Pärnu linna ajaleht
Uudised
Uus munitsipaalmaja
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tasuta

Algavad hansapäevad

Avati munitsipaalmaja aadressil Liiva 8b.
Renoveeritud kolmekorruselisse 21 korteriga elamusse asuvad sundüürnikest leibkonnad, kokku
38 inimest. Käesoleva aasta lõpuks valmib veel
kaks munitsipaalmaja kokku 42 korteriga.

Liiva 8b ehitustöödega alustati 2006.a novembris.
Majas on kolmteist ühetoalist, seitse kahetoalist ja
üks kolmetoaline korter. ASi Reneti renoveeritud
Liiva 8b ehitusmaksumuseks kujunes 15 miljonit
krooni. Viimati avati Pärnus munitsipaalmaja 2005.
aasta suvel, kui sai valmis 16 korteriga elamu
sundüürnikele aadressil Metsa 7.

Keskraamatukogu teise etapi
ehitusmaksumus 47 miljonit
Riigihanke keskraamatukogu lõpuni ehitamiseks
võitis AS YIT ligi 46,777 miljoni kroonise pakkumisega. Olemasolevatele ruumidele tuleb juurde
perioodika lugemissaal, laste lugemissaal, näituseruumid, multifunktsionaalne auditoorium ja
kohvik. Võrreldes esialgse plaaniga on muudetud
kohviku asukohta, see on nüüd vaatega Endla
esisele. Samuti saab raamatukogu uued trepid.
Ehitustööd peaks lõppema järgmise aasta
kevadel.

Linnavalitsus tunnustab
parimaid õpilasi
Linnavalitsus premeeris üldhariduskoolide
kuldmedaliga lõpetajaid ja Pärnu Saksa
Tehnoloogiakooli väga heade tulemustega lõpetajaid 5000 kroonise preemiaga.
Kokku määrati preemia 30 õpilasele 150 000
krooni ulatuses. Vabariiklikel aineolümpiaadidel ja
uurimistöökonkurssidel 1.-10. koha saavutanud 27
õpilast premeeriti 3500 krooniga kokku 94 500
krooni eest ning 1000 kuni 10 000 tuhande
kroonise suurune õpilas- ja üliõpilasstipendium
määrati kümnele tudengile kokku 55 000 krooni
eest.

29.-30. juunil
toimuvad Pärnus
hansapäevad.
Kogu kava erilehes
Lk 3-6

N

üüd on ta jälle
kohal! Suvi ise.

Linnaelus on suvi ikka
kaheti tajutav. Ühed
rabavad tööd, jooksevad
jalad rakku ja pühivad
tõreldes higi. Teised lesivad, peesitavad, ujuvad,
kuulavad muusikat, libistavad jooke. Pärnule on
suvi teadagi aastaringse
ellujäämise tagatis. Suvel
teenitakse kogu ülejäänud kuude rasv ja
koor. Suvi oleks nagu
aastapikkune.
Päevadesse mahub
rohkemgi veel kui vaid
Linn toetab
kohalikke
terviseprojekte
Loe lk 7

24 tundi. Kõikjale jõuab
ja kõikjalt loodetakse
head tuju, rõõmsat
meelt. Pärnu puhul ka
arvukalt suvevõõraid,
ammuseid sõpru, tuttavaid. Suvi paneb meid
proovile. Kas suudame
oma tänavate ja parkide
ehitamiste ja hooldetöödega toime tulla?
Kas majad ja aiad
saavad kaunimaks? Kas
meie ise saame tagasi
oma kindla ning rõõmsa
meele ja tõrjume iseka
ning toriseva isekuse?
Kas suvesündmused
rahuldavad kuulajaid-

vaatajaid-külastajaid ja
hoiavad harjumuspärast
rahu ning vaikust?
Tasakaal on alati tarvilik.
Juba on avataktid
kõlanud. Rahvast on
rohkesti rannas, turul ja
tänavatel.
Oma järge ootavad
suveüritused,
muusikafestivalid, kunstinäitused, spordisündmused, Hansapäevad.
Ametnikudki on suvel
mitme päikese vahel.
Tegemised tahavad
tegemist, külalised
hoolitsemist, plaanitud
Pärnu Elamumess
on hoogsalt
käima läinud
Loe lk 7

puhkusepäevad
puhkamist. Sel suvel,
vähem kui kuu pärast,
algab suurkolimine ja
linnavalitsus saab
augustis endale uue
kodu. Linnaelanikud
parema teeninduse, ei
ole enam aja tühja
jooksmist erinevate
linnaasutuste vahel.
Õnneks tuleme me kõik
oma suvega toime.
Olge kindlad, kõik saab
tehtud, sest kõigele
vajalikule lisandub suvel
nagu iseenesest rõõmus
meel.
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Volikogu otsustas
Kinnitati 2006. aasta Pärnu linna majandusaastaaruanne
Volikogu kinnitas 2006. aasta Pärnu linna konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande, mille tulud olid 595 629 000 krooni ja
kulud 558 436 000 krooni. Vahendite jääk seisuga 31.12.2006 oli
67 595 000 krooni, sh kassatagavara 500 000 krooni.
Kultuuriühingutele ja -keskustele tegevustoetuste andmine
Volikogu kinnitas kultuuriühingutele ja -keskustele tegevustoetuste andmise korra, mille järgi kultuuriühingute tegevustoetuste aluseks on pearaha. Seda määratakse Pärnu linna haldusterritooriumil elava kultuuritöös regulaarselt osaleva isiku
kohta. Toetuse arvutamise alused avatud kultuurikeskustele on
ühtsetel, mõõdetavatel objektiivsetel alustel.
Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord
Volikogu kinnitas eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmise
korra.Erinevalt kehtetuks muutunud korrast, mille järgi said kultuuriprojektide toetust taotleda vaid mittetulundusühing ning
FIE, laieneb uue korra järgi kultuuriprojektide toetus kõikidele
juriidilisest isikust taotlejatele, kelle projekt/üritus toimub Pärnu
linnas või on muul viisil Pärnuga seotud.
Toetust jagatakse ning taotlusi võetakse vastu 2 korda aastas
15. septembril ning 15. jaanuaril. Toetused määrab/kinnitab linnavalitsus kultuuriosakonna ettepanekul. Kultuuriosakonnal on
õigus kaasata otsuste tegemisse ning kunstilise taseme kohta
hinnangute andmisesse projektiga mitte seotud eksperte.
Tasuta koolilõuna
Volikogu kinnitas "Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste kasutamise korra" , mille järgi võimaldatakse tasuta koolilõuna kõikidele I-IX klasside õpilastele. 2007. aasta eelarves on
riigi eraldis koolilõuna kulude katteks 8 626 000 krooni. I-IX klasside õpilastele tasuta koolilõuna kulude katteks kasutatakse ära
2006. aasta jääk 1 268 399 krooni ja I lisaeelarvega koolilõuna
kuludeks määratud lisavahendid 625 000. Eelnõu rakendamine
sel aastal täiendavat raha ei nõua.
Vanurite Hoolekandekeskuse ja Tammiste Hooldekodu
ümberkorraldamine
Seoses Tammiste Hooldekodu juurde uue hooldushoone ehitamisega ning Vanurite Hoolekandekeskuse (VHK) hooldekodu
klientide ümberasumisega Tammiste Hooldekodusse, korraldatakse ümber nii VHK kui ka Tammiste Hooldekodu edasine
töökorraldus ja asutuste struktuur. Tammiste Hooldekodu jätkab
tööd sama asutusena, suureneb asutuse poolt pakutava
teenuse maht VHK ületulevate klientide arvelt ja sellega seonduvalt ka asutuse koosseis. Ümberkorraldamise tulemusel VHK
lõpetatakse ning hooldekodu liidetakse Tammiste
Hooldekoduga, koduhooldusosakonna ja päevakeskusega
baasil moodustatakse uus asutus Eakate Avahoolduskeskus
(EAK). EAK hakkab paiknema aadressil Metsa 10, mille remonti
eakatele teenuste pakkumiseks vastavaks on linnavalitsus juba
kavandanud.

Linnavalitsus hakkab laiendama jalakäijate ala
Rüütli tänava piirkonnas
1. juulist laieneb sõidukite liikluskeeld Pühavaimu tänaval
Kuninga tänavast Uue tänavani.
Seni oli tänava liikluseks suletud Kuninga ja Rüütli tänava
lõigus.
Idee muuta südalinn autovabaks kerkis juba eelmisel aastal. Toona tuli selle kui teoreetilise võimalusega välja linna
liikluskomisjon.
2006. aasta novembris linnaelanike küsitluse järgi inimesed pooldavad jalakäijate ala

Aida ja Põhja tänavate väljaehitamisest
Volikogu kiitis heaks ja lubas linnavalitsusel võtta varalisi kohtustusi Aida ja Põhja tänavate väljaehitamiseks 2008. a sügiseks.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: Veebimees OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine PÄRNU ilmub juulis

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

laiendamist kesklinnas.
Ka on paljud südalinna asukad
ja ärimehed pöördunud korduvalt linnavalitsuse poole ettepanekuga üks või teine tänav
liikluseks sulgeda, vähemalt
suveks, et saaks tänavale välikohviku või müügileti üles
panna.
Järgmise etapina jalakäijate ala
suurendamisel näeb linnavalitsus ette sõidukite liikluse sulgemise Kuninga tänaval. See
eeldab Kuninga tänava teede
renoveerimist lähiaastatel.

