Pärnu linna ajaleht
Uudised

Pärnu ühissõidukites eakatel
tasuta sõidu õigus

1. märtsist hakkas kehtima kord, kus kõik isikud
alates 70. eluaastast, sõltumata elukohast või sissekirjutusest, saavad kasutada Pärnu linna ühistransporti tasuta. Seni kehtis soodustus ainult Pärnu
linna eakatele. Soodustus kehtib kõikides Pärnu linnaliinide autobussides. Soodustus ei kehti Pärnu
linna läbivate maakonnaliinide bussides nr 40 ja 57.
Uue korra kehtestamisel kadus nõue eakatele tasuta
sõiduks linnavalituse tõendi järele. Alates 1. märtsist
peab sõidusoodustuse kasutajal kaasas olema
riigiasutuse poolt välja antud kehtiv dokument pass, juhiluba või pensionitunnistus.

19. märts 2007 Nr 12

tasuta

Pärnu 2006. aasta kultuuripreemia
laureaat on Sven Kivisildnik

Algab Vanapargi allee puude
noorendamine

Esmaspäeval, 19. märtsil algab Vanapargi allee
puude noorendamine. 128 mädanenud ja murdumisohtliku puu asemele istutatakse 165 uut
läänepärna istikut. Allee noorendamise näeb ette
linna arengukava, noorendamise on heaks kiitnud
Pärnumaa Keskkonnateenistus.
Vanapargi allee, mis kulgeb Kuninga tänava Põhikooli juurest Riia maantee algusesse, on 19. sajandi
lõpus rajatud looduskaitsealune allee.
Aastal 2002/2003 Vanapargi alleed uurinud Eesti
Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsendi Märt Hanso sõnul on puud füüsilise vanuse
piiril ning praktiliselt 100 protsenti tüvemädanikest
kahjustatud. "Kõnealusel alleel puude säilitamine esimese katastroofini on vastutustundetu," lisas Hanso.
1998. aasta torm ja järgnevate aastate tugevamad
tuuled on alleel murdnud 22 puud.
Istutustöödega koos paigaldatakse ka uus kõnniteede ja tänava valgustus. Allee jääb ka edaspidi
looduskaitse alla.

Uued töötajad linnavalitsuses

Aasta kahe esimese kuu jooksul on linnavalitsuses
ametisse asunud viisteist uut inimest. Tutvustame
teile, head pärnakad, ametnikke, kes linna ja elanike
teenistuses nüüd töötavad.
Majandusosakonnas asusid ehitusteenistuse peaspetsialistidena tööle Õie Lõmps ja Ago Raudsepp;
keskkonnateenistuse spetsialisti Kadri Kõresaare
poole saab pöörduda linna haljastuse küsimustes.
Linnavalitsuse üritusi koordineerib nüüdsest protokollinõunik Ene Kussmann. Linnaplaneerimises
aitavad jõu ja nõuga kaasa planeerimisosakonna
jurist Kaire Müür, linnaarhitekti teenistuse muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen ning ehitusjärelevalves töötavad ekspertiisi spetsialist Risto
Kikas ja insener Peeter Kase. Linnaarengusse läbi
turismimajanduse annavad panuse arengu- ja turismiteenistuse töötajad - juhataja Sander Jänes, linnaarengu vanemspetsialist Grete Kukk ja turismi
vanemspetsialist Tõiv Jõul. Linna rahaasju aitab korraldada rahandusosakonna raamatupidaja Ljubov
Jürgenson, heakorral hoiab silma peal munitsipaalpolitsei inspektor Raimo Zagorski ning sotsiaalinfo operaatorina aitab infot vahendada sotsiaalosakonna teenistuja Liia Press.

Paigas on linna
2007. aasta teedeehituskava
Loe lk 4

Foto: Indrek Aija
Pärnu linn tunnustas kirjanik-luuletaja Sven Kivisildnikku ja
omistas kirjamehele 2006. aasta kultuuriaastapreemia.
Sven Kivisildnik väärib Pärnu linna kultuuriaastapreemiat aastatepikkuse aktiivse kultuurilise tegevuse ja kõrgetasemeliste
loominguliste saavutuste eest. Seni on Pärnu linn loomeinimestest tunnustanud ikka muusikuid, teatriinimesi, kunstnikke.
Harva on nende hulka jõudnud kirjamehi, luuletajaid, dramaturge, ajakirjanikke. Käesolev preemia on hea võimalus
Eestis tunnustatud ja kõrgelt hinnatud luuletajat-kirjameest

Linnapea kirjutab
uuest koalitsioonileppest
Loe lk 5

vääriliselt esile tõsta. Kivisildniku nime all tuntud Sven Sildnik
avaldas eelmisel aastal kõrgetasemelise luulekogu Vägistatud
jäämägi, algatas kodumaise algupäraste ilukirjandusteoste sarja
Ji, mille egiidi all ilmusid tema enda, Piret Bristoli, Ivar Silla ja
Kaupo Meieli luulekogud. Samuti kirjutas ja lavastas Kivisildnik
Pärnus näidendid Rahvavaenlase hind 1 Johann Voldemar
Jannsen ja Rahvavaenlase hind 2 Konstantin Päts ning tegi
Pauerpointi teatrist omalaadse ja uudse kunstivormi.
Loe lk 3

Pärnu osaleb ülepiirilises
ranna-alade arengu
programmis
Loe lk 7
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evade eel uuenes Pärnu Linnavalitsus. Oleme
kiiresti asjaliku töörütmi kätte saanud. Värsked tegijad, abilinnapead Jane Mets ja Peeter Saunpere on
oma aktiivse hoiaku ja koostöötahtega lisanud uut
energiat. Juba varem kokku töötanud Vambo Taluga,
Simmo Saarega ja kõige kogenenuma Margus
Tammekiviga moodustus võimekas meeskond nii
koostöös volikoguga kui koalitsioonilepingu täitmisel.
Puudutagu see raamatukogu valmisehitamist,
Papiniidu ristmiku rekonst-rueerimist, kortermajade
hoovide korrastamist, ülekäi-guradade valgustuse
olulist parandamist, uue silla ja tööstusküla projekteerimist, Rannapromenaadi jätkamist jalgrajana kuni
Raekülani, linna eelarvest palka saavate pedagoogide
töötasu suurendamist või peredele alates teisest lapsest lasteaiamaksude kompenseerimist, jalakäijate ala
suurendamist kesklinnas jne.
Viies ellu valijate ja linnaelanike tahet, peame oma
töös kõige olulisemaks, et kogu linnavalitsus ja ametnikkond oleks eelkõige linna elanike teenistuses, mitte
vastupidi, nagu veel siin-seal kuulda kipub olema.
Pealiskaudsus ja kabinetti mittemahtuv ego peab meie
linna ja linnakodaniku teenindajate hulgast kaduma.
Teisiti käitujad tunneb rahvas kiiresti ära ja meie töösuhe nendega katkeb.
Kõlblusmeelt ja hoolivust käsu ja seadusega ei tagata,
selle arendab inimene endas ise või jääb ta nendeta.
See on kodanikuküpsuse küsimus. Rumaluse ja lollusega sõdiv kirjanik-mõtleja Sven Kivisildnik on
esimene kirjamees, kes Pärnu linna kultuuripreemia
laureaadiks kuulutati. Soovime talle loometöös jätkuvalt
teraseid mõtteavaldusi.
Kevad muudab meid kõiki toimekamaks, puhtust ja
korda taga nõudvaks. Ärgem jäägem pealtvaatajateks.
Kaunist ja toimekat kevadet!

