Pärnu linna ajaleht
Jõulumõtted

Rahu. Ainult Rahu. Jõulurahu.

J

õulud ei ole kommertspüha. Nii nagu abielu ei ole kinnisvarafirma. Igaühele meist tähendavad aastalõpp,
jõulud ja vana aasta õhtu midagi veidi erinevat. Aga
kindlasti erilist. Kristlikus maailmas on siiski valdavalt peetud
jõule Suure Rahukuulutaja sünniajaks. Legendi järgi sündis
Kristus maailma selleks, et lepitada inimesed Loojaga. Seda
kingitust peetakse maailma suurimaks kingituseks, mis on
andnud meilegi mõtte teha just Kristuse sünniajal üksteisele
kingitusi, mõtiskleda elu üle ja leppida ära nendega, kellel
arvame midagi meie vastu olevat.
Kuid jõuluaeg on ka üks kurvemaid aegu  statistika väidab,
et just aasta lõpus valivad osad inimesed ise kustutada oma
eluküünla. Need on inimesed meie hulgast, kes on jäänud
üksi, kaotanud usu homsesse. Meie kohus on küsida, kas
me saame teha midagi, et muuta oma naabrid õnnelikuks,
kinkida neile tagasi elumõtte. Sageli me ei märka oma ostutrallis neid, kel napib raha, tähelepanu või kodusoojust. Aga
me võiks neid märgata. Vahel mõjub soe pilk, sirutatud käsi
mandariiniga või muu abivalmis tegu võluväena. Just selle
eeskuju jättis meile ka Kristus.
Jõulud on ka leppimise aeg. Ilma leppimiseta ei ole
edasiminekut ega rõõmu tehtust. Leppimine algab aga sellest, et suudame endi tegusid ja tegematajätmisi peegli ees
adekvaatselt hinnata. Küllap suudame siis ka andestada
neile, kes meile on varba peale astunud ja paluda andeks
neilt, kelle oleme ise liiga teinud. Tahan ka ise paluda andestust kõigilt neilt, keda mõni minu ettevaatamatu sõna või
rutakas tegu on 2007. aastal riivanud. Tean, et neid on.
Jõulud on rahu aeg. Rahu ei ole ainult rahulolu söögi,
vabade päevade või toredate kinkide üle. See on rahulikult
olemise aeg, kus me laseme jõulurahu enesesse. See rahu
annab meile uue jõu liikuda homsesse parema inimesena.
Jõulud on perega olemise aeg. Värske õhu kopsudesse
ahmimise aeg. Kõigi tööde ja kohustuste unustamise aeg.
Ka linnapeana kavatsen sellesama soovituse järgi käituda.
Kallid pärnakad, soovin teile ilusat valget jõuluaega, rahu ja
õnne isekeskis. Ja tõeliselt edukat ning õnnelikku peatselt
saabuvat 2008. aastat.
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Mis päästab pärnakad talveunest?
Pärnu linnapea Mart Viisitamm ning abilinnapead Jane Mets, Vambo Talu ja Simmo Saar
valisid Raadio Pärnu otse-eetris välja
kolm parimat ideed, mis laekusid
ideekonkursile Projekt, mis
päästab pärnakad talveunest!
45 võistlustööst pääses
järgmisesse vooru edasi 13.
Valiku tegemine ei olnud
kerge, kuna osalejate tase oli
kõrge. Välja anti kolm preemiat 10 000 krooni ja eriauhind 10-aastasele poisile,
kes soovis talveks kogu
perele tegevust.
Esimese 10 000 krooni võitnud Urmas Saard esitas projekti Talv jäägu talvele!.
Tema arvates võiks talvel teha
ise kunstlund, mitte sõltuda
ainult ilmast. Veel oli tal
ettepanekuid parkide kasutusele võtmiseks, et need talispordiga
täita. Ta soovis pikendada Pärnu
talve spaade abil. Näiteks saaksid
pärnakad end seal pingelisest suvest
välja puhata. Pärnu nimetus suvepealinn võiks muutuda nimetuseks
talvega suvepealinn.
Teine, kes võistlustulest 10 000 krooniga
välja astus, oli Kristo Kasemets. Ta saatis
linnavalitsusele põhjaliku Munamäe
perekompleksiks väljaehitamise
kava. Selle järgi võiks Lõuna
tänava poolsele küljele
teha kaks
kelgutamise
rada

ja suunaga Valliaasa poole taastada kunagise
puust kelguraja. Munamäe ümber saaks ehitada
väiksematele lastele Päkapikumaa, mille
moodustaksid neli-viis tegevusmajakest.
Vallikäärus ehk laiendatud Munamäe
piirkonnas asuks suurem Jõuluvana kontor.
Lisaks sprindirajad murdmaasuusatajatele. Koha leiaksid ka müügiletid, suur
lava või telk, kohvik, elektriline karussell ja jõulukuusk. Välja võiks anda
isegi Munamäe kaardi. Peale kõige
muu oleks mõttekas lahendada eeltoodu vanaaegses võtmes.
Kolmas 10 000 krooniga auhinnatu
oli Jaan Tomingas. Tema eristus
konkurentidest ideede paljususe ja
kogu linna hõlmamisega. Ta pakkus
välja suusasprindi, uisuralli,
lumepalli kaugusviske
meistrivõistlused, talve teemalise
moeshow Rüütli tänavale, lumeskulptuuride, -memmede ja -kindluste ehitamise võistlused,
fotokonkursi Talvine Pärnu, jalutuskäigu mööda Pärnu vaatamisväärsusi, talilaada, linnaosade vahelised
võistlused (sportmängud, viktoriin ja
isetegevus). Kultuuri poole pealt mainis
ta kontserte, tantsupidusid, väljapanekuid, loenguid ja filme. Loe lk 4-5
10-aastane Marko sai eriauhinnaks 3-tunnise priipääsme
kogu pereleTervise
Paradiisi veekeskusse. Foto:
Tiina Niin

Teie
Mart Viisitamm

Tere!
Kuidas talvel koos perega
Pärnus puhata?
Tavaliselt on talvel ikka nii, et
kõik istuvad kodus peale
minu, mul tegevust õues
jätkub kõvasti. Aga tore
oleks seda teha koos vanematega muidugi, siis on
lõbusam ja toredam. Nad
nagu tõesti oleksid talveunes.
Mulle ja vennale meeldib
uisutamine. Käime küll seal
liuväljal uisutamas, aga
väikesele õele pole seal
midagi pakkuda. Issi istub

Pärnu uudised
Lk 2-3

Mis päästab
pärnakad
talveunest
Lk 4-5

autos kurvalt, kui me vennaga seal liugleme, emme
kaob kuskile kaugele poodi
või ei tule kaasagi
Minu väike nägemus unest
ärkamiseks.
Oleks tore, et kõigile jätkuks
tegevust ja kellelgi ei hakka
igav! Sellele kohale mõeldes
läheb nägu särama.
Eks meie talved on ka nii
nagu nad on, aga mõtleme
parimat. On suur liuväli, kus
saab vabalt uisutada, ei
müksa kedagi, pole kellelgi
ees ja ei kehti suurema lapse
seadus (teelt eest). Uisutada
on ka mõnus musa järgi, jõulumuusika pole paha. Seal

ligidal võiks olla väiksemad
lumest mäed, kus minu väike
õde saaks kelgutada koos
emmega. Liuvälja juures
peaks olema kena vahva
kohvik, kui külm näpistab,
saab sooja teed. Kus jooksevad ringi päkapikud, jõuluvanad, või muinasjutu tegelased (teenindajad) või
mingid naljakad olendid.
Isegi issi saaks sinna sooja
pugeda ja meid jälgida.
Loeks lehte ja ei tunne siis,
et on aja maha visanud või
mingist uudisest ilma jäänud.
Kõige parem, kui veel pood
seal ligidal oleks, siis saaks
ka emme nats oma ostuhimu
rahuldada. Muidu räägib

Kokkuvõte 2007.
aastast
Lk 7

ikka, et midagi jäi ostmata.
Meil aga liuväljal oldud aeg
pikeneb  vot see on vahva!!
Aga kui veel saab uisutada
mõne päris ansambli saatel
 vau!
Lumelinn oleks ka vahva. Kui
veel koolid saaks seda ise
ehitada, vot siis ehitaks
midagi suurt ja vägevat. See
võiks olla koolide vaheline
võistlus lausa.
Üks asi veel, ma kirjutan igal
aastal kirja jõuluvanale, aga
keegi ei vasta ?? Miks? Ta
võiks vähemalt teada anda,
et kirja kätte saanud.
MARKO 10-aastane

AKTUAALNE

2

Linnavolikogu tahab luua eelarvestrateegia komisjoni

Volikogus
Kodanikeühenduste ümarlaud
Annely Erm
Linnavolikogu nõunik

Volikogu esimehe Ahti Kõo algatusel kokkukutsutud
ümarlaud kogunes esmakordselt novembris. Arutati
ümarlaua reglementi ja lepiti kokku, et koos hakatakse
käima iga kuu teisel neljapäeval ehk enne volikogu istungit. See annab ümarlauale võimaluse arutada volikogus
päevakorral olevaid teemasid ja saada ülevaadet otsustusprotsessist.
Seekordse volikogu istungi päevakorrast pakkus ümarlaua liikmetele suurimat huvi linna järgmise aasta eelarve
ja nii oligi see üks esimese töökoosoleku põhiteemasid.
Kõlama jäi mõte, et edaspidi võiks eraldi välja tuua, kui
suur protsent eelarvest läheb MTÜ-dele. Praegu on need
summad hariduse ja kultuuri real ja puudub selge ülevaade.
Tõsine arutelu oli venekeelse ajalehe taastamise vajalikkuse ja võimalikkuse üle. Kohalolnud leidsid, et sellist
väljaannet oleks vaja. Lugejate vähesuse tõttu ei suuda
aga selline leht end Pärnus ise ära majandada. Võimaliku
lahendusena pakuti, et tuleks kirjutada projekt
Vabaühenduste Fondist raha saamiseks ja taotleda linnalt
nõutavat 10% kaasfinantseerimist.
Ideid oli ka parkimise ümberkorraldamiseks.
Näiteks pakuti, et teatri ümbruses võiks päevaste lasteetenduste ajal parkimine teatrikülastajatele tasuta olla.
Tasuta ajalise parkimispileti võiks saada koos etenduse
pääsmega. Ümarlaud otsustas selle ettepaneku ka linnava-litsusele esitada.
Ümarlaua eestvedaja Astrid Hindriksi sõnul on ümarlaud
loodud, et kodanikeühendustel oleks võimalik kaasa
rääkida juba otsuste ettevalmistamise käigus. Ühendustesse kuulub aktiivsem osa elanikest, kel on kompetents rääkida paljude inimeste eest ja nii sünnivad kollektiivsed otsused.
Ümarlaud tahab käsitleda just laia avalikkust puudutavaid
teemasid.
Järgmisel koosolekul on kavas arutada uuest
jäätmeseadusest tulenevat prügi sorteerimise nõuet ja
muudatusi, mida see inimestele kaasa toob. Ümarlaud
on igati valmis ka ise aktiivselt informatsiooni levikule
kaasa aitama.
Järgmine ümarlaud on 10. jaanuaril kell 15 volikogus.
Oodatud on ka nende kodanikeühenduste esindajad, kes
veel ümarlauaga liitunud pole.

Volikogu planeeringukomisjon ei toetanud arengute analüüsi
komisjoni moodustamist.
Varemgi sellise komisjoni loomist soovinud Eino-Jüri Laarmanni arvates võiks komisjon
koos spetsialistidega teha linna
kavandatavate suurprojektide
(sildade, kultuuri- ja spordirajatiste, liiklussõlmede vms)
süvaanalüüsi.
Laarmanni soovitud komisjoni
loomist ei toetanud ka linnavalitsus, põhjendades oma seisukohta sellega, et 1. jaanuarist
luuakse volikogu otsuse alusel
niikuinii uus arenguosakond,
kelle ülesandeks ongi linna

arengute analüüsimine ja kavandamine. Kahe sarnase tööorgani loomine ei ole mõttekas.
Arengu analüüsi komisjonist
loobumine ei tähenda, et volikogu ei soovi linnaarengule
oluliste teemadega tegeleda.
Vastupidi, senisest enam tahetakse kaasa lüüa näiteks linnaeelarve planeerimises ning
kulude ja tulude kavandamises.
Selleks kavandab volikogu
eelarvestrateegia komisjoni
moodustamist. Volikogu liikme
Jüri Kuke ettepanekul on linna

14.-15. detsembril toimus Punase torni hoovis käsitöölaat.
Kaubeldi käsitööga Pärnust ja Pärnumaalt. Kohal oli sepp, kes
valmistas õnnenaelu, sai ise õnne valada ning õnneloosis kätt
proovida. Kosutuseks pakuti kuuma teed ja hõõgveini. Punases
tornis olid laste töötoad, kus sai teha Tiffany tehnikas klaasehteid,
viltimistehnikas ehteid ja jõulukaunistusi, õlgehistööd, savist
piparkooke ning lõhnavaid jõulukaarte. Laadamelu tekkimisele
aitas kaasa jõulusokk.
15. detsembril peeti Raehoovis jõulutralli ja jõululaata. Temaatilist
meeleolu loodi laulude ja pillilugude, piparkookide ja sooja joogiga. Kohal käis jõulutaat, leida võis memmede-taatide, noorkunstnike ja vilunud käsitöömeistrite valmistatud kingitusi.
21. detsembril kell 18 on Raekoja ees traditsiooniline Toomapäeva
tule- ja tantsuetendus Valguse võit. Linnarahva poole pöördub
jõulurahu väljakuulutamiseks linnapea Mart Viisitamm. Saab osa
Üllar Kallau tuleskulptuuridest ja Erki Meltsa tantsuetendusest.
Nõu ja jõuga toetavad Maarja-Magdaleena Gild, rakenduskunstnike ühing ning linnavalitsus

Kirjastaja: VEEBIMEES
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine PÄRNU: jaanur 2008

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

Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.

pelgalt omapoolseid täiendusi
ja parandusi teha.
Eelarve on linna juhtimise
olulisim mehhanism. Loomulikult peab selle kujundamise
põhimõtted määratlema linna
kõrgeim võimuorgan  volikogu.
Kui volikogu kiidab heaks, et
võtab edaspidi eelarvestrateegia kavandamise enda peale,
oleme astunud jõulise sammu
edasi selles suunas, kus volikogu liikmed saaksid olla tegelikud arengu üle otsustajad ja
ka vastutajad.