Korteriühistud hakkavad
hoove korrastama
Linnavalitsuse projekti "Hoovid korda!" raames esitasid taotluse

hoovide korrastamiseks 17 korteriühistut. Ühistud taotlesid toetust
kokku 1 589 252 krooni ulatuses. Neljateistkümne korteriühistu
taotlused vastasid sätestatud tingimustele. Kahele korteriühistule
määras hindamiskomisjon tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja
nende taotluste rahuldamise või mitte rahuldamise saab otsustada
pärast puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumist.
Enamik korteriühistuid taotles toetust hoovides teede remondiks
ning parkimisplatsi rajamiseks või remondiks. Samuti lahendatakse käesoleval aastal selle projektiga sadevete probleeme,
rajatakse haljastuid, parandatakse mänguväljakuid, renoveeritakse
kõnniteid ning paigaldatakse valgusteid.

Pärnu sotsiaalhoolekandeasutustele annetati arvuteid
Ameerika Ühendriikide suursaadik Dave Phillips andis kohtu-

misel saatkonnas linnapea Mart Viisitammega heategevuslikul
eesmärgil linnale üle kasutatud arvutid.
Coca Cola HBC toetusel töökorda seatud arvutid annetati
Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskusele, Pärnu
Lastekodule ja Pereabikeskusele.
Coca-Cola esindaja sõnul on noorte- ja ühiskondlikele programmidele kaasa aitamine väga oluline osa Coca-Cola korporatsiooni
sotsiaalse vastutuse programmist ning me loodame, et annetus
aitab kellelgi oma unistused teoks teha.

OÜ Kümblus põhikirja muutmine
Volikogu muutis osaühingu põhikirja ja sätestas osakapitali minimaalseks suuruseks 20 miljonit krooni. Kuni maikuuni on OÜ
Kümblus osutanud saunateenust Karja tn 40 asuvas saunas.
Alates maist pakub OÜ Kümblus saunateenust ka J. V. Jannseni
tn 7 asuvas saunahoones, mis on amortiseerunud ning vajab
renoveerimist. Renoveerimistööde finantseerimiseks vajab OÜ
Kümblus raha. Et tekiks võimalus võtta pangalaenu, peab
osaühingul olema vara, mis sobiks tagatiseks. Kehtiva põhikirja
kohaselt on OÜ Kümblus osakapitali suurus 40 000 krooni ja
võib põhikirja muutmata suurendada neli korda.
Pärnu linna üldplaneeringu algatamine
Linnal on kehtiv üldplaneering alates 2001. a septembrist. Üldplaneeringu kehtivusajal on ilmnenud vajadus üldplaneeringut
täiendada. Selleks on Linnavolikogu algatanud viis teemaplaneeringut. Linna oluline avalik huvi on linnaruumi terviklik areng.
Volikogu algatas üldplaneeringu eesmärgiga tagada selle terviklikkus ja siduda teemaplaneeringute dokumendid tervikuks.
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Õpilasmalevlased
heakorrastavad Pärnu
kalmistuid
Pärnu Alevi, Metsa ja Vana kalmistutel teevad suvekuudel heako-

rratöid Pärnumaa õpilasmalevlased. Korrastatakse vanad hauad,
tehakse mulla- ja haljastustöid.
Vana kalmistu heakorratöödel aitavad kaasa Tallinna Rocca al
Mare Gümnaasiumi õpilased. Õpilasmalevlased korrastavad
tänavu kalmistuid kokku 110 000 krooni eest.
Koostöö linna ja õpilasmaleva vahel toimud juba mitmeid aastaid.
Noorte pärnakate ja pärnumaalaste abiga on puhtamaks saanud
rannapiirkond, korrastatud bussipaviljone, värvitud parkides olevaid ootepinke, tugevdatud suusaradade aluspindu.
Tänavu investeerib linn kalmistute korrastamiseks 750 000
krooni, plaanis on täielikult renoveerida Vana kalmistu aed.

Linn otsib kasutajat
mudaravilale
Linnavalitsus korraldab ava-

liku kirjaliku enampakkumine Ranna puiestee 1 asuva
ajaloolise mudaravila kinnistu hoonestusõiguse seadmiseks. Mudaravila kinnistu
pindala on 10.260 ruutmeetrit ja sihtotstarve ärimaa. Hoonestusõiguse tasu
algsuuruseks on algaval
konkursil kogu 50-aastase
hoonestusõiguse perioodi
eest 40 miljonit krooni.
Hoonestusõiguse saaja on õigustatud ja kohustatud rajama mudaravila kinnistule kuurortravi või spa-puhkuse ja lõõgastuse kompleksi. Kinnistu kasutaja peab restaureerima mudaravila hoone ja
rajama kinnistule uusehituse, korraldades vastava projekti
saamiseks arhitektuurikonkursi. Pärnu linnale jäävad kasutusvalduse alusel kasutamiseks külastuskeskuse ruumid. Hoonestaja
peab mudaravila restaureerima 2009. aasta 1. maiks ning püstitama ülejäänud objektid sama aasta lõpuks. Hetkel pole mudaravila hoone alaliselt kasutuses ja linn rendib hoonet välja erinevateks
kultuuriüritusteks.

Teade

Üheaastaseks saanud lapse toetuse maksmisest
Volikogus võeti vastu määrus,
mille alusel on augusti esimese
kuupäevani õigus erandkorras
taotleda 1000 krooni suurust
lapse üheaastaseks saamise
toetust lastevanematel, kelle
järeltulija sai üheaastaseks
ajavahemikus
21.02.2006
20.02.2007.
Uue määrusega soovib linnavõim pakkuda lapse üheaastaseks saamise toetuse taotlemise võimalust lastevanematele, kel ei saanud seda teha
seoses selle toetuse korra keh-

tivuse lõppemisega 21.veebruaril 2006.
Määruse kehtestamisega tekkis
olukord, kus vanemad, kelle
laps sai aastaseks enne 21.
veebruari 2006, said nii sünnitoetuse kui aastaseks saamise
toetuse. 21.02.2006 kaotati
aastaseks saamise toetus, st
nendel vanematel, kelle laps
sai aastaseks peale 21.02.2006
oli õigustatud ootus saada ka
lapse üheaastaseks saamise
toetust, kuna nende laps sündis
siis, kui lapse üheaastaseks

saamise toetus veel kehtis.
Vanematel, kelle laps sündis
(mitte ei saanud aastaseks)
peale 21.02.2006, seda õigustatud ootust ei olnud, sest
nemad teadsid, et üheaastaseks
saamise toetus enam ei kehti.
Lapse üheaastaseks saamise
toetust makstakse lapse vanemale või lapsendajale, kes on
elukoha registreerinud Pärnu
linnas ning tingimusel, et laps
on rahvastikuregistri andmetel
Pärnu linna elanik ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

Taotlusele tuleb lisada lapse
sünnitunnistuse ja taotleja
isikut tõendava dokumendi
koopia. Toetus kantakse ühe
kuu jooksul taotleja taotluses
näidatud pangakontole.
Avaldust toetuse saamiseks
saab teha 1. augustini linnavalitsuse rahvastikuregistris aadressil Kuninga 24. Avalduse
blankett on kättesaadaval ka
Pärnu kodulehel.

Hansapäevad: tagasivaade tulevikku
Ulla Lehtsaar
Hansapäevade
projektijuht
Hansa Liit on välja kasvanud kunagisest kaupmeeste organisatsioonist,
mis loodi väliskaubanduse
paremaks korraldamiseks.
Kuna kaugkaubandusega
tegelemine 14. sajandil oli
väga keeruline, osutus
kaupmeeste ühinemine
hädavajalikuks. (Nimetus
hansa tähendas vanas
saksa keeles kampa või seltsi.) Liidus olemine tõi endaga kaasa erinevaid eesõigusi, aga samas ka kohustusi. Hansa Liidu majanduslik tugevus tegi temast
silmapaistva poliitilise jõu ja
omalaadse kaupmeeste
liidu. Hansa Liitu kuulus
sadakond linna üle Euroopa. Keskuseks oli Lübeck. Ajaloolise Hansa Liidu mõjuvõim hakkas vähenema 16. sajandil.
1980. a. kutsuti endised
hansalinnad kokku Hollandisse Zwollesse linna 750.
aastapäeva pidustustele.

Hansapäevadel jätkub
tegevust kõigile
Merlit Miländer,
programmijuht
Kahe päeva jooksul piisab huvitavat
vaatamist ja tegemist kõigile
hansapäevade külastajatele. Järgnevalt
lühike ülevaade toimuvast.

