Pärnu linna ajaleht
Uudised
Pärnu Keskraamatukogu sai
teise nurgakivi
4. jaanuaril pandi nurgakivi Pärnu Keskraamatukogu teisele
ehitusetapile. Kohalviibinud linnajuhte, ajakirjanikke ja mõndakümmet linnakodanikust huvilist 10-kraadine pakane ei
hirmutanud.
Tervituseks mänginud pasunamehed ei teinud jäätuma kippuvatest pillidest suuremat numbrit ning andsid üritusele
väärilise avaakordi. Esimesena sõna saanud Pärnu abilinnapeal Jane
4. jaanuar 2008
Metsal oli hea
meel, et raamatukogu ilus
nägu hakkab
juba sügisel,
vaatamata
vahepealsele
seisakule, linnapilti ilmestama. Koos halFoto: Tiina Niin
jastusega
moodustub ilus tervik, mis peaks jalutamisrõõmu pakkuma
ka ümberkaudsetele elanikele, märkis Jane Mets.
Maja makett on imetlemiseks väljas raamatukogu lugemissaalis. Sellekohaselt peaks praegusest konteinerit meenutavast karbist saama aasta lõpuks suurejooneline klaaspalee, mis saaks nii praktilises, visuaalses kui ka sümboolses mõttes pärnakate vääriliseks kultuuriobjektiks.
YIT Ehituse Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp
kinnitas, et juurdeehitus ei takista raamatukogu tööd rohkem kui mõne lühiajalise katkestuse näol, seinte järkjärgulise vahetamise tõttu. Samas on raamatukogu direktori
Saima-Õie Andlaga kokkulepe, et vastastikku tehakse
koostööd ja piisava etteteatamise korral kasutusele võetavad abinõud välistavad raamatukogu sulgemise terveks
suveks.
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Avati kaks Rohu tänava
munitsipaalelamut

Fotod: Cessy Seepter
Eelmise aasta jooksul ehitati valmis kolm maja ja 63 korterit. Sellist tempot sundüürnike probleemi lahendamisel
pole Pärnu linnas enne nähtud. Järjekorras on endiselt ligi 200 inimest.

Pärnu linn valis kümnendat korda
Aasta Naise ja Aasta Mehe
Pärnu Aasta Naiseks valiti Ammende Villa tegevdirektor Ene
Tohv ning Pärnu Aasta Meheks Korvpalliklubi Pärnu juhataja
ja treener Mait Käbin. Kokku oli esitatud kandidaate üheksa,
kellest kolm olid mehed ja kuus naised. Nende hulgast tegi
valiku Pärnu linnapea kokkukutsutud komisjon, kuhu kuulusid esindajad erinevatest Pärnu ühendustest ning eelmise
aasta tiitlivõitjad.
Ene Tohv on Pärnu ettevõtluse arvamusliider. Tema järjepidev
töö Ammende Villaga on toonud linna mitmeid rahvusvahelisi
auhindu. Samuti on ta andnud tõhusa panuse heategevusse,
toetades nii puudega inimesi kui ka andekaid lapsi.
Mait Käbin on Pärnu korvpalli arendaja. Tema suureks teeneks on meie korvpallimeeskonna läbimurre Eesti Meeste
Meistriliigas ja suurepärased saavutused noortekorvpallis.
Palju tema juhendatud noori mängib Eesti noortekoondises.
Ta on oma õpilastele nii hinnatud treener kui ka sõber.
Linnavalitsus tunnustas Aasta Naist rändauhinnaga, milleks
on roheline klaasist kuju mustal nelinurksel alusel. See kingitakse aasta lõpus edasi uuele võitjale. Alaliseks mälestuseks
jääb Ene Tohvile autoritööna valminud ehe.
Aasta Meest tunnustas linn samuti rändauhinna  pronksivärvi meesfiguuriga. Päriseks kingiti talle selle miniatuurne
duplikaat. Lisaks premeeriti mõlemat võitjat reisiga.
Aasta Naine ja Aasta Mees valitakse igal aastal ja ühele
isikule saab tunnustuse määrata vaid ühe korra. Meened anti
üle Pärnu Linnavolikogu esimehe ja Pärnu linnapea aastavahetuse peol Pärnu Kontserdimajas 31. detsembril.

Pärnu Konverentsibüroo
eesmärk on tutvustada
Pärnut aastaringselt
toimiva konverentsiturismi
sihtkohana.
LK 3

Kunagine Endla teatri näitleja Maimu Pajusaar: "Nii kahju oli vanast majast lahkuda, kus elasin 66 aastat.
Oli tunne, et kodu kuni surmani, siis kõik muutus. Aga nüüd on väga ilus korter, maksab vähemalt miljoni."

23. jaanuaril kell 13 avati
pidulikult Rohu tänav
58C korterelamud.
Avamine algas Pärnu linnapea tervituskõnega
ning sellele järgnesid
sõnavõtud nii maja ehitajalt kui ka Pärnu Tagastatud Majade Üürnike
Ühenduse esindajalt.
Kahe 21 korteriga kolmekordse maja projekteerijaks on OÜ PG Projekt
Haridusosakond selgitab
tänase Eesti
koolikorraldust ja küsime
asjaosaliste õpilaste ning
õpetajate arvamust.
LK 4-5

ning ehitajaks AS Jart
Konsult. Ehitustöödega
alustati veebruaris 2007
ning korterelamute maksumuseks oli 31 567 801
Eesti krooni.
Korterelamu telliti SA
Kredex tagastamatu toetuse abiga, mida linn
taotles kahel korral.
Kokku eraldati Kredexi
poolt toetuseks 8 881 600
Eesti krooni.

Elamu ehitamise eesmärgiks oli sundüürnike eluasemeprobleemide lahendamine. Pärnu abilinnapea Jane Metsa sõnul on
kõik 42 korterit nüüdseks
juba ka eraldatud ning
enamik uutest elanikest
on oma uude kodusse
sisse kolinud. "Mul on
hea meel, et nii palju aastaid omanikele tagastatud
majades elavad inimesed
Raeküla
Gümnaasium
alustab
95. aastapäeva
tähistamist.
LK 6

saavad lõpuks tunda
rõõmu sellest, et nad ei
pea enam muretsema,
kas nende üürilepinguid
pikendatakse või mitte.
Neil on kindel elamispind ning kodu õiglase
üürihinna eest," rõõmustab Mets.
Majad valmisid 21. detsembril 2007, samal päeval anti tulevastele
elanikele üle ka võtmed.

LINNAVOLIKOGU
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Volikogus 17. jaanuaril
Kinnitati Pärnu linna kultuuri- ja
hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendid

Nii kultuuri- kui hoolekandeasutuste töötajate palgamäärade
vahemike miinimum- ja maksimummäärasid muudeti nii, et selle
aasta eelarvesse planeeritud palgatõus oleks kooskõlas ka palgajuhendis sätestatud palgamäärade vahemikega.
Kultuuriasutuste juhtide ja linnaorkestri peadirigendi palgamäära
vahemiku miinimummäära suurendati 10% ja maksimummäära
25%, teiste töötajate palgamäära vahemiku maksimummäära
suurendati 25% arvestusega, et sellisel juhul on palgavahemik
tegelike palkadega kooskõlas ka järgmisel aastal.
Samal põhimõttel on suurendatud ka hoolekandeasutuste töötajate palgavahemiku miinimummäära 10% ja maksimummäära
25% võrra.
Määrused jõustuvad 24. jaanuaril ja need rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.

Pärnu Linnavolikogu nõustus linnaelanike küsitluse korraldamisega
Küsitluse korraldamise eesmärgiks oli esmaselt linnaelanike kaasamine liuväljale
sobivaima asukoha valimisel.
Nii ongi esimeseks küsimuseks: kus peaks Teie arvates
asuma tehisjääga liuväli?
Sobivate asukohtadena pakub
linnavalitsus küsitluses välja
järgmised variandid: Vallikäär,
Keskpark ning Port Artur 2 ja

Pika tänava vaheline maa-ala.
Asukohad on valitud nii, et
neile oleks tagatud juurdepääs
ühistranspordiga, need oleksid
atraktiivsed kasutusvõimaluste
poolest ja pind oleks piisavalt
suur, et rajada uisuväljak koos
vajaliku hoonestusega (tehno-,
majandus- ja riietusruumid,
uisulaenutus jms).
Volikogu komisjonide ettepanekuid arvestades lisas lin-

Küsi oma volinikult
Hea linnakodanik,
küllap on mõnigi kord jäänud Sulle mõistetamatuks või vähemalt piisava selgituseta, miks üks või teine linnavolinik
hääletab otsustamisel just vastupidiselt Sinu arusaamadele ja
soovidele.

Foto: Annely Erm
Nõusolek anti linnaelanike küsitluse korraldamiseks

Küsitlus korraldatakse 13.16. märtsini 2008.
Küsitluses on kaks küsimust:
1) Kus peaks Teie arvates asuma tehisjääga liuväli?
Vastusevariandid: Vallikäär, Keskpark ning Port Artur 2 ja Pika
tänava vaheline maa-ala.
2) Mis kell peaks Teie arvates kauplustes lõppema alkohoolsete jookide jaemüük?
Pakutud vastusevariandid: kell 20.00, kell 21.00 ja kell 23.00.
Esimese lugemise läbisid Pärnu linna turismi arengukava aastani 2017 ja parkimistasu kehtestamise määrus, millega soovitakse laiendada tasulise parkimise ala kesklinnas.
Pärnu Linnavolikogu liikmete vastuvõtuajad veebruaris
Volikogu esimees Ahti Kõo: teisipäeviti kell 1315
05.02. Asso Kommer
06.02. Jüri Lebedev
06.02. Eino-Jüri Laarmann
12.02. Jaanus Ots
13.02. Valter Parve
19.02. Margus Tammekivi
26.02. Johannes Kass
Vastuvõtud toimuvad kell 1618 Uus tn 4
Info ja registreerimine tel 444 8100
28. veebruaril Jüri Kukk kell 15.0016.30,
Rüütli 36 II korrusel. Info tel 446 5050
Vladimir Klevtsov: teisipäeviti kell 10.0013.00,
Tammsaare pst 30 kabinetis 13. Info tel 443 8461.
Mart Allikuga saab vastuvõtu kokku leppida telefonil 56487237
Ago Kalmeriga saab kontakti telefonil 5645 5455 või
ago@autobaas.ee.
Garri Suugiga saab kohtumisaja kokku leppida telefonil 5149095

http://www.parnu.ee/index.php?id=1734

Volikogu kutsub külastama
Pärnu linna kodulehekülge

Sooviga pärnakaid rohkem informeerida sellest, mida linnavolinikud ühe või teise olulise ja tundliku küsimuse osas arvavad, hakati alates 2008. aasta 16. jaanuarist Pärnu kodulehel
www.parnu.ee uudiste all avaldama nii opositsiooni kui ka koalitsiooni kuuluvate volinike kirjutisi-mõtteavaldusi.
Linna kodulehel on volikogu rubriigis nüüd olemas ka küsimuste
esitamise võimalus volikogu liikmetele. Sinna oodatakse eelkõige
nimeliselt konkreetsele volinikule suunatud küsimusi ja ettepanekuid. Volikogu kantselei püüab omaltpoolt tagada selle, et kõik
asjalikud küsimused võimalikult kiiresti ka vastuse saaks.

