Pärnu linna ajaleht
Uudised
Linnavalitsus jätkab kohtumisi
linnaelanikega!
Hea Raeküla elanik!
OLED OODATUD
KELLA-SEITSME-TEELE
PÄRNU LINNAVALITSUSEGA
esmaspäeval, 23. aprillil kell 19.00
Raeküla Vanakoolis Lembitu tn 1.
Kohtumiseni!
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Laula või ise! Keegi ei
tahtnud koju minna...

Volikogu otsustas tulevase spordihalli
asukoha

Linnavolikogu otsustas rajada linna spordihall Riia
mnt - Tammsaare planeeringualale Riia mnt 129.
Multifunktsionaalne hall hakkab tegutsema
peamiselt spordihallina.
Pärnu linna arengukava aastani 2015 näeb tegevustena ette linna spordihalli projekteerimise ja ehitamise aastatel 20082010.
Volikogu võttis vastus ka otsuse jätkata uuringuid
kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuse rajamiseks.
Uuringute jätkamisel arvestatakse keskuse võimaliku
asukohana ka Sauga valda.

Pärnu sõudespordikeskuse
rajamise kava

Märtsikuu lõpus sõlmisid
kultuuriminister Raivo
Palmaru, linnapea Mart
Viisitamm ja Eesti
Sõudeliidu president
Rein Kilk ühiste kavatsuste protokolli, mille
eesmärgiks on toetada
sõudespordi arengut
Pärnu linnas ja rajada
kaasaegne sõudespordi
keskus Pärnu jõe kaldale.

Tulevane sõudespordikeskus

Linnavalitsus plaanib Vaasa parki
jääväljakut

Linnavalitsus soovib rajada esindusjääväljaku, mis
töötaks ka soojakraadidega. Esindusuisuplatsi
asukohaks on planeeritud Endla teatri esisel
Keskväljakul asuv Vaasa park. Pärnus on hetkel ainult külma talve ja vilu ilma ajal töötav uisuväljak
Munamäe juures Lastestaadionil. Puupüsti täis staadioni väljak nii hommikustel koolitundidel kui hilisõhtul näitab, et inimesed soovivad uisutada. Viimane
aeg on ka Pärnusse teha oma pika elueaga liuväljak.
Jääväljak tahetakse avada veel selle aasta numbri
sees. Täna on vaja läbi arutada jääväljaku suurus,
tehnilised tingimused, liiklusskeem,
turvanõuded. Hästi organiseeritud
uisuplatsi juurde kuuluvad ka tualett
ja turvakapid, võimalik on väikese
kohviku sisseseadmine. Tulevasel
uisuplatsil on ka linna kaunistav
funktsioon.
Uisuväljak Londonis

Lähiajal on Pärnuga
seotud hulganisti
konverentse ja
teemapäevi
Loe lk 3

Foto: Jüri Vlassov

Iga laulupidu algab Mihkel Lüdigi lauluga KOIT. Seekord lõi Leeloga laulu lahti maestro Kuno Areng.
Kevad on taidlejatele alati eriline. Talve jooksul
harjutatu tuleb rahva ette tuua.
Võimas oli laupäeva, 14. aprilli õhtul kontserimajas peetud Pärnuga seotud heliloojate lauludega kooride gala "Laula või ise". Midagi võrreldavat annab meie linna kultuurielus meenutada!
Kõik algab ju ühest või teisest mõttekillust,
ideest. Seekordne teoks tehtud mõte tuli pähe
muusikaõpetaja Toomas Vollile, säravale, töökale
ja energilisele üldlaulupidude üldjuhile. Arutati
juba kui mitmesajandat korda, kuidas saaks
meie rahvuse üht tunnusjoont, koorilaulu tava,
Pärnus veelgi elavdada.

Turismi käekäigust
Pärnus arutlevad oma
ala spetsialistid
Loe lk 4-5

Mõte võttis aeglaselt, kuid järjekindlalt tuld.
Linna kultuurijuhtidel on olnud paar omavahel
konkureerivat mõttesuunda. Koorilaul, rahvatants, suvemuusika. Ja midagi veel. Iga kord
tuleb toetuste suhtes valik uuesti teha.
Lauljatel läks seekord õnneks. Koorilaul pälvis
tähelepanu just tänu uudse vormi ideele. Kui
esmaettekandes oli ühislauluna kõlanud Toomas
Volli ja Helle Voogeli laul "Laula või ise", kestis
soe tänuaplaus kaua. Keegi ei tahtnud koju
minna. Kui lõpuks mindi, siis sooja tänutundega.
Loe lk 7

Priit Laos Lääne-Eesti
Päästekeskusest kirjutab
tulekahjude põhjustest ja
ennetamisest.
Loe lk 6
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Selgusid Pärnu-teemalise noorteviktoriini parimad

Linn läheb meile
korda

V

iimase kuu jooksul on tähelepanu linnavalitsuse
tööde, tegemiste, arvamuste, plaanide kohta meeldivalt suurenenud. Pea sadakond meediakajastust
üle riigi paljudes kanalites ühe kuu jooksul on väga
arvestatav hulk. Neist üle poole avaldati oma linna väljaannetes.
Märtsi alguses vaibusid valimisnääklused, kus isikutevahelised põrkumised varjutasid linna arengute teemad
täielikult. Nüüd on taas peamistena päevakorral niisugused jutud nagu nüüdseks oma koha kätte saanud
Hotell September, Vana pargi tulevik, uus jääväljak,
kavandatav linna spordihall, linnavalitsuse uus asukoht,
kevadine suurpuhastus ning munitsipaalpolitsei arenemine - teemad, mis köidavad nii kaalujate, otsustajate,
arvajate kui ka kriitikute meeli. On, mille kohta oma arvamust kujundada ja välja öelda. Ja seda võimalust ka tublisti kasutatakse.
Elav arutelu räägib teravdatud huvist ja
tähelepanust oma linna käekäigu vastu.
Kui käib nii elav arutelu, räägib see ainult huvist ja
tähelepanust meie linna käekäigu vastu. See teeb rõõmu.
Pole me enam unine talvine provints, vaid aktiivne
sadamalinn, kes peab oma elukorraldust oluliseks.
Tõusnud aktiivsusele lisab värvi ka ilmunud lugude kohta
kirjutatud internetikommentaaride plahvatuslik kasv. See
ongi võibolla peamine märk, et linnakodanikele läheb linnaelu korda ja ka avaldatavad lood pakuvad huvi. Kui
ajakirjanike ja arvajate jutud lähevad paljuski teravkriitilisteks kätte, siis kommentaaridest tugev 60 protsenti
mõistab hoopis linna ja oponeerib ajakirjandust. See julgustab avalikku arutelu ergutama ning toetama. Suhtume
seejärel kogu arutelusse veelgi tähelepanelikumalt ja selgitame omapoolseid positsioone põhjalikumalt.
Linnavalituse ja ametnike ülesandeid tähelepanu suurenemine muidugi kergemaks ei tee. Teravdatud pilgu all
olemine sunnib meid veelgi enam kokku võtma. Seeläbi
tõhustub koostöö avalikkusega veelgi ning ühiselt korraldame kodulinna toimimist paremini.
Las Pärnu linna elu läheb meile kõigile jätkuvalt korda!

Kutse linna heakorratalgutele!
Eelmise aasta talgutel korrastatud metsaraja lõik
Raekülas leidis suve jooksul palju kasutamist. Õpilasmaleva abiga paigaldasime raja äärde piknikupinke
ning rajasime sillad üle kraavide. Nüüd jätkame metsaraja korrastamist Hirve tn pikendusest Laane tänava
poole. Kutsume kõiki osalema 28. aprillil talgutel!
Koristame koos raja ümbrusest prügi, puhastame rada
võsast ja eemaldame liikumist segavate suuremate
puude oksad.
Kõik huvilised on oodatud kell 11.00 Raekülla,
koguneme Hirve ja Kalevi pst ristil. Soovitame jalga
panna kummikud, kätte kindad ja võimalusel võtta
kaasa kirved ja saed. Talgulistele pakutakse kehakinnituseks suppi. Võimalusel palume registreeruda e-maili
teel Sigrit.Kasemets@lv.parnu.ee
telefonil 5349 3355 või 442 7933.
Kui linnaelanikud peavad plaani korraldada ka oma
kodu/kooli/ettevõtte ümbruses heakorratöid ning vajate
selleks abi, siis palume ühendust võtta samadel kontaktidel!

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

21. mail

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

Foto: Urmas Luik
Pärnu Raekojas selgusid traditsioonilise koolinoorte "Meie Pärnu"
2007. aasta viktoriini võitjad. Põhikooli astmes näitas parimaid
teadmisi Pärnu Vanalinna põhikool. Järgnesid Ülejõe gümnaasium
ja Kuninga tänava põhikool. Gümnaasiumiastmes võitis esimese
koha Ülejõe. Koidula ja Raeküla gümnaasiumidele kuulusid vastavalt teine ning kolmas tulemus.
Igal aastal on linnavalitsus viktoriini mõlema astme esikolmikule

välja pannud auhinnad. Seekord sisaldab esikoha võidufond 12
000 kroonist reisitshekki, teise koha auhinnareisi väärtus on kuus
tuhat ja ning kolmas koht sai kolme tuhande kroonise reisitsheki.
Linnavalitsus koostöös haridusosakonnaga on Pärnu-teemalist
koolinoorte viktoriini nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele
läbi viinud alates 1998. aastast.

Kohus ei võtnud menetlusse Soosaare kaebust "Septembri" ehitusloa tühistamiseks
Tallinna halduskohus jättis Mark Soosaare, Valter Parve, Helgi
Metsa ja Elmo Endreksoni tühistamiskaebused apartmenthotelli
"September" ehitusloa kohta läbi vaatamata. Kohus märgib, et
kaebus ehitusloale on vastuvõetav ainult kaebaja subjektiivsete
õiguste rikkumise korral ehk kui kaebajad elaksid kavandatava
apartmenthotelli "September" läheduses.
AS YIT Ehitus rajab Pärnusse, suvitushooaja keskmes asuvale
Ranna pst 9 kinnistule apartmenthotelli. Tegemist on kompleksiga, kus asuvad külaliskorterid, avatud parkla, väliterrassiga
kohvik, iluteenuste salong ning kolmekorruseline spordikompleks. Hoone valmimisele eelnevalt on kavandatud välja ehitada
Ranna puiestee ja Side tänava pikendus, mis on kahesuunaline
asfalteeritud sõidutee koos kõnniteede, tänavatrasside, tänavavalgustuse ja teeäärse haljastusega. Teeäärse haljastuse üks osa on
pärnade allee.

