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tasuta

Nii palju asjalikke noori

Volikogus on menetluses eelnõu, mille vastuvõtmisel võimaldatakse tasuta koolilõuna kõigile
põhikooli õpilastele alates selle aasta 1. septembrist. Täna on koolilõuna tasuta I-VI klasside õpilastele ning Toimetulekukooli õpilastele. Eelnõu
rakendamine 2007. aastal täiendavaid vahendeid
ei nõua. Käesoleva aasta eelarves on riik koolilõuna kulude katteks eraldanud kokku 8 626 000
krooni. I-IX klasside õpilaste tasuta koolilõuna
kuludest tasutakse 1 268 399 krooni ja esimese
lisaeelarvega koolilõuna kuludeks määratud lisavahendidest makstakse 625 000 krooni.
Tuleval aastal lisandub riigitoetusfondi kaudu eraldatavatele vahenditele linna eelarvest tasuta koolitoiduks arvestuslikult 3,5 miljonit krooni.

Jannseni preemiaga
tunnustati linna kultuurielu
edendajaid

Linnavalitsus tunnustas Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna ja rahalise preemiaga Hilja
Treubergi kauaaegse kultuuritöö edendamise eest
Pärnu linnas ning erakorraliselt postuumselt
Lembi-Enel Taeva silmapaistva panuse eest Pärnu
kultuurielu rikastamisel. Jannseni nimelise auhinna
rahalise preemia suuruseks on mõlemale laureaadile 30 000 krooni. Lembi-Enel Taeva auhind
antakse üle tema perekonnale.

Linnavalitsus toetab
meditsiiniõdede õpet

Linnavalitsuses kirjutati alla Pärnu Haigla, Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu linna ja Eesti Õdede
Liidu vahel koostööleping õdede tasemeõppe korraldamiseks Pärnus. Koostöölepingu eesmärgiks
on korraldada erialast kutseharidust omavatele
õdedele Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õpet aastatel 2007-2009. Kokkuleppe
kohaselt toetab Pärnu linn viie riigieelarvevälise
üliõpilase õppemaksu finantseerimist. 2007. aastaks on ette nähtud 50 000 kroonine toetussumma.

Pärnu sai lisaeelarve

Linnavolikogu kinnitas linna tänavuse 48,9 miljoni
krooni suuruse esimese lisaeelarve. Suuremad
summad saavad lisaeelarvega haridus 31,6
miljoni krooniga, kultuur 3,9 miljonit, sotsiaalne
kaitse 3,3 miljonit. Ligi miljon läheb avalik korra ja
julgeoleku tagamiseks. Lisaeelarvega eraldati
Tammiste hooldekodu ehituseks 3 miljonit krooni,
1,5 miljoni krooni läks munitsipaalehituse remondi
reservi ning miljoni krooni võrra suurenes rajatavate teede alla jäävate hoonete lammutamiseks
mõeldud raha. Samuti on miljon krooni arvestatud
liuvälja liitumistasudeks. Lisaeelarve rahadega
lõpetatakse Koidula Gümnaasiumi staadioni
rekonstrueerimine ning renoveeritakse
Ühisgümnaasiumi jalgapalliväljaku valgustus ja
parandatakse kunstmurukatet.

Ühe vene õppekeelega kooli
sulgemise põhjuseks on õpilaste
arvu pidev vähenemine.
Loe lk 4

Foto: Asser Jaanimets
11ndat klassi lõpetavad Hardi, vahetusõpilane Luis Mehhikost, neiud Teele, Kertu ja Laura gümnaasiumi
lõputunnistust tänavu kätte veel ei saa, neil seisab tõsine elluastumiseksam ees aasta pärast.
Vaadake enda ümber pisut tähelepanelikult ringi. Lisaks romantilistele mõtetele ja lennukatele plaanidele või nostalgiale näete enda ümber palju
asjalikke noori. Millest küll
nende asjalikkus? Koolid on
lõpusirgel!
Kõigil neil tuhandetel õppuritel, klassinumbrist hoolimata,
on Pärnuski käes aasta pinge-

lisem aeg. Nüüd mõõdetakse
õppeaasta jooksul kogutud
teadmisi. Nii tuleb oma kevadine kärsitus ja ahvatlused
taandada lõpututele eksamitele, kontroll- ja tasemetöödele. Pole pinget vähem ka
lastevanematel, õpetajatel ega
hariduselu korraldajatel. Keegi
ei soovi ju nigel välja paista.
Nii see asjalikkus tänavapilti

Hea üldplaneeringu
koostamine Pärnu linnale on
praegu üks ja väga selge
eesmärk. Intervjuu meie
linnaarhitektiga.
Loe lk 5

ehibki. Nautigem seda noorte
melu, sest see kaunistab nii
linna kui peategelasi  noori
inimesi.
Lapsed ei kasva tunniplaani järgi,
nad kasvavad vahet pidamata.
Jätkugu meil nende tarvis silmi
ja pilku! Emad-isad, vanaemad-vanaisad, leidke jätkuvalt
oma vanemlikes tegevustes
jõudu, kannatust ja elukoge-

must oma järglastele kogu aeg
kaaslaseks ja suunajaks olla.
Õpetajad ja hariduselu suunajad  teie elukutse eeldab järjekindlat valmisolekut õpetada. Küll ka õpilane leiab teie
juurde tee. Tal pole tänapäeval
teist eduvalemit.
Vaid hoolides ja märgates
saame tervema tuleviku ning
arukama inimese.

Valminud Raeküla linnaosa
arengukava projekt loob
eeldused linnaosa terviklikuks
arenguks koostöös erinevate
osapooltega.
Loe lk 6
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Juhtkiri

Kõnekad sammud

H

eldematel aegadel kulutavad inimesed sageli
enam meelelahutuste ja vahel ka suisa
vähetarviliku peale. Kitsamatel puhkudel
meenutatakse mõndagi kergemeelsust, kuid tagasi
midagi võtta ei saa. Mis läinud, see läinud.
Hoopis teise nurga alt vaatab praegusi kopsakaid
makselaekumisi linnakassasse Pärnu linnavalitsus.
Nende mõtteviis on - kui raha jätkub, tuleb see
paigutada haridusse ja noortele. Linnavalitsuses
valminud täiendused haridusvõrgu arengukavasse
on läbinud volikogus juba esimese lugemise, õige
pea saab pakutu seaduse jõu.
Nii hakkavad kõik Pärnu linna õpilased põhikooli
lõpuni saama ka linnakassast tasustavat koolilõunat
uuest õppeaastast alates. Algab Mihkli tänava uue
lasteaia ehitus, sügisest avatakse uued sõimerühmad, toetatakse eralasteaia ülapidamist,
noortekeskus kolib kesklinna Kuninga tänavale,
leitakse võimalus tõsta õppetööd toetavate teenistujate palku. Vene gümnaasiumis rakendub pikapäevakool ning avatakse keelekümblusklass. Ja muidugi on avaramad võimalused igasuvisteks koolide,
lasteaedade, huvikoolide remonditöödeks. Tuge
tuleb kõigile suvelaagritele.
Õppimise ja õpetamisega on Pärnus otseselt seotud enam kui 21 000 linnaelanikku. Kui lisame need
kodused, kes selles protsessis paratamatult osalevad, saame teadmise, et Pärnu ongi koolide ja
koolinoorte linn. Ja kuigi tänu noortele peredele
oleme laste arvu pideva vähenemise saanud
viimasel aastal kasvu suunas pöörata, läheb aastaid,
enne kui see kunagisele tasemele ehk positiivse
poole peale pidama jääb. Siis ei ole mahti järeltöid
teha. Haridusasutusi ja koolkorraldust tuleb edendada pidevalt.

Linnavalitsus kohtub
linnaelanikega!
Hea Mai linnaosa elanik!
OLED OODATUD
KELLA-KUUE-TEELE
PÄRNU LINNAVALITSUSEGA
esmaspäeval,
21. mail kell 18.00
Ühisgümnaasiumis Mai tn 3
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Malesuurmeistrid Spasski ja Kortshnoi
Pärnu linnavalitsuses
Pärnut ja linnavalitsust külastasid malesuurmeistrid Boriss
Spasski ja Viktor Kortnoi, kes
viibisid Eestis seoses Tallinnas
toimuva rahvusvahelise ümarlauaga Pauli kõrval. 23. ja
24. aprillil toimunud rahvusvaheline ümarlaud oli pühendatud eesti malegeeniuse Paul
Kerese mälestusele ja Maria
Kerese 90. juubelisünnipäevale. Boriss Spasski (s.1937)
on maleajaloos 10. maailmameister (1969-72), Viktor
Kortshnoi (s.1931) on võitnud
loendamatu hulga rahvusvahelisi turniire ja osaleb tänase
päevani tippmales.
Pildil: Boriss Spasski ja
Viktor Kortshnoi Pärnus
meenutamas Paul Kerest.

Foto: Asser Jaanimets

Valmis Pärnumaa
rannikualade kriisikaart
Maavalitsuses valmis Pärnumaa rannikualade elektrooniline kaart,

Esmakordselt läideti
Jüriöö tuli Munamäel

mille abil on võimalik modelleerida kriisisituatsioone üleujutuse
ohu korral. Sõltuvalt etteantavast veetaseme seisust saab kaardil
visualiseerida üleujutatavad alad ning vastavalt olukorrale kavandada nii ennetust kui ka päästetöid.
Lisaks elamutele on kaardil kujutatud ka ühiskondlikud rajatised
ning suuremad loomapidamishooned. Samuti leidub kaardil informatsioon teede ja tänavate kohta, evakueeritavate kogunemiskohad, teave päästekomandode ning tehnorajatiste kohta jms.
Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Enn Bernardi sõnul on
kriisikaart käesoleval hetkel mõeldud eelkõige töövahendiks kriisikomisjoni liikmetele, omavalitsustele ning päästetöid kavandatavatele ja korraldatavatele asutustele. Tulevikus on kavas teha
see kättesaadavaks kõigile huvilistele interneti kaudu.