Ometigi, millalgi olite üksmeelel, sest muidu poleks Sa teda
valinudki. Veelgi enam, küllap oled mõnigi kord mõttes soovinud just sellelt linnavolinikult, kelle valisid, saada vastuseid
oma küsimustele ja abi muredes. Siis aga selgub, et Sa ei tea
tema tegemistest enam midagi. Valimiste järel oleksite otsekui
teineteist unustanud.
Tegelikult on ju nii, et kõik, kes on kandideerinud volikogusse
ja sinna ka valituks osutunud, on soovinud vähemalt oma parimatel päevadel midagi ka linna kui ühtse kogukonna heaks
ära teha. Alati ehk mitte üldse suuri asju, vaid sageli on
lubadused piirdunud konkreetse linnaosa, tänava, ehk majaelanikegagi. Siis aga aeg läheb, küsitud küsimused ununevad
ja antud lubadused mattuvad uute ülesannete alla.
Tahame siin, Pärnu Linnavolikogus, niisugust olukorda
muuta. Ilmselt ei vaidle keegi vastu, et iga linnavolinik peaks
ka peale valimisperioodi hoidma sidet oma valijatega, teadma
mitte ainult üldisi ja kogu linnale olulisi probleeme, vaid aitama pisutki kaasa ka endale lähedasema piirkonna või oma
valijategrupi huvide kaitsmisele ja murede lahendamisele. Et
see nii läheks, lisasime Pärnu linna kodulehele
(www.parnu.ee) uue ja täiendava rubriigi: küsi linnavolinikult.
Nüüdsest ootavad kõik linnavolinikud oma valijatelt konkreetselt just temale suunatud küsimusi ja mitte ainult küsimusi,
vaid ka probleeme ja ülesandeid, mille lahendamisele kaasa
aidata.
Meie siin volikogu kantseleis püüame aga hea seista selle eest,
et iga saadetud küsimus saaks volinikult asjaliku vastuse. Et
iga probleem või mure võetaks teadmiseks ja kui see on põhjendatud, asutaks ka lahendama.
Veelgi enam. Alanud aastal on meil kavas moodustada linnaosade kaupa piirkondlikud volinike grupid, kes võtaksid
endale kohustuse pidada sidet mõne konkreetse linnaosa
elanikega. Enam-vähem nii, et kui linnavolinik elab ja tegutseb peamiselt Vana-Pärnus, siis ta aitab ka selle piirkonna
probleeme lahendada. Ülejõe, Kesklinna, Mai piirkonna või
Raekülaga rohkem seotud volinikud aga tegeleksid vastava
paiga muredega.
Soovime kujundada reegliks, et iga piirkonnaga seotud
volinikud kohtuksid vähemalt üks kord aastas ka vahetult
omakandi elanikega.
Et meie vastastikune suhtlemine oleks tõeliselt tulutoov ja iga
linnavolinik teaks ning tunnetaks oma ülesandeid valijate ees,
loodame teilt, head linnakodanikud, aktiivset sõnavõtmist,
küsimuste esitamist ja probleemidele ka lahenduste pakkumist,
kasutades selleks nii meie ajalehte kui Pärnu linna kodulehekülge. Ootame ka teie ettepanekuid, kuidas omavahel veel
paremini lävida.
Kirjutage meile, mida oluliseks peate ja ärge unustage
lisamast oma nime ning e-posti aadressi.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, Pärnu, 80098,
Telefon 444 8232
Toimetajad: Tiina Niin, Virgo Kruve

Kirjastaja: VEEBIMEES
Kojukanne: Express Post
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine PÄRNU: 22. veebruaril

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

Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 48 senti.
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Annely Erm
Pärnu Linnavolikogu
nõunik

navalitsus küsitlusse teisegi
küsimuse: Mis kell peaks Teie
arvates kauplustes lõppema
alkohoolsete jookide jaemüük?
Pakutud vastusevariandid on
kell 20.00, kell 21.00 ja kell
23.00.
Seoses alkoholiteemalise küsimuse lisamisega ei saanud linnavalitsus arvestada noortekogu komisjoni ettepanekut
alandada küsitluse vanuse

alampiiri 14. eluaastani.
Küsitluse korraldamise poolt
hääletas 16, vastu oli 10 linnavolinikku ja üks jäi erapooletuks. Küsitlus on kavas läbi
viia 13.16. märtsini 2008.
Linnaelanike küsitlusega seotud kulud kaetakse linnaeelarvest ja selleks on arvestatud
300 000 krooni.

Pärnu kodanikeühenduste
ümarlaua ettepanek
parkimiskorralduse täiendamiseks
Kodanikeühenduste ümarlaud arutas Pärnu Linnavalitsuse poolt
volikogule esitatud parkimistasu kehtestamise eelnõud, millega
soovitakse laiendada kesklinna tasulise parkimise ala.
Põhimõtteliselt olid ümarlaua liikmed parkimiskorralduse ja
-tasudega nõus.
Probleemi nähakse aga tasulises parkimises Endla teatri ümbruses argipäeval toimuvate päevaste lasteetenduste ajal. Kuna täiskasvanutele mõeldud etendused toimuvad õhtuti, mil parkimine
on tasuta, leiavad kodanikeühenduste esindajad, et sellega rikutakse võrdse kohtlemise printsiipi.
Seetõttu esitas ümarlaud linnavalitsusele ettepaneku täiendada
parkimistasude eelnõud, et päevasele teatrietendusele pileti ostja
saaks etenduse ajaks tasuta parkimise õiguse.
Endla teatri direktori Ain Roosti teatel on päevaseid lasteetendusi
teatril endal keskmiselt kord kuus, millele võib lisanduda ka
mõni külalisetendus. Seega ei tohiks probleem väga terav olla,
kuid väärib kindlasti kaalumist linnavalitsuse poolt.
Ümarlaua koosolekul viibinud abilinnapea Simmo Saar lubas
ettepaneku kindlasti parkimiskorralduse eest vastutajaile arutamiseks edasi toimetada.
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Pärnu  huvitava ajalooga linn
Keskaegse Uus-Pärnu suurus võis olla umbes 5 hektarit. Ilmselt
sai linna asukoha valimisel määravaks soodne sadamapaik, sest
Saksa Ordu komtuurilossi ette kasvanud linn ise oli rajatud liivaluidetele.

Linna põhjaosas moodustus jõukamate asukatega ärirajoon
rohkete aitadega, lõunapoolne osa oli käsitööliste linnajagu ja
sellest lääne pool paiknes ilmselt kõrtside kvartal. Keset linna
paiknes turuplats, mille idaküljel kõrgus Nikolai kirik Püha Risti
kabeliga ja põhjaküljel raekoda koos vaekojaga. Keskajal oli
Eesti linnadest raekojad vaid Tallinnal, Tartul ja Uus-Pärnul.
Pärnu muuseum, Pärnu lühiajalugu

Foto. Indrek Aija
Hansatoas, algusega kell 18.
Osavõtt on tasuta.

Eelmise suve Hansapäevad.

24. jaanuaril 2008. aastal kohtus huvilistega Inna PõltsamJürjo, kes keskendus oma
ettekandes keskaegsele toitumiskultuurile.
Edaspidi on oodata kohtumisi
Jüri Kivimäega, kes räägib
teemal Kuritöö ja karistus

keskajal ning Karin Veissmaniga, kes annab ülevaate
keskaegsest muusikast. Sari
kestab kevadeni.
Pärnu valmistub rahvusvahelisteks hansapäevadeks aastal
2010. Selle ürituse laiem
eesmärk on väärtustada kogu

linna ajalugu, mis on meid
toonud tänapäeva.
Täpsem teave loengute kohta
hansa.parnu.ee
Ulla Lehtsaar
Pärnu Linnavalitsuse
projektide koordinaator

Viisitamm: Pärnu võiks konverentsiturismist teenida
kümneid miljoneid kroone aastas
15. jaanuaril 2008 toimus 23
asutajaliikmega MTÜ Eesti
Konverentsibüroo asutamiskoosolek, asutajate seas on ka
Pärnu linn. Linnapea Mart
Viisitamme sõnul on osalemine
antud projektis tähtis, et meelitada aastaringselt Pärnusse
kümneid tuhandeid konverentsituriste ja elavdada linna
majanduselu täiendavalt kümnete miljonite turismikroonidega.
Asutamislepingu järgselt on

Pärnu linnal konverentsibüroo
töös osalemiseks ette nähtud
200 000 krooni aastas, millest
75 000 krooni moodustab
Pärnu liikmemaks ja 125 000
krooni toetus ühiseks turundustegevuseks. Ülemaailmne
statistika kinnitab, et konverentsiturist on kõige kasulikum
turistiliik, sest ta saabub mitmeks päevaks ja kulutab
keskmiselt 40 000 krooni,
rääkis Viisitamm. Pärnul
üksinda oleks konverentsituris-

mi äris ilma teha raske, kui aga
teha seda koos riigi ja erasektoriga, siis võiks meie kontserdimaja, teater, jms pinnad
hakata juba lähiaastal võõrustama konverentsituriste ning
meie majutusärid võiks ellu
ärgata ka talvekuudel.
Pärnu linn osales koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, MTÜ Eesti Turismifirmade Liit, MTÜ Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Tallinna ning Tartu linnaga MTÜ

Eesti Konverentsibüroo asutamise ettevalmistamisel.
Eelnenud heade kavatsuste
protokolli allkirjastas linnavalitsus möödunud aasta septembris.
Eesti Konverentsibüroo tegevust finantseeritakse liikmemaksude, sihtfinantseerimise
ja projektipõhise finantseerimise kaudu. Pärnu linna poolt on
juhatuse liikmeks nimetatud
Kaido Koppel, kes valiti ka
juhatuse aseesimeheks.

Autasustati konkursside Värvid Linna! ja
Kaunis Kodu võitjaid

Pärnu Linnavalitsus pani kõige kvaliteetsemalt, kaunimalt ja
terviklikumalt renoveeritud ehitiste omanikele välja kolm
peapreemiat, suurusega 6 579 krooni ja kümme teist preemiat, summas 3 947 krooni. Lisaks anti välja kolm preemiat,
väärtuses 2 632 krooni, kõige paremini korrastatud ja enam
hoone arhitektuuriga sobiva piirdeaia omanikele.
Konkursil sai osaleda 2007.
aasta 23. aprillist kuni 14. septembrini. Linnavalitsuse planeerimisosakonnale
tehtud
avalduse alusel said kõik osalejad osta ehituseks ja renoveerimiseks vajalikke materjale
soodushinnaga.
Konkurss Värvid Linna!
toimus Pärnus juba seitsmendat korda ja seeläbi on saanud
uue ilme ligi 400 hoonet.
Võistluse eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu visuaalse ilme parandamine
ning puit- ja kiviarhitektuuri
säilitamine.
10.20. oktoobrini 2007. aastal
vaatas linnavalitsuse poolt
moodustatud komisjon üle kõi-

gi kandidaatide töö. Võitjaid
autasustati 21. detsembril
2007. aastal linnavalitsuse III
korruse saalis. Samal üritusel
õnnitleti ka konkursi Kaunis
Kodu parimaid.
Värvid Linna! 3 peapreemiat  6 579 krooni:
Artur Vihmann, Lai tn 30,
Tarmo Tuulik, Pirni tn 15,
Mart Kontus, Kooli tn 37.
Värvid Linna! 10 preemiat
 3 947 krooni:
Juta Lahe, Hobuse tn 4,
Eevi Riismandel, Vana-Rääma
tn 18,
Helen Jürgenson, Allika tn 1,
Aarne Tomson, Tamme tn 18,
Marek Mesi, Esplanaadi tn 15,

Konverentsibüroo avab
maailmale Pärnu ukse
MTÜ Pärnu Konverentsibüroo (PKB) on tegutsenud vaid kolm
aastat, kuid läbimõeldud tegevuskava ja liikmesorganisatsioonide tiheda ja efektiivse koostöö tulemusena on saavutatud
sihtkohaturunduse organisatsioonina tuntus nii Eestis kui
Euroopas. Büroo liikmeid on hetkel 20 ja nendeks on Pärnu linna
ja maakonna konverentsiteenust ning toetavaid teenuseid pakkuvad ettevõtted.
Konverentsibüroo eesmärk on tutvustada Pärnut kui aastaringselt
toimivat kvaliteetset konverentsiturismi sihtkohta. Büroo tegevus hõlmab sihtkoha turundust, liikmetele kvaliteetse teenuse
pakkumist, meediaga suhtlemist, konverentsialase statistika
kogumist, andmebaasi haldamist ning rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele kohapealse tugiteenuse pakkumist.

Selline aluspinnas ei olnud kuigi kindel, luiteharjad ulatusid vaid
kaks ja pool meetrit üle merepinna ja nende vahel mudas kasvas
pilliroog. Uus-Pärnu põhiplaan kujunes neljakandiliseks tänu idalääne-suunalistele luiteharjadele, mis moodustasid elamukvartalid.