Pärnu loob suhteid Flandria ettevõtjatega

Linnapea Mart Viisitamm ja Pärnu ettevõtjad kohtusid Belgia Kuningriigi kaubandusatasheega Balti riikides Frank van Eyndega
(pildil). Kohtumise eesmärk oli tutvustada Pärnu linna ettevõtluskeskkonda ning kohapealseid suuremaid ettevõtteid, ärialase info vahetamine ja kontaktide loomine Pärnu ja Belgia Kuningriigi Flandria regiooni ettevõtjate vahel. Belgia valitsuse
poliitika on tutvuda ka partnerriikide regioonide ettevõtluskliimaga ja nendega tihedamaid
suhteid arendada. Eesti piirkondadega tutvumist alustati Tartust.
Pärnu suhtes imponeeris van
Eyndele muuhulgas ka õlletootmine Pärnu suuruses väikelinnas.
Flaamikeelne Flandria on üks
kolmest Belgia Kuningriigi
regioonist lisaks Vallooniale ja
Brüsseli pealinnaregioonile.
Majanduskeskuse rolli Flandrias
kannab sadamalinn Antwerpen.

"Hoovid korda!" taotluse tähtaeg
pikenes 31. maini
Linnavalitsus toetab teatavasti kolme miljoni krooni ulatuses projekt "Hoovid korda!", mis on mõeldud korteriühistutele hoovide
korrastamiseks. Toetust võivad taotleda ühistud ka koos, kui
nende hoovid üksteisega külgnevad. Toetust makstakse 50 protsenti kavandatud tegevustest, sh ettevalmistava töö maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 150 000 krooni ühe taotleja kohta.
Ettevalmistava töö osa ei või olla üle 12 protsendi kogu töö maksumusest.
Toetussumma makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale
kuludeklaratsiooni esitamist majandusosakonnale. Kavandatav
tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aastal lõpptähtajaga hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks.

Kriisireguleerimise koostöölepe

Linnavalitsuse, Lääne-Eesti Päästekeskuse, Kaitseliidu Pärnumaa
Maleva ja Lääne Politseiprefektuuri vahel on sõlmimisel kriisireguleerimisalane koostöölepe, mille eesmärk on parandada kriisireguleerimise korraldust Pärnu linna haldusterritooriumil. Koostöölepe täpsustab ülesannete jaotuse osapoolte vahel.
Samamoodi kui paljudel Eesti linnadel, on ka Pärnul puudu evakuatsiooniplaanid ja kindel evakuatsioonipunktide skeem. Viimaste üleujutuste ajal tõusis probleem teravalt esile.
Tegevusvaldkondade konkreetne jaotus aitab osapoolte vahel
ressursse otstarbekamalt kaasata. Elanike efektiivsemaks teavitustööks on Pärnu linn lisaeelarvesse planeerinud miljon krooni
autonoomse hoiatussüsteemi projekteerimiseks ning arendamiseks.

Linnale suuremad õigused hasartmängupaikade reguleerimisel

Linnavalitsus moodustas hasartmänguseaduse analüüsi komisjoni,
mis peab välja töötama ettepanekud hasartmängu korraldamisega
seotud õigusaktidesse muudatuste tegemiseks. Muudatustega
soovitakse kohalikule omavalitsusele suuremaid õigusi õnnemängupaikade reguleerimiseks omavalitsuse territooriumil. 2006.
aasta sügisel linnavalitsuse korraldatud rahvaküsitluses pooldas
83 protsenti küsitluses osalenust kasiinode tegevuse piiramist.

Tööõpetuskeskuse remont jätkub

Jätkatakse eelmisel aastal poiste tööõpetuse ruumide renoveerimisega alguse saanud tööõpetuse-ja tehnikamaja ehitustöid. Uue
õppeaasta alguseks renoveeritakse lisaks kodundus- ja õmblusklassidele veel üheksa õppetööga seotud ruumi, trepikoda, katus ja
välisfassaad. Eesmärk on saada Pärnule õpilasesõbralik, remonditud ruumidega ja mitmekülgne tööõpetuskeskus, mida saaksid
kasutada need Pärnu koolid, kel praegu korralikuks tööõpetuseks
võimalusi napib. Kokku omandavad töö ja tehnikaoskusi ligi sada
koolipoissi ja kakssada tüdrukut. Ehitustööde maksumuseks tuleb
3,59 miljonit krooni. Sel nädalal algavate ehitustöödega tahetakse
valmis saada augusti lõpuks.

ETTEVÕTLUS
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Hansapäevad ootavad kauplejaid
Pärnu Hansapäevadel on Tallinna värava ümbrusesse ja
Vallikääru aasale oodatud kauplema kõik käsitöömeistrid.
Keskaja turule saab registreeruda kuni 11. juunini.
Kaja Juhansoo
Linnavalitsuse
ettevõtluse
peaspetsialist
Hansapäevade ajal 29.- 30.
juunil peetakse Tallinna väravate taga pargis keskaja turgu.
Turu lahtiolekuajad on 29. juunil 11.00-21.00 ja 30. juunil
10.00-19.00.
Ootame Pärnusse keskaja stiilis riietatud kaupmehi, kes
müüvad omavalmistatud käsitöötooteid traditsioonilistest
või looduslikest materjalidest.

Sel aastal on suurema tähelepanu all toidukaupade turg.
Müüa võib puuvilju, juustu,
liha-kala, hapukurke, mett,
pirukaid jmt. Peamine, et
müüdav kaup sobiks keskaja
miljöösse.
Käsitöömeistritele, kes on
kohapeal nõus tutvustama oma
kauba valmistamise tehnikat
või omapära, tagavad korraldajad tasuta müügikoha. Kõigilt
kauplejatelt ootame riietusena
keskaegset kostüümi, lubatud
on ka talupoeglik takune rõivas. Hansapäevadele on ooda-

tud toitlustajad, kes suudavad
pakkuda toitlustamist keskaja
stiilis ja sortimendis (näiteks
põrsa küpsetamine jms).
Täiendav info ja registreerimine Pärnu Linnavalitsuse
majandusosakonnas Kuninga
24, tuba 1, E, K, R 11.00-12.00
ja 13.30-16.00
Kaja Juhansoo, 44 27969,
58119828 kajaj@lv.parnu.ee
Elo Juursalu, 44 27964,
53400660 elo@lv.parnu.ee
Registreerida saab ka internetis
aadressil http://hansa.parnu.ee
Keskaegse riietuse puhul aitab
Pärnus tegutsev MTÜ Tulilind
(tel 58 045 388).

Joonase lähetamine Saksamaale
Alar Raudoja
LV Kaunite kunstide
peaspetsialist
10.-13. mail toimuvad Lippstadtis 27. rahvusvahelised
hansapäevad.
Esmakordselt startis sel aastal
kaasaegsete
hansapäevade
kunstiprogramm HANSE-Art,
mille motoks oli "FRAGILE -

igaühe kunstiteos". Nii nagu
moto ja pealkiri FRAGILE
ütleb, on tegemist kergesti
puruneva kunsti ja maailmaga.
Programmis kandideeris 30
kunstnikku erinevatest hansalinnadest. Osalema kutsuti vaid
14 kunstnikku 6 riigist.
Ainsana Eestist sai kutse
osalemiseks Andrus Joonas.
Eelmisel nädalal
töötasid

kunstnikud Lippstadtis, kus
valmisid kunstiteosed 2,5m x
2,5m x 2,5m suuruses puitkuubis. Andrus Joonase töö kandis
nime "Aledoia 250". Need
kunstiteosed eksponeeritakse
sealses linnaruumis hansapäevade ajal. Ekspositsioon avatakse 9. mail Euroopa päeval
ning jääb vaatamiseks kuni 17.
juunini.

Foto: Indrek Aija

Pärnu korraldab WHO
Tervislike Linnade konverentsi
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ellu
kutsutud Tervislike Linnade liikumine on kestnud
juba 18 aastat. See on protsess, mille sihiks on
laiemas mõistes arendada linnade tegevusi tervist arvestava ja turvalise elukeskkonna loomisel, aga ka võimaluste pakkumine elanikele tervisliku eluviisi järgimiseks.
Ada Kraak, linnaarst
WHO Tervislike Linnade
Pärnu linna koordinaator
87 linna 30 riigist
Euroopas on kokku 52 riiki, kellest Tervislike Linnade liikumisega on ühinenud 87 linna 30 riigist. Tervislike linnade tegevus
käib faasidena, mille kestus on reeglina viis aastat. Igas faasis
püstitavad linnad endale ülesandeid ja püüavad selle aja vältel
neid lahendada. Neljandas faasis pööratakse linnade arengutegevustes enam tähelepanu elanikkonna füüsilise aktiivsuse tõstmisele, linna tervislikule planeerimisele, vananemisprobleemide
ennetamisele ja linna tervisemõjurite hindamisele.

Foto: Alar Raudoja

Soome ja Eesti elamumesside korraldajad koostöös
oma riikides elamumesside
korraldamisel.