21. märtsil kell 2.09
ALGAB KEVAD

Seminar inimkapitali
hetkeseisust ja võimalustest
20.-21. aprill toimub hotellis Strand VIII rahvusvaheline logistikaseminar, mis keskendub inimressursside arendamise võimalustele ning tööjõu potentsiaali maksimaalsele realiseerimisele.
Pärnu linnavalituse toetatava seminari korraldavad Tallinna
Tehnikakõrgkooli logistikatudengid.
Seminari peakorraldaja Rennat Alamets selgitab, et seoses kiirelt
kasvava majandusega vajavad ettevõtted üha rohkem tööjõudu.
Eestis on tööjõud muutunud eriti oluliseks strateegiliseks varaks ja
seda napib igas valdkonnas. Seminaril kuuleme erinevatest võimalustest, kuidas tööjõudefitsiitses olukorras paremini hakkama
saada. Samuti käsitleme ka teist väga aktuaalset teemat, milleks
on haridus. Seminaripäeva lõpetabki diskussioonpaneel teemal
Õppekavade ja tudengite vastavus tööturu tegelikule nõudlusele. Küsimusele, miks toimub seminar just Pärnus, vastab peakorraldaja, et Eestimaa suvepealinn pakub oma mitmekesiste puhkamisvõimaluste ja lõõgastava atmosfääriga suurepäraseid tingimusi hariva ja praktilise seminari korraldamiseks.
Logistikaseminari üheks eesmärgiks on tutvustada Eestit ja aidata
kaasa regionaalsele arengule. Seminari teise päeva lõpus külastame AS Wendre uut tootmiskompleksi ja Pärnumaa Kutsehariduskeskust. Ootame seminarile, kus jagavad kogemusi esinejad
Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Venemaalt ja Shveitsist,
Pärnumaa ettevõtjaid ja logistikahuvilisi. Toimub ka minimess,
kus võib tutvuda logistikaga seotud ettevõtete ja organisatsioonide
tegevusega ning luua kasulikke kontakte. Seminar on kahepäevane ning teisel päeval on kavas viia läbi töögrupid, mis aitavad
lahendada praktilisi küsimusi.
Lisainfo ja registreerimine: www.logistikaseminar.ee

19. märts 2007

Soome elamumessi korraldajad
tulevad suvepealinna
Linnavalitsusele ja Pärnu elamumessi korraldajatele tulevad 20.
märtsil külla Soome
elamumesside läbiviijad.
Elamumesside delegatsiooni võtavad vastu
volikogu esimees Ahti
Kõo ja linnapea Mart
Viisitamm.
Kahepäevase visiidi
käigus tutvustatakse
külalistele Pärnu linna
ja Pärnu elamumessiala Papiniidu silla juures, samuti räägitakse Pärnu elamumessi põhimõtetest ning koostöövõimalustest elamumesside korraldamisel Eestis ja Soomes.
Soome Elamumesside (Suomen Asuntomessut) delegatsiooni kuuluvad organisatsiooni tegevjuht Pasi Heiskanen, arendusjuht Oiva Hildén ja messijuht Pasi Hulkkonen.
MTÜ Eesti Elamumessid
juhataja Meelis Niin märkis, et

Soome elamumess on Euroopas unikaalne ja hästitoimiv
ning olnud suureks eeskujuks
Eesti elamumesside ülesehitamisel. Soomes on elamumesse
korraldatud juba 40 aastat.
Eesti esimene elamumess
toimub 2009. aasta suvel Pärnu
linnas.
Pärnu elamumessi uudistega
saab tutvuda MTÜ Eesti Elamumessid värskel kodulehel
www.elamumess.ee

Kolledzh korraldas Pärnus Prantsuse nädala
Pärnus toimus 9.-16. märtsini rahvusvahelise frankofiiliapäeva
raames Prantsuse nädal, mille eesmärk oli tutvustada Prantsusmaa
filmikunsti ja köögikultuuri ning arendada sõprussuhteid. Nädala
jooksul oli võimalus Ammende Villas maitsta prantsusepäraseid
toite, TÜ Pärnu kolledzhis tutvustati Prantsuse filmikultuuri ja
näidati filme.
TÜ Pärnu kolledzhi sõpruskool Prantsusmaalt  St Quentini turismi- ja hotellikool toetas samuti prantsuse kultuuri päevi.
Toiduvalmistamise õpipoisid Julien Barriere ja Charles Roux St
Quentini sõpruskoolist rääkisid Pärnu lehele, et nende jaoks oli
see väga tore nädal Eestis: Linn on väike ja armas. Olime ettevalmistatud, et ilm on palju külmem ja et lund on rohkem.
Erinevuste kohta Prantsusmaa ja Eesti vahel märkisid prantslased,
et inimesed söövad õhtust siin palju varem, Prantsusmaal olevat
õhtusöögi aeg tavaliselt poole kaheksast üheksani.
Koju tagasi jõudes lubasid noored kokad Pärnut ka teistele soovitada: kuigi Eesti on väike ja kauge, tasub siia siiski tulla, kuna
inimesed on südamlikud ja väga külalislahked!
Kokad Julien Barriere ja Charles Roux Ammende Villas
prantsuse roogasid tutvustamas.

Foto: Asser Jaanimet s

Koolinoorte
viktoriin
Pärnu
teemadel

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

23. aprillil

Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.

Foto: Asser Jaanimet s
Linnavalitsus tutvus Suur-Sepa uue administratiivhoone ehituskäiguga. Täna veel
kodanikke uksest oodata pole kuid alates augustikuust saavad
linnaelanikud kõik oma mured ühes majas ära lahendada.

Linnavalitsus on alates aastast 1998 läbi viinud Pärnu
teemalist koolinoorte viktoriini nii põhikooli kui ka
gümnaasiumi astmes. Ka
2007. aastal jätkab linnavalitsuse kantselei koos haridusosakonnaga väljakujunenud traditsiooni.
Viktoriiniga soovib linnavalitsus noorte pärnakate hulgas populariseerida kodulinna, kaasa aidata Pärnu ajaloo
tundmisele ning seeläbi lähendada noori oma kodukohale.
Selle aasta viktoriin saab
teoks 11. aprillil volikogu
istungite saalis.
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Kivisildnik: Olen pingutanud, nii et
vesi silmist väljas!

Fotod: Asser Jaanimet s
Miks valisid Pärnu?
Pärnu on juhus. Lihtsalt tuli
nii välja. Plaani Pärnusse kolida pole mul kunagi olnud.
Samas ilus väike puhas linn,
põgeneda pole ka otsest
vajadust.
Mõni Sinu loominguaustaja
on arvanud, et Kivisildnikke
võiks juurde toota. Kuidas
kommenteerid?
Siiamaani pole õnnestunud
isegi kunsti liinil toota, kunstnikest rääkimata. Egas kirjanik
ole modell või superstaar, et
ajad lambakarja kaamera ette
ja ongi tehtud. Need asjad ei
ole nii lihtsad. Kõike raha eest
ei osta ja vabrikus valmis ei
vorbi. Ja kui kellegi õnnestuks
mind kadudeta kloonida, mis
nad minudega peale hakkaks?
Riik ei jõua ju ühtegi kirjanikku üleval pidada.
Eesti on juba 15 aastat vaba,
ometi jätkub paigalseis 
nagu arvad Sa oma euromuinasjutus: 2003 oli
muinasjutuliselt õnnelik
aasta. Respublika sai
võimule, aga tulemust ei
olnud. Haritlased streikisid,
aga midagi ei juhtunud. Oli
valitsuskriis, aga kõik jäi
vanaviisi. Venemaa pidi
kallale tulema, aga tühjaks
lubaduseks jäi seegi.
Poliitikud, ärimehed, sportlased ja kunstnikud andsid
oma parima - aga ei midagi.
Sina rõhud endiselt sini-

mustvalgusele. Kaua Sa
sedasi tulutult jaksad?
Raske on pidada vabaks riiki,
mille seadused tulevad 85
protsenti võõrriigist, mille rahvas rügab võlaorjuses ja kelle
poliitikud on võõrvõimude ja
finantsoligarhia teenistuses.
See, et pole võõrvägesid sees,
ei tee välispankasid, võõrast
meediat ja võõraid väärtusi
olematuks. Jätkan seni, kuni
saab karistamatult põhiseadust
meelde tuletada. Ma ei aja tulu
taga, ma pole ahne.
Luuletamine on ka tulutu. Ja
mis siis? Miks ma peaksin
lambakarjaga kaasa määgima?
Kas Juhan Liiv tegi seda, või
Uku Masing?

tasin viimati siis, kui kirjutasin
poeemi Okaspuude
kasvutingimustest. See võis
olla nii aastal 1985. Tartus
Betooni tänaval.

