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1. september ja eestlaste tee

Linnakodaniku majas andis volikogu esimees Ahti Kõo
maestro Neeme Järvile pidulikult üle Pärnu linna aukodaniku tunnistuse ja rinnamärgi. Järvi on taasiseseisvunud
Eesti esimene Pärnu aukodanik. Varem on selle tiitli pälvinud Vene admiral Konstantin Possiet, professor Friedrich
Fromhold Martens ning riigivanem Konstantin Päts.
Aukodaniku tiitel antakse erilise austusavaldusena Pärnu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Maestro
Neeme Järvi on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud
kunstnikuna tutvustanud Pärnu linna mitmekülgse kultuurilinnana kogu maailmas. Oistrahhi festivalil toimuvad Järvi
meistrikursused toovad Pärnusse noori andekaid dirigente,
kes tulevad siia ka edaspidi meelsasti dirigeerima ja rikastavad sellega kohalikku muusikaelu. Tiitli üleandmisel esitleti
ka äsjavalminud Neeme Järvi portreed, mille autor on Vello
Paluoja.

Foto: Asser Jaanimets

Linna teenetemärk hoolekande eest

Pärnu teenetemärk omistati siin sündinud ja praegu
Saksamaal elavale Barbara Fankhaenel`ile aktiivse ja pikaajalise ühiskondliku tegevuse eest hoolekande vallas ja
Pärnu linna ajaloolise materjali talletamisel. Ettepaneku
anda linna teenetemärk Barbara Fankhaelile tegi Pärnu
Linnakodaniku maja ümarlaud. Barbara Fankhaenel on
alates 1974. aastast osutanud majandusabi Pärnu linna
hoolekandeasutustele, organiseerides korduvalt ja pika aja
jooksul materiaalset abi ning korraldades sihtotstarbelist
rahakogumist abivajavatele inimestele. Eriti tõhusalt on ta
organiseerinud abi tugikodule "Maarja" ja Tammiste hooldekodule. Barbara Fankhaenel pärineb Pärnu esimese linnapea O. A. Brackmanni naise suguvõsast.

Foto: Indrek Aija

Haridus- ja
teadusminister
tuleb 1. septembril
Pärnusse koolirahu
välja kuulutama
Lk 3

On olnud rahvaid, kelle toimetulekustrateegiaks on
piiride lõpmatu laiendamine. Leidub neid, kes
üritavad saada võimsaks
rikastudes või sigides nii, et
neid on "palju kui liiva rannal". Eesti rahva tee sõnastas Jakob Hurt poolteist
sajandit tagasi, seades meile ülesande saada suureks
vaimult.
See tee on siiani Eesti
rahva kõige meeldejäävam
tegevusplaan, mis sündis
kümnendeid enne seda, kui
see rahvas sai endale
omaenda riigi.
Arengukavasid on
algatatud ja strateegiaid on
surnud, ilma et need oleks
jäänud inimeste mällu. Kuid
just see, ühte täpsesse lausesse mahtuv ülesanne kui me ei saa suureks arvult ega jõult, siis peame
saama suureks vaimult, on
Planeerimise eest
vastutab
linnavalitsuse
uus liige
Olav Avarsalu
Lk 4

jäänud pikaealisimaks juhtmõtteks, mille elluviijaks on
iga õpetaja, õppija, lapsevanem ja otsuste taga seisev riigimees.
Meie ülesanne kannab mitmeid tähendusi. Esimene
tähendus on olla rahvana
haritud ja väärtustada haridust. Kooliaasta algus 1.
septembril on seega meie
jaoks justkui pikamaajooksjale ringiaeg staierile, mis
annab meile teada, kas
meie tempo tõuseb või langeb, kas me ikka liigume
soovitud tipptulemuse
graafikus. Eesti väiksus ei
ole takistuseks, kui meie
eesmärk on tark ja tegus
rahvas. Teame minevikust,
et suur osa maailma mõttepärandist sündis üheainsa poolsajandi jooksul antiikse Ateena ainult 150 000
elaniku vaimutööna.
Olla vaimult suur tähendab

avarat pilku ümbritsevale.
Meie väiksus ei tohi olla
vabanduseks väiksele
mõtlemisele, meie kammitsetud võimalused õigustuseks kolklikule mentaliteedile. Tõsi on see, et me
elame maailmas, kus
paljud ei tea meist midagi,
kuid meie peame teadma
paljudest. Kuid see pole
põhjus ei enesehaletsuseks
ega ka enesekesksuseks.
Õpime teisi keeli, kuid
lihvime ka omaenda emakeelt. Tunneme maailma
ajalugu, kuid peame meeles ka oma osa selles.
Panustame loodusteadustesse ja teeme end
nende toel maailmas nähtavaks.
Mida me taotleme uuele
ringile minnes? Me kulgeme ühtse haridussüsteemi suunas, kus eesti õppekeel kõlab kõigis koolides,
Linnaelanikud saavad
ka tänavu
valida parima
teenindusettevõtte
Lk 5 ja lk 8

ka venekeelsetes koolides
ja tema roll lähiaastatel
tugevneb veelgi. Me
liigume õpetaja töö väärtustamise poole, alustades
selle õppeaasta jooksul
paljude varustamist
tänapäevase arvutivaraga.
Ja me liigume selles suunas, et teha õpetajaamet
väärtuslikuks ka noorte
jaoks. Usun, et aasta
pärast järgmist kooliaastat
avades saame rääkida
juba sellest, et noore
õpetaja 200 000 kroonine
lähtetoetus on saanud
sõnadest teoks. Kui need
sihid on järgmise aasta
1. septembril täitunud, siis
võime me öelda: me
püsime vaimult suureks
saamise graafikus. Head
avastamisrõõmu ja edukat
uut kooliaastat kõigile!
Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister
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Juhtkiri
Lugupeetud pärnakad!
Pärnu Linnavalitsuse kõik osakonnad ja teenistused said endale sel
suvel uue kodu  ühise kodu.
Läheb ehk pisut aega, enne kui me
muutustega kohaneme. Ja kuni ka
kõik Teie, head linnakodanikud,
muutustega kohanete. Kuid me
anname parima, et meie koostöö ja
üksteisemõistmine ei väheneks, vaid jõuaks uuele, kõrgemale tasemele. Soovin, et uues linnavalitsuse hoones
väheneks Teie toimetamiste ja asjaajamise aeg ning
närvikulu. Linnu ehitatakse sajandeid ja neid arendatakse sajandeid. Vahetpidamata kogu aeg ja veel
pärast meiegi aega.
Iidne Pärnu on ühe oma arengutähise lävel. Osakondade
omaette toimetamised, harjumuspärased vanalinna kabinetid ja nõupidamistepaigad ning koridorid said
minevikuks. Kahtlemata on nii Teile kui kogu linnarahvale
säästlikum ja mugavam korraldada oma asjatoimetamisi
uues administratiivhoones.
Ühena esimestest Eesti suurtest linnadest viiakse kogu
linnaelu korraldamine ühte, liigendatud administratiivhoonesse - Pärnu puhul just selleks otstarbeks projekteeritud ning nüüd renoveeritud majja.
Soovime südamest, et meie koostöökontaktid teisenenud
oludes ja uuel aadressil jätkuksid ja edeneksid! Koos ehitame Pärnut, koos omandame uued igapäevase koostöö
kogemused!
Seekordne sügis on Pärnu linna elanikele uudne. Uudne
kõigile, kes linnavalitsusega ühel või teisel moel kokku
puutuvad. Linnavalitsuse ametnikud töötavad ja lahendavad päev päevalt linnarahva muresid ja probleeme
nüüdsest uues asukohas Suur-Sepa 16. Soolaleivapidu
on 5. septembri keskpäeval uue kodu hoovis. Oodatud
on kõik huvilised! Tere tulemast Pärnu Linnavalitsuse
uude administratiivhoonesse!
Mart Viisitamm
linnapea

Muusikud ja linnavõim kohtusid
jalgpallimurul heategevuseks
Eesti Muusikute jalgpallimeeskond kohtus Pärnu Kalevi
staadionil Pärnu linna- ja
maavalitsuse meeskonnaga.
Ansambel The Tuberkuloited
solisti Indrek Raadiku alias
Summeri eestvedamisel muusikute organiseeritud ürituse
eesmärgiks oli koguda raha
Pärnu Aia tänava lasteaiaõue
korrastamiseks
vajaminev
summa, umbes sada tuhat
krooni.
Lisaks jalgpallimatshile toimusid kohapeal loosid ja
oksjonid, kus kogutud raha
annetatakse lasteaiale. Esinesid
tuntud Eesti artistid Blind,
Kanal 2 ilmatüdruk Kairit Tuhkanen ehk Niki ja Hell Can
Wait.
Linn investeeris 2006. aastal
lasteaedade uuendusse 4,2
miljonit krooni, tänavu ulatub
see summa 8,5 miljonini.
Jalgpallikohtumise võitis linna- ja maavalitsuse ühendvõistkond seisuga 5:3.

Lisaks ürituse organiseerimisele näitas muusik Summer südikust ka pallimurul.
Sinisärgil on linnavalitsuse infotelefoni number.
Foto: Ants Liigus

Teated
Linnavalitsus premeeris 29. juulil Shotimaal Strathclydeis U-23
vanuseklassi MM-võistlustel sõudmises kuldmedalid võitnud
Eesti kaheksapaati 150 000 krooniga. Treenerite Matti Killingu ja
Mihkel Leppiku juhendatud meeskonda kuulusid Andrus Sabiin,
Jaan Laos, Alvar Räägel, Artur Maier, Martin Absalon, Sten
Villmann, Alo Kuslap, Rauno Talisoo ja roolis Nikita Lunin. 31.
juuli esimestel tundidel tervitati maailmameistreid Pärnus
Kuursaalis. Linnavõim premeeris sõudjaid ja andis üle 150 000
kroonise tsheki sõudmise edendamiseks.
Samuti eraldas linnavalitsus reservfondist sõudeklubile Pärnu
90 000 krooni ja Pärnu Sõudekeskusele Kalev 90 000 krooni
paadimootorite ostmiseks.

kesknädalal, 5. septembril
Suur-Sepa 16

Alates kella 9.00 avatud uste päev

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: VEEBIMEES OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine PÄRNU ilmub 24. septembril

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

Foto: Indrek Aija

Vingikülasse plaanitakse 200 elamut

PIDULIK AVAMINE

Linnarahvas on oodatud!

matukogu ümbritsevad väljakud. Keskraamatukogu 810 m² suurune juurdeehitus valmib 2008. aasta kevadel.

Linnavalitsus premeeris sõudmise maailmameistreid

Pärnu Linnavalitsuse uue
administratiivhoone

Kell 12.00 avamistseremoonia
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Foto: Virgo Kruve

Pärnu linnavalitsus vastu võttis Vingiküla 30 hektari suuruse ala
detailplaneeringu, mis läheb avalikustamisele. Planeeringualasse
jäävad olemasolevad Lõo, Raua, Parmu, Kulla, Pronksi ja Terase
tänavad ning Tallinna maantee, Ehitajate tee ja Tallinna maantee
ristmik. Pärnu linna piiril Tallinna maanteel asuvasse Vingiküla
tuleb detailplaneeringu kohaselt 200 elamukrunti ja mitmeid uusi
tänavaid.
Põhja-lõuna suunas rajatakse Tallinna maanteega paralleelselt
Tsingi, Kroomi ja Koobalti tänavad, ida-lääne suunas Koobalti,
Räni ja Plii tänavad. Detailplaneeringu andmete järgi paikneb alal
praegu 84 olemasolevat kinnistut, planeeringuga kavandatakse
alale 200 elamukrunti. Ala piirneb ojaga, mille kaldale on jäetud
neli meetrit kallasraja tarbeks.

Pärnu Linnagalerii sai uue juhi

Selgus mudaravila hoonestusõiguse omanik

Pärnu linna enampakkumisel Ranna puiestee 1 asuva ajaloolise
mudaravila kinnistu 50-aastase hoonestusõiguse andmiseks osales
ainsana ärimehe Andres Tiigi firma Alvarelli Invest, kes pakkus
42,1 miljonit krooni. Hoonestusõiguse saaja on kohustatud restaureerima mudaravila hoone ning rajama kinnistule kuurortravi või
spa-puhkuse ja lõõgastuse kompleksi ning ehitama välja kinnistu
vee- ja soojustrassid. Mudaravila kinnistu pindala on 10 260 ruutmeetrit ja sihtotstarve ärimaa. Hetkel pole mudaravila hoone
alaliselt kasutuses ja linn rendib hoonet välja erinevateks kultuuriüritusteks.

Keskraamatukogu juurdeehitus valmib
2008. aasta kevadel

Pärnu linnvalitsus sõlmis AS-iga YIT Ehitus 47 miljoni kroonise
lepingu Pärnu Keskraamatukogu projekteerimiseks ning valmis
ehitamiseks. Juurdeehituse käigus rajatakse lasteosakonna,
muusikakirjanduse ning perioodika lugemissaalid, laste muinasjututuba, multifunktsionaalne auditoorium, jalutusgaleriid ja
kohvik. Lisaks rajatakse hoonele uus kaldpinnaga trepp ning raa-

Alates 15. augustist juhib Pärnu Linnagaleriid Alar Raudoja
(pildil).
Maalikunstnikuna tuntud Raudoja on omandanud joonistamise- ja
tööõpetuse õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises Instituudis
(praegune Tallinna Ülikool), töötanud Tori Põhikoolis kunsti- ja
tööõpetusõpetaja ja direktorina ning Pärnu linnavalitsuse
kultuuriosakonnas alates 1989.
aastast.
Linnagalerii on Pärnu
linnavalitsuse allasutus,
mille ülesandeks on korraldada kunstinäitusi ja
edendada linna kunstielu.
Galerii tegutseb aastast
1995 ja selle aja jooksul
on galeriis toimunud ligi
200 näitust.
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Koolirahu kuulutatakse tänavu välja Pärnus
Kadi Kalmus
Koolirahu 2007
projektijuht

Ajaloost
Koolirahu programm alustas
tegevust Eesti Noorsootöö
Keskuse eestvõttel 1999.
aastal. Kuue aasta jooksul on
see sisaldanud erinevaid tegevusi: koolielu puudutavate
seminaride läbiviimist, raamatute kirjastamist, koolirahu
väljakuulutamist igal aastal,
plakatikonkursse, teabepäevi

jpm. 2007. aastal sai Koolirahu
programmiga alguse tolerantsuse kampaania Erinevused teevad elu põnevaks!,
mis oma olemuselt haakub
Euroopa Nõukogu kampaaniaga Kõik erinevad, kõik
võrdsed.
Mis toimub?
Iga-aastane koolirahu väljakuulutamise tseremoonia peetakse tänavu 1. septembril Pärnu rannas mudaravila hoone
ees. Tseremooniale tuleb ha-

ridus- ja teadusminister Tõnis
Lukas. Rõhk on seekord koostöö ja positiivse õhkkonna
olulisusel koolides. Üle-eestiline koolirahu väljakuulutamise tseremoonia meenutab, et
koolikeskkond on tihti stressirohke. Noortel on vaja koos
täiskasvanutega luua positiivne
ja vägivallatu koolikeskkond,
selleks et rahulikult õppida.
Millal?
Tseremoonia algab kell 14.00,
kui rannas on huvihariduse

Koolimaju korrastati suvel
15 miljoni krooni eest
Tänavu suvel kulus koolide
korrastamiseks ja remondiks
umbes 15 miljonit krooni.
Linnavalitsuse majandusosakonna investeeringud sellest
summast on 11 miljonit, ülejäänu moodustuvad koolide
omavahenditega tehtud remonditööd.
Vene Gümnaasiumis tehti korda tualetid, nii et tervisekaitse
ei peaks enam ettekirjutusi
tegema. Samuti ehitati välja
arvutiklasside ventilatsioon, ja
lõpetati tööd köögibloki rekonstrueerimisel - köök sai
ventilatsiooni. Seoses õpilaste
arvu suurenemisega soetati
juurde köögiseadmeid.
Kuninga tänava põhikoolis
kulus suvi maja arhitektuuriga
sobilike omapäraste sepiste ja
postidega piirdeaia rekonst-

rueerimiseks. Linna süda on
nüüd rikastunud vaatamisväärse aiaga koolihoone näol.
Lisaks uuendati kooli metoodikakabinetti. Täiskasvanute
Gümnaasiumis, mis kolis endise Slaavi Põhikooli ruumidesse, renoveeriti tualetid, kabinetid, maja sissepääs sai
uued uksed. Kuna sinna hoonesse asub ka Väike Vabakool,
ehitati vahesein, mis jagab
koolimaja kaheks.
Raeküla Gümnaasiumi suuremahulisem töö oli spordisaali
katuse remont; likvideeriti ka
peatrepi ohtlikkus, renoveeriti
arvutiklass.
Ülejõe Gümnaasiumi korrastamisel panustati seekord spordiväljakute rekonstrueerimisele. Tänaseks on valminud ehitusprojekt. Ehitus läheb lahti
augustis ja lõpeb novembris.

Linnaeelarvest kulub 1,3 miljonit, sihtasutuse poolt pool
miljonit. Pärnu Ametikoolis
tehti hädapärasemad katusetööd
Lisaks on koostamisel Pühavaimu 19 spordikooli muinsuskaitse eritingimustele vastav ehitusprojekt, mille tähtaeg
on november. Samamoodi rekonstrueeritakse muinsuskaitse
all olev ja eritingimusi nõudev
Rääma kool. Kool saab remonditöödeks haridus-ja teadusministeeriumilt sihtotsetarbeliselt 2,3 miljonit. Suvel kohendati ka Pärnu Koolide Sihtasutusele kuuluvaid koolimaju
ja kõrvalrajatisi - Ühisgümnaasiumis soojustati fassaad, Koidula gümnaasiumis renoveeriti
staadion, Vanalinna põhikoolis
korrastati klassiruume.
PL

mess. Samal ajal on mudaravila hoones erinevad koolirahu
teemaga seonduvad töötoad,
kus saab tutvuda Falcki
noorteklubi, Lastekaitse Liidu,
politsei jpt organisatsioonide
tööga.
Kell 14.30 käivitub taastusravikeskuse Sõprus kohvikus
koolikeskkonna alane pressikonverents. Haridus- ja teadusminister ning suuremad
organisatsioonid räägivad koolikeskkonna
turvalisusest.
Koolirahu kuulutatakse välja

kell 17.00 mudaravila ees.
Minister ja õpilasomavalitsuse
esindaja kirjutavad alla sümboolsele koolirahu lepingule.
Mida veel?
Mudaravila hoones on üles
seatud näitus koolirahu plakatikonkursi töödest.
Tseremooniat juhib tuntud MC
Tommy-Boy ja Pärnu Kuldsuu
2007 Pille-Riin Lillemets. Kell
18.00 algab vabaõhukontsert,
kus esinevad Mikk Saar oma
bändiga, Noizmakaz ja parim

noortebänd 2007 Bedwetters.
Kontsert on kõigile tasuta.
Kes?
Käesoleva aasta koolirahu tseremoonia korraldab Pärnu linn.
Koostöös erinevate partneritega pakutakse sisukat ja meeleolukat programmi. Üritust
toetavad Eesti Noorsootöö
Keskus, Euroopa Nõukogu
Infotalitus Eestis jpt.
Info: www.koolirahu.ee,
www.entk.ee

Koolid saavad 150 uut arvutit
Linnavalitsus
rendib Pärnu
koolidele
arvutiklasside
uuendamiseks
ja
arvutivõrkude
parandamiseks
150 uut
arvutit.
ML Arvutid
AS-lt
1,2 miljoni
krooni eest
renditud 136
lauaarvutit ja
14 sülearvutit
jagatakse
koolidele
septembri
Linnavalitsus läks 6. augustil uues majas üle e-istungi süsteemile,
alguses.
Pärnu koolid alustavad uut õppeaastat aga 150 uue arvutiga.
Foto Asser Jaanimets

Linnavalitsuse ametnike kontaktandmed Suur-Sepa 16 büroohoones
Linnavalitsuse uued
kontaktandmed

Struktuuriüksuste uued
kontaktandmed

e-post:
majandus@lv.parnu.ee

e-post:
sotsiaal@lv.parnu.ee

Hea linnaelanik, külastaja!

Aadress: Pärnu
Linnavalitsus
Suur- Sepa 16,
80098 Pärnu

Kantselei:
Üldtelefon: 44 48 220
Faks : 44 48 221
e-post :
kantselei@lv.parnu.ee

Haridusosakond:
Üldtelefon: 44 48 250
Faks: 44 48 251
e-post:
haridus@lv.parnu.ee

Rahandusosakond:
Üldtelefon: 44 48 270
Faks: 44 48 271
e-post:
rahandus@lv.parnu.ee

Majja sisenedes palume Teil pöörduda
esmalt TEENINDUSSAALI 1. korrusel.

Planeerimisosakond:
Üldtelefon: 44 48 330
Faks: 44 48 331
e-post:
planeerimine@lv.parnu.ee

Kultuuriosakond:
Üldtelefon: 44 48 240
Faks: 44 48 241
e-post:
kultuur@lv.parnu.ee

Munitsipaalpolitsei:
Üldtelefon: 44 48 380
Faks: 44 48 381
e-post:
korrakaitse@lv.parnu.ee

Majandusosakond:
Üldtelefon: 44 48 300
Faks: 44 48 301

Sotsiaalosakond:
Üldtelefon: 44 48 120
Faks: 44 48 121

Üldtelefon: 44 48 200
Üldfaks: 44 48 201
Üld e-post:
linnavalitsus@lv.parnu.ee
Registrikood: 75000064

TEENINDUSSAALI kontakttelefonid:
44 48 208
44 48 202
44 48 203
44 48 204
44 48 205
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Linnavalitsus ei lubanud avada
uut kasiinomängukohta
Linnavalitsus ei andnud nõusolekut AS IMG Kasiinod hasartmängukoha avamiseks Pärnus, J. V. Jannseni tn 2a.
Linnavalitsus keeldus nõusolekust põhjendusel, et ei poolda
kasiinode rajamist tiheda sotsiaalse infrastruktuuriga asumitesse.
AS IMG Kasiinod poolt planeeritav mängusaal hakkaks
paiknema Ülejõe elamurajooni keskuses, kus 100 m raadiuses
asuvad suurematest asutustest kauplus Säästumarket, tervisekeskus, saun ja apteek. Samuti on Jannseni 2 läheduses
Noorteväljaku park ja olulised ühistranspordi peatuste kohad,
lasteaed, Täiskasvanute Gümnaasium, Väike Vabakool ja
Avatud Noortekeskus, turg, lisaks arvukalt muid väiksemaid
kauplusi ja teenindusasutusi. Jannseni tn 2a vahetus läheduses
asuvad ka suured kortermajad. AS IMG Kasiinod ei saanud
Pärnu linnalt luba J.V. Jannseni tänav 2a aadressil kasiino
avamiseks juba teist korda.

LINNA

ARENG
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Uued tuuled linnaplaneerimises

Olav Avarsalu
Pärnu abilinnapea
Planeeringute
valdkonna
vastne abilinnapea Olav
Avarsalu soovib Põhjamaade
eeskujul kaasata otsustusprotsesside juurde rohkem
spetsialiste ja avalikkust.
Üldisest planeerimisest
Esmaseks ja suurimaks ülesandeks pean tööd uue üldplaneeringuga. Iga päev üleskerkivad mured detailplaneeringutega näitavad, et üldine raamistik
linnaplaneerimises ei vasta
enam
nõuetele.
Seetõttu
muudetakse valdavalt väiksemate planeeringutega kehtivat
üldplaneeringut, kuigi tegelikkuses peaks üldplaneeringu
muutmine ning kaasajastamine
olema pikaajaline ning plaanipärane tegevus.
Planeerimisalasele seadusandlusele on pandud suuri lootusi,
kuid tegelikus elus ei ole need
siiani loodetud kujul toimima
hakanud. Inimesed ei teadvusta
endale planeerimisprotsessi

Abilinnapea Olav Avarsalu
Avarsalu sõnul on arendajates ja ärimeestes kasvanud
soov püstitada Pärnu kesklinna kõrghooneid, kuid linn ei ole selles
küsimuses veel selget seisukohta võtnud.
F oto: Indrek Aija
olulisust ning sekkuvad sellesse vaid juhul, kui planeering puudutab tema isiklikku
ruumi. Samas võimaldavad
planeeringud kaasa rääkida
kogu avaliku ruumi arendamisel. Kas siin on põhjused
kiires elutempos, mugavuses
või väheses informatsioonis?
Avalikkuse teavitamisest
Probleem on ka selles, et
inimesed ei saa plaanidest
õigel ajal teada. Järelikult on
selgitustöö puudulik.
Käisin hiljuti kolleegidega
Helsingborgi linnas. Nägin
atraktiivset linnaväljakut, kus
olid püsistendidel väljas kõik
vähegi
olulisemad
planeeringud. Need rippusid seal
pool aastat või kauemgi.

Linnakodanikud said käia
vaatamas, mis on nende linna
tulemas. Sellest näitest võiks
Pärnu õppust võtta. See ei ole
kulukas, kuid õigesti tehtuna
meile kõigile väga kasulik.
Minu nägemuse järgi võiks linnaplaneerimine toimuda nagu
Põhjamaades, kus linn koostab
planeeringuid aastaid ette, et
nii linnakodanikul kui ka arendajal oleks tulevasest linnaruumist selgem ettekujutus.
Lähituleviku tegemised
Arhitektuurispetsialistide jutust tuleb välja eelkõige üks
probleem. Viimasel ajal on
arendajates ja ärimeestes kasvanud soov püstitada Pärnu
kesklinna kõrghooneid, kuid
linn ei ole selles küsimuses

veel selget seisukohta võtnud.
Erinevad spetsialistid ja riiklikud institutsioonid on korduvalt soovitanud kõrghoonete
planeerimist põhjalikult kaaluda ja vajadusel ka ei öelda.
Selle olukorra lahendusena
näen enne uue üldplaneeringu
valmimist arhitektuursete tingimuste
teemaplaneeringu
koostamist ja kehtestamist.
Oluline on ka Pärnu kolmanda
silla rajamine. Loodetavasti
kuulutatakse minu ametiajal
välja uue silla arhitektuurivõistlus, valitakse võidutöö ja
valmib projekt. Samuti peame
edasi minema rannaala arendamisega. Tulevikus peaksid
omavahel kohtuma jõe- ja rannapromenaad.

Läänemere Linnade Liit peab Pärnus konverentsi
Anu Juurma
linnavalitsuse välissuhete nõunik
Sel aastal on Pärnu tõeline
rahvusvaheliste konverentside
meka.
Kevadel said Pärnus kokku
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Läänemereäärsete tervislike linnade esindajad. Mais toimus meil
Euroopa Kuurortide Liidu XII
aastakongress, millest võtsid
osa erinevate spaade juhid,
riiklike spaade liitude ja taastusraviga tegelevate institutsioonide esindajad.
Nüüd on Pärnul au olla

Läänemere Linnade Liidu
(UBC) konverentsi võõrustajaks. 27.- 28. septembril on
meile oodata mitmeid UBC-sse
kuuluvatede linna juhte ja
omavalitsuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid väga kõrgel tasemel.
UBC-s on kümnest Läänemereriigist kokku 100 linna.
Eestist kuuluvad sinna lisaks
Pärnule veel Tallinn, Tartu,
Viljandi, Elva, Haapsalu,
Jõhvi, Kärdla, Kuressaare,
Maardu, Narva, Paldiski, Sillamäe, Keila ja Võru.
Konverentsid toimuvad üle
aasta. Eelmine oli Soomes
Turus. 2009. aasta konverentsi

teemaks on kultuur, linnad ja
nende areng. Selle teema tõstatas Rootsi Kuningriigi linn
Umea, mis kuulub samuti
UBC-sse. Umea kandideerib
Euroopa kultuuripealinnaks
2014. aastal ja on väga palju
panustanud just kultuurilise
tegevuse arendamisse.

paik selgub Pärnus.
Esimene päev käsitleb meile
kõigile olulist teemat - kliimamuutust, selle põhjusi ja kuidas
linnad on või peaksid selleks
valmis olema. Teiseks läbivaks

Lisaks peatutakse teemal,
kuidas mõjutab noorte kaasamine ja nende häälte kuulamine demokraatia arengut.
Samal ajal leiab Pärnus UBC
noortekomisjoni eestvedamisel aset ka noortekonverents Under the Surface.
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Pärnu parim teenindusettevõte selgitatakse
kümnendat korda
Juba kümnendat korda viib
reklaamibüroo Pretty koos
Pärnu ettevõtjate ja linnavalitsusega läbi rahvaküsitluse, et
selgitada välja meie linna
parimad teenindusettevõtted.
Kohalike teenindussettevõtete paremusjärjestuse sätivad
linnaelanikud ja linna külalised, kel on võimalus ettevõtteid hinnata ja oma toetushäält anda.
23. augustist 2. septembrini
toimuva kampaania ajal on
hinnangu andmiseks kolm
võimalust. Esmalt saab toetushäält anda, kui postitada
käesoleva lehe viimasel küljel
avaldatud kupong kolme parima ettevõtte nimega.
Saatmiskulud katab küsitluse
korraldaja. Teine võimalus
on anda hääl oma soosikule
Raadio Pärnu kodulehekülje
kaudu (http://www.pfm.ee/),
ning eelmistele aastatele sarnaselt saate oma lemmikule
toetust avaldada ka otse
tänaval, kui kampaanianädala
vältel liiguvad Rüütli tänaval
küsitlejad.
Kampaania eestvedaja, Pretty
reklaamibüroo tegevjuhi Ranno Künnapi sõnul on kampaania läbinisti positiivne.
Kuigi linnaelanikel on
küsitluse kaudu võimalik vihjata ka vajakajäämistele
teeninduskultuuris, on küsitluse peaeesmärk siiski anda
hääl ühe või teise ettevõtte
poolt, mitte vastu. Eelmisel
aastal läbiviidud kampaanias

märgiti ära 148 erinevat Pärnu
ettevõtet; tänu küsitlusele said
ettevõtted tagasisidet oma
teeninduskultuuri kohta.
Kutsun kõiki pärnakaid hääletamisel kaasa lööma!
Küsitluses osalenule võib naeratada ka loosiõnn: kampaania
lõppedes loositakse kõikide
hääle andnute vahel välja
auhindu, mille rahaline väärtus
jääb vahemikku sajast kuni
tuhande kroonini, lisas Künnap.
Pärnu selle aasta kolm parimat
teenindusettevõtet, kelle büroosid hakkab ehtima auplaat,
kuulutatakse välja septembrikuu teisel poolel pidulikul
vastuvõtul, kus auplaadid
annab üle linnapea Mart Viisitamm. Eelmise aasta Pärnu
parima teenindusega ettevõteteks hindasid vastajad Port
Arturi Toidukaubad, Eesti
Posti ja ööklubi Bravo.

Kupongi leiate lk 8!

Reklaamibüroo Pretty
tegevjuht Ranno Künnap
on kindel, et juba kümnendat korda toimuv
küsitluskampaania on aidanud
kaasa Pärnu
ettevõtete teeninduskultuuri tõstmisele.

Professionaalne gatering ja hea teenindus loovad eelduse klientide rahulolule ja edule ettevõtluses.
Foto Indrek Aija

Ettevõtlusnädala märksõnaks on KOOSTÖÖ
Katrin Rahu
Linnavalitsuse
planeerimisosakonna
majandusarengu
peaspetsialist
Pärnu Linnavalitsusel on
nädala läbiviimiseks varutud
heade mõtete ja teotahtega
koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzh (TÜPK),
Pärnumaa
Ettevõtlusja
Arenduskeskus (PEAK), Pärnumaa Kutsehariduskeskus,
Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu
filiaal, Pärnu Ettevõtjate Liit,
Pärnu Õppenõustamiskeskus,
Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator, Pärnu Noorte Kommertskoda ning linna majandusõpetajad.
Ettevõtlusnädal on üle-eestiline ettevõtlust propageeriv ja
ettevõtlikke inimesi esiletõstev
nädal, mis leiab aset 1.-5. oktoobrini üheaegselt Tallinnas,
Tartus, Narvas ja Pärnus.
Seda toetavad majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).
Nädala kavas on seminarid,
töötoad, ekskursioonid ja näitused. Kõik need teenivad üht
eesmärki: julgustada õpilasi,

tudengeid ja linnaelanikke ettevõtlik olema. Samas jagatakse alustavatele ja juba
tegutsevatele ettevõtjatele teavet ning tunnustust.
Ettevõtlushuvilistele:
Pärnu kava
Mõned nädala sündmused,
mida võiks eraldi välja tuua,
on järgmised.
Linnavalitsus ja ettevõtlusinkubaator korraldavad seminari Esmaspäev ettevõtjaga,
kus soovime alustavaid ja
tegutsevaid ettevõtteid teavitada Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatoris tegutsemise
võimalustest. Samas tahame
rääkida ka Loode-Pärnu tööstusala kui uue loodava
ettevõtluspiirkonna arendusprojektist.
PEAK viib läbi mitu teabeseminari. Maaettevõtjatele jagatakse informatsiooni taotlusvõimaluste kohta. Räägitakse
mittetulundusühenduste majandustegevusest ja sotsiaalsest vastutusest. Alustavatele
ettevõtjatele võiks huvi pakkuda seminar äriidee arendamisest. Seal tuleb juttu Pärnumaa
ärivõimalustest üldiselt ja äristrateegia koostamisest Ardo
Kullerkupu juhiste järgi.

Samuti esitletakse Pärnumaa
ettevõtete edulugusid ning
rahalisi toetusvõimalusi ettevõtte arendamisel.
Tegutsevatele ettevõtetele toimub Kaubandus-Tööstuskoja
Pärnu esinduse poolt mitmeid
kordi varemgi edukalt läbiviidud ärihommikusöök, kus
astub üles mõni karismaatiline
majandustegelane. Viimastest
kordadest meenutatakse hea
sõnaga Hardo Pajula esinemist
Eesti majanduse väljavaadete
teemal ja Raivo Vare ettekannet Eesti raudteevõrgu infrastruktuuri arengust. Seekordsete esinejate üle läbirääkimised alles käivad. Siiski
loodame pakkuda huvitavaid
mõtteid ettevõtte strateegilise
arendamise teemal.
Noortele ja hakkajatele on
oma programm
Rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni AIESEC ja
TÜPK koostöös viiakse läbi
õppesari Klapid eest!, mille
teemadeks on Ettevõtlikkus ja
vastutustundlik ettevõtlus,
Loovus ja innovatsioon ning
Maailma mitmekesisus.
Koolinoorte Ettevõtlusvõistlus
kätkeb endas kahte loovat
teemat: Tuleviku ettevõte

minu kodukandis ja Tuleviku
toode. Meeskonnatöös valmivad fantaasiatooted, mida
noored autorid saavad Port
Arturi kaubanduskeskuses laiemale publikule esitleda.
Samuti tehakse nädala jooksul
ekskursioone Pärnu erinevatesse ettevõtetesse.
Tähelepanu!
Need ettevõtjad, kes te olete
lahkelt nõus enese firmat
noortele ja teistele, tulevikus
potentsiaalsetele töötajatele,
ekskursiooni vormis tutvustama - palun andke endast märku
Pärnu Õppenõustamiskeskusele!
TÜPK tudengitele ja vilistlastele viiakse läbi koostööoskuste koolitus TÜPK
psühholoogi juhtimisel.
Nädala lõpetab seminar-debatt
Kuidas saavutada koostöös
paremaid tulemusi kõigi
jaoks? Soovime saada ühisele
pikale pingile mõtteid ja kogemusi jagama nii Pärnu linna
ettevõtjaid, avaliku kui ka kolmanda sektori esindajaid.
Seminar on avalik ning lõpeb
ettevõtete tunnustamise ja
auhindamisega Pärnu linnapea
poolt.
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NÄITUSED
Pärnu Linnagaleriis
kuni 8. septembrini Erki Kasemetsa miniatuuride näitus
TERE KOOL
alates 11. septembrist Erki Meister maalid ALASTI
TUNDED
Kunstnike Majas
kuni 1. septembrini Tiiu Kimberi juhendatud noorte
fotograafide tööde näitus
alates 4.septembrist Arno Vihalemma maalid
Uue Kunsti Muuseumis
kuni 3. septembrini XIV Rahvusvaheline aktinäitus
MEES & NAINE
Pärnu Muuseumis
Eesti Seppade Ühenduse aastanäitus RAUA LUGU II
Nooruse Majas
alates 5.septembrist Bruno Sõmeri maalid KOKTEIL VAESTE-PATUSTE
ALEVIS
Teatrigaleriis
alates 4. septembrist Marko Mäetamme maalid ja graafika.
PEREKOND
Ammende Villas
Kaire Jakobsoni (USA) kunstitoodete presentatsioon

Kuhu minna

SÜNDMUSED AUGUSTIS-SEPTEMBRIS
Esmaspäeval, 27. augustil
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses kaasaegsete ja vanade romansside
õhtu. Laulab Leona, klaveril Michael Berg.
Teisipäeval, 28. augustil
kell 18 Raeküla metsas tervisekõnd/kepikõnd
kell 18.30 Raeküla metsas 23. Pärnu aastajooksusari. Distantsid 750m ja
5km
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses populaarseid meloodiaid operettidest
kell 22 Kuursaalis prominent puldis
Kolmapäeval, 29. augustil
kell 18 Jahtklubist Kesknädala Ring purjetamises
kell 19 jalgrattamatk algusega Kesklinna tenniseväljaku juurest
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses showprogramm "Broadway Kabaree".
Marvi Taggo, Erki Otsman ja tantsutrupp "Golden Lady"
kell 22 Kuursaalis karaoke
Neljapäeval, 30. augustil
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses "Mõnusat muusikat jazzist muusikalini"
esitab Pärnu Noorteorkester
kell 21 RockTsükkel Kadunud Lootuse kõrtsihoovil
kell 22 Kuursaalis DJ Tettermann
31.08 - 02.09 Kihnu Regatt Pärnu lahel
Reedel, 31. augustil
kell 19.30 rahvalik õhtu Tervise Kultuurikeskuses: esineb folkloorirühm
"Hoiuspuu"
kell 20 Eliisabeti kirikus V Pärnu Orelifestival: Jaanus Torrim, orel
kell 22 Kuursaalis Ragnar & Co
Laupäeval, 1. septembril
kell 14 Mudaravila juures Huvihariduse mess
kell 17 Mudaravila juures Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia
kell 18 Mudaravila juures suur vabaõhukontsert
kell 19.30 Tervise Kultuurikeskuses tantsuõhtu. Ans. Swing-B
kell 22 Kuursaalis TERE KOOL! DJ Maanus Metsik. Koolivormis sissepääs
tasuta
Pühapäeval, 2. septembril
algusega kell 10 Agape keskuses koguduse 86. juubelipäev ja Eesti
metodismi 100. aastapäev
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Ans. Kapriis

Kuni 1. septembrini Kunstnike Majas
Tiiu Kimberi juhendatud noorte fotograafide tööde näitus
Käesolev näitus on selle gupi teine ülesastumine publiku ees.
Grupi moodustavad Merle Roos, Valli Selberg, Eva Lepik, Silja Mäetamm,
Maia-Liisa Kasvandik, Terje Kimber, Elina Truuväärt, Kaire Kaska, Toivo
Põldur, Tiiu Kimber
Kunstnike Maja on avatud T-R kell 12-19 ja L kell 12-16
Neljapäeval, 13. septembril kell 19 Endla teatri Küünis
Anton Tshehhovi KAJAKAS (komöödia)
keegi laskis kajaka maha.
mis sellest sai?
me pole otsinud uusi vorme ja kontseptsioone, vaid läinud tagasi teksti enda
juurde ning uurinud, mis on seal sees,
mida sealt täna ja praegu leida võib, mis
on püsivalt alles ja mis on muutunud.
see on olnud teksti puhastamise protseduur, see pole olnud huvitavate misanstseenide ja vapustavate karakterite leiutamine.
pidev küsimus on miks, mis.
küsimus pole kuidas.
Tõlge Ernst Raudsepp
Lavastus Andres Noormets
Ruum Veronika Valk (külalisena)
Kostüümid Reet Aus (külalisena)
Muusika ja improvisatsioonid Taavi Kerikmäe (külalisena)
Valgus Margus Vaigur
Ronimisõpetus Kaja Kann (külalisena)
Mängivad Marianne Kütt (külalisena), Piret Laurimaa, Kaili Närep, Karin
Tammaru, Ago Anderson, Märt Avandi, Sten Karpov, Sepo Seeman,
Tambet Seling ja Indrek Taalmaa.
Pühapäeval, 16. septembril kell 15 Endla teatri Küünis
Kaasaegse tantsu etendus w.o.r.k. in progress II
Lavastajakoreograaf Teet Kask
Valguskunstnik Margus Vaigur
Esitajad Kersti Heinloo, Marianna Andrigo
milline rõõm
on leida need
rikkumata ruumid
need on armastuse jaoks
sinu armastuse kodu
tänan sind
Esietendus 8. septembril 2007 Tartus
festivali DRAAMA raames
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Nooruse Majas. Aeglane valss
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS. Esietendus
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann
14.-16.09 Sügisregatt Pärnu lahel
Reedel, 14. septembril
kell 19 Endla teatri Küünis rahvusvahelise tantsuprojekt MIGRANT BODY
kell 19 Maikino saalis mustkunstietendus MIRAAKEL
kell 22 Kuursaalis Sulo. DJ Enno Lohu
Laupäeval, 15. septembril
kell 12 Endla teatri etendus mudilastele MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Soome Rahvusooperi koori ja solistide
galakontsert
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Kuursaalis Uno Kaupmees & Lustgast. DJ Riho Pruul
Pühapäeval, 16. septembril
kell 15 Endla teatri Küünis tantsuetendus w.o.r.k. in progress II.
Koreograaf Teet Kask, esitajad Kersti Heinloo ja Marianna Andrigo
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu.
Esmaspäeval, 17. septembril
kell 18 Paradiisi restoran Bridzhiklubi paaristurniir keskmisele tulemusele
kell 19 Endla teatris Vanemuise külalisetendus SUUREMA KURBUSETA.
Teisipäeval, 18. septembril
kell 17 Kalevi staadionil Eesti jalgpallimeistriliiga mäng: Pärnu JK Vaprus Tartu JK Maag Tammeka
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
Kolmapäeval, 19. septembril
kell 18.30 algajatele ja kell 20.30 edasijõudnutele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute juurest
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Kuursaalis Karaoke
Neljapäeval, 20. septembril
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
Nooruse Majas. Samba
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann

Reedel, 21. septembril
Esmaspäeval, 3. septembril
kell 19 Endla teatris komöödia LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 17.30 Koidula Gümnaasiumi spordihoones Karateklubi ZEN hooaja
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
avaüritus kõigile karatehuvilistele
kell 22 Kuursaalis UUS ÜRITUSTESARI Jack Danilesi klubiõhtu.
kell 18 Paradiisi restoranis Bridzhiklubi paaristurniir keskmisele tulemusele
Laupäeval, 22. septembril
Teisipäeval, 4. septembril
kell 10 Niidu park-metsas Pärnu sügisduatlon
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
kell 11 Pärnu Munamäel käimisüritus
kell 18.30 Raeküla metsas 23. Pärnu aastajooksusari. Distantsid 750m ja
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
5km
PRINTSESSIST
kell 19 Pärnu Kontserdimajas UNUSTATUD EESTI HELILOOJAD
kell 17 Kalevi Staadionil jalgpalli Eesti meistriliiga mäng
kell 19 Endla teatris komöödia KODUABILINE
Kolmapäeval, 5. septembril
kell 19 Kontserdimajas hooaja avakontsert PÄRT PÄRNUS
kell 16 Nooruse Majas Bruno Sõmeri maalinäituse avamine
kell 22 Kuursaalis Stiilipidu: Supelhooaja lõpupidu
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute juurest
Pühapäeval, 23. septembril
kell 18.30 algajatele ja kell 20.30 edasijõudnutele line-tantsu kursused
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse.
Nooruse Majas
Juhendaja Olavi Kõrre
kell 22 Kuursaalis Karaoke
Esmaspäeval, 24. septembril
Neljapäeval, 6. septembril
kell 18 Paradiisi restoran Bridzhiklubi paaristurniir keskmisele tulemusele
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann
Teisipäeval, 25. septembril
Reedel, 7. septembril
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
kell 18 Vallikääru aasal TRIKIMEES LIVE
kell 22 Kuursaalis ans. Folkmill. DJ Riho Pruul
Kolmapäeval, 26. septembril
kell 18.30 algajatele ja kell 20.30 edasijõudnutele line-tantsu kursused
8.-9. septembril 2007 Vallikääru aasal
Nooruse Majas
Eesti Meistrivõistlused Õngitsemises 2007
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute juurest
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
Laupäeval, 8. septembril
kell 22 Kuursaalis Karaoke
kell 12 Jõulumäe Tervisekeskuses Eesti meistrivõistlused jalgrataste
maastikusõidu teatekrossis
Neljapäeval, 27. septembril
kell 22 Kuursaalis ans. PS Troika. DJ Enno Lohu
kell 11 Endla teatris etendus mudilastele MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused
Pühapäeval, 9. septembril
Nooruse Majas. Tango
algusega kell 11 Jõulumäe Tervisekeskuses 8. Jõulumäe Rattamaraton
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse.
kell 22 Kuursaalis DJ Rivo Tettermann
Juhendaja Olavi Kõrre
Reedel, 28. septembril
Esmaspäeval, 10. septembril
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 18 Paradiisi restoranis Bridzhiklubi paaristurniir keskmisele tulemusele kell 22 Kuursaalis Vanaviisi DJ Enno Lohu
kell 19 Endla teatris Ugala külalisetendusena Hendrik Ibseni NORA/MAJA.
Lavastaja Helen Rekkor
Laupäeval, 29. septembril
kell 10 Mai Squash'is ja Pärnu Tennisehallis Eesti karikavõistluste 4.
Teisipäeval, 11. septembril
etapp reketlonis
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 18.30 Raeküla metsas 23. Pärnu aastajooksusari. Distantsid 750m ja
kell 19 Agape kirikus Mihklipäevale pühendatud kontsert MAARJA JA
5km
MIHKEL RAHVATRADITSIOONIS. Esineb segakoor Endla.
kell 19 Pärnu Kontserdimajas RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV
Kolmapäeval, 12. septembril
kell 22 Kuursaalis Bad Orange & videodisko VJ Tony
kell 18.30 algajatele ja kell 20.30 edasijõudnutele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
Pühapäeval, 30. septembril
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute juurest
kell 10 jätkub Mai Squash'is ja Pärnu Tennisehallis Eesti karikavõistluste
kell 22 Kuursaalis Karaoke
4. etapp reketlonis
kell 12 Jaansoni rajal Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks
Neljapäeval, 13. septembril
kell 12.05 Jaansoni rajal Peterspordi lastejooks
kell 18 algajatele ja kell 20 edasijõudnutele seltskonnatantsu kursused

Valmib Pärnu
turismiarengukava
järgmiseks kümnendiks
Tõiv Jõul
Turismi vanemspetsialist
Valmiv Pärnu linna turismi arengustrateegia ja -arengukava on
alusdokument, milles on paika pandud Pärnu kui turismisihtkoha
arendamise strateegilised suunad, prioriteedid ja printsiibid.
Pärnu kui turismisihtkoha visioon aastaks 2017 on olla koos
ümbritsevate valdadega nii ruumiliselt kui ka temaatiliselt
Pärnumaa peamine puhke- ja turismimajanduse külastus-, tugi- ja
oskusteabekeskust kandev turismipiirkond, teisisõnu aasta ringi
köitev kuurortlinn.
Turismilinnal peab olema visioon
Pärnu linna ja ümbritseva regiooni terviklik arendamine puhke- ja
turismipiirkonnana tagab külastajatele meeldejääva ja kõrge kvaliteediga elamuse, olles samas tõmbeteguriks korduvkülastusele
ning suust suhu levivaks turundussõnumiks külastaja sõpradele,
tuttavatele ja töökaaslastele. Arengukava üldeesmärgiks on Pärnu
kui turismisihtkoha eristumise, kvaliteedi ja konkurentsivõime
suurendamine, külastuselamuse uuenduslikkus, maine ja tuntuse
kasv, turismiteadlikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, turismiasjaliste koostöö ning turismitulude suurendamine. Oma eesmärkide
ja tegevuste seadmiseks töötati läbi nii riikliku kui kohaliku tasandi arengudokumendid ning viidi läbi Pärnu jaoks oluliste sihtturgude analüüs. Kavandatav tegevuskava keskendub peamiselt
koostöö edendamisele, turismiteadlikkuse tõstmisele, sihtkoha- ja
tootearendusele ning Pärnu maine kujundamisele, edendamisele ja
tuntuse suurendamisele. Lisaks arengukava tööprotsessis osalenud
linnavalitsuse ametnikele viidi läbi kaks temaatilist ümarlauda,
kus omapoolsed ettepanekud arengukava parendamiseks tegid
Pärnu turismiettevõtjad ja katusorganisatsioonide esindajad.
Arengukava koostamist konsulteerisid TÜ Pärnu kolledzhi
eksperdid.

Pärnus randus
rahvusvaheline regatt

Ventspils - Pärnu etapi võitis ainult naistest koosnev
võistkond Tui Saksamaalt.
Foto: Asser Jaanimets
2. augustil kell kolm saabus rahvusvahelise avamerepurjetamise
võistluse Baltic Sprint Cup võitja Pärnu jahisadamasse.
Baltic Sprint Cup on kaubandus- ja merendustavasid ning ausa
mängu reegleid järgiv purjetamisüritus. Regatil osales 26 jahti
kuuest riigist, sealhulgas Saksamaalt, Suurbritanniast, Rootsist,
Kanadast, Leedust ning ka Eestist. Viimast esindas jaht Tuule
kapten Kristjan Mugra juhtimisel. Regati algatajad on inglane
Alan E. Green ja sakslane Henning Rocholl, nende põhieesmärk
oli tutvustada aastaid lääneriikidele suletud olnud Balti riike.
20.07.07 Kopenhaagenist startinud kolmandat korda startinud üks
Läänemere suuremaid avamerepurjetamise regatte lõppes 3.
augustil Pärnu jahisadamas Final Show Down nimelise auhindamistseremoonia ja ilutulestikuga.
Regatilaevastiku teekond läbis Sassnitzi, Gdanski, Klaipeda ja
Ventspilsi.
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Pärnu osaleb turismimarsruudis Liivi ring
Mirje Auksmann
Linnavalitsuse planeerimisosakonna
projektikoordinaator

Euroopa Liidu Interreg IIIB
programmist rahastatav eestlaste ja lätlaste koostööprojekti Livonia Maritima üks
peaeesmärke on arendada piirkonnaturismi ning tugevdada
Liivi lahe ranniku, kujundlikult Liivi ringi, regionaalset
konkurentsivõimet. Ühtse turismitoote nimel Liivi lahe
rannaalal on kaasatud seitse
partnerit Pärnu- ja Saaremaalt
ning Lätist, juhtpartner on
Pärnu linn. Liivi ring algab
Ventspilsist, marsruut kulgeb
mööda rannikut läbi Talsi,
Tukumsi ja Limbazhi rajoonide, möödub Jurmalast ja
Riiast, edasi kulgeb Pärnu- ja
Saaremaale. Valmiv turismitoode peaks välja nägema sel-

line, et turist saab kaardi, kust
on võimalik leida kirjeldatud
Liivi ringi alal erinevaid marsruute. Kaardil on määratud
sihtkohad, millises piirkonnas
saab vaadata kultuuriväärtusi,
külastada toitlustusasutusi, kus
pakutakse rahvuslikku toitu,
leida ööbimiskohti.

Soovime edasi arendada ka
projekti internetilehekülge,
kust oleks võimalik leida
piirkonna kohta enamat infot,
kui seda võimaldab trükitud
kaart. Piirkonna arendamisel
keskendume aga ka sellele, et
kohalikul inimesel oleks siin
hea elada ja turismiettevõtlusega tegeleda.
Soovime Liivi ringi ala teha
külastajatele atraktiivseks ja
välja pakkuda uusi, veel kasutamata võimalusi. See eesmärk
teenib kohalikku ettevõtjat, et
olla
konkurentsivõimeline.
Euroopa Liidu uuel rahastuspe-

rioodil 2007-2013 on palju võimalusi teha lätlastega koostööd
ja arendada huvitavaid ideid.
Projekti Livonia Maritima
tulemuste põhjal läheme edasi,
plaanis on hakata ellu viima

väga reaalseid, turismi arenguks ja külaliste arvu suurendamiseks vajalikke tegevusi:
näiteks viitade süsteemi rajamine, rattateede ehitamine jne.

Jüri Jaansoni KAHE SILLA JOOKS toob rahva jõe äärde!
parimaid ka eriauhindadega.
Üleriigiline Käime koos
kepikõnni- ja käimissari toob
kohale tervisekäijad, kes
saavad valida 3500 ja 8500
meetri distantsi vahel.

Vahur Mäe
30. september on taas Jüri
Jaansoni kahe silla jooksu päev
 pühapäev, mis toob sportima
Pärnu ja Pärnumaa tervisespordisõbrad, kuid pakub
pinget ka Eesti jooksuparemikule. Nii on korraldajad
saatnud kutsed võistluse alalisele külalisele, Pavel Loskutovile ja teistelegi parematele.
Muude alade tipptegijatest on
lubanud starti tulla Vasaloppeti
võitja Raul Olle ning loomulikult meie oma linna maailma
eliitklassi kuuluv sõudjateladvik. Peale selle, et kaasa teeb
jooksu algatamise idee autor
Jüri Jaanson, võib siin näha ka
alla 23-aastaste maailmameistrivõistlustel
kaheksapaadil kulla võitnud meeskonda, Jaansoni paadikaaslast Tõnu Endreksoni ning paarisaeru
neljapaadi võistkonda eesotsas
Allar Rajaga.
Jooksu start antakse kell 12.00
Vana silla kõrvalt Laialt tänavalt. Distants on 8500 ja kulgeb ümber Pärnu jõe nn kahe
silla terviserajal. Paremkaldal
on jõutud välja ehitada korralik
valgustatud kallasrada, vasakul
seisab osaleja silmitsi aga tõelise maastikujooksualaga.
Osalejatele on tagatud märgistatud rada, sh meditsiiniabi,
joogipunktid,
kiibiajavõtt,
võistlusnumber ning finishis
ootab kõiki toitlustamine, jahtklubis saab pesta.
Tänu koostööle toetajatega on
ka auhinnalaud rikkalik. Peale
selle, et esimest sadat lõpetajat
premeeritakse spetsiaalse jooksusümboolikaga kvaliteetse
spordisärgiga, autasustatakse
parimaid erimedalite ja auhindadega.
Kindlasti pakub jooks pinget
ka linna ja maakonna koolidele, sest välja antakse poole-

aastane sõudeergomeetrite kasutusõigus. Selles võistluses
pole tähtis resultaat, loeb vaid
aktiivne osavõtt. Suur spordipäev pakub tegevust ka kõige
pisematele. Laia tänavaga piirneval parkalal peetakse lastejooksud, mis stardivad kell
12.05. Kõiki premeeritakse,

Tervikuna on jooksul kanda
tähtis missioon  korraldusega
ja raja läbimisega pööratakse
tähelepanu kahe silla vahel
kulgeva oletatava kallasraja
asfalteerimise ja valgustamise
vajadusele. Esimest tulemust
on näha 2005. aasta suvel
valminud Niidu aasa rajalõigu
näol, kus hiliste õhtutundideni
spordivad nii rulluistutajad,

jooksjad kui ka ratturid. Nüüd
tuleb edasi minna!
Üks võimalus on ideest kinni
haarata ja selle tunnistuseks
tulla 30. septembril jooksurajale. Aktiivne registreerimine
on juba alanud! Täpsemat
informatsiooni leiab veebilehelt www.2silda.ee. Kahe silla
jooksuga on Pärnu tõusnud
Eesti
massispordiürituste
kaardile. Seekord ootavad korraldajad starti tuhandet jooksusõpra. Ürituse korraldab
Pärnu kahe silla klubi koos
sponsorite ja Pärnu linnaga .
Kohtume juba septembris
jooksurajal!

Foto Vahur Mäe

8

KÜSITLUS

27. august 2007