Soome Elamumesside korraldajate kahepäevase Pärnu-visiidi käigus lepiti kokku, et asutakse koostööle

Naaberriikide elamumessid
saavad teoks erinevatel aegadel. Nii toimub 2009. aasta
Eesti esimene mess Pärnus
juulis ning Soome mess
Valkeakoskis augustis. Pärnu
elamumessi ehitustööd algavad
sel sügisel ning Tallinnas 2008.
aastal. Soomes on elamumesse
läbi viidud 1970. aastast alates.
MTÜ Eesti Elamumessid ees-

märgiks on läbi elamumesside
Eestis kaasa aidata siinse arhitektuuri ja planeerimise innovaatilistele arengutele.
Elamumessi korraldamisest
saadud tuluga toetatakse ehituskunsti eriala õppeasutusi
ning arhitektide ja inseneride
täiendõpet. Elamumessi puhul
on tegemist elustiili näitusega,
mille tarvis ehitatakse valmis
uus terviklik elurajoon koos
elamute, teede, haljastuse ja

Rahvusvaheline tervisekonverents Pärnus
Olles WHO võrgustiku aktiivne liige, korraldame koostöös
Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga 25.-27. aprillil Pärnus
rahvusvahelise konverentsi "Tervislik vananemine - aktiivne
vananemine". Konverentsil püütakse kokku viia Tervislike
Linnade ja ülikoolide tervisliku vananemise teemat puudutavad
kogemused ja teadmised. Käsitletakse mudeleid ja indikaatoreid,
millele saab toetuda otsusetegemise protsessis; võrdlevat terviseja heaolu informatsiooni Läänemere piirkonnas; ühiseid huve
koostööks tulevikus. Põhiettekandega esinevad Tartu Ülikooli,
Rootsi Karolinska Instituudi ja Inglismaa Sheffield Hallami Ülikooli õppejõud, kes käsitlevad eakate inimeste tervise ja elukvaliteedi ning Euroopa ees seisva vananemistendentsiga seotud
küsimusi. Osalejaid on registreerunud Soomest, Rootsist, Norrast,
Inglismaalt, Taanist, Itaaliast, Belgiast, Saksamaalt, Venemaalt,
Lätist, Leedust ja Eestist. Koverents pakub hea võimaluse tutvustada meie linna ning planeeritud tegevusi tervise säilitamisel, eluviiside ja hoiakute kujundamisel, et väärikalt ja aktiivselt vananeda. Samas saame ka ise osa rahvusvahelisest kogemusest ja
oskusteabest ning võime suhelda seda teemat valdavate inimestega mujalt Euroopast.
sisustusega. Inimesed loovad
siia endale kodu, aga enne lõplikku koju elama asumist ava-

vad oma kodude uksed mõneks
nädalaks messikülastajatele.
www.elamumess.ee
MTÜ Eesti
Elamumesside juhataja
Meelis Niin tutvustab
Soome Elamumesside
tegevjuhile Pasi
Pasi
Heiskanenile Pärnu
elamumessiala looduskaunist asukohta
Pärnu jõe ääres.

Euroopa spaade
juhid maikuus
Pärnus
Tõiv Jõul
Linnavalitsuse
arengu- ja
turismiteenistuse
vanemspetsialist
9.-13. mail toimub meie linnas Euroopa Kuurortide Liidu (European Spas Association, ESPA) XII aastakongress, mis toob Pärnusse spaa
ja taastusravi alased õpitoad
ning loengud. Osalejad saavad kohtuda eri riikidest
pärit oma ala professionaalidega ning luua vajalikke
kontakte. Kongressile oodatakse osalejad üle Euroopa.
Esimene päev keskendub
Euroopa riikides rakendatavate spaa ja taastusravi meetodite analüüsimisele.
Tutvustatakse Eesti SPA Liidu ajalugu ning spaa ja taastusravi arengut Eestis. Teisel
päeval toimuvad kongressi
komisjonide
kohtumised
ning õpitoad.
Päeva teine pool on pühendatud loengutele, kus räägitakse erinevatest uudsetest
ravimeetoditest,
näiteks
kneippteraapiast.
Loengute kõrval viiakse delegaatidele läbi linnaekskursioon ning tutvustatakse
taastusravikeskust Tervis.
Osaleda on võimalik ka reisidel maakonda, käia rabamatkal või tutvuda lähemalt
Haapsalu või Kuressaarega.
11. mail toimub kongressil
satelliitkonverents
"Balti
Kurortoloogia eile, täna,
homme".
ESPA on katusorganisatsioon, mis vahetab liikmete
kogemusi ja teadmisi, abistab uuringute läbiviimisel,
arendab tervislike eluviise
toetavaid programme ning
strateegiaid taastusravi kasutamiseks. Ka on organisatsiooni ülesandeks ühtsete
kvaliteedistandardite rakendamine ning liikmesriikide
vahelise turundusalase koostöö edendamine.
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5. aprillil toimus TÜ Pärnu kolledzhis maavalitsuse ja kolledzhi
korraldatud sajakonna osavõtjaga huvitav ja asjalik Pärnumaa
1. turismikonverents. Kohe on turisminduses kõrghooaeg
käes. Meile tullakse ja meilt minnakse, et avastada ja kogeda.
Vestlusringis on linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja
Kaido Koppel, Tartu Ülikooli Pärnu kolledzhi turismiosakonna
projektijuht (samuti Sihtasutuse Pärnumaa Turism esindaja)
Ain Hinsberg ja Pärnu Maavalitsuse arengutalituse juhataja
Urmas Kase.
Pärnus ollakse harjunud
puhkajaid vastu võtma.
Kuid turism on natuke teine
tegevusala kui vaid
suvepuhkajate majutamine?
U. K. Pärnakas ootab puhkajaid alati. Meil on enam kui
170 aastane suveturismi traditsioon. Oleme ka tugev majanduslinn. Statistikaandmed väidavad, et ekspordimahu
poolest on Pärnumaa
Tartumaast suurem ja IdaVirumaaga võrdne. Aga
kuurort ja turism on alad, mis
meid esile tõstavad ja teistest
eristavad.
A. H. Räägime küll kõlavalt
turismist kogu riigis, kuid
ometi ei luba statistika ülevaatlikult ja täpselt välja tuua,
millisel kohal turism meie
majanduses ikkagi on. See
puudus jätab hinnangud lahtiseks või meelevaldseks.
K. K. Oleme teinud uuringu,
missugused tegevusalad on
linnas turismiga seotud. Saime
teada, et ettevõtjatest on
ennast turistide teenindamisega sidunud üle kolmandiku. Kes teenuste, kes
ehitiste, kes kinnisvara kaudu.
Seega sõltub meie majandus
paljuski külastajatest.
Miks Pärnu linn ja maavalitsus koostöös Pärnumaa
Omavalitsuste Liiduga
(POL) ja kolledzhiga on
otsustanud luua Sihtasutuse
Pärnumaa Turism?
K. K. Uuringud tõestasid selle
vajadust. Turiste käib küll
palju, aga olulisem on, kui
kaua viibib turist kohapeal,
kui palju ta jätab siia raha.
Mida kauem ta on, seda kasulikum Pärnule.
Et tulijad jääkisd siia kauemaks, on vaja pakkuda neile
täiendavaid huviväärsusi just
linnast väljapool. Maakonnas
on küllalt selliseid kohti, kus
võib öelda, et raha vedeleb
maas ja keegi ei korja seda
üles. Need nn tundmatud alad
tuleb koostöös POLi ja SA
Pärnumaa Turismiga töösse
rakendada. Tarvis on koostada
ka sellekohaseid reklaamtrükiseid.
Külaliste kõrval võiks need
paigad huvi pakkuda ka meie
linna enda elanikele.
A. H. Pärnu linna kui väljaarenenud sihtkoha huvi on
maakonna juurdetoomisega
seda sihtkohta laiendada, et
turistid saaksid käia maal ringi
ja siis tagasi keskusesse tulla.
Ka maakond võtab siit oma
kasu ja kohalikud kogukonnad
saavad tänu sellele edeneda.

Turistile, kes Pärnu linna kõrval ka Pärnumaad külastab,
tekibki see positiivne efekt, et
ta jääb siiakanti kaugemaks.
See tähendab omakorda suuremaid sissetulekuid ettevõtetele
ja linnale.
Nii saame mõjutada küll pikemat siinviibimist, kuid veel
enam kulutamine on juba
ettevõtjate pärusmaa  millist
teenust ja toodet, millist kvaliteeti ja uudsust nad suudavad
külalisele pakkuda.
K.K. Teine oluline teema, mis
ka praegu töös, on linna ajaloo
taasavastamine ja eksponeerimine. Pärnus pole väga ehedat
ajaloolist osa palju säilinud.
Linn liigub järjest kiiremini
edasi erinevate projektidega,
et ajalugu uuesti atraktiivseks
teha. Töös on Pärnu kui kindluslinna projekt, millega tähistatakse endised bastionide
kohad. Töös on Vallikääru
käikude eksponeerimine.
U. K. Kui vaatame turismistatistikat ja võrdleme teiste
maakondadega, siis avastame,
et kuigi meie maakonnas ja
linnas on numbrid päris hästi
kasvanud, on mõni maakond
veel tublim. Sihtasutuse abil
tekib sünergia, mis aitab koos
edasi minna.
II maailmasõja aegne pommitamine tegi ajaloolisele Pärnu
vanalinnale korvamatut kahju.
Aga meil on rannapiirkond
oma miljööga. Seda on vaja
hoida. Puitasumid võluvad siin
Skandinaavia turiste.
Kas on uuritud, kui palju
turiste siia mahub?
U.K Kui vaadata kaugemasse
tulevikku, siis peame valmistuma selleks, et mõne aastakümne pärast eelistatakse
Vahemeremaade asemel puhata Läänemere kuurortides.
Miks?
Põhjuseks on kliima jätkuv
soojenemine, millega kaasneb
Lõuna-Euroopa kliima muutumine suviti juba liiga
kuumaks. Nii väidab rahvusvaheliselt maineka ajakirja
Newsweek kliimamuutustele
pühendatud värske erinumber.
Jah, kerkib ka küsimus, mis
hetkest linn ja maakond ei
kannata enam turistidevoolu
välja. Kas piir on 400 000 või
500 000 suvekülalist?
Palju on räägitud turismimaksu kehtestamisest. Ühest küljest on tore mõte, et kui
ettevõte, kes tegeleb turismiga,
maksaks linnakassasse ja linn
võtab endale kohustuse: teeb
üldkasutatavad teed korda,
parandades nii turistide juurdepääsu ja transpordi läbilas-
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Suve võib pikendada

