Pärnu linna ajaleht
Uudised
Pärnus on hea õhk
Linnavalitsuse tellimisel
teostatud välisõhu
saastetaset mõõtis OÜ
Eesti
Keskkonnauuringute
Keskus Pärnu linnas
kahes valitud
mõõtepunktis: 10.-12.
oktoobril eramajade
rajoonis MerimetsaTormi ristmikul ning
16.-19. oktoobril
kesklinnas Endla teatri vastas. Liikuv õhulabor uuris
erinevate saastekomponentide saastetasemeid ja
meteoroloogilisi parameetreid.
Kuna suure liiklusintensiivsusega tänavatel ja ristmikel
on peamiseks probleemiks transpordiga kaasnev
tolm, siis mõõdeti peentolmu kontsentratsioone lisaks
automaatanalüsaatorile ka spetsiaalsete filtritega,
mida laboris gravimeetriliselt analüüsiti. Vaatamata
valdavale tuulevaikusele ei registreeritud mõõteperioodi vältel ühtegi piirväärtust ületavat saasteaine
kontsentratsiooni. Saasteaineid oli keskmiselt kordades vähem, kui piirnormid lubaksid. Seega on linnaõhu kvaliteet Pärnus väga hea, seda nii kesklinnas
kui eramajade piirkonnas.

Linna kunstiaastapreemia
kuulub rühmale NonGrata
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Valime koos
aasta inimesed ja teod!
Head Pärnu kodanikud!

Ä

sja pärjati Aasta Kodanik 2007 tiitliga
Lagle Parek. Enamus meist tunneb teda kui endist
vabadusvõitlejat, poliitikut,
kodaniku ja kodanikuühiskonna väärtuste
kandjat ja eestkõnelejat.
Tema iseloomustamiseks võiks kasutada kolme sõna julge, ettevõtlik,
uuendusmeelne.
Tõeline kodanik.
Lagle on alati ja
igal pool tulnud
välja oma arvamusega,

oma nägemusega ja oma tõega, millesse ta siiralt usub.
Olgu see riigi, omavalitsuse või päris rohujuure tasand.
Vaprat naist iseloomustavad tublid teod. Teda võiks heaks
eeskujuks tuua meile kõigile. Ta on asutanud erakonna
(Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei - ERSP), töötanud
esimese naissiseministrina, asutanud heategevusorganisatsiooni Caritas ja Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasustuste Liidu. Lagle Pareki heade ning eeskuju
väärivate tegude nimekiri on pikk. Tubli naine on aunimetuse kuhjaga ära teeninud.
Kallid pärnakad, Lagle Parek on teie kaaslinlane! Ta on
sündinud ja oma lapsepõlve veetnud Pärnus. Loodan,
et see teid inspireerib ja innustab, kui olete valimas
oma linna Aasta Naist, Aasta Meest ja Aasta Tegu.
Peale tiitli kättesaamist ütles Lagle Parek: Minu
meelest on ka tänases Eestis käes aeg, kui
kodanikuks olemine nõuab kohustust olla julge ja
sekkuda, sest aktiivne kodanik hoiab ära stagnatsiooni, hoiab ära valed otsused. Virisemine
on täiesti mõttetu, sest meie riik on meie
teha.
Aasta Naiseks või Aasta
Meheks ei sünnita, vaid
saadakse aastate möödudes. Aasta Teod on
pigem vaevarikkad ja
tehtud raskusi trotsides. Olgu see Teile
mõttepunktiks
otsustes.

Tänavune Pärnu linna preemia antakse 5. detsembril
üle kunstirühmale NonGrata. Sellega tänab linnavalitsus NonGratat väljapaistvate saavutuste eest Pärnu
kunstielu edendamisel ja rahvusvahelisele tasandile
viimisel. Igal aastal väljaantava preemia traditsioon sai
alguse 1991. aastal. Selle võib saada kas kunstnik,
skulptor, disainer või kunstnike ühendus. Eelduseks
on Pärnus tegutsemine, tööde eksponeerimine või
linna kunstielu rikastamine. Aastatel 1991-2006 on linn
preemiavääriliseks pidanud kunstnikke Tiina Lõhmust,
Bruno Sõmerit, Marje Piiroja, Vello Tamme, Meeta
Viksi, Leili Volli, Vello Paluojat, lisaks Pärnu
Harrastuskunstnike Klubi, Peeter Somelari, Alar
Raudoja, Jaak Visnapit, Heli Tamburit, Mark Soosaart,
Üllar Kallaud, Rait Pärga, Andrus Joonast, Eesti
Litograafiakeskust ning Mila Baltit.

Head otsustamist!
Urve Palo
rahvastikuminister

Linnavalitsus toetab sotsiaalprojekte
Linnavalitsus eraldas 34 600 krooni MTÜ Gratia
Domini projektile "Vaimupuudega laste tugiisikute
koolitus 2007", MTÜ Pärnumaa Puuetega Inimeste
Koja sotsiaalprojekti "Arvutikoolitus puuetega
inimestele" toetatakse 12 000 krooniga, taastusravikeskusele Viiking eraldati 30 000 krooni terviseprojekti "Terve õpetaja võrdub kvaliteetne haridus"
läbiviimiseks ning Eesti Sõjameeste Pärnu Ühendusele 25 000 krooni mälestuste raamatu "Eesti
Sõjameeste Pärnu Ühendus 1987-2007" trükikulude
toetuseks.
Foto: Virgo Kruve

Meie keskel leidub inimesi,
kelle elustiil on olla doonor.
Lk 3

tasuta

Pärnu lähiaastate arengut
tutvustas linnavalitsuse läbiviidud konverents "Pärnu täna ja homme."
Lk 4

Mis linnakodaniku jaoks
muutub, kui prügilasse
sorteerimata jäätmeid ei
võeta?
Lk 6

Margus Rebane
sai Pärnu Aasta
Mehe tiitli
eelmisel aastal.
Tänavuaastase
Aasta Mehe ja
Naise kandidaatide
ettepanekuid
oodatakse 15.
detsembrini.
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Volikogu otsustas
2008. aasta eelarve läbis esimese lugemise
Pärnu linna eelarve kogumaht on ligi 905 400 000 krooni.
Eelarve kasv võrreldes tänavuse aastaga on 16 %. Suurim tululiik on füüsilise isiku tulumaks. Suurima kuluallika moodustavad 36 protsendiga hariduskulud. Vabaaja, kultuuri ja religiooni investeeringuteks kavandatakse kokku 68 miljonit krooni,
millest 27 miljonit krooni on mõeldud Keskraamatukogu
ehituse jätkamiseks. Uue spordihalli projekteerimiseks on
kavandatud 1 400 000 krooni. Kaks miljonit krooni on ette nähtud jalgrattateede rajamiseks ning 750 000 ülekäiguradade valgustamisele.
Linnavalitsusel uus struktuur ja teenistujate koosseis
Seni oli linnavalitsuses 167 ametikohta. Linnavalitsus viis läbi
töökohtade analüüsi ja otsustas vähendada ametnike arvu. Uue
struktuuri ja teenistujate koosseisu kohaselt on järgmisest aastast linnavlitsuses161 ametikohta, sealhulgas 159 ametnikku ja
kaks abiteenistujat.
Liuvälja rajamiseks korraldatakse küsitlus
Volikogu tühistas 20. septembri otsuse Linnarajatise
tasuta kasutusse andmine otsustuskorras ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Kuna liuvälja rajamise plaan
Keskväljakule tekitas linnaelanikes vastuseisu, soovis linnavalitsus otsuse tühistada ja korraldada jaanuaris liuvälja asukoha
selgitamiseks rahvaküsitluse. Volikogu nõustus otsuse tühistamise ja küsitluse korraldamisega. Eelnõu, mis täpsustab
küsitluse korraldamist, esitab linnavalitsus volikogule jaanuaris.
Detailplaneeringute kehtestamine
Ringi ja Hommiku tänavate kinnistute planeering puudutab
põhiliselt Hommiku tn 6 ja Ringi tn 5 kinnistuid, mida
tahetakse liita, tulevikus lammutada sealne suveniiripood
ning rajada sinna 4-korruseline ärihoone. Kehtestati ka
Rüütli tn 53 ja Aia tn 4 kinnistute detailplaneering ning
Tallinna mnt 113 kinnistu detailplaneering.
Pärnu Ülejõe linnaosa saab volikogu otsusega juurde
Pesa tänava.
Volikogu sotsiaaldemokraadid andsid menetlusse eelnõu,
millega soovitakse Vanapargi puiestee ümber nimetada
Vabariigi alleeks.
Sotsiaaldemokraadid loodavad, et eelnõu alusel teeb linnavalitsus kõik selleks, et Vanapargi puiesteest saaks Vabariigi allee
juba riigi 90. sünnipäevaks. Eelnõuga ühinesid ka Isamaa ja
Res Publica Liidu saadikud Pärnu linnavolikogus.