Pärnu osales rahvusvahelistel Hansapäevadel
10. - 14. maini viibis meie linna delegatsioon rahvusvahelistel

Hansapäevadel Lippstadtis Saksamaal, kus end tutvustasid
hansalinnad, toimusid teatrietendused, anti kontserte, erinevatele
teemadele olid sisse seatud õpitoad.
Pärnu linna eesmärk oli turundada Pärnut kui vana hansalinna ja
Eesti suvepealinna, siin peituvaid erinevaid võimalusi kultuuritegevuseks, turismi ja terviseteenuseid pakkuvat merelinna,
huvitavamaid sündmusi. Samuti tutvus Pärnu delegatsioon suurte
rahvusvaheliste hansapäevade korraldamisega, sest 2010. aastal
toimuvad rahvusvahelised hansapäevad Pärnus. Esimest korda
olid Pärnut esindamas gümnaasiuminoored, kes võtsid osa Noorte
Hansast, mille eesmärgiks on linnade tutvustamine ja kontaktide
loomine noorte kaudu.

Koolijuhid õppisid
tuleohutust

Lääne-Eesti Päästekeskuses toimus tuleohutuse teemaline
õppepäev Pärnu linnas tegutsevate koolide juhtkondadele.
Koordinatsiooniteenistuse juhataja Priit Laos, tuleohutusbüroo
juhataja Jaak Jaanso ja koolitusbüroo peaspetsialist Eiko Tammist
tutvustasid nii erinevate põlengute iseärasusi ja soovituslikku käitumist nende korral kui ka erinevaid tulekustutusvahendeid ja
nende kasutamist. Õppepäev lõppes praktilise harjutusega, kus
tulekustuti abil kustutasid koolijuhid süütepannis süüdatud näidislõkke.

Fotod: Asser Jaanimets
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: Veebimees OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405
Toimetaja Asser Jaanimets
Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.

Foto: Simmo Saar

23. aprillil jõudis Toris süüdatud ning tõrvikute ja laternate abil üle
Eesti teele saadetud jüriöötuli Pärnusse, kus ta süüdati õhtul kell
kuus jüriöölõkkeks kesklinnas Munamäel. Linnavalitsuse liikmed
viisid tule ka Raeküla linnaossa Vanakooli, kus toimus linnavalitsuse traditsiooniline töökohtumine sealsete elanikega. Jüriööl, tol
kaugel 1343. aasta varakevadel, oli eestlastel võimalus hakata
looma oma riiki.
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Linnavolikogu teated

Teedeehitus linnas
2007. aastal
Uusehitused ja
rekonstrueerimised
n Papiniidu tn - Riia mnt Mai tn koos Metsa tn ristmikuga
n Mai - Tammsaare ristmik
- Ringi tn - Pikk tn - Lai tn
n Ranna pst - Kuuse tn Side tn
n Side tn - Ranna pst Kaarli tn
n Laine tn - Riia mnt Metsa tn
Taastusremondi objektid
n Mõrra, Luha (EmajõePõllu), Suur-Toome
(Haapsalu-Luha), Põllu
Riia mnt Saare - Paide mnt
osaliselt, ligi 15 000 m2
n Rääma tn - Tallinna mnt
- Raba tn ligi 9 000 m2
n Papiniidu tn - Riia mnt sild, osaliselt - Jannseni tn
osaliselt ligi 8 000 m2
n Kevade, Luite, Soo
(Põllu - Mõrra)
2007. aasta tee-ehituse
projekteerimised
n Papiniidu tn Riia mnt Mai tn koos Metsa tn ristmikuga
n Niidu 1 elamurajooni
tänavad koos tehnovõrkudega, Suur-Jõe tn Kastani tn - Lao tn - Rüütli
tn - Hommiku tn - Aia tn
n Riia mnt paremkõnniteed - Rähni tn - Tammsaare pst
n Mai - Tammsaare ristmik
Ringi tn - Pikk tn - Lai tn Paide mnt kergliikluse tee
Tammiste tee kergliikluse
tee.

Liilia Oberg Raeküla
Gümnaasiumi direktoriks
Seitsme kandidaadi seast
valitud Oberg töötas aastatel 1995-2003 linnavalitsuse haridusosakonna
üldhariduse peaspetsialistina ja alates 2003. aastast hariduse- ja teadusministeeriumis üldkeskhariduse talituse peaeksperdina. Uude ametisse
astub Oberg 1. juulist.
Linnalt raha lastele,
noortele ja haridusele
Linnavalitsus eraldas toetusi 150 000 krooni ulatuses kokku 29-le haridus-,
spordi- ja kultuuriasutusele laste suvelaagrite projektides osalemiseks
ning 50 000 krooni noorte
kultuuriprojektide läbiviimiseks.
Linnavalitsus eraldas toetusi haridusprojektidele
82 600 krooni ulatuses ja
ka kultuuriprojektidele
130 000 krooni ulatuses.

Kas Pärnu ei võiks olla
Eesti puhtaim linn?

Karl Kolla
Pärnu
munitsipaalpolitsei
direktor

Täna kostab tihti arvamusi, et
linn pole veel päris puhas.
Need, kellel on kohustus ja
võimalus linna heakorrast tervikpilti saada, niisuguse vastusega ei lepi. Veel enam, see
tähendaks ka enamiku krundiomanike põhjendamatut solvamist. Nemad on teinud oma
hooldusalas ära suure töö juba
esimestel päikeselistel märtsipäevadel.
Nad väärivad tänu ka selle eest,
et on oma hoole ja tööga aidanud veelgi eredamalt välja
tuua kinnistud, krundid ja haljasalad, millel peremeestega
vedanud pole.
Pärnu munitsipaalpolitsei pühendub maikuu korrastamata
kruntide ja puhastusalade
kaardistamisele ning jätab need
objektid pideva järelevalve
alla.
Eesmärk on meil kõigil ju
ühine  Pärnu saagu korda ja
puhtaks juba lehekuul.
Prügihunnikud märgivad
hoolimatust
Üks selline kõrgub Jannseni
tänaval. Vaatamata kopsakale
trahvile ja korduvatele hoiatustele pole omanikud krunti
tänaseni korda teinud. Veelgi
enam, prügimägi üha paisub.
Linnapolitsei pikaajaline kunde on ka üks Pärnus paiknev
Tallinna aktsiaselts. Jäägu tema
nimi praegu veel meie teada.
Rimi ja Tarapita-nimelise söögikoha vahele koguneb samuti
pidevalt prahti.
Ka Riia mnt 3 krundil, kus tuli
on hävitanud vana puumaja,
kasvab iserajatud prügila silmanähtavalt iga päevaga.
Pirni tänava pikendusel garaazhide juures asub linna
suurim prügipüramiid, kuhu
väidetavalt toovad olmeprahi
mitme kortermaja elanikud.
Häbimärke on linnas teisigi ja
need kõik on munitsipaalpolitseis arvel.
Ükski pahategu ei jää
märkamata
Mõni tegelane, kes jäätmekäitluses kehtivaid nõudeid
millekski ei pea, arvab, et jääb
anonüümseks.
Aga ta eksib. Visiitkaart on iga
prügikogusega kindla peale
kaasas.
Hetkel on linnapolitsei menetluses neli prügipoetamise
juhtumit võõrale maa-alale.
Nimetan need, kuhu sokutati
olmeprügi: Kalevi pst puhastusjaama juurde, Lille tänavale
Ehitajate tee külje alla,

Vikerkaare tänavale jõekalda
veerde ning Väike-Kuke tänavale Pärnumaa Jahimeeste
Liidu kinnistule.
Prügimägede avastamisel osutavad olulist abi linnakodanikud. Raekülas, mereranda
viivale rajale kopsaka koguse
klaastaarat poetanud isiku
visiitkaardi leidis just linna
puhtusest hooliv kaaslinlane.
Sedapuhku kuulub praht firmale, kes on saanud linnalt tänava- ja pargikoristuse töölepingu ja prügivedajaks on
ettevõtte palgatud töömees.
Väga kummastav on näha, et
nii mõnigi selline töömees ei
Trahvimiseks on kinnisvaraomanikke Pärnusse
kohale kutsutud ka
Soomest, Hollandist ja
mujalt. Nende probleeme
lahendaks hästikorraldatud ja soodsate hindadega hooldusteenus ehk oleks see kellegi
äriplaan?
kasuta ei luuda, kühvlit ega
muud traditsioonilist koristusriista. Ta kõnnib haljasalal,
näiteks Laste- või Vanas pargis, ja korjab oraga kilekotti
paberitükke. Kogu koristus.
Imestama paneb ka ümbruskonna elanike kannatlikkus,
kui lausa linna südames, näiteks Rüütli platsil või Aia
tänaval, jõurab keskhommikuni välja asjamees, kes võimsa
riistapuuga ei ime tolmu ja
prügi, vaid puhub selle eemale
 sõiduteele või haljasalale.
Iseliikuv liivatorm rikub pikemaks ajaks õhu ja ladestab
hoonetele arvestatava mustusekihi.
Olgu märgitud, et linnaga
sõlmitud töövõtulepingutes
pole koristusvahendeid fikseeritud, seega puhurid on
sulaste endi väljamõeldis.
Linnapolitsei on mitu korda
sellisele aktsioonile peale sattunud ja tolmukeerutamise ära
keelanud. Kuid järgnevatel
päevadel rakendatakse sama
tehnoloogiat taas.
Pärnu kõige risustatumaks
tagahooviks võib julgesti pidada Rääma tänaval linavabriku
endise ühiselamu siseõue.
Õnneks sinna kõrvalised
inimesed ei satu.
Vallile ja Vallikääru satuvad
linnakülalised küll. Kaunis
koht ju!
Kuid siin ootab neid performance, mille laudadel on juba
paar aastat lastega kergemaid
õnnetusi juhtunud. Ju oodatakse, et keegi eriti ränga ter-