kevõimet. Aga teisest küljest?
A. H. Ka maailmas jäädakse
selle üle vaidlema. On sihtkoti, kus seda rakendatakse; on
kohti, kus seda peetakse
ebaoluliseks või lausa
piiravaks. See võib ju turistidele tunduda karistusena
tuleku eest  et kui tahad
meile tulla või meil olla, osta
pilet.
Ilmselt on küsimus selles, et
neis paigus, kus turismimajanduse osakaal on sedavõrd suur,
on turismist saanud juba
piiratud kohaliku ressursi ületarbimine. Siis on omavalitsusel vaja leida lisaressursse
tarbimisega toimetulekuks
ning ka kogukonna huvidele
või katte leidmiseks. Kui
sihtkohas olemasoleva ressursi
ja sihtkohta pealetuleva mahu
tasakaal pole paigas, on omavalitsusel mõttekoht, kuidas
tasakaalu leida ja hoida.
K. K Sel juhul peaks kohalik
omavalitsus tagama eelarve
läbipaistvuse, et ettevõtja
saaks jälgida oma krooni liikumist. Tundub utoopiline, aga
selline mõte võiks olla tulevikku suunatud, et ettevõtja
teab täpselt: tema antud
summa läks näiteks selle tee
või objekti korda tegemiseks.
A. H. Võtame Jurmala näite.
Sõidad magistraalteelt enne
linna maha, maksad ühelatise
ökomaksu ja samas on sul ka
linnas parkimine tasuta.
Erinevates kohtades on rakendatud ka majutusmaksu, mis
samuti linna eelarvesse läheb.
Näiteks Palanga seab ilmselt
sel suvel sisse mingi maksu,
mida esialgu kogutakse majutusettevõtete kaudu, aga edaspidi linna sissesõidul.
K. K. Tundub, et see maks on
olnud liiga pisike, sest nüüd
peab seal ka linna sees juba
maksma  tõsi, tasulisel alal.
Jurmala ise on öelnud, et kuigi
see on juba vene ajal sisse seatud maks, on see täna veel
väike protsent linna eelarvest.
A.H. Lätlased kontrollivad nii
väikesõidukitega Jurmalasse
tulevate külastajate voogu.
Kui turistiderühm saabub bussiga, siis nad ei maksa. Peame
meeles pidama, et Jurmala on
praktiliselt miljonilinnastu
külje all. Selline maks on tulijale ka vihje, et peaks ühistransporti, eelkõige rongi
kasutama.
Eks maksude teemaga tekitatakse tihti asjatuid emotsioone. On ebapiisavalt ette
valmistatud tahame - maksustame lähenemist, sest selline
samm on ikkagi vaja läbi
rääkida ka nendega, kes sel
moel pannakse piletit müüma ehk siis majutusmaksu
korral kindlasti majutusettevõtjate endiga. Ja kindlasti
on sellise maksu puhul oluline
selgus, kuidas lisaressurss
pärast kulutatakse.
Millist teed pidi Pärnusse
tullakse, on siia hõlbus
saada?

Autor: Anneli Leemet
U. K. Tullakse igal võimalikul
moel. Ka jalgrattaga ja jalgsi.
Kuid põhiline tulek on mööda
maanteed autode ja bussidega.
Küll tuleks parandada viise,
kuidas Pärnusse saab. Praegu
on kõige lihtsam tulla mööda
Via Balticat. Võiks olla normaalne raudteeühendus nii
põhja kui lõuna suunal, rääkimata lennujaamast ja
sadamast.
K.K. Kui rääkida lennujaamast, siis linnavalitsus on paar
aastat tagasi ettevõtetele teinud ettepaneku, et korraldada
turistide toomiseks tsharterreise. Ettevõtjad leidsid, et
nende klientturist tuleb
põhiliselt laeva ja bussiga.
Lennuliikluse vajadusest peab
rääkima konverentsiturismi
kontekstis.
A. H. Kruiiside kontekstis on
Pärnu suurtest laevateedestkruiisiliinidest liiga nurga
taga. Pärnu peaks mõtlema
koostööle Riia ja miks mitte
ka saarlastega, et selgitada,
kas koostöös tuleks kõne alla
Liivi lahe sisekruiis, vähemalt
suviti, kolmnurgas Riia Pärnu - Saaremaa.
Suured sadamad-sihtkohad
leiavad kruiisifirmad ise üles,
väiksemad peavad lobby-tööd
tegema, et nad nähtavaks
saaks ja leiaks oma nishi.
Siingi peab linn töötama koos
ettevõtjatega. Ja see on pika
vinnaga protsess  täna seda
alustades võib kuluda paarkolm aastat, kuni järjekordne
valge laev silmapiirile
ilmub.
Küll peaksime linna ja ka
maakonna tasandilt vaatama
rohkem Riia linna poole.
Riia areng on viimastel aastatel muljetavaldav. Sealt turiste
ära ehk edasi siia meelitada
võiks olla üks selge lähema
aja eesmärk.
Näiteks Riias on kaks korda
suurem lendude valik kui
Tallinnas. Ja Riia ligi miljoni
elanikuga linnastu on juba nii
mahult kui ostujõult arvestatav
sihtturg omaette, mis meist ju
kõigest kahe-poole tunni

autosõidu kaugusel.
Pärnusse tulemise teemal veel
meeldetuletus, et nii Palanga
kui Jurmala on rahvusvahelise
lennujaama ja reisisadama
naabruses ja Jurmalasse on
Riia raudteejaamast paarikümne minutine rongisõit.
Riia linn on võrdluseks ehk
pisut suur?
A.H. Uusi suuri turismimahtusid ei ole Pärnul lähemal ajal
väga reaalne peale tuua.
Küsimus on olemasoleva
mahu nutikamas hajutamises
ja kvaliteedi mõjutamises,. Me
tahame maksujõulisemat,
kvaliteetsemat turisti.
Päevakülastajad, läbisõitjad ja
palmisaarlased võivad ju mahu
taevasse tõsta, aga sellest on
lõpuks kogukonnal vähe
rõõmu ja ettevõtjatel vähe
kasu ning ka sihtkoha ilme ja
maine võib küsimärgi külge
saada.
Paralleelselt peaks toimuma
infrastruktuuri täiustamine, et
uute mahtude saabumiseks
mõne aasta pärast valmis olla
ja siis juba selgemini nii
pakkumist kui nõudlust
tsoneerida, et oleks väärikas
traditsiooniline kuurortala,
kusagil veel omaette aktiivsema puhkuse nn aktiivkuurordiala ja kaugemal mingid
rohkem eraldatud Põhjamaade
vanurite mini-floridad jne.
Kui vaadata kogu kuurordiruumi Maist kuni muulini ja eriti
kitsamalt veel rakendamata
mahtu Maist Terviseparadiisini, siis ei näi enam olevat väga
palju võimalusi mingi uue
täiskompleksse kuurordiala
väljaehitamiseks. Siis teeksime liiga sellele atmosfäärile
ja neile väärtustele, mis loodus
on loonud, mida kohalik
kogukond edasi on arendanud
ning mis juba 170 aastat
inimesi Pärnusse toob ja siin
puhates nad õnnelikus teeb.
Kas on reaalne suunata mahud
uut infrat välja arendades ning
Pärnut sihtkohana SuurPärnuks arendades Tahkuranna

või Audru merepiiri kanti? Mil
moel seda teha? Eesmärk
oleks, et turist tuleks ja jääks
ikkagi just Pärnu ja Pärnumaa
pärast siia.
Kindlasti peab aga olema
rahvusvaheline raudtee juurdepääs kahes suunas - Tallinna
kaudu Põhja-Euroopasse ja
Riia kaudu Kesk-Euroopasse.
Linnal on rannapiirkonnas
käsil üks huvitav projekt Europan 7. Mis see on?
K. K. See on mõeldud rannapiirkonna laiendamiseks,
puudutades ala, kus praegu
lõpeb rannapromenaad,
Terviseparadiisi ees olev tühi
ala. Tulevikus peaks seal
asuma arhitektuurikonkursi
võitnud töö. Plaanime ehitist,
mis on risti rannaga. Seal on
arvestatud rangete keskkonnakaitse nõuetega.
Mis puudutab Aini tõstatatud
mahtude suurendamist, siis
linna eripära on ka selles, et
enamik rannapiirkonda on
kaitse all. Natura alad asuvad
enamuses seal.
Linnal on unistus, et saaks
promenaadi Raeküla raudtee
jaamani välja viia. Linn oma
rohelusega saaks pakkuda siis
ka loodusturismi nn teenust
Raeküla - kesklinn mööda
mereranda. See on alles idee
tasand. Praegu me ei tea, mida
väidab keskkonnateenitus, kas
seal saab üldse olla mingisugustki ehitust.
Täna on küsimus ka selles,
kuidas nn madalam hooaeg
oleks vähem madal?
U. K. Praegu on Pärnu tipphooaeg jaanipäevast augusti
keskpaigani.
A. H. Kuus nädalat on jah
umbes see aeg. Kui siia meelitada sakslasi või põhjaeurooplasi, kelle puhkus on
hoopis augustis, saaks lisaks
kahele põhikuule ka augusti.
Ja juba mais ning veel ka septembris on ilusad ilmad ja
kuurort keskkonnana toimib.
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mitut moodi!
Eks linn on selles suunas
jõupingutusi juba teinud. On
loodud Pärnu konverentsibüroo, toetamaks just hooajavälisele perioodile suunatud
turismi arengut ja ettevõtjate
vastavat koostööd.
K.K Turismi uues strateegilises arengukavas on LääneEesti võimaliku külastuskeskusena märgitud ka Pärnu linn
ja ära toodud mudaravila osa.
Mudaravila ühes tiivas on planeeritud rajada külastuskeskus.
Samas kõrval võiks olla kuurordi muuseum. Võiks olla
selline interaktiivne muuseum,
kus saaks ka teenuseid kasutada, mitte lihtsalt vaadata,
kuidas mingi asi kunagi oli.
Olla mitte ainult linna külastuskeskus, vaid toimida ka
Lääne-Eesti külastusekeskuse
egiidi all. Riigi nõu ja abi on
siin teretulnud.
U.K Tegemist oleks siis Lääne-Eesti väravaga.
K.K. Külastuskeskuse kontseptsiooni juures on oluline, et
peale info saaks ka mingeid
turismipakette osta ja teenindusspekter laieneks.
A.H. Näiteks Otepääl juba
avatud külastuskeskuses on
peale infokeskuse ka pakihoidla, R-kiosk, tualett ja dushiruum. Lääne-Eesti külastuskeskusena või väravana
peaksime Pärnus infot jagama
ka kogu Eesti kohta. Otepää
on juba saanud selle regionaalse keskuse staatuse, meie
soovime seda saada. Olemegi
asunud sel teemal juba oma
kava välja töötama ja
riigiametitega suhtlema.
Aasias on pisut teised
ilmaolud kui meil. Ehk võiks
sinnagi mõelda?
U. K. Teiselt poolt maakera
Pärnu ei paista silma.
Kindlasti peaksime püüdma
neid n-ö rajalt maha võtta, kui
nad saabuvad Riiga või Tallinna. Mida meil oleks pakkuda? Rahu ja vaikust, mida ülerahvastatud Kaug-Idas ei kohta. Jaapanlasi on suvel juba
Pärnus näha. Aga hiinlaste ja
korealastega ning ehk ka hindudega läheb veel aega. Töö
sihtturgudega on omaette teadus.
Samas pakume rahvusvahelistes keeltes välja trükiseid,
mis kõlavad vägagi maavillaselt?
K. K. Siin on mitu aspekti.
Kõigepealt, kahjuks ressursside puudumise tõttu on koostatud üks üldine trükis, mis on
linna nn imagotrükis, informatsioon Pärnust. Seda
jagatakse messidel.
Õige oleks, et igale sihtturule
tehakse eraldi trükis, valmistatakse ette sõnum, mis antud
sihtgrupile huvi pakuks.
Trükis peab olema piisavalt
hästi koostatud, et lugejal
tekiks huvi. Oleme kasutanud