NB! Uus vee hind alates 1. jaanuarist!

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind muutub
Pärnu linnas alates 1. jaanuarist 2008. Tasu võetud vee eest
on siis 11.60 krooni (1 m3 kohta kroonides koos käibemaksuga) ning tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest
16.90 krooni (1 m3 kohta kroonides koos käibemaksuga).

Pärnu Linnavolikogu ja volikogu
komisjonide
liikmete vastuvõtuajad detsembris.
Volikogu esimees Ahti Kõo
teisipäeviti kell 13.00-15.00
04.12
05.12
05.12
11.12
13.12

kell
kell
kell
kell
kell

16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
15.00-18.00

Jaanus Ots
Valter Parve
Eino-Jüri Laarmann
Hillar Talvik
Johannes Kass

Vastuvõtud toimuvad Uus tn 4
Info ja registreerimine 444 8100
Mart Allikuga saab vastuvõtu kokku leppida
telefonil 5648 7237.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, Pärnu, 80098,
Telefon 444 8200
Toimetajad: Asser Jaanimets,
Virgo Kruve

Kirjastaja: VEEBIMEES OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine PÄRNU: 21. detsembril

Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage ajaleht@veebimees.ee

Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.

City-ala arhitektuurivõistluse
tingimused muutusid
Linnavalitsus korraldab koostöös OÜ-ga Aida Partnerid ideelahenduste võistluse Aida ja Põhja tänavate ehitamiseks.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 21. detsember. Korraldajad
on otsustanud suurendada preemiafondi. Igale kutsutud osavõtjale on tasuks ettenähtud 100 000 krooni. Ülejäänud osavõtjatele
on planeeritud I preemia 100 000 krooni. Lisandusid II preemia
75 000 krooni ja III preemia 50 000 krooni. Preemiad makstakse
välja ühe kuu jooksul pärast võistluse tulemuste avalikustamist.
Olemasolevatele konkursimaterjalidele on lisandunud geodeetiline alusplaan Aida tänavast ning vaated ehitatavatest ja projekteeritavatest hoonetest. Lisamaterjalid on linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee. Töid hindab zhürii koosseisus Toomas
Õunap, Ragnar Kõgel, Aare Parts, Aavo Ruut, Olav Avarsalu,
Karri Tiigisoon, Toomas Paaver, Rene Vallner, Toivo Tammik ja
varuliige Tiit Sild. Esimees on Rein Kõgel ja sekretär Kalle
Lasn.
Korraldajad organiseerivad pärast võistluse lõppemist töödest
avaliku näituse, mille asukoht ja kestus teatatakse meedias
võidutööde ja autorite avalikustamisel hiljemalt 27. detsembril.

Vana-Sauga sadamaala
planeeringu väljapanek
10. detsembrini on linnavalitsuses avalikult välja pandud VanaSauga sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programm.
Detailplaneeringu eesmärk on hoonestusprintsiipide, ehitusõiguse
ja arhitektuursete tingimuste määramine, kommunikatsioonide
planeerimine, liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtete
kindlaks määramine ning senise kai ja selle juurde kuuluva
väikeujuvvahendite randumisala ulatuse määramine.
Planeeringus nähakse ette Sauga jõe vasakkalda avamine avalikes
huvides ning Sauga jõe rohekoridori korrastamine, säilitades
samal ajal sildumisrajatiste kasutamise. Vana - Sauga sadamaala
detailplaneeringuga kavandatud tegevused on eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga ja nendega kaasneb kalda kindlustusrajatiste
rajamine. Programmiga saab tutvuda Pärnu linna koduleheküljel
www.parnu.ee

Pärnu osales Londoni
turismimessil
12.-15. novembril toimus Londonis turismimess World Travel
Market. Londoni mess on turismiprofessionaalide seas kõige hinnatum turismimess Euroopas. Messi külastas ligi 50 000 külastajat, kellest suure osa moodustasid oma ala spetsialistid. Eesti
ühisväljapaneku teema oli linnapuhkus. Pärnu tutvustas end
eelkõige läbi aastaringse atraktiivse kultuurikalendri ning kui
spaa-puhkuse sihtkohta. Huvilistele jagati infot konverentsikohtade, aktiivsete tegevuste jm kohta.
Eesti on messil käinud 1993. aastast. Messist võttis osa üle 5000
maailma juhtiva turismiorganisatsiooni ja ettevõtte ligi 200
riigist.
Selle aasta suvekülalise küsitluse järgi saabus Suurbritanniast
Pärnusse kolme suvekuu jooksul ligi 4000 külalist. Selle näitajaga olid britid Pärnut külastanud väliskülastajate hulgas soomlaste, sakslaste ja rootslaste järel neljandal kohal.

Südalinna kavandatakse uut
hotelli
Metrokon Group OÜ kavandab Pärnu südalinna Rüütli tänavale
hotelli Pärnu naabrusse uut hotelli. Hotelli ehitamiseks on alanud
detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala koosneb väikeelamumaa sihtotstarbega 798 ruutmeetri suurusest Rüütli 53 kinnistust ning ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega 525 ruutmeetri
suurusest Aia 4 kinnistust. Firma kavandab Rüütli 53 kinnistule
neljakorruselist hoonestust. Kummalegi krundile lubab linnavalitsus ehitada ühe hoone, mille katuse maksimaalseks harjakõrguseks on 14 meetrit maapinnast. Parkimine kavandatakse
hoonete maa-alusele korrusele.

Pärnu ümbersõidutee Via Baltica
projekt valmib maikuus
Via Baltica Pärnu ümbersõidutee projekti valmimise tähtaeg on
järgmise aasta mai lõpp. Maanteeameti peadirektori abi Tiina
Reismanni sõnul pikendati projekteerimislepingut 31. maini, eelprojekt valmib uue kava kohaselt jaanuarikuus.
Majandusministeeriumi andmetel peaks maanteeamet jõudma

30. november 2007
Pärnu ümbersõidu trassi valimiseni lähinädalail, Reismanni sõnul
ei ole otsuseni jõudmine välistatud. Maanteeameti trassi valikul
on üks probleemsemaid kohti Tallinna maantee üleminek
Ehitajate teeks Pärnu linnas. Tee-ehituse standardid näevad ette
teatud raadiusega kurvi, mis tuleks osaliselt eramaale, kuhu Port
Artur grupp kavandab kuni 100 000 ruutmeetri suurust äri- ja
kaubanduskeskust. Maanteeameti varasema plaani kohaselt möödus Via Baltica Port Arturi endisest Pärnu piimakombinaadi kin-

nistust Tallinna poolt vaadates paremalt poolt. Praegu kaalub
amet ka trassi, kus sõidusuunad oleks lahutatud ning Riiga suunduv liiklus kulgeks ühelt ja Riiast tulev liiklusvool teiselt poolt
endise piimakombinaadi territooriumit. Pärnu ümbersõidu projekti elluviimisega saab korda Via Baltica trass Eesti piirides.
Ümbersõidu maksumus on hinnanguliselt 900 miljonit krooni.

Teated
2009. aasta laulu- ja
tantsupeolaev alustab teekonda
Alanud on kollektiivide registreerumine XXV Üldlaulupeole ja XVIII
Üldtantsupeole.
Pardale pääseb kuni 20. detsembrini 2007. Peolaev randub 2.-5.
juulil 2009.
Pärnu Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas (Suur-Sepa 16) ja Eesti
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse koduleheküljel www.laulupidu.ee
on saadaval peole registreerimise vormid: avaldused koos andmekaartidega, lisaks sisulist lisainfot kollektiivide juhtidele.
NB! Kui asute vorme täitma, palume paljundada ühele lehele
kahepoolselt: ühel pool avaldus
ja teisel pool kollektiivi andmekaart. Pärnu linna laulu- ja
tantsupeo kollektiivide täidetud
registreerimisvormid peavad
jõudma linnavalitsuse rahvakultuuri peaspetsialistini (Alli
Põrk) hiljemalt 20. detsembriks
2007.aastal. Info kultuuriosakonna telefonil 4448244 või e- mail:
alli.pork@lv.parnu.ee

Maamaksuvabastus
pensionäridele ja represseeritutele
Pärnu Linnavalitsuses saavad taotleda rahvastikuregistris Pärnu
linna registreeritud pensionärid ja represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikud osalist maamaksuvabastust tema omandis või kasutuses olevalt 1000 m² elamumaalt. Maksuvabastuse
taotleja ei tohi kasutusõiguse alusel saada rendi- või üüritulu.
Avalduse maamaksust vabastamise kohta saab täita Pärnu
Linnavalitsuses alates 23.oktoobrist kuni 30.novembrini 2007
aadressil Suur-Sepa tn 16 igal tööpäeval kell 9.00-12.00 ja
13.00-16.00,
Täiendavat infot saab telefonil 44 48 365 ja 44 48 364
Avalduse täitmiseks palume kaasa võtta isikutunnistus ja pensionitunnistus või represseeritu tunnistus.
Kui on soov täita blankett ise, siis avalduse blanketi vormi saab
internetist Pärnu linna koduleheküljelt Arengu ja planeerimise all
olevatest dokumentide blankettidest.