Foto: Indrek Aija
Kokku tulnud 43 hansalinna esindajad taastasid
hansa idee kaasaegsel kujul,
mille eesmärgiks on:
· taaselustada piireületava
hansamõtte ja ajaloolise
kogemuse alusel Euroopa
linnade mõte ja vaim
· toetada hansalinnade
iseteadlikkust ja arendada
koostööd nende linnade
vahel eesmärgiga anda
panus Euroopa kultuurilisele, sotsiaalsele ja riiklikule
ühinemisele ning selle

RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD
2010 PÄRNUS

Sageli küsitakse, miks on vaja Pärnule rahvusvahelisi
hansapäevi, mis see meile annab? Siin on mõttekas tagasi
pöörduda eelpool välja toodud eesmärkide juurde ja
meenutada, mida andsid rahvusvahelised hansapäevad
Tartule.
Tänu väga heale korraldusele ja huvitavale programmile
teab enamus eestlasi, et Tartus korraldatakse suvel hansapäevi, enne 2005. aastat (siis toimusid Tartus rahvusvahelised hansapäevad) teadsid seda ainult kohalikud tartlased.
Lisaks paranenud siseturismile suvel sai Tartu korda palju
hooneid, parke, elavnes käsitööliste tegevus,
tänavakaubandus jne. Kõige eelpool mainituga kaasneb
linnal ka majanduslik kasu.
Ühesõnaga toovad hansapäevad linna inimesed ja sellega
ka raha. Aga loomulikult ei tasu jätta kõrvale
eesmärgipunkte, mis käsitlevad kultuuri.

kaudu tugevdada linnade
eneseteadvust
· propageerida hansalinnade ühiseid jooni, edastada informatsiooni
· tugevdada majandus- ja
kaubanduskontakte
· korraldada teadmiste ja
kultuurivahetust
· arendada turismi
Kaasaegse hansaliikumisega
on tänaseks ühinenud 225
linna 16 riigist. Kord aastas
saadakse kokku ühistel
rahvusvahelistel hansapäe-

vadel.
Hansa Liidu kõrgeim organ
on hansalinnade delegaatide aastakoosolek.
2001.a moodustati
Saksamaa, Rootsi, Belgia,
Hollandi, Eesti, Läti, Soome,
Norra, Poola ja Venemaa
esindajatest komisjon, kes
organiseerib kaasaegse
Hansa Liidu tööd aastakoosolekute vahepeal.
Eestit esindab seal 2010.
aastani Pärnu.

PÄRNU HANSAPÄEVAD

29.-30. JUUNIL

Selle aasta hansapäevad toimuvad juba tuttavas paigas Tallinna värava taga pargis ja Vallikääru aasal. Kohale on
oodata ligi 150 kauplejat-käsitöölist. Väga paljud meistrid
näitavad kohapeal, mida nad oskavad, avatud on õpikojad.
Reedene Rüütlitepäev toob publikuni kõrgseltskonna muusikat ja huvitavat rüütlikultuuri. Alustame kell 11 Raehoovis Raeteatri etendusega Oi aegu ammuseid. Pärast etendust liigub rongkäik Keskaja turgu avama. Kindlasti tasub
reedesest programmist esile tõsta Tori hobusekasvatuse
rüütliturniiri, Erki Stuudio tantsuetendust Ehitame hansalinna, Tiit Palu lavastust Minevikust tulevikku peaesinejaid ansamblit Triskele ja Mushy.
Laupäevane Maapäev pakub rohkem rahva- ja pärimusmuusikat. Lisaks huvitavatele muusikakontsertidele ja
teatrilavastustele pakub põnevat vaatamist malesimultaan.
Õhtu naelaks kujuneb kindlasti kontsert Savipoti tulevägi
kus laval kohalik potimeister Eddy Leet koos ansambel
Oordiga. Kõik Hansapäevade kontserdid on tasuta.

Tori Hobusekasvatus pakub lõbusõite
hobusevankriga ümber Munamäe.
Pärnu Hansapäevadele on külla tulnud neli ratsanikku, kes annavad
keskaegse rüütliturniiri vaatemängu erinevate relvadega ja
pakuvad silmailu rongkäigus.
Lisaks on rüütlid, kes valvavad linna väravaid (Tallina väravat) ja pakuvad võimalust tutvuda keskaegsete võitlusstiilidega ning relvakäsitlusega.
Hansapäevadele on külla tulnud Ande Arula oma koduloomadega  lambad, kitsed, sead, jänesed, kanad, kuked,
pardid...ja Eesti raskeveohobused. Võimalus on kätt proovida heinatöös ja taastutvuda unustusse vajunud maaeluga. Näha saab ka Pärnumaal pärit Pihlaka talu loomi.
Naarismaa Matkatalu peremees Kaido Kivi pakub kiiret
puutöö praktikat oma treipingil, paari minutiga valmivad
hansamündid ja omanimelised puidust medaljonid.
Esmakordselt on pärnakatel võimalus näha valgustatud
puuskulptuure, mille valmimist saab näha ja ise proovida
Martti Kalamees ja Martin Meltsase juhendamisel.
Tiiu Luht Grimmistuudiumi osavad õpilased pakuvad võimalust muutuda läbi eriefektide sõjakaks rüütliks või
imeilusaks printsessiks. Sõjatattood, omapärased sümbolid
või ilukaunistused ootavad oma kandjaid!
Eesti Seppade Ühendus eesotsas Gunnar Varesega näitavad sepatöö saladusi ja huvilised saavad sepistades käe
kuumaks!
Vanatantsuansambel SALTATRICULI õpetab kõigile soovijatele seltskonnatantse, mis ühendavad ajaloolise koreograafia, ajastutruud rõivad ja elava muusika. Tere tulemast 15. sajandisse!
Pärnumaa Maleklubi kutsub laupäeval kella 15-st vaatama
huvitavat malesimultaani. Vastamisi hakkavad mängima
üle kahekümne maletaja erinevatest vanusegruppidest
ühe mängija vastu  Sten Kasela, 17- aastane kahekordne
Pärnumaa Täiskasvanute meister 2006 / 2007. Kõigil soovijatel on võimalik laupäeval alates kella 12-st mängida Sten
Kasela ja teiste noorte Pärnumaa malemängijatega
Hansaplatsil. Eelregistreerimine malesimultaanile: Eiki
Lehemets  tel. 55 663 688
Pärnu Hansapäevade külastajal on võimalik sõita
Vallikääru tiigil haabjatega e. ühepuupaadiga.
Haabjas oli kalastusalus ja transpordivahend juba kiviajal,
tule ja proovi oma oskusi meie kaugete esivanemate loodud liikumisvahendil.
Keskajal kasutati väga leidlikke ja surmavat valu tekitavaid piinamisriistu, millest 60 parimat eksponaati 16.19. sajandist on võimalik näha Pärnu Mudaravilas, Ranna
pst. 1.
Näitus on avatud kõigil nädalapäevadel kuni 19.augustini,
kella 11:00-20:00
Pärnu Hansapäevadeks teeb oma uksed lahti ka Pärnu
Linnakodaniku Maja, mõlemal päeval kella 12-18.
Nimekiri hansapäevadel toimuvatest õpikodadest ja tegevustest:
Kivimosaiigi ladumine t Kangastelgedel kudumine t
Kõlavööde tegemine tSepistamine tViltimine
Vibu laskmine tPuu treimine tÕmblemine
Vitspunutised tAhviraudtee tRonimissein jne.

P Ä R N U

2 5 . j u u n i 2007

Reedel kell 11 Pärnu Raehoovis
Pärnu Raeteater esitab stseeni näitemängust "OI AEGU
AMMUSEID " Ettelugemisele tuleb kodanikumäärus,
mis pärineb 16. sajandi aegsest Vana-Pärnust.
Kodanikumäärus oli ürik, mis korraldas elanike käitumist linnaühiskonnas ja nende suhteid raega. Selles sisalduvaid käske ja keelde tuli täita vastuvaidlematult.
Kodanikele loeti määrused ette turuplatsil neli korda aastas. Osades Margus Tammekivi, Simmo Saar, Maria
Sarapuu, Taimi Hints, Ada Kraak, Anu Juurma, Mall Aas,
Hanno Saks, Indrek Aija, Karri Tiigisoon, Aivo Paulberg,
Rauno Siinmaa, Priit Lätt, Lauri Mihkels, Raido
Keskküla, Meelis Sarv. Teksti autor Hilja Treuberg, lavastaja Meelis Sarv.
Reedel kell 18 Vallikääru aasal
RÜÜTLITURNIIR

Keskaegse sõjaväe peamise löögijõu moodustasid raskelt
relvastatud ratsasõdalased ehk rüütlid. Rüütli relvad olid
pikk piik, sõjakirves ning kahe teraga sirge mõõk. Tori
hobusekasvatus peab maha tõelise rüütliturniiri hobustel.