erinevate kirjameeste abi.
Praegu on koostöös sihtasutuse, Pärnu kolledzhi ja
maavalitsusega ettevalmistamisel uus trükise kontseptsioon. Kui me tahame ennast
messidel müüa, peame oskama
paremini silma paista.
A. A. Jah, 2008. aasta
Pärnumaa kui turismisihtkoha
kuvanditrükise koostamise
töörühm käis äsja esimest
korda koos. Sisuline töö aasta
lõpuks kaante vahele saava
materjali kallal juba algas.
U. K. Mullu, aga ka varem, on
maavalitsus andnud välja
erinevaid trükiseid koos linnaga, näiteks eelmisel aastal
aktiivse puhkuse ja ka pereturismi võimaluste kohta. Anti
välja ka DVD, mis sisaldab
Mati Põldre Pärnumaast tehtud
filmi ja ülevaadet Pärnumaa
turismimarsruutidest.
Meil on vedanud, omast linnast on turismi asjatundajad
võtta.
K. K. Kolledzh on tõesti linnale hea partner, nii uuringute
läbiviimisel kui ka knowhow´d silmas pidades. Ideid
on tulnud. Loodan, et tulevikus kolledzhi kaasabil ja
kaudu saab rohkem tähelepanu
ka sihtkohaturunduse teema.
A. H. Konverentsil öeldi ka
tulevikuvisioone sõnastades, et
Pärnu sihtkohana on just nii
hea nagu ta on, kuid siinset
arengut annab tänase seisuga
võrreldes oluliselt mõjutada.
Kolledzh sellise turismioskusteabe keskusena peaks rahvusvahelises mastaabis Pärnule
andma nii senisest uuemat sisu
kui ka kõrgemat arengustaatust. See väljakutse on veel
ees.
Kui Pärnumaa ja Eesti piires
ollakse ennast juba ammu ja
väärikalt tõestanud, siis edaspidi on peaküsimus selles, kas
kolledzh veab välja lähema 5,
10 või 15 aasta jooksul selle
rahvusvahelise turismi
oskusteabekeskuse väljakutse
esmalt Baltimaade, siis
Läänemere regiooni ja edaspidi juba Euroopa mastaabis.
Pärnumaale kui sihtkohale on
pikemas jooksus ikka väga
oluline see arengueelis ja
oskusteaberessurss, et on olemas selline ajukeskus.
Aga ikkagi köidab
tavapärase juures alati uudsuse võlu. Tihti on see unustatud vana?
U. K. Minul isiklikult on
kahju, et meil Pärnus on paar
väga head üritust vaikselt välja
surnud.
Üks oli festival Fiesta, mis
oli 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses päris kuum.
Herbert Murd oli eestvedaja,
kes tõi järjest uusi huvitavaid
esinejaid ja ansambleid.
Miskipärast pole enam
jätkunud ka pikima suveöö
laulufestival. Sellised üritusi

võiks rohkem olla ja ka väljaspool hooaega. Ei tasuks
kopeerida sambafestivali, mis
juba toimub Saaremaal. Tartus
on Berliini eeskujul püütud
teha suurt reivipidu. Kui siinmail tekib briljantselt hea idee,
tasuks kahtlemata proovida.
A.H. Linn ja maakond peaks
võtma sellise proaktiivse
lähenemise, et moodustuks turismi kontekstis oluliste sündmuste aastaringne kalender.
Keset suurt suve ei peaks olema mingit hüpersündmust, siis
on linn nagunii rahvast täis.
Suuri üritusi peaks tekitama
juuni esimesse või augusti
teise poolde või nihutada
maisse ja septembrisse, kui
Pärnus on juba või veel ilus
olla. Teha suursündmus siis,
kui aastaaja mõttes pole Pärnu
just kõige atraktiivsem. Peaks
vältima sündmuste kuhjumist
ühele lühikesele ajale, kui
sihtkoht on üle koormatud
niikuinii. Kõik ei saa Pärnus
kõike teha 15. juulil.
K. K. Juulikuu on Pärnus väga
tihe just väiksemate ürituste
poolest. Samas on raske
ettevõtjale öelda, et jäta nüüd
üritus ära ja tee oktoobrikuus,
kus rahvast pea üldse pole.
Küsimus on ka selles, kas
suurfestivalid peavad üldse
toimuma linnas? Võiks ju ka
Pärnu lähedal.
U. K. Miks mitte teha rahvusvaheline spordisündmus?
Maavanem on välja pakkunud
idee teha võimas rahvusvahelise rannavolle turniir, kas või
100 platsil. Suurüritused
annaksid väga palju imagole
juurde. Kui me maailmas ringi
vaatame, siis millised sihtkohad arenevad kõige kiiremini?
Kohad, kus loomemajandus
areneb kiiresti, kus loovatel
inimestel on hea elada.
Ameerikas San Fransisco või
Boston. Sama teed sooviks
Pärnulegi.
A. H. Tulles tagasi festivali
teema juurde, siis üks küsimus
on ka aktiivse puhkusega
seonduva pakkumises. Just
mõni päev tagasi võtsin jalgrattapoest voldiku, kus ühe
poole peal olid neil müügis
olevad rattad ja rulluisud ning
teise poole peal Eesti tänavuse
suve aktiivse liikumise ja
spordiürituste kalender. Pärnut
ehk siin toimuvat oli seal
mainitud muu ohtra pakkumise hulgas ainult paar korda.
Kavandatav suurhall mahub
ju ka turismimagnetite
hulka, aitab madalat hooaega elavdada?
K. K. Turismimajanduse elavdamise seisukohast hea idee.
A. H. Madalhooajal on
suurhalli olemasolu kindlasti
hea argument.
K. K. Turismi seisukohalt pole
suurt vahet halli asukohal.
Konverentsi temaatika seisukohalt on oluline, et kliendile
oleks kõik organiseeritud -
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kohale saamine, parkimine,
turvalisus, toitlustamine, võimalik majutamine jne.
Ilmselge on, et suurhall toob
piirkonnale, ükskõik kus see
ka asub, arendustöö, mis tuleb
oma vahenditega ära teha. Ja
väga hästi ära teha.
Mingil määral on see kaubamärk. Kõik teavad Rootsis
Stockholmi Globenit. Kui vaid
oleme suutelised turunduse
viima sellisele tasandile, et ta
maailmas on kaubamärk
omaette, siis oleme palju suutnud. Pärnule on vajalik korralik konverentsikeskus. Ka
messikeskus, mis jääks Tallinna ja Riia vahele. Küsimus
on majanduslikus pooles. Mis
see maksma läheb, kes kinni
maksab ja kas on võimalik
tagada pidev täituvus.
U. K. Olen nõus Kaidoga.
Samas on enne otsuse langetamist vaja teha ikka täpsed
rehkendused, et näha, kas
unistada tublist spordihallist
nagu Rakveres või millestki
suuremast?
A. H. Halli äriplaani koostades on oluline, kui hästi suudame halli ideega siduda ka
neid naabreid, kes Tallinna või
Tartu kui suursündmuste
keskuste poole ei vaata.
Nõudlus peaks olema ka nendelt ja pakkumine nendegi
jaoks. Ehk potentsiaalset
klientuuri hallile oleks vaja nii
Viljandimaalt, Läänemaalt kui
Saaremaalt. Tekiks Edela-Eesti
Keskus nagu Tartus kaubanduslik Lõunakeskus.

Urmas Kase: Kui vaatame turismistatistikat ja võrdleme
teiste maakondadega, siis avastame, et kuigi meie
maakonnas ja linnas on numbrid päris hästi kasvanud,
on mõni maakond siiski veel tublim. Sihtasutuse
Pärnumaa Turism abiga tekib sünergia, mis aitab meil
koos edasi minna.

Kas turismiasjatundajad ise
ka reisivad või hoolitsevad
vaid teiste eest?
U. K. Mul oli võimalus kaks
aastat tagasi käia Kreekas, kus
ekskursiooni juhtis Sergei
Stadnikov. Eesmärk oli kultuuripärandi tundmaõppimine.
Selle aasta reis on veel otsustamata. Võimalik, et sihtpunkt
on Lõuna- Euroopa. Loomulikult veedan osa puhkusest ka
Pärnus ja Kihnu saarel.
K. K. Pärnumaal on palju
avastamata. Infot antakse vähe
välja. See on mõnes mõttes
mõistetav, suur hirm on võimaliku turismivoolu ees.
Pärnumaal on palju looduskaitsealasid. Hirm on, et kui
pärli välja tood, siis tulevad
turistid ja hävitavad selle.
Kurb näide on Rannametsa
loodusõpperada. Olen selle
poolt, et turismigruppe sinna
viia, aga keegi peaks nende
tegevust kontrollima.

Kaido Koppel: Oluline teema, mis ka praegu töös, on
linna ajaloo taasavastamine ja eksponeerimine. Pärnus
pole väga palju ajalooliselt ehedat säilinud, samas on
linn olnud mingil ajal väga võimas.