Möödunud aasta 22. novembril
toimus Pärnu Linnavalitsuses
Aldur Vungi loeng Hansalinn
Pärnu. Kohale oli tulnud
mitukümmend huvilist, kes
kuulasid loengut keskaegse
Pärnu suurusest ja hiilgusest.
Avalike loengute sari jätkub ka
sellel aastal. Loengud toimuvad kord kuus, neljapäeviti,
Pärnu Linnakodaniku Maja
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Kaunis Kodu Vee 23-2
Foto: Kristiina Kupper
Raul Korjus, Väike-Veski tn
21,
Anu Aunapuu, Tamme tn 16,
Katrin Konnov, Ugandi tn 24,
Teemar Saar, Lennuki tn 31,
Mati Sapas, Roheline tn 34.
Kaunis Kodu peapreemiad
 3 000 krooni ja ehitisele

kinnitatav märk:
Parima heakorrastusega väikeelamud:
Kesklinna linnaosas  Papli 2b
ja 2c (perekond Kurvet)
Rääma linnaosas  Tähe 6a
(perekond Jaakson)
Ülejõe  Vana-Pärnu linnaosas
 Suur-Toome 9 (perekond
Karhu)
Raeküla linnaosas  Viru 13
(perekond Stimmer)
Parima heakorrastusega korruselamu:
Kesklinna linnaosas  Vee 23
Ülejõe  Vana-Pärnu linnaosas
 Voorimehe 15b
Kaunis Kodu preemiad 
ehitisele kinnitatav märk:
Parima heakorraga teenindusettevõte Pärnu linnas:
Side 14 (Tervise Paradiis OÜ)
Parima heakorraga tootmisettevõte Pärnu linnas:
Rääma 38 (Pärnu Linavabrik
OÜ)

Eelmise aasta kokkuvõte
2007. aasta oli konverentsibüroo jaoks tegus. Märtsis valmis
Pärnu konverentsivõimalusi tutvustav virtuaaltuur, mis on nähtav interneti koduleheküljel www.tour.parnuconvention.ee.
Tuur muudab informatsiooni otsimise lihtsamaks, interaktiivsemaks ja kompaktsemaks. See võimaldab panna virtuaalkeskkonnas kokku sobiva konverentsipaketi. Valida saab eesti või
ingliskeelse variandi vahel.
Aasta jooksul kajastasid Pärnu konverentsivõimalusi mitmed
välismeedia väljaanded. Mais ilmus artikkel Euroopa Spaade
Liidu ametlikus veebiväljaandes, kus viidatakse Pärnu kvaliteetsetele konverentsivõimalustele ning huvitavatele aktiivsetele
tegevustele looduses.
Oktoobri alguses kajastas Pärnu konverentsivõimalusi väärikas
Euroopa assotsiatsioonidele suunatud väljaanne Association
Planner. Novembris ilmus Soome ajakirjas Secretarius Pärnumaad kui konverentsiturismi sihtkohta tutvustav lugu.
Pärnu Konverentsibüroo osales eraldi väljapanekuga 6.7. septembril 2007 Helsingis Sihteeri & Assistenti messil. Huvi Pärnu
vastu oli suur ja küsimused äärmiselt konkreetsed. Väärtuslik on
messi külastajate hulgas läbiviidud küsitlus, mille vastuseid
analüüsides selgus, et nooremale keskealiste põlvkonnale ja
samuti ettevõtluses töötavatele
soomlasele on Pärnu veel tundmatu sihtkoht ja seega ei tohi
Soome suunal tehtavat turundust unarusse jätta.
Lisaks Soomele on Pärnu
Konverentsibüroo jaoks olulised sihtturud Läti, Rootsi ja
Saksamaa. Läti suunal oli eelmisel aastal oluliseks sündmuseks novembri alguses toimunud tutvustusreis konverentsi- ja reisikorraldajatele.
Meie võimalustega tutvusid
kuue Läti ettevõtte esindajad,
kes jäid tagasiside põhjal reisiga rahule ja kinnitasid, et Pärnu
on sobilik paik ärikohtumiste ja preemiareiside korraldamiseks.
Külalistele meeldisid kõige enam põnevad uued tegevused: räätsamatk Soomaal, viltimine Kunstnike Majas ja külmravi SPA
Estonias, samuti jäi osalejatele meelde Ammende Villa.
Rootsi turu tähtsaimaks saavutuseks on meie linna konverentsivõimaluste kajastamine väljaandes Inspiration Baltikum,
kusjuures Pärnu figureeris ainsa väikelinnana Balti riikide
pealinnade kõrval. Saksamaa ja Rootsi potentsiaalsete klientide
eelistuste tundmaõppimiseks korraldas Pärnu Konverentsibüroo
13.14. novembril 2007 koolitusseminari Efektiivne konverentsiturismi turundus Saksa ja Rootsi turgudel, kus esinejateks
olid mõlema riigi konverentsiturismi- ning turundusprofessionaalid.
Alanud aasta plaanid
Käesoleval aastal jätkab Pärnu Konverentsibüroo turundustööd
mainitud sihtturgudel. 24. jaanuaril 2008 külastasime Travel
messi Rootsis, ning veebruari lõpus korraldame koostöös Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindusega linna konverentsivõimaluste esitluse Riias.
Aprillis on plaanis kutsuda Pärnusse Saksamaa ja Rootsi ärining preemiareiside korraldajad. Ka sellel aastal osaleb PKB väljapanekuga Sihteeri & Assistenti messil Helsingis, lisaks külastame Soome reisibüroosid, et viia nendeni uudised Pärnu konverentsivõimalustest.
Novembris osaleb Pärnu Konverentsibüroo Monte Carlos tipptasemel kontaktüritusel MICE Europe Congress, kus on esindatud 200 Euroopa ettevõtte tipp- ja turundusjuhti, kes enda firmaüritusteks uusi sihtkohti otsivad.
Liisa Paasik
MTÜ Pärnu Konverentsibüroo tegevjuht
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Koolikorraldusest tänases Eestis
Laps
n Laps, kellest hoolitakse
ja kelle eest hoolitsetakse,
õpib tundma maailmas
armastust.
n Laps, keda kannustatakse,
õpib usaldama.
n Laps, keda sallitakse,
õpib sallima.
n Laps, kes saab tänu
osaliseks,
õpib hindama.
n Laps, kes saab tunda
ausust,
õpib õiglust.
n Laps, kes saab tunda
sõprust,
õpib sõbralikkust.
n Laps, kes saab tunda
turvalisust,
õpib usalduslikkust.
(Mugandatud. Dorothy Law-Hait)

Alguse ABC
Koolitee alustamine on rõõmus
ja samas ka põnev sündmus.
Lapse ees avaneb uus ja teistsugune maailm, kus ta peab leidma oma koha. Selles eas on
lapsel loomuomaselt tugev
soov õppida. Et koolirõõm ja
õpihimu jääksid püsima pikkadeks aastateks, on meil, täiskasvanuil, igaühel täita oma
kindel roll.
Positiivsed õppimiskogemused
ja koos tegutsemine nii kodus
kui koolis tugevdavad ja arendavad last. Nad loovad aluse
elukestvale õppimisele ning
vajalike teadmiste ja oskuste
hankimisele.
Kõigis kooli alustamise ja kooliskäimisega seotud küsimustes aitavad koolide direktorid,
õpetajad ja haridusosakonna
personal.
Õppevahendid
Kool võimaldab põhiharidust
omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti
ning üldkeskharidust omandaval õpilasel kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid.

Toitlustamine
Koolilõunat pakutakse hommikupoolikul. 1.-9. klassi õpilasele on see tasuta.
Toitlustuses võetakse arvesse
kasvatuslikke vaatenurki: maitstakse kõiki toite ja õpitakse
häid söömisviise.
Kui õpilane vajab erimenüüd, peab lapsevanem sellest teatama
kooli meditsiinitöötajale
ja sööklale, võimalusel
juba enne kooliaasta
algust.
Sotsiaaltoetused
Sotsiaalkindlustusameti poolt
makstakse koolitoetust lapsetoetust saavale lapsele iga
õppeaasta alustamiseks kolmekordses lapsetoetuse määras
(www.ensib.ee).
Pärnu linnavolikogu on kehtestanud sotsiaaltoetuste maksmise korra Pärnu linna alalistele elanikele:
n Toetus koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks gümnaasiumiastme õpilastele. Toetust võivad taotleda
lastega perekonnad, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on
allpool komisjoni kehtestatud
piiri.
n Toetus esimest korda kooliminevale lapsele. Toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldamisele
võtjale, kelle elukohaks on registreeritud Pärnu linn. Ka lapse elukoht peab olema Pärnu
linn, ta peab elama toetuse
taotlejaga ühel aadressil ning
asuma õppima Pärnu linna
kooli. Taotlus tuleb esitada Pärnu Linnavalitsuse kantseleile
kahe kuu jooksul alates lapse
kooli minemisest.
Tervishoid
Kooli tervishoid on õpilaste
heaolu eest seismise üks osa.
Eesmärgiks on toetada noorte
tervet kasvu ja arengut. Igal
koolil on oma meditsiinitöötaja, kelle vastuvõtuajad on üleval kooli kodulehel.

Õppetöö koolis
Õppetöö toimub vastavalt kooli õppekavale, mis lähtub üldjoontes riiklikust õppekavast.
Samuti on igal koolil oma
põhimäärus, arengukava, sisekorraeeskirjad ehk kooli
kodukord, hindamisjuhend jm
dokumendid, millega on igal
õpilasel ja tema vanemal õigus
ja võimalus kohapeal või kooli
kodulehel tutvuda.
Õppeaasta algab 1. septembril.
Õpilased kohtuvad oma klassijuhatajaga ning neile antakse
info tunniplaanist, õppevahenditega seonduvast, kuidas on
korraldatud õpilaste toitlustamine, millised on huvitegevuse
võimalused koolis jne.
Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetundide
arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kindlaks
tunniplaanis.
Klassi täituvuse ülemine piirnorm on põhikooliastmes 24
õpilast ja gümnaasiumiastmes
36 õpilast. Õpilaste suure arvu
tõttu ja materjali paremaks
omandamiseks võib õpetust
anda ka rühmatundides.
Õpilaste suurim
lubatud nädalane
tunnikoormus:
1. klassis 20 tundi;
2. klassis 23 tundi;
3. ja 4. klassis 25
tundi;
5. klassis 28 tundi;
6. ja 7. klassis 30
tundi;
8. klassis 32 tundi;
9. klassis 34 tundi.
Reeglid
Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseadusele peavad lapsed
täitma koolikohustust põhihariduse omandamiseni või
kuni 17-aastaseks saamiseni.
Kogu kooli personal ja õpilased
käituvad
üksteise
suhtes
viisakalt ja lugupidavalt, võttes
arvesse ühiselt kokkulepitud
reegleid. Kooli ühisesse varasse
tuleb õpilastel suhtuda vastutustundlikult ning õpikute või
muude töövahendite rikkumise

või kaotamise korral võidakse
lapsevanematelt nõuda kompensatsiooni.
Õpilane on kohustatud osalema
õppetöös vastavalt tema jaoks
ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Kui laps puudub koolist haiguse või muu
põhjuse tõttu, on lapsevanem
kohustatud sellest kooli teatama.
Hindamine
Õpetaja jälgib õpilaste teadmiste omandamist ja nende
oskuste arengut iga päev.
Hindamise eesmärk on innustada ja suunata lapsi nende
õpingutes. Kõik hindamise
põhimõtted, tingimused ja kord
määratakse kindlaks kooli hindamisjuhendis.
Hinnatakse tavaliselt viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on
«väga hea», «4»  «hea», «3» 
«rahuldav», «2»  «puudulik» ja
«1»  «nõrk». Esimeses ja teises
klassis võib lapse õppetööle
anda ka sõnalisi hinnanguid.
Kool teavitab õpilast ja tema
vanemat veerandi ja aastahinnetest klassitunnistuse või
õpinguraamatu kaudu.
Lapsevanemal on võimalus
saada ülevaade oma lapse hinnetest ja õppetööst ka e-koolist.
Eksamid
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit. Kõigile on kohustuslik
eksam eesti keeles (hõlmab ka
kirjandust) ja matemaatikas.
Nende eksamite materjalid,
ülesanded ja küsimused koostatakse Riiklikus Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuses ja
need on kõikidele Eesti koolidele ühesugused. Kolmas, valikeksam, on kooli korraldada ja
õpilane saab selle ise valida.
Oma valikust tuleb kooli juhtkonnale teada anda 1. märtsiks.
Põhikool loetakse lõpetatuks,
kui 9. klassi õpilase kõigi
õppeainete aastahinded ning
lõpueksamite tulemused on
vähemalt rahuldavad. Mõnel
juhul võib kooli õppenõukogu
otsustada lõputunnistuse õpilase kirjaliku avalduse põhjal

ka kuni kahe puudulikuga
kätte anda.
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit,
millest kolm peavad kindlasti
olema riigieksamid.
Konsultatsioonitunnid
Iga õpetaja annab üldtööaja
raames konsultatsioonitunde,
mis on ette nähtud nii õpiraskustega õpilaste aitamiseks
kui ka järeltööde sooritamiseks
ja järelevastamiseks.
Konsultatsioonitundide ajad
saab teada õpetajalt ja need on
üleval ka kooli koduleheküljel.
Arenguvestlus
Vähemalt üks kord õppeaasta
jooksul viiakse õpilasega läbi
arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine. Vestlusest võtab tavaliselt
osa õpilane koos vanemaga,
klassijuhataja ning vajadusel
kaasatakse ka teisi õpetajaid,
koolitöötajaid ning spetsialiste.
Lastevanemate koosolek
Kooli ja kodu omavahelise
koostöö soodustamiseks ja parandamiseks kutsutakse vähemalt kaks korda aastas kokku
lastevanemate koosolek, kus
jagatakse õppetööd puudutavat
infot ja räägitakse üldistest koolikorralduslikest küsimustest.
Koosolekuid võib kokku kutsuda ka sagedamini ning paljudes koolides pakutakse sel
ajal lastevanematele erinevaid
laste kasvatamise ja arendamise koolitusi. Vastavalt vajadusele ja klassijuhataja initsiatiivile toimuvad eraldi iga klassi lastevanemate koosolekud,
millest teavitatakse vanemaid
eelnevalt kas kirjalikult või
telefoni teel.
NB! Lapsevanemal on
alati õigus ja võimalus
võtta kontakti oma lapse
klassijuhatajaga kui selleks on tema arvates
vajadus.
Pikapäevarühm
Koolides tegutsevad pikapäevarühmad, mis on loodud põhi-

Linn tõstis pedagoogide palka
Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada linna
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turvaja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike
asutuste ülalpidamist juhul,
kui need on omavalitsusüksuse omanduses.
Seni kehtinud korra tõttu
võisid sama kvalifikatsiooniga
töötajate palgad sõltuvalt asutusest erineda. Kõrgemad palgad olid üldhariduskoolide

pedagoogidel, sest nende rahastaja on riik. Linna omandis
olevate lasteaedade ja teiste
haridusasutuste pedagoogide
palgad olid siiani vastavalt
ametijärgule 17-38% väiksemad.
Nüüd on pedagoogide palgad
ühtlustatud. Eraldi palgamäärade vahemikud on erinevate
ametijärkudega pedagoogidele
ja kesk-eriharidusega pedagoogidele.
Riigitoetusfondi kaudu tasustatavate õpetajate palga alammäärade tõusuks on arvestatud
20%.