Lastepargis asuv
valgusskulptuur
pakub lastele
huvi.

Foto: Virgo Kruve

Munitsipaalpolitsei korraldab koolide ümbruses tubakareide
10.-14. detsembrini korraldas
munitsipaalpolitsei reide, tuvastamaks keelatud suitsetamist. Teavitati ka avalikkust,
et kutsuda lapsevanemaid ning
õpetajaid üles pöörama laste ja
õpilaste käitumisele suuremat
tähelepanu. Koolide ümbruses
on tabatud palju alaealisi suitsumehi. Osa neist ostab suitsud
vanematelt saadud taskuraha
eest ise.

Anneli Puudersell

Foto: Annely Erm

järgmise aasta eelarves ette
nähtud 100 000 krooni uue
komisjoni töö finantseeri-miseks.
Volikogu esimees Ahti Kõo
ütles, et sisuliselt tähendab
eelarvestrateegia komisjoni
loomine, et volikogu võtab linnavalitsuselt endale ülesande
linna eelarvestrateegia väljatöötamiseks.
Nii kaoks mõneti arusaamatu
olukord, kus eelarve põhimõtted kavandab linnavalitsus,
tulude ja kulude jaotuse paneb
paberile samuti linnavalitsus ja
volikogule jääb vaid poolt või
vastu kätt tõsta ning heal juhul

Jõulumeeleolud Pärnu vanalinnas

Paljud suitsetajad väidavad, et
õpetajad on teadlikud koolide
ümbruse suitsukohtadest, kuid
ei tee midagi. Ühe koolipoisi
väitel lähevad õpetajad suitsetavatest koolilastest lihtsalt
tuima näoga mööda.
Eelkõige peaksid jälgima vanemad, et lapsed tervist ei kahjustaks. Kuid oleks hea, kui ka
õpetajad ja kooli juhtkond
saaksid enam jälgida vahetun-

Kutsehariduse parimad pagarid ja kondiitrid

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, Pärnu, 80098,
Telefon 444 8232
Toimetaja: Virgo Kruve
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Noorte infomessil Teeviit 30.
novembril toimusid Eesti Leivaliidu eestvedamisel ja SA
Innove toetusel kutsemeisterlikkuse võistlused pagaritele ja
kondiitritele. Võistlusel osalesid ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) võistlejad.
Noorte pagarite meistrivõistlusel saavutasid I koha PKHK
õpilased Eve Rist ja Jaanika
Jaaniste. Võidutöö valmimist
juhendas kutseõpetaja Terje
Steinberg. Võistluse teema oli
kolme nuudiga palmiksaiade
valmistamine. Kodutööna valmis leiva- ja saiataignast võistlustöö Minu kool. PKHK
iseloomustamiseks valmistati
mesilastaru, mis sümboliseeris
kooliperet kui sõbralikku ja
töökat ning kokkuhoidvat
mesilasperet.
Noorte kondiitrite kutsemeisterlikkuse võistlustel said Heina Teern ja Kristi Kasepalu II
koha, töö ettevalmistamist

juhendas PKHK kutseõpetaja
Angela Jõumees. Võistlustort
valmis teemal Esimene armastus ja võistlustööks valmistati 2
kg tort Amor, mida troonisid
roosast karamellist valmistatud
liblikad.

Kondiitrite kutsevõistlus:
valmib tort "Amor". Kristi
Kasepalu ja Helina Teern,
juhendaja Angela Jõumees.

dide ajal kooli ümbrust.
Abilinnapea Simmo Saare
sõnul saaks sellega hoida koolide mainet. Samuti säästaks
see laste tervist ning tagaks
parema eeskuju algkoolide astmete õpilastele. Et suitsupakid
lasteni ei jõuaks, peaksid kõik
müügikohad olema suitsupaki
müümisel väga tähelepanelikud. Igalt noorelt suitsuostjalt
tuleb küsida dokumenti.

Munitsipaalpolitsei käsutuses
on juba hulk alaealistele sigarette müüvate müügikohtade
nimesid.
Kuna lähiajal plaanitakse rakendada alaealiste tubaka müümise eest ka sanktsioone, palume müüjatel olla tähelepanelik ja jälgida, kellele nad
suitsu müüvad.

Detailplaneeringute väljapanek
Aia tn 30b
Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 12.- 31. detsembrini on Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringuala suurus on 685 m2. Planeeritav ala asub
kesklinnas Aia ja Kajaka tn nurgal ning hõlmab Aia tn 30b kinnistut. Arhitekt Piret Looveer on teinud Aia tänava linnaehitusliku analüüsi lõigus Karja tn - A. H. Tammsaare pst. Töö mahus
on analüüsitud võimalikku arengut Aia tn 30b kinnistul.
Piirkonda sobib väikesemahuline majutusasutus ümbritseva linnaehitusliku keskkonna ja kesklinna ning ranna kauguse tõttu.
Sellest lähtuvalt muudeti Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu
lahendust, vähendades kinnistul ehitusalust pinda.
Detailplaneeringuga kavandatav juurdeehitus ning rekonstrueritav hoone lubavad krundile rajada 32kohalise majutusasutuse.
Suurim ehitusalune pind on 275 m2. Hoone lubatud suurim kõrgus on 11m. Luba-tud korruselisus on 1 maa-alune ja 3 maapealset korrust. Aia tn pool on projekteeritav hoone 5m ulatuses
kahekordne, keskmine osa ning juurdeehitus kolmekordsed.
Haapsalu mnt 66, 68
12.- 31. detsembrini on Haapsalu mnt 66, 68 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneering algatati kinnistu
jagamise eesmärgiga. Detailplaneeringuala suurus on 1721 m2.
Planeeritav ala asub Vana-Pärnu linnaosas. Arvestades ehitisi
jagatakse olemasolev väikeelamumaa kasutussihtotstarbega kinnistu kaheks 600 m2 suurusega ja 1121 m2 suurusega väikeelamumaa sihtotstarvetega kruntideks, millele on planeeringu järgi
lubatud ehitada 2 hoonet maksimaalse hoonestuskõrgusega 8m.
Detailplaneeringud on väljas linnavalitsuse esimesel korrusel
Suur-Sepa 16. Nendega saab tutvuda tööpäeviti kell 8-16.
Ettepanekud saata posti teel või elektronpostiga
ulle.tuulik@lv.parnu.ee või kohapeal.
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Prügi sorteerimist alusta lihtsatest asjadest
Viimasel ajal on palju räägitud, et uuest aastast ei võeta prügilas vastu sortimata olmejäätmeid ning igaüks peab kodus
jäätmed sorteerima. Et jäätmeid töödelduks pidada, tuleb
segaolmeprügist ehk prügimäele ladestamisele minevast prügist eraldi koguda ohtlikud jäätmed, pakendid, vanapaber ja
papp ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.
Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist
Kuna praegu on talv ning aiaja haljastusjäätmeid eriti ei
teki, siis sel teemal siinses
artiklis ma pikemalt ei peatu.
Jäätmete sorteerimist
tuleb õppida
Inimese jaoks, kes on harjunud
kogu prügi ühte kasti panema,
tundub prügi jagamine edaspidi kolme kasti vahel kahtlemata üliraske kui mitte võimatu.
Jäätmete sorteerimise juhendites kirjutatakse, et pakendi
konteinerisse võib panna jogurtitopsi, aga enne tuleb see
puhtaks pesta ning samasse
konteinerisse võib panna ka
võitopsi, aga sellegi peab enne
puhtaks pesema ja et paberikonteinerisse võib panna raamatuid, aga raamatukaaned
sinna ei sobi jne. Keeruline,
kas pole?
Nagu kõiki teisi asju, tuleb ka
jäätmete sorteerimist õppida ja
õppimist alustatakse alati lihtsamatest asjadest. Alustame
algusest. Kolm kasti, mille
vahel kodus ja ka tööl tekkinud
prügi tuleb ära jagada, on vanapaberi, pakendite ja segaolmeprügi konteiner.
Vanapaber
Vanapaberi eraldi kogumist
võiks alustada näiteks vanade
ajalehtede, pappkarpide (toiduainete ümber olevate karpide,
kingakarpide jmt), vihikute ja
kaustikute eraldi kogumisest
ning vanapaberi konteinerisse
viimisest.
Enamasti on kõigil kodus nn
diivanilaud, mille alumisele
riiulile kogunevad paari nädala
ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised. Neid on vaja sealt
vaid korra mõne nädala tagant
ära võtta ning vanapaberi kon-

teinerisse toimetada.
Papist pakendeid vaevalt keegi
tahab diivanilaua all koguda,
seega on nende jaoks vaja eraldi koht leida. Aga kui pappkarbid kokku voltida, siis ei võta
need ka palju ruumi.
Kui eelpool nimetatu on juba
harjumus, on aeg hakata pead
murdma, kas seinakalendri,
joonistuspaberi,kingituste pakkepaberi, majapidamispaberi ja
küpsetuspaberi võib samuti
sinna konteinerisse viia või ei.
See on juba keerulisem probleem  seinakalendrid ja joonistuspaberid võib ja tuleb
panna vanapaberikonteinerisse, aga näiteks vahatatud pakkepaberit ei tohi sinna viia, sest
seda ei ole võimalik taaskasutada.
Samuti ei tohi vanapaberi konteinerisse panna kasutatud ja
märga või määrdunud majapidamispaberit ja küpsetuspaberit, kuna neid ei taaskasutata.
Lisaks halvendavad märjadmäärdunud paberid teiste ajalehtede ja pappkarpide kvaliteeti
ning võivad need muuta kasutuskõlbmatuks. Ka pappkarpide ja vanade ajalehtede vanapaberi konteinerisse viimisel
tuleb jälgida, et need ei oleks
määrdunud ega märjad.
Pakendid
Pakendite eraldi kogumise esimene samm on tavaliselt pandipakendite kogumine ja kokkuostu viimine. Võrdlemisi
lihtne on ka muu joogitaara
(mahlapakkide, klaasist purkide, veini- ja shampusepudelite jne) eraldi kotti kogumine ja korra nädalas või vastavalt vajadusele pakendikonteinerisse viimine.
Tubase ruumi kokkuhoiu mõttes tuleks kõik pakendid võimaluste piires kokku pressida
ja ka pakendikonteiner mahutab siis enam. Samuti võiks

kergemate ülesannete hulka
kuuluda leiva-saia pakkimiseks
kasutatud kilekottide, tühjade
shampooni, dushigeeli ja nõudepesuvahendi pudelite pakendikonteinerisse toimetamine.
Kui needki tegevused juba lihtsad tunduvad, on aeg hakata
mõtlema plastikust karpide,
konservpurkide, jogurtitopside,
majoneesipudelite jmt pesemise ning eraldi kogumise
peale. Pakendite pesemise all
mõeldakse seda, et pudelid,
karbid, purgid, tetrapakid loputatakse veega üle ja lastakse
suurem vesi maha nõrguda.

jäätmed ära sorteerida, siis
mida panna segaolmeprügi
konteinerisse. Sinna viiakse
toiduainete jäägid (näiteks kartulikoored, riknenud puuviljad
või nende puhastamise jäägid),
kohvipaks, teekotikesed, kasutatud majapidamispaber, märjad või määrdunud ajalehed,
kasutatud pabernõud, fooliumpaber, jäätise- ja kommipaberid, katkised majapidamistarbed, elektripirnid, katkised
nõud, samuti määrdunud pakendid, pooltäis pakendid (näiteks halvaks läinud ketshup
koos pudeliga, aegunud kreemipurk jne), vorstikiled jms.
Segaolmejäätmete konteinerisse ei tohi kindlasti panna
ohtlikke jäätmeid (patareisid,
akusid, aegunud ravimeid,
pooltäis värvipurke vmt).

Jäätmete
sorteerimisest
ei saa üle ega
ümber.
Varem või hiljem
tuleb see selgeks
õppida.

Segaolmeprügi
Svammi ja nõudepesuvahendiga ei ole vaja pakendeid küürima hakata. Kui jogurt on topsi
külge kuivanud ja õlipudel
liiga rasvaseks muutunud või
kilest pakendist õline heeringas
välja võetud, on ilmselge, et
nende pesemine kulutaks liiga
palju vett, nõudepesuvahendit
ja aega. Seetõttu ei ole mõistlik
ennast sellega koormata. Need
pakendid tuleb panna segaolmeprügi konteinerisse.
Paljud küsivad, et kui kõik

Lihtsad näpunäited
Jäätmete sorteerimisel tuleb
meeles pidada kahte asja.
Esiteks peab pakendi ja vanapaberi konteinerisse panema
kindlasti puhtad jäätmed.
Vastasel juhul rikutakse konteineris olevate jäätmete kvaliteeti ning halvemal juhul ei ole
neid siis võimalik enam taaskasutada ja tuleb ikkagi prügimäele viia. Teiseks võiks lähtuda rusikareeglist: kui ei ole
päris kindel, kas üks või teine
asi vanapaberi või pakendi
konteinerisse sobib, siis on
parem panna see segaolmeprügi konteinerisse.
Jäätmete sorteerimisest ei saa
üle ega ümber. Varem või hiljem tuleb see selgeks õppida.
Kahjuks ei ole enam aega
mõelda, et teen seda kunagi.
Kahtlemata ei jõua kõiki üksikasju 1. jaanuariks 2008 selgeks õppida. Oluline on, et
algus oleks tehtud ja prügi sorteerimise harjumus saaks omaseks. Kui praegu ähvardavad
jäätmevedajad, et uuest aastast
hakkab sorteerimata jäätmete
äravedu maksma kaks korda
enam, siis paari kuu pärast võib
juhtuda, et sorteerimata jäätmeid ei veeta enam üldse ära.