A. H. Mina olen selle aasta
puhkusereisi juba teinud, koos
lastega maailmalinnas
Londonis. Aga eesmärk on
mul SA Pärnumaa Turism
kihutus- ja käivitustöö kaudu
Pärnumaal nn töise turistina
võimalikult palju ringi reisida.
Küsitles ja kirjutas
Asser Jaanimets

Ain Hinsberg: Kolledzh turismioskusteabe keskusena
annab Pärnule rahvusvahelises mastaabis senisest
uuema sisu ja ka kõrgema arengustaatuse.

LINNA
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Uudised

Algab konkurss Värvid linna!

23. aprillil algavale konkursile Värvid Linna!, mille eesmärk on
elukeskkonna väärtustamine, linna visuaalse ilme parandamine
ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, on kutsutud osalema
Pärnu linnas ehitisi omavad isikud.
Sel aastal toimuv Värvid linna! konkurss on arvult seitsmes.
Alates 2000. aastast on konkursi kaudu uue ilme saanud ligi
nelisada elumaja või hoonet.
Linnavalitsus lõi komisjoni, mis viib läbi kõigi konkursil
osalenud ehitiste ülevaatuse 10.-20. oktoobrini 2007. Antakse
välja kolm peapreemiat 6579 krooni ja kümme teist preemiat
3947 krooni kõige kvaliteetsemalt, kaunimalt ja terviklikumalt
renoveeritud ehitiste omanikele, lisaks kolm preemiat 2632
krooni kõige kvaliteetsemalt korrastatud ja enim hoone arhitektuuriga sobiva piirdeaia omanikele. Konkursil osalemise aeg kestab 23. aprillist 14. septembrini. Linnavalitsuse planeerimisosakonnale esitatud avalduse alusel saab konkursil osaleja osta
hinnasoodustusega ehituseks ja renoveerimiseks vajalikke tooteid
Pärnus asuvatest kauplustest. Kontaktisik Janno Poopuu, telefon
443 0753 e-post: janno_poopuu@lv.parnu.ee.
Avalduse vormi konkursil osalemiseks leiab kodulehelt
www. parnu.ee.

ARENG
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Linnavalitsus jagab restaureerimistoetusi
Liina Hansen,
LV muinsuskaitse
peaspetsialist
Toetused on mõeldud arhitektuuriväärtuslike, riigi kaitse all
asuvate ja muinsuskaitsealal,
selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikel aladel olevate
ehitiste avariilise olukorra
likvideerimiseks, arhitektuursete detailide, avatäidete, välisfassaadide restaureerimiseks,
muinsuskaitse eritingimuste ja
restaureerimisprojektide koostamiseks.
Linnavalitsus maksab tänavu
restaureerimistoetusi 860 000
krooni ulatuses. Toetused
määrati kokku 20 ehitisele.
Olulisematest arhitektuuriobjektidest, mille restaureerimistöid otsustati sel aastal rahaliselt abistada, väärivad mainimist kunagine Ammende I villa
eehk suvepansion Supeluse tn

23, Pärnu kuurordiala ajaloolisse puitarhitektuuri ansamblisse kuuluv puitpitsvilla
Tammsaare pst 13, esimese
Pärnu linnaaedniku elamuna
tuntud Riia mnt 129A, Pärnu
Jekateriina Õigeusu Kirik,
1912.a arhitekt E. v. Wolffeldti
projekteeritud juugendstiilis
äri- ja elumaja Rüütli tn 41/43
ning Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õppehoone Lõuna tn 20.
2007. aasta taotlusvooru ühe
ehitise
restaureerimistööde
jaoks eraldatava suurima summaga, 100 000 krooniga, toetati eelpool nimetatud Tammsaare pst 13 ja Rüütli tn 41/43
mälestiste kõrval ka miljööväärtuslikel aladel asuvaid korterelamuid Kalamehe tn 11 ja
Vingi tn 17.
Toetuste jagamisel oli linnavalitsusele abiks Pärnu muinsuskaitsekomisjon, mis hindas

sooviavaldusi ja tegi omapoolsed ettepanekud. Enim
taotlusi laekus sel aastal välisfassaadide korrastamise ja
avatäidete restaureerimistööde
jaoks. Mitmete summade jagamisel otsustati restaureerimistöödeks soovitu asemel anda
rahalist abi ehitise ennistamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamiseks, et suunata
tööde õiget järjekorda ja
nõuetele vastavat teostust.
Toetuse saajatega sõlmitakse
restaureerimistoetuse leping,
milles fikseeritakse restaureerimisnõuded ja tööde teostamise tähtaeg. Raha makstakse
välja pärast tööde teostamist ja
linnavalitsuse poolset heakskiitu.
Linnavalitsus loodab, et linna
eelarvest tulevate toetuse abil
leiab vanade hoonete korrastamine ja restaureerimine kui

mõtteviis tee linnakodanikeni.
Selle läbi ka soovitud eesmärgini - säilitada kodulinna
ajaloolist arhitektuuriväärtuslikku elukeskkonda.
Kõigil linnakodanikel, kes soovivad oma vana, kuid väärtusliku maja korda teha, on jätkuvalt võimalik linna kaasabil
seda teha ka edaspidi.
Hetkel on käimas 2008. aasta
restaureerimistööde toetuste
taotlusvoor, mis kestab selle
aasta 1.septembrini. Lisainfot
toetuste taotlemise kohta saab
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna muinsuskaitse
peaspetsialistilt, Liina Hansen,
tel
443
0754,
e-post:
liina.hansen@lv.parnu.ee
Häid restaureerimistavasid järgivad ja eeskuju andvad restaureerimistööd saavad aasta
lõpus linnavalituse poolt ka
premeeritud.

Kodud tuleohutuks!
Priit Laos
Lääne-Eesti
Päästekeskus
Iga päevt meediat jälgides tekib tõsine küsimus, milline on
tänaseid riske arvestades inimese võimalus väärikalt vananeda ja sealjuures elus püsida.
See on tõsine probleem ühiskonnas, arvestades erinevates
õnnetustes hukkunute suhteliselt suurt arvu viimastel aastatel.
Õnnetud näited meediast
Noor naine sõitis ennast vastu
rongi surnuks, roolijoodiku süül
hukkus inimene, nädalavahetusel hukkus tulekahjudes
seitse inimest. Päevast päeva ja
nädalast nädalasse.
Tuleohutuse masendav seis
väljendub kõige paremini lihtsates numbrites  igal aastal
hukkub meil tuleõnnetustes
keskmiselt 140 inimest, 2006.
aastal lahkus tulesurma 164
inimest. Ligikaudu 80% õnnetult lahkunutest hukkub
kodus. Peamisteks põhjusteks
sealjuures on hooletus lahtise
tule kasutamisel ja hooletu
suitsetamine,
küttekollete
nõuetele mittevastav kasutamine või paigaldus ja katkised
elektriseadmed Statistika on
kuiv ja emotsioonitu. Kuid
kõikide tulekahjude taga leidub
erinevaid üksikpõhjusi ja
Linn korrastab puhkekohti ja
uuendab mänguväljakuid
Sel kevadel remonditakse linnas kõik nn "diivanpingid"
Vanas pargis, Rannapargis,
Koidula pargis ning Ringi tn ja
Tammsaare pst alleel.
Paigaldamist ootavad 38 uut
pinki ning 60 uut prügikasti.
Väikestesse randadesse (kõik
rannad, v.a Kesklinna rand)
ootavad paigaldamist 10 jalgrattahoidjat ning 10 uut pinki.
Uued atraktsioonid paigal-

asjaolusid, mille kokkulangemine ja üheaegne esinemine viis õnnetuseni ja selle ja
traagiliste tagajärgedeni.
Tulekahjude põhjustest
Enamikel juhtudel olnuks võimalik kahjutule tekkimine ja
traagilised tagajärjed ära hoida.
Tulekahjude kohta on päästeteenistusel tänaseks olemas
üsna korralik andmebaas. Eriti
ohvritega tulekahjude kohta on
reeglina teada ka tekkepõhjus,
samuti ka põhjus, mis viis
traagiliste tagajärgedeni. Need

Kutsun linnakodanikke
üles veenduma, et
olete ise teinud kõik
oma kodu muutmisel
tuleohutuks!
ei pruugi alati kattuda.
Enamjaolt võib tulekahjude
põhjusi lihtsalt üldistada ja
öelda, et on tegemist inimeste
endi hooletusega või tegematajätmisega. Lihtsal, igapäevasel
ja elementaarsel tuleohutusel ei
ole midagi pistmist teadusega
ega keeruliste protsessidega.
Tuleohutus on jõukohane igale
inimesele. See seisneb eelkõige
mõtlemises, tähelepanu pööramises lihtsatele ja elementaarsetele asjadele. Lisaks mõistmises, õiges tegutsemises ja
datakse linna mänguväljakutele.
Linna heakorranädal on 23.29.04, mille lõpetamine on 28.
aprillil talgutega Kalevi pst
ääres mere pool kulgeval metsarajal. 1. maiks peavad olema
meie lepingupartneritel pargid
korrastatud.
Liiklusohutuskampaania
"Tegija kannab kiivrit"
Linnavalitsus eraldas OÜ-le
Walter Agentuur 28 774 krooni

enese alahoiuinstinktis.
Päästeteenistuse ülesanne kogu
komplekti juures on juhtida
tähelepanu, tuletada meelde,
anda nõu ja ehk ka kontrollida,
kuidas asjast aru on saadud.
Hoidu tulekahju eest
kodus!
Viimase aja tulekahjude ennetamise märgusõnaks on Kodu
tuleohutuks 2007 ehk koduse
tuleohutuse alane nõustamine
otse sündmuskohal ehk siis
kodudes.
Selgeks on saanud, et meedia
vahendusel tehtav hoiatus- ja
selgitustöö ning tuleohutusnõuetest rääkimine ei pruugi
massidele soovitud mõju avaldada. See kipub alati jääma
üldiseks, minnes ühest kõrvast
sisse, teisest välja. Nii kujunebki arvamus, et ega minuga sellist asja ei juhtu!
Ennetustöö üks tänane eesmärk
on läheneda personaalselt ning
jagada ohutusalane informatsioon inimesele tema enda kodus, lähtudes konkreetse kodu
tuleohutusest ning juhtides tähelepanu kodudes aset leidvate
tuleõnnetuste põhjuste ja potentsiaalsete ohuallikate kohta.
Kodudes käimine ei ole siin
seotud päästeteenistuse traditsioonilise tuleohutusjärelevalve toimingutega, ehk tuleohutusnõuete rikkumisi kodudes
liiklusohutuse nädala raames
korraldatava kampaania "Tegija kannab kiivrit" toetuseks.
Rahvusvaheline liiklusohutusnädal toimub 23.-29. aprillini.
Samal ajal algab jalgratturi
kiivri kandmisele suunatud
liiklus-ohutuskampaania, mille
sihtrühm on 10-12 aastased
lapsed.
Kampaania eesmärk on teadvustada noortele, et rattakiivri
kandmine on elementaarne.
Katkine küünarnukk paraneb ja