Rüütlitepäev
Reede 29. juuni 2007

Kell 11 Pärnu Raehoovis
Kaupmeeste jalutuskäik linnapea juurde kauplemisluba nõutama.
Pärnu Raeteater esitab
stseeni näitemängust "OI
AEGU AMMUSEID "
Kell 11.30 Rongkäik
Raekoja juurest Keskaja
turule
RONGKÄIGUST on
oodatud osavõtma kõik
ausad linnakodanikud.
Rongkäik suundub Raekoja
eest (Uus tn. - Munga tn. Rüütli tn. - Vana Tallinna
tn.- Tallinna värav)
hansapäevade toimumis
paika Tallinna värava
juurde ja Vallikääru aasale.
Jalutuskäigust võtavad osa
raehärrad ja kaupmehed,
narrid ja muusikud,
tantsijad ja veiderdajad
ning mitmed huvitavad
loomad: kaamel, hobused,
kitsed, poni jne.
Kell 12 Tallinna värava pargis ja Vallikääru aasal
Avatakse KESKAJA TURG.

Reedel kell 20.30 Hansalaval
Erki Stuudio tantsuetendus "EHITAME
HANSALINNA"

Tiit Palu lavastus "MINEVIKUST TULEVIKKU"
Laval kohtuvad vanamuusikaansambel TRISKELE ning
Pärnu noortegrupp MUSHY. Tantsib tantsugrupp
SALTATRICULI. Tori ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid. Esinejad on seotud legendiga, kus on ruumi
nii kunagistele kui tänastele hansalinlastele.
Hansalaval peale õhtust etendust
ÖÖKINO filmiga "Aleksander Nevski"
Film kirjeldab 13. sajandi konflikti Teutooni
ordurüütlite ja Novgorodi vahel.
Rezhissöörid Sergei Eisenstein, Dmitri
Vassiliev. Stsenaristid Sergei Eisenstein,
Pjotr Pavlenko. Osades: Nikolai
Tsherkassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei Abrikossov jt.
(Film vene keeles, inglisekeelsete subtiitritega)

Helen Erastus

muusIkaprogrammi juht
Reedene päev ehk
RÜÜTLITEPÄEV on pühendatud
auväärsema ühiskonnakihi meelelahutusele. Rüütlite aja vaimu
annavad keset kõige suuremat kauplemismöllu edasi meie oma Pärnu
vanamuusikaansambel CANZONETTA ja Pärnu Kunstide Maja
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL.
Vanatantsuansambel SALTATRICULI Tartust koos Tallinna
Vanalinna Hariduskolleegiumi stuudioga VAIKUSE MUUSIKA näitab
15. sajandi Itaalia ja Burgundia

H A N S A P Ä E V A D

Turul on kaupmehi nii üle
Eesti kui ka siit ja sealtpoolt
piiri, kokku üle saja kaupleja. Meistrid pakuvad villa,
liha, soola, mett, sepiseid,
käsitööd, kunsti jne. Õpikodades saab õppida viltima,
kivimosaiiki laduma, kangast kuduma, sepistama,
lõnga värvima, vibu laskma
ja palju muud huvitavat.
Kell 12 Hansalaval
Ansambel
CANZONETTA
Vanamuusikaansambel
Canzonetta (it. lauluke)
esitab keskaegset
tantsumuusikat.
Marju Mäe (plokkflöödid,
löökpillid), Eve Endoja

lid), Prita Purre (flöödid,
löökpillid), Polina
Tsherkassova (flöödid,
löökpillid) kostitavad
armastus-, sõja-, veini-,
Pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi
Euroopa muusikast.

(klavessiin), Anu Mänd
(viiul, löökpillid),
Mall Türk (plokkflöödid,
trumm).
Kell 12.30 Hansalaval
TERVITUSED EESTI
HANSALINNADELT
Ajaloolisesse Hansa Liitu
kuulus Eestist 5 linna, lisaks
Pärnule veel Tallinn, Tartu,
Viljandi ja Narva. Sõna on
linnade esindustel.
Kell 13 Hansalaval
KAROLIINA JA KULNO
Pärimusmuusikat VKA
Rahvamuusikatudengitelt.
Kell 13 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125,
VIP 200 krooni,
kuni 3-aastased lapsed tasuta)
Kell 13 kogunemine
Tallinna värava juurde
JALUTUSKÄIK LINNAS
Bastionide rajal
Kell 14 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab
15. sajandi Itaalia ja
Burgundia kõrgkihi tantse.
Kell 15 Hansalaval
Ansambel HANSA
TRUBADUURID
Anna-Liisa Eller (flöödid,
löökpillid, basskannel),
Endrik Üksvärav (laul,
löökpillid), Janno Pokk
(laul, nyckelharpa, löökpil-

Kell 16 Hansalaval
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL
Keskaegset ja rahvamuusikat Pärnu Kunstide
Maja noortelt
plokkflöödimängijatelt.
Kell 16 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100,
täiskasvanutele 125,
VIP 200 krooni,
kuni 3-aastased lapsed
tasuta)
Kell 16 Tallinna värava
juurest jalutuskäik linnas
"KAUBANDUSLINN
PÄRNU"

Kell 17 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab 15. sajandi Itaalia ja Burgundia
kõrgkihi tantse.
Kell 18 Vallikääru aasal
RÜÜTLITURNIIR
Keskaegse sõjaväe peami-se
löögijõu moodustasid
raskelt relvastatud ratsasõdalased ehk rüütlid. Rüütli
relvad olid pikk piik, sõjakirves ning kahe teraga
sirge mõõk. Tori hobusekasvatus peab maha tõelise
rüütliturniiri hobustel.

Kell 19 Hansalaval
Ansambel VAIKUSE
MUUSIKA
esitab keskaja ja renessanssmuusikat ning vaimulikku
rahvalaulu.
Kell 19 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 20 Hansalava
Ansambel HANSA
TRUBADUURID
Anna-Liisa Eller (flöödid,
löökpillid, basskannel),
Endrik Üksvärav (laul,
löökpillid), Janno Pokk
(laul, nyckelharpa, löökpillid), Prita Purre (flöödid,
löökpillid), Polina
Terkassova (flöödid,
löökpillid) kostitavad
armastus-, sõja-, veini-,
Pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi
Euroopa muusikast.
Kell 20.30 Tallinna
värava vallid ja
Hansalava Erki Stuudio
tantsuetendus "EHITAME
HANSALINNA"
Tiit Palu lavastus
"MINEVIKUST TULEVIKKU" Laval kohtuvad
vanamuusikaansambel
TRISKELE ning Pärnu
noortegrupp MUSHY.
Tantsib tantsugrupp
Saltatriculi. Tori ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid.
Esinejad on seotud
legendiga, kus on ruumi
nii kunagistele kui tänastele
hansalinlastele.
Peale kontserti ÖÖKINO
filmiga "Aleksander Nevski"
Hilisõhtused joodud
Pärnu kuursaalis
Krisjan Kasearu ja
Paradise Crew,
(pilet 75.-)
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kõrgkihi tantse. Ansambel HANSA TRUBADUURID kostitavad armastus-, sõja-, veini-, pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi Euroopa muusikast.
Päev algab Raeteatriga, kes esitab stseeni etendusest "Oi
aegu ammuseid". Stseen kujutab rae- ehk
kodanikumääruse ettelugemist Vana-Pärnus 16. sajandil.
Kodanikumäärus oli dokument, mis korraldas elanike käitumist linnaühiskonnas ja nende suhteid raega. Selles
sisalduvaid käske ja keelde tuli täita vastuvaidlematult
ning kodanikele loeti neid ette turuplatsil neli korda aastas. Etenduse aluseks on Vana-Pärnu raekirjad, millest tegi
valiku ja sidus minietenduseks H. Treuberg. Pärast teatrietendust uhke rongkäik, mis liigub raekoja eest
hansalavale.
Rüütlitepäeva õhtul toimub Erki Stuudio tantsuetendus
"EHITAME HANSALINNA". Õhtune kontsert on pisut
suurejoonelisem. Vanamuusikaansambel TRISKELE

Tartust pakub kuulajatele Euroopa keskaja muusikat,
millest suurem osa on pärit Soomest leitud 16. sajandi
laulude kogumikust "Piae Cantiones". Nendega liitub
Pärnu noortegrupp MUSHY. Erinevaid stiile viljelevate
ansamblite koosmäng annab kontserdile erilise atmosfääri
ja uue dimensiooni. Tantsib tantsugrupp Saltatriculi, Tori
ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid. Õhtu lavastaja
Tiit Palu sõnade järgi on esinejad seotud legendiga, kus on
ruumi nii kunagistele kui tänastele hansalinlastele.
Peale kontserti näitab ÖÖKINO filmi "Aleksander Nevski",
mis kirjeldab 13. sajandi konflikti Teutooni ordurüütlite ja
Novgorodi vahel. Rezhissöörid Sergei Eisenstein, Dmitri
Vassiliev. Stsenaristid Sergei Eisenstein, Pjotr Pavlenko.
Osades Nikolai Tsherkassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei
Abrikossov jt.
(Film on vene keeles, inglisekeelsete subtiitritega).
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Maapäev

Jalutuskäik Bastionide rajal
Reedel kell 13 ja laupäeval kell 14 algusega Tallinna
värava juurest