Toetus juhtkoera ülalpidamiseks
Aika Palm
Vanurite ja puuetega
inimeste hoolekande
peaspetsialist
Alates jaanuarist hakkab linnavalitsus toetama nägemispuudega inimesi, kelle abivahendiks igapäevase eluga toimetulekul on pimeda juhtkoer.
Hetkel on meil kaks nägemispuudega inimest, kelle igapäevaseks saatjaks on juhtkoer.
Pärnu Pimedate Ühingu esinaine Juta Adams pöördus sotsiaalosakonna poole ettepanekuga, et linn võiks toetada
pimedaid juhtkoeraga seotud
kulude katmisel. Juhtkoera
ülalpidamiseks ja hoolduseks
tuleb, erinevalt elututest abivahenditest, teha kulutusi pide-

valt. Aasta jooksul kulub koera
kuivtoidule, hooldusvahenditele ja vaktsineerimisele
ligikaudu 10 000 krooni. Veel
tuleb teha kulutusi täiendavale
toidule ja arstilkäikudele. Teatud aja tagant on vaja osta uued
spetsiaalsed juhtkoera rakmed,
mille hind on üle 2000 krooni.
Ühingu esinaine selgitas, et
nägemispuudega inimene põeb
tihti suhkruhaigust, mistõttu
väljaminekud suurenevad veelgi. Ta peab diabeedist sõltuvalt
tarbima kindlaid toiduaineid ja
südame kurnatuse tõttu kaltsiumipreparaate. Need ei ole retseptiravimid ega kuulu soodustustuste hulka jne. Kuna enamasti on nägemispuudega inimese sissetulekuks vaid riiklik
töövõimetuspension, võib tihti

olla puudest tingitud kulutusi
hoopis rohkem, kui riiklik pension katta suudab.
Linnavalitsus soovib, et puuetega inimesed tuleksid igapäevaeluga võimalikult iseseisvalt
toime, ja teeb selleks omalt
poolt kõik, mis vähegi võimalik. Juhtkoer on nägemispuudega inimesele suurepärane abi.
Seetõttu on juhtkoera ülalpidamis- ja hoolduskuludeks toetuse maksmine igati põhjendatud. Volikogule kinnitamiseks esitatud Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmise eelnõuga nähakse ette
juhtkoera ülalpidamistoetuse
maksmine kord kvartalis.
Abivajav isik peab taotluse esitama vaid esimesel rahaküsimisel. Edaspidi võib piirduda

sellega, et sotsiaalosakonda
pöördutakse vaid juhul, kui
andmed on muutunud.
Linnavalitsuse sotsiaaltöötaja
kontrollib juhtkoera kasutamist
ka Pärnu Pimedate Ühingu
kaudu. Ühing esitab aasta alguses vastava nimekirja. Toetuse
suuruse määrab igaks eelarveaastaks
linnavalitsus.
2008. aasta eelarves on juhtkoera ülalpidamistoetuseks
planeeritud 25 000 krooni.
Täpsemat informatsiooni selle
toetuse kohta saab sotsiaalosakonna vanurite ja puuetega
inimeste hoolekande peaspetsialistilt Aika Palmilt SuurSepa 16, kabinet 115 või tel
444 8129.
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Bussipileteid levitab uus firma!
Iirika Lehiste
Pärnu Linnavalitsuse teedespetsialist
Alates 1. jaanuarist levitab linna avalikul liiniveol bussipileteid
ning teostab sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli AS
Ühisteenused. Uued perioodipiletid ja sõidutalongid saabuvad
müügile samuti 1. januarist. Müügikohad on endiselt R-kioskid
ja postkontorid.
Bussivedusid teostab jätkuvalt AS GoBus. Detsembris ostetud
(GoBus`i) perioodipiletid kehtivad vastavalt märgistusele,
kuid mitte kauem kui 31. jaanuar 2008. Ka GoBus`i eelmüügi
sõidutalongid kehtivad sama kaua, seega palume need hiljemalt
jaanuarikuu jooksul realiseerida.
Teadaanne ei kehti maakonnaliinide nr 57 ja 40 kohta.
Linnavalitsus vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.
Kõikide piletiliikide hinnad jäävad Pärnu linna bussiliinidel
endiseks.

Reklaamide paigaldamisest
Pärnu linna maa-alale
Elo Juursalu
Ettevõtluse peaspetsialist
Kevadest kehtima hakanud linnavolikogu määrusega kinnitatud Linnavara valitsemise kord täpsustab Pärnu linna valduses oleva maa-ala kasutusse andmise reklaamialaseks tegevuseks. Spetsiaalselt ettevõtte asukohale suunava reklaami
paigaldamise nõuetes muutub see, et majandusosakond sõlmib
ettevõtjaga maa-ala kasutamise lepingu.
Reklaamiloa taotlus tuleb esitada endiselt linnavalitsuse planeerimisosakonnale, mis edastab selle majandusosakonnale,
juhul kui on tegemist linna valduses oleva maa-alaga.
Aprillist kehtima hakanud linnavalitsuse korralduse Pärnu
linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine kohaselt võib
ettevõtja kasutada linnale kuuluvat maa-ala reklaamialaseks
tegevuseks korralduses sätestatud tasumäärade alusel.
Ebaseaduslikult paigaldatud reklaamalused laseb linnavalitsus
kõrvaldada. Selliseks loetakse reklaam, mille eksponeerimiseks
puudub linnavalitsuse 14. jaanuari 2002 määruse nr 2
Reklaamilubade väljastamise kord p 1.2 kohaselt Pärnu
Linnavalitsuse planeerimisosakonnast väljastatud reklaamiluba.

Informatsioon kauplejale ja
majutusteenuse osutajale
Kaubandustegevuse seaduse järgi võib kaupleja ja kaubanduse korraldaja tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on
registreeritud majandustegevuse registris. Sama nõue
kehtib turismiseaduse järgi majutusteenuse pakkuja kohta.
Kaja Juhansoo
Ettevõtluse peaspetsialist
Pärnu linnas on praegu registreeritud 1684 kauplejat (sh jae- ja
hulgikaubandus-, teenindus- ning toitlustusettevõtted ja
kaubanduskorraldajad) ja 96 majutusteenuse pakkujat.
Viimasel ajal on tegevuskoha registreerimisel saanud tõsiseks
probleemiks hoone, kus ettevõtja kavatseb tegevust alustada.
Tihti puudub ehitise kasutusluba või ei vasta ruumide kasutusotstarve kavandatavale tegevusele.
Hoone osad müüakse või üüritakse välja enne ehitise
valmimist. Seejärel asuvad ettevõtjad kohe tegutsema.
Linnavalitsuse majandusosakonnale registreerimistaotluse esitamisel tabab neid halva üllatusena fakt, et kauplust või muud
tegevuskohta ei saa majandustegevuse registris registreerida.
Ehitusseaduse § 32 lõike 1 järgi on ehitise kasutusluba kohaliku
omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab
ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt
kavandatud kasutamise otstarbele.
Pärnu linna ehitusmääruse paragrahvis 30 on toodud tingimused kasutusloa saamiseks. See väljastatakse pärast ehitise
ülevaatust ja õigusaktidega ettenähtud nõuetele vastavaks tunnistamist. Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise osa on
võimalik funktsionaalselt ja ohutult kasutada.
Hoone kasutamise otstarbe muutmiseks peab omanik taotlema
uue kasutusloa. Ehitise kasutusloa puudumisel teeb majandusosakond tegevuskoha majandustegevuse registris registreerimisest keelduva otsuse.
Registreeringuta tegutsemise korral karistatakse ettevõtjat
rahatrahviga või määratakse sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
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Munamäe ja selle ümbruse kujundamine
aktiivseks vabaaja veetmise kohaks talvises Pärnus
Üldandmed

Projektiidee autor on 22aastane Pärnu elanik
KRISTO KASEMETS. Ta õpib Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledzhis kolmandal kursusel ärijuhtimist ja on
spetsialiseerunud projektijuhtimise moodulile. Autor
on väga huvitatud projektist, mis päästaks pärnakad
talveunest ja muudaks linna talvekuudel turistidele
atraktiivsemaks.
Projektiidee on kujundada Munamäe ümbrus atraktiivseks
vabaaja veetmise kohaks talvel. Kõige enam peaks see
puudutama Pärnu elanikke.
Samas meelitaks see ka turiste
ja annaks neile lisavõimaluse
leida huvitavat tegevust talvises suvepealinnas.
Autoril on erinevaid ideid, mis
muudaksid Munamäe ja selle
ümbruse atraktiivseks pikkadel ja pimedatel talvekuudel.
Järgnevalt esitab autor need
ideed.

Pärnu liikumispuudega lapsed saavad osa
tantsusaate tulust
Kanal2 saatesarja "Tantsud tähtedega" teise hooaja jooksul
koguti liikumispuudega lastele üle miljoni krooni. Annetuse
jagamisel liikumispuudega lastele on Kanal 2 partneriks Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liit.
Annetustest jagatavad toetused on eelkõige mõeldud lapse
kehalise arengu soodustamiseks, huvialaharrastusteks, taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks ja toimetulekuks
igapäevases elus. Pärnu linna liikumispuudega lapsed saavad
toetuse esitamise taotlusvormi oma piirkonna sotsiaaltöötajalt Kesklinna piirkond Suur-Sepa 16 kabinet 108, Mai piirkond
Metsa 14, Rääma piirkond Kaevu 27 ja Vana-Pärnu piirkond
Jannseni 5.
Toetust võivad taotleda liikumispuudega lapsed vanuses kuni
18 aastat, kaasa arvatud noored, kes õpivad gümnaasiumis,
puude raskusastmest sõltumata. Taotluse võib lapse eest esitada
ka tema vanem või eestkostja, sotsiaalhoolekandeasutus või
liikumispuudega inimesi ühendav mittetulundusühing. Ei toetata toitlustamist, riiete soetamist, eluasemekulude katmist vms.
Sihtkapitalist ei maksta rahalisi toetusi, vaid asjade, teenuste
või muu eest tasub Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit müüja
või teenuseosutaja arvete alusel. Arvel peab olema ära näidatud
toetust saava lapse nimi.
Toetuse taotleja peab esitama kuni 1 lehekülje A4 formaadis
taotluse, milles peab olema lapse ees- ja perekonnanimi,
isikukood, elukoht, ülevaade lapse liikumisega seotud probleemidest ning põhjendus, kuidas oleks võimalik sihtkapitalist
makstava toetusega last arendada, toetada, lisada näiteks ka
arengunägemus.
Eraldi peab olema välja toodud toetuse taotleja poolt soovitav
asi, teenus, koolitus vms ning selle võimalikult täpne maksumus, võimalusel ka teenuse osutaja, asja müüja ja koolituse
läbiviija andmed. Kui laps kuulub liikumispuudega inimeste
ühingu(te)sse, siis ka ühingu(te) nimi.
Taotluses märkida toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, suhe lapsega (lapsevanem, eestkostja, hoolekandetöötaja vms), kontaktandmed - e-postiaadress ja telefon.
Peale selle tuleks kirjutada, kas ollakse nõus lapse nime avalikustama meedias heategevust kajastavates materjalides.
Taotlused esitada 31. jaanuariks postiga: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Endla 59-108, 10615 TALLINN või
elil@elil.ee.

Kõigepealt väiksematele
pärnakatele
Munamäe Lõuna tänava poolsele küljele tuleks teha üks või
paremal juhul kaks korralikku
kelgurada väiksematele lastele.
Need rajad ei peaks võimaldama suuri kiirusi ja oleks
maksimaalselt ohutud. Suunaga Valliaasa ja Sanatoorium
Viikingi poole aga tuleks kelgutamise nautijate tõmbenumber.
Nimelt võiks autori arvates
taastada kunagise puust kelguraja, mis oli üks Munamäe
tõmbenumbreid. See kelgurada
meelitaks Munamäele ka keskealisi ja vanemaid inimesi, kes
tuleksid oma lastega ja saaksid
ka neile näidata, kuidas nemad
kunagi talviti just seal Munamäel ja selsamal kelgurajal
lõbusalt veetsid. Vana hea
puust kelgurada tekitaks kindlasti põlistes pärnakates nostalgiat ja häid mälestusi ning kujuneks nii vanemate kui nooremate pärnakate seas ahvatlevaks.
Väiksematele lastele võiks veel
kujundada Munamäe ümbrusesse nn Päkapikumaa või
Jõulumaa. See võiks välja
näha niisugune, et tervel Munamäge ümbritseval alal oleks
4-5 väikest majakest, kus
igaühes oleks päkapikud, kes
pakuksid lastele erinevaid
tegevusi. Majakesed võiksid
asetseda laiali Munamäe territooriumil. Lapsed võiksid saada algul endale Munamäe kaardi, mille järgi on hea neid
majakesi otsida. Suurema efekti saavutamiseks Päkapikumaale oleks vaja kaasata ka
Vallikäär, kus võiks asetseda
suurem Jõuluvana kontor. Vallikääru kaasamine oleks positiivne, kuid arvatavasti venitaks see territooriumi liialt
laiaks. Põhimõtteliselt peaks
Päkapikumaa või Jõulumaa välja nägema nagu kunagi Võistes Jõulumäel.
Meil siin Munamäe ümbruses
võiks olla selle väiksem variant.