Kümnendate klasside
moodustamine
Pärnu Linnavalitsus otsustas kinnitada alates 1. septembrist 2008
koolidesse 19 10. klassikomplekti. Pärnu Ühisgümnaasiumisse
tuleb 3 klassi, Pärnu Koidula Gümnaasiumisse 3, Pärnu Vene
Gümnaasiumisse 2, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumisse 3, Pärnu
Hansagümnaasiumisse 4 ja Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasiumisse 4.
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Austusavaldus Pärnumaa
doonoritele

Esidoonor on 55aastane Hans Himanen (vasakul), kes on doonorina verd annetanud pea 200 korda, loovutades
kokku ligikaudu 88 liitrit verd.
9. novembril austati kontserdimajas Sihtasutuse Pärnu Haigla ja Pärnu linnavalitsuse eestvedamisel doonoreid. Pärnumaal on heaks tavaks saanud
kokku kutsuda ja tunnustada
inimesi, kes verd loovutades
aitavad haigetele tagasi anda
tervise, töövõime ja eluõnne.

Pärnu Haigla veretalituses on
nimekirjas 3500 doonorit.
Suhtarvuna on Pärnumaal doonorite arv Eestis esirinnas. Kui
riigis moodustab veredoonorite
hulk 2,6% elanikkonnast, siis
Pärnumaal oli 2006. aasta andmetel doonoreid 3,6 %. Pärnumaal elab 24 doonorit, kes

Soovid tulla doonoriks?

Hea mõte!
Esimest korda verd loovutama tulles arvesta, et vere
loovutamise protseduur võtab aega vähemalt 30-45 minutit. Puhka ennast korralikult välja ja kindlasti söö (mitte
rasvast!) paar tundi enne veretalitusse tulekut. Mõtle, kas
ja milliseid küsimusi Sa tahad esitada doonorluse, vere
loovutamise jmt kohta. Vasta alati ausalt Sulle suuliselt või
kirjalikult esitatud küsimustele, ainult nii saame tagada
vere loovutamise ohutuse nii Sulle kui ka Sinu verd
vajavale patsiendile. Sinu andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

on andnud verd üle saja korra
ning keda president on selle
eest autasustanud Eesti Punase
Risti ordeni või medaliga. Esidoonor on 55aastane Hans
Himanen, kes on doonorina
verd annetanud pea 200 korda,
loovutades kokku ligikaudu 88
liitrit verd. Doonorlust toe-

tavad maakonnas mitmed
asutused ja kohalikud omavalitsused. Esile tõstmist
väärivad paljud ettevõtted
eesotsas äriühingutega Scanfil, Note, Efore, Rappala, aga
ka avaliku sektori institutsioonid, kes oma asutustes doonorlusepäevi on korraldanud.

Pärnu Haigla veretalitus
www.ph.ee
SA Pärnu Haigla veretalitus Metsa tn 1
E, K, R: 8-13, T ja N: 13 -16
Kontakttelefon on 4473 263
Registratuuri telefon on 4473 253

Pea meeles:

n doonor peab kaaluma vähemalt 50 kg
n doonor saab olla 18-65 aastane. Esi-mest korda verd
loovutava doonori vanus ei tohi olla üle 60 aasta
n doonor peab alati verd loovutama tulles kaasa võtma
isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiload)
n doonor on terve ja puhanud inimene
n väldi ravimite kasutamist enne vere loovutamist (rasestumisvastased vahendid ei lähe siia alla)
n kui Sa siiski tarvitad ravimeid, informeeri sellest veretalituse meditsiinilise läbivaatuse teostajat
n naised ei tohi verd loovutada menstruatsiooni ajal ja
kuni 3 päeva pärast menstruatsiooni
vahetult enne ja pärast vere loovutamist ei tohi suitsetada
n mõni päev enne vere loovutust tuleb hoiduda alkoholi
tarbimisest
n arvesta sellega, et pärast vere loovutust tuleb vähemalt
3 tunni jooksul vältida füüsilist koormust.
n kui soovid testida ennast HIV vms suhtes, siis palume
vereloovutusest loobuda. Pöördu Pärnu AIDSi
Nõustamiskabinetti SA Pärnu Haigla Ristiku 1, kabinet
C110, kus tagatakse tasuta analüüsid ja nõustamine

Vere käitlemiseks annab
keerulistele aparaatidele
keerukate nimetustega
operatsioonideks
põhjust suurim heategu:
oma vere annetamine
teisele inimesele.

Pärnu linna esimese advendi tule
süütamine pühapäeval, 2. detsembril
14.30 Esimese advendi jumalateenistus koos kaunimate
jõululauludega Eliisabeti kirikus
16.00 Advenditule süütamine Keskväljaku pargis.
Segakoor Endla, Waf tantsukool, tuleskulptuuri süütamine, jõuluvanade konverentsi tervituskõne.
16.50 Jõuluvanade ja linnarahva ühisrongkäik
17.30 Jõuluvanade konverentsi pidulik avamine Noortepargis
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Pärnu - täna ja homme
1. novembril Pärnu kontserdimajas toimunud konverentsil "Pärnu - täna ja homme" tegi linnapea Mart
Viisitamm linnaelanikele ja külalistele üleskutse
pakkuda välja ideid teemal "Projekt, mis päästab
pärnakad talveunest!"
Mart Viisitamme sõnul pöördub linnavalitus pärnakate poole sooviga saada ideid ja ettepanekuid
linnaelanikelt, kuidas säilitada Pärnu atraktiivsus ja
vaba aja veetmise võimalus ka pikkadel talvekuudel. Kolme parimat projektiideed, mis väärivad linnarahva tähelepanu ja heakskiitu ning mis on
eelarvelt teostatavad, premeerib linnavalitsus 10
000 krooniga," lisas Viisitamm.

Projektid või nende kirjeldused võib vabas
vormis saata linnavalitsuse kantseleisse või eposti aadressil parnutalv@lv.parnu.ee kuni 30.
novembrini.
Konverentsil "Pärnu - täna ja homme" esinesid
ettekannetega Pärnu linnavalitsuse liikmed.
Külalisesinetena ettevõtja Rein Kilk ning
osaühingu Aida Partnerid juhataja Rein Kõgel.
OÜ Aida Partnerid rajab 2008. aastaks vana silla
juurde Aida tänava kvartalisse 400 miljoni
krooniga uue kaubanduskeskuse ja
400-kohalise parkimismaja.
Pildid konverentsi ettekannetest

City ja Aida promenaad

Port Artur 3 Port A

Kalda 2/ Kesklinna kai

Raamatukogu juurdeehitus
Kalda 2/ Kesklinna kai

Pärnus avatakse
Ettevõtlusinkubaator

Elamumess, mille sarnaseid tehakse ka Soomes
Sild

Masinaehitustehas

Ehitatakse uusi munitsipaalelamuid.

Maseko elamupiirkond.

Juba 2006. aastal valmis Konsultatsiooni- ja Koolituskeskuse
Geomedia poolt Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori asutamise
äriplaan. Asutamise ettevalmistusse andsid suure panuse Pärnu
Linnavalitsuse planeerimisosakonna arenguteenistus, majandus-osakonna linnavarateenistus ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus. Ettevõtluse arendamine ja sealhulgas
ettevõtlusinkubaatori loomine on nii Pärnu ettevõtluse arengukavas ja Pärnu linna arengukavas.
2007. aasta aprillikuus toimus Pärnu Linnavalitsuse
eestvedamisel ümarlaud, kus arutati linna ja maakonna kohalike
omavalitsuste koostöövõimalusi inkubaatori loomiseks.
Arendusküsimustes räägivad jätkuvalt kaasa veel Pärnumaa
Kutsehariduskeskus ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolled.
Reedel, 30. novembril, kell 13.00 avatava inkubaatori
eesmärgiks on pakkuda alustavatele ettevõtjatele tuge ja koolitust äriidee väljaarendamisest juriidilise nõustamiseni. Lisaks
osutatakse inkubaatori klientidele füüsilise infrastruktuuriga seotud teenuseid nagu kontoriruumide ja -seadmete rentimine
koos vajalike kommunaalteenustega.
Inkubaatori töötulemusena suureneb piirkonnas loodavate uute
ettevõtete arv, paraneb nende ellujäämisprotsent, aktiviseerub
struktuurifondide vahendite kasutamine, lisandub töökohti ja
enam noori valib palgatöö asemel ettevõtluse.
Põhiklientideks ongi Pärnumaal alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad, eriti Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledi lõpetanud ning ka alles õppivad noored.
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Avatud uste päev õpilastele
21. novembril külastas Pärnu Linnavalitsust üheksa klassitäit
õpilasi teisest kuni seitsmenda klassini. Kodanikunädala puhul
linnavalitsust külastanud koolinoored tundsid huvi linnametnike töö ja linnas toimuva vastu. Õpilastele näidati linnavalitsuse maja, abilinnapead tutvustasid oma tööd.
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Linnavalitsus müüb Oja tänava piirkonnas
hoonestusõiguse elamurajooni rajamiseks
Linnavalitsus otsustas korraldada enampakkumise 50-aastase
hoonestusõiguse seadmiseks Oja tänava piirkonnas asuvale 37
elamukinnistule. Enampakkumise alghind on 24 miljonit krooni.
Krundid on valdavalt 300-1100 ruutmeetri suurused.
Hoonestusõiguse müüb Pärnu kogu alale tervikuna. Lisaks 37
elamukinnistule sisaldab pakkumine veel Pikanõmme tee 1 asuvat 103 ruutmeetri suurust tootmishoonete maa sihtotstarbega
kinnistut ning tänavate alust transpordimaad. Pakkumisel
müüakse ka Niidumõisa tänava ja Pikanõmme tee aluse 7662