viserikke saab. Sealse rentniku
teenistuskiri
linnapolitseis
sisaldab kahte väärteomenetlust ja samapalju sanktsioone. Tulemusi paraku mitte
ühtki.
Kõik pole siiski
põmmpead
Linna õnneks pole selliseid
põmmpäid, keda ükski hoiatus
ega trahv ei murra, kuigi palju.
Nagu pole elamise laokilolek
ka enamikul juhtudel püsiv.
Alates oma sünnist on linnapolitsei avastanud ja võtnud
menetlusse 113 eriliselt hooletusse jäetud kinnistut. Absoluutne enamik nende valdajaist
on kiiresti õiendanud trahvid
ja, mis kõige olulisem, teinud
krundid ja puhastusala kiiresti
korda.
Selleks on mitmed kinnisvaraomanikud kohale kutsutud
ka Soomest, Hollandist ja teistest riikidest. Nende probleeme
aitaks lahendada hästikorraldatud ja soodsate hindadega
hooldusteenus. Ehk oleks see
kellelegi äriplaan?
On olnud ka palju juhtumeid,
kus heakorrateemalise pretensiooni oleme saanud esitada
otsekohe pärast rikkumise
avastamist peremehele endale.
Juba mõne tunni jooksul on
omanik tagasi helistanud ja
palunud vaatama tulla  kõik
on korras.
Arusaadavalt me nendel
puhkudel väärteomenetlust ei
alusta. Tulemus on ju saavutatud, inimesed oma eksimuse
heastanud.
Paljud siiski ei tea veel meie
ponnistustest suurt midagi.
Kosume tegevuste käigus ja
omaseks saame siis, kui
inimesed üha korrastatumas
linnas elama harjuvad.
Täna pole see veel ime, kui linnapolitseinikuga kokku saadud
pole.
Meid on kokku seitse. 40 000
elanikuga linnas, 32ruutkilomeetrisel tööalal. Seadusega
määratud toimingud võtavad
iga üksiku juhtumi puhul
olulise tööaja, mida peab kulutama rohkem kabinetis kui linnatänaval.
Fikseerime sündmuse, selgitame välja omaniku, osapooled,
võtame nendega ühenduse,
uurime välja tekkinud olukorra
üksikasjad, leiame lahendusteed jne. Tegemist jagub tükiks
ajaks.
Päris lõpuks tänan kõiki
kaaslinlasi, kes meie tegemisi
positiivse suhtumisega on juba
toetanud. Nii sünniki arusaam,
et meid on linnale väga vaja.
Seisame ju ka selle eest, et
Pärnu saaks Eesti puhtaimaks
linnaks!

Pärnu sai 2007. aasta esimese lisaeelarve
Linnavolikogu kinnitas Pärnu linna tänavuse 48,9 miljoni
krooni suuruse esimese lisaeelarve. Suuremad summad
saavad lisaeelarvega haridus 31,6 miljoni krooniga, kultuur 3,9 miljonit, sotsiaalne kaitse 3,3 miljonit. Tammiste
hooldekodu ehituseks eraldati 3 miljonit krooni. 1,5
miljonit krooni läks munitsipaalehituse remondi reservi.
Linna eelarve 2007. aastal on nüüd kokku 760 miljonit
krooni.
Moodustati Pärnu Linnavolikogu kantselei
Volikogu moodustas kantselei volikogu liikmete,
komisjonide ja fraktsioonide paremaks teenindamiseks
nende ülesannete täitmisel. Kantselei aitab volikogul
parandada suhtlemist linnakodanike ja meediaga
volikogu töö kajastamisel.
Arvutikomplektid Pärnu koolidele
Volikogu andis loa linnavalitsusele võtta varalisi kohustusi
seoses riigihanke korraldamisega, mis seisneb 141 arvutikomplekti rentimiseks linna koolidele.
Detailplaneeringute menetlemine
Volikogu kehtestas Merimetsa tn 105 ja Väike-Posti tn 4
detailplaneeringud. Kooli tn 31 kinnistu detailplaneering
tunnistati kehtetuks.
Avaliku liiniveo bussipiletite trükkimine ja kontroll
Volikogu andis linnavalitsusele loa võtta varalisi kohustusi
seoses Pärnu linna avaliku liiniveo bussipiletite
trükkimise, müügi ning sõiduõigust tõendava kontrolli
korraldamisega ajavahemikul 1.01.2008 - 31.12.2016.
Linn taotleb parke munitsipaalomandisse
Linnavolikogu otsusega taotletakse linna omandisse
Rannapark ja Keskpark ning Munamäe, Koidula,
Brackmanni ja Vabaduse pargid. Eesmärk on korrastada
omandisuhteid. Täna kuuluvad pargid riigile. Parkide linnale kuulumise korral jäävad ära vaidlused riigiga parkide
korrastustööde teostamisel. Pargid on võimalik linnaelanike meele järgi kujundada.
Täiendati parkimiskorraldust
1. juunist laiendati tasulise parkimise ala supelranna
lähedastel tänavatel. Südalinna parkimiskord ei muutu.
Tasuline parkimine on Tammsaare puiesteest Pärnu
laheni. Tammsaare teel pikeneb tasuline parkimisala
Supeluse tänavast Kanali tänavani. Väheneb tänaval
parkivate ja bussiliiklust segavate väikesõidukite arv.
Väheneb ummistus. Laienevad võimalused parkimise
eest tasuda - lisandus ühetunnine parkimistasu 50
krooni. Kalevi staadioni harjutusväljakule rajatakse tasuline, kuid soodushinnaga parkla. Terve päeva maksab
100 krooni.
Volikogu liikmeks sai Ela Tomson
Seoses Karoli Hindriksi lahkumisega volikogust, asus
alates 17. maist volikogu liikme ülesandeid täitma
Hindriksi asendusliige Ela Tomson.

Hansapäevad ootavad kauplejaid
Pärnu Hansapäevadele 29.- 30. juunil ootame Tallinna
värava ümbrusesse ja Vallikääru aasale kauplema
kõiki käsitöömeistreid. Keskaja turule saab registreeruda kuni 11. juunini.
Täiendav info ja kirjapanek 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
Registreerida saab ka internetis http://hansa.parnu.ee
Keskaegse riietuse puhul aitab Pärnus tegutsev MTÜ
Tulilind (tel 58 045 388) e-post maris.aidak@mail.ee
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Vene koolid ühinevad
Linnavolikogu otsusega korraldadakse ümber kahe venekeelse õppekeelega kooli tegevus. Pärnu Slaavi Põhikool
liidetakse Pärnu Vene Gümnaasiumiga. Selle tulemusena
lõpetatakse Slaavi Põhikooli tegevus 31. augustil käesoleval
aastal.

Silvi Murulauk
haridusnõunik
Ühe vene õppekeelega kooli
sulgemise põhjustab õpilaste
arvu pidev vähenemine. Arvestades asjaoluga, et õppeaastast 2000/2001 kuni õppeaastani 2006/2007 on õpilaste
arv vähenenud 540 õpilase ehk
37,4% võrra, on otstarbekas
umber korraldada ka koolide
tegevus. Nii tagatakse raha
otstarbekam ja efektiivsem
kasutamine ning laste õpetamisele kaasatakse ainult nõutava kvalifikatsiooniga pedagooge.
Ettevalmistused tehti
avalikult
Vene koolide liitmise ettevalmistamisega alustati juba
2003. aastal. Linnavalitsuse

initsiatiivil on korraldatud kaks
lastevanemate koosolekut, teavitamaks protsessidest, mis
tulevikus nende lapsi ees
ootavad. Esimene toimus linnavolikogu istungite saalis
mullu märtsis ja teine Slaavi
koolis novembris.
Slaavi kooli õpetajatele on
pakutud tööalase nõustamise
teenust ja 2005. aasta linna
eelarvest eraldati Slaavi koolile
täiendavalt täiend- ja ümberõppeks 200 000 krooni.
Õpilastele on toeks ja abiks
kooli sotsiaaltöötaja Zhanna
Savina ja kooli psühholoog
Aleksandr Jamsharuk.
Liitumine toob kaasa
muutusi
Lastevanemate ettepanekul
korraldatakse ümber ka bussiliiklus, et Uus- ja Vana-Sauga
õpilastel oleks kooli ja kodu
vaheline teekond turvaline.
Samuti on tehtud linnavalitsuse majandusosakonnale ettepanek rakendada hommikuti
lisabussi, et lapsed jõuaksid ka
Oja tänava piirkonnast õigeks
ajaks uude kooli.
Koolide
reorganiseerimine