Vanemate inimeste
rõõmuks
Munamäe Lastestaadioni poolsele küljele võiks pakkuda vabaaja veetmist natuke vanematele. Autori arvates annaks
sellest küljest välja kujundada
väikse lumelauanõlva. Seal
oleks tore just algajatel lauasõitjatel harjutada ja paremal
juhul annaks seal isegi väikse
hüppekoha meisterdada, mis
võimaldaks ka kogenumaid
lauasõitjaid mäele meelitada.
Kuna Pärnus ja lähiümbruses
pole kuskil lumelauaga sõitmise võimalusi ja huvilisi on
küllaga, siis pakuks see mõte
lumelauduritele kindlasti huvi.
Kohapeal võiks pakkuda lumelaua teenust (laenutust ja õpetust algajatele) mõni Pärnus
tegutsev ettevõte, kes võiks ka
laenutada kelgutamise vahendeid (näiteks suuri kummirõngaid jne).
Suusatajate rada
Murdmaasuusatamise sõpradele võiks ette valmistada lühikese sprindiraja. Suvel on Munamäe ümbruses väga hea uisutada rulluiskudega - miks
mitte pakkuda võimalust talvel
seal hoopis suusatada. Rada
võiks ühe variandi kohaselt
kulgeda pikalt ümber Munamäe. Juhul kui kelguradasid ja
lumelauanõlva ei tuleks, saaks
tuua suusarajale sisse ka kurvid
ja miks mitte väike tõus.
Parema variandina näeks autor
siiski pikalt ümber Munamäe
kulgevat suusarada, et saaks
teha ka kelgurajad ja lumelauanõlva. Autori andmetel on
Pärnus arvestatav hulk murdmasuusatamise huvilisi, kes
praegu käivad suusamõnusid
nautimas Raeküla metsas ja
Pärnust väljas Jõulumäel.
Munamäe ümber loodav suusarada annaks neile ühe lisavõimaluse. Kindlasti pakuks see
huvi suusavõistlusi korraldavatele inimestele, kes hetkel
korraldavad neid Raeküla metsas ja Jõulumäel.
Müük ja kauplemine
Munamäeplatsi Viikingi poolsesse otsa (kus on rulluisutajate
atraktsioonid) või siis teise võimalusena üle tee Tallinna väravate eest kulgevale alleele
võiks üles panna väikesed
müügikohad, kus kaubeldaks
käsitöö ja Pärnut tutvustavate
meenetega. Kuna selles piirkonnas liigub väga palju turiste, sobiks koht käsitöö ja
meenete müügiks.
Ühe võimalusena võiks nädalavahetustel olla kohal inimesed,
kes reaalselt näitavad, kuidas

kunagi ammu tööd tehti (sepad jne). Hiljem võiksid nad
käsitsitehtud asjad maha müüa.
Ümber Munamäe võiks samuti
pakkuda hobusaaniga sõitu.
See kõik huvitaks kindlasti turiste, vanemaid inimesi ja isegi
noori.
Munamäeplatsi
Postipoisi
poolsesse nurka (teise võimalusena praeguse rulluisupargi alale) võiks paigaldada lava
või suurema telgi, kus eri
ettevõtted saavad korraldada
perepäevi. Igal nädalavahetusel võiks mõni ettevõtte korraldada perepäeva ja talve lõpuks võiksid linnaelanikud valida parima perepäeva korraldaja, keda linn näiteks premeeriks. Ettevõtted mõtleksid üritusi ja võistlusi ise välja. Kui
kõik eelnevalt mainitud ideed
(kelgurajad, suusarajad, Päkapikumaa jne) teostuksid, an-

ja muuta elu Pärnus mõnusamaks. Autori nägemus on tuua
kokku pered, kes saaksid koos
lõbusalt aega veeta. Eesmärgiks on pakkuda ka ettevõtetele
võimalust näidata oma valmisolekut linnarahva vabaaja sisustamisel.
Probleemid
Nagu ikka, kaasneb ka selle
projektiideega erinevaid probleeme ja murekohti. Näiteks:
- Halvad ilmastikuolud
- Aeganõudev
- Küllaltki kulukas
- Parkimiskohtade vähesus
- Suhteliselt tihe liiklus
ümbruskonnas.
Eestile on kombeks ka väga
ettearvamatud talved. Ei saa
kunagi kindel olla, kas jätkub
lund, mis on äärmiselt vajalik
enamike antud projektiidees

Foto: Virgo Kruve
naks täitsa palju huvitavat korraldada. Selline perepäev oleks
ehk atraktiivne ka ettevõtjale,
kuna võimaldaks neile positiivset imagot.
Ringi ja Vee tänava nurka, kus
praegu on kiiged ja karussell,
võiks teha väikese kohviku ja
selle kõrvale üles panna elektrikarusselli. Karusselli all mõtleb autor rahulikult tiirlevat
atraktsiooni. kus saaks istuda,
kas siis mõne looma (põhjapõder, hobune) või näiteks
vankri peale. Samal ajal kõlaks
vaikne ja närverahustav muusika. Kohvik võiks pakkuda mõnusaid kuumi jooke, kergeid
suupisteid, maiustusi.
Munamäeplatsi ümbrus tuleks
loomulikult kaunistada jõulupäraselt, alal peaks seisma jõulukuusk.
Eesmärgid
- Päästa pärnakad talveunest
- Muuta elu Pärnus pikkadel
talvekuudel atraktiivsemaks
- Pakkuda eri huvi- ja
vanusegruppidele arvestatavaid vabaaja veetmise võimalusi
- Võimaldada veeta tervel
perel koos lõbusalt aega
- Kaasata Pärnu ettevõtteid ka
talvel inimeste vabaaja sisustamisele.
Projektiidee keskne eesmärk
on päästa pärnakad talveunest

väljapakutud tegevuste jaoks.
Lahenduseks oleks kunstlumi,
ehk rentida lumekahurit, sest
selle soetamine oleks liialt kallis. Ajaliselt läheks selle projekti elluviimine sel aastal küllalt kiireks.
Samas pole siin midagi võimatut. Kui terve projekt ellu
viia oma rahadega, läheks päris
kalliks. Lahendus oleks teha
ettevõtjatele ettepanek aidata
mingi osa projektist ellu viia.
Vastutasuks saaksid nad osutada oma teenuseid (nt lumelaua- või suusarent jne).
Projektiidee terviklik teostamine kujundaks Munamäe
ümbrusest Pärnu talvise vabaaja veetmise keskuse. Lisaks on
üle Vee tänava veel Lastestaadion, kus on liuväli ja riietusruumid koos pesemisvõimalustega, mis täiustaks tervikut.
Projekti elluviimine lubaks
peredel ühiselt aega veeta, eriti
nädalavahetustel. See süvendaks perede ühtekuuluvustunnet ja rahulolu oma kodulinnaga. Projekti elluviimine tooks
Pärnule positiivset tähelepanu
ja leiaks kajastamist teistes
Eesti linnades.
Kui linnavalitsus projektiidee
heaks kiidaks ja kui see oleks
teostatav, oleks autoril hea
meel projekti elluviimisel kaasa lüüa.
Konkursil auhinnatud töö

21. detsemberr 2007

MIS

PÄÄSTAB

PÄRNAKAD

TALVEUNEST

Pärnu talv 2008  pakasest sulani
Jaan Tomingas
Projekt, mis päästab pärnakad
talveunest peaks olema koostatud nii, et tegemist poleks
pelgalt ühekordse üritusega,
vaid kestaks läbi kõikide talvekuude. Huvitavaid tegevusi
peaks jätkuma pikema talvise
perioodi peale  s.o ühtse
nimetajaga ürituste sari.
Lisaks on vaja, et ettevõtmistesse kaasataks kõik vanuserühmad lastest pensionärideni ning üritustest osavõtmise
tingimused ei seaks piire kellegi rahakotile.
Ühesõnaga, üritustel peab
olema lai kandepind. Arvestada
tuleb, et igal talvel lund ja jääd
ei ole, mis meie põhjamaa
inimeste mõistes on saanud
talve sünonüümiks  seega
võiks/peaks tegevust jätkuma
ka lumevaeseks talveks.
Minu projekti koondnimi on
Pärnu talv 2008  pakasest
sulani
Millest koosneks kogu
projekt?
1. Suusasprint, uisuralli.
Kuna Pärnu jõgi on olnud see,
mille kallastel oleme elanud
aastasadade vältel ja ilma milleta Pärnu poleks Pärnu, siis
oleks vägagi loomulik, et
talvise tegevuse käigus kasutataks seda rohkem ära.
Korraliku jää ja lume olemasolul oleks väga efektne ja rahvast ligitõmbav korraldada
jõel, vana silla vahetus läheduses suusasprint/uisuralli,
mis (arvestades suusaalade
populaarsust Eestis) on väga

toimimisvõimeline. Üritus
oleks publikule jälgitav Vanalt
sillalt ja mõlemalt kaldalt.
Osavõtjad (profid, asjaarmastajad, noored, lapsed) oleks
vastavalt idee kujundusele ja
võimalustele. Ebasobivate
jääolude ilmnemisel saaks
suusaraja maha panna
Jaansoni rajale, mis on ennast
juba väga hästi tõestanud ja
rahva seas armastatud.
Kasutamaks ära meie uut
Rannapromenaadi võiks
(suusa)võistluse näiteks sinna
viia.
2. Lumepall. Talvisel ajal on
täiesti kasutamata meie linna
staadionid. Üheks variandiks
võiks olla lumepalli kaugusviske meistrivõistlused. See
võiks toimuda näiteks rannarajoonis Kalevi staadionil.
Vahendeid selle organiseerimiseks kuluks minimaalselt
ning halbade lumeolude või
ilmastikutingimuste puhul ei
esineks ka takistusi. Võistluse
läbiviimiseks on vaja: staadion, viskesektor (lumest
puhastatud ja jälgitav/ nähtav),
osavõtjad ja korraldajad.
Osaleda saavad kõik soovijad
 lastest pensionärideni (eraldi
võistlusklassid).
3. Talve teemaline moeshow.
Toimumiskoht Rüütli tänav.
Vaba õhu atraktsioon, kus
tutvustataks ja esitletaks
sügistalvist moodi. Esindatud
võiks olla kohalikud kauplused, üle Eesti ettevõtted ja
noored moekunstnikud või
laiemalt inimesed, kelle mood
ja riietus huvi pakub.

4. Minu kodu on minu kindlus. Tegemist oleks lumeskulptuuride (lumememm,
lumekindlused jms) ehitamise
võistlusega. Tavapärasest
erineks see sellepoolest, et
inimesed saaksid neid ehitada
oma kodus, aias (osa võiksid
võtta ka linna koolid, päevakodud, lasteaiad). Linn
kaasaks zhürii, kes hindaks ja
käiks kohapeal ning valiks
välja kõige huvitavama ja
omapärasema.
5. Fotokonkurss.
Fotokonkurss teemal Talvine
Pärnu. Näitus võiks toimuda
kusagil pärnakate jaoks veel
mitte päris avastatud kohas
ning välja panna võiks selle
talve lõpul.
6. Linnaosade vaheline
võistlus. Kuna Pärnu võiks
talvel olla atraktiivne eelkõige
enda inimestele, võiks toimuda linnaosade vaheline
võistlus, kus leitaks kõige
aktiivsem ja teotahtelisem linnaosa. Tegevusteks võiksid
olla sportmängud, viktoriin,
isetegevus jms. Võistluse
arvestusse saaks kaasata
eelpool ja järgnevates punktides toodud üritusi.
Boonuseks on ürituse mitmekesisus sinna kuuluvatel
võistlusaladel. Edukalt saavad
osa võtta vanemad inimesed
(viktoriin, isetegevus jne) ja
lastega pered (kogupereüritused, sobivad võistlused).
7. Kultuuriüritused Kõik
talvest. Oleks seotud talvega
ja selle temaatikaga.