Sinu pere? See, kuhu sündisid ja kelle oled ise enda
jaoks kogunud-loonud?
Olen pärit Rakverest teenistujate perekonnast, ema sai just
Ilveselt ordeni. Olen pingutanud, nii et vesi silmist väljas, aga aasta isa ega midagi
lähedastki pole minust saanud,
ühesõnaga rääkida pole
millestki.

Sul on Kirjanike Liidu
nimekirjas järjekorranumber 75. Kuidas iseloomustad
selle numbri taga seisvat
loomlast?
Pole seal ühtki looma ega last.

Hirohall astus Siuru
jälgedes, kündes samasuguse
innuga sööti jäänud põlde.
Kas agronoom Kivisildnik
on enda oskusi piisavalt rakendada saanud? Kus?
Kui täpne olla siis lisaks
agronoomi ametile olen õppinud nii ajakirjandust kui ka
usuteadust, aga see selleks.
Akadeemias omandatut kasu-

Sinu sõnakasutus paneb
lugeja paika: Sind kas
loetakse, või jälestatakse ja
loetakse. Mõni jätab lugemata ka.
Kellele Sa enda meelest kirjutad?
Nii palju, kui ma lugejatelt
tagasidet olen saanud, on 97
protsenti vaimustuses. Ma kirjutan endale ja kuna mul on
iseäranis arenenud kirjandusmaitse, siis on ka kõrge kvaliteet tagatud.

On öeldud, et 80ndatel pidi
kirjutajaks tahtja end kõigepealt tõestama n-ö elavate
klassikute arvustajana.
Seejärel sai ta loa ka ise
mida ette kanda. Sina valisid
aga oma raja: kritiseerisid ja
avaldasid samaaegselt, kirjutades kõigi 1981. aastal
liikmeskonda kuuluvate
kohta lühidalt ja otse. Miks
valisid skandaalse tee?
Kellele skandaalsus, kellele
ausus. Mulle hakkas lihtsalt
kohutavalt vastu, kuidas Tartu
kirjanikud üksteist taga rää-

kisid. Samas oli selles tagaselja sõimus palju tõtt, liigagi
palju. Seega otsustasin tõe
oma nimel avaldada. Otsus oli
õige, siiani meenutatakse hea
sõnaga. Kui palju on avaldamata kirjatöid, mis rahvasuus ja südames 20 aastat
vastu peavad, enne kui trükki
jõuavad?
Mida sa arvad end puude
külge ahistavatest kaaslinlastest?
Ma arvan, et sellest, kui nad
võtaks ahela ja tõmbaks sellega puudelangetajale üle küüru,
oleks rohkem kasu. Selge on
see, et raamatupoodide sulgejaid, parkide täisehitajaid ja
muid turufundamentalistlikke
radikaale on liiga palju siginenud. Paraku on hall mass
rahamasina ees käpuli ja talle
on kõik suvapohh. Teleka ees
ja ostukorvi järel päevi
õhtusse veeretades pole vahet,
kas kusagil veel mõni puu
kasvab või ei. Looduse ilu
tajumiseks on vaja enamat kui
ärijuhikoolitust.
Kui saaksid valida, kumba
nimekirja sooviksid kuuluda: 1981. või 2007. aasta
koosseisu?
Sihid on veidi kaugemal, teen
kõik, et olla aastal 3007 kirjanduses sama kõva tegija
nagu Jaan Oks (aastatel 1884
-1918 elanud Eesti kirjanik toim.) täna.
Seltskonnaga või konnaga
seltsis?

Kui võimalik, siis looduses,
maal, suvel Sanga talu vaikuses, mõnede heade sõpradega.
Mida on laiadel massidel
mulle anda? Mida on õllesummeri publikul pakkuda sellist,
mida Barry N. Malzbergi, Jüri
Ehlvesti, James Tiptree jr või
fs-i raamatutes ei ole? Vastus
on konn, sangas on mõned
õige pirakad kõred.
Millises väljaandes töötaks
ajakirjanik Kivisildnik?
Miks?
Ma töötan oma blogi kivisildnik.blogspot.com heaks, mida
on vähem kui aastaga 50 000
klienti külastanud. Tulemus on
tubli, kontakte kõvasti üle
keskmise eesti ajakirja. Mul
on veerud Keskuses,
Vikerraadios ja Muusas.
Regulaarselt avaldan
Loomingus, Vikerkaares,
Pärnu Postimehes ja teistes
lehtedes. Nii massiivsete
hobide kõrvalt on kaunis raske
ajakirjanikuna leiba teenida.
Pole mingit viitsimist kuus
sada lugu kirjutada nagu Posti
päevil. Samas, kui mõni karvaste muusikute leht taas
hinge sisse saab, olen käsi,
Pläkk oli mu eriline lemmik.
Sinu sõber Sinijärv on lisaks
kirjutamisele ka kokana
osav. Ilmutasid äsja
luulekogu Torti ja aborti.
Millist torti valmistad kõige
meelsamini?
Torti ja aborti ei ole
kokaraamat. Mina küpsetan

sellist sööki, millele rooste ja
koi peale ei hakka. Ma olen
raamatugurmaan, kartulite
õgimine pole minu ala. Minu
tagasihoidliku arvamuse
kohaselt jäävad loomalikud
eluavaldused loomalikeks eluavaldusteks, ükskõik kuidas ja
kui palju neid ka ei õilistata.
Söömisekunst, sittumisekunst
ja tapmisekunst jäävad mulle
kaugeks. Kehakultus on
üldine, aga sellest ei lasta
ennast segada. Lihaste ülesajamine, keha hilpudega
ehtimine, soolestiku ja
kehaavauste täitmine igasuguse sodiga on üldlevinud,
kuid mitte midagi enamat. Ka
halb luule on üldlevinud,
vahel levib katk, vahel gripp.
Elame üle. Või sureme.
Skandalist, luuletaja, ajakirjanik, agronoom,
reklaamitegija, kriitik. Kes
kõigepealt?
Eelkõige suur kirjanik. Paraku
on nii, et eesti vabariigi kultuuripoliitika viljastavates
tingimustes on ilukirjandus
kõige kindlam viis ennast
majanduslikult hävitada, siis
tuleb ennast ka muudel aladel
välja elada.
Samas, mis vahe on heal
luuletusel ja korralikul intervjuul ehk lööval reklaamlausel
- kõik nad liigutavad lugejat.
Raudpoltkindel, et see intekas
on kõrgema kirjandusliku
kvaliteediga kui 92 protsenti
luulet.

MAJANDUS
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Töömehed tulevad tänavale
poole me igal aastal liigume.
Autode juurdetulekut ei pidurda miski. Ei meil, ega mujal.
See on paratamatus. Me peame
seda tunnistama ega tohi sellele jalgu jääda.

