enda sõpradest ja tuttavatest,
kes on jõudnud teatud ajani, mil
neil on tekkinud mõned jooned,
mis võivad läbida kogu nende elu.
Kuid suuremal määral on palju
veel lahtine.
Teine pool näitusest tegeleb välise
ning muljega. Järjest tähtsamaks
on muutunud välimisest tekkiv
mulje ja turg tegeleb pidevalt selle
ülesehitamisega. Tekitatakse
märke, millele püütakse emotsioon juurde luua, mis sageli ka
edukalt õnnestub.
Mulje mõjutab suhtumist ning käitumist, millest omakorda jällegi
uued muljed tekivad.
Muljest sõltuv ning vahepeal on
hetkel ka Eesti. Geograafilise
asukoha ning väiksuse tõttu peaksime suurematele looma endast
positiivset kuju. Kuna suurematel
on võimalus käituda lähtudes oma
suurusest, siis ei ole nad sageli
üksteisega samal arvamusel ja
seega on mulje loomine raske.
Mulje sõltub tervikust, mille väike
asi võib kergesti rikkuda. Selline
väike asi võib sümbolilise tähenduse saada ning selle läbi suureks
asjaks muutuda.

23. veebruar 2007

Reedel, 2. märtsil
19:00 komöödia KOKKOLA Endlas
19:00 esietendus Endla teatri Küünis KARGE MERI hülgeküttide elust
19:00 orelil JEAN-PIERRE STEIJVERS (Holland)
Kontserdimajas

19:00 Peep Lassmann (klaver) Kontserdimajas
19:00 KOKKOLA komöödia Suures saalis

Laupäeval, 3. märtsil
19:00 VÄIKE ILLIMAR Endlas
19:00 eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ Endla teatri Küünis

Reedel, 16. märtsil
13:00 Kontserdimaja kammersaalis "Kevadümin"
19:00 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis
19:00 komöödia KODUABILINE Endla suures saalis
19:00 Kontserdimajas "Muusikamoos" - kontsert
"Mobiilihelinad"

Esmaspäeval, 5. märtsil
kell 18.00 Hullumaja Puhvetis kohtumine krimikirjanik Paul
Pajosega (Kunstnike Majas)

Laupäeval, 17. märtsil
19:00 ANGLO-EESTI DZHÄSSKVINTETT Kontserdimaja
Kammersaalis

Teisipäeval, 6. märtsil
15:00 Pärastlõuna raekojas "Elurõõmumosaiik" - 100 aastat
"Estonia" operetti
19:00 Kontserdimajas Francis Goya naistepäeva kontsert

Pühapäeval, 18. märtsil
16:00 Kontserdimaja kammersaalis festivali "Muusikamoos"
kontsert "Koorimuusikat"
19:00 Vana Baskini teatri etendus OMETI KORD Endla suures
saalis

Kolmapäeval, 7. märtsil
15:00 Kontserdimajas lastekontsert "VÕLUVITSA VÄGI"
19:00 Kontserdimajas Naistepäevagala Maarja & Koit
Neljapäeval, 8. märtsil
19:00 eesti klassika KAUKA JUMAL Endlas
19:00 Kontserdimajas naistepäevakontsert "Meestelt
Naistele"
Reedel, 9. märtsil
19:00 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis
19:00 komöödia täiskasvanutele LINDA TAHAB LAHUTADA
Endla suures saalis
Laupäeval, 10. märtsil
12:00 Lasteüritus "Karude jututuba" räägitakse kevadest ja
lilledest Keskraamatukogu lasteosakonnas.
19:00 komöödia KOKKOLA Endla suures saalis
19:00 etendus hülgeküttide elust KARGE MERI Endla teatri
Küünis
Pühapäeval, 11. märtsil
19:00 Moskva Operetiteatri etendus LÕBUS LESK Endla
suures saalis
19:00 Kontserdimajas Vennad Urbid "Päikesekontsert"
Esmaspäeval, 12. märtsil
18.00 Hullumaja puhvetis räägib elust ja inimestest Mart Juur
(Kunstnike Majas)
Teisipäeval, 13. märtsil
12:00 Lastekontsert VIGURIVÄNT Pärnu Kontserdimajas
Kolmapäeval, 14. märtsil
19:00 komöödia naiselikkusest AGNES eelviimast korda
Endla teatri Küünis
20:00 Teatrikohvikus Pärnu
Muusikakooli jazzmuusika osakonna
õpilased ja õpetajad
Neljapäeval, 15. märtsil
12:00 SABAGA TÄHT südamlik lugu
lastele, viimast korda Endlas Suures
saalis

Kolmapäeval, 21. märtsil
19:00 Kontserdimajas "Kolm klaverit"
Neljapäeval, 22. märtsil
18:00 Kontserdimajas "Muusikamoosi" kontsert "Loomade
karneval"
19:00 poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL Endla teatri
Küünis
Reedel, 23. märtsil
19:00 komöödia KODUABILINE Endla suures saalis
19.00 Ugala tearti tantsulavastus LIBAHUNT Endla teatri
Küünis
19:00 "I himmelen"/"Ülevalt taevast" EESTI RAHVUSMEESKOOR dirigent CARL HØGSET (Norra) Kontserdimajas
Laupäeval, 24. märtsil
19:00 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis
19:00 komöödia KODUABILINE Endla suures saalis
Kolmapäeval, 28. märtsil
19:00 etendus hülgeküttide elust KARGE MERI Endla teatri
Küünis
Neljapäeval, 29. märtsil
19:00 komöödia täiskasvanutele LINDA TAHAB LAHUTADA
Endla suures saalis
19:00 poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL Endla teatri
Küünis
Reedel, 30. märtsil
19:00 VÄIKE ILLIMAR. Väga selged pildid lapsepõlvest. Endla
suures saalis
19:00 eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ Endla teatri Küünis
19:00 KontsertJazz Riho Sibul - Robert Jürjendal - Peeter
Malkov Kontserdimaja Kammersaalis
Laupäeval, 31. märtsil
19:00 eesti klassika KAUKA JUMAL Endla suures saalis
19:00 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis

Möödunudaastase
Kevadümina
võitja
Sünky

Linnavalitsuse infotelefon 15 505 igal tööpäeval kell 8.00 -17.00
L i n n a v a l i tsu se h a ri d u so sa k o n d R ü ü tl i 23, te l 44 41 563
L i n n a v a l i t s u s e s o t s i a a l o s a k o n d Ku n i n g a 1 9 , t e l 4 4 4 5 0 8 2
L i n n a v a l i tsu se ra h a n d u so sa k o n d U u s 2, 44 31 238

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