Kontserdid, tantsupeod, väljapanekud, loengud, filmid
jne. Osa saaksid võtta kõik.
8. Tunne kodulinna.
Tervislik talvine värskendav
jalutuskäik mööda vaatamisväärsusi: Avasta Pärnu omal
käel!, mis on toodud Pärnu
Turismiportaalis
(http://www.visitparnu.com/in
dex.php?id=132)
9. Talilaat. Inimeste enda
tehtud/valmistatud kaubad
tooted (käpikud, sallid, käsitöö
jne (n.ö tavalise turukauba siin
välistaks). Potentsiaali näen
vanemate inimeste panuses
käsitöö pakkumisel. Võiks olla
mingi läbiv temaatika  nt
põhjamaa rahvad (pakutaks
rahvustoite, tutvustataks traditsioone, tavasid jne).
10. Atraktiivne Pärnu.
Teavitada ülejäänud Eestit
meediakanalite kaudu siinsetest üritustest ning esitada
ajakava. Lisaks võiks olla käigus tasuta (või soodus)bussid
Tallinn-Pärnu, Tartu-Pärnu jne,
et hoogustada inimeste tulekut
nendele üritustele. Kuna tegu
oleks ikkagi mitmepäevase
kavaga, võiks näiteks Pärnu
linn kokku leppida majutusasutustega, et soodustingimustel saaksid inimesed ööbida
ega peaks õhtul lahkuma.
Kaasata võiks pansionaadid,
tervisekeskused, veekeskuse.
Lisaks võiks need ettevõtmised lülitada MTO Tervislike
linnade projekti.
Konkursil auhinnatud töö

Talv jäägu talvele
Urmas Saard
Eestimaa täitub järjest enam
aastaringseid veemõnusid
pakkuvate asutustega. Spaad
võimaldavad raviprotseduuride
kõrval lihtsalt suve võimalusi
pikendada. Kuigi Pärnu on üks
esirinnas sammujaid, muutub
temagi osakaal konkurentsis
üha väiksemaks, mille tulemusena kuurortlinn ei pruugi
tulevikus eriti eristuda mitme
teise omataolise seas. Sellises
kontekstis võiks Pärnu suvise
linna kogu oma meluga kallutada jahedate ilmade saabudes
talvele.
Sisu
Talv võib kindlasti tulla ka
mitte midagi tehes. Paraku on
meie kliima selline, millele ei
või iialgi kindel olla. Seega
tuleb talv oma looduslikus
olekus kindlustada aastast aastasse kunstlikult. Täpselt
samamoodi nagu on olemas
soojendusega väli- ja sisebasseinid, saaks tekitada tehniliste
abivahenditega talvised olud.
Koha valikud
Munamäe park; Rannapark
Supeluse ja Kuuse tänava
vahel: miks mitte muulipoolne
osa; või koguni Mai rajooni ja

mere vaheline ala, kuhu saaks
luua täiesti uue ja sihipäraselt
kujundatud pargi koos kõigi
tehniliste rajatistega.
Nägemus kunstlikust
ökokeskkonnast
Lumekahurid kindlustavad
kogu talve jooksul mingi kindla looduslikult kauni piirkonna
koheva lumega. Tehniliste
üksikasjade lahtikirjutamist ei
pea siinkohal vajalikuks.
Mida edasi?
Kõigepealt on tegemist emotsionaalselt väga olulise
momendiga. Olenemata
kraadiklaasi pügalaseisust ja
lumevaegusest on Pärnu kindlas piirkonnas talv oma täies
hiilguses. Lisaks kunstliku
looduseime vaatemängulisusele võimaldab selline taust turismilinnale hulga aktraktiivseid ettevõtmisi, mida poleks
ebakindlas ilmastikus ilma
suurte riskidega arvestamata
kuidagi võimalik ette võtta.
Mõni näide:
Sanatooriumis viibija seisukohalt on arvatavalt lumega miinus15 kraadi märksa tervislikum, kui sama jahedas ilma
lumeta vabas looduses jalutada.

Läbi talve kestev lumeskulptuuride eksponeerimine.
Lumeskulptuure ei valmistata
ainult ühel-kahel päeval, vaid
järjepidevalt, vastavalt
huviliste arvule ja organiseerijate tarmukusele.
Lastele omaette lumesõjad, lumememmede
valmistamine jne
Ei saa välistada puht sportliku
osa, kuigi piiratud territoorium
ja ettevõtmiste paljusus ei luba
niipalju kui Raeküla või
Jõulumäe metsaalused.
Sportimine võiks olla suunatud olulisel määral lastele ja
eriti väiksematele lastele.
Sellises mõttearenduses oleks
ehk Munamäe park isegi sobilikum  suusa ja kelguradadega, võibolla mahuks sinna
isegi liuväli. Põnevust ja magnetit lisaks köistõstuk suusatajaile ja kelgutajaile. Seda küll
ainult atraktsiooni mõttes,
mitte praktilist vajadust silmas
pidades.
Hoopis teistsuguseid ja tulevikku suunatud võimalusi
pakuks Mai-mere vaheline ala
staadionite, sisehallide ja
muude rajatistega, mis
teeniksid talve üle rõõmutsejaid. Avaneks võimalus talve
pikendada ka kesksuvele.

Nõnda saaks Pärnu kaetud
suvel talvega ja talv spa-de
varal suvega. Nimetus suvepealinn muutuks nimetuseks
talvega suvepealinn.
Finantseerimine ja
tasuvus
See jäägu asjatundjate nuputada, aga võiks olla jagatud nii:
Eeluuringud, detailplaneering,
konkurss, projekteerimine,
kommunikatsioonide väljaehitus linna kulul. Edasi lepingulised suhted eraettevõtjatega. Võibolla oleks veel kolmandaks ühendavaks pooleks
mingi ühing. Loomulikult
saaks sellele taotleda raha
mõnest Euroopa fondist.
Majanduslik tasuvus ei pruugi
lähiaastail olla tajutav, kuid
kaugemas perspektiivis kindlasti. See oleks midagi
analoogset esimeste Pärnu
parkide istutamisega, mis lähiaastail polnud tasuvusemõttes
see, mis aastakümneid hiljem.
Lõppsõna
Usun, et mõttesse süvenemine
avastaks täiesti uue suuna turismilinna arengus, Pärnu
koguks tuntust kaugel väljaspool riigi piire.
Konkursil auhinnatud töö
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Ma juhtisin linna
Töövarjupäeval, 26. novembri hommikul seadsin sammud
Pärnu Linnavalitsuse hoone suunas, kus mind ootas ees
päev abilinnapea Olav Avarsalu töövarjuna. Ümber ehitatud endine polikliinikuhoone jättis linnavalitsusele sobiva
soliidse mulje. Olles saanud rinda uksi avava magnetkaardi, juhatati mind abilinnapea kabinetti.
Taavi Pukk
Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi
abiturient
LAUA TAGA ISTUNUD MEES
ei olnudki uhke ja üleolev, vaid täiesti sõbralik ja tore inimene.
Esmajärjekorras pärisin linnavalitsuse struktuuri ning osakondade töö kohta. Kui kell oli üheksa tiksunud, algas istung, kus
võeti vastu linnavalitsuse korraldusi.
Väga muljetavaldav oli istungisaali sisustus. Seda mitte oma
väärtuse, vaid just funktsionaalsuse tõttu. Arvutid laudadel
olid ühendatud arvutitega kabinettides  nii sai istungilt lahkumata sirvida tööarvutis olevat materjali.
Lisaks oli ruumi ühes seinas suur LCD monitor, millel hetkel
arutluse all punkt selgelt näha. Korralduste vastuvõtmine käis
konveiermeetodil  dokument vaadati kiirelt üle, istungil
osalejad said võimaluse küsimusi esitada ning kui neid polnud, oli korraldus vastu võetud.
KUI PÄEVAKORRAPUNKTID LÄBI,
sain Olavi käest infot Pärnus kavandatava arengu ning muu
huvitava kohta. Kell 11 oli plaanis igaesmaspäevane pressikonverents. Seal loetakse ajakirjanikele ette punktid, mis
istungil läbi võeti ning nad saavad küsimusi esitada.
Ajakirjanikud tundsid lisaks linnaisadele huvi ka minu ning
teise töövarju, Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi abituriendi vastu.
Loomulikult küsiti alles hiljuti terava kriitika all olnud teema
 liuvälja rajamine Keskväljakule  kohta. Siin artiklis ei
hakka ma seda enam lähedalt puudutama, kuid ei saa ka mainimata jätta, et minu arvates pole mõte sugugi halb.
PÄRAST PRESSIKONVERENTSI
oli jõudnud kätte lõunapausi aeg. Lõuna söödud, kibelesin
töökohale tagasi  ees oli ootamas nõupidamine. Nõupidamiste ruumis pidi toimuma palkade maksmise alane koolitus.
Linnavalitsuse üks mure on, et seal valitseks nn sisemine
õiglus, kus iga töötaja saab palka, mis on tehtud tööle vääriline. Nii oligi appi palutud spetsialist, kes selgitas palkade
maksmise põhimõtteid ning asutuse sisemise õigluse
põhimõtet. Kogu nõupidamine väga huvitav ning sain sealt
teada mitut huvitatavat asja.
Mainitud nõupidamine oli planeeritud päevakavas tol päeval
viimane. Siis asus Olav saabunud kirju läbi vaatama ning mina
sain fotodelt plaane uurida, millise ilme peaks Pärnu linn
järgnevate aastate jooksul võtma.
NÄHTUD IDEED
olid üsnagi julged ja modernsed, ent mõjusid samas hubaselt.
Kui kõik oli läbi vaadatud, tegi Olav mulle ekskursiooni
mööda maja. Sain näha eri osakondade tube ning tutvusin
paljude ametnikega.
Kõige enam jäi meelde vast arhitektide tuba oma jooniste ja
plaanidega. Õnnestus näha ka oma kooli, Sütevaka gümnaasiumi juurdeehitise maketti. Jõudnud suurele majale tiiru
peale teha, näitas kell juba tööpäeva lõppu. Tänasin meeldiva
päeva eest ning rääkisin, et nähtu ületas kõik mu ootused.
MINU EELARVAMUS
oli näha kohvitassi taga logelevaid ametnikke. Nii see aga
sugugi polnud. Silma jäi hoopis pidev töö inimeste ning linna
murede lahendamisel. Kõik ametnikud, keda kohtasin, olid
täiesti tavalised inimesed, kes tegid oma tööd nii tublisti kui
vähegi suutsid. Ja neile, kes arvavad, et ametnike palgad on
väga suured  ausõna ei ole, erasektoris võib teenida kordades
rohkem.
Astudes linnavalitsuse uksest välja, naeratasin  olin saanud
jälle kogemuse võrra rikkamaks.

Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise mälestusmärk kogub kõrgust.
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Törts tökatit meetünnis

Korrastatud rannaniidud
Pärnu linna rannaniitude
seisukorda mõjutavad
põhiliselt kolm olulist
tegurit: roostik, üleujutused ja sonnid.
Sigrit Kasemets
Keskkonna
peaspetsialist
Tähelepanelik linnakodanik
on ilmselt märganud rannas
roostiku pealetungi.
Võrreldes kümme aastat tagasi läbiviidud inventuuritulemusi hetkeolukorraga on
roostiku alla jäänud alad
oluliselt laienenud.
Pealekasvav pilliroog on väga
jõuline taim, mis ei lase teistel rohttaimedel enda kõrval
kasvada. Seepärast on taimestiku liigirikkus vähenenud.
Suur osa rannaniitudest on ka
üpris märjal alal, mistõttu ei
ole paljudest kohtadest võimalik pilliroogu niita. Siiski
on nii Raekülas kui ka VanaPärnus välja kujunenud piirkonnad, kus pilliroogu regulaarselt niidetakse. Seetõttu
on nende rannaniitude liigiline koosseis tänu sellele täiesti rahuldav.
Teiseks oluliseks teguriks on
üleujutused, mis toovad rannaniidul paiknevatesse tiigikestesse ehk sonnidesse palju
orgaanilist materjali (vetikate,
pilliroo jäänuseid). See kõik
settib sinna ja põhjustab sonnide nn kinnikasvamise.
Tagamaks rannaniitudele iseloomulike sonnide säilimise
on linnavalitsus jõudumööda
püüdnud sonne puhastada.
Esimesena puhastati 2005.
aasta sügisel Raeküla linnaosas Hirve tänava pikendusel paiknev rannalõugas
põhjasettinud prahist ja pilliroo risoomidest ning taastati
kraav kuni mereni.
Tulemus oli väga hea - vajalik
veerezhiim taastus. Taimed,
putukad, kalad ja linnud said
oma elupaika tagasi tulla.
Paranes ka piirkonna üldine
heakord. Nüüdseks on sellest
arenenud kaunis vaba aja
veetmise paik koos piknikukoha, lõkke- ja palliplatsiga.
Sel aastal soovis linn taas
Raekülas puhastustööd ette
võtta. Nüüd taheti Harju tänava pikendusel korrastada kolmest sonnist koosnevat kompleksi, mis on omavahel kraavidega ühendatud.
Linnavalitsus taotles tuge SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt 220 000 krooni,
linna kanda jäi 33 000 krooni.
Septembris ja oktoobri algul
said kõik kolm sonni koos
kraaviga mereni puhastatud.
Vaade tiikidele enne ning
pärast puhastamist on nagu
öö ja päev. Varem ei olnud
vaba vett näha, pinnal hõljusid taimetombud. Kallastelt
vajusid vette pilliroovarred.
Nüüd avaneb kaunis vaade
selgeveelisele tiigile, milles
võib parematel päevadel näha
erinevaid linde ujumas.
Linnavalitsus loodab, et ka
sellest kohast kujuneb piknikulaua ja palliplatsi lisamisel
mõnus koht aja veetmiseks.
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On vana tõde, et kui tausta ei tea, siis üksikjuhtumit ei mõista.
Toon ühe näite. Mõni kuu tagasi ilmus kohalikus maakonnalehes väike nupuke, autoriks endine pärnakas. Kurjas toonis
andis ta ekskaaslinlastele teada, et meie keskkond on räämas
ja kole, ning seda kohe alates Tallinna-poolsest sissesõidust.
Karl Kolla
Munitsipaalpolitsei
direktor
Kurb uudis, kas pole? Elame
lausmustuses ja kõntsas. Hea,
et leidus tallinlane, kes meie
silmad avas Edastatud informatsiooni ei pruukinud õigesti
mõista omadki, mida veel
võõras asjast arvata võis? See
sõnum ei sisaldanud tõtt. Aga
tausta tundmata võis tõe pähe
mõjuda küll.
Korrastamata krundid
Pooleteise aastaga on meie linnapolitseinikud loonud sellest
piisavalt selge pildi. Üle 450
patrulltunni linnamaastikul
tühja läinud ei ole. Pärnu maaala, 31,5 ruutkilomeetrit, jaguneb enam kui 7000 krundiks.
Omanikest moodustavad valdava enamuse eraisikud. Osa
maatükke on linna omad, osa
kuulub riigile (nn riigi reservmaa). Mõne kohta neist on linn
teinud taotluse krundid enda
valdusse saada. Viimaste hulgas on meie pargid, sõidu- ja
kõnniteed ning veekogude
kaldapealsed.
Suviti muutub iga aastaga kaunimaks meie kesklinn. Korras
on meil ka terved linnaosasid,
sest korteriühistud on väga
tublid. Enamik füüsilisi ja juriidilisi isikuid hoiab korras nii
oma krunti kui ka puhastusala.
Kui mullu juunikuust alates on
linnapolitsei koostanud korrastamata puhastusala tõttu 330
väärteoprotokolli, siis näiteks
Vana-Pärnu kinnistute puhul
tuli seda teha vaid kaheksal
korral. Kusjuures paljud sealsed elanikud on pensioniealised, kelle ihuramm ja rahakott erilist inglise muru aretada ei võimalda.
Korrashoiu suhtes probleemsed kinnistud on munitsipaalpolitseil kaardistatud. Pärnus
on neid 92. Piisava hooleta
maatükid jaotuvad linnaosade
vahel küllaltki ebaühtlaselt.
Enim on neid Räämal  40.
Järgnevad Raeküla (14), Ülejõe (12), Kesklinn (11), ala
Riia maanteest Pärnu jõe kaldani (8), Mai-Papiniidu (6) ja
Vana-Pärnu (1).
Linnapolitsei jätkab
kontrollreide
Mõistagi ei püsi üks linnapilti
rikkuv krunt mustas nimekirjas
nüüd ja igavesti. Kaardistatud
objektid ei ole kuust kuussegi
samad. Hea näide on J.W. Jannseni 47 kinnistu, mis enam
silma ei riiva. Samuti Riia mnt
108d, kus aastaid vedeles
ohtralt prahti ja mille omanik
tuima rahuga trahve maksis.
Nüüd on kinnistul alustatud
ehitustöid.
Paraku on isikuid, kes kuidagi
ei taha kaardilt maha minna.
Ühe firma hoole all olev krunt