Linna eelarvest tasustatavate õpetajate palgafondi tõus on
erinev ametijärkude lõikes:
n pedagoog-metoodiku keskmine palgamäär on
13 930 krooni, tõus 59%;
n vanempedagoogi keskmine palgamäär on
11 580 krooni, tõus 42%;
n pedagoogi keskmine palgamäär on
10 170 krooni, tõus 36%;
n noorempedagoogi keskmine palgamäär on
9 610 krooni, tõus 46%.

Muude alade kõrgharidusega
spetsialistide keskmine palgamäär on 9 600 krooni, tõus
seega 32%. Keskharidusega
spetsialistide ja kantseleitöötajatega ühtsetele alustele on
viidud ka oskustöölised eriala-

töödel. Põhjuseks on konkurentsivõimelise palga võimaldamise vajadus oskustöölistele
ja suurenenud nõudmised nendele ametikohtadele.
Keskmine palgamäär on 6 840
krooni. Liht- ja abitööliste pal-

gamäärade vahemik on palga
alammäärast kuni 4 820 kroonini. Töötajate lisatasude määramisel on kehtestatud piirangud, mis tulenevad seadusandlusest. Töö- ja puhkeajaseadus
lubab töötada koos ületunnitööga nädalas kokku 48 tundi,
millest ületunnitöö (mis on 35tunnise üldtööajaga ametikohtadel 13 tundi ja 40-tunnise
üldtööajaga ametikohtadel 8 tundi) tuleb tasustada vähemalt pooleteistkordselt. Sellest tulenevalt
on täiendavate tööülesannete
eest lisatasu piirmääraks kehtestatud 35-tunnise üldtööaja puhul
56% ja 40-tunnise üldtööaja

kooli õpilastele. Õppeaasta algul
selgitab klassijuhataja välja õpilased, kes vajavad või soovivad
pikapäevarühma töös osaleda.
Rühma saab laps vanema avalduse alusel. Lapsed veedavad
seal õpetaja järelevalve all
sisukalt vaba aega ning teevad
sageli ära kodused ülesanded.
Huvitegevus
Koolide juures tegutsevad väga
erinevad huviringid, mille
kohta saab täpsemat informatsiooni kooli kodulehelt.
Ringides osalemine on oma
kooli õpilastele reeglina tasuta.
Projektides osalemine
Igal koolil on võimalus osaleda
erinevates projektides, mille
kaudu arendatakse õpilaste
omaalgatust, kohusetunnet ja
vastutusvõimet ning avardatakse õpilaste maailmapilti üldisemas mõttes.
Näiteid: tervislikke eluviise
edendavad projektid (tervislik
koolitoit), koolikiusamise vastased projektid (TORE liikumine),
suitsetamisvastased
projektid (suitsuprii klass) jne.
Soovitused lapsevanemale oma lapse
kooliskäimise
toetamiseks:
n Suhtuge positiivselt
kooliskäimisse, õppetöösse ning õpetajatesse;
n Tundke huvi oma laste
õppetöö ja koolielu vastu;
n Võtke ühendust kooliga
kohe, kui peate seda
tarvilikuks;
n Tehke koostööd oma
lapse klassijuhatajaga;
n Ärge oodake oma
lapselt liiga palju;
n Tunnustage lapse
edusamme ja kordaminekuid nii koolis kui
koolivälisel ajal, nii toetate
te oma lapsel
positiivse enesehinnangu
kujunemist.
Silvi Murulauk
Pärnu Linnavalitsuse
haridusnõunik

puhul 30% palgamäärast.
Lisaks võib töötajale määrata
ühekordseid toetusi ja preemiaid
ühe palgamäära ulatuses kuus
ning ühe kuupalga ulatuses
sündmuste ja tähtpäevade toetust. Töötajale on õigus määrata
lisatasu ajutiselt puuduva töötaja
asendamise eest. Õpetajad saavad lisatasu ka klassijuhatamise
eest. Selle alammäär on gümnaasiumiastmes ja täiskasvanute
gümnaasiumis 5% ning põhikoolis 15% õpetaja palga alammäärast.
Ester Märss
haridusosakonna eelarve
peaspetsialist
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KOOLI

Pärnu Väike Vabakool
Me oleme kolimisega rahul.
Igal asjal on küll oma aga,
kuid kokkuvõttes meile meeldib. Vana koolimaja tundus
hubasem, kuid lõpuklasside
poisid ei mahtunud koridoris
enam kõrvuti käima. Meid kummitas seal tõsine ruumipuudus.
Õpikeskkond muutus siin väga
palju. Saime juurde klassi- ja
lisaruume. Lisaks juhataja kabinetile on nüüd ruumi ka teistele töötajatele. Põhikooli juurde moodustasime sügisest eelklassi, mille kiitis heaks ka
Pärnu Linnavalitsus.
Milleks eelklass?
Paljud lapsed ei taha käia
lasteaia viimases rühmas. Neile
ei meeldi näiteks magamine
lõuna ajal. On ka lapsi, kes on
kasvanud kodus ning enne
kooliminekut on hädavajalik
nende mudilaste sotsialiseerimine ja kooliks ettevalmistamine. Sellepärast eelklass
loodigi. Hetkel on vabad vaid
neli kohta. Kohe-kohe alustame aga registreerimist järgmiseks õppeaastaks.
Kehalise kasvatuse tunde
viime läbi nüüd võimlas. Enne
selline võimalus puudus. Seega
olen kindel, et plusse on
rohkem. Miinuseks saab pidada seda, et meil ei ole aulat,
kus laulda hommikulaule ja

pidusid korraldada.
Muusikaline
hommikutervitus
Terve koolipere koguneb kindlal kellaajal Hommikulauluks. Siin koolimajas on selleks kohaks koridor. Me laulame üldjuhul kaks laulu, üks
neist on sünnipäevalaul, teine
vastavalt temaatikale, kas seotud ilmaga, aastaajaga, kalendritähtpäevaga vmt. Selle nädala teema on Me oleme suurepärane kool.
Hommikulaul on ka selleks
kohaks, kus tutvustavad end
kooli külalised, anname infot,
mis tehtud ja mis teoksil (klasside tegemised, õpilaste saavutused, kodus juhtunu) jmt.
Juhtkond nuputab variante,
kuidas aula mõõtu ruum tekitada, kus saaks läbi viia
Hommikulaule, aga ka kõiki
muid ettevõtmisi, millega on
seotud kogu koolipere. Ühe
variandina on kaalutud kahe
klassi vahelt seina mahavõtmist ja lükanduste paigaldamist. Kui leiaksime toetajaid,
siis oleks suur (ja tegelikkuses
ainuke suur) probleem lahendatud.
Oma õue tahaks
Hädasti oleks vaja veel aiaga
piiratud õueala. Praegu pargi-

takse kuhu juhtub ja meil on
mure nooremate laste ohutuse
pärast. Õnneks planeerib linn
maja keldrisse noortekeskuse
ehitamist. Kui see plaan teoks
saab, siis ehk laheneb ka probleem õuealaga.
Seni ei ole Pärnu Väikese
Vabakooli 10 tegutsemisaasta
jooksul paralleelklasse olnud.
Hetkel on aga uueks õppeaastaks esimesse klassi tulemas
lapsi kahe klassi jagu. Kui
vaja, siis alustame sügisest
tõesti kahe esimese klassiga,
sest kui vanem leiab, et meie
kooli põhimõtted sobivad tema
lapse arenguks kõige paremini,
siis tuleb seda ainult toetada.
Mis asi on vabakool?
Vabakool on elamus, armastus
ja turvatunne ning see on
loodud Taani Vabakoolide
eeskujul. Kooli idee põhiliseks
kandjaks on õpetajate tihe
koostöö lastevanematega.
Tegu on individuaalse lähenemise kaudu lapse tundmaõppimise ja talle eriomaste võimete
arendamisega. Selleks on meie
põhikirjas piirang: klassis võib
olla kuni 18 õpilast. Mõned
õpilased ongi teistest koolidest
saabunud arsti või psühholoogi
soovitusega: laps võiks õppida
väiksemas kollektiivis.
Kooli üksikutele vabadele koh-

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Võrreldes eelmise majaga on
see keskkond ikka hoopis
teine. Ruumi, õhku ja avarust
on rohkem. Meil saab haridust
omandada 7.-12. klassini. 7. ja
8. klassist on moodustatud
liitklass. Seal on vähe õpilasi ja
neil on eraldi tunniplaan nagu
seaduses ette nähtud.
Gümnaasiumiklassides õppivaid täiskasvanuid on üle 300.
Õppetöö toimub kolmel, ainult
lõpuklassides (9. ja 12. klass)
neljal päeval nädalas. Lisaks
võõrustatakse Pärnu Merenduskeskuse poisse, kes käivad
kolmel päeval nädalas üldaineid õppimas.
Hubane majake
Maja kohta annavad positiivset
tagasisidet nii õpilased kui ka
vilistlased. Viimastest on paljud läinud edasi õppima Tartu
Ülikooli Pärnu Kolledisse,
kuid jäänud ikkagi meie kooli
tihedateks külalisteks. Uude
majja aitasid meid suvel kolida
eelmise aasta vilistlased.
Loomulikult on suurte ruumide
puhul ka muresid enam. Algul
oli vaja kasutatud hoonet remontida, palju pisiasju sai juba
suvevaheajal tehtud. Ainult
akende vahetamine on seni teostamata  selleks puudub jaks.
Ise tehtud, hästi tehtud
Kogu kooli sanitaarremondi
tegi meie oma majanduspersonal. Keemiaklassi kõrval
paiknenud laoruumidest ehitas
linnavalitsuse palgatud firma
tualetid. Varem neid ja samuti
direktori kabinetti polnud.

Airi
Broberg

Pärnu Vene Gümnaasiumisse
kolinud Pärnu Slaavi Põhikool
kasutas mõlemat maja ega
vajanud topeltruume.
Tulenevalt kooli spetsiifikast
oleme püüdnud luua õpilastele
tugiteenuseid, mida päevakool
ei võimalda. Üheks selliseks on
lastetuba, kuhu noored vanemad võivad lapsed tundide
ajaks mängima tuua. See mõte
tekkis ammu, aga jäi ruumikitsikuse tõttu teostamata.
Head mõtted teoks
Nüüd on mudilased huvijuhiga
ühes toas. Neil on küllaldaselt
mänguasju jm abivahendeid,
mida kasutada. Oleme praeguse olukorraga väga rahul ja
sellelt pinnalt on võimalik 
vastavalt nõudlusele  kunagi
jälle ümberkorraldusi teha.
Emadele-isadele endile on
samuti mõeldud. Lisaks mängutoale on tehtud ka korralik
õpilaste puhkenurk. Samuti on
parandatud õpetajate tingimusi
avara õpetajatetoa näol. Kõigis
neis käib vahetundide ajal vilgas tegevus  kes vahetab
mähkmeid, kes teeb õppetükke, kes parandab koolitöid.
Individuaalne lähenemine
Uues majas on olemas eraldi
ainekabinetid. Suurt tähele-

panu pöörame kunstile ja muusikale. Varem õhtukoolis selliseid aineid ei õpetatud. Majas
liikudes märkavad võõrad, et
kõigil seintel on kunstitööd.
Õpetajad jõuavad kõigiga individuaalselt tegeleda  küllap
suurendab seegi õpihimu.
Ruumipuudusest
pääsenud
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppealajuhatajast õhkub
rõõmu ja rahulolu. Muret teeb
vaid tuleohutus. Ainus tõsine
soov, mis linnavalitsusele edastamiseks anti oli, et kool saaks
uued aknad ja tervikliku tulekahju eest hoiatava süsteemi.
Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasiumi õppealajuhataja Airi Brobergi mõtted pani
kirja Pärnu Linnavalitsuse
pressiesindaja Tiina Niin

Pärast õppealajuhatajaga
vestlemist sattus linnaametnik ka majandusalajuhataja
Maaja Vunderi kabinetti, kes
andis oma valdkonnast
märksa detailsema ülevaate:
Kilbid ja kaitsmed lähevad
kindlasti vahetusse, aga perspektiivis peaks uuendama
terve elektrisüsteemi. Kui
akendest ja suitsuanduritest
te juba rääkisite, siis mina
tahan lisada veel aiaehituse
küsimuse. Seaduse järgi
peaks kooli territoorium
olema aiaga piiratud. Kuna
selle ehitamise maksumus
käib koolile üle jõu, siis
palume abi linnavalitsuselt.

tadele on teretulnud kõik õpilased. Sisseastumiskatseid ei
ole, aga me vestleme perekonnaliikmetega. Kui saavutame
ühise keele, siis tegutseme
edaspidi koos. Me ei esita
tingimusi lastele, vaid hoopis
nende vanematele  nendel on
vaja teha kooliga koostööd.
Meie õpilaste vanemad võtavad osa üritustest (aitavad
vajadusel neid ka korraldada)
ning tunnevad huvi oma lapse
iga sammu kohta. Koostöö
õpilane-õpetaja-lapsevanem on
meil väga efektiivne ka seepärast, et e-kooli ja kodulehekülje
www.vabakool.ee kaudu oleme
igapäevaselt omavahel kontaktis.
Õppetöö käib riikliku õppekava
alusel. Kuna aga klassid on
väikesed, siis ei ole meie õpilastel väga palju kodutöid. Kui tunnis õpitav teema lapsele koolis
selgeks saab, siis on kodus ju
vähem vaja treenida. Kooli juhtkond usaldab selles osas väga
vabakooli pedagooge. Õpetaja
võib pakkuda mõnele lapsele
teistsugust programmi, peaasi, et
asi selgeks saab.
Pärnu Väikese Vabakooli
muusikaõpetaja Grete
Tammalu mõttekäigu koondas paberile Pärnu
Linnavalitsuse pressiesindaja
Tiina Niin
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Koridorist kinni püütud vabakooli kaheksandik Keidi Õunap
ütles, et temale meeldis eelmises koolis rohkem. Seal tundsid
kõik kõiki, sest ruumi oli vähe. Suuremas majas kaovad
inimesed kuhugi ära. Kui kedagi otsin, ei pruugi üles leidagi.
Aga muidu on normaalne. Midagi halba ei ole, ainult kodutunne
on kaotsi läinud, selgitas Keidi.
Peale pikka arutelu noorte tegevustest ja õppimisvõimalustest
teatasid mõlemad intervjueeritavad lõpuks ikkagi nagu ühest
suust: Meil on suurepärane kool!