toob paraku kaasa töötajate
koondamise. Kavas on tööleping lõpetada 27 töötajaga,
kellest 14 on pedagoogid ja
ülejäänud teenidav personal.
Neid on informeeritud vabade
töökohtade olemasolust Pärnu
linnas ja maakonnas. Kümnele
Slaavi kooli pedagoogile on
tehtud ettepanek jätkata tööd
Vene gümnaasiumis, millega
nad on ka nõustunud. Mõne
koha täimiseks kuulutati välja
konkurss, kuna viiele ametikohale ei ole kvalifitseeritud spetsialisti kummaski koolis.
Praeguseks hetkeks on Slaavi
kooli 145 õpilase vanemast esitanud avalduse Vene gümnaasiumis õpingute jätkamiseks
138.
Maikuu jooksul korraldatakse
Vene gümnaasiumis lastevanemate koosolekud, kus juurdetulnud õpilased ja nende vanemad saavad tutvuda neile uue
kooli ja sealse kodukorraga.
Slaavi kooli vabanevas hoones
alustavad 1. septembril õppetööd Täiskasvanute Gümnaasium (hoone vana osa) ja Väike
Vabakool (hoone uus osa), kuni
nende uus koolihoone valmis
saab. Nendes ruumides saab
laiendada noortekeskuste (ka
CHE ja Force Major) tegevust.
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Agenda 22  võrdsed võimalused puuetega inimestele
Pärnul on linna invapoliitika plaan - Rootsi puuetega inimeste
organisatsioonides välja töötatud Agenda 22 metoodika
alusel on koostatud võrdsete võimaluste loomise tegevuskava.
linnavõimu esindajaid ning iga
konkreetse valdkonna spetsialiste, töötas läbi kõik reeglid ja
püstitas eesmärgid, mida oma
kodulinnas soovime puuetega
inimestele võrdsete võimaluste
loomiseks saavutada. Sõnastati
ka vajalikud tegevused, kuidas
Aika Palm
eesmärkideni jõuda.
Linnavalitsuse
Valminud plaan ei ole tühipalsotsiaalosakonna pea- jas dokument, mis sahtlipõhja
spetsialist
seisma jääb, vaid see vaadatakse igal aastal üle.
Tegevuskava aluseks on ÜRO Tänaseks on eelmise aasta
kinnitatud Puuetega inimes- sügisel vastu võetud dokument
tele võrdsete võimaluste loo- aktiivselt töös. Läbi on arumise standardreeglid, mis tatud ligipääsetavuse parankäsitlevad puudega inimese damise ja toetavate teenuste
seisukohalt kõiki olulisi elu- teema, paika on pandud
valdkondi, sh näiteks arstiabi, konkreetsed sammud, mida
rehabilitatsioon, toetavad tee- 2007. aastal ellu viia.
nused, ligipääsetavus, haridus,
tööhõive, pereelu, kultuur ja Igapäevase tegevuse sisu
Linnavalitsus koostöös Pärsport jm.
numaa Puuetega Inimeste Kojaga (PPIK) kaardistab Pärnu
Me ei alustanud tühjalt
linna ühiskondlike hoonete
kohalt
Kokku on 22 reeglit, mida ligipääsetavuse, et välja selgijärgides on loodud ka meie tada, kus on vaja parandada
puuetega inimeste juurdelinna invapoliitika plaan.
2005. aastal alustanud töö- pääsetavust ja liikumisvõigrupp, mis koondas puuetega malusi.
inimeste organisatsioonide ja Koos puuetega inimeste orga-

nisatsioonidega uuritakse võimalusi regulaarse puuetega
inimeste elu ja tegemisi kajastava saate käivitamiseks kohalikus raadios.
Pärnu Pimedate Ühinguga
koostöös otsitakse teid ja viise,
kuidas teostada eesmärki, et
olulisemad Pärnu linna puudutavad uudised ja info oleks
linna kodulehel kättesaadavad
ka helifailidena; ja et need
jõuaksid ka nägemispuudega
inimesteni.
Kui see eesmärk õnnestuks
saavutada, tõuseks Pärnu linn
eeskujuks ka kõigile teistele
Eesti linnadele, kes täna pole
nägemispuudega inimestele
sellist info kättesaamise võimalust veel pakkunud.
Iga mõte on teretulnud
Kava ülevaatamine jätkub ka
suvisel ajal. Kindlasti lisandub
nende konkreetsete sammude
loetellu veel muidki tegevusi.
Kõigil Pärnu linna puuetega
inimestel on oma ühingu või
PPIK-i kaudu (Riia mnt 70)
võimalik plaaniga tutvuda ning
esitada ka oma ideid ja
ettepanekuid tegevuskavas kinnitatud konkreetsete eesmärkide teostamiseks. Olgem
siis julged ja aktiivsed!
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ARHITEKTUUR

Millal tramm Pärnusse tuleb?
Arhitektid vaatavad alati tulevikku, kuid on kursis ka
ajalooga. Millised mõtted Pärnu linnaruumist liiguvad arhitekti
peas? Kuidas linna arengut kavandatakse? Vastab Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon.
plaanideks. Kuidas nüüd
linnaehituse kava kutsutakse?
Linnaehituse
kava, mis
tehakse
kogu
linna
kohta,

kaarti, mis linna kohta tehtud
on, ei saa veel üldplaneeringuks nimetada. Üks on siiski
kindel - tulevikuplaane on tunduvalt rohkem kui neid, mida
on jõutud ellu viia.
Mis on selle töö keskne
teema? Elamuehitus, liiklus,
sillad, ühiskondlikud
hooned?
Üldplaneeringu teema on linna
ruumiline areng tervikuna. Kui
täpselt midagi käsitletakse,
sõltub selle olulisusest linnakontekstis.
Kuidas laheneb jõe
kallastiku ja mereäärse Mai,
Raeküla, Vana-Pärnu tulevik?
Igal pool on vaja väga palju
teha. Samas olen kindel, et
Vana-Pärnu ja Raeküla jäävad endiselt mõnusateks
aedlinnadeks.
Parandada tuleks
ühendust kesklinnaga. Mai piirkonna
potentsiaali tuleks
paremini ära
kasutada. Mai
asub Pärnu linnas
suurepärases
kohas ja
seda
piirkonda
ei ähvarda kindlasti
getos-

Ajaloost on kosta, et
esimene meie linna ehitusplaan valmis Rootsi kuninga
käe läbi, kes joonis valge
lehe. See nägi lõpuks välja
nagu tänane ruuduline koolivihik. Selline tänavavõrk
on meie vanalinnas osaliselt
ka säilinud. Kas legend
vastab tõele?
Kes nüüd nii täpselt teab!
Targem oleks Rootsi
kuningakojast järgi küsida.
Pärnu linn on siin kohal seisnud ju ammu enne seda, kui
rootslased ta oma võimu alla
võtsid. Aga võibolla tegid
poolakad enne rootslaste
saabumist nii suurt kahju, et
linn tuligi uuesti planeerida.
Kuid juba Saksa ordulinnuses
kulgesid tänavad tegelikult
suhteliselt sarnaselt võrreldes
praegusega. Selline tänavate
asetus on tasasel jõekaldal ka
üsna loogiline. Kui praegust
Pärnut tervikuna vaadata, siis
suur osa tänavaid ongi orienteeritud ikka jõe ja mere järgi.
Nii on linnas hea orienteeruda,
kui tead, kas kõnnid jõe poole
või piki jõge.
Vene ajal nimetati linnade
arengukavu generaal-

kannab nimetust üldplaneering. Kui üldplaneeringut on
vaja täiendada, siis tehakse
teema- või osaüldplaneering.
Teemaplaneeringuga uuendatakse mõnda üldplaneeringu
teemat ja osaüldplaneering
koostatakse tavaliselt linnaterritooriumi osa kohta.
Kuidas toimib ehituskava
praegu, kuni uut koostatakse? Ega ometi stiihiliselt?
Eks on ka neid, kes praegust
arengut stiihiliseks nimetavad.
Igatahes senikaua, kuni linnaplaneerimine käib valdavalt
krundikaupa ja vaid maaomanike tellimusel, ei saa
kindlasti olukorraga rahul olla.
Praegune üldplaneering on
kohati liiga täpne, aga osa
teemasid ja tingimusi on
jäänud käsitlemata või on liiga
üldised. See teeb üldplaneeringu järgimise ja tõlgendamise keeruliseks. Selleks, et
tervikut haarata, on vaja
rohkem inimesi ja andmeid.
Mitmes see praegu töös olev
plaan Pärnu linna ajaloos
juba on?
Kahjuks ei ole üle lugenud.
Ega see kerge olekski, sest iga

tumine. Valmis tuleks teha
Papiniidu tn pikendus. Tuleks
avardada pääsu mere äärde.
Riia mnt ja Papiniidu tn ristmik on väga kiirelt arenev
piirkond. Mai lähedale jääb
Europani konkursiala
detailplaneering, mis ootab
pikisilmi edasi tegemist. Mere
ääres võiks olla midagi, mis
tooks rohkem inimesi sinna ka
talvel. Sarnaselt sajandi
algusega võiks merre püstitada
supelmajakesed või
platvormid, et ei peaks ujumiseks nii palju maad madalas
vees vantsima. Rootsis
Malmös on ranna äärde püstitatud uhke saunakompleks.
Pärnus annaks see sõnale
kuurortlinn hoopis teise
meki. Kui meil on vanalinnas
Malmö tänav, siis võib
Malmöt matkides merre ka
uhked saunad ehitada.
Jõeäärsega on see probleem, et
ka seal pole inimestel eriti
midagi teha. Kui meil on nüüd
rannapromenaad (mis tahaks
pikendamist), siis tuleks mõelda ka jõepromenaadi peale.
Ruumi selleks kindlasti on.
Kas trollid või trammid ka
kunagi Pärnus sõitma