Tallinna maanteel jäi mustuse
ja prahiga silma juba 14. septembril 2007. Firmast lubati
kõik kiiresti korda teha. 20. oktoobril oli pilt sama. Krundi
inetu seisundi fikseeris fotokaamera ka 23. ja 26. oktoobril.
Veel on räämas looduslikult
kauni Pärnu jõe kaldad. Aastakümneid on seal elatud n-ö
seljaga jõe poole. Kohati on
veeäärne lausa prügimäeks
muudetud. Inetu tagahooviga kaldakruntide omanikke on
vähemalt ühel korral ka tülitamas käidud.
Pärnu linnapolitsei jätkab kontrollreide ja sanktsioonide rakendamist.
Munitsipaalpolitsei
püsikliendid
Politseinikel on kogunenud
väärteomaterjal, mis lubab
eristada üsna selgeid omanikerühmi, kes linnale muret ja
piinlikkust tekitavad.
Äriühing, mis on kokku ostnud
kümneid krunte ning jätnud
need head müügihinda või
kasumlikke ehitusvõimalusi
ootama. Ka ühe krundi puhastusala nõuab hooldamiseks
inimkäsi, aega ja raha. Kümne
krundi peale tuleb kulusid hulgal, mis omanikke mõtlema
panevad. Nii kasutavadki paljud lihtsaimat lahendust  las
malts kasvab!
Omanik, kes ise Pärnus ei ela.
Suhtumise poolest sarnase profiiliga on ka väliseestlane. See
on isik, kes külastab Pärnut ja
vaatab oma kinnisvara üle
tavaliselt kord kuus. Läbisõidul
olles teeb ta kinnistul heakorratalguid. Paraku ei pea nii
pikast intervallist kinni lehe- ja
lumesadu.
Tähelepanu juhtimisel asutakse
reeglina probleemi lahendama
ja peagi leiab teise riigi kodanik seejärel oma varandusele
hooldaja.
Seaduskuulekate
krundi- või korteriomandi peremeeste vastu on munitsipaalpolitsei mõistev, kuid palub üldsuse, kõigepealt naabrite abi.
Välismaalast on vaja aidata
lihtsa selgitusega, et meil ei ole
veel nii nagu heaoluühiskonnas. Seal teeb kohalik omavalitsus koristustööd ise ära, milleks ta saab ligemale 50%
elanike tulumaksust. Meil on
see protsent 11,9.
Omanik, kes oma õigustes veel
kindel ei ole. Jutt on sugulastest või lihtsalt isikutest,
kelle omandiõigus ja selle piir
pole veel kohtu poolt või muul
viisil kindlaks määratud. Jagatakse puid ja maid, aga
heakorra eest ei taheta reeglina
hoolt kanda. Selline ebamäärasus on mõne objekti osas kestnud juba üle 10 aasta.
Samasse rühma kuuluvad kah-

Foto: munitsipaalpolitsei

juks ka isikud, kelle omandiõigus on kindel, kuid keda elab
ühel ja samal aadressil suur
hulk. Selles seltskonnas kipub
arenema mentaliteet, et tehku
teised, meid ju palju! Hiljuti
menetles linnapolitsei sarnast
kaasust kesklinnas, kus ühel
aadressil asuva kinnisvara omanikeks on 9 isikut. Omanikud
tahavad kõik olla, aga heakorrast ei soovita midagi kuulda.
Krundi omanik on riik. Riigimaa üle peab järelevalvet
keskkonnaministeerium. Riigi
esindaja kohapeal on maavalitsus. Vaatamata korraldajate
paljususele kipub heakord ikka
püsima Linnavalitsuse majandusosakonna pingutustel olukorda leevendada. Selleks küsitakse raha linnakassast ja teokamaid töökäsi MTÜ-st Tulevik.
Krundi peremeheks on kohalik
omavalitsus. Ka linn ei jõua
kõiki oma maid ühtlaselt korras
hoida. Pideva hinnatõusu foonil
tõstavad käed üles isegi riigihanke võitnud ja heakorrakohustuse võtnud erafirmad, mis
linnale teenust osutavad.
Nagu maksad, nõnda saad
Linnapolitseinikud jälgivad iga
päev, mis toimub linna parkides
ja talvel ka teedel-tänavatel.
Toimuvaga ei saa just alati
rahul olla  lehtede koristamine
ja äravedu on linna parke hooldavate lepingupartnerite pärusmaa, kuid eelarves ettenähtud
vahendid ja koristusettevõtja
poolt (algselt) küsitud madal
hind ei võimaldagi parema teenuse osutamist. Veelgi rohkem
on kahju, et tööde teostamisel
kasutatavate mehhaniseeritud
puhurite suurim efekt ei ole
mitte hea tulemus, vaid ümberkaudsete elanike häiritus
koristusagregaadi valjust häälest. Tallinnas on taoliste riistapuude kasutamine keelatud,
tulevikus võib see arutlusele
tulla ka Pärnu linnavalitsuses.
Koristamata lehehunnikud kutsuvad endaga liituma muudki
prügi. Valus on vaadata, kuidas
tuuleiil olmeprügi puhastatud
aladele laiali veab. Kindlasti
vajab linn elanike abi nii
lehekoristuse aegadel kui
järgnevatel talvekuudel.

Eelmise talve praktika näitas,
mis kohad olid libeduse tõttu
ohtlikumad. Kodanike telefonikõned, munitsipaalpolitsei
inspektorite tähelepanekud ja
traumatoloogidelt saadud info
selle kohta, kus nende patsiendid haiget said, aitasid kiiresti
teavitada kolme linnas heakorrateenust osutavat firmat.
Tänavu planeeritakse muuta
sellise info edastamine tunduvalt aktiivsemaks ja haarata
teavitustöösse ka linna juhtivad
ametnikud.
Tule ääres istun mina,
õhus lendvad sädemed
Need read vanast heast laulust
ehk otsesõnu ohust ei kõnele.
Siiski on hüljatud ehitiste peale
hea nina kodututel. Nad tungivad majadesse, teevad tuld
ning ohustavad hoonet ja ümbruskonda punase kukega.
Valveta majad võivad viia ka
raskete kuritegudeni, nagu näitasid traagilise lõpuga sündmused ühes Rüütli tänava korteris.
Linnapolitsei peab järelevalvet
hoonete üle, mis tühjana seisavad. Neid on linnas 41.
Mõistagi ei ole viiel ametnikul
pidevalt ülevaadet kõigest, mis
neil objektidel sünnib.
Politseinike tööaeg ei sisalda
öötunde. Suureks abiks on õhtused ja öised operatsioonid,
mida peetakse koostöös riigipolitsei ning Pärnu tuleohutusbüroo ametnikega. Muuhulgas
käiakse mahajäetud hoonetes.
Siiani on läbi viidud 13 ühisoperatsiooni.
Ei riik ega linn nõua hoone
omanikult sundasumist oma
vara keskele ega ka mingi erivalve korraldamist.
Päästeseaduse § 35 sätestab:
Kasutusel mitteolevate ehitiste välisseinas olevad ukse-,
akna- ja muud avad suletakse
või tõkestatakse muul viisil
neisse sissepääs kõrvalistele
isikutele. See on üleriigiline
nõue.
Külvake muru, tehke
parklad!
Linnastumine on toppama jäänud. Areneb maastumine. Pärnu umbruse väljadele ja puistutesse on kerkinud Seenekülad, Hirve, Pihlaka ja teised

linnakud. Tahetakse elada puhtas õhus ja vaiksemas miljöös.
Seda enam ollakse tegelikult
seotud linnaga, kus käiakse
tööl, ostetakse toitu ja muud
eluks tarvilikku. Sinna pargitakse autosid nii maalt kui linnast. Üsna sageli haljasaladele,
mis järjekordse sooja aja lõppedes ei pruugi enam roheliseks minna.
Väikesed rohulibled on linnarahva ühisvara. Neist ei tohiks hunnide kombel üle kimada. Veel näotum on haljasalade
poriseks sõitmine oma kaaslinlaste eluaseme juures, kus kulgeb teiste inimeste puhastusala.
Liiklus- ja parkimiseetika on
muutunud üsna küsitavaks.
Seepärast tuleb heakorra nimel
nõuda ka roheluse päästmist
autorataste eest. Ainuüksi
Hommiku tänaval hooletult
parkinu juhte on tulnud korrale
kutsuda 159 korda.
Liiklusmärgi eirajate seas on
neid, kes Aida ja Laia tänavate
vahelisel lõigul meetrite viisi
haljasala on hävitanud.
Nii võib purustada kõike.
Parklat võib nõuda ka Pärnu
lahte. 25. oktoobri 2007 hommikul kesklinna rannas mere
poole vaadanud linnakodanikud nägid üht limusiini otse
merevees parkimas. Küllap
näidati piltlikult soovi rajada
sinna Sunseti külaliste jaoks
parkla.
Demonstratsioonesinemine tõi
sõidukijuhile trahvi 3000 krooni.
Lõpetuseks
Sügav kaastunne neile rohkem
kui 6000 korralikule ja hoolsale linnakodanikule ning
nende pereliikmetele puhuks,
kui juhtub kohale sõitma mõni
pahalane, kes nende rohkete
hooldustundide käigus rajatud
lilleilu sekunditega ära nullib.
Samas siiras tänu neile (headele eidekestele-koduhoidjatele, noortele, korteriühistute
aktivistidele), kelle haldusalas
on hea ja meeldiv käia nii suvel
kui ka talvel.
Linnapolitseinikud üritavad
aidata, et tublide tööd-vaeva ei
mõnitaks lohakate ja ükskõiksete jõmmide räämas krundid
või hiidprotektoriga maasturikummid.
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2007. aasta  suur samm
munitsipaalelamute ehituses
Sel aastal sai linn juurde 2440,8 ruutmeetrit elamispinda, mis
on mõeldud õigusjärgseile omanikele tagastatud elamute
üürnike elamispinna probleemide lahendamiseks. Tänane linnavalitsus on suutnud varasemate aastate linnamajade ehituse korda saata ühe aastaga.
Liivi Vaidla
Elamumajanduse
peaspetsialist
Maikuus valmis 21 korteriga
munitsipaalelamu Liiva tn 8.
Rahva hulgas Lepatriinumajaks kutsutud elamus said uue
kodu sundüürnikud, kes on nii
maja asukoha kui ka ehituskvaliteediga väga rahul.
Hoone aluseks on tüüpprojekt,
mis valmis projektibüroos PG
Projekt arhitekt Anne Vaisma
käe all. Eesmärgiks oli saavutada elamu välisviimistluses lihtsate vahenditega omanäoline ja
linna üürimajale äratuntavalt
iseloomulik joon. Ehitas AS
Renet.
Jõuluks saavad oma uue kodu
võtmed kätte veel 42 sundüürnikku.Valmivad munitsipaalelamud aadressil Rohu tn
58c. Ehitatakse sama tüüpprojekti järgi, kuid arvestada tuli
kinnistul juba varem asunud
kasutuskõlbliku vundamendiga. See määras hoone piirid ja
plaanilahenduse.
Vundamendile mahtus kaks
elamut.
Välisilme võtmeelementideks
on jälle erkpunased rõdupiirded, mis paljudele hiirte juus-

tu meenutavad.
Projekteerimisel on arvestatud,
et suurem osa saabuvatest
üürnikest on eakad inimesed.
Nende vajadustest lähtudes on
kohandatud invakorterid ja lift.
Ehitajaks sai seekord AS JartKonsult.
Ühe aasta jooksul 63 korteri
juurdeehitamist võib kindlasti
suureks edusammuks pidada.
Oleviku hindamiseks tuleks
meenutada minevikku.
Varem ehitati linnakortereid tänasest tublisti
vähem
Aastal 2000 otsustas Pärnu
Linnavalitsus investeerida elamumajandusse, asudes rekonstrueerima endist REVi ühiselamut Lai tn 17. Selle projekteeris OÜ Henri projekt, maja
arhitekt oli Tõnis Palm. Ühiselamu ehitati ümber 26 korteriga hooneks. Elamispinda tekkis 961 ruutmeetrit.
Aastal 2003 ehitati ümber ühiselamu Liiva tn 8d.
Projekteerimise ja ehituse riigihanke võitis AS Jart-Konsult,
arhitektiks oli Priit Matsi.
Munitsipaalelamufondi lisandus 21 uut korterit, elamispinda 866,2 ruutmeetrit.

moodustasid näiteks kuni 300
krooni suurused trahvid kõikidest määratud trahvidest 871
ehk 75%.