ruutmeetri suuruse transpordimaa sihtotstarbega kinnistu viieaastane hoonestusõigus. Oja tänavaga piirnevaid kinnistuid on 10,
enamik kinnistuid piirneb rajatava Niidumõisa tänavaga.
Piirkonnas asuvad eramud. Üks hoone jääb planeeritava
Niidumõisa tänava alla. Kavandatava elamupiirkonna vastas üle
Oja tänava asuvad korrus- ja ridaelamud. Läheduses asub Pärnu
haigla ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidu pargi õppehoone.

Linnasekretär Tiina Roht tutvustab koolilastele linnavalitsuse e-istungite saali.

Küsitluse "Suvekülaline 2007"
tulemused

Pärnu Linnavalitsuses esitleti küsitluse "Suvekülaline 2007"
tulemusi
20. novembril toimunud üritusel said kõik huvilised põhjaliku
ülevaate Pärnu linna korraldatud küsitluse tulemustest.
Küsitlus tehti juba 12. aastat järjest.
Juunist augustini külastas Suvepealinna umbes 247-272 tuhat
inimest. Neist kolmveerand olid välismaalased. Kõige rohkem
oli soomlasi, kelle arv on võrreldes eelmiste aastatega pisut
vähenenud. Samas on kasvanud sakslaste ja rootslaste külastused.
Nii välis- kui siseturistide peamine Pärnusse tuleku põhjus oli
puhkus. Paljud tulid ka ravi eesmärgil. Samas on eestlastel siin
palju sugulasi, kellega sobivaimaks läbikäimise ajaks peetakse
just suve. Sisemaiselt tuntust kogunud kultuuri- ja spordiüritused on enda jaoks avastanud ka väliskülalised.
Suvekuudel Pärnut külastanud inimeste peamised ootused olid
seotud pigem tehniliste infrastruktuuride korrasoleku ja jätkuvalt soodsa hinnatasemega. Ilma muutlikkus või pärnakate
külalislahkus kohaletulnute arvamust eriti ei kõigutanud.
Ettepanekute tegemisel jäädi suhteliselt tagasihoidlikuks, mis
jätab linnale õiguse arvata, et üldjuhul ollakse kogetuga rahul.
Siiski võiks panustada paremasse informatsiooni andmisse. See
puudutab eelkõige vaba aja veetmise võimalusi, teenindus- ja
kaubandusettevõtete lahtiolekuaegu ja parkimispiletite ostmist.

Konverents "Tervis algab täna terve pere"
16. novembril peeti hotellis Strand sügiskonverents Tervis
algab täna - terve pere. Konverentsi korraldasid Zonta
International Pärnu klubi naised ja Pärnumaa tervisenõukogu.

Raekülas käib suur torustike ehitus

Tervisekonverentsil pöörati rohkem tähelepanu meeste ja isade
tervisele. Üksindusest ja üksildusest kõneles Enno Selirand,
kes tutvustas juba 20 aastat tegutsenud usaldustelefoni tööd.
Räägiti veel suitsetamise kahjulikkusest, ülekaalulisusest,
isadest ja lapsehoolduspuhkusest, tutvustati Pärnu 2008. aasta
tervisekalendrit ja räägiti helkurite kasutamise vajalikkusest.
Koos abikaasa Vilmaga aasta terviseedendajaks valitud Albert
Anderson rõhutas oma ettekandes vaimu ja keha tasakaalu
poole püüdlemise vajalikkust.

Viimastel päevadel, ilmselt seoses lörtsiste ilmadega, on majandusosakonda pöördunud kümned Raeküla linnaosa elanikud.
Raekülas käib suur torustike ehitus. Inimesed on sopamülgastest
väga häiritud ning neil on raske koduni jõuda, heakorda pidada
ning ka lumetõrjet teha, kui peaks paksem kiht lund lähiajal maha
sadama.
Inimestele on jäänud mulje, et töid teostab Pärnu linn ning et
tööde järelvalve on ka meie majandusosakonna ehitusteenistuse
korraldada. Tegelik töö tellija on AS Pärnu Vesi ning ka järelvalve ning ka vastutus on ettevõtte ülesanne.
Linnavalitsuse majandusosakond saab siin olla vaid vahendaja, et
elanike soovid ja kaebused koondada ning AS Pärnu Vee esindajatele edastada .
Hetkel palub linnavalitsuse majandusosakond Raeküla ja ka
Vana-Pärnu elanikel varuda veel natuke kannatust! Juba järgmisel
aastal saab siis liigelda värskelt asfalteeritud tänavatel.

Võimalus saada informatsiooni vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise kohta Raekülas.
Kohtumine Raeküla rahvaga 1. detsembril
kell 10.00 Raeküla Vanakooli Keskuse aulas.
Osalevad:
AS Pärnu Vesi:
n arendusjuht Mati Juursalu
n tootmisdirektor Lembitu Merdik
n projektijuht Jaanus Vent
n klienditeeninduse osakonna juhataja Helle Püssa
n tehnik Tarmo Martinson
n juhatuse esimees Meelis Kukk
AS Merko:
n projektijuht Tarvo Terase
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Vana-Rääma
projektipiirkond ja kinnistute Riia mnt
143-169 liitumine
kanalisatsiooniga
AS Pärnu Vesi
KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) nõukogu koosolekul 2. novembril otsustati
positiivselt AS Pärnu Vesi
taotlus Vana-Rääma tänava
ühisvoolsete väljalaskude
likvideerimine. Kogu projekti eelarveline maksumus
on 7,013 miljonit krooni,
millest KIK kaasrahastab
78,6% ehk 5,513 miljonit
krooni.
Hetkel on selles piirkonnas
asuvast 57 kinnistust 25 kinnistu reoveed juhitud
sealsetesse sademevee
torustikesse, mis on seeläbi
muutunud ühisvoolseteks
torustikeks. Need torustikud
suubuvad kahe väljalasu
kaudu Rääma ojja, mis
omakorda viib reostuse edasi
linna keskele, Pärnu jõkke.
Väljalaskude kaudu ojja juhitav reovesi reostab oja ja kulgeb elamute akende alla.
Sellest tuleneb spetsiifiline
hais, eriti suvekuudel.
32 kinnistul puudub ühendus
kanalisatsiooniga. Piirkonna
57 kinnistust on veega üldse
varustamata 10 klienti.
Vahetut ühendust
ühisveevärgiga ei oma veel
22 kinnistut, mis saavad vee
läbi naaberkinnistute.
Veetorustik puudub Allika
tänaval, osaliselt Rääma ja
Vana-Rääma tänaval.
Olemasolevate tänavatorustike olukord on halb, esineb
tihti avariisid. Oma salvkaevude vesi piirkonnas on
halva kvaliteediga.
Talvel saab korraldada riigihanke, et olla valmis tööde
alustamiseks kevadel. AS
Pärnu Vesi kavatseb taotleda
linnavalitsuselt luba piirkonna
kinnistute tasuta liitumiseks
esimesel aastal pärast projekti
lõppu analoogselt Vana-Pärnu
ja Raekülaga.
Riia mnt Papiniidu ristmiku
rekonstrueerimise käigus
ühendati Riia maantee kanalisatsioonisüsteem Mai tänava
kollektoriga. Selle tulemusena
võivad Riia mnt kinnistud
Mere tänavast Papiniidu tänavani (Riia 143  169a) liituda
ühiskanalisatsioonivõrguga.
Kanalisatsiooni liitumispunktid ehitati välja möödunud
aastal Riia mnt rekonstrueerimisel. Siis jäi kanalisatsiooni-süsteemi toimimiseks
puudu vaid vajalik eelvool,
mis rajati nüüd.
Kinnistute liitumine ühiskanalisatsiooniga on linnavalitsuse määruse järgi esimesel
aastal peale akt-kasutusluba
ehitusobjektile tasuta. Et
tänaseni kasutusluba Riia
maanteele puudub, on kinnistu valdajatel tasuta liitumistoiminguteks aega vähemalt
aasta.
Liitumiseks tuleb pöörduda
AS Pärnu Vesi poole ja täita
taotlus. Meie kontakttelefon
on 44 55 675.
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Mis linnakodaniku jaoks muutub, kui prügila
sorteerimata jäätmeid vastu ei võta?
Korduvalt on räägitud, et järgmise aasta algusest lõpetavad
prügilad sorteerimata jäätmete
vastuvõtu. Mida see linnakodanikule tähendab?
Tähendab, et jäätmeid tuleb
sorteerida juba oma majapidamises  välja tuleb sorteerida
sellised jäätmed nagu paber ja
kartong, pakendid, ohtlikud
jäätmed ning biolagunevad aiaja haljastusjäätmed.
Kodus sorteerinud jäätmeid
saab ära anda järgmistes
kohtades:
Ohtlike jäätmete vastuvõtt
toimub Paikre Sorteerimisjaamas Raba tn 39,
vastuvõtupunkt avatud
T ja N 12-18 ja
L 12-15.