Kuna klassid on väikesed, siis ei ole meie õpilastel väga
palju kodutöid. 0-klass tunnis.

6-nda klassi matemaatikatund.

Fotod Tiina Niin

Pärnu Vene Gümnaasium
Meie koolis käis vanasti kuni
1 300 last. Praegu on meil 812
õpilast. Seda pole just palju,
sest Pärnu Slaavi Põhikoolist
tuli juurde vaid 135 õpilast.
Avatud on 34 klassikomplekti.
Tänu ühinemisele kasvas õpetajate arv (slaavi põhikoolist
lisandus 10), mis on väga positiivne.
Õpilased on hästi sisse elanud,
kahe kooli liitmisest probleeme
tekkinud ei ole. Elame rahulikult ja täidame riiklikku
õppekava. Suurem osa õpilasi
käib koolis hommikupoole,
vaid neli klassi õpib jooksva
graafiku alusel. Nad alustavad
kell 9.00, 11.00 või 12.00.
Häid lapsi mahub palju
ühe katuse alla
Lisaks päevakoolile tegutseb
meil õhtune osakond täiskasvanutele  1012 klass ning
abikool erivajadustega lastele.
Oleme loonud soovijatele kõik
võimalused Pärnus venekeelse
hariduse omandamiseks. See
on suur pluss ka linnale tervikuna, sest igal pool ei ole selliseid võimalusi.
Suur tänu Pärnu Linnavalitsusele, et kool jäeti Pärnu Vene
Gümnaasiumiks. See pole rahvuse (meil on esindatud 21
rahvust), vaid õppekeele järgi
antud nimetus. Me oleme igati
rahul, et linn toetas meid maja
ettevalmistamisel. Saime korda
teha köögi ja söökla, uuendada
trepid, kapitaalselt remontida
ja sisustada muusikaklassi,
abiklassid, arvutiklassid.

Eesti keel on au sees
Me väärtustame siinse põlisrahva kultuuri ja ajalugu, püüame selle kaudu arendada ka
oma lapsi. Meil tegutseb eesti
rahvatantsutrupp ja juba 14
aastat õpetame eesti kirjandust
eesti keeles. Õppekavasse on
lisandunud mitu eestikeelset
ainet: riigiõpetus, riigikaitseõpetus ja arvutiõpetus.
Tulevikus on keelevahetust
oodata veel mitmes aines:
muusikas, geograafias, ajaloos
ja ühiskonnaõpetuses.
Kooli kasvandikud on edukad
nii tööturul kui ka edasiõppimises. Peaaegu 50% õpilastest
läheb edasi kõrgkooli, paljud
jätkavad Tallinna Kutsehariduskeskuses, noormehed läbivad kohustusliku ajateenistuse

sõjaväes. Lõppkokkuvõttes ei
ole tööta keegi jäänud. Gümnaasiumiastme noored valdavad hästi eesti keelt.
Uuest aastast uue hooga
Alanud aastal loodame jätkuvalt heale koostööle linnajuhtidega. Loodetavasti leitakse
raha gümnaasiumihoone soojustamise lõpetamiseks. Praegu
on koolimaja seinad kaetud
kolmest küljest, jäänud on veel
Karusselli tänava poolne osa.
Oleme väga rõõmsad, kui ka
see tehtud saab.
Pärnu Vene Gümnaasiumi
direktorit Vladimir Klevtsovi
usutles Pärnu Linnavalitsuse
pressiesindaja Tiina Niin

1.b klass tunnis.

Fotod Tiina Niin
Tööõpetus  üks laste
lemmikaineid.

Vladimir
Klevtsov
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Raeküla valmistub tähistama 95 aasta möödumist
hariduselu algusest linnaosas

Raekülalastel ja kõigil, kes tunnevad end Raekülaga seotud
olevat, on küllaga põhjust Eesti Vabariigi juubeliaastal vaadata tagasi möödunule ja eelkõige värskendada mälestusi
Raekülast, mõeldes oma kooliajale, seda õpilase, õpetaja,
koolitöötaja või lapsevanemana.
Käesoleval aastal seisab raekülalastel ees olulise päeva
tähistamine  95 aastat hariduselu Raekülas. Selleks puhuks on Selts Raeküla ja
Raeküla Gümnaasium kavandanud ettevõtmisterohke aasta,
pühendades oma tegemised
paralleelselt nii Eesti Vabariigi
90. kui ka Raeküla hariduselu
95. aastapäeva tähistamisele.
Kui viimastel aastatel räägitakse väga palju just kodanikualgatusest ja vajadusest kodanike aktiivsust suurendada, siis
Raeküla hariduselu käivitumise taga on just nimelt 95 aastat tagasi asutatud Pärnu Eesti

Pärnu elanikud said
jäätmete
sorteerimise juhendi

Aasta algul jõudis linnaelanike postkastidesse eestija venekeelne prügisorteerimise juhend. Infolehest
saab teavet, kuidas ja milliseid jäätmeid sorteerida,
samuti vastused enamlevinud küsimustele. See koosneb kahest eraldatavast
osast, millest ühel on sorteerimisjuhend ja teisel
küsimused-vastused.
Pärnu Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Sigrit
Kasemets soovitab sorteerimise juhendi panna kodus
nähtavale kohale, et saaks
vajadusel vaadata, mida millisesse konteinerisse panna.
Kuna uuest aastast tuleb
kõigil jäätmeid sorteerida,
aga paljude jaoks tundub see
väga raske ülesandena, siis
võiks lihtsas vormis juhend
suureks abiks olla, märkis
Kasemets.
Infolehti trükiti taaskasutatud paberile 22 000 eksemplari, millest enamuse
jagas Eesti Post linnakodanikele laiali. Ülejäänud
lehed anti jäätmevedajatele,
kes saavad neid omakorda
klientidele edastada. Samuti
on võimalik küsida juhendit
linnavalitsuse infolauast.
Sellega saab tutvuda ja
vajadusel välja printida ka
linna kodulehel rubriigis
Keskkond, alamrubriigis
Jäätmemajandus.

kooliseltsi Raeküla osakond.
Koolielu aastapäevaga seoses
väärib kindlasti äramärkimist
Eesti Vabariigi esimese presidendi, hr Kontantin Pätsi perekond, kes nii nõu kui ka
jõuga seisis selle eest, et raekülalased omas külas õppida
saaksid.
Just kodanikualgatuse väärtustamiseks tahetakse 2008. aasta
novembris toimuval kodanikunädalal kutsuda asjahuvilised
konverentsile Parim partnerlus läbi aegade  kodanikualgatus ja koolielu.
Läbirääkimised esinejatega juba käivad, kuid põhjalikumalt

Projekt "Tervisega
Raekülast". Laste
sportlik koolivaheaeg.
saab konverentsist ülevaate
anda juba järgmistes väljaannetes.
Tore on tänasel päeval tõdeda,
et vaimse elu ja seltskondliku
tegevuse keskkohaks meie linnaosas on jällegi saamas Raeküla vana koolihoone, kus 24.
märtsil 1913. aastal peeti toona

Vanapaberi ja segapakendi kogumise konteinerid
Pärnu linnas
Kesklinn
Vanapaber: Hommiku 17; Rüütli 34; Pargi 1; Suur-Sepa 16
(perearstikeskus); Lai 10
Segapakend: Hommiku 17; Rüütli 34; Akadeemia 1; Suur-Sepa
16 (perearstikeskus); Suur-Sepa 18; Pikk 6 ja 9; Uus 1; Vee tn 4
Taarapunktid: Kuninga 16; Lai 10
Eeslinn
Vanapaber: Kooli 21; Henno 7; Suur-Jõe 48; Suurejõe Selver;
Kanali 2b; Riia mnt 18 ja 84
Segapakend: Riia 76, 78 ja 84; Henno 7; Tammsaare 26 ja 38;
Suurejõe Selver; Kanali 2c; Side 9; Suur-Jõe 44a
Taarapunktid: Riia mnt. 74 (T-Marketi taga); Suur-Jõe 53
Rannarajoon
Vanapaber: Suvituse 9; Alexela Jahtklubi tankla
Segapakend: Suvituse 3; Alexela Jahtklubi tankla
Mai-Papiniidu
Vanapaber: Papiniidu 8/10; Papiniidu 5 ja 23; Papiniidu 17
(Statoil); Mai 4 (Comarket); Mai 6A; Mai 18 KÜ; Mai tn 59;
Mai Selver; Metsa 1 Verejaam; Metsa 13; Metsa 14;
Dio tankla (Laki 8)
Segapakend: Mai tn 4, 5, 6a, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 34, 35,
39, 45 ja 59; Metsa 13 ja 14; Mai Selver; Papiniidu 8/10;
Papiniidu 5, 23, ja 35/37; Papiniidu 19 (Säästumarket);
Laine 1, 5 ja 8
Taarapunktid: Papiniidu 17a; Papiniidu 42 (Mai Selver);
Suurejõe 58 (Kanpol); Mai tn 25
Raeküla-Lodja
Vanapaber: Linnapiir ( Riia mnt)
Segapakend: Linnapiir ( Riia mnt); Saare 8 vastas;
Merimetsa-Hiie nurgal
Taarapunktid: Riia mnt.271a
Ülejõe
Vanapaber: Uus Sauga 38 taga; Lubja 48a; Vana-Sauga 21;
Tallinna mnt 1
Segapakend: Uus Sauga 38 taga; Vana-Sauga bussipeatus;
Tallinna mnt 91; J.V. Jannseni 3 (Säästumarket); Jannseni 4/6
elamud; Jannseni Havi nurgal; J.V. Jannseni 25; Kitse 18, 26;
Rõugu 28
Taarapunktid: Tallinna mnt. 8
Va n a - P ä r n u
Vanapaber: Emajõe 9; Dio Tankla (Pappssare)
Segapakend: Emajõe 9
Taarapunktid: Haapsalu mnt. 37
R ä ä m a - Ta m m i s t e
Vanapaber: Oja 114; Rohu 107; Raba 39; Nooruse maja
(Roheline 1b)
Segapakend: Oja 114, 118, 120, 134; Rohu 90, 105, 111, 134;
Männi-Rohu elamud; Kaevu 27 (Kaevu kpl taga); Kaevu 45/Kiige
5; Nooruse maja (Roheline 1b); Allika 2a (aiand); Hariduse 13a;
Tähe 5; Liblika 3, 3e; Niidu 7; Rääma 5; Telliskivi 30; Tulika 14;
Jaama 1
Taarapunktid: Kuldse Kodu 1; Rääma 1; Oja 114

Eesti Vabariik 90 juubeliaasta üritused http://www.parnu.ee/ev90/

verivärske kooli avaaktus.
Maja on leidnud taaskasutuse
ja võimaldab nii raekülalastel
kui ka linnaosa külalistel kvaliteetselt aega veeta. Rõõm on
näha, et linnaosas toimib tihe
koostöö kooli ja kodanikuühenduste vahel. Nii saab ka
eelolev tähtpäevaderohke aasta
koostöös ette valmistatud ja
ellu viidud.
Kui Seltsi Raeküla ettevõtmised keskenduvad just kodanikualgatusele, siis gümnaasium teeb erinevaid kooli ja
haridusega seonduvaid ning
juubeliaastale pühendatud üritusi:
* Eelmisel aastal algas
ja hetkel on käimas
juubelimärgi
kavandikonkurss;
* Jaanuaris käivitus
võrkpalliturniir õpi-

lastele-õpetajatele ja
huvi korral ka
vilistlastele;
* III veerandil toimuvad
klassides Raekülateemalised
kodulootunnid;
* 24. märtsil tuleb
kooliperele konverents
Raeküla kool tunneb
uhkust;
* Märtsi viimastel päevadel korraldavad näiteringid teatripäeva
Mina ja teater.
* 11. aprillil toimub juba
13. solistide konkurss
Jälgedes.