Jane Mets
abilinnapea
Iga kaasaegse linna jaoks on
tänavate korrashoid, ehitus ja
ka hooldus eluliselt tähtis. On
ju tänavad linnale nagu veresoonestik inimesele.
Meil on viimastel aastatel tänavate korrashoiuga astutud nn
arterite
ja
lümfisõlmede
kallale, et linna energiavahetus
ei ummistuks. Vist on mõistlik
öelda  et ei ummistuks lõplikult. Ja kui midagi oleme
korda saanud, võtame seda
juba endastmõistetavana.
Unustame ruttu, palju selle
nimel sajad inimesed tööd ja
vaeva nägid ning kui palju me
tehtuga kõigile rõõmu valmistasime.
Võtame või Riia maantee
ümberehitusel kahe aasta jooksul tehtu. Korras organism
töötab reeglina hääletult. See
on meie lõppeesmärk, mille

Uusehitused ja
rekonstrueerimised
Kõige ulatuslikum tööde hulk
on tänavu Riia maanteel Metsa
tänavast Papiniidu tänavani,
kaasates suure ristmiku ümberehituse. Nii saab suurim
elurajoon endale lõpuks magistraalse, mõlemas suunas
kaherealise liikluskoridori ja
kaob pudelikael. Selleks ohverdavad oma olemasolu ka paar
rajatist ja meil teiega tuleb
suve teisel poolel ka ümbersõitudega leppida.
Jah, teedeehitus segab kogu
liiklust, kuid teisiti me ka ei
saa.
Samas rajoonis on Mai tänav ja
Tammsaare ristmik tänavu juba
kujunenud ja kujuneb veelgi
tõsiseks ummikukohaks.
Teeme sellegi kergemini
läbisõidetavaks.
Võtame lõpuni kasutusele Mai
elurajooni teise liiklussoone,
avades Laine tänavalt läbipääsu Riia maanteele.
Kesklinnas uuendame Ringi,
Pika ja Laia tänavate ristmiku.
Rannarajoonis on kavas rekonstrueerida Ranna puiestee,
lõigul Kuuse tänavast Side
tänavani ja Side tänav Ranna
puiesteest Kaarli tänavani.
Pindamistööd on ees Kanali,
Karusselli (Tammsaare-Pardi

lõigul), Kaevu, Tallinna maantee (Lille-Savi lõigul) ja Mai
tänaval (Papiniidu  Saare
lõigul).
Eesmärk  tänavad
tolmuvabaks
Selles suunas läheme tänavu
Kevade, Luite, Soo (PõlluMõrra) tänavatele. Aga mitte
ainult. Vana-Pärnus võtame
ette kogu teealuste trasside
paigutuse ning tänavate valmisehitamise Mõrra, Luha
(Emajõe-Põllu, Suur-Toome
(Haapsalu-Luha) ja Põllu tänavatel.
Kuna kõigi elurajoonide varustamine kanalisatsiooni- ja veetrassidega on tänu Euroopa
Liidu võimalustele ja AS
Pärnu Vee eestvedamisele aktiivselt käima läinud, siis
saamegi seda komplekstööd
Vana-Pärnus nii põhjalikult
teha.
Kahjuks ei jätku rahalisi
vahendeid nii palju, et kõik
Vana-Pärnu tänavad 2007. aastal peale trasside paigaldamist
asfalteerida. Osa töid lükkub
järgmisse aastasse.
Üldse seisab suur töö veel ees
kogu linna insenervõrkude
kaardistamisel ja uuenduskavade koostamisel. See on
küll lõputu töö kogu Eestis,
kuid EL abikäsi on siin tublisti
toeks.
Lisaks toetab muidugi meie
enda kasvav eelarve. Kõike
saame ju korraldada ainult tänu
sellele, et linnakassasse laekub
enam makse.

Ees ootavad uued
vajadused
Kõigele, mis tehakse, on eelnenud projekteerimine. Nii
mõnegi tänavuse töö lõplik
detail seisab veel projekteerijate laudadel.
Juba täna mõtleme ja kavandame tulevasi töid.
Järgmistesse aastatesse kanduvad Niidu 1 elurajooni tänavad
koos tehnovõrkudega, SuureJõe tn - Kastani tn - Lao tn;
Rüütli tn - Hommiku tn - Aia tn
Riia mnt parempoolsed kõnniteed Rähni tänavast Tammsaare tänavani; Paide mnt ja
Tammiste tee jalgrattateed ning
muud tarvilikku.
Igakevadine aukude
lappimine
Igal kevadel oleme olukorras,
kus tänavatel on palju nn
löökauke ja muid lagunemistunnuseid.
Erandlik pole ka see aasta.
Remondiööd algavad kohe, kui
ilmastik võimaldab, st ööpäevaringne õhutemperatuur peab
olema vähemalt +5 ja vihma ei
saja. Remondiks on lepingud
sõlmitud kolme erineva teetööde firmaga ja ajagraafik on
paigas. Kui ilm vähegi lubab,
peaks parandustööd lõppema
31. maiks.
Kogu abilinnapea tööde register on veel palju laiem. Vajab
ju eesmärk, et iga eelarvekroon
teeniks meie kõigi huve ja
hüvesid järjest paremini,
igapäevast sihipärast toimetamist.

Foto: Indrek Aija
Iga linnaeelarve kroon peab järjest paremini teenima
linlaste huve.

Peeter Saunpere: Näen, et mind on usaldatud
Intervjuu planeerimisala abilinnapeaga
Olete ilmas palju reisinud.
Mida saaks ja võiks nähtust-kogetust oma nüüdses
töös Pärnus rakendada?
Eks iga kogukond ja paik
meie planeedil on arenenud
vastavalt oma tavadele, uskumustele ja, mis parata, ka
välismõjudele. Reeglina on
kõige vastuvõetamatum, et
välismõjude tõttu muudetakse
rutiinseid ja sisseharjutud
tavasid.
See kehtib ka linnaruumi planeerimisel. Ei kujuta ju
Pärnus ette näiteks Mehhiko
mudelit mitte lõpetada ehitusi, kuna hoone kasutuselevõtt toob kaasa suured
maksud. Sealse tava kohaselt
on hoone ülemine korrus
lõpuni ehitamata.
Või India, kus kortermaja
asub kõrvuti lehmalaudaga.
Samuti ei näe ma Pärnut pilvelõhkujate linnana. Olen
seisukohal, et Kesk-ja PõhjaEuroopale omased planeerimismudelid on meile sobivad. Pärnu linnaruum peab

arenema läbi meie oma
kogukonna silmade ja võimalikult avalikult. Nii kujundame
oma elukeskkonda ise. Väljast
sisse toodud mõtted ei pruugi
olla kõige paremad.
Kuidas võtsite uue ameti
vastu, milliste probleemidega, millise kindlustundega?
Eks ikka Pärnu linna
kodanikuna ja põlise räämakana. Tahtega anda endast
parim tagasi siia, kust olen
selle ise saanud. Probleemiks
oli omandatud eriala ja pikaajalise tööandja vahetus, st
rutiini muutmine.
Kindlustunnet andis mulle
tingimusteta pakutud abilinnapea koht. Näen, et mind on
usaldatud.
Kas Septembri ehituse
ümber kestev konflikt on
elukäsitluse, poliitika või
asjaajamise küsimus?
Täna võib öelda, et elukäsitlus
on rakendatud poliitikavankri
ette ja piitsaks on asjaajamine.
Kui vaadata korraldatud
protestiaktsioonide-nõudmiste
muutumist (kord pargipuude

kaitse, siis üleujutuste
alale uus planeering ja
lõpuks seaduste tõlgendused), siis tundub
küll kogu aktsioon
rohkem po-liitiline.
Möönan, et asjaajamine oleks võinud
olla küll teisiti korraldatud.
Mida ise pärnakana
hindate endise (äsja
vahetunud) linnavalitsuse töös kõige
enam? Mis jättis
soovida?
Jõulisus oli ühtpidi
hea, teistpidi töötas ta
iseenda vastu.
Tihtipeale kiputakse
unustama tõsiasja, et
linnavalitsuse töötaja
tööandjaks on linnarahvas. Seda unustades tekib ümbritseva
suhtes üleolev suhtumine.
Mis on Teie peamine
eesmärk praegusel
ametikohal kõige
konkreetsemalt?