Vanapaberi ja pakendijäätmete
kogumiseks on linnavalitsuse
ja pakendiorganisatsioonide
koostöös linna paigaldatud
avalikud vanapaberi- ja pakendikonteinerid (vt asukohtade
loetelu tabelis!). Aktiivsemad
korteriühistud on need konteinerid juba iseseisvalt oma
maja juurde tellinud.
Tagamaks sorteeritud jäätmete
kasutuskõlblikkuse, tuleb neid
teadlikult sorteerida.
Vanapaberikonteinerisse võib
panna ajalehti, ajakirju, katalooge, reklaammaterjale, töövihikud, paberist ja papist
kaustikuid, kirja- ning joonistuspaberit, ümbrikke, raamatuid, kokkupressitud pappkaste
ja -karpe, jõupaberit ja paberkotte jm puhtaid paberpakendeid.
Segapakendikonteinerisse tuleks panna klaasist pudelid ja
purgid, plastikust joogitaara,
jogurti- ja võitopsid, õli-, ketshupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid, plastnõud ja karbid,
kilekotid jm puhtad plastpakendid, toidu- ja joogipakendi
metallkaaned ja -korgid, plekkpurgid ja konservikarbid, kartongist piima- ja mahlapakendid jm puhtad kartongpakendid.
Pakendid tuleb kogumiskonteinerisse viia puhtalt ja kokkupressitult. See võimaldab neid
edukamalt taaskasutada ning
pakendite kokkupressimine
väldib konteinerite täitumise
õhuga.
Pakendikonteinerisse ei tohi
panna: ohtlike jäätmete pakendeid (aerosoolpudelid, kodukeemia-, liimi-, värvi- ja lahustipakendeid),
kummist
tooteid, mänguasju, vahtplasti,
akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne, kasutatud pabernõusid
ega papptopse, jäätise- ja kommipabereid, toiduga määrdunud pakkepaberit.

Vanapaberi ja segapakendi kogumise konteinerid Pärnu linnas

Paikre otsib lahendusi jääätmekäitluse
probleemidele
Paikre osanikud ja juhid otsivad lahendust jäätmekäitluse
muredele. Linna ja Paikuse
valla osanikuõiguste teostajad
OÜ-s Paikre kohtusid ettevõtte
juhtidega, et arutada prügiveokonkursside ebaõnnestumisest tulenevaid probleeme.
1. jaanuarist ei tohi enam ladestada sortimata ja töötlemata
prügi. Kuna jäätmeveo konkurss Pärnus ebaõnnestus, pole
OÜ-l Paikre võimalik jäätmeseadust täita. See võib kaasa
tuua saastetasude kõrgendamise ja trahvid, mis omakorda
mõjutavad ettevõtte tegevust ja
majandustulemusi.
Samuti
kahjustaks see nii linna kui OÜ
Paikre mainet. Ühe võimalusena oli kohtumisel kõne all, kas
OÜ Paikrel endal oleks võimalik prügivedu korraldada.
Linnavalitsuse ametnikud selgitavad, et uus prügiveokonkurss tuleb uue aasta alguses samadel tingimustel. Ainsa
võimaliku muudatusena on
arutatud praegu pakutud viie
prügiveopiirkonna asemele
kahe suurema tegemist. Linnavalitsuse hinnangul on prügivedajad teenuse osutamiseks
valmis, kuid lootsid konkursil
osalemisest üksmeelse loobumisega tingimusi enda kasuks
kallutada.
Linn ei saa paraku lähtuda prügivedajate huvidest, vaid peab
seisma linnaelanike eest.
Seetõttu piirhinda ei muudeta.
Küll võiks piirkondade suurendamine tõsta teenuse osutajate
huvi. Lähiajal on osanike esindajail Ahti Kõol ja Kuno
Erkmannil kavas kohtuda
eelmisele prügiveo konkursile
registreerunud, kuid osalemisest loobunud ettevõtete esindajatega.

Linn parandab Raeküla
suusarada
Raeküla suusaraja parendamisega on linnavalitsuse majandusosakond tegelnud juba
mitu aastat.
Nii on 5 kilomeetrist rada
laiendatud ja pikendatud valgustatud rada, paigaldatud
parklasse inventari (pink,
prügikast, välikäimla) ning
veetud täidet raja madalamatesse kohtadesse.
Siiski oli veel nii mõnigi koht
liiga liivane või väga madal ja
soine. Sügisel veeti rajale ligi
300 kuupmeetrit puiduhaket
just nendesse probleemsetesse kohtadesse. Kindlasti
vajavad täidetud paigad natuke aega vajumiseks.
Sügisene vihm ja suusaraja
tegemine aitavad siin kaasa.
Jääb üle oodata ainult lund!

VABA

30. november 2007

AEG

JA

7

TERVIS

Parem kaks korda küsida,
kui üks kord eksitust käia
Ain Hinsberg
Juhatuse liige
SA Pärnumaa Turism
Vähemalt korra aastas käib
Pärnust läbi juba tavapäraseks
kujunenud poleemika linnavalitsuse suve- ja talve-külalise
küsitluse teemal. Va l d a v a l t
tõstetakse üles küsimusi, et
mida siis ikkagi teada saadi ja
mida selle teadmisega peale
hakata.
Käesoleva aasta suvekülalise
küsitluse andmete põhjal külastas juunist augustini suvepealinna 247 000 - 272 000
inimest ja neist kolmveerand
olid välismaalased. Kõige rohkem käis soomlasi, kelle arv on
võrreldes eelmiste aastatega
pisut vähenenud, kuid samas
on kasvanud sakslaste ja rootslaste külastused.
Siiatuleku esimene
põhjus - puhkus
Nii välis- kui siseturistide peamine Pärnusse tuleku põhjus
oli puhkus. Paljud tulid ka ravi
eesmärgil. Samas on eestlastel
siin sugulasi, kellega sobivaimaks läbikäimise ajaks peetakse just suve. Sisemaiselt
tuntust kogunud kultuuri- ja
spordiüritused on enda jaoks
nüüd avastanud ka väliskülalised.
Suvekuudel meie linna külastanute peamised ootused olid
seotud pigem tehniliste infrastruktuuride korrasoleku ja jätkuvalt soodsate hindadega. Ilma muutlikkus või pärnakate
külalislahkus kohaletulnute arvamust eriti ei kõigutanud.
Ettepanekute tegemisel jäädi
suhteliselt tagasihoidlikuks,
mis jätab õiguse arvata, et üldjuhul ollakse kogetuga rahul.
Siiski võiks panustada paremasse informatsiooni andmisse, seda nii vaba aja veetmise
võimaluste, teenindus- ja kau bandusettevõtete lahtiolekuaegade ja parkimispiletite ostmise kohta.
Küsitlus annab informatsiooni
Tuletaksin meelde, et kõnealuse küsitluse eesmärk on saada ülevaade külaliste arvust ja
struktuurist, külaliste reisieesmärkidest ja peatumiskohtadest ehk koguda andmeid
Pärnu külastajate kogumahu
hindamiseks. Veel küsitakse arvudele lisaks külastajate hinnangut teenuste ja ajaviiteviiside ning Pärnus kogetu vastavuse kohta ootustega võrreldes.
Seega lühidalt, kui palju ja kes
meile külla tuli ning mida nad
siin kogesid ning sellest arvavad.
Laiemas plaanis on selliste küsitluste teostamine vajalik, selleks et adekvaatselt hinnata turismi osatähtsust majanduses,