hakkavad?
Pragusel hetkel oleks kindlasti
tegemist ilmse luksusega, aga
põnev on see teema igatahes.
Mina kujutan Pärnu trammi
ette pigem kitsarööpmelise ja
armsa suvetrammina, mis kulgeks vaikselt mööda randa.
Trammi taga oleks väike
suvekohvik - platvorm, kus
mängiks puhkpilliorkester, ja
ka mõned reisijate vagunid.
See oleks igavesti uhke
vaatepilt! Siis ei peaks kõik
just oma isikliku autoga randa
tulema, vaid saaks ka trammiga.
Trammide plaani tegemine ei
ole õnneks hetkel nii suur luksus. Unistada võib ju ikka.
Kui täna lahendab kõik
küsimused raha, milleks siis
on vaja veel mingit põhikava
nii suurele asumile nagu
linn?
Raha ei lahenda mitte ühtegi
küsimust. Raha on vaid
vahend eesmärkide elluviimiseks. Mida selgemad on
eesmärgid, seda rohkem on ka
rahast kasu. Hea üldplaneeringu koostamine Pärnu
linnale on üks ja väga selge
eesmärk. Loodetavasti saab
nende aeg läbi, kes üritavad
sogases vees kala püüda.
Samas ei ole võimalik kindlasti nii head üldplaneeringut
teha, et päris ilma linnaarhitektita hakkama saaks.
Võibolla on ka siin küsimus
vaid rahas, et linnal on vabadveel kaks arhitekti kohta.
Huvitavat tööd on, aga tegijaid
on vaja. Linna arengut ei saa
vaid erafirmadelt sisse osta.
Millal seda suurt tööd
reaalselt või digitaalselt näha
saab?
Tegelikult pole uue üldplaneeringu koostamine õieti veel
alanudki. Selleks et protsess
saaks pihta hakata, tuleb väga
palju eeltööd ära teha. Meie
olemasolevate ressursside
juures on oluline teema,
kuidas ühe hea üldplaneeringu
koostamine peaks käima, sest
pikemas perspektiivis tuleb
tagada üks väga oluline asi 
järjepidevus. Üldplaneering ei
ole raamat, mis valmis trükituna riiulisse pannakse. Linn on
elav organism, keda tuleb
pidevalt jälgida ja kasvatada.
Linnal on oma vereringe, kopsud, immuunsüsteem, mõistus,
keha. Üldplaneering oleks
ideaalis lihtsalt vahekokkuvõte
Pärnu nimelise organismi
arengust; ja samas nägemus,
kuidas ta edasi võiks areneda.
Meil peavad olema head silmad, et arengut piisavalt
tähelepanelikult jälgida, sest
aeg-ajalt tuleb arengunägemust korrigeerida ja üle vaadata. Üldplaneering ei ole ainult dokument, vaid pikk protsess. Meie ülesanne on sõnastada selle protsessi raamid ja
reeglid.
Valimisteks kiirustamisel seda
dokumenti valmis ei tohi teha.
Niiviisi toimides kaotab üldplaneering oma tegeliku
eesmärgi.
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Pärnu tunnustab kultuurimälestiste
säilimist ja kaitsmist

Linn tunnustas tegijaid arhitektuurse linnakeskkonna mitmekesisuse väärtustamise ning ajaloolise ehituskultuuri säilitamise ja
kaitsmise eest. Esmakordselt jagati restaureerimispreemiaid
2006. aastal teostatud tööde eest kokku kuueteistkümnele eraisikule või asutusele. Peapreemiaga 25 000 krooni auhinnati
Toomas Truuverti Rüütli tn 1a ehitise restaureerimise eest ning
Pärnu Muuseumi J.W. Jannseni tn 37 asuva Koidula muuseumi fassaadi ja katuse ennistamise eest.

Fotod: Asser Jaanimets

Pärnu linn ja Muinsuskaitseamet sõlmisid
koostööleppe

Pärnu linn ja Muinsuskaitseamet sõlmisid koostöölepingu, mille
eesmärgiks on vastastikuste kohustuste ja õiguste reguleerimine
kultuurimälestiste kaitse ja säilimise tulemuslikuks korraldamiseks meie linnas. Koostööleppe alusel võtab linnavalitsus
ametilt üle muinsuskaitseliste ehituslubade väljastamise ülesande.
Volikogu esimehe Ahti Kõo sõnul aitab koostöö muinsuskaitsjatega kiirendada ja lihtsustada asjaajamist muinsuste restaureerimistööde korraldamisel. "Pärnul on palju kultuurimälestisi,
mida kaitsta. Linna ja muinsuskaitse vahelise lepinguga ei pea
restaureerijad enam aega raiskama ekslemiseks erinevate
ametkondade vahel. Küsimused saab lahendada kohapeal," lisas
Kõo. Lepinguga eraldatakse Pärnu linnale käesolevaks aastaks
80 000 krooni muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks.

Konkurss "Värvid linna!"

Konkursi "Värvid Linna!" eesmärk on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu visuaalse ilme parandamine ning puit- ja
kiviarhitektuuri säilitamine. Osalema on kutsutud meie linnas
ehitisi omavad isikud. 2007. aastal viiakse konkurss Värvid
linna! läbi juba seitsmendat korda. Alates 2000. aastast on selle
konkursi abil saanud uue ilme ligi nelisada Pärnu elumaja või
hoonet. Konkursil osalemise aeg algas aprillikuus ja kestab kuni
14. septembrini. Linnavalitsuse planeerimisosakonnale tehtud
avalduse alusel saab konkursil osaleja osta hinnasoodustusega
ehituseks ja renoveerimiseks vajalikke tooteid Pärnus asuvatest
kauplustest.

Taas on avatud ohtlike jäätmete
kogumispunkt

Pärnus on taas avatud ohtlike jäätmete kogumispunkt Paikre sorteerimisjaamas Raba 39, kus jäätmeid võtab vastu osaühing
Kesto. Kogumispunkt on lahti kolmel päeval nädalas: teisipäeval
ja neljapäeval kella 12-18 ning laupäeval kella 12-15. Elanikelt
võetakse vastu korraga kuni kümme kilogrammi värvi-, laki- ja
lahustijääke, kuni 20 kilogrammi õlijäätmeid, kuni 5 kilogrammi
õlifiltreid, 10 päevavalguslampi, kuni 2 kilogrammi vanu ravimeid ja süstlaid ning kuni 10 kilogrammi kemikaale ja väetisi.
Jäätmete äraandmise eest tasu ei võeta. Ettevõtted ohtlikke jäätmeid kogumispunkti viia ei saa. Firmadel tuleb ohtlikest jäätmetest vabanemiseks sobiva käitlusfirmaga eraldi kokku leppida.

LINNA
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Detailplaneeringute
avalikud väljapanekud

Avalikud väljapanekud toimuvad 24. maist 6. juunini planeerimisosakonna lakasaalis Uus tn 5, planeeringuga saab tutvuda
tööpäeviti kella 8.00 - 16.00 ja selle kestel võib esitada kohapeal, saata posti teel või elektronpostiga, aadressile
Yllet@lv.parnu.ee kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta.

ARENG

21. mai 2007

Kui ise ei tee,
ei tee meie eest keegi

Karja tn 14 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Planeeringuga nähakse ette olemasoleva kinnistu jagamine
kaheks krundiks suurustega 488 m2 ja 419 m2 suurima lubatud
täisehituse protsendiga vastavalt 33% ja 46% kruntide pinnast.
Kavandatakse kahekorruselist hoonestust, lubatud ehitised maksimaalse kõrgusega 9 m. Kruntidele lubatakse ehitada 2-3 hoonet.
Parkimine lahendatakse oma kinnistute piirides. Juurdepääsud
kruntidele lahendatakse Suur-Kuke ja Karja tänavatelt.
Liiva tn 2b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringuga määratud 100% tootmismaa maakasutussihtotstarve
75% korruselamumaa ja 25% ärimaa maakasutussihtotstarbeks.
Tootmise eemaldumine jõeäärsest piirkonnast ning Liiva ja
Suur-Jõe tänavate äärsete alade kujunemine elamuehituse
piirkonnaks on igati positiivne. Liiva tn 2b krundile on lubatud
ehitada üks hoone lubatud suurima ehitusaluse pinnaga 340 m2 ,
mis teeb täisehitusprotsendiks 25%. Kavandatava hoonestuse
lubatud suurim kõrgus maapinnast on 14 m, maksimaalne korruselisus on 4 korrust, kusjuures viimane korrus nähakse ette tagasiastega. Juurdepääsud kruntidele on kavandatud nii Suur-Jõe kui ka
Liiva tänavatelt, parkimine on lahendatud oma kinnistu piirides.
Tallinna mnt 87 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada olemasolev kinnistu kaheks krundiks suurustega 760 m2 ja 743 m2 lubatud suurimate hoonetealuste pindadega vastavalt 190 m2 ja 185 m2 , mis
teeb kruntide täisehitusprotsendiks 25%. Lubatud hoonete arv
kruntidele on kaks hoonet. Kavandatava hoonestuse lubatud
suurim kõrgus maapinnast on 10 m. Nii olemasolev kui ka üldplaneeringu järgne maakasutussihtotstarve on väikeelamumaa
ning kõnesoleva planeeringuga seda ei muudeta. Juurdepääsud
kruntidele lahendatakse Kilgi tänavalt.
Parkimine lahendatakse oma kinnistute piirides. Olemasolevat
liikluskorraldust kõnesoleva detailplaneeringuga ei muudeta.

Selgus Vallikääru planeeringu
koostaja

Riigihanke tulemusena hakkab detailplaneeringut koostama Riho
Jagomägi arhitektuuribüroo. Riigihankes on tingimus, et alates
lepingu sõlmimisest peab 5 kuu jooksul olema valminud
detailplaneering, mille alusel koostakse Vallikääru ehitusprojekt.
Praegu toimuvad Vallikäärus muinsuskaitseuuringud.
Linnavalitsus on algatanud Vallikääru detailplaneeringu eesmärgiga seada korda kontserdipaik ja selle ümbrus 2010. aastal
Pärnu rahvusvahelisteks hansapäevadeks. Planeeringuala suurus
on 10,7 hektarit ja see hõlmab nii Vallikääru kui Vallikääru aasa.