Planeerimisosakonna stabiilne
ja jätkusuutlik toimimine. Läbi
selle lahenevad paljud asjad
iseenesest. Muret teeb 2009.
aastal esmakordselt Eestis
toimuv Elamumess. Täna on
planeeritud tegevusest mahajäämus pea neli kuud.
Praeguses koalitsioonileppes
on uudsena kohustus rajada
jalgtee promenaadist
Raekülla. Milline on selle
suure ja vajaliku rajatise
valmimise ajagraafik ja
palju see maksab?
Linnavalitsuses alustasin selle
teema käsitlust. Praegu on
veel vara anda arvamusi nii
valmiva jalgtee pikkuse kui ka
maksumuse osas.
Kas Pärnu jõe kaldad on ka
Teie arendustegevuses kuidagi oma koha leidnud?
On. Ja esimesed sellesisulised
otsused on ka juba tehtud.
Pärnu jõe kaldad jäägu kõigile
võimalikult avatuks. Plaanis
on ka Jaansoni raja arendamine jõe vasakkaldale.
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Kõige rohkem vajame mõistvat koostööd
naavia tipp-puhkelinn võikski
sellisest sisulisest koostööst
juhinduda.
Me ei ela ju ainult külalistele ja
ainult kolm-neli kuud aastas.
Oleme oma kodu arendajad
kogu aeg ja igavesti. Külalised
on vaid osa meie elust, osa
linna planeerimisest ning tulubaasist. Kui suudame oma põhiarengus ja linna korrastamisel enda elanike mõõdupuust lähtuda, oleme õigel teel.
Nii käsitlemegi me oma kodulinna suunamist.

Mart Viisitamm
Linnapea
Mida suuremaid eesmärke endale seame, seda tihedamat
koostööd meie vahel tarvis on.
Ka tippsportlased ja -kunstikollektiivid vastavad nagu
ühest suust vaid nii, kui nende
edu
põhjusi
uuritakse.
Pärnu kui Eesti ja Skandi-

Jätkame energilisemalt ja
üksmeelsemalt
Linnaelu korraldamine on samuti üks pidev reageerimine ja
ühelt teemalt teisele lülitumine.
Läheks üsna sõgedaks, kui peajoont ehk koalitsioonilepingut
eesmärgina silme ees ei oleks.
See on raamistik, kuhu valimislubadused meid suunanud
on. Hea, et enamus valijatest
just neid, meie poolt pakutud
teemasid, oluliseks pidas.
Keskerakonna, Reformierakonna ja Rahvaliidu kolmikliit

on nüüd juba kuu aja jooksul
energiliselt tööd teinud.
Mis on teistmoodi?
Kõigepealt tööõhkkond. Konkreetsus. Asjatundlikkus. Need
asjad lubavad palju. Sihiks on
eesmärkide täitumine.

Endises koalitsioonis, pooleteise aasta jooksul, oli ka
palju kordaminekuid  Riia
maantee uuenemine, Rannapromenaad, Rüütli tänav, Riia
maanteele rehabilitatsioonikeskuse rajamine, pensionäride
meelespidamine inflatsiooni
leevendamiseks, noorte perede
toetamine pisipõnnide sünni
puhul, munitsipaalpolitsei käivitamine...
Nüüd saame järgmise sammu
astuda. Juba saavutatule ja seni
töös olevatele teemadele lisanduvad uued:
n Alates t e i s e s t (enne
kolmandast) lasteaias käivast
lapsest kompenseerime perele
lasteaiamaksu hiljemalt 2008.
aastast. Alustame eelkooliealiste koduste laste toetamise

süsteemi väljatöötamist. Minu
meelest on see ääretult oluline
ja vajalik töösuund.
Jätkame linna eelarvest palka
saavate õpetajate töötasu
suurendamist. Viime ühtsele
alusele üldhariduskoolide,
lasteaedade ja huvikoolide
pedagoogide töötasud.
n Tagame tasuta koolitoidu
põhikooli õpilastele alates 1.
detsembrist 2007.a
n Suurendame sünnitoetust
alates 2008.a. 5000 kroonini ja
maksame siis koolialguse toetust 2000 krooni.
n Hakkame koostama linna
uut planeeringut.
n Hiljemalt sügisel kehtestame Raba-Aia koridoril silla
ehituse planeeringu.
n Realiseerime LoodePärnu tööstuspiirkonna planeeringu.
n Töötame välja kuritegevuse ennetamise programmi
veel selle aasta lõpuks.
Projekti kaasatakse lisaks linnavalitsusele nii politsei kui ka
kolmas sektor. Turvalisus on
elu kvaliteedi tagatis!

n Tugevdame munitsipaalpolitseid.
n Koostöös päästeteenistusega seame sisse
autonoomse hoiatussüsteemi
üleujutuste, tormide ja muude
taoliste ohtude teadvustamiseks.
n Laiendame rannavalveteenuse osutamist.
n Jätkame videojälgimissüsteemi arendamist.
n Valgustame kõik Pärnu
tänavad, pargid, ülekäigurajad,
mänguväljakud, spordiplatsid,
skulptuurid ja mälestusmärgid.
See on väga ulatuslik mitmeaastane programm, millega
alustasime juba möödunud
aastal.
n Parandame linna liikluskorraldust, Ehitame
ülekäigurajad ohutumaks.
Suurematele ristmikele tulevad
helisignaalidega valgusfoorid.
n Suurendame jalakäijate
ala kesklinnas vastavalt rahvaküsitlusel ilmnenud linnakodanike soovidele.
n Loome paremad võimalused jalgrattaliikluseks;

n Rajame igasse linnaossa
spetsiaalsed koerte jalutuspargid.
Nagu lugesite, tegemist jätkub
ja uut on palju. Kuid samapalju on iseendast mõistetavat,
igapäevast ja jooksvalt
üleskerkivat. Alustame või
kevadise suurpuhastusega.
Oma koduümbruse korrastamise, remondid, värvimised,
istutamistööd. Tuleme sellegagi koos teiega toime. Selline
on Pärnu linna komme ja
väärikas tava.
Suur ja eriti vajalik töölõik on
linnavalitsuse liikmete jätkuvad kohtumised elanikega linnajagudes.
Eriliseks peame arutelusid
ümarlauas kolmanda sektori
aktivistidega.
Rõhutan  ainult koos
tegutsedes oleme suutelised
midagi märgatavat korda saatma.
Poliitikas on soleerimine hukatuslik, sellest tarkusest tuleks
oma mõttemaailma häälestama
hakata meil kõigil.

Munitsipaalpolitsei saab nüüd kiiremini reageerida
ole mitte niivõrd noori nende
käitumise pärast trahvida, vaid
ka neile selgitada, miks seaduseandja ikkagi tubaka- ja
alkoholitoodete tarbimist piirata soovib.

Simmo Saar
Abilinnapea
Aasta alguses võttis linnavalitsus vastu korralduse, millega
viidi uimastiennetuse peaspetsialisti ametikoht üle sotsiaalosakonna koosseisest munitsipaalpolitsei omasse.
Vaatamata asjaolule, et ametnike liigutamine ühe ametiasutuse sees suurt tähtsust ei oma,
on ka sellel käigul kindlad
põhjused.
Avaliku korra rikkumised
osa probleemist
Kuigi oma olemuselt kuulub
uimastite problemaatika sotsiaalvaldkonna alla, on nii mitmedki uimastiennetusega seotud tegevused otseselt seotud
avaliku korraga. Siinkohal
võiks heaks näiteks tuua politsei ja munitsipaalpolitsei ühisoperatsioonid, mille käigus on
tabatud alaealisi tubaka- ja
alkoholitooteid tarbinud noorukeid. Üheks uimastiennetuse
peaspetsialisti ülesandeks kujuneb edaspidi ka juhtumipõhine töö, kus eesmärk ei