Tähtsaimaks sündmuseks peame ikkagi 22. märtsil 2008.
aastal Raeküla Vanakooli Keskuses toimuvat Raeküla hariduselu 95. aastapäeva aktust ja

seltskondlikku koosviibimist,
kuhu ootame kõiki, kes aegade
jooksul Raeküla koolis on
õppinud, õpetanud või kooliga
muul viisil seotud olnud.
Kõik, kes on huvitatud kogu
aasta vältel üritustel kaasa
lööma, eriti aga 22. märtsi aastapäeva aktusel, andke endast
meile teada helistades või kirjutades. Usume, et just koostöös kõigi asjalistega teeme
eeloleva aasta meeldejäävaks
ja põnevaks meile kõigile.
Riita Tõniste
Pärnu Raeküla Gümnaasiumi
huvijuht, tel 444 8047
huvijuht@raekyla.parnu.ee
Piia Karro
RVK Selts Raeküla arendusspetsialist, tel 444 0054
piia@raekylavanakool.ee

Lühidalt
Viisitamm nõuab hotellilt Delfine
lammutuskohustuse täitmist

Uued detailplaneeringud

Pärnu Linnavalitsuse planeeriAS Pärna, hotelli Delfine omanik, on eiranud linna poolt esitatud misosakond teatab, et 25. jaamärkusi ja ettekirjutusi, mis puudutavad Supeluse tn 22 omavo- nuarist - 7. veebruarini toimub
Suvituse tn 14 krundi detailplalilise juurdeehituse likvideerimist. Juhul, kui hoone omanik ei
neeringu ja Vee tn 21 kinnistu
lammuta ebaseaduslikku osa omal initsiatiivil, kavatseb linn
detailplaneeringu avalik välkasutada oma õigust lammutustööde tellimiseks kolmandalt
japanek Pärnu Linnavalitsuse
isikult ja sellega kaasnevad kulutused seaduserikkujalt sisse
büroohoone esimesel korrusel
nõuda. Kui ka 11. veebruariks pole ebaseaduslikku juurdeehiaadressil Suur-Sepa tn 16, töötust likvideeritud, alustame lammutustöödega, mille kulud nõupäeviti kell 8.16. ja selle kestel
takse sundkorras sisse ASilt Pärna, selgitas Viisitamm. Linna
võib esitada kirjalikke ettesõnum on väga lihtne  iga kasumijanune peab mõistma, et ka
naabrid on inimesed ja seadused on sisuliseks, mitte üksnes for- panekuid ja vastuväiteid planeeringute lahenduste kohta.
maalseks täitmiseks, lisas linnapea.

Linnaliinide bussipiletid
kehtivad jaanuari lõpuni

Käesolevast aastast on müügil
uued perioodipiletid ja sõidutalongid. Talongidel on muudetud
kujundust, kuid hinnad ja liigid
jäävad endiseks. Müügikohtadeks on jätkuvalt R-kioskid ja
postkontorid. Enne 1. jaanuari
2008. aastal ostetud perioodipiletid kehtivad vastavalt märgistusele ja sõidutalongid kuni
31. jaanuarini. Seega tuleks
talongid jaanuarikuu jooksul
realiseerida.
Teadaanne ei kehti maakonnaliinide nr 57 ja 40 kohta.
Linnavalitsus vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.

Ilutulestikuks maksumaksja raha ei kulutatud

Tänavu pääses linn tuleshow
korraldamisest kuludeta.
Aastavahetuse ilutulestikku toetas üheksa Pärnu ettevõtet: aktsiaseltsid JAPS, SANATOORIUM TERVIS, ELWO, SAVI,
KANPOL ja PORT ARTUR
HALDUS OÜ. Toetussummad
olid erinevad, suurim neist 
10 000 krooni  tuli ASilt JAPS.
Veidi enne aastavahetust andsid
oma panuse ka AS ESTONIA,
AS PÄRNU VESI ja OÜ PAIKRE, kõigilt laekus 5000 krooni.

Lugejad kirjutavad

P E R S O O N

Kahupäine unistaja Simmo Saar

tarvitajad. Need aga, kellele
liiga tehakse, peavad agressioonile vastu seisma. Poliitika
on, minu arusaamist mööda,
inimkonna toimimise üks aluseid. See peaks hoidma juhtimise võimalikult paindliku ja
inimsõbralikuna ning püüdma
väheseid ressursse kõigi vahel
õiglaselt ja otstarbekalt jagada, räägib Simmo.

Tavapäratult koheva juuksepahmakaga ning alati kergelt
omapärast värvi rätsepaülikonnaga, eristub abilinnapea
Simmo Saar (27) teiste ametnike seast kergesti. Tema välimus esitab juba esimesel kohtumisel inimestele väljakutse 
teis lihtsalt tekib vastupandamatu soov uurida, mis inimene selle poolenisti boheemliku, poolenisti esteetliku kesta, ning kavalat naeratust õlgade vahel kandva mehe taga
peitub.
Teadlikus elus sattus Simmo
esmakordselt Pärnusse üheksa
aastat tagasi, kui ta tuli kuulutuse peale oma esimest autot
ostma. Selleks oli Ford Granada, väljalaskeaastaga 1977.
Abilinnapea usub, et küllap
juhtus ta koos vanematega
Pärnusse põikama ka põngerjana, kuid seda ta ei mäleta.
Sellest autotoomise korrast
meenutab Simmo Pärnut kui
ilusat ja armast väikelinna, kus
on rahulikud ja sõbralikud
inimesed. Tegelikult pole mu
esmane arvamus Pärnust tänaseni muutunud, kuigi käisin
siin ka hiljem ja viimased paar
aastat olen siin elanud, kinnitab Simmo. Mulle meeldib,
et talvel on siin mõnusalt vaikne. Samas pole suvel Eestis
ühtegi teist kohta, kus oleks
selline melu kui Pärnus.
Simmo pensionärist isa oli
nõukogude ajal Vääna Haudejaama juhataja, eelmisel aastal
elavate seast lahkunud ema
pidas nii raamatukogu juhataja
kui katastritöötaja ametit ning
oli ka üks Harku valla omandireformi eestvedajaid. Mõnes
mõttes oma vanemate jälgedes
käies, elab Simmos soov lennata oma elus nii kaugele, kui
tiivad vähegi kannavad.
Veenev ja ladus suhtlusoskus,
kiire taip ja soov midagi olulist
ära teha  need on trumbid, mis
noore mehe kahe aasta eest

Foto: Cessy Seepter
Pärnusse tõid. Kõige tähtsam
minu jaoks on, et kui õhtul
peeglisse vaatan, siis võin
tunda iseenda ja oma tegemiste
üle rahuldust, märgib abilinnapea Saar ning lisab siis enesekriitiliselt: Tuleb tunnistada, et seni veel rahuloluks erilist põhjust pole, aga ma loodan, et liigun õiges suunas.
Ometigi pole kaks aastat Pärnu
Linnavalitsuses töötamist päris
jälgi jätmata möödunud. Oma
suurimateks saavutuseks peab
ta munitsipaalpolitsei ja Eestis
ainulaadse automaatse häiresüsteemi PAUH loomist.
Mõlemad on võtnud palju
aega, eeskätt on tulnud kriitikutele uuesti ja uuesti tõestada, et Pärnul on vaja oma sõltumatut munitsipaalpolitseid.
Selgitused olid vaevalised,
aga täna munitsipaalpolitsei
toimib ning suudab tagada
linna ja linna poolt kontrollitavate riiklike õigusaktide järelevalve, on Simmo Saar veendunud. Kuigi munitsipaalpolitsei karistuspoliitika on
leebem kui riiklikul politseil,
on siiski märkimisväärne, et
me oleme suutnud Pärnus menetleda umbes samas suurusjärgus väärtegusid kui Tallinna
munitsipaalpolitsei. Kusjuures
meil on vaid kaheksa inimest,

Tallinnal aga rohkem kui 60.
Alanud aasta tõi Simmole töövaldkondi veelgi juurde. Kui
varasemast on tema vastutusel
avalik kord ja turvalisus,
narkoennetus, kriisi preventsioon ning munitsipaalpolitsei
tegevuse koordineerimine, siis
endise
abilinnapea
Olav
Avarsalu lahkumise tõttu kuulub tema haldusalasse nüüd
veel terve rida uusi kohustusi.
Muuhulgas kommunaalmajandus, heakord, haljastus, ehitus
jne.
Simmo ei tee saladust sellest,
et teda huvitab poliitikukarjäär.
Tal on olemas oma arusaam
poliitika olemusest: Inimesed
ei suuda poliitikata olla.
Anarhistid arvavad, et igasugu
juhtimise ja kontrolli kaotamisel suudaks kõik elada
ausalt ja õitsvalt, ka ilma riikliku sunnita. Mina arvan, et
kuna me sünnime siia ilma
erinevatena, on igaüks oma
eelistega. Aga inimeste iseloom ja piiratud ressursid tingivad selle, et kasutame endi
loomulikke eeliseid eelkõige
omaenese huvides ära.
Tekivad erinevad huvigrupid,
kes kõik tahaks pirukast osa
saada. Seega kerkivad paratamatult esile ressursside kuri-

Minu hinnangul ei ole poliitika olemus must ega räpane.
Niinimetatud musta pesu avalik pesemine tuleneb vajadusest saavutada ülekaal. Pärast
seda ajavad kõik parteid valdavalt siiski riigi ja rahva asja.
Muidugi vastavalt sellele,
milline on nende maailmatunnetus ja nende toetajate ootused piiratud ressursside ümberjagamise seisukohast, selgitab
abilinnapea poliitika köögipoolt.
Kuigi Simmo innustub poliitikast, riigi- ja linnajuhtmisest
rääkides silmnähtavalt, pole
see kirg siiski tema ainus hobi.
Pärast pikki tööpäevi armastab
ta vaadata filme ning käia lasketiirus kätt ja silma treenimas.
Mulle meeldivad Euroopa
filmid, neis on sügavamad
mõtted, ütleb Simmo.
Ja mis veelgi olulisem  varsti
lubab abilinnapea hakata taas
regulaarselt külastama ka
jõusaali, mis töökoormuse tõttu
on vaheapeal unarusse jäänud.
Pärnus on head treenimisvõimalused olemas, minu arvates
paremadki kui näiteks Tallinnas, võrdleb Saar kahe koha
eeliseid.
Küsimus tema pereseisu kohta
paneb abilinnapea paariks
sekundiks kohmetuma, kuid ta
kogub end ruttu: Ei ole lapsi.
Ei ole abielus. On tüdruksõber.
Pärnu toimetus

USA saatkonna esindajad külastasid Pärnut
15. jaanuaril väisas Pärnut
Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna delegatsioon, eesotsas poliitika- ja majandusnõunik Jessica Adkinsi ja haldusosakonna juhataja Will
Adkinsiga.
Visiidi käigus külastati Pärnu
Hansagümnaasiumit, tutvuti
Kergejõustikumaneei võimalustega ja esineti Pärnu Raeküla Gümnaasiumi majandusklassi tunnis. Lisaks osaleti Ettevõtjate Ümarlauas (Pärnu
Linnavalitsuses) ja külastati
ASi Wendre.
Hansagümnaasiumis kohtuti
direktori Silja Kikerpilli ja inglise keele õpetaja Anu Sulgiga,
kes töötas Fulbrigti programmi
raames aastatel 2000-2001
Oregonis Wilsonville High
Schoolis (USA) ja õpetas maa-
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ilma ja ameerika ajalugu.
Samaaegselt oli Hansagümnaasiumis ka õpetaja Ameerika
Ühendriikidest.
Raeküla Gümnaasiumis esinesid Jessica ja Will Adkins majandusklassi õpilastele. Jessica
Adkins andis ülevaate saatkonna tööst. Lisaks räägiti üleüldiselt Ameerikast, ka käimasolevast presidendi valimiskampaaniast ja maailma majandusest. Oma esinemise käigus vastas ta küsimustele, mis õpilased
olid talle eelnevalt saatnud.
Kuulajaskond elavnes märgatavalt, kui Will Adkins küsija rolli enda kätte võttis ja
koolinoorte Ameerika-alaseid
teadmisi testima asus. Kohtumise ajal ei tekkinud kordagi
igavusest tulenevat sahinat ja
sosinat.

Külalised Ettevõtjate Ümarlauas Pärnu Linnavalitsuses.

Foto: Cessy Seepter
Linnapea Mart Viisitamme
juhitud Ettevõtjate ümarlaua
jooksul said külalised ülevaate
Pärnu ettevõtlusest. Kohal olid
Pärnu suuremate firmade juhid
ja ka Eesti Kaubandus- ja
Tööstuskoja Pärnu esindaja
Toomas Kuuda. Pärast ümarlauda külastati ASi Wendre.