Simmo Saar
abilinnapea
Kõigepealt arvudest. Selle
aasta 1. jaanuarist 1. detsembrini menetlesid munitsipaalpolitsei ametnikud liikluseeskirja
sätete rikkumisi 1109 korral,
heakorra nõuete rikkumisi 244
korral ning tubakaseaduse
sätete eiramist 146 korral.
Avaliku korra rikkumisi menetleti 33 korral, koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisi 32 korral, alkoholiseaduse
nõuete rikkumisi 20 korral
ning ehitusseaduse nõuete rikkumisi 5 korral.
Rahalisi karistusi tuli kokku
määrata 1162. Kuna linna palgal olevate korravalvurite eesmärk pole sugugi mitte trahvide tegemise teel linnakassa
täitmine vaid ikka eelkõige
järelevalve teostamine ja linnakodaniku abistamine, siis

Munitsipaalpolitsei ja politseiprefektuuri koostöö
10. jaanuaril 2007 sõlmiti linnavalitsuse munitsipaalpolitsei
ja Lääne Politseiprefektuuri
vahel koostööleping. Selle
tulemusena on läbi viidud 13
ühist politseioperatsiooni.
Kontrolliti avalikku korda, tu-

Hea hoo on sisse
saanud
kuriteoennetus.
bakatoodete ja uimastite tarvitamist ööklubides ning koos
Lääne-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo ametnikega ka
tuleohutuse tagamist lõbustusja toitlustuskohtades.
Hea hoo on sisse saanud kuriteoennetus  uimastiennetuse
peaspetsialisti üleviimine munitsipaalpolitsei koosseisu ning
kodanikualgatusel toimiva süüteoennetuse ümarlaua (esimene
kokkusaamine
septembris)
kokkukutsumine ja töölehakkamine on andnud linnavalitsusele mitu head mõtet, mis

Pärnu arvudes

Pärnu linna elanike arv on käesoleval aastal tasapisi suurenenud, võrreldes aastaga 2006. Möödunud aasta seisuga 31.12.2006 oli elanike
arv Pärnu linnas 43436.Kõik märgid näitavad, et selle aasta lõpuks rahvaarv linnas suureneb. Eelistatumaid piirkondi elamiseks peetakse
kesklinna ja rannarajooni. Sellel aastal maksab Pärnu Linnavalitsus sünnitoetust 4000 krooni Pärnu linna registris olevatele lastele. Statistika
näitab, et sündide arv linnas suureneb. Pärnu Linnavalitsus maksab
ainsa kohaliku omavalitsusena kõrgharidusega noore spetsialisti toetust. Toetuse suurus on 1000 krooni kuus ja toetus makstakse 12 kuu
jooksul. See toetus motiveerib paljusid noori inimesi töötame ja elame
Pärnu linnas.
Pärnu Linnavalitsuse tähtsamad sündmused
Kõige suuremaks sündmuseks oli kolimine Suur- Sepa 16 majja.
Samuti moodustati sellel aastal iseseisva asutusena volikogu kantselei.
Esmakordselt korraldatud TERE PÄRNU SÜGIS sai sooja vastuvõtu.
Planeerimisosakonnas
Ehitusjärelevalve teenistuse tegemistest faktid:
2007. väljastatud 680 ehitusluba (sh. kirjalikud nõusolekud) 321 kasutusluba.

Liiva 8b munitsipaalkorteris on hubase kodu
leidnud Hilda Karotamm
Aastal 2005 osteti Metsa tn 7a
elamu. Tegemist on 16 korteriga majaga, milles on elamispinda 591,2 ruutmeetrit.
Kokku on eelnevate aastate
jooksul renoveeritud 2418,4
ruutmeetrit elamispinda, ehk
endiste ühiselamute asemel
täienes munitsipaalelamufond
63 ajakohaselt renoveeritud
korteriga. Tänane linnavalitsus
on suutnud sama korda saata
ühe aastaga.
Linnal suur osa majade
rahastamisel
2007. aasta elamuehitus maksab kokku 47,76 miljonit
krooni. Tegemist on linnale
suure summaga, kuigi probleem iseenesest on riigi oma
ehk riikliku omandireformi
otsene tagajärg. Viimastel aas-

tatel on olnud võimalus läbi
SA Kredexi taotleda riigilt
munitsipaalelamufondi suurendamiseks tagastamatut toetust.
Maksimaalne toetussumma on
aga iga taotluse korral kindlaks
määratud.
Nii ongi linnavalitsus küll iga
ehitatava elamu puhul toetust
taotlenud ja need taotlused on
ka rahuldatud, ent kõigi kolme
käesoleval aastal ehitatava
elamu jaoks on saadud ainult
13 miljonit krooni. Seega võib
öelda, et linna osa probleemi
lahendamisel on olnud kandev.
Linnavalitsus mõistab, et
omandireformiga riigi poolt
hüljatud inimesed on siiski
meie linna kodanikud ja püüab
neid täie vastutustundega aidata.

2007 munitsipaalpolitsei esimene täisaasta

Möödanikku tõttav aasta on kindlasti meeldejääv. Alustuseks
kõlbab vast ka tõik, et 2007. aasta oli munitsipaalpolitseile
esimene nn täisaasta.
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süüteoennetuse arengukavasse
ka kirja on pandud.

Eesti esimene
hoiatussüsteem
Eesti esimene hoiatussüsteem
sai volikogult varaliste kohustuste võtmise teel rohelise tule.
Tänaseks on alla kirjutatud
hankeleping, mille tulemusena
muutub PAUH ideest reaalsuseks. Tegu on esimese omalaadse süsteemiga Eestis, mille
tulemusena on vajadusel garanteeritud elanikkonna ööpäevaringne teavitamine.
Loodan isiklikult, et PAUH
(v.a õppustel) kunagi tööle
hakkama ei pea. Kuid eks nii
ole ka auto turvavarustusega 
on hea ja normaalne, kui turvapadjad ja turvavööd jäävadki
n-ö kasutamata. Kuid liiklemist ilma nendeta me enam
ette ei kujuta.
Kriisireguleerimisalane
koostöölepe
Meenutada võiks veel paljugi.
Kas või seda, et 2007. aastal
kirjutati alla kaheksa erineva
osapoolega kiisireguleerimisalane koostöölepe, mille tulemusena peaks paranema osapoolte vaheline koostöö ja ressursside kaardistamine.
Meenutada võiks ka uudse
tehnilise lahenduse juurutamist
linna ülekäiguradade valgustamisel.
Kahjuks on mööduv aasta

meelde jäänud ka ebameeldivate asjade poolest: Inimeste
turvatunne on saanud kannatada. Eks süüdlasi on siin mitmeid, alustades haridussüsteemist ning lõpetades politsei
ja ajakirjandusega.
Meedia kasvatab trükiarvu inimkannatustega
Peatuksin viimasel kahel 
ajakirjanduse soov keskenduda
vaid üksikjuhtudele ja nende
tähtsustamisele on kahtlemata
ebaõiglane. On kahju, et mõne
kodaniku kannatuste abil on
meedial võimalik nii mõnigi
priske trükiarv enda nimele
kirjutada. Üldine mulje ja
kodaniku enesetunne aga...
Kindlasti on kahju, et politsei
on pidanud üle elama mitu järjestikust reformi ning lehvima
erinevate ministrite käes kohati
lausa tuulelipuna. Nii ka nüüd
 preventatiivset tegevust (politsei kohalolek) tänavatel peetakse vähetähtsaks, põhilisena
tuuakse esile vajadus teostada
liiklusjärelevalvet.
Tore, kuid liiklus pole veel
kõik. Kui ta seda oleks, võime
ennast tõeliseks autosõprade
riigiks kuulutada, kus loevad
vaid su auto mark, liiklemiskiirus ja kehtivate liikluskaristuste arv.
Jätkame oma tööd uuel aastal
uue hooga. Head vana lõppu ja
paremat uut!

Sotsiaalosakonnas
Alates 01.05.2007 alustati täiskasvanutele päevakeskuse teenuse osutamist MTÜ Shalomi Abikeskus poolt. Päevakeskuse eesmärgiks on
tagada koht päevaseks viibimiseks ja tegevuseks eelkõige neile Pärnu
linna inimestele, kellel puudub kindel elukoht ja kes seetõttu kasutavad
ööbimiseks Suur-Posti 18b asuvat täiskasvanute varjupaika.
Teenust osutatakse lepingu alusel, Pärnu Linnavalitsuse tellimusel.
Kultuuriosakonnas
1. jaanuar 2007 alustas tööd Pärnu Filharmoonia
7. märts 2007 Pärnu kultuuri aastapreemia pälvis Sven Kivisildnik
16. mai 2007 Jannseni preemia pälvisid Hilja Treuberg ning Lembi Taev
(postuumselt)
29.-30. juuni Pärnu Hansapäevad
15. august 2007 asus Pärnu Linngalerii juhatajana tööle Alar Raudoja
1. oktoober 2007 Pärnu muusika aastpreemia pälvis Pärnu
Linnaorkester
november 2007 algasid Pärnu Keskraamatukogu juurdeehitustööd
5.detsember 2007 Pärnu kunsti aastapreemia pälvis kunstirühm
NonGrata
detsember 2007 valmis Pärnu Spordihalli projekt
Haridusosakonnas
jaanuar-juuli - Pärnu linna kollektiivide ettevalmistamine ja osalemine
10. noorte laulu- ja tantsupeol
juuli -august - Suur - Sepa 16 hoonesse kolimine
juuni-august - Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Väikese Vabakooli kolimine Noorte väljak 2 hoonesse
31. august - Slaavi põhikooli tegevuse lõpetamine
1. september - Raeküla Gümnaasium sai algklasside maja
1. september - üleriigilise koolirahu väljakuulutamine Pärnus
november - Laste- ja noortesõbraliku linna tiitli kaitsmine

Pärnu Munitsipaalpolitsei 2007
10. jaanuar. Linnavalitsuse munitsipaalpolitsei ja Lääne
Politseiprefektuuri koostöölepingu sõlmimine.
23. jaanuar. Esimene politsei ja munitsipaalpolitsei ühisoperatsioon tubakaseaduse täitmiseks koolide ümbruses.
26. jaanuar. Teine suurem politsei ja munitsipaalpolitsei
ühisoperatsioon linnas avaliku korra kindlustamiseks;
30. märts. Munitsipaalpolitsei kohtumine MTÜ Tulevik juhtkonnaga ja tutvumisvisiit MTÜ-sse.
5. aprill. Munitsipaalpolitsei ja Politsei ühisoperatsioon Pärnu
linna tänavatel turvalisuse tagamiseks.
23. aprill. Munitsipaalpolitsei direktor Karl Kolla ja linnavalitsuse liikmed kohtuvad Raeküla rahvaga.
29. aprill kuni 9. mai. Munitsipaalpolitsei korraldas ühisoperatsioone Politseiosakonna, Kaitseliidu, Piirivalve Kaitsejõudude ja
turvafirmadega linnas korra tagamiseks.
7. mai. Linnavalitsuse munitsipaalpolitseisse asus tööle uimastiennetuse peaspetsialist Ketri Kupper.
22. mai Munitsipaalpolitsei direktor Karl Kolla ja linnavalitsuse
liikmed kohtuvad Mai elurajooni elanikega.
29. mai. Abilinnapea Simmo Saar ja munitsipaalpolitsei direktor
Karl Kolla osalevad siseministeeriumis sisejulgeoleku alasel
konverentsil.
5. juuni. Pärnu Munitsipaalpolitsei saab ühe aastaseks.
6. - 9. juuni. Munitsipaalpolitsei, politseiosakonna ja Pärnu
Päästemeti töötajad korraldasid tuleohutuse ja korra
tagamiseks ühisoperatsioone linna lõbustusasutustesse.
27. juuli. Munitsipaalpolitsei kolib Kuninga tänavast linnavalitsuse vastrenoveeritud majja Suur-Sepa 16.
6. august. Linnavalitsuse esimene istung uues majas.
3. september. Munitsipaalpolitsei operatsioon turvalisuse
tagamiseks linnas.
10. september. Munitsipaalpolitsei uimastiennetuse peaspetsialist Ketri Kupper Soomes Emäsalos uimastialasel konverentsil.
17. september. Abilinnapea Simmo Saare ettevõtmisel süüteoennetuse ümarlaua moodustamine Linnavalitsuse juurde.
19. oktoober. Munitsipaalpolitsei poolt väljakuulutatud riigihanke "Pärnu varajase hoiatussüsteemi (PAUH) projekteerimine
ja ehitamine" tulemuste selgumine.
7. november. Allkirjastati PAUH ehitamise leping.
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Linnakodaniku maja uue aasta lävel
Lõppeva aasta juunis täitus Pärnu Linnakodaniku Majal kolmas tegevusaasta maja praeguses rollis: talletada materjale
linna omavalitsuse tegevuse kohta nii minevikus kui ka
tänapäeval ja säilitada mälestust linna elu-olu kujundanud
inimestest.
Hilja Treuberg
näha linna vapil esinevate
komponentide erinevaid vaKodanikumaja
riante ja teisi sümboleid, mida
perenaine
on aegade vältel kasutatud
Teemakohaste väljapanekutega ametlikel dokumentidel, suvesisustati omavalitsuse tuba, niiridel jm. Kodanikutuppa
kodanikutuba, hansatuba ja kogume andmeid linna elaniksõpruslinnade tuba. Kahe toa konna arvulise ja rahvusliku
seinu kaunistavad portree- koosseisu, valimiste, seltside,
maalid linna aukodanike jt siin linnaosade, tänavate jmt kohta,
elanud-töötanud tuntud vaimu- kuid talletame ka dokumente,
inimeste nägudega. Neis tuba- meenutusi ning inimeste elu ja
des võtavad linnajuhid sage- tegemisi valgustavaid kirjutisi.
dasti vastu ka linna ametlikke See kõik on oluline linna
külalisi ja tutvustatvad Pärnu erinevate ajalooetappide tutajalugu ning tänaseid tegemisi. vustamisel näiteks õpilasgruppidele. Hoida käes sertifikaati,
mis pärast Eesti Vabariigi välLõppeva aasta uudiseid
2007. aasta tõi kodanikumajja jakuulutamist tunnistas Siberis
mitu uut komponenti. Eelmisel elanu Eesti kodanikuks ja tõenaastal kodanikupäeva eel tehti das tema õigust pöörduda
esimene katsetus tuua külasta- tagasi kodumaale  see on hoojate silme ette fragmente Pärnu pis midagi muud, kui kuulata jutminevikuloost elavate piltide tu vabariigi iseseisvumisest, koabil. Omavahel naljatamisi dakondsusest ja opteerumisest.
Raeteatriks nimetatud trupp
koosneb põhiosas linnaametni- Armas Kuldsepp ja Erich
kest ning jätkab tegutsemist Tamm
Tänu linnakodanikele täienes
selgi aastal.
Eesti Vabariigi aastapäeva eel meie kogu mitme väärtusliku
näidati stseene ajaloolistest eseme, dokumendi ja kirja-