Selgitamine hädavajalik
Äärmiselt oluline on ka pidev
olukorra kaardistamine.
Küsitluste läbiviimine potentsiaalsetesse riskirühmadesse
kuuluvate inimeste seas ning
loomulikult ka üldhariva tegevuse planeerimine.
Rahvakeeles liigitatakse uimasteid ohtlikeks ja vähemohtlikeks, kuid ükskõik milline
kontakt meelemürgiga selle
kasutamise eesmärgil on noore
inimese elus pöördepunktiks 
miski ei ole enam sama. Ja
kahjuks halvas mõttes
Selgitustööd aga ei vaja mitte
ainult õpilased, vaid ka õpetajad ja lapsevanemad. Kui isegi
politseinike seas on läbiviidud
koolitusi, tundmaks ära narkojoobes inimest, siis miks peaksid õpetajad sellist koolitust
vähem vajama? Loomulikult
läheb neil õpitud oskusi märksa vähem vaja kui korrakaitsjatel, ent arvestades inimelu hindamatut väärtust, on ka üks
varakult avastatud probleemne
noor inimene suur võit. Sest
suured asjad saavad teadupärast alguse väikestest.
Uimastiennetus kuritegevuse ennetamise osana
Uues koalitsioonileppes lubatud kuritegevuse ennetamise
programm saab üheks dokumendiks, millega sätestatakse
uimastivastase võitluse põhialused ka tulevikuks. Mainitud
programmi arutamiseks kutsu-

Foto: Asser Jaanimet s
Kuigi uimastiennetuse ametikoht toodi munitsipaalpolitei alla, jääb viimase põhiülesandeks siiski linna heakorra
eest hoolt kandmine. Uus liiklusvahend on siinkohal tubliks abimeheks.
takse veel enne suve kokku
ümarlaud, kuhu kuuluvad nii
linnavalitsuse, politsei kui ka
kolmanda sektori esindajad.
Kuigi praegu on välja töötatud
ka Pärnu uimastiennetuse arengukava aastani 2015 esialgne

variant, soovib siinkirjutaja
volikogule arutamiseks, parendamiseks ja vastuvõtmiseks
saata siiski dokumendi, mis
sätestaks kuritegude ärahoidmise üldisemalt. Ja kuigi paberid üksinda ei tee suurt mida-

gi, on neid ikkagi vaja  tänasel
päeval on meil toimiv koostöölepe munitsipaalpolitsei ja
politsei vahel, edaspidi on kavas sõlmida ka laiemat koostööd hõlmav lepe linnavalitsuse ja prefektuuri vahel.

Kõik see kokku moodustab
ühel ilusal päeval tervikliku
organiseeritud koosluse, millel saab olla vaid üks ja ühine
eesmärk  parem, tervem ja
turvalisem Pärnu.
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Uued detailplaneeringud
Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Avalik väljapanek kuni 27. märtsini 2007 planeerimisosakonna
lakasaalis Uus tn 5. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti
kella 8 - 16 ja selle kestel võib esitada kirjalikke ettepanekuid
ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal, saata
posti teel või elektronpostiga aadressile yllet@/lv.parnu.ee.
Detailplaneeringuala suurus on 685 m2. Planeeritav ala asub
kesklinnas Aia ja Kajaka tn nurgal ning hõlmab Aia tn 30b kinnistut. Planeeritav kinnistu asub ranna puhkepiirkonna vahetus
läheduses, kuhu üldplaneeringu kohaselt planeeritakse puhkepiirkonda teenindavaid ettevõtteid. Planeeritav ärifunktsioon 
puhkemajanduse arendamine on sellele kinnistule igati sobilik.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida kinnistule külalistemaja ja Pärnu linna üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa sihtotstarbe muutmine 100% ärimaa maakasutussihtotstarbeks. Krundile on planeeritud 40-kohaline majutushoone suurima lubatud ehitusaluse 300 m2 pindalaga. Hoone lubatud suurim kõrgus on 11m olemasolevast maapinnast. Külastaja juurdepääs hotelli nii Aia kui ka Kajaka tänavalt, hoone kaubaga
varustamine toimub maja tagant tupiktänavalt. Kinnistu piirded
tuleb asendada piirkonnale omases stiilis puitaia lahendustega.
Planeeringuga määratakse linnaehituslikud tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, haljastus ning heakord.
Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringud
Kaevu tn 39 kinnistu detailplaneering
Planeeritava ala suurus on ca 1314 m2, kuhu kavandatakse
kahekorruseline korterelamu ehitusaluse pinnaga 275 m2.
Krundil on lubatud 1 hoone, maksimaalne hoonestuskõrgus on
10 m olemasolevast maapinnast. Planeering näeb ette ühe
mahasõidu Kaevu tänavalt. Planeeritud on kommunikatsioonid,
haljastus, laste mänguväljak ning heakord.
Vahe, Rahu, Kitse ja Laeva tänavate vahelise kvartali
detailplaneering
Planeeritava ala suurus on ca 15 722 m2. Planeeringulahendus
näeb ette planeeritava ala jagamise üheteistkümneks väikeelamumaa krundiks, üheks kvartalisse planeeritud piirkondliku
kaubanduskeskuse rajamiseks ärimaa krundiks, suurusega 1326
m2 ning elamukruntidele juurdepääsu tagamiseks üheks 512 m2
suuruseks transpordimaa krundiks. Planeeritud 6 väikeelamumaa krundid on suurustega vahemikus 596  692 m2. Uutele
väikeelamukruntidele võib ehitada kaks hoonet, elamu ja kõrvalhoone, lubatud suurim kõrgus maapinnast on 9m ja korruseid
kuni kaks. Samad tingimused on seatud ka olemasolevatele väikeelamukinnistutele. Nende kruntide hoonestus vajab korrastamist.
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Vanapargi allee uuendamine
Inimesed vaidlevad, loodus tegutseb /Voltaire /
Kristiina Kupper
Linnaaednik, keskkonnateenistuse juhataja
Tähelepanelikumad linnakodanikud, kes Pärnu arengukava
või 2007. aasta linnaeelarvet
lugenud, teavad, et mitu aastat
on planeeritud looduskaitsealuse Vanapargi allee noorendamist - allee, mis kulgeb
Kuninga tänava Põhikooli
juurest Riia maantee algusesse.
Tegemist on raske otsusega,
Küllap ka 2007. aasta
kevadel Vanapargi
alleele istutatavad puud
peavad vastu üle
sajandi, nagu needki,
mis istutati 19. sajandi
lõpus ja mis on oma
aja tänaseks
ära elanud.
mida hea meelega teha ei
tahaks, aga paraku ei ole puud
igavesed. Legendi järgi toodi
19. sajandi lõpus istutatud allee
rajamiseks läänepärna istikud
Hollandist.
Juba 1998. aasta torm ja
järgnevate aastate tugevamad
tuuled murdsid alleel puid.
Järgnevate tormihoiatuste eel
tekkis mure kõnniteedel kõndivate inimeste ja tänaval seisvate/sõitvate autode pärast.
Alleel ei ole mõnest veel püsti
püsivast puust just palju järele
jäänud. Ainult üksik haru, ning
mõnest puust võib lausa läbi
vaadata.

Aastail 2002-2003 uuris
Vanapargi alleed Eestis väga
tunnustatud EMÜ metsandusja maaehitusinstituudi dotsent
Phd Märt Hanso. Puud on
füüsilise vanuse piiril ning
praktiliselt 100 protsenti tüvemädanikest haaratud. Järeldus:
kõnealusel alleel puude säilitamine esimese katastroofini on
vastutustundetu. Õnneks ei ole
aastail 2003 kuni 2007 midagi
tõsist juhtunud.
Veel 1996. aastal kasvas alleel
179 puud. Tänaseks päevaks
läheb mahavõtmisele 128 puud
(Rüütli tänava otsas kasvavad
nooremad 29 pärna säilivad).
Vahepeal on loodus ise oma
valikuid tehes puid langetanud.
Asemele istutatakse 165 uut
läänepärna istikut, mille tüve
ümbermõõt on 16 kuni 18 cm.
Ka uued istikud tuuakse
Hollandist. Esialgu kindlasti
silmale harjumatut lagedust
leevendavad kõrvalasuvate parkide suured puud ning Rüütli ja
Vanapargi tänava ristmikul kasvavad nooremad pärnad.
Istutustööde ajal paigaldatakse
ka uus kõnniteede ja tänavavalgustus.
Ajakirjanduses on räägitud, et
töid alles planeeritakse, aga
nüüd on käes reaalne aeg töid
alustada. Allee rekonstrueerimisega hakatakse pihta esmaspäeva 19. märtsi hommikul. Siis on ka liiklus ümber
korraldatud.
Loodame linnakodanike mõistvale suhtumisele! Küllap ka sel
aastal istutatavad puud peavad
vastu üle sajandi.