Laupäev 30. juuni 2007
Kell 10 Tallinna värava
pargis ja Vallikääru aasal
Turul on kaupmehi nii üleeesti kui ka siit ja sealtpoolt
piiri, kokku üle saja kaupleja. Meistrid pakuvad villa,
liha, soola, mett, sepiseid,
käsitööd, kunsti jne. Õpikodades saab õp-pida viltima,
kivimosaiiki laduma, kangast kuduma, sepistama,
lõnga värvima, vibu laskma
ja palju muud huvitavat.
Kell 11 kogunemine
Tallinna värava juurde
JALUTUSKÄIK LINNAS
"KAUBANDUSLINN
PÄRNU"

pakuvad vaimutoitu lihtrahvale.
Kell 12.30 Hansalaval
Tammsaare Teatri lasteetendus "MUINASJUTT
SIGAMEES SIIMEONIST"
Kell 13 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab 15. sajandi Itaalia ja Burgundia
kõrgkihi tantse.
Kell 13 Tsirkuse telk
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 14 Hansalava
EESTI TORUPILLID

Jalutuskäik kesklinnas viib
tutvuma mitmete
omaaegsete jõukate kaupmeeste kodumajade ja
kaubakontoritega ning
annab ülevaate Pärnu
kaubanduse arengust läbi
sajandite ja sugupõlvede.
Kell 12 Hansalaval
OLAVI KÕRRE (öödi-köödi
ehk rataslüüra) ja ASSO
INT (lõõtspill)

ehk kolm Eestimaa tuntud
rahvamuusikut - Anu ja
Triinu Taul ning Juhan
Suits.
Kell 14 Tallinna värav
JALUTUSKÄIK LINNAS

Bastionide rajal
Jalutuskäigu kestel tutvume
Pärnu uusaegsete kindlustussüsteemidega, mille ehitust juhtis nimekas Rootsi
fortifikatsiooniohvitser Paul
von Essen. Saame teada,
millised vanad tänavad
südalinnas on hoopiski
üsna uued ja miks neil sellised nimed on.
Kell 15 Hansalava
OLAVI KÕRRE (öödi-köödi
ehk rataslüüra) ja ASSO
INT (lõõtspill) lustitavad
taas rahvast.
Kell 15 Malesimultaan
"1:20" Hansalava juures
Kell 16 Tallinna värava
vallid
Tantsuetendus "ELU PÄEV"
Laine Mägi tantsukoolilt.
Autorid Marii Reimann,
Maris Kuuda.
Kell 16 Tsirkuse telgid
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laa-

Kell 19 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 19 Hansalaval
MERIKE TEPPAN (viiul) ja
MARGUS SIILAK (akordion)
rahvamuusikat omakandi
moosekantidelt
Kell 19.30 Hansalaval
ALAS JA AAMER
muhedatelt
muusikameistritelt rahvalaulude ja -viiside
töötlused ning tantsulood
Kristi Alas (viiul, hiiukannel, laul) ja Kaarin Aamer
(erinevad kandled, mandoliin, laul)
Kell 20.30 Hansalaval
"SAVIPOTI TULEVÄGI"
Potimeister EDDY LEET ja
ansambel OORT üheskoos
savi vormimas, mis juhtub seda peab ise kaema tulema!
Peale kontserti ÖÖKINO
filmiga "Malev"

maga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 16.30 Hansalaval
Tammsaare Teatri etendus
"LEMBELOOD VANAS
LINNAS"
12.-13. saj. Inglismaalt pärit
rahvalikud armulood.
Kell 18 Hansalaval
Ansambel VAIKUSE
MUUSIKA
esitab keskaja ja renessanssmuusikat ning vaimulikku
rahvalaulu.

j a

Hilisõhtused joodud Pärnu
kuursaalis ansambel
Hellad Velled
(pilet 75.-)
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Laupäev ehk MAAPÄEV vaatab kõike lihtsama inimese
pilgu läbi.
Meeleolu loovad erinevad rahvamuusikute koosseisud
nagu Olavi Kõrre ja Asso Int, Anu ja Triinu Taul ning
Juhan Suits, Merike Teppan ja Margus Siilak, Kristi Alas ja
Kaarin Aamer. Muusikanumbritele meeldivateks vahepaladeks näitab Tammsaare Teater lasteetendust
"MUINASJUTT SIGAMEES SIIMEONIST" ja 12.-13. sajandi Inglismaalt pärit rahvalikest armulugudest pajatava
näitemängu "LEMBELOOD VANAS LINNAS".
Programmis on ka tantsuetendus "ELU PÄEV", esitavad
noored tantsijad Laine Mägi tantsukoolist.
Kel mingil põhjusel reedene rüütlitepäev nägemata jäi,
saab sellest aimu vanatantsuansambli SALTATRICULI ja
stuudio VAIKUSE MUUSIKA esinemistest.
Õhtu naelaks on aga koostööprojekt "SAVIPOTI

2 5 . j u u n i 2007

TULEVÄGI", kus Pärnu potimeister EDDY LEET ja ansambel OORT vormivad üheskoos savi.
Kontserdiprogrammi lõppedes on ÖÖKINOS võimalik
vaadata filmi "Malev".
Loomulikult kuulub Hansapäevade juurde meelelahutus
koos teatrietenduste, laulu, tantsu ja pillimänguga. Aukohal
on Hansa Tsirkus etendusega IDAMAA MUINASJUTT.
Hansalisi lõbustab mõlemal päeval Armeenia artist Arkadi
Garagenjan oma suurepäraste kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Ttrikke näitavad õhuakrobaadid, lõbusad klounid jt.
Etenduste algusaeg tsirkusetelgis kell 13, 16 ja 19.

Jalutuskäigu kestel tutvume Pärnu uusaegsete kindlustussüsteemidega, mille ehitust juhtis nimekas Rootsi fortifikatsiooniohvitser Paul von Essen. Saame teada, millised vanad tänavad südalinnas on hoopiski üsna uued
ja miks neil sellised nimed on.
Reedel kell ja laupäeval kell 11 Tallinna värava juurest
jalutuskäik "KAUBANDUSLINN PÄRNU"
Jalutuskäik viib tutvuma mitmete omaaegsete jõukate
kaupmeeste kodumajade ja kaubakontoritega vanalinnas. Antakse ülevaate Pärnu kaubanduse arengust läbi
sajandite ja sugupõlvede. Ringkäike veab Pärnu Giidide
Ühing.
Kell 15 Malesimultaan "1:20" Hansalava juures
Pärnumaa Maleklubi kutsub vaatama huvitavat malesimultaani. Vastamisi on 17-aastane Sten Kasela ja üle
kahekümne maletaja erinevatest vanusegruppidest.
Sten on kahekordne Pärnumaa Täiskasvanute meister
2006 / 2007. Kõigil soovijatel on võimalik alates kella 12st mängida Sten Kasela ja teiste noorte Pärnumaa
malemängijatega. Kõigile male saladustele saab vastuse!
Eelregistreerimine malesimultaanile Eiki Lehemets tel.
55 663 688
Tammsaare Teatri etendus "LEMBELOOD VANAS
LINNAS"
Laupäeval kell 16.30 Hansalaval
Sajandeid tagasi elanud õilsa rüütli Rikardo, uhke aadlidaam Appolloonia, noorte armastajate Helene ja
Hinriku, tahumatu tallimees Mihkli ja maia munk
Meinhardi armuheitlustesse piiludes, on meil kõigil võimalus ära tunda mõni tuttav seik iseenesegi elust ja
südamest naerda - armastuse, rumaluse, ettevaatamatuse ja hingevalu üle. Lõpp, erinevalt päris-elust, on
õnnelik. Hoolimata sellest, kui hästi me arvame teadvat,
mis on armastus, toob ta meile oodatud rahu ja õnne
asemel tavaliselt kaasa sootuks muud. Kuid ometi on
nii, et milliseid vingerpusse armastus meile ka ei
viskaks, igatseme siiski kõik tema puudutust
SAVIPOTI TULEVÄGI
Laupäeval kell 20.30 Hansalaval
Potimeister EDDY LEET ja ansambel OORT üheskoos
savi vormimas, mis juhtub, seda peab ise kaema tulema!
VEEL!
Peale kontserti ÖÖKINO filmiga "Malev"
Ajalooline komöödiasugemetega seiklusfilm, mille tegevus toimub 13. sajandi alguse Eestis ja Liivimaal, kus
Saksa ordu võimsad ja verised väed üritavad siinseid
loodusrahvaid allutada ja ristida. Rezhissöör Kaaren
Kaer. Osades Ott Sepp, Mirtel Pohla, Uku Uusberg, Argo
Aadli, Üllar Saaremäe jpt.
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Hansapäevade keskaja turg
pakub omapärast käsitööd
Kaja Juhansoo
Pärnu Linnavalitsuse
majandusoskonna
ettevõtluse
peaspetsialist
Uut ja huvitavat tegevust
pakub Eesti Post. Kohapealt
saab saata kirja omavalmistatud margiga. Käsitööliste
gildid Tartust ja Pärnust
tutvustavad oma tegevusi ja
tooteid.
Lastele tehakse keha- ja näomaalinguid. Hulgalinisti
käsitöömeistreid tuleb ka
naaberriikidest Lätist ja
Leedust.