ei karistata, vaid aidatakse
pigem likvideerida.
Kahjutuli algab pisisasjast
Üldine reegel tuleohutuse juures on, et kahjutuli saab alguse
pisiasjast ning õnnetusi võib
juhtuda igaühega. Kampaania
sõnum on, et turvalisuse tagab
ettevalmistus. See omakorda
tähendab aga nii teadmisi, oskusi kui ka vahendeid.
Märgusõna ehk kogu kampaaniat läbiv sümbol on suitsuandur, mille kodusid külastavad
päästjad vajadusel lakke kinnitavad. Kampaania esmane sihtgrupp on sotsiaalselt vähekindlustatud pered ja kodud. Neile
peredele suitsuandurite soetamisel loodame toetust ka linnavalitsuselt.
Edasine sihtgrupp on elanikud,
kes ise on huvitatud, et kodu
oleks tuleohutu. Kampaaniaga
liitumiseks piisab helistamisest
päästeala infotelefonile 1524.
Kodukülastust soovivale perele
kampaaniaga liitumine midagi
maksma ei lähe. Päästjad käivad kodudes senikaua, kuni
omal jagub ressurssi ja kampaanial leidub toetajaid. Või
kuni kõik Eestimaa kodud on
muutunud tuleohutuks.
Kutsun kõiki linnakodanikke
üles veenduma, et olete ise
teinud kõik oma kodu tuleohutuks muutmisel.
murdunud luugi kasvab noorel
inimesel enamasti aja jooksul
kokku, kuid peatrauma võib
muuta invaliidiks ka kõige
osavama ratturi.
Kaitsevahendite, eelkõige rattakiivri kandmine on lihtne,
samas suudab ära hoida terve
rea tõsiste tagajärgedega vigastusi.
Kampaanialäbiviimisel löövad
kaasa Pärnu linn, Politseiamet
ja Hawaii Express.
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Laula või ise

Helilooja Andres Valkonen on
väga liigutatud.

Kungla koori esinemine.
Jüri Rent, dirigent:
"Peab ütlema, et Pärnumaa kooride
tase on üllatavalt hea. Kuulsime
väga palju häid esitusi ja ka külalisi
Lätist. Ja ma sain veelkord veenduda
- Toomas Voll on siin ikka väga populaarne koorijuht. Ja põhjus on ju
selge - ta kasvatab endale laulvaid
põlvkondi. Tahaks väga kiita
kontserdi organisaatoreid. Lavastus
oli hästi korraldatud. Ja kuidas on
võimalik niimoodi ajastada - kui on
planeeritud, et kontsert kestab kaks
ja pool tundi, siis kontsert lõpebki
täpselt. Suurepärane!
Minule ja meie kooridele Eesti
Meestelaulu Seltsi Tallinna
Meeskoorile ja Tallinna Ülikooli
Meeskoorile, jäävad tänasest õhtust
väga soojad muljed."
Mida uut saite gala-õhtul teada?
"Loomingu osas ei olnud minu jaoks
eriti midagi uut, kuid mulle meeldis
väga, kuidas võetakse laulda vene
kooriloomingut ning et publik võtab
venekeelset laulu (Kalinnikovi
"Eleegia") väga hästi vastu. Ei olegi
muud, kui et peab lihtsalt julgem
olema. Vene kultuuris on palju väärtuslikku, meil tuleb lihtsalt ajaloost
üle olema ja sedagi poolt avastama.
Ja kontsert tervikuna - mulle ikka
väga meeldis."

Läks korda, dirigent Jüri Rent.

Kõik sõlmis harivalt tervikuks Piret Kooli.

Maailma esiettekanne Laula või ise pani terve saali laulma.

Kooride gala organiseerimiskoorma sai
endale lauluselts
Leelo, eesotsas dirigent Hilja Vainulaga.
30 ettekandele tulnud
laulu, kolmteist koori
Pärnust, Jelgavast,
Tallinnast, Viljandist
peaaegu 500 lauljaga.
Repertuaar valiti
eeskätt Pärnuga seotud heliloojate
loomingust - Mihkel
Lüdig, Raimond
Valgre, Valter
Ojakäär, Andres
Valkonen, Herbert
Pulk, Anti Marguste,
Toomas Voll. Kuid ka
Gustav Ernesaks,
Tuudur Vettik,
Lembit Veevo, Kadri
Hunt; Alo Ritsing,
Priit Pajusaar - nii
või teisti Pärnuga
sina peal olevad loojad.
Kogu Laulu Peo
sõlmis liigutavalt
haaravaks ja harivaks
Pärnuga seotud
ajakirjanik Piret
Kooli.

Suur töömees Toomas Voll.

Millised on muljed?
Kuno Areng, dirigent, professor:
"Geniaalne mõte! Tuua koorid ja laulud kokku samasse saali. Pärnul on
seni laulufestival olnud, kuid see tähendab paraku, et koorid ei kuule
ega näe üksteist. Nad vaid esinevad. Nüüd oli ära tabatud just see, et on
toodud kõik siia kontsertsaali, kus saali akustika toob kõik finessid
esile. Kõigil osalejatel on võimalik üksteist kuulata. Ja kooridele on
antud võimalus koos laulda. Jäin kogetuga väga rahule. Saali võimalused olid väga hästi ära kasutatud. Vormiliselt oli ülesehitus nauditav - ei tekkinud mingeid auke - vahetekstid, seinal jooksev slaidiprogramm. Kooride liikumine oli sujuv. Fantastiliselt hästi korraldatud.
Võtan mütsi kaugelt maha Pärnu tegijate ees."
Mida uut saite gala-õhtul teada?
"Mõnda koori polnud ma varem kuulnud. Nüüd tean, et ka perifeerias
tehakse väga head tööd. Teil on kindel siht silme ees. Siit on väga hea
edasi pusida, et asjale kindlalt järge tuleks."

Kohtumiseni järgmisel korral!

Fotod: Jüri Vlassov
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SÜNDMUSED APRILLIS-MAIS

UUED NÄITUSED
Uue Kunsti Muuseumis
"Rutiin" - Leena Kuutma keraamilised
objektid.
"Tajuimpulssvool" - Karin Kalmani ja
Urmas Bereczki paarisnäitus.
Keraamilised objektid, fotod, portselan.
Kursi Koolkonna ülevaatenäitus.
Osalevad Priit Pajos, Ilmar Kruusamäe,
Peeter Allik, Priit Pangsepp, Reiu Tüür ja
Albert Gulk.
"Vaikelu" - Andrey Kulpini fotonäitus.
alates 27.05 Rahvusvaheline aktinäitus Mees ja Naine
Linnagaleriis
kuni 28.04 Pärnu kunstnike ühinäitus "Olen sulle ema"
Kunstnike Majas
kuni 28.04 August Künnapu isikunäitus
"Perekonnapildid"
Pärnu Muuseumis
kuni 28.04 "Mida kõike ei koguta"
Agape kirikus
Piibe Piirma näitus "Piibel jutustab"
Ammende Villas
Mari Roosvalti ja Kai-Mai Olbri ühisnäitus "Reisid pintsliga, ItaaliaArgentiina"
Pärnu Keskraamatukogus
laenutusosakonnas kuni 26.05 Sigrid Undset 125
üldlugemissaalis 30.04-25.05 Heino Kiik 80
muusikaosakonnas 02.05-16.05 Eurovisioon on surnud! Elagu
Eurovisioon
muusikaosakonnas alates 17.05 Laule Heldur Karmo sõnadele. Heldur
Karmo 80.
trepigaleriis 27.04-20.05 ülelinnaline õpilastööde näitus
lasteosakonnas kuni 25.05 "Nõiaplikad lendavad eksamile"
Ranna raamatukogus alates 02.05 Oled sa märganud.... (Emadest ja
emadele)

Kuhu minna
Reedel, 27. aprillil kell 19
Kontserdimajas
vokaalansambel KING'S

SINGERS (Suurbritannia)
Vaatamata ansambli juba 40.
tegevusaastale ning korduvatele koosseisu muutustele,
on publik endiselt vaimustunud entusiasmist, vokaalsest
tulevärgist, vaimukast
lavashow'st ning mitmekesisest repertuaarist, mida suudab pakkuda vaid vokaalgrupp King's Singers. Nad on
omandanud tohutu repertuaari, kus on esindatud muusikaajaloo eri etapid vararenessansi meistritest nagu
Monteverdi ja Lasso kuni
nüüdismuusikani. King's
Singers on tellinud muusikat
paljudelt hästituntud heliloojatelt, kelle hulgas on ka
Krystof Penderecki, Luciano
Berio, Peter Maxwell Davies,
Ned Rorem ja György Ligeti.
Hetkel on ansambli repertuaaris üle 150 kaasaegse
helilooja teose.
Pühapäeval, 29. aprillil kell
17 Pärnu Kontserdimajas
viiulivirtuoos Sarah Chang
(Korea/USA)
Klassikalise muusika superstaar, maailmakuulus viiuldaja
SARAH CHANG annab Eestis
koos Pärnu Linnaorkestriga
ainult ühe kontserdi, kus kõlab
vene heliloojate muusika Dmitri Shostakovitshi
"Viiulikontsert nr 1" ja Sergei
Rahmaninovi "Sümfoonilised
tantsud".