Foto: Asser Jaanimet s
Proua Aime Mirjam peab vanade ja mädanenud puude
mahavõtmist õigustatuks, sest need on ohtlikud pargi
ääres parkivatele sõidukitele ning jalakäijatele.

Pärnu osaleb Liivi lahe
rannikuala arendusprojektis
Katrin Rahu
linnavalitsuse
majandusarengu
peaspetsialist

kaasrahastatakse
Euroopa
Liidu ENTERREG III A EestiLäti piiriülese koostöö programmiprojekti vahenditest.

Sarnase elukeskkonna ja loodusega regioonidel on eluliselt
tähtis oskus tuua välja oma
piirkonna eripära ja iseärasused, mis puhkajad ja muidu
rändajad kohapeale meelitab.
Looduslähedaste piirkondade
eelis turismisuurlinnade ees on
puhtam keskkond, ehe loodus
ning vähem kära.
Tänu aasta-aastalt paranenud
liikumisvõimalustele suureneb
ka nende inimeste arv, kel jätkub huvi ja silma lisaks metropolidele ka väiksematele regioonidele.
Küsime endilt: kuidas tekitada
olukord, kus inimene läheb
Riiga ning külastab ka Liivi
ringi? Kuidas tõsta Liivi lahe,
kus ka Pärnul on suur roll,
piirkonna konkurentsivõimet?
Vastust, vähemasti osalist,
pakume Liivi lahe rannikualade kohalike omavalitsuste vahelise projekti LIVONIA MARITIMA näol, mida

Konkurentsivõimet parandab koostöö
Projekt algatati eesmärgiga
tugevdada Liivi lahe ranniku,
kujundlikult Liivi ringi, regionaalset
konkurentsivõimet.
Eesti poolelt Pärnu ja Kuressaare linnad, Saare ja Pärnu
maakonnad ning maavalitsused, Läti poolelt Riia lahe
ääres asuvad Talsi, Tukumsi ja
Limbazhi rajoonid moodustavad looduse poolest väga
atraktiivse piirkonna.
Seni on koostööd tehtud
peamiselt väiksemate turismiprojektide
arendamisel.
Laiemat strateegilist arendusja planeerimistegevust on tehtud vähe, kuigi võimalused
Läti-Eesti koostöös regiooni
ühiselt arendada oleksid suuremad, alustades investeeringuprojektidest kuni kultuurivahetuse ja ühistegevuseni välja.
Et elanike ja külaliste jaoks
atraktiivsena paista ning nende

ootusi ja vajadusi rohkem
rahuldada, orienteerutakse tegevusele, mis mõjutaks tootearendust ning oleks abiks
piirkonna turundusstrateegia
rakendamisel.
Võimalused ühise infrastruktuuri rajamiseks, olgu siis jalgrattateed või reisijate vajadusi
meelepärasemalt rahuldav mereühendus ning väikesadamate
arendamine, tuleb ära kasutada.
Õige strateegia on tähtis
Livonia Maritima projektiga
seoses valmib peagi Liivi lahe
piirkonna analüüs ja arengustrateegia, kus on fikseeritud
valdkonnad ja tegevused, mis
ühisarenduses edukad on ning
tõstavad piirkonna konkurentsivõimet. Nende teadmiste
põhjal on võimalik esitada
reaalseid strateegiast tulenevaid projektitaotlusi.
Väljatöötamisel on
rannikualade säästvat kasutust
sisaldavadpõhimõtted. Vahetatakse Eesti ja Läti keskkonnakorralduse ja -kaitse alaseid
teadmisi ning töötatakse välja

seisukohad rannaalade ruumilise planeerimise kohta.
Valmib turismisektori olukorra
analüüs, töötatakse välja ühised turismimarsruudid ja -tooted, koostatakse ühisturunduse
kava.
Samuti informeerime piirkonna arengust huvitatuid siinsetest koostöövõimalustest.
2007. aasta eesmärgid
Projekti läbiviijad on seadnud
eesmärgid, kuhu koostöös
soovitakse jõuda veel selle aastanumbri sees: teadmised Liivi
lahe rannaalade keskkonnakaitsest ja ruumilisest planeerimisest on vajalikud edasises tegevuses; jätkusuutlikkuse tagamiseks peavad
olema loodud eeltingimused
rannaalade säästvaks arendamiseks; kohalike elanikeni
ja turistideni on viidud Liivi
Ringi kui turismitoote kontseptsioon ja visuaalne identiteet; külaliste ligimeelitamiseks pakutakse lahendusi piirkonna turismiteenuste ja turismiobjektide turunduse parendamiseks.
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Maavalitsuse, Linnavolikogu esimehe Ahti Kõo ja linnapea Mart Viisitamme pidulik vastuvõtt
Eesti Vabariigi 89. aastapäeva auks Pärnu Kontserdimajas

Laulab Estonia poistekoor.

Mikk Dede esitas laulu
"Vaiki kui võid"

Raeteater koosseisus Meelis Sarv, Raido Keskküla, Karri Tiigisoon, Hanno Saks ja
Indrek Aija esitasid Linnakodaniku majas lavastuse iseseisvumise väljakuulutamise
sündmustest Pärnus, iseseisvusmanifesti ettelugemisest ja Hugo Kuusneri elusaatusest. Etenduse juhatasid resümeega 1918. aasta veebruarisündmustest sisse

Pärnumaa kooliõpilaste vabariigi aastapäeva rongkäik
marsruudil hotell Pärnu - Rüütli tänav - Vana Tallinna
tänav - Mere puiestee - Kuursaal.

23. veebruaril 2007 kell
16.00 hotelli Pärnu ees
toimunud Eesti Vabariigi
89. aastapäevale pühendatud miiting ja iseseisvusdeklaratsiooni
ettelugemine. Sõnavõtuga
esinevad Pärnu
Maavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Avo Juss ja Pärnu
Linnavolikogu esimees
Ahti Kõo.

Egon Elstein on üks seitsmest Pärnu teenetemärgi kavalerist.
Fotod: Jüri Vlassov

Linnakodaniku maja noorteklubi liikmed, Pärnu Koidula Gümnaasiumi 9a klassi õpilased Rauno Siinma, Priit Lätt ja Lauri Mihkels. Etendusele kirjutas stsenaariumi
Hilja Treuberg.
Fotod: Asser Jaanimets

Pärnu Linnavolikogu esimees Ahti Kõo ja linnasekretär Tiina Roht asetavad pärjad
Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi sünnikohta tähistava monumendi jalamile Tahkuranna vallas.
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NÄITUSED
Linnagaleriis (Aida 4)
kuni 31.03 Haide Rannakivi, Edi
Leet - FOTO & KERAAMIKA
Alates 4.04 Tarbekunsti näitus.
OLEN SULLE EMA Kuraator Kadri
Rebane
Kunstnike Maja galeriis
kuni 31.03 Liina Viira & Haide
Rannakivi MOEST & ELUST
Uue kunsti muuseumis
kuni 11.04 Andres Tarto fotonäitus
PÄEVINÄINUD PEEGLID
Pärnu Muuseumis
Kadunud ja veel ehitamata kirikud
Keskraamatukogus
Perioodikasaali galeriis Kultuuri-, eriala- ja pereajakirjad 1910-1940
Bruno Sõmeri erakogust.
Trepigaleriis kuni 07.04 Svetlana Markina maalide näitus
Laenutusosakonnas kuni 02.04 Kunst on märksa tähtsusetum kui elu,
aga kui tühi oleks elu kunstita!
Lasteosakonnas kuni 02.04 Eesti lasteraamatu (pea)tegelane
Lugemissaalis kuni 02.04 Murdekeel ja murdekirjandus
Endla Teatrigaleriis
Mati Küti isikunäitus ZEITGEIST
Endla Teatrikohvikus
Jüri Tensoni merefotode näitus
Ammende Villas
Margus Rumpi maalide müüginäitus KAHEKESI PAADIS