Päeva lõpetas linnavalitsuse
majandusarengu peaspetsialist
Anneli Lepp, kes tegi ettekande Pärnust ja tutvustas kohalikke suuremaid projekte.
Tihedale ajakavale vaatamata
oldi väga tänulikud ja rahulolevad. Visiidi eesmärk oligi heita
pilk väljapoole Tallinnat.

Pensionäre tuleks rakendada
Austatud ajalehe toimetus. Kirjutan teile seoses paari mõttega.
Võite avaldada, võite niisama lugeda. Üle pika aja on Pärnul linnapea, kellest kuuleb peaaegu iga päev. Olen Pärnus elanud
juba 1964. aastast, aga nii agarat linnapead ei mäletagi. Kõrvalt
vaadates on jäänud kahtepidi mulje. Esiteks on väga hea meel,
et midagi on linnas pidevalt tegemises. Uued prügijaamad,
rand on korda tehtud, pargid on valgustatud. Kerkivad uued
kaubakeskused ja tahetakse noortele teha liuvälja. See kõik on
tore ja kiiduväärt. Teisest küljest on sant tunne, kui linnapead
kogu aeg kiputakse naeruvääristama. Olen härra Mart
Viistammega kohtunud ja tean, et tegemist on targa ja erudeeritud noore mehega, kelle üle pole mingit põhjust naerda. Usun,
et ta teeb oma tööd südamest, vähemasti sama kõvasti kui
teeksin seda mina, kui ma oleks omal ajal sattunud poliitikasse.
Aga siis oli ainult üks partei ja pärast pole tahtnud. Olen elu
aeg teinud ühte tööd - olnud autojuht. Aga see polegi tähtis
praegu. Tahtsin kirjutada teisel teemal ka.
Pensionärina mõtlen sageli sellele, kas ka meiesuguseid, kel
oma parim tööiga juba möödas, kuidagi linna heaks saaks
kasutada. Näiteks olen kuulnud, et kusagil riigis, vist Taanis,
aitavad pensionärid noortel silma peal hoida, organiseerivad
linna toel kooli- ja linnastaadionitel noortele ja lastele
treeninguid, jms. Seal tehakse seda küll täitsa tasuta, aga
samas aitab see noori ja vanemaid inimesi omavahel lähendada. Midagi sellist oleks vaja ka meil. Et noored ei läheks
narkootikumidega hukka ja et minusugustel oleks ka midagi
kasulikku teha oma igapäevatoimetuste kõrval.
Võib olla selline vanemate ja laste ühistegevuste projekt on
meil juba olemas ja ma pole sellest lihtsalt kuulnud. Aga kui
pole, siis tasuks mõelda!!
Lugupidamisega, Hans U. (64)
***
Konkreetselt sellist noorte-eakate ühisprojekti minu teada küll
tehtud ei ole. Samas tegutseb volikogu majas noorte volikogu
ja linnapea juures käib koos eakate ümarlaud. Ehk peaks need
kaks kooslust omavahel kontakti viima ja selle idee välja käima?
Võib-olla kujuneb sellest koostöö käigus midagi taolist, nagu
vanahärra oma kirjas välja pakub.
Riho Alliksoo, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
***
Üheks võimaluseks on sarnaste huvidega inimeste koondumine
ühte organisatsiooni, siis saab kirjutada projekte ja osaleda nii
linna kui ka üleriigilistes ettevõtmistes. Teise variandina - kui me
räägime üksikisikutest - võiks registreerida end vabatahtlikuks.
Pärnus tasub selle sooviga pöörduda Õppenõustamisekeskuse
Noorte Infopunkti. Sealt saab tuge ja soovitusi. Täpsem teave
on olemas ka interneti kodulehekülgedel: www.heategu.ee ja
www.vabatahtlikud.ee
Kadi Kalmus, Pärnu Linnavalitsuse noorsootööspetsialist
Lugejakirju ootame aadressil tiina.niin@lv.parnu.ee või
"Ajaleht Pärnu", Suur-Sepa 16, Pärnu, 80098

Munitsipaalpolitsei
Munitsipaalpolitsei tabas Pärnus
alaealisi suitsetajaid

Pärnu munitsipaalpolitsei teostas linna koolide ümbruses 15.17.
jaanuarini kontrollreide. Eesmärgiks oli alaealiste suitsetamise
ning tubakatoodete omamise avastamine ja tõkestamine. Tabati 18
alaealist seaduserikkujat. Kõik suitsetasid, üks omas ka ebaseaduslikult tubakatoodet. Seaduserikkujatest üks oli tüdruk ja
ülejäänud poisid, kelle vanus jäi vahemikku 1317 eluaastat. Tubakaseaduse kohaselt võib alaealist tubakat sisaldava toote omamise või tarvitamise eest trahvida kuni 600 krooniga. Suitsetamine
kooliterritooriumil on karistatav 1 200 krooni suuruse rahatrahviga.

Libedus tuleb ikka külma ja lumega
Hallo, kiirabi kuuleb.
Tere, Pärnu munitsipaalpolitsei tülitab. Kas eile, 7. jaanuaril,
palus abi keegi, kes linnas libeda ja lumega kannatada sai?
Kohe vaatan Ei, eile ei saanud keegi tänaval kukkumise tõttu
traumat.
Selline uudis on munitsipaalpolitseile parim uudis. Välja saadetud
patrull oli selle päeva lõuna eel linnas vaatamas käinud, kas pärast
öist lumesadu mõni puhastusala ka korrastamata on.
Olid, aga üksikud. Nende majade postkastidesse tuli jätta teade, et
on rikutud linna heakorraeeskirja § 3 lg 1 p 6 nõudeid. Hoiatus
sisaldas kindlat sõnumit, et sedapuhku sanktsioone ei rakendata,
lisaks tutvustas teatis ka ettenähtud korda.
Munitsipaalpolitsei püüab linnakodanikele seadusi ja eeskirju
tutvustada ning kindlasti juhtida tähelepanu, kui reegleid on rikutud. Kindlasti teostame järelkontrolli, kas meie sõnumit on kuulda
võetud. Kui meenutada aasta esimest lumesadu 6.-7. jaanuaril, oli
heameel tõdeda, et juba teisel päeval olid linna kõnniteed täiesti
käidavad ka seal, kus päev varem tuli hoiatus postkasti panna.
Munitsipaalpolitsei soovib, et libeduse korral jõuaksid kõik linnakodanikud tervetena sinna, kuhu nad tahavad minna.
Turvalist teed kõigile liiklejatele ja jalakäijatele!
Karl Kolla
Pärnu munitsipaalpolitsei direktor

KULTUUR
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Aasta esimesed toetused kultuuriprojektidele
Pärnu linnavalitsus eraldab
Pärnus toimuvatele ning
Pärnuga seotud kultuuriprojektidele toetust kaks korda aastas,
taotlusvoorudega vastavalt
15. jaanuaril ja 15. septembril.
Alljärgnevalt esimese jaotuse
eraldised kultuuriprojektidele
2008. aastal:
1. OÜ Ammende Villa Catering
33 000 krooni Ammende aia suvemuusika kontsertide korraldamiseks.
2. OÜ Arm Music
25 000 krooni Valter Ojakääru
juubelikontserdi korraldamiseks.
3. MTÜ ASSITEJ Eesti Keskus
50 000 krooni ASSITEJ Festivali
NB-festival 2008 korraldamiseks.
4. MTÜ Corelli Music
25 000 krooni Muusikasalongi kammerkontsertide korraldamiseks.
5. MTÜ Eakate Ühing Elulust
3 000 krooni, millest
1 000 krooni on projekti Elulusti
nobedad näpud korraldamiseks,
2 000 krooni on projekti Üheksa
aastat tantsulusti korraldamiseks.
6. EELK Pärnu Eliisabeti Kogudus
60 500 krooni VI Pärnu
Orelifestivali korraldamiseks.
7. MTÜ Eesti Arnold Schönbergi
Ühing
60 000 krooni Pärnu Nüüdismuusika Päevade korraldamiseks.
8. RE Eesti Kontsert Pärnu
Kontserdimaja
155 000 krooni, millest
125 000 krooni on VI Pärnu
Ooperipäevade korraldamiseks,
30 000 krooni on Salongiõhtute

korraldamiseks Pärnus.
9. SA Eesti Tantsuagentuuri
Tantsukeskus
30 000 krooni Üleriigilise laste- ja
noorte tantsufestivali KOOLITANTS
2008 Pärnu piirkondliku festivali
korraldamiseks.
10. MTÜ EPL Pärnu
Linnaorganisatsioon
16 000 krooni, millest
5 000 krooni on projekti Hüvasti,
vana! Tere, uus! korraldamiseks,
8 000 krooni on projekti Ühiskond
igale eale korraldamiseks,
3 000 krooni on projekti Teile,
emad, vanaemad korraldamiseks.
11. MTÜ Jazzkaare Sõprade
Ühing
75 000 krooni Jazzkaare kontsertide korraldamiseks Pärnus.
12. OÜ Jumalikud Ilmutused
60 000 krooni Pärnu autorite
kirjastamise toetuseks.
13. MTÜ Kirjanduslik-poeetiline
klubi Nadeda
5 000 krooni Raamatu Prikosnovenie väljaandmise toetuseks.
14. MTÜ Kirjandusring Pärnu
Suleklubi
10 000 krooni Klubi kirjandusliku
üldkogumiku koostamise-trükkimise
ja klubi 30. tegevusaasta tähistamise toetuseks.
15. MTÜ Kultuuriselts Culture
12 063 krooni Toomas Voll 50
juubelikontserdi korraldamiseks.
16. MTÜ Lauluselts Endla
30 000 krooni Endla Seltsi 130.
aasta juubelikontserdi korraldamiseks.

17. MTÜ Ligrid 8 000 krooni
Laine Mägi Tantsukooli jõulu- ja
kevadkontsertide korraldamiseks.
18. MTÜ Lüster
25 000 krooni, millest
22 000 krooni on Pärnu X
Portselanipäevade korraldamiseks,
3 000 krooni on Salongiõhtu
korraldamiseks.
19. MTÜ Naiskoor Linda
3 000 krooni Naiskoor Linda 55.
tegevusaasta tähistamise toetuseks.
20. SA Noored Artistid
30 000 krooni, millest
8 000 krooni on projekti
Karneval korraldamiseks,
15 000 krooni on projekti
Vabariiklik KOOLIMOOD 2008
korraldamiseks,
7 000 krooni on kevadkontserdi
Tantsulusti ja Moemelu korraldamiseks.
21. FIE Olavi Kõrre
12 000 krooni Pärnu Tantsuklubi
ürituste korraldamiseks.
22. MTÜ Pärnu Aianduse- ja
Mesinduse Selts
36 000 krooni,
millest 4 000 krooni on projekti
Jõulud Räämal korraldamiseks,
4 000 krooni on Pärnu linna eakate
ühiskontserdi korraldamiseks,
20 000 krooni on Vabariikliku
külapillimeeste suvise kokkutuleku
korraldamiseks,
8 000 krooni on Pärnu linna pensionäride suvepeo korraldamiseks.
23. MTÜ Pärnu David Oistrahhi
Festival
210 000 krooni David Oistrahhi

Festivali korraldamiseks Pärnus.
24. MTÜ Pärnu ja Pärnumaa
Slaavi Kultuuriühing
11 000 krooni, millest
3 000 krooni on projekti
Armastuse iidsed udud korraldamiseks,
8 000 krooni on Uusaastapidustuste korraldamiseks.
25. MTÜ Pärnu Juudi Selts
3 000 krooni projekti Jahad korraldamise toetuseks.
26. MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu
Ühing
88 500 krooni, millest
27 500 krooni on Tantsupüha-päevade korraldamiseks,
28 000 krooni on Suve tantsuteatri
Möödu purskkaevudest korraldamiseks,
33 000 krooni on Novembri
Tantsufestivale korraldamiseks.
27. MTÜ Pärnu Kontserdibüroo
438 000 krooni, millest
15 000 krooni on Hooaja lõppkontserdi Kevadhääled korraldamiseks,
150 000 krooni on Laste ja noorte
festivali Muusikamoos korraldamiseks,
55 000 krooni on Pärnu Viiuldajate
Konkursi korraldamiseks,
20 000 krooni on Täna va Teatri
etenduste korraldamiseks,
40 000 krooni on II Rahvusvahelise klaveri TALVEUNIversiteedi
korraldamiseks,
44 000 krooni on VII
Rahvusvaheline klaveri SUVEUNIversiteedi korraldamiseks,