KULTUURIKALENDER
NÄITUSED
Pärnu Linnagalerii

kuni 8.12 Piret Loover MAJAD JA MAASTIKUD
alates 12.12 Peeter Allik KONKREETSED LAHENDUSED

Kunstnike Maja

kuni 15.12 Pärnu kunsti ülevaatenäitus
alates 18.12 Pärnu tarbekunsti näitus

Pärnu Kunstihall

(Esplanaadi 10)
alates 5.12 Pärnu moodsa kunsti aastanäitus LEIVAST, ARMASTUSEST JA VINTPÜSSIST. Näituse kuraator Andrus Joonas

Pärnu Uue Kunsti Muuseum
jõulunäitus VIIES AASTAAEG

Endla teatrigalerii
planeerida
turismisektorile
vajalikke meetmeid, hinnata
nende tulemuslikkust. Kogutavad andmed toetavad ühtlasi
turismiettevõtjaid konkurentsis
püsimisel ja investeeringute
planeerimisel. Ei ole ju väikeja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik iseseisvalt
mahukamaid või korduvaid
turu-uuringuid tellida.
Ohutegurite tuvastamine
Kui arvulised näitajad võimaldavad erinevate aastate näitajaid omavahel võrreldes näha
suuri trende, mis omakorda lubab tegeleda tulevikuprognoosidega, siis külastajate arvamuse peilimine toob esile
peensignaalid, mis lühemas
perspektiivis annavad aimu
Pärnus kui sihtkohas saadud
külastuselamuse kvaliteedist.
See omakorda võimaldab erinevaid aastaid omavahel võrreldes korjata kokku juba selgelt korduma hakates võimenduvad signaalid, millest mõni
võib osutuda selgeks ohuteguriks, mis omalt poolt võib
edasi mõjutada Pärnu kui turismisihtkoha konkurentsivõimet.
Veel peitub sellistes küsitlustes
lisaväärtus, mida turismist väljaspool seisjad kohe näha ei
oskagi. Nimelt saab analüüsi-

andmete tutvustamisel ja kommenteerimisel avalikkusele
lisada endiselt suhteliselt vähest turismiteadlikkust ning
parandada koostööd erinevate
turismiosapoolte vahel. Kui
arutatavad küsimused lähevad
kõigile osapooltele korda, leidub ikka kaasamõtlejaid ja
-rääkijaid. Kõik see loob laiema kaasatuse kaudu eeldused
ka laiemale koostööle.
12 aastat küsitlusi
Pärnu on tegelikult sarnaseid
küsitlusi teostanud juba tosin
aastat. See on mitte ainult tubli
tulemus, vaid lausa fenomen
Eesti turismimaastikul. Ühtegi
teist Eesti sihtkohta (ega ka
mujal Baltimaades), kus teostataks sedavõrd põhjalikult
ettevalmistatud metoodika alusel nii pika aja jooksul sellist
küsitlust, olemas ei olegi.
Veelgi enam, kui Pärnu küsitluste traditsioon on 12 aastat
pikk, siis Eesti kui sihtkoha
riiklike turismikatuste samalaadsete töökogemuse pikkus
on mõni aasta lühem. Ehk siis,
kui Tallinnas Pikal ja Mündi
tänaval Riiklikus Turismiametis alles raaliti, mida ja
kuidas uurima hakata, oli
Pärnus töö juba paar aastat
käinud.

Mõistagi ei saa küsitluse
andmed ega tõlgendus pretendeerida absoluutse tõe staatusele. Pigem on tegemist töövahendiga senisest paremate
otsuste langetamiseks linna kui
turismisihtkoha planeerimisel,
arendamisel ja juhtimisel.
Mis edasi?
Kindlasti vajab tosin aastat
toiminud metoodika inventuuri
ehk eksperthinnangut ja ettepanekuid adekvaatsema üldpildi saamiseks ja täpsema fookuse väljapeilimiseks.
Uuesti peaks hindama küsitluse rolli kogu Pärnu kui elu- ja
turismisihtkoha suhtes tehtavate uuringute ja küsitluste
skaalas.
Kindlasti peaks küsitlus ületama turistide ja külastajate jälgedes linna ja maakonna vahelise piiri. Peame hakkama järjest rohkem nägema sihtkohana mitte linnapiiride sisse
jäävat administratiivset üksust,
vaid esmalt Suur-Pärnut ehk
linna koos ümbritsevate omavalitsustega, ning lisaks kogu
Pärnumaad.
Kõige sellega olemegi SA
Pärnumaa Turism eestvedamisel tegelema hakanud. Mis
ja kuidas täpsemalt, sellest
loete juba jaanuaris-veebruaris.

kuni 9.12 Pärnu Väikese Vabakooli õpilastööde näitus.
12.-20.12 Eesti nukufilmi 50. juubelile pühendatud rändnäitus
HING SEES

Ammende Villa

Jüri Ristna maalide näitusmüük

Nooruse Maja

Pärnu Rahvaülikooli kunsti-ja fotograafiakursuste lõputööde
näitus

Punase Torni galerii

11. detsember Helle Janseni keraamika ning Silvia Pärna õlgehistöö ühisnäitus

Sisustuskaubamajas (Papiniidu 5)
Jasper Zoova maalinäitus TIIBETI DIIP
Pärnu Keskraamatukogu

alates 10.12 trepigaleriis Kasperi Hasala fotonäitus Soome
kirikuarhitektuurist KIRIKUD PÄIJÄNNE KALLASTEL
lasteosakonnas raamatunäitus KUSKIL PÕHJAPÕDRAD KÄIVAD
alates 10.12 lugemissaalis raamatunäitus JÕULURÕÕM
muusikaosakonnas HELISE, LIHTNE JÕULUVIIS

Kuhu
minna

Jõulud vanalinnas 14. ja 15. detsember

14. ja 15. detsember kell 10-17 Jõululaat
Punase Torni hoovis
Jõululaadal kaubeldakse käsitööga, kohal sepp, kes valmistab
õnnenaelu. Saab õnne valada, pakutakse kuuma teed ja glögi. Lastele
töötoad Punases Tornis: klaasist ehete valmistamine Tiffany tehnikas,
viltimise tehnikas ehted ja jõulukaunistused, õlgehistöö, savist
piparkookide voolimine ning lõhnavate jõulukaartide tegemine.
Laadamelus lööb kaasa ehtne Jõulusokk.
15.detsembril kell 14-17 Jõuluõu Raehoovis
Meeleolukas pärastlõuna pühademeeleolus, jõulutaat, soe jook, kodumaine käsitöö , jõulurõõmu toovad lasteesinemised
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SÜNDMUSED DETSEMBRIS
Laupäev, 1. detsember
kell 12 Kalurihall Pärnu Meeste Korvpalliliiga B-liiga mängud
kell 13 Keskraamatukogu lasteosakond Kitzberg. KAVAL-ANTS TÜRGIMAAL
JÕULUKUUL. Kunstide Maja Laste- ja Noorteteatri jõulunäidend lastele
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskus Herbert Pulga autorikontsert. Esineb segakoor
Endla
kell 17 Nooruse Maja Naiskoor Leelo 45. sünnipäevakontsert
kell 19 Kesklinna koolide võimla Eesti Meistriliiga mäng korvpallis KK
Pärnu/Catwees vs BC Rakvere Tarvas
kell 19 Kontserdimaja Beethoven. MISSA SOLEMNIS
kell 19 Endla teater Lunari. KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küün Richter. Meediamuinasjutt ELECTRONIC CITY
kell 19 Restoran Embecke Ansambel KIKILIPS
kell 22 Ammende Villa SAKSOFONIDE TALVEÖÖ. Ansambel: Ain Agan (kitarr),
Petteri Hasa (trummid), Mihkel Mälgand (bass), Siim Aimla (saksofonid) ja Raivo
Tafenau (saksofonid)
kell 22 Ööklubi Str& DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaal Joel Steinfeldt ja DJ Maanus Metsik

kell 12 Kuursaal Lastehommik Balbiino Yetiga
kell 12 Kalurihall Pärnu Meeste Korvpalliliiga A-liiga mängud
kell 12 Kontserdimaja kammersaal ÕNNE, EESTIMAA
kell 13 Port Arturi kohvik Treffpunkt Musitseerivad Andrus Ostrov (akordion) ja Raer
Saar (kontrabass)
kell 14 Raekoda LUMEPROMENAAD. Liisi Koikson ja Marek Talts
kell 17 Nooruse Maja JÕULUD RÄÄMAL.
kell 19 Endla teatri Küün Utton. ADOLF
kell 19 Eliisabeti kirik PÜHA ÖÖ. Dave Benton ja ETV tütarlastekoor