Kuhu minna
Mati Küti näitus ZEITGEIST
13. märtsil avati Endla
Teatrigaleriis Mati Küti isikunäitus
ZEITGEIST. Mati Kütt on tuntud
eelkõige kui tunnustatud
filmimees. Kuid see ei ole veel
kõik - tegemist on mitmenäolise
loojaga, kelle kätte sobib nii kaamera kui ka pliiats ja pintsel.
Maalijana on ta sisuterav ja
humoorikas. Näitus jääb avatuks
4. aprillini
Liina Viira ja Haide Rannakivi
FOLKLOORIKOKTEIL
Liina Viira on moekunstile pühendunud väliseestlane, kelle rahvariidemustriline kollektsioon on pälvinud kõrge tunnustuse 2006. a
Supernooval. Haide Rannakivi on
hinnatud Pärnu fotokunstnik, kes
on esinenud näitustel alates 2000
aastast.
Näitus Folkloorikokteil tegeleb
moeka eluga rahvuslikus võtmes,
kus Haide Rannakivi poolt kasutatud fotomeedium avab praktilisi
vaateid Liina Viira moekollektsiooni igapäevakasutusele.
Fotosid täiendavad moekad asjad.
Näitus jääb avatuks kuni 31.
märtsini.

Sündmused märtsis ja aprillis

Esmaspäeval, 19. märtsil
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele tantsukursused
Nooruse Majas. Aeglane fokstrott.

Kolmapäeval, 21. märtsil
kell 18.30 algajatele ja kell 19.30 edasijõudnutele line-tantsu kursused Nooruse Majas. Juhendaja Kaie Seger
kell 19 Pärnu Kontserdimajas KOLM KLAVERIT.
Margus Kappel, Evald Raidma ja Andu Kõiv.
kell 19 Endla suures saalis Rakvere teatri külalisetendus
KUIDAS ELAD?...ANN?!
kell 22 Kuursaalis Paraoke 2 BLONDI ETTE
Neljapäeval, 22. märtsil
kell 18 Pärnu Kontserdimajas Muusikamoosi kontsert
LOOMADE KARNEVAL
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele
tantsukursused Nooruse Majas. Tango
kell 18 Linnakodaniku Majas HAMLET, Kunstide Maja kool-teatri
etendus
kell 19 poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
Endla teatri Küünis
kell 22 Kuursaalis Kuumad 90ndad! DJ Rivo Tetterman
Reedel, 23. märtsil
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskuses Pärnu linna rahvakultuuri
üldkoosolek
kell 19 komöödia KODUABILINE Endla suures saalis
kell 19 Ugala tearti tantsulavastus LIBAHUNT Endla teatri Küünis
kell 19 Pärnu Kontserdimajas ÜLEVALT TAEVAST - Eesti
Rahvusmeeskoor dirigent Carl Høgset (Norra)
kell 20 Café Campas DJ Cortes 80ndate special
kell 22 Kuursaalis Mait Maltis & The Band
Laupäeval, 24. märtsil
kell 19 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis
kell 19 komöödia KODUABILINE Endla suures saalis
kell 22 Kuursaalis Kristjan Kasearu ja Paradise Crew
Pühapäeval, 25. märtsil
kell 15 Leinapargis mälestusmiiting
kell 18 klubi Rukkilill tantsuõhtu. Jakob ja Tõnu.
kell 19 Tervise Kultuurikeskuses paastumaarjapäeva kontsert
NAISTE TANTSUD ja sellele järgnev simman, kus tantsulusti
pakuvad Astrid Böning, Virve Köster, Ado Kirsi ja Olavi Kõrre
Kolmapäeval, 28. märtsil
kell 19 etendus hülgeküttide elust KARGE MERI Endla teatri
Küünis
kell 22 Kuursaalis Paraoke 2 BLONDI ETTE
Neljapäeval, 29. märtsil
kell 18 Linnakodaniku Majas HAMLET, Kunstide Maja kool-teatri
etendus
kell 19 komöödia täiskasvanutele LINDA TAHAB LAHUTADA
Endla suures saalis. Enne etendust antakse üle publikulemmiku
preemiad.
kell 19 poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL Endla teatri
Küünis
kell 22 Kuursaalis Kognito ja Agent M
Reedel, 30. märtsil
kell 19 eelviimast korda VÄIKE ILLIMAR. Väga selged pildid
lapsepõlvest. Endla suures saalis
kell 19 eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ Endla teatri Küünis
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Kammersaalis KontsertJazz Riho
Sibul - Robert Jürjendal - Peeter Malkov
Laupäeval, 31. märtsil
kell 19 eesti klassika KAUKA JUMAL Endla suures saalis
kell 19 noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES Endla teatri
Küünis
kell 20 Café Campas DJ Henry (kohvik Moskva) Smooth Lounge
House
kell 22 Kuursaalis Untsakad

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u
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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

Teisipäeval, 3. aprillil
kell 15 Pärnu Raekojas PÄRASTLÕUNA
RAEKOJAS Oksana Sinkova (flööt) ja Lea
Leiten (klaver)
kell 19 Endla teatri Küünis noortenäidend
PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES
Kolmapäeval, 4. aprillil
kell 19 Endla teatris Ugala teatri külalisetendusena Otfried Preussleri KRABAT.
Vana veski legend.

Neljapäeval, 5. aprillil
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia
KOKKOLA
kell 19 Endla teatri Küünis noortenäidend PÄIKESETÕUS VOLLI
JUURES
Reedel, 6. aprillil
kell 10 Pärnu Eliisabeti kirikus Suure Reede jumalateenistus
Laupäeval, 7. aprillil
kell 12 Endla teatri suures saalis lasteetendus JUSSIKESE
SEITSE SÕPRA
kell 19 Endla teatri Küünis etendus hülgeküttide elust KARGE
MERI
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia KOKKOLA
kell 19 Pärnu Kontserdimajas SUURE REEDE KONTSERT.
Barbara Zechmeister (sopran), Christoph Kögel (bass), Eesti
Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Roland Böer (Saksamaa).
Esmaspäeval, 9. aprillil
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Kammersaalis Baiba Skride (viiul,
Läti) ja Lauma Skride (klaver, Läti).
Teisipäeval, 10. aprillil
kell 19 Endla teatri Küünis noortenäidend PÄIKESETÕUS VOLLI
JUURES
Kolmapäeval, 11. aprillil
kell 19 Endla teatri Küünis viimast korda komöödia naiselikkusest
AGNES
Neljapäeval, 12. aprillil
kell 19 Endla teatri suures saalis komöödia täiskasvanutele
LINDA TAHAB LAHUTADA
Pühapäeval, 15. aprillil
kell 15 Pärnu Kontserdimajas kontsert ANDEKAS LAPS ASTUB
LAVALE
Pärnu Zonta Klubi korraldab teist aastat linna ja maakonna
andekate laste kontserdi (laulust, tantsust kuni trikiratturiteni
välja). www.zonta.turundustugi.ee
Kolmapäeval, 18. aprillil
kell 19 Pärnu Kontserdimajas VAT-teatri külalisetendus KIVID.
Reedel, 20. aprillil
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Kammersaalis GITARRISSIMA
(Ungari/Austria)
Teisipäeval, 24. aprillil
kell 19 Pärnu Kontserdimajas teatri Vanemuine külalisetendusena
G.Verdi ooper LA TRAVIATA. Lavastaja Taisto Noor.
Kolmapäeval, 25. aprillil
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Kammersaalis duo Maria
Uspenskaja ja Aleksei evtenko (Venemaa). Kavas: Mozart,
Schubert, Nebra, Glinka
kell 19 Pärnu Kontserdimaja suures saalis Jaan Tätte ja Marko
Matvere kevadkontsert

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

ISSN 1736 - 3942

9 771736 394206