Võrreldes möödunud hansapäevadega, on selle aastane
oodatav kauplejate hulk kõige suurem, ligi 150. Kaupa
pakuvad nii sellid kui ka meistrid. Pakutavate kaupade
nimekiri on väga mitmekesine: sepised, kootud ja heegeldatud tooted, hõbedast ja looduslikust kivist ehted,
puidust mööbel, korvid, erinevad keraamikatooted,
hansariided, mütsid, klaasimaalid, -vitraazhid, tikitud
käekotid.
Kõik, keda huvitavad erinevad loodustooted, on samuti
oodatud keskaja turule. Seal leidub siirupeid, õlisid, salve,
astelpajutooteid, mett, meesegusid, meevahast küünlaid,
lambanahkasid, lambavillast esemeid ja susse, nahast
peakatteid, kadakapuust tarbeesemeid, kaseokstest
punutisi, meriheinast loomi.
Ühelt korralikult keskaja turult ei puudu kindlasti ka
lapitekid, kaltsuvaibad, linased rõivad, korvid, laternad
(metallist), vilditud ja gobelääntehnikas tooted ja
saunatarbed.

ORIENTEERU PÄRNU HANSAPÄEVADEL

Korraldajate kontaktid:
projektijuht
Ulla Lehtsaar
tel. 5205235
ulla.lehtsaar@lv.parnu.ee
programm+ tehnika
Risto Tamm
tel. 5044048
ristoke@hot.ee

muusikaprogramm
Helen Erastus
tel. 5177984
kontsert@lv.parnu.ee

õpikojad
Grete Tammalu
tel. 56696894
gretealu@hot.ee

programm+ tegevused
Merlit Miländer
tel. 5242268
merlit@gmail.com

turg, toitlustus
Kaja Juhansoo
tel. 58119828
kajaj@lv.parnu.ee

HANSAPÄEVADE KODULEHEKÜLG

http://hansa.parnu.ee
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Elamumess on parim väljapanek Eesti ehituskunstist
Ajalehe Pärnu vestluspartner
on elamumessi kommunikatsioonijuht Ave Reinson.
Elamumess toimub 2009.
aasta suvel Pärnus.

Mida elamumess endast
kujutab?
Elamumess on elukeskkonna
ja elustiili näitus. Parim väljapanek sellest, missuguseks
täna Eestis on võimalik arendada linnaruumi jõe ääres.
Elamumess tähendab, et paari
aasta jooksul üks maa-ala
hoonestatakse, haljastatakse ja
sisustatakse; ehitatakse majad
ja teed, vabaaja veetmise keskus, lasteaed ja paadisadam.
1. juulil 2009 avame Pärnu
elamumessi väravad ning
külastajad saavad vaadata,
kuidas üks linnaruum, majad,
aiad ja vannitoad välja näevad.
Kõikide majade uksed on
avatud ning külastajad jalutavad ringi mitte ainult
jõekaldal ja pargis, vaid ka
tubades, uudistavad tapeete ja
põrandaid, kardinaid ja
lauanõusid, mööblit ja valgusteid. Igal nädalal avame ka
teemamessi messiala
telklinnakus.
Elamumess on parim väljapanek Eesti ehituskunstist.
Elaniku jaoks on see ideaalilähedane elukeskkond.
Arhitektide, ehitajate, sisekujundajate, haljastajate, disainerite ja materjalitootjate

jaoks on elamumess suur tööpõld, kus oma isikupäral, mõttejulgusel ja käteosavusel särada lasta. Külastajate jaoks on
see põhjatu ideelaegas oma
kodu kujundamiseks.
Kas need inimesed, kes
Pärnu elamumessi alale
elama tahavad tulla, on
krundid juba broneerinud,
nagu see kinnisvaraarenduste puhul tavaks on
olnud?
Huvi elamumessi vastu on
suur. Inimesed, kes tahavad
endale messialale kodu rajada,
selgitame välja sügisel
ideekonkursiga. Pärnu elamumessi jaoks on moodustatud väga asjatundlik arhitektuurikomisjon, kes konkursile
laekuvad tööd läbi vaatab ja
niiviisi välja selgitab, kellele
anda võimalus sinna maja ehitada. Arhitektuurikomisjoni
kuuluvad Eesti Projektbüroode
Liidu juhatuse liige Teet Aava,
Eesti Kinnisvaramaaklerite
Koja esindaja Sirje Allmaa,
Tallinna Tehnikaülikooli
Ehitusteaduskonna dekaan
Roode Liias, Eesti Arhitektide
Liidu juhatuse esimees Ülar
Mark, MTÜ Eesti Elamumessid juhataja Meelis Niin, Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon, Eesti Sisearhitektide
Liidu juhatuse liige Urmo
Vaikla ja Pärnu elamumessi
juhataja Kaupo Varik. Konkursi tingimused kuulutame
välja suvel.
Mida üks Pärnu inimene
peab tegema, et elamumessialale endale kodu rajada?
Kuidas sinna kodu saab
osta?
Kodu ostmiseks on kaks teed.
Esimene on osaleda
ideekonkursil ja pakkuda välja
oma ideeprojekt. Teine võimalus on jälgida, milliseid
era-, rida- ja kortermaju ehitavad konkursi võitnud ja osta
siis meelepärane valmis ehi-

sisekujunduse, haljastuse või
ehituse lahendusi oma koduski
rakendada. Elamumess pakub
küllaga ideid nii suurteks kui
väikesteks muutusteks.

tatud elamine.
Selleks et elamumessi arenemisega kursis olla, maksaks
huvilisel regulaarselt külastada
meie kodulehte
www.elamumess.ee.
Samuti on nii eraisikuil kui
ettevõtetel võimalus saada elamumessi uudiseid otse oma
meilile, selleks tuleb ainult
saata oma kontaktandmed
meiliaadressile
info@elamumess.ee.
Kui palju elamispinda messialale tuleb?
Messiala detailplaneeringu
järgi tuleb messialale 31 eramaja krunti, kolm ridaelamut
neljateistkümnele perele ning
kolm kolmekorruselist kortermaja. Pärnu elamumessiala
detailplaneeringu autor Karri
Tiigisoon arvab, et elamumessiga tekib Pärnusse juurde elamispinda 400 inimese tarvis.
Elamumessi ala asub Pärnu
jõe ääres ja Veteranide pargi
läheduses. Kas 2009. aasta
sügisel pärast elamumessi on

oodata, et pannakse sinna
keelumärgid üles siltidega, et
tegemist on eramaaga, kuhu
võõras oodatud ei ole?
Vastupidi, Pärnu elamumessi
mõte on muuta jõekallas ja
praegu vähekasutatud roheala
avaliku linnaruumiga paremini
seotuks, korrastada nii
jõekallas kui Veteranide park
ja rajada paadisadam, et pärnakad ja linna külalised saaksid jões ujumas, jõekaldal ja
pargis jalutamas käia.
Planeeringuala on tsoneeritud
nii, et Veteranide park,
jõekallas ja ala keskel paiknev
haljasala on kavandatud avaliku piirkonnana, korterelamute ala on poolavalik ja elamute ning ridaelamute krundid
on piiratud, privaatse iseloomuga. Planeeringu eesmärk on
püüda maksimaalselt säilitada
olemasolevat rohelust.
Kui palju elamumessile
külastajaid on oodata ja
mida nad elamumessil näevad?
Pärnu elamumessile ootame

Linn toetab kohalikke terviseprojekte

Rahvastiku tervisemõjuriteks on:
* 60% keskkond, sh
füüsiline, sotsiaalne,
majanduslik
* 25% tervisekäitumine
* 10% meditsiiniabi
* 5% pärilikkus

Tervise edenduses on olulisteks tegevusvaldkondadeks:
* kehaline aktiivsus ja
tervislik eluviis
* toitumine
* suitsetamine, narkomaania
ja alkoholism
* HIV
* tuberkuloos

Mida rohkem on kaasatud
elanikkonda, seda enam muutuvad tervislikud eluviisid
ühiskonnas enesest mõistetavaks elunormiks. Pikenevad
tervena ja aktiivselt elatud eluaastad.
Pärnu on kehtestanud
Tervise projektide toetamise
korra (vt linna koduleheküljel
www.parnu.ee). Määrusest
tulenevalt toetab linnavalitsus
eelarvest erinevatele sihtgruppidele suunatud tervist edendavaid tegevusi projektipõhiselt.

Tervise edendamine on
inimese tervist väärtustava ja
soodustava käitumine, eluviisi
kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele
arendamisele suunatud protsess.
Tervise edenduse peamised
priorioriteedid on:

Oluline roll elanikkonna tervise arendamisel on kohalikul
omavalitsusel.
Pärnu linn on seni kaasanud
tervise edenduse töösse
elanike ühendusi, klubisid,
seltse ja teisi erinevaid
sihtrühmi mittetulundussektorist.

Toetuse abil tahame läbi haigusi ennetavate ja tervist edendavate projektide kujundada
elanikes tervist väärtustavat
eluhoiakut ja teadlikku terviskäitumist. Taotlusi toetuse
saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud.

Ühiskonna tervis ja elukvaliteet on prioriteetne valdkond,
millele tuleb tähelepanu osutada pikaajaliselt. Oluline on
seejuures teada, et tervist
mõjutavad tegurid asuvad väljaspool tervishoiusüsteemi.