Neljapäev, 31. jaanuar
kell 19 Endla teater LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Pärnu kontserdimaja kammersaal VALDIS MUKTUPÂVELS
(vokaal, rahvapillid, Läti)
kell 22 Kuursaalis on Eestit! DJ Maanus Metsik
kell 22 ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Aivar Havi
Reedel, 1. veebruaril
kell 19 Pärnu kontserdimajas Barokkmuusika festivali raames VIVALDI PORTREE
kell 19 Endla teatris Klemola KOKKOLA
kell 19 Endla teatri Küünis Noortestuudio etendus MIRR
kell 21.30 Endla Teatrikohviku jazziklubis Helin-Mari Arder ja Andy Fite (kitarr)
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaalis Raul Sepper Duo ja DJ Enno Lohu
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu. ERGO
Laupäeval, 2. veebruaril
kell 12 Pärnu kontserdimajas festivali KOOLITANTS 2008 Pärnumaa tantsupäev
kell 18 Pärnu Raekojas M.Lüdigi nim. meeskoori ja KUMA poistekoori kontsert
kell 19 Raeküla Vanakooli Keskuses kontsert KODU JA RISTIKHEIN
kell 19 Endla teatris KANGELANE. Lugu soomepoistest
kell 19 Endla teatri Küünis TUNNETE TEKTOONIKA
kell 20 Raeküla Vanakooli Keskuses tantsuõhtu. Ans. Polero
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Aare Laanmets
kell 22 Kuursaalis Meelis Punder & Antti Kammiste. DJ Riho Pruul
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Nostalgilist tantsumuusikat ansamblilt WHB
Pühapäeval, 3. veebruaril
kell 18 Nooruse Majas klubi Rukkililll tantsuõhtu
kell 19 Endla teatris Vanemuise külalisetendusena Bergmani LÄRMAB JA VEIDERDAB
kell 19 Endla teatri Küünis muusikaline koosviibimine SÄSI.
Esmaspäeval, 4. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis KARGE MERI. Hülgeküttide elust
Teisipäeval, 5. veebruaril
kell 15 Pärnu Munamäel LÕBUS VASTLAPÄEV.
kell 19 Endla teatris Vana Baskini Teatri külalisetendusena Bengt Ahlforsi VIIMANE SIGAR
kell 19 Endla teatri Küünis KAJAKAS

kell 19 Pärnu kontserdimajas Barokkmuusika festivali raames FARINELLI JÄLGEDES
kell 19 Pärnu Raekojas TALVEUNI stuudiokontsert, kaastegev ansambel Ellerino
kell 19 Endla teatris KOKKOLA
kell 19 Endla teatri Küünis KARGE MERI. Hülgeküttide elust
kell 22 Ööklubis Str& Superstar Night. Birgit Õigemeel & The Band
kell 22 Kuursaalis Hellad Velled DJ Enno Lohu
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Laulab ja musitseerib Ly Kättmann
Pühapäeval, 10. veebruaril
kell 13 Ööklubis Str& lastedisko. DJ Rait Riim ja Siki tantsustuudio
kell 16 Endla teatri Küünis Pärnu linna ja maakonna noortebändide konkurss
PROOVIKAS 2008
kell 19 Pärnu Raekojas TALVEUNIversiteedi lõppkontsert
Esmaspäeval, 11. veebruaril
kell 18 Paradiisi restoranis Pärnu Bridiklubi paaride MV 2008, 4. voor
kell 19 Endla teatri Küünis TUNNETE TEKTOONIKA
Teisipäeval, 12. veebruaril
kell 14 Endla teatri Ärklisaalis kõnevõistluse Pärnu linna Kuldsuu finaal
Kolmapäeval, 13. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis Ugala külalisetendus BÖRS JA BÖRSITAR
kell 19 Endla teatris KANGELANE. Lugu soomepoistest
kell 22 Kuursaalis DJ Axo
14.-16. veebruaril Lastepargis
Jääskulptuuride festival ICICLE 2008
Neljapäeval, 14. veebruaril
kell 12 Endla teatris lavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA PRINTSESSIST
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. QUICK STEP
kell 19 Ammende Villas sõbrapäeva kontsert MUSTIKAKARVA ÕHTU
kell 19 Pärnu kontserdimajas salongiõhtute sarjas
SÕBRAPÄEVA ERI: Ska Faktor
kell 19 Endla teatri Küünis VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 19 Restoranis Sunset romantiline õhtu!
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. QUICK STEP
kell 21 Kuursaalis Karaoke
kell 22 Ööklubis Str& Valentine´s Day Party. DJ Marko Kivisalu
Reedel, 15. veebruaril
kell 19 Endla teatri Küünis Noortestuudio etendus MIRR
kell 21.30 Endla Teatrikohviku jazziklubis Kumina (Soome)
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaalis PS Troika ja DJ Riho Pruul

Kolmapäeval, 6. veebruaril
kell 18.30 Eliisabeti kirikus TUHKAPÄEVA missa
kell 22 Kuursaalis DJ Axo

Reedel, 8. veebruaril
kell 19 Endla teatris komöödia KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küünis Noortestuudio etendus MIRR
kell 19 Pärnu Raekojas TALVEUNI stuudiokontsert
kell 22 Kuursaalis Jack Daniel'si klubiõhtu
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Rein
kell 23 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Indrek Siren

Laupäeval, 16. veebruaril
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 14 Nooruse Majas RÄÄMA XII FOLKLOORIPIDU.
kell 15 Pärnu Raekojas ARTUR AOLA 95.
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskuses MU ISAMAA ARMAS...
kell 19 Endla teatris KODUABILINE
kell 19 Endla teatri Küünis Noortestuudio etendus MIRR
kell 19 Pärnu kontserdimajas Heikki Sarmanto dässooper
MANON
kell 20 Raeküla Vanakooli Keskuses tantsuõhtu, ans. Treffunx
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis SADAMAKÕRTS vol. IV. Kinhu Poisid ja DJ
Maanus Metsik
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Arne

Laupäeval, 9. veebruaril
kell 12 Pärnu Keskraamatukogus KARUDE JUTUTUBA

Pühapäeval, 17, veebruaril
kell 18 Nooruse Majas klubi Rukkilill tantsuõhtu. ans. EEVID

Neljapäeval, 7. veebruaril
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. CHA-CHA
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. CHA-CHA
kell 21 Kuursaalis Karaoke
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Aivar Havi

Pärnu Linnavalitsus
Suur- Sepa 16,
80098 Pärnu
Üldtelefon: 444 8200
Üldfaks: 444 8201

Maslennitsa korraldamiseks.
34. MTÜ Suupilliklubi Piccolo
70 000 krooni VII Rahvusvaheline
Suupillifestivali Baltic-Nordic
Harmonica korraldamiseks.
35. Tartu Ülikooli Pärnu Kolled
10 000 krooni
Tudengite Talvepäevade korraldamiseks.
36. MTÜ Tulilind
5 000 krooni
Projekti Paikkondlik muster uues
kuues korraldamiseks.
37. MTÜ Tulilind/Pärnu Pitsistuudio
21 000 krooni
VII Rahvusvahelise pitsinäitusseminari korraldamiseks.
38. MTÜ Ukraina Selts Vitisna
4 000 krooni, millest
1 500 krooni Eestis tegutsevate
Ukraina kooride kohtumise korraldamiseks,
2 500 krooni kirjanduslikmuusikalise õhtu Maa kus ma
sündisin korraldamiseks.
39. SA Uue Kunsti Muuseum
50 000 krooni
Uue Kunsti Muuseumi näitustegevuse korraldamiseks.
40. MTÜ Valgete Ööde Festival
50 000
c.o.n.t.est 2008 - Rahvusvahelise
Sõnadeta Teatri Konkursi korraldamiseks.
Eraldisi on kokku 2 123 063 krooni
eest.
Nimekirja koostas Jana Moosar
Pärnu Linnavalitsuse
kultuuriosakonna juhataja

Näitused

SÜNDMUSED JAANUARIS-VEEBRURIS
Kolmapäev, 30. jaanuar
kell 15 ja kell 18 Endla teatris Rahvusooper Estonia külalisetendus Pipi!Nuki!Puhh!

66 000 krooni on Raepromenaadi
kontsertide korraldamiseks,
33 000 krooni on Pärnu linna ja
maakonna noortebändide konkursi Proovikas korraldamiseks,
15 000 krooni on Pärnu linna ja
maakonna vokaalansamblite
konkurss Kevadümin.
28. MTÜ Pärnu Kunstikeskus
88 000 krooni, millest
44 000 krooni on Pärnu VI
Linnamaalijate sümpoosioni korraldamiseks,
44 000 krooni on Pärnu IV
Rahvusvaheline jääskulptuurisümpoosioni ICICLE 2008 korraldamiseks.
29. MTÜ Pärnu Rahvusvaheline
Koorifestival
165 000 krooni Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali korraldamiseks.
30. MTÜ Pärnu Rahvusvaheline
Visuaalse Antropoloogia Ühing
77 000 krooni XXII Pärnu
Filmifestivali korraldamiseks.
31. RE Pärnu Teater Endla
27 500 krooni Endla Jazzklubi
2008 hooaja korraldamise
toetuseks .
32. MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri
Keskselts
35 500 krooni, millest
27 500 krooni on rahvalike
vabaõhukontsertide korraldamiseks,
8 000 krooni on projekti Maarjapäev eesti rahvakalendris
korraldamiseks.
33. MTÜ Pärnumaa
Vähemusrahvuste Liit Raduga
6 000 krooni Projekti

Kantselei:
Üldtelefon: 444 8220

Majandusosakond:
Üldtelefon: 444 8300

Kultuuriosakond:
Üldtelefon: 444 8240

Rahandusosakond:
Üldtelefon: 444 8270

Planeerimisosakond:
Üldtelefon: 444 8330

Haridusosakond:
Üldtelefon: 444 8250

Sotsiaalosakond:
Üldtelefon: 444 8120

Munitsipaalpolitsei:
Üldtelefon: 444 8380

Pärnu Linnagaleriis

kuni 9.02 INGRAAFIKA: Peeter Allik UUE ÕNNE ALGUS. Transparahüponostika
ja tervendavad pildid
kuni 9.02 INGRAAFIKA: NONGRATA Research of Reality
alates 13.02 Heino Lillepuu MEIE SANGARID

Kunstnike Majas

kuni 2.02 INGRAAFIKA: Fleischerei (Berlin) Beat Gipp, Gabba Reifenstihl, Coost
Lardy Cake, Roland Barth, Miss Vergnuegen
kuni 2.02 INGRAAFIKA: SP 38
kuni 2.02 INGRAAFIKA: Sandra Jõgeva RÖSTRID
kuni 2.02 INGRAAFIKA: Ville Karel Viirelaid OSTRATSISM
alates 6.02 Pusamaalid

Pärnu Kunstihallis

(Esplanaadi 10)
kuni 3.02 INGRAAFIKA: Cannonball Press (NEW YORK): PRINTS GONE VIBE
ESTONIA
alates 8.02 fotonäitusAMEERIKA MAANTEEÄÄRNE ARHITEKTUUR
alates 8.02 Nongrata AMERICAN TOURS

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis

Nora Raba juubelinäitus VÄRVIDES ON VÄGE
kuni 10.02 Priit Kapsta fotonäitus MINU KODU RUHNU

Pärnu Muuseumis

kuni 16.02 Tartu Mänguasjamuuseumi näitus MÄNGUASJATÖÖSTUS EESTI NSV-S
alates 19.02 KAKS ALGUST. Näitus riigikaitseorganite sümboolika arengust läbi
kahe iseseisvusperioodi

Endla teatrigaleriis

INGRAAFIKA: Leonhard Lapin <-> Raul Meel: VÕRDTEMPEREERITUD RUUM

Agape keskuses

Pärnu lasteaedade näitus SIIS KUI HINGES TUISK ON VALI, LASTEL HINGES
NAER JA NALI!

Keskraamatukogus

kuni 8.02 perioodikasaali galeriis JAANUAR - VABADUSSÕJA KUU
alates 4.02 kojulaenutusosakonnas EESTI VABARIIGI ÜHEKSA AASTAKÜMMET
kuni 24.02 üldlugemissaalis raamatunäitus EESTI ISESEISVUSE SÜND
11.29.02 lasteosakonnas VÄIKE LIPUNÄITUS, autoriteks Karude jututoas osalejad
kuni 20.02 lasteosakonnas Pärnu Tammsaare lasteaia näitus 21 SIPSIKUT
kuni 20.02 lasteosakonnas IX Nukitsa konkursi raamatute näitus
muusikaosakonnas RAHVUSLUSE IDEE EESTI MUUSIKAS

Nooruse majas

alates 6.02 Kaie Segeri loodus- ja "?" fotode näitus
Kohvikus portselanmaali näitus-müük

Reedel, 1. veebruaril kell 21.30 Endla Jazziklubis
Helin-Mari Arder (laul) ja Andy Fite (kitarr, laul)
Muusikute esituses saab kuulda nii jazzistandardeid
muusikute isikupärases tõlgitsuses kui ka Ameerika
päritolu laulja-kitarristi Andy Fitei loomingut.
Eesti jazzilavade päikesekiir Helin-Mari Arder on
viimaste aastate jooksul esinenud ning ennast täiendanud mitmeis maailma paigus  Hollandis,
Rootsis, USAs, Belgias, Prantsusmaal jne  kohtudes kõikjal uute põnevate
muusikutega. Tema ja Andy Fite'i esmakohtumine leidis aset Helsingis, kus