Hea Raeküla elanik!
Teie ees on ülevaade Pärnu
linna Raeküla linnaosa arengukava projektist, mis on
valminud erinevate organisatsioonide esindajate ja üksikisikute koostöö tulemusel.
Arengukava töögruppi koordineeris Raeküla Vanakooli
Keskuse personal (Selts
Raeküla) ja töögrupp käis
koos novembrist 2006 veebuarini 2007. Rahaliselt on
arengukava koostamist
toetanud Balti-Ameerika
Partnerlusprogramm ja Pärnu
Linnavalitsus ning vabatahtlike töögrupi liikmetena Selts
Raeküla, Raeküla gümnaasiumi ja lasteaia ning teiste
organisatsioonide esindajad ja
üksikisikud. Töögrupiga liitus
üle 20 inimese ja esindatud
olid erinevad vanuse- ja huvigrupid. Täname kõiki, kes on
seni kaasa aidanud arengukava projekti sünnile!
Juuresoleva materjali avaldamine Pärnu Linnavalitsuse
väljaandes on järjekordne
samm Raeküla arengukava
projekti avalikustamisel.
Avalikustamise ajal (kuni
31.07.07) ootame Teilt
ettepanekuid ja soovitusi arengukava täiendamiseks. Kui
olete huviline ühe või teise
valdkonnaga tegelemisel, siis
lisage sellekohane info ka
ettepanekute ja soovituste kirjale, et saaksime Teid kutsuda
töögruppidesse, mis hakkavad
sügisest välja töötama detailseid alavaldkondade tegevuskavasid. Ootame Teie
seisukohti postiga: Selts
Raeküla, Lembitu 1, 80028
Pärnu; või e-postiga
info@raekylavanakool.ee.
Koostöös Teiega jõuame kindlasti tulemusteni, mis tagab
linnaosa tervikliku arengu.
Austusega
Selts Raeküla juhatus

Raeküla linnaosa ARENGUKAVA aastateks
20082015 (ülevaade projektist)

Eesmärgid:
Koostöös erinevate osapooltega on loodud eeldused linnaosa terviklikuks arenguks. Raeküla
linnaosas on turvaline elada, loodud on
tingimused linnaosa elanike ja külaliste arendavateks tegevusteks ja vaba aja mitmekülgseks
veetmiseks.
Elluviijad: linnaosa elanikud, linnaosa
külalised, linnaosas tegutsevad ettevõtjad, Pärnu
linnavalitsus ja selle allasutused (koolid, lasteaiad), kodanikeühendused.
Alusmaterjalid:
Linnaosa elanike küsitlus teenustest, mida linnaosas vajalikuks peetakse, Pärnu LV arendusosakond 2000.
Pärnu linnaosade kultuurikeskuste arengukavad
aastani 2015, Pärnu LV kultuuriosakond 2005.
Raeküla Vanakooli Keskuse tegevuskava 2006 
2009, EL Phare CBC programmi projekt
Raeküla Vanakooli Keskuse väljaarendamine.
Üldine arengusuund
Lähtuvalt linnaosa senisest arengusuunast 
peaasjalikult väikeelamurajoon  jäädi käesolevagi materjali koostamisel sama põhimõtte
juurde. Seda toetas ka avalik detailplaneeringu
arutelu. Selle realiseerumisel suureneb linnaosa
elanike arv lähiaastatel ligemale 600 inimese
võrra. Seda uue era- ja kortermajade piirkonna
väljaarendamise tulemusel.
Raekülalane väärtustab:
Raeküla linnaosa kui rahulikku elurajooni;
tervislikke eluviise;
kohalikke seltskondlikke traditsioone ja nende
uuestisündi  Raeküla jaanituli, aastavahetuspidu, kohalik näitering, tantsuõhtud noortele ja
vanadele jne.
Arenguvaldkonnad:
Töögrupid jõudsid ühise arusaamani, et
peamised valdkonnad, millele Raekülas lähiaastatel tähelepanu pöörata soovitakse, on
järgmised:
* LOODUSLIK KESKKOND  Raeküla asub
Tallinn  Pärnu maantee ääres alal, mis on igast
küljest piiratud männimetsaga. Lisaks piirneb
Raeküla Pärnu lahe ning Pärnu ja Sauga jõega.
* SOTSIAALNE KESKKOND  Raeküla on
linnaosa, kus töötavad inimesed veedavad
peamiselt aega pärast tööpäeva lõppu ja
nädalavahetustel. Samas on tegemist linnaosaga,
kus elab palju eakaid ja viimastel aastatel
suureneb sisserändajate tulemusel ka noorte
perede osakaal, kellel juba on või peagi sün-

nivad lapsed. Linnaosas on kool, lasteaed ja
spordiklubi.
* VABA AJA SISUSTAMINE  analoogselt
eelmise punktiga on seotud just peamiselt
inimestega, kes selles linnaosas elavad. Vaba aja
sisustamisega seonduvad tegevused on ühtlasi
nii sissetulekuallikaks üksikisikutele ja organisatsioonidele kui ka lihtsalt vaba aja sisustamiseks - kontserdid jne
Alavaldkonnad:
Arengukava projektis ilmnevad linnaosa
peamised alavaldkonnad. Eelistuste kaalumise
tagajärjel järjestusid alavaldkonnad järgnevalt:
Kultuuri- ja hariduselu
Raeküla - turismiobjekt
turvalisuse tagamine
sotsiaalsed teenused
looduskeskkond,
sport ja tervisesport.
Kokkuvõte
Kavandatavate tegevuste elluviimisel suureneb
elanikkonnale pakutavate teenuste hulk ja
töökohtade arv. See võimaldab ka linnaosa mittetöötavatele elanikele tööd pakkuda.
Arengukava elluviimisel on väga oluline osa
kodanikualgatusel  mõju looduskeskkonnale,
turvalisusele, vaba aja sisustamisele, kavandatavate objektide ehitamisega seotud tegevused.
Oluline on linna kui omavalitsuse rahaline tugi
linnaeelarve kaudu.
Jätkutegevused:
Pärnu Raeküla linnaosa lõpliku arengukavani
2008  2015 jõudmiseks läbib olemasolev arengukava PROJEKT veel kuni 2008. aasta lõpuni
järgmised etapid:
veebruar - juuli 2007 Avalikustamine
(www.raekylavanakool.ee, kohalik meedia,
teabepäevad jne). Avalik arutelu mai - september 2007. Valdkondlike töögruppide nõupidamised ja detailsete tegevuskavade koostamine
oktoober - november 2007. Linnaosa arengukava sidumine Pärnu linna ja teiste arengukavadega - detsember 2007. Arengukava kinnitamine tunnustamine linnavalitsuse ja -volikogu poolt
jaan 2008 - Arengukava elluviimine.
Toimetuselt: Kogu arengukava ei mahtunud lehtegi

ära. Raeküla rahva arengukava on originaalis tüki
maad detailsem. Iga üksiku tegevuse või rajatise
vajadus ja põhimõtted on täpselt piiritletud.
Arengukavaga saab tutvuda Vanakooli interneti koduleheküljel

www.raekylavanakool.ee.

21. mai 2007
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17.-27. juulil
DAVID OISTRAHHI NIMELINE
MUUSIKAFESTIVAL
Eesti suurim muusikasündmus läbi aastate. Sündinud üle
30 aasta tagasi, nüüd tegutsemas parimas värskes
loomeeas. Kuulajatele on tagatud mitmekesine valik
muusikat ja teadmisi sellest, ning nagu alati  parim kvaliteet. Tänavune festival on pühendatud maailmakuulsale
dirigendile, meie Neeme Järvile. Õnnitleme teda juubeli
puhul!
Alar Kaasik festivali kunstiline juht

TSIRKUS!

Näitemäng väikestele ja suurtele
Paikuse - Reiu vabaõhulaval
5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
juulil kell 20
Autor ja lavastaja Tiit Palu
Kunstnik Silver Vahtre
Valguskunstnik Margus Vaigur
Muusikajuht Feliks Kütt
Osades Jüri Vlassov, Lauri Kink, Tambet Seling, teatritudengid (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia VI lend). Külalistena
teevad kaasa trikimehed ja ilunaised, muusikat teeb
orkester.
Meie tsirkuses on tähtis lugu. Nii ei koosne seekordne
tsirkus ainult iseseisvatest trikkidest, vaid jutustab tervikliku
loo, kus on tähtsal kohal tegelaste seiklus läbi eriilmeliste,
vahelduva rütmi ja meeleoluga episoodide. Lavastuses
kasutame nii traditsioonilisele tsirkusele omaseid võtteid
kui tänapäevase, nn uue tsirkuse vahendeid. Loomi selles tsirkuses ei näe. Aga võib juhtuda, et pärast Tsirkuse!!!
etendust näeb selle vaataja ümbritsevat maailma veel
mõnda aega hoopis teistmoodi.
www.endla.ee

13. ja 14. juulil Pärnu
Kontserdimajas toimuvate
5. PÄRNU OOPERIPÄEVADE
seekordne külaline on
Stanislavski ja NemirovitshDantshenko nimeline Moskva
Akadeemiline Muusikateater.
Teatri mängukavas on üle 20 balleti (Romeo ja Juliast
Kameeliadaamini) ja 14 ooperi. Teater toob Pärnusse 150
artisti - koor, orkester, solistid. 13. juulil etendub Puccini
Tosca, dirigendipuldis Wolf Gorelik. Etendus on originaalkeeles, eestikeelsete subtiitritega.
14. juulil on ooperigala. Dirigendiks Felix Korobov, kes
ühtlasi on teatri muusikajuht.
Pärnakatest ooperisõpradel avanes võimalus tutvust teha
Felix Koroboviga eelmiste ooperipäevade aegu, mil
Korobov juhatas Bellini Norma etendust.
www.concert.ee

5. juulil jõuab
Pärnusse INDIA
KULTUURI FESTIVAL, mis eelnevalt
läbib kuurortlinnad
Palanga ja Jurmala.
Kõik suured ja
väikesed on oodatud
rahuldama uudishimu ja tutvuma
eksootilise, värvilise
ja päikeselise india
kultuuriga.
Programm toimub
kolmel tasandil:
lõbus ja iidsete traditsioonidega
rongkäik läbi linna ja
rannapromenaadil,
India küla
Kuursaali lähedal,
kus on võimalik
tutvuda erinevate india kultuuri valdkondadega, hästi süüa,
ennast idamaiselt kaunistada jne, lisaks kontsertprogramm
Kuursaali välilaval kell 17.00

Hea akordionimängu huviline!!!

Raeküla Vanakooli Keskus (Lembitu tn 1) kutsub
RVK Venda Tammanni nimelisse
AKORDIONIMÄNGU TÖÖTUPPA
Esimene kokkusaamine 25. mail kell 18.00
NB! Võta oma või sõbra akordion kaasa!
Juhendab Venda Tammann
Täiendav info tel 44 40 054, 53 32 745

Staarisaade kolis
Pärnusse
Anneli Lepp
Eesti otsib Superstaari toimetaja
TV3 suurshõu Eesti otsib superstaari jõuab nüüd TV3
ekraanile Pärnust! Saatesarja viimased finaalkontserdid
toimuvad Pärnu kontserdimajas. Lisaks veedavad noored
suvepealinnas ka oma vaba aega.
Staarisaate esimene kontsert Pärnus tõi superstaariks pürgijad
esimest korda suurele kontsertlavale ligi 800 pealtvaataja ette.
Pärnakatel oli harukordne võimalus saada vahetult osa staarisaate
väga erilisest kontserdist: esimest korda saate ajaloos olid noored
laval koos orkestriga: nende big bandi repertuaarist valitud
lugusid saatis Mart Sanderi Bel-Etage.
Lisaks oli suvepealinnas esimest korda lavalaudadel esinemas
kõik saate finalistid koos. Enne Pärnusse tulekut oli superstaari
tiitli pärast võistlustulle jäänud veel viis finalisti: Luisa Värk,
Birgit Õigemeel, Taavi Peterson, Raimondo Laikre ja pärnakas
Rivo Kingi (pildil). Pärnu linnalehe trükkimineku ajaks ei olnud
veel teada, kes olid need neli õnnelikku, kes jätsid televaatajatele
oma etteastega nii hea mulje, et kogusid vaatajatelt nii palju hääli,
et jätkata.

Pärnu Suupillifestival
BALTIC- NORDIC HARMONICA
Toimub juba kuuendat korda 27.29. juulil Pärnus. Ainulaadne ja
omanäoline festival on populaarne ja külastajaterohke. Festivalist võtavad osa suupillimängijad põhja- ja Baltimaadest, samuti Euroopast ja
USA-st. Festivali erikülalisteks on Jean- Louis
Emmenecker (Prantsusmaa), Dennis McMasters (USA) ja
Eddie Martin (Inglismaa) ning maailmameistrid Erkki
Vihinen ning Alberto Varaldo (Itaalia).
Festivalil toimub kõigi kategooriate suupillimängu
konkurss Baltic-Nordic Open 2007, mille parimaist parimale määrab zhürii peapreemia (1000 eurot).
Festivaliprogrammis on gala- ja vabaõhukontserdid ning
õpitoad. Eraldi on rahvamuusikakontsert Suupill taskust
välja Raehoovis (vihma korral Raekojas).
Festivalikeskus asub Pärnu Kuursaalis (Mere pst 22)
Korraldaja on MTÜ Suupilliklubi Piccolo.
Staarisaade jääb Pärnusse kuni superstaari selgumiseni.
Järgmistel kontsertidel kuuleb noorte esituses rokk- ja
pophitte, kantrimuusikat jpm.

Linnateatrist

7.-8. juulil Sassi tallis Pärnumaal
Eesti VIII Line-tantsu festival
Korraldab MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus,
Kaie Seger 51 79066 ja Uudo Laane 44 50070
www.noorusemaja.ee
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Kunstnik Aime Unt
Muusikajuht Hirvo Surva
Mängivad Endla Teatri ja Rakvere Teatri näitlejad Märt
Avandi, Madis Kalmet, Peeter Jakobi, Üllar Saaremäe,
Sepo Seeman, Karin Tammaru, Ago Anderson, Eduard
Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Margus Stalte, Tiina Mälberg,
Tarvo Sõmer, Velvo Väli, Ahti Puudersell, Toomas Suuman,
Carmen Mikiver ning Viljandi Kultuuriakadeemiast Kati Ong
ja Taavi Lepik. Kaasa teeb 120-liikmeline ühendkoor.
Mida me näeme, kui möödunud aastatele ja tehtud
tegudele tagasi vaatame? Lastel peab kergem saama 
teadsid Andres ja Pearu. Aga tegelikult...? www.endla.ee

Pärnu Filharmoonia

alustab suveprogrammi õige pidulikult, tähistades Pärnu
Linnaorkestri peadirigendi maestro Jüri Alperteni 50aastast
juubelit kontserdiga 15. juunil kell 19 Pärnu
Kontserdimajas.
Romantikast ja poeesiast kantud juubelikontserdi kavas on
Ludwig van Beethoveni "Kolmikkontsert", Edward Elgari
"Serenaad" ning Johannes Brahmsi "Liebeslieder" ("Armastuslaulud"). Kui päike Pärnu kohal juba täies suvehiilguses
särab, kutsume pärnakaid ja külalisi Raehoovist läbi promeneerima - juulikuu laupäeviti annab vahvaid vabaõhuetendusi lastele ja täiskasvanutele Täna 'VaTeater. Juuli- ja
augustikuu pühapäeviti muudab õhtupoolikud mõnusalt
meeleolukaks Raepromenaaadi kontsertide sari, kus
esinejaid jätkub igasse nädalasse.

Kui pühapäevaõhtud mööduvad superstaariks pürgijatel esinemistähe all, siis muul ajal saavad nad nautida kõike head, mis
varasuvisel Pärnul on külastajatele pakkuda: jalutada rannapromenaadil, nautida jahtklubi mõnusid, puhata massööri käe all, mängida golfi, teha pizzat ja ehk anda ka mõne lisakontserdi.
Televaatajateni jõuavad noorte artistide tegemised neljapäevastes
staarisaadetes.
Kes aga saab superstaariks ja lahkub saatest poole miljoni
kroonise plaadilepinguga, selgub 10. juunil toimuval superfinaalil.
Nagu staarisaates ikka, on otsustamine vaatajate kätes. Piletid
järgmisele kahele finaalkontserdile on saadaval Piletilevi
müügipunktides. Täispilet maksab 75 krooni ja sooduspilet 50
krooni.
Eesti otsib superstaari on TV3 eetris neljapäeval kell 19:30 ja
pühapäeval kell 20:30.
Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts
ootab kõiki rahvakultuurihuvilisi
15. juulil kell 19.00 Pärnu
Kontserdimajja suurele Rahvusvahelise
Folkloorifestivali Baltica 2007 Pärnu maapäeva
kontserdile, kus üles astuvad külalised Costa Ricast,
Karjalast ja Soomest ning Pärnumaa folkloorirühmad.
Traditsiooniliselt pakume ka igal kolmapäeval kell 18.00,
alates 13. juunist kuni 22. augustini meeleolukaid rahvalikke vabaõhukontserte Pärnus, Rüütli platsil, kus esinemas võib näha külalisi Udmurtiast, Rapla maakonnast ja
Läänemaalt ning loomulikult Pärnumaa parimaid rahvakultuuritegijaid.
Heli Kallasmaa
Pärnumaa rahvakultuurispetsialist

3.-5. augustil Pärnus Nooruse Majas
IX VABARIIKLIKUD
PORTSELANIPÄEVAD

Korraldab MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus
Täpsemalt Mai Kolossova tel 53 433 063 , 44 50070
www.noorusemaja.ee

KULTUURIKALENDER
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SÜNDMUSED MAIS-JUUNIS

UUED NÄITUSED
Pärnu Linnagaleriis
23.05-09.06 Raimo Kuusiku skulptuurid
alates 13.06 Priit Pangsepa maalid
Kunstnike Majas
kuni 2.06 Siram ELU OHVER
5.06-16.06 Kose Kunstikeskus & Pärnu Kunstiklubi PRANGLI MAALID
5.06-16.06 Avatud galerii: SORGE
alates 19.06 Andrus Joonase näitus ALEDOIA
Pärnu Muuseumis
kuni 10.06 Jasper Zoova isikunäitus SUURLINNA TULED?
alates 13.06 Poola näitus IMELISED ÄMBLIKUD
Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
alates 25.05 12 MUNA. Vladimir Tsesler (Valgevene)
alates 25.05 XIV rahvusvaheline aktinäitus MEES JA NAINE
Ammende Villas
kuni 8.06 Mari Roosvaldi ja Kai-Mai Olbri maalide näitusmüük REISID
PINTSLIGA
alates 8.06 Epp-Maria Kokamägi suvemaalide näitusmüük HÕBEKULD
Endla Teatrigaleriis
alates 07.06 TIIU REBANE ja KARL NAGEL. Mentaal-estetistlik kriitika.
Maalid.
Agape kirikus
Piibe Piirma näitus "Piibel jutustab"
Raeküla Vanakooli Keskuses
kuni 20.06 Imre Vallikivi loodusteemaliste fotode näitus

Siram "Elu ohver".

Maalid ja graafika Pärnu
Linnagalerii Kunstnike Majas
(Nikolai 27)

Meil on juba piisavalt mälestusmärke nii kommunismi,
fashismi, kapitalismi kui postmodernismi ohvritele, ja
piisavalt jama nii nende püstitamise kui mahavõtmisega.
Kui inimene loodab, et mingi
-ismi juurutamine või hävitamine muudab ta õnnelikumaks, siis on see küll oluline,
kuid siiski vaid osa lahendusest.