* elanikkonna osalemise
aktiviseerimine tervise üritustel
* isiklike oskuste arendamine
võimaluste loomine tervislike
valikute tegemiseks.

Projektid peaksid järgima tervise edenduse prioriteete ja
olulisi tegevusvaldkondi ning
haarama võimalikult laiemat
elanikkonda.
Tehkem midagi eneste ja
kaaskodanike tervise heaks!
Ada Kraak
Teie linnaarst

150 000 külalist. Seda on
kolm korda rohkem kui Pärnus
elanikke. Samas on Pärnul
suvepealinnana sellise külastajate arvu vastuvõtmise kogemus olemas, sest südasuviti
käib siin kuu ajaga ilusa ilma
korral sama palju külalisi.
Näha saab elamumessil korralikku linnaruumi, kus on oma
ühiskondlik ja vabaaja keskus;
isikupäraseid maju, nii
tavapäratuid kui klassikalisi
planeeringuid, moodsaid
sisekujundusi, meisterlikult
rajatud aedu, keskkonnasõbralikke küttesüsteeme, kvaliteetseid ja uudseid ehitusmaterjale, kaunist jõekallast ja korras parki.
Nii nagu muutud sina ja mina,
muutub ju pidevalt ka meie
nägemus, milline oma kodu
olema peaks. Ükskõik, kas
räägime kodu funktsionaalsusest, seosest keskkonnaga või
ruumi- ja värvilahendustest,
kõik see võib kodutunde
tekkimise jaoks olla määrava
tähtsusega. Elamumessil
kogutakse ideid, et siis nähtud

Kui nüüd Pärnu linna
ettevõtted tahaksid elamumessil osaleda, siis mis
võimalused neil on?
Ettevõtetele pakume osalemisja eksponeerimisvõimalusi.
Messil osaletakse
kas koostöös hoonestajatega
maju valmis ehitades või tulles
juba oma väljapanekuga
teemamessile. Pärnu elamumessiga koos toimuvad sisustus- ja aiandusmess, jõe- ja
meremess, laste mess ning
kodu ja ehitaja mess.
Pakkumistest ettevõtetele saab
juulist alates lähema ülevaate
kodulehel www.elamumess.ee
Pärnu elamumess on
teatavasti esimene omataoline Eestis. Kus ja millal
toimuvad järgmised elamumessid?
Pärnu elamumess 2009 on tõepoolest Eesti esimene. 2010.
aastal toimub Tallinna elamumess ja 2012. aastal on elamumess otsustatud korraldada
Kohila vallas Raplamaal. Kel
aga tõsisem elamumessi huvi,
saab Soome elamumessi
külastada juba selle aasta 13.
juulist 12. augustini
Hämeenlinnas, 100 km kaugusel Helsingist, või tuleval
aastal Pärnu sõpruslinnas
Vaasas.
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SÜNDMUSED JUUNIS-JUULIS

NÄITUSED
Pärnu Linnagaleriis Priit Pangsepa maalid
Kunstnike Majas Andrus Joonase näitus "Aledoia"
Uue Kunsti Muuseumis XIV rahvusvaheline aktinäitus
MEES JA NAINE
Ammende Villas
Epp-Maria Kokamägi suvemaalide näitus-müük
Pärnu Keskraamatukogus
Soome fotograafi Jorma Rautapää näitus "Purjede ilu"
25 kauneimat eesti raamatut ja 5 kauneimat eesti lasteraamatut
2006. aastal
Raamatunäitus Eestlaste reisikirjad"
Endla Teatrigaleriis
Tiiu Rebane ja Karl Nagel. Mentaal-estetistlik kriitika. Maalid.
Pärnu Muuseumis näitus "Imelised ämblikud"
Mudaravilas Keskaegsete piinariistade näitus
Agape kirikus Piibe Piirma näitus "Piibel jutustab"

Kuhu minna

5. juulil kell 17 Kuursaali õuel
INDIA KULTUURI FESTIVAL
Läbi kuurortlinnade Palanga ja
Jurmala jõuab Pärnusse India
Kultuuri Festival, lisaks kontsertprogramm Kuursaali välilaval.

1.-22. juuli
XXI Pärnu Filmifestival
XXI Pärnu Filmifestival hoiab endiselt fookuses põlisrahvaste ja -kultuuride ellujäämise temaatikat.
Seitse filmi, mis seekord võistlevad ETV ekraanil Eesti Rahva
Auhinnale, on seekord poliitilised.
Milline seitsmest ekraanitööst osutub parimaks, selgub telefonihääletusel 14.juuli hilisõhtul.
8 - 14. juulil näeb ülejäänud 100
filmi Pärnus ja ETV ekraanil.15.-21.
juulil mängivad laste- ja tudengifilmid ning leiab aset suur Iisraeli
filminädal. Samal ajal toimub
Pärnus rahvusvahelise filmi- ja
fotokool.
22 - 29. juulil esitame viimase
aasta parimaid dokfilme Viljandis,
Heimtalis, Haapsalus, Rakvere ja
Manijas. Kavad on koostatud vastavalt esituspaiga auditooriumi
huvidele. Täpsem info ja registreerumine filmikunsti suvekooli
tel 50 51 266 või aadressil
vaiko@chaplin.ee XXI Pärnu
Filmifestival ootab filmisõpru sooja
suvepealinna!
7. - 8. juuli Ammende Villa aed,
Ranna Kõlakoda VI Muusikafesti-

val KUMMARDUS VALGRELE igasuvine kontsert Pärnus on kummarduseks nii Eesti legendaarsele ja armastatud heliloojale kui ka
kaunile suvituslinnale endale.
Ammende Villa ilusas aias kõlab
taas Raimond Valgre aegumatu
muusika tänaste Eesti tuntud artistide esituses.
Galakontsert 7. juulil kell 18
Ammende Villa aias. Lavale astuvad Els Himma, Lenna Kuurmaa,
Helin-Mari Arder, Nele-Liis
Vaiksoo, Ewert Sundja, Rolf
Roosalu, Summer, ansambel Slide
Fifty, ansambli La Ment solist
James Werts, Tõnu Kilgas.
Lauljaid saadab Urmas Lattikase
ansambel ja Kaido Kelderi keelpillikvartett
Kontsert konfereerib Mart Mikk.
P.S Kerge helge valge suvine
riietus oleks teretulnud ja naised
kindlasti kübarates!
Pärnu noorte muusikute
kontsert 8. juulil kell 19
Ranna Kõlakojas. Lavale astuvad
Helgi Kahar, Laura Junson, Liis
Viin, Karit Sepp, Karin Leetsar,
Fred Rõigas, Rauno Muttik,
Joosep Järvesaar (noortebänd
2007 võitja solist), Rivo Kingi,
vokaalansamblid LIISUD ja GREIP.
Lauljaid saadab ansambel koosseisus Hain Hõlpus (klahvpillid),
Merje Kägu (kitarr), Toomas Aron
(bass), Toomas Hindrichson (trummid). Kontsert on tasuta.