Foto: Virgo Kruve
Töine Hilja Treuberg Linnakodaniku majas.
sündmustest Pärnus 1918. a.
ning katkeid kunagise linnapea
Hugo Kuusneri elust. Tulevikuplaanidesse kuulub mitme uue teema valamine vaatajate-kuulajate heakskiitu leidnud vormi.
Pidevalt täieneb ja uueneb
kodanikumaja ekspositsioon.
Selle aasta kodanikupäevaks
komplekteeriti kahte vitriini
hõlmav väljapanek pealkirjaga
Pärnu sümbolites. Siin on

ning fotomaterjali võrra Nii
kaunistab linna autasude omanikele pühendatud nurka auväärse koolimehe Armas Kuldsepa vapimärk, mille annetas
tema abikaasa. Hiljuti jõudis
meile Pärnu staazhikaima klubitöötaja ja laulumehe Erich
Tamme arhiiv, mille ta oma
viimastel elukuudel kodanikumajale annetas. See on erakordselt mahukas ja sisult rikas
materjal fotodest, ajalehtede

Muusade puudutus
Tänavu alustati uut ürituste
sarja pealkirja all Muusade
puudutus, mille eesmärgiks
on tuua meile ligemale inimesi
nende paljude Pärnu kodanike
hugast, keda on õnnistatud
mõne andega, mis valmistab
rõõmu ka kaasinimestele. Meie
hansatoas on huvilistega juba
kohtunud muusikud Olev Sööt
ja Tõnu Rein ning näitleja
Feliks Kark, jaanuaris lehitseme mitmekülgse muusikamehe Toomas Volli perekonnaalbumit. Need õhtud saavad
teoks tänu klaverile, mille linnavalitsus majale kinkis.
Ei ole võimalik kirjeldada
kõike kodanikumajas toimuvat; ei seda abi, mida meie
tegevuses osutab kodanikumaja 9-liikmeline ümarlaud; ei
rõõmu ümmarguselt tuhatkonnast külastajast igal aastal ega
annetajatest, kelle abil meie
väljapanekud ja kogud pidevalt
täienevad. Aasta lõpul jääb üle
südamest tänada kõiki, kes üle
kodanikumaja ukse on astunud,
tundnud huvi meie elu vastu
või ühel ehk teisel viisil sellele
kaasa aitavad!
Me jätkame kohtumisi sisukate
inimestega, proovime edaspidigi kokku panna elavaid
pilte, kogume uut materjali ja
koostame väljapanekuid. Nagu
ikka on maja uksed kõikidele
avatud igal kolmapäeval ja neljapäeval kell 12-18, teistel päevadel kokkuleppel. Aga tähtpäevade puhul teeme uksed
lahti terveks nädalaks.
Suuremate ettevõtmistena võime juba praegu nimetada laiendatud väljapanekut Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks pealkirjaga See magus sõna vabadus. Teemat illustreerivad
elavad pildid ajaloolistest sündmustest Pärnus. Edasi loodame püsiekspositsiooni laiendada väljapanekuga Pärnu
linn sõja ja okupatsioonide
keerises. Aastad 1939-1944.
Soovin kõigile kaunist jõuluaega
ja head uut aastat! Taaskohtumisteni!

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
jõulu-kontsert
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 Restorani Sunset tantsuõhtu! Ardo Juhkov
kell 22 Ööklubi Str& DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaal Vello Orumets ja DJ Maanus Metsik

Pühapäev, 30. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Püha perekonna Püha Missa
kell 17 Kontserdimaja Hennessy ja Eesti Kontserdi
aastalõpukontsert
Esmaspäev, 31. detsember
kell 18 Eliisabeti kirik Aastalõpumissa
kell 19 Ammende Villa VEN BAILAR! - Uusaasta salsaball
kell 20 Kontserdimaja PÄRNU LINNA UUSAASTABALL.
Pärnu Linnaorkester, Kristi Roosmaa (vokaal), Jüri Alperten
(klaver, dirigent)
kell 21 Trahter Postipoiss LÕBUS AASTAVAHETUSPIDU
koos Jüri Homenjaga
kell 21 Sunset Club 80ndate STIILIS UUSAASTAPIDU
KAHEL KORRUSEL! Külla tulevad superstaarid ABBA ja
BONEY M eestipärases võtmes ehk "HEA ANSAMBEL"
Rakvere teatri näitlejate Ülle Liehtfeldi, Maarika Vaariku,
Toomas Suumanni ja Eduard Salmistu osavõtul
kell 22 Kuursaal VANA AASTA PIDU. Hellad Velled, Hovery
Covery ja Elmari Raadio DJ'd
kell 23.45 Raeküla Vanakooli Keskus UUE AASTA
TERVITAMINE, tantsuks Jüri ja KO

Teisipäev, 1. jaanuar
kell 11 Eliisabeti kirik AASTAALGUSE MISSA
kell 17 Agape kirik Uusaasta küünlavalguse jumalateenistus

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

Laupäev, 5. jaanuar
kell 19 Endla teater KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küün ELECTRONIC CITY
kell 19 Eliisabeti kirik PÄRNU LINNAORKESTER, Segakoorid
CANTUS ja NOORUS
Pühapäev, 6. jaanuar
kell 10 Eliisabeti kirik KRISTUSE ILMUMISPÜHA missa
kell 11 Agape kirik Kolmekuningapäeva jumalateenistus
Neljapäev, 10. jaanuar
kell 19 Endla teatri Küün KARGE MERI
kell 19 Kontserdimaja kammersaal Kremerata Baltika
keelpillikvartett EUFONIA (Läti/Venemaa)
Reede, 11. jaanuar
kell 19 Endla teatri Küün KARGE MERI
Laupäev, 12. jaanuar
kell 19 Endla teater KANGELANE
kell 19 Endla teatri Küün TUNNETE TEKTOONIKA

Teisipäev, 25. detsember
kell 11 Eliisabeti kirik Jõulupüha missa
kell 11 Raeküla Vanakooli Keskus Esimese Jõulupüha
jumalateenistus
kell 15 ja kell 18 Kontserdimaja PÜHADEMUUSIKA. Pärnu
Linnaorkester, Gerli Padar ja Tanel Padar, dirigent Tarmo
Leinatamm
kell 21 Trahter Postipoiss Karl Madis ja Margus Martmaa

Pühapäev, 13. jaanuar
kell 10 Eliisabeti kirik KRISTUSE RISTIMISPÜHA missa
kell 17 Kontserdimaja THE REAL GROUP (Rootsi)
Kolmapäev, 16. jaanuar
kell 19 Endla teatri Küün VEE MÄLU
kell 19 Endla teater Ugala külalisetendusena
RUNAR & KYLLIKI

Kolmapäev, 26. detsember
kell 11 Eliisabeti kirik Teise jõulupüha jumalateenistus
kell 15 Eliisabeti kirik KAUNIMAD JÕULULAULUD. Repoo
Ensemble kontsert-koosolek
kell 18 Kontserdimaja ARSISE JÕULUKONTSERT.
kell 18.30 Eliisabeti kirik Esimärter Stefanose Püha Missa
kell 22 Kuursaal Videoõhtu VJ Tony

Reede, 18. jaanuar
kell 19 Endla teater KODUABILINE

Neljapäev, 27. detsember
kell 18 Kontserdimaja PÄKAPIKKUDE REIS ÜMBER MAAILMA.
kell 18.30 Eliisabeti kirik Apostel ja evangelist Johannese Püha
Missa
kell 19 Eliisabeti kirik SUL SOOVIN- Pärnu Kammerkoori
jõulu-kontsert
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.
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilm PISIKE
KATERINA (Venemaa, rezhissöör I. Golovnev)
kell 22 Ööklubi Str& DJ Heiko Merikan
kell 22 Kuursaal Audru Jõelaevanduse Punt ja DJ Enno Lohu

Laupäev, 19. jaanuar
kell 12 Endla teater MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 19 Endla teatri Küün KARGE MERI
kell 19 Endla teater KOKKOLA
kell 19 Kontserdimaja HUUN-HUUR-TU (Tuva)
Kolmapäev, 23. jaanuar
kell 19 Endla teatri Küün KAJAKAS
Neljapäev, 24. jaanuar
kell 19 Endla teatri Küün VÕIKÕLLANE ÜÜ
Reede, 25. jaanuar
kell 19 Endla teater KANGELANE
kell 19 Endla teatri Küün TUNNETE TEKTOONIKA

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

Laupäev, 26. jaanuar
kell 12 Endla teater MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
PRINTSESSIST
kell 19 Endla teater KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küün ELECTRONIC CITY
kell 19 Kontserdimaja PRZEMYSLAW KAPITULA
(orel, Poola)
Neljapäev, 31. jaanuar
kell 19 Endla teater LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Kontserdimaja kammersaal VALDIS
MUKTUPSHVELS (vokaal, rahvapillid, Läti)

Keskraamatukogu

trepigaleriis
Kasperi Hasala fotonäitus Soome kirikuarhitektuurist
KIRIKUD PÄIJÄNNE KALLASTEL

Ammende Villa

Jüri Ristna maalide näitusmüük

Kunstnike Maja

kell 22 Ööklubis Str& DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaal Mait Maltis ja DJ Riho Pruul

JAANUAR

Pühapäev, 23. detsember
kell 10 Eliisabeti kirik Advendiaja neljanda pühapäeva missa
kell 12 Kuursaal Lastehommik
kell 14 Raekoda LUMEPROMENAAD. Hedvig Hanson, Andre
Maaker, Villu Veski, Pärnu Linnaorkestri keelpillikvartett.
kell 15 Eliisabeti kirik JÕULUMUUSIKA. Eesti Rahvusmeeskoor,
Siiri Sisask, dirigent Hirvo Surva
kell 20 Eliisabeti kirik JÕULUKONTSERT. Maarja-Liis Ilus ja
Rain Simmul

Uue Kunsti Muuseum

Peeter Allik KONKREETSED LAHENDUSED

lasteosakonnas raamatunäitus KUSKIL PÕHJAPÕDRAD KÄIVAD

Nooruse Maja

Pärnu Rahvaülikooli kunsti-ja fotograafiakursuste lõputööde näitus

lugemissaalis raamatunäitus JÕULURÕÕM

Punase Torni galerii

muusikaosakonnas HELISE, LIHTNE JÕULUVIIS

Kunstihall (Esplanaadi 10)

Pärnu moodsa kunsti aastanäitus LEIVAST, ARMASTUSEST JA VINTPÜSSIST.

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
kell 19 Uue Kunsti Muuseum Dokumentaalfilm EBBA JA
TORGNY - ARMASTUSE IMELISED TEED
kell 19 Restoranis Embecke Esinevad Feliks Suurkaev ja Silver
Haugas
kell 19.30 Teatrikohvik ENDLA JAZZIKLUBI- Roland Karu duo
kell 19.30 Kesklinna koolide võimlas 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

Jõulunäitus VIIES AASTAAEG

Linnagalerii

Pärnu tarbekunsti näitus

SÜNDMUSED DETSEMBRIS-JAANUARIS

väljalõigetest, esinemiskavadest ja meenutustest, mis valgustab mitte ainult ühe klubi
lugu, vaid kogu Pärnu linna
kultuurilugu ümmarguselt poole sajandi vältel. Pärast materjali lõplikku korrastamist ja
kommentaaridega varustamist
pannakse see tutvumiseks välja
järgmisel aastal.

Näitused

21. detsember 2007

Helle Janseni keraamika ning Silvia Pärna õlgehistöö ühisnäitus

Linnavalitsuse kontaktandmed Suur-Sepa 16 büroohoones
Aadress: Pärnu
Linnavalitsus
Suur- Sepa 16,
80098 Pärnu
Üldtelefon: 444 8200

Kantselei:
Üldtelefon: 444 8220

Sotsiaalosakond:
Üldtelefon: 444 8120

Planeerimisosakond:
Üldtelefon: 444 8330

Rahandusosakond:
Üldtelefon: 444 8270

Munitsipaalpolitsei:
Üldtelefon: 444 8380

Majja sisenedes palume pöörduda esmalt
TEENINDUSSAALI 1. korrusel.
TEENINDUSSAALI kontakttelefonid:
444 8208, 444 8202, 444 8203, 444 8204,
444 8205
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