Esmaspäeval, 21. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused (Aeglane Fokstrott) Nooruse Majas
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses Slaavi rahvalaule ja -tantse
esitab ansambel "Slavjanotshka"
Teisipäeval, 22. mail
kell 18.30 Niidu pargis 23. Pärnu aastajooksusari. Distantsid 500
m ja 150 m
kell 19 Pärnu Kontserdimajas estraadikontsert ELAME VEEL
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses rahvalik õhtu. Esinevad
Rahvakultuuriseltsi "Kajakas" lauljad, tantsijad ja pillimehed.
Kolmapäeval, 23. mail
kell 18.30 keskastmele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused Nooruse Majas
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses kuumad tangod, sambad ja
armastuslaulud! Solist Ele Raik, Vambo Pikknurm tshellol, Siim
Poll klaveril
Neljapäeval, 24. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused (Tango) Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis Ugala külalisetendus BÖRS JA
BÖRSITAR. Lavastaja Ott Aardam, kunstnik Jaanus Laagriküll.
Mängivad Karol Kuntsel, Laura Peterson, Leila Säälik, Vilma Luik,
Maria Soomets jt.
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses Viru Varietee tantsutrupp
Tallinnast
Reedel, 25. mail
kell 18 Vanalinna Põhikoolis esinevad MEISTRITE AKADEEMIA
raames Heli Veskus (sopran) ja Jaanika Rand-Sirp (klaver)
kell 19 Endla teatris G. Bizet ooper CARMEN
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses esineb Sõjameeste Ühenduse
Pärnu meeskoor

Pärnu Keskraamatukogu
alates 01.06 trepigaleriis
Soome fotograafi Jorma
Rautapää näitus PURJEDE
ILU.
Alates 01.06 perioodikasaali
galeriis 25 kauneimat eesti
raamatut ja 5 kauneimat
eesti lasteraamatut 2006.

Laupäeval, 26. mail
26.-27. mail Pärnu lahel J. Hermani mälestusvõistlus purjetamises
kell 11 Pärnu rannas 5. RANNA RAHVAJOOKS. Pärnu
Supelhooaja avamine
kell 19 Endla teatris G. Bizet ooper CARMEN
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Riiklik Vene Orkester (St.Peterburg)

Barbara Hendricksi
soolokontsert

neljapäeval, 7. juunil kell 19
Pärnu Kontserdimajas
Maailmakuulus
sopran Barbara
Hendricks annab
oma esimese
soolokontserdi
Eestis. Kaastegev
maailmamainega
pianist Love Derwinger
(Rootsi). Kontserdi kavas
Schumann, Fauré, Mahler,
Rückert, Poulenc, Schönberg,
Weill. Hendricks on esinenud
kõigis maailma olulisemates
ooperimajades ja festivalidel.
Tänaseks on Hendricks üks
paremini müüvaid plaadistatud
süvamuusikaartiste, kokku on
tema osalusel salvestatud üle
80 heliplaadi. Armastus kammermuusika vastu on
Hendricksit kannustanud üha
enam pühenduma jazzile, üha
tihedamini võib teda näha kammermuusikafestivalide
peaesinejana.

Pühapäeval, 27. mail
kell 18 klubis Strand STIINA SUUR KEVADPIDU. Mari-Leen,
Bedwetters jt.
kell 18 Nooruse Majas TANTSUKLUBI. Õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse. Juhendaja Olavi Kõrre
kell 20.30 Pärnu Kontserdimajas EESTI OTSIB SUPERSTAARI
otsesaade
Esmaspäeval, 28. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused (Tango) Nooruse Majas
Teisipäeval, 29. mail
kell 18.30 Niidu pargis 23. Pärnu aastajooksusari
Neljapäeval, 31. mail
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused (Samba) Nooruse Majas
kell 19 Aafrika Muusika Öö Ammende Villas FRESHLYGROUND
(Lõuna-Aafrika Vabariik)
Reedel, 1. juunil
kell 12.45 Rüütli tänaval ja Lastepargis J.W. Jannseni skulptuuri
avamine
kell 13 Kuursaali pargis ja kõlakojas LASTEKAITSEPÄEV
kell 19 Endla teatris G. Bizet ooper CARMEN
Laupäeval, 2. juunil
2.-3. juunil Nooruse Maja hoovis PÄRNU TATTOOFEST
kell 18 Ammende Villas Aleksandr Maruhnitch'i klaverikontsert
kell 19 Endla teatris G. Bizet ooper CARMEN
Pühapäeval, 3. juunil
kell 11 Kuursaalis Peotantsuturniir "Suve algus" lastele
kell 17 Kuursaalis Peotantsuturniir "Suve algus" täiskasvanutele
kell 20.30 Pärnu Kontserdimajas EESTI OTSIB SUPERSTAARI
otsesaade
Esmaspäeval, 4. juunil
kell 18 Rüütli platsil Eesti Lipu päeva tähistamine
kell 19 Endla teatris G. Bizet ooper CARMEN
Teisipäeval, 5. juunil
kell 12 Endla teatris PROMFEST. Klaudia Taevi nim. konkursi I voor
kell 18 Tervisekõnd-kepikõnd. Niidu pargis
kell 18.30 Niidu pargis 23. Pärnu aastajooksusari
kell 20 Pärnu Raekojas PROMFEST. Klaudia Taevi mälestusõhtu
Kolmapäeval, 6. juunil
kell 12 Pärnu Raekojas PROMFEST. Klaudia Taevi nimelise
konkursi II voor
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
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Neljapäeval, 7. juunil
kell 19 Pärnu Eliisabeti kirikus Ansambel ARROTAJAD
kell 19 Pärnu Kontserdimajas PROMFEST. Barbara Hendricksi
soolokontsert
Reedel, 8. juunil
kell 11 Pärnu rannas Eesti üliõpilaste meistrivõistlused rannavõrkpallis.
kell 19 Pärnu Kontserdimajas PromFesti Finaalkontsert
kell 21 Endla Teatrikohvikus Jazzklubi kontsert
Laupäeval, 9. juunil
kell 10 Pärnu rannas rannavõrkpalli Eesti karikasarja etapp
kell 12 Seegi Maja 8. sünnipäev ja vanavaralaat
kell 12 Hospidali tänaval Pärnu Moesuve STYLE & CHARM
avamine.
kell 19 Pärnu Raekojas PROMFEST. Jevgeni Nesterenko
soolokontsert
kell 21 Vallikäärus Tanel Padar & The Sun, Gerli Padar, Tõnis
Mägi, Jan Uuspõld
Pühapäeval, 10. juunil
kell 10 Rannavõrkpalli Eesti karikasarja etapi finaalid Pärnu rannas
kell 20.30 Pärnu Kontserdimajas EESTI OTSIB SUPERSTAARI
finaalsaade
Esmaspäeval, 11. juunil
kell 12 Statoili teenindusjaamas (Papiniidu 17) sotsiaalkampaania
SELGE GRUPIJUHT
Teisipäeval, 12. juunil
kell 18 Niidu pargis tervisekõnd-kepikõnd
kell 18.30 Niidu pargis 23. Pärnu aastajooksusari
kell 19 Endla teatri Küünis Ungari jazzkvartett MIRRORWORLD
Kolmapäeval, 13. juunil
kell 18 Rüütli platsil Rahvalik Vabaõhukontsert. Esinevad folkloori- ja rahvatantsurühmad
kell 19 Jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
Neljapäeval, 14. juunil
kell 15 Leinapargis Leinapäev
kell 19 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis UITAMISED. Külli
Kudu (akordion), Heli Reimann (saksofonid), Taavo Remmel
(kontrabass)
Reedel, 15. juunil
kell 19 Pärnu Kontserdimajas juubelikontsert JÜRI ALPERTEN 50
kell 21 Endla Teatrikohvikus Jazzklubi kontsert
Laupäeval, 16. juunil
kell 14 Pärnu Kontserdimajas Tartu Ülikooli Pärnu kolledzhi
lõpuaktus
kell 23 Sunset Clubis "Power Partyzone vs.Club Unlimited!" DJ
Kolzar & DeeJay Aav
Pühapäeval, 17. juunil
kell 12 Pärnu Raekojas Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse
Meeskoori aastapäevakontsert
kell 19 Pärnu Issandamuutmise Apostliku Õigeusu kirikus
Peterburi mungakloostri koor OPTINA PUSTÕN (Venemaa)
Esmaspäeval, 18. juunil
kell 17.30 Pärnu rannas ISS karikasari 3X3 rannavõrkpallis
Teisipäeval, 19. juunil
kell 18 Niidu pargis tervisekõnd-kepikõnd
kell 18.30 Pärnu rannas 23. Pärnu aastajooksusari
Kolmapäeval, 20. juunil
kell 18 Rüütli platsil Rahvalik Vabaõhukontsert. Esinevad folkloori- ja rahvatantsurühmad
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
Neljapäeval, 21. juunil
kell 16 Rüütli tänaval ja Rüütli platsil tervitavad suve Pärnu
Kunstide Maja õpilased
kell 20 Ammende Villa aias Pärnu Suve avakontsert SOOVIDE
LINN
Reedel, 22. juunil
Vallikääru aasal TERE, PÄRNU SUVI! Sash!, Tanel Padar & The
Sun, Led R ja Narva linna Sümfooniaorkester kontsertkavaga
'Totaalne Zeppelin', L'Dorado, Singer Vinger, Miki Maus,
Vokaalansambel Greip jpt.
Niidu pargis NIIDUAASA JAANITULI
kell 20.30 Elav muusika Jazz Café terrassil
kell 21 Endla Teatrikohvikus Jazzklubi kontsert
kell 23 Sunset Clubis "Tere Pärnu Suvi!" ametlik afterparty. MTV
tuleb Sunsetti!
Laupäeval, 23. juunil
Vallikääru aasal jätkub TERE, PÄRNU SUVI!
Nooruse Maja Suveaias JAANITULI
kell 23 "Tere Pärnu Suvi!" ametlik afterparty. peaesineja Sash!
Sunset Clubis
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