Esmaspäeval, 25. juunil
kell 17.30 Pärnu rannas ISS karikasari 3X3 rannavõrkpallis
kell 22 Kuursaalis Mosquito
Teisipäeval, 26. juunil
kell 18 Niidu pargis tervisekõnd-kepikõnd
kell 18.30 Pärnu rannas 23. Pärnu aastajooksusari
kell 22 Kuursaalis Mosquito
Kolmapäeval, 27. juunil
kell 18 Rüütli platsil Rahvalik Vabaõhukontsert. Esinevad folkloori- ja
rahvatantsurühmad
kell 18 Jahtklubist Kesknädala Ring purjetamises
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
kell 22 Kuursaalis ParaOke "2 Blondi Ette"
Neljapäeval, 28. juunil
kell 20 Ammende Aia Suvemuusika R³ - Kristjan Randalu, Taavo Remmel,
Tanel Ruben
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann
kell 22 Ööklubis Strand Temptation Disco Fever DJ Aivar Havi
Reedel, 29. juunil
kell 12 Tallinna väravate juurs pargis PÄRNU HANSAPÄEVAD 2007:
Keskaja turg
kell 20 Pärnu Mudaravila suvehoovis SILVER BRASS QUINTET
kell 20 Eliisabeti kirikus V Pärnu Orelifestival: Tallinna Kaaril kiriku
kontsertkoor Mikk Üleoja ja Piret Aidulo juhatusel, orelil Mart Siimer ja
Piret Aidulo
kell 20.30 PÄRNU HANSAPÄEVAD 2007: Hansalaval Erki stuudio tantsuetendus EHITAME HANSALINNA. Peaesineja Triskele
kell 20.30 Jazz Café terrassil elav muusika
kell 21 Endla Jazzklubi Teatrikohvikus
kell 22 Kuursaalis Kristjan Kasearu & Paradise Crew
kell 22 Ööklubis Strand Towering Passion DJ Indrek Siren
kell 23 Sunset Club'is Pärnu Suvemiss & Suvemees 2007 valimine
Laupäeval, 30. juunil
Pärnu rannas Eesti Rannajalgpalli Liiga 2007 etapp
kell 9 Raeküla staadionil Rahvusvaheline kõigi tõugude koerte näitus
kell 12 Raehoovis Täna va'Teater "Lugu laisast kuningast ja nupukast
ämblikust"
kell 17 Raehoovis Täna va'Teater "Arlekinaad"
kell 20.30 PÄRNU HANSAPÄEVAD 2007: Hansalaval Oort; külalisena
potimeister Eddi Leet
kell 22 Kuursaalis Hellad Velled
kell 22 Ööklubis Strand Let´s Have Some Fun DJ Marko Kivisalu
Pühapäeval, 1. juulil
kell 8 Nooruse maja hoovis 1. rühma koerte näitus
kell 19 Raehoovis Promenaadikontsert PÄRNU BALLAAD. Erki Aaviku Trio
kell 22 Kuursaalis Rein & Sull
Esmaspäeval, 2. juulil
kell 17.30 Pärnu rannas ISS karikasari 3X3 rannavõrkpallis
kell 22 Kuursaalis Rein & Sull
Teisipäeval, 3. juulil
kell 18 Pärnu rannas veekeskuse juures Meremiili jooks
kell 18 Niidu pargis tervisekõnd-kepikõnd
kell 18.30 Pärnu rannas 23. Pärnu aastajooksusari
kell 22 Kuursaalis Rein & Sull
Kolmapäeval, 4. juulil
kell 18 Rüütli platsil. Rahvusvaheline noorte rahvatantsuprojekt SILD
2007. Esinevad Kajakas noorterühmad, Kajakas täiskasvanute rühm ja
Stuudio Tebelai tantsurühm.
kell 18 Jahtklubist Kesknädala Ring purjetamises
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
kell 20 Pärnu Eliisabeti kirikus Tallinna XXI rahvusvaheline orelifestival:
ANDRZEJ CHOROSINSKI (orel, Poola)
kell 22 Kuursaalis Karaoke
Neljapäeval, 5. juulil
kell 17 Kuursaali hoovis INDIA KULTUURI FESTIVAL
kell 18 Koidula pargis (vihma korral Küünis) Puhkpillimuusika kontsert
kell 20 Ammende Aia Suvemuusika MÕELDES SINULE: Laura Põldvere,
Jorma Toots, Marti Tärn, Ahto Abner
kell 22 Kuursaalis Uno Kaupmees & Lustgast
kell 22 Ööklubis Strand Temptation Disco Fever DJ Ray Kuusmaa
Reedel, 6. juulil
kell 19 Pärnu Kontserdimajas. Rahvusvahelise noorte rahvatantsuprojekti
SILD 2007 peakontsert. Esinevad Kajakas noorterühmad, Kajakas
täiskasvanute rühm ja Stuudio Tebelai tantsurühm.
kell 20 Eliisabeti kirikus V Pärnu Orelifestival: Jostein Aarvik, orel Norra
kell 20 Pärnu Mudaravila suvehoovis POP-JAZZ FLAMENCO
kell 20.30 Jazz Café terrassil elav muusika
kell 21 Endla Jazzklubi Teatrikohvikus
kell 22 Kuursaalis Elav Muusika
kell 22 Ööklubis Strand Towering Passion DJ Mihkel Eller
kell 23 Sunset Club'is vahupidu WARMDUSCHER. DJ Kolzar, DeeJay
Aav, Meri, Hirmo, Yep & Lang, lisaks külalis-DJ välismaalt!
Laupäeval, 7. juulil
Pärnu Lennuvälja Motopargis Rahvusvaheline Motokrossivõistlus "Pärnu

Pärnu
Pä r n u
Pä r n u
Pä r n u
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Linnavalitsuse infotelefon 15 505 igal tööpäeval kell 8.00 -17.00
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Kuningas 2007". Võistlusel osalevad maailmas ilma tegevad motosportlased (Tanel Leok, Aigar Leok ja palju kuulsaid külalisesinejaid).
Võistluste raames korraldatakse üliekstreemsed, enneolematud mootorrataste trikihüppe ja kaugushüppe võistlused.
kell 11 Pärnu XIV triatlon sõudeklubis PÄRNU
kell 12 Raehoovis Täna va'Teater "Lugu laisast kuningast ja nupukast
ämblikust"
kell 17 Raehoovis Täna va'Teater "Arlekinaad"
kell 20 Pärnu Kontserdimajas Festival "Klaaspärlimäng":
EUROOPA LIIDU KAMMERORKESTER
kell 22 Ööklubis Strand Let´s Have Some Fun DJ Heiko Merikan
kell 22 Kuursaalis Elav Muusika
Pühapäeval, 8. juulil
kell 19 Ranna kõlakojas Promenaadikontsert VALGRE SÕBRAD JA
RIVAALID
kell 20 Pärnu Kontserdimajas Festival "Klaaspärlimäng": MICHAEL
SCHÖNHEIT (Leipzigi Gewandhausi organist)
kell 22 Kuursaalis Mosquito
Esmaspäeval, 9. juulil
kell 17.30 Pärnu rannas ISS karikasari 3X3 rannavõrkpallis
kell 22 Kuursaalis Mosquito
Teisipäeval, 10. juulil
kell 18 Niidu pargis tervisekõnd-kepikõnd
kell 18.30 Pärnu rannas 23. Pärnu aastajooksusari
kell 22 Kuursaalis Elav Muusika
Kolmapäeval, 11. juulil
kell 18 Rüütli platsil Rahvalik Vabaõhukontsert. Esinevad folkloori- ja rahvatantsurühmad
kell 18 Jahtklubist Kesknädala Ring purjetamises
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
kell 20 Pärnu Kontserdimajas Festival "Klaaspärlimäng":
Segakoor LATVIJA (Läti)
kell 22 Kuursaalis Karaoke
12.07-14.07 Pärnu lahel 10. Watergate ja ORC regatt
Neljapäeval, 12. juulil
kell 18 Koidula pargis (vihma korral Küünis) Puhkpillimuusika kontsert
kell 20 Ammende Aia Suvemuusika TUNDE KAJA: Kadri Voorand,
Jürmo Eespere, Mihkel Mälgand, Tanel Ruben
kell 21 Endla teatris muusikal TUTVUMISKUULUTUS
kell 22 Kuursaalis Jüri Homenja
kell 22 Ööklubis Strand Temptation Disco Fever DJ Aivar Havi
Reedel, 13. juulil
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Pärnu Ooperipäevad: Puccini. TOSCA.
Stanislavski ja Nemirovit-Dantshenko nimeline MOSKVA
AKADEEMILINE MUUSIKATEATER
kell 20 Eliisabeti kirikus V Pärnu Orelifestival: Ines Maidre, orel
kell 20.30 Jazz Café terrassil elav muusika
kell 21 Endla Jazzklubi Teatrikohvikus
kell 21 Endla teatris muusikal TUTVUMISKUULUTUS
kell 22 Kuursaalis Kihnu Poisid
kell 22 Ööklubis Strand Intense Party Night DJ Indrek Siren
Laupäeval, 14. juulil
kell 10
Pärnu rannas PÄRNU RANNAVÕRKPALLI FESTIVAL.
Rannavõrkpalli Eesti karikasarja etapi eelringi mängud, ISS Cup
nelikutele (2M+2N) rannavõrkpallis.
kell 10 Pärnu rannas Eesti rannajalgpalli liiga
kell 12 Raehoovis Täna va'Teater "Lugu laisast kuningast ja nupukast
ämblikust"
kell 12 Pärnu rannas Eesti Rannamaadluse Meistrivõistlused
kell 17 Raehoovis Täna va'Teater "Arlekinaad"
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Pärnu Ooperipäevad: Ooperigala õhtusöök
kell 20 Pärnu Raekojas VARDO RUMESSEN (klaver)
kell 21 Endla teatris muusikal TUTVUMISKUULUTUS
kell 22 Kuursaalis Koit Toome
kell 22 Ööklubis Strand Enjoyable Feeling´s DJ Heiko Merikan
kell 22 Pärnu rannas Rannavõrkpalli Festival: Öövolle
Pühapäeval, 15. juulil
kell 10 Pärnu rannas Rannavõrkpalli Festival: Starman Satelliit turniir harrastajatele,
Rannavõrkpalli Eesti karikasarja etapi finaalid.
kell 19 Raehoovis Promenaadikontsert SÄRAV BAROKK. Lembit Orgse
(klavessiin), Meelis Orgse (viiul)
kell 20 Ellisabeti kirikus KLAVER TILEB KÜLLA. Rein Rannap ja Taavi
Peterson
kell 21 Endla teatris muusikal TUTVUMISKUULUTUS
kell 22 Kuursaalis Härra Kuu
Esmaspäeval, 16. juulil
kell 17.30 Pärnu rannas ISS karikasari 3X3 rannavõrkpallis
kell 19 Pärnu Kontserdimajas festivali BALTICA GALAKONTSERT.
Ensamble Folklorico Súrtuba (Costa Rica), Folkloorirühm Karjalast
(Venemaa) jt.
kell 20 Kuursaali õu Hansahoovi Teater.
SÕIT- Lustlikud lood külavheteelt.
kell 22 Kuursaalis Härra Kuu
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