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u

Sarah Changi peetakse üheks
andekaimaks ja lummavaimaks klassikalise muusika
interpreediks, kes köidab publikut eeskätt oma emotsionaalse esitusega. Ta on USA-s
sündinud Korea päritolu noor
artist, kelle karjäär on olnud
peadpööritavalt kiire. Sarah
Chang alustas viiuliõpinguid 4aastsena, juba 8-aastaselt kutsusid dirigendid Zubin Mehta
ja Riccardo Muti ta soleerima

Esmaspäeval, 23. aprillil
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Quikstep) Nooruse Majas
kell 18 JÜRIÖÖ tähistamine Pärnu Munamäel
kell 19 Endla teatri Küünis Jazzkaar esitleb NICOLA PAROV QUARTET
Teisipäeval, 24. aprillil
kell 19 Kontserdimajas teater Vanemuise külalisetendusena G.Verdi
ooper LA TRAVIATA.Lavastaja Taisto Noor, kunsntik Liina Pihlak, osades
Svetlana Triforova (Venemaa), Alla Popova, Tatjana Romanova, Mati Kõrts jt.
Kolmapäeval, 25. aprillil
kell 19 Kontserdimaja suures saalis Jaan Tätte ja Marko Matvere kevadkontsert
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 18.30 keskastmele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi Ette"
Neljapäeval, 26. aprillil
kell 17 Niidu pargis orienteerumisneljapäevak. Korraldab OK West
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Rumba) Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann
Reedel, 27. aprillil
kell 18 Vanalinna Põhikoolis Pille Lille Muusikute Toetusfondi klassikalise
kammermuusika kontserdisari esitleb Eesti tippmuusikuid suurimates linnades. Virgo Veldi (saksofon) ja Kai Ratassepp (klaver)
kell 19 Kontserdimajas vokaalansambel KING'S SINGERS (Suurbritannia)
kell 19 Endla teatris komöödia täiskasvanutele LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 22 Kuursaalis Audru Jõelaevanduse Punt
Laupäeval, 28. aprillil
kell 10 Kuursaali ees ja Rannapargis Pärnu 48. Tänavasõit jalgrattaspordis
kell 12 Endla teatris lastelavastuse esietendus MUINASJUTT PÕHJA
KONNAST JA PRINTSESSIST F.R.Kreutzwaldi ainetel. Lavastaja Tiit Palu.
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 19 Nooruse Majas jürikuu rahvapidu torupilli, tantsu ja lauluga.
kell 22 Kuursaalis Päris Anny
Pühapäeval, 29. aprillil
29.-30.aprillil Jahtklubis ja lahel purjetamishooaja avamine. Mairegatt
kell 12 Niidu pargis Püha Loomaaia 7. Rattaralli
kell 17 Kontserdimajas SARAH CHANG (viiul, Korea/USA), Pärnu
Linnaorkester, dirigent Jüri Alperten
kell 17 Endla teatris Rahvatantsuansambli Kajakas heategevuskontsert
"Igavene labajalg"
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Tantsuks Eevid
Esmaspäeval, 30. aprillil
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Rumba) Nooruse Majas
kell 22 Kuursaalis VOLBRIÖÖ! DJ Rivo Tettermann
Teisipäeval, 1. mail
kell 12 Rüütli platsil purskkaevude avamine. Esineb WAF-dance.
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskuses KEVADPÜHA KONTSERT. Esinevad
Kolliste seltsi isetegevuslased.
Kolmapäeval, 2. mail
kell 15 Pärnu Raekojas "Pärastlõuna Raekojas". Esineb ansambel
TALLINN BAROQUE koosseisus Uku Joller (bariton), Raivo Tarum (tsink,
barokktrompet), Tõnu Jõesaar (tshello, viola da gamba, fiidel), Imbi
Tarum (klavessiin) ja Terje Raidmets (barokkviiul)
kell 18.30 keskastmele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 18.30 Niidu pargis saab alguse Aastajooksusari. Distantsid 500 m ja
150 m. Korraldab klubi Tervisesport
kell 19 Endla teatri Küünis noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES
kell 21 Endla Teatrikohvikus JAZZIKLUBI Agan/Dunkel kvartett
Neljapäeval, 3. mail
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
PRINTSESSIST
kell 17 Pärnu Keskraamatukogu 3. korruse lugemissaalis kohtub lugejatega Ene Rämmeld
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Viini Valss) Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis lugu hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 19 Kontserdimajas Anne Adamsi sünnipäevakontsert PEIDUS POOL,
esinevad Ivo Linna, Jaan Sööt, Adamsfamily ja Vanemuise balletisolistid.
Reedel, 4. mail
kell 19 Ammende Villas sarjas "100 aastat armastust Ammende Villas"
kontsert ROMEO & JULIA meeleoludel . Esinevad Kaire Vilgats, Hele
Kõre ja Kristjan Kasearu ning Jürmo Eespere ansambel
kell 19 Kontserdimaja kammersaalis kaleidoskoop renessansikildudest,
esineb HORTUS MUSICUS, kunstiline juht Andres Mustonen.

New Yorgi Filharmoonikute ja
Philadelphia orkestri ette.
Tänaseks on Sarah Chang
(26) esinenud pea kõikide väljapaistvamate orkestrite ees,
teinud koostööd paljude tippdirigentidega (Sir Colin Davis,
James Levine, Lorin Maazel,
Kurt Masur, Sir Simon Rattle
jpt) ning mänginud kuulsaimatel kontserdilavadel (Carnegie
Hall, Washingtoni Kennedy
Center, Berliini Filharmoonia,
Amsterdami Concertgebouw
jt). 1999. aastal pärjati Sarah
Chang kõige kõrgema instrumentalistidele antava autasuga
-- the Avery Fisher Prize'iga.
Lisainfo
http://filharmoonia.parnu.ee
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Laupäeval, 5. mail
kell 12 Endla teatris MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA PRINTSESSIST
kell 18 Nooruse Majas Pärnumaa maakooride KEVADKONTSERT.
Sissepääs tasuta.
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kell 18 Kontserdimajas Pärnu Mihkel Lüdigi nim. Meeskoori 60. juubelikontsert. Tasuta.
kell 19 Endla teatri Küünis lugu hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA (välja müüdud)
Pühapäeval, 6. mail
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Tantsuks Jaan
Esmaspäeval, 7. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Viini Valss) Nooruse Majas
Teisipäeval, 8. mail
kell 18.30 Niidu pargis Aastajooksusari. Distantsid 500 m ja 150 m.
Korraldab klubi Tervisesport
Kolmapäeval, 9. mail
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
PRINTSESSIST
kell 12 Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas toimub Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Sauga Põhikooli algklassiõpilaste VAIBAKONVERENTS
kell 18.30 keskastmele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
Neljapäeval, 10. mail
kell 17 Raeküla metsas orienteerumisneljapäevak. Korraldab OK West
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Dzaiv) Nooruse Majas
kell 19 Endla teatris komöödia täiskasvanutele LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Endla teatri Küünis Rakvere teatri külalisetendusena Kati Murutari
näidend MINA, NAINE. Peaosas Ülle Lichtfeldt.
Reedel, 11. mail
kell 17.30 Nooruse Majas EMADEPÄEVA KONTSERT. Esinevad Nooruse
Maja lastekollektiivid. Sissepääs tasuta.
kell 19 Kontserdimajas EESTI RAHVUSMEESKOOR "Mehed mustas".
Dirigent Kaspars Putninsh
kell 19 Endla teatris eesti klassika KAUKA JUMAL
Laupäeval, 12. mail
kell 11 Jaansoni rajal Pärnu kevad-duatlon. Eesti meistrivõistlused ja Balti
karikas. Korraldab spordiklubi Raudmees
kell 11 Raeküla Vanakooli Keskuses EMADEPÄEVA KONTSERT. Esinevad
Raeküla Lasteaia mudilased.
kell 12 Keskraamatukogu lasteosakonnas KARUDE JUTUTUBA.
Vaadatakse viguriraamatuid, kuulatakse naljajuttu ja joonistatakse pilte.
kell 13 Kontserdimajas EAKATE EMADEPÄEVA KONTSERT
kell 11 Raeküla Vanakooli Keskuses EMADEPÄEVA KONTSERT. Esinevad
Jana Tringi Erakooli õpilased.
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 19 Endla teatris komöödia KODUABILINE
Pühapäeval, 13. mail
kell 18 Nooruse Majas TANTSUKLUBI. Juhendaja Olavi Kõrre
Esmaspäeval, 14. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Dzaiv) Nooruse Majas
Teisipäeval, 15. mail
kell 18.30 Niidu pargis Aastajooksusari. Distantsid 500 m ja 150 m.
Korraldab klubi Tervisesport
Kolmapäeval, 16. mail
kell 18.30 ja kell 19.30 line-tantsu kursused Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis noortelugu PÄIKESETÕUS VOLLI JUURES
kell 21 Endla Teatrikohvikus JAZZIKLUBI
Neljapäeval, 17. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Aeglane Foxtrott) Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
Reedel, 18. mail
18.-20. mail Pärnu lahel KEVADREGATT
kell 10 Kalevi Staadionil TULETÕRJE OLÜMPIAMÄNGUD
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
Laupäeval, 19. mail
kell 12 Pärnu jõe sõudedistantsil Eesti karikavõistlused sõudmises
kell 12 Nooruse Majas portselanimaaliselts Lüster kevadnäitus. Mai
Kolossova 70. aaasta juubel
kell 19 Kontserdimajas Eesti Kontserdi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
hooaja lõppkontsert: MAHLER. Sümfoonia Nr 8 Es-Duur. Esinevad Eesti
Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, Segakoor Latvija (Läti),
Tütarlastekoor Ellerhein, Tallinna Poistekoor. Dirigent Nikolai Aleksejev
kell 19 Endla teatri Küünis lugu hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 20 tantsuõhtu Raeküla Vanakooli Keskuses. Esineb ansambel Abasol
Pühapäeval, 20. mail
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Ansambel Treffunks
Esmaspäeval, 21. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
(Aeglane Foxtrott) Nooruse Majas

Laupäeval, 26. mail kell 11.00
Pärnu rannapromenaadil 5.
Ranna Rahvajooks ja supelhooaja avamine.
Kell 11 registreerumine distantsidele - Jänksi lastejooks,
Ranna Rahvajooks, kepikõndijate distants. Eelsoojenduseks
Maispordi rannaaeroobika.
Kell 11.50 avavad ranna ja
supelhooaja Pärnu
Linnavalitsus, ISS Lääne ja
Politseiprefektuur. Päeva juhib ja
tuntud beach'i-hitte mängib DJ
Reio Tilk.
Kõigi jooksjate vahel loositakse
välja auhindu!
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