Pühapäev, 2. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Advendiaja esimese pühapäeva missa
kell 12 Haigla kohvik Pärnu Kunstide Maja õpilaste advendikontsert
kell 12 Kalurihall Pärnu Meeste Korvpalliliiga A-liiga mängud
kell 13 Port Arturi kohvik Treffpunkt Musitseerivad Indrek Palu (viiul) ja Hain Hõlpus
(klaver)
kell 14 Raekoda LUMEPROMENAAD - Uno Loop, Olav Ehala, Lembit Saarsalu
kell 14.30 Eliisabeti kirik Kaunimate advendi- ja jõululaulude laulmine
kell 16 Kollisti Selts (Haapsalu mnt 11) Segakoor Kungla advendikontsert
kell 16 Uue Kunsti Muuseum Jõulunäituse VIIES AASTAAEG avamine
kell 16 Keskväljaku park ADVENDITULE SÜÜTAMINE Pärnu linna jõulukuuse juures.
Esinevad segakoor Endla, WAF-tantsukooli lapsed, õhtut juhib Lauri-Kare Laos
kell 16.30 Jõuluvanade konverentsi paraadrongkäik Endla teatri eest Noorteväljaku
parki
kell 18 Kuursaal BEDWETTERS
kell 18 Nooruse Maja Klubi Rukkilill tantsuõhtu
kell 17 Kontserdimaja MOSKVA PATRIARHAADI KOOR
kell 17.30 Gildi maja hoov Jõuluvanade konverentsi pidulik avamine
kell 18 Endla teater Dostojevski.ONU UNENÄGU (vene keeles), Vene Teatri külalisetendus

Kolmapäev, 12. detsember
kell 13 Port Arturi kohvik Treffpunkt Musitseerivad Sander Udikas (saksofon) ja
Marek Talts (kitarr)
kell 18.30 Nooruse Maja Line-tantsu kursused edasijõudnutele. Juhendaja Kaie
Seger
kell 19.30 Nooruse Maja Line-tantsu kursused algajatele.
kell 19 Endla teatri Küün Richter. Meediamuinasjutt ELECTRONIC CITY
kell 19 Endla teater Lunari. KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 22 Kuursaal Videoõhtu, VJ Tony

Esmaspäev, 3. detsember
kell 18 Nooruse Maja Pärnu Rahvaülikooli kunsti- ja fotograafiakursuste lõputööde
näituse avamine
Teisipäev, 4. detsember
kell 19 Endla teatri Küün Richter. Meediamuinasjutt ELECTRONIC CITY
kell 19 Endla teater Jõulujazz: TRIBUTE TO JONI MITCHELL. Liisi Koikson ja Siim
Aimla ansambel
Kolmapäev, 5. detsember
kell 17 Kunstihall Pärnu moodsa kunsti aastanäituse LEIVAST, ARMASTUSEST JA
VINTPÜSSIST avamine
kell 18.30 Nooruse Maja Line-tantsu kursused edasijõudnutele.
kell 19.30 Nooruse Maja Line-tantsu kursused algajatele
kell 19 Endla teater Lunari. KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 22 Kuursaal Videoõhtu, VJ Tony
Neljapäev, 6. detsember
kell 12 Kontserdimaja Laste jõuluetendus PIDU JÄÄLOSSIS.
kell 18 Nooruse Maja Seltskonnatantsu kursused (quikstep) algajatele ja
kell 19 Nooruse Maja Seltskonnatantsu kursused (quikstep) edasijõudnutele
kell 19 Kontserdimaja PÜHA NIKOLAUSE LEGENDID.
kell 19 Endla teatri Küün Sari Hannula (Soome) tantsuetendus ALLI S. Novembri
Tantsufestivali raames
kell 22 Ööklubi Str& DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaal Naksakas neljapäev, DJ Maanus Metsik
Reede, 7. detsember
kell 17 Punase Torni galerii KODULAPSED Pärnu Kunstide Maja Luuleteatri etendus
kell 17 Nooruse Maja SALONGIMUUSIKA JÕULUMEELEOLUS. Portselanimaali näitusmüük ja loterii
kell 19 Endla teater LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilm VAIKELU NAISEGA
kell 19 Endla teatri Küün Kati Juurik, Merle Saarva, Urmo Haidak, Henri Hütt, Liis
Niller ja Mihkel Ernits esinevad Novembri Tantsufestivali raames
kell 19 Endla teatri Ärklisaal Irina Krotova esineb Novembri Tantsufestivali raames
kell 19 Restoran Embecke Imbi Haugas (klaver)
kell 19.30 Kesklinna koolide võimla kohtuvad (U20) korvpallis KK Pärnu/Kanpol ja
TÜ Rock Junior
kell 21.30 Teatrikohvik ENDLA JAZZKLUBI
kell 22 Ööklubi Str& DJ Heiko Merikan
kell 22 Kuursaal Tantsutrupp Max X ja Raul Sepper Duo
Laupäev, 8. detsember
kell 10 Port Artur 2 Pärnumaa õpilasfirmade laat
kell 11 Mai keskus KASSINÄITUS
kell 12 Kalurihall Pärnu Meeste Korvpalliliiga A-liiga mängud
kell 13 Keskraamatukogu lasteosakond Kitzberg. KAVAL-ANTS TÜRGIMAAL
JÕULUKUUL
kell 13 Pärnu Kontserdimaja MUUSIKAKOOLI SUUR TALVEKONTSERT
kell 15 Eliisabeti kirik Puhkpilliorkester Tartu ja Pärnu Noorte Puhkpilliorkestri
ühiskontsert
kell 17 Rabahall Schenkeri Liiga mäng võrkpallis
kell 19 Eliisabeti kirik ÜKS ROOSIKE ON TÕUSNUD. Eesti
Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Peter Dijkstra (Holland)
kell 19 Endla teatri ärklisaal Kati Grauberg ja Erki Melts
kell 19 Endla teatri Küün Renate Valme
kell 19 Restoran Embecke, esineb Teet
kell 19 Endla teater Reinla. KODUABILINE
kell 22 Ööklubis Str& DJ Aivar Havi
Pühapäev, 9. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Advendiaja teise pühapäeva missa
kell 12 Haigla kohvik Pärnu Kunstide Maja õpilaste advendikontsert

Esmaspäev, 10. detsember
kell 16 Kontserdimaja kammersaal Pärnu Muusikakooli klaveriosakonna
aastalõpukontsert
kell 19 Kontserdimaja kammersaal Jõulujazz. JÄLJED - Siiri Sisask ja Kristjan
Randalu kvartett (Eesti-USA-Saksamaa)
Teisipäev, 11. detsember
kell 19 Endla teater Kivastik/Komisssarov. KANGELANE

Neljapäev, 13. detsember
kell 12 ja kell 15 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 17 Linnakodaniku Maja MUUSADE PUUDUTUS. Kohtumine näitleja Feliks
Kargiga
kell 18 Nooruse Maja Seltskonnatantsu kursused (rumba) algajatele
kell 19 Nooruse Maja Seltskonnatantsu kursused (rumba)
kell 19 Endla teatri Küün Kruusvall. VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 22 Ööklubi Str& DJ Indrek Siren
kell 22 Kuursaal Naksakas neljapäev, DJ Maanus Metsik
14. ja 15. detsember kell 10-17 Punase Torni hoovis jõululaat
Reede, 14. detsember
kell 12 ja kell 15 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 12 Pärnu Kunstihall TSENTRIFUUGIST VÄLJAS
kell 18 Eliisabeti kirik Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilaste jõulukontsert
kell 19 Pärnu Kontserdimaja THE HILLIARD ENSEMBLE
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilmid RANDEVUU
kell 19 Endla teatri Küün Schmitt. TUNNETE TEKTOONIKA
kell 22 Ööklubis Str& DJ Aare Laanmets
kell 22 Kuursaal Sulo ja DJ Enno Lohu
15. detsembril kell 14-17 Jõuluõu Pärnu Raehoovis
Meeleolukas pärastlõuna pühademeeleolus, jõulutaat, soe jook, jõulurõõmu toovad
lasteesinemised, kodumaine käsitöö
Laupäev, 15. detsember
kell 12 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 13 Keskraamatukogu lasteosakond Kitzberg. KAVAL-ANTS TÜRGIMAAL
JÕULUKUUL
kell 14 Raehoov Jõuluõue avamine
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskus ADVENDIKONTSERT
kell 15 Apostliku Õigeusu Issandamuutmise Kirik Kunstide Maja poistekoori ja
Lüdigi nim meeskoori jõulukontsert
kell 17 Raekoda INIMESED PÄRNU KULTUURIMAASTIKUL. Meenutades Aristarch
Sinkelit. Õhtut juhib Toomas Kuter
kell 17.30 Agape keskus JÕULUKONTSERT. Tütarlastekoor Elise ja Agapella
käsikellade ansambel
kell 19 Eliisabeti kirik LIISI LAULUD. Liisi Koiksoni jõulukontsert.
kell 19.30 Kesklinna koolide võimla Eesti Meistriliiga kohtumine korvpallis. KK Pärnu
/Catwees vs Triobet/Dalkia
kell 19 Kontserdimaja FLAMENKOMANIA (välja müüdud)
kell 19 Restoran Embecke Laulab Ardo Juhkov
kell 22 Ööklubi Str& DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaal SADAMAKÕRTS. Ska Faktor ja DJ Maanus Metsik
Pühapäev, 16. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Advendiaja kolmanda pühapäeva missa
kell 12 Pärnu Haigla kohvik advendikontsert
kell 12 Kuursaal Lastehommik
kell 12 Kalurihall Pärnu Meeste Korvpalliliiga B-liiga mängud
kell 13.30 ja 15.30 Nooruse Maja JÕULUKONTSERT
kell 14 Raekoda LUMEPROMENAAD. Pärnu Noortekoori jõulukontsert
kell 15 Ööklubi Str& Lastedisko. DJ Mihkel Eller ja Siki tantsustuudio
kell 16 Eliisabeti kirik ADVENDIKONTSERT
kell 18 Nooruse Maja Klubi Rukkilill tantsuõhtu
17.-22. detsember Port Artur 2
Eesti Loomakaitse Seltsi heategevuslik jõululaat
Esmaspäev, 17. detsember
kell 12 ja kell 15 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 19 Eliisabeti kirik VALGE GOSPEL
Teisipäev, 18. detsember
kell 12 ja kell 15 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 19 Pärnu Kontserdimaja EESTI KEELED
Kolmapäev, 19. detsember
kell 12 ja kell 15 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 18.30 Line-tantsu kursused edasijõudnutele
kell 19.30 Line-tantsu kursused algajatele. Juhendaja Kaie Seger
kell 19 Kontserdimaja JÕULUKONTSERT - vokaalansambel GREIP
kell 19 Endla teatri Küün Gailit. KARGE MERI
kell 22 Kuursaal Videoõhtu, VJ Tony

Neljapäev, 20. detsember
kell 12 Endla teater SALASÕBER. Jõululavastus lastele
kell 16 Eliisabeti kirik Raeküla Gümnaasiumi jõulukontsert
kell 19 Nooruse Maja JÕULUPIDU. Muusikat valib Elmu Sadulsepp
kell 19 Endla teatri Küün Gailit. KARGE MERI
kell 22 Ööklubi Str& DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaal Naksakas neljapäev, DJ Enno Lohu
Reede, 21. detsember
kell 10.30 Eliisabeti kirik Vanalinna Põhikooli jõulukontsert
kell 12 Eliisabeti kirik Sütevaka Humanitaargümnaasiumi jõulukontsert
kell 18 Raekoja kõrval TOOMAPÄEVA TULE- JA TANTSUETENDUS. Üllar Kallau
tuleskulptuurid ja Erki Meltsa tantsuetendus
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilm EBBA JA TORGNY - ARMASTUSE
IMELISED TEED Haugas
kell 19.30 Teatrikohvik ENDLA JAZZIKLUBI- Roland Karu duo
kell 19.30 Kesklinna koolide võimla Kohtuvad (U20) korvpallis KK Pärnu/Kanpol ja
Tartu Maja/Estiko
kell 22 Ööklubi Str& DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaal Ansambel KARAVAN ja DJ Riho Pruul
Laupäev, 22. detsember
kell 12 Nooruse Maja JÕULUD 2007- vabariiklik tantsuturniir lastele
kell 11 Nooruse Maja JÕULUD 2007 - tantsuklubi Minifox tantsuturniir
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskus Lauluselts Kungla jõulukontsert
kell 18 Nooruse Maja JÕULUD 2007 - vabariiklik tantsuturniir seenioridele
kell 18 Eliisabeti kirik VALGED JÕULUD
kell 19 Endla teater Kivastik/Komisssarov. KANGELANE
kell 19 Endla teatri Küün Schmitt TUNNETE TEKTOONIKA
kell 19 Kontserdimaja Haydn. LOOMINE.
kell 19 Restoran Embecke Esineb Arne
kell 22 Ööklubi Str& DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaal Vello Orumets ja DJ Maanus Metsik
Pühapäev, 23. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Advendiaja neljanda pühapäeva missa
kell 12 Kuursaal Lastehommik
kell 14 Raekoda LUMEPROMENAAD
kell 15 Eliisabeti kirik JÕULUMUUSIKA
kell 20 Eliisabeti kirik JÕULUKONTSERT. Maarja-Liis Ilus ja Rain Simmul
Esmaspäev, 24. detsember
kell 15 Eliisabeti kirik Jõuluõhtu jumalateenistus
kell 17 Eliisabeti kirik Jõuluõhtu jumalateenistus
kell 18 Raeküla Vanakooli Keskus Jõululaupäeva jumalateenistus
kell 23 Eliisabeti kirik Jõuluöö missa
Teisipäev, 25. detsember
kell 11 Eliisabeti kirik Jõulupüha missa
kell 11 Raeküla Vanakooli Keskus Esimese Jõulupüha jumalateenistus
kell 15 ja kell 18 Pärnu Kontserdimaja PÜHADEMUUSIKA
kell 21 Trahter Postipoiss Karl Madis ja Margus Martmaa
Kolmapäev, 26. detsember
kell 11 Eliisabeti kirik Teise jõulupüha jumalateenistus
kell 15 Eliisabeti kirik KAUNIMAD JÕULULAULUD
kell 18 Kontserdimaja ARSISE JÕULUKONTSERT
kell 18.30 Eliisabeti kirik Esimärter Stefanose Püha Missa
kell 22 Kuursaal Videoõhtu VJ Tony
Neljapäev, 27. detsember
kell 18 Kontserdimaja PÄKAPIKKUDE REIS ÜMBER MAAILMA. Esinevad artistid
Peterburist, Moskvast, Ukrainast ja Eestist
kell 18.30 Eliisabeti kirik Apostel ja evangelist Johannese Püha Missa
kell 19 Eliisabeti kirik SUL SOOVIN- Pärnu Kammerkoori jõulukontsert Kaastegevad
Karit Sepp, Egert Pull, Hain Hõlpus (klaver) ja Toomas Aron (kontrabass).
Dirigendid Anne Uusna ja Ave Sopp
kell 19 Endla teatri Küün Richter. Meediamuinasjutt ELECTRONIC CITY
kell 22 Kuursaal Naksakas neljapäev, DJ Riho Pruul
Reede, 28. detsember
kell 9 Eliisabeti kirik Süütalastepäeva missa
kell 18 Kontserdimaja TÄHESÄRA 2007 auhinnagala
kell 19 Eliisabeti kirik Heli Jakobsoo (klaver)
kell 19 Endla teater Klemola. KOKKOLA
kell 19 Ammende Villa MEHED MUUSIKAS. Riho Sibula
autorikontsert
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilm PISIKE KATERINA (Venemaa, rezhisöör I.Golovnev)
kell 22 Ööklubi Str& DJ Heiko Merikan
kell 22 Kuursaal Audru Jõelaevanduse Punt ja DJ Enno Lohu
Laupäev, 29. detsember
kell 15 Raekoda VIIMANE LEND. Pärnu Ooper: Andrus Kallastu (klaver), Kai Kallastu
(sopran), Leonora Palu (flööt) ja Jorma Toots (klaver)
kell 18 Kontserdimaja HIINA TSIRKUS
kell 19 Endla teater Reinla. KODUABILINE
kell 22 Ööklubis Str& DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaal Mait Maltis ja DJ Riho Pruul
Pühapäev, 30. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Püha perekonna Püha Missa
kell 17 Kontserdimaja Hennessy ja Eesti Kontserdi aastalõpukontsert.
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Anu Tali
Esmaspäev, 31. detsember
kell 18 Eliisabeti kirik Aastalõpumissa
kell 19 Ammende Villa VEN BAILAR! - Uusaasta salsaball
kell 20 Kontserdimaja PÄRNU LINNA UUSAASTABALL
kell 21 Trahter Postipoiss LÕBUS AASTAVAHETUSPIDU koos Jüri Homenjaga
kell 22 Kuursaal VANA AASTA PIDU. Hellad Velled, Hovery Covery, Elmari Raadio
DJ'd
kell 23.45 Raeküla Vanakooli Keskus UUE AASTA TERVITAMINE, tantsuks Jüri ja
KO
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Üld e-post:
linnavalitsus@lv.parnu.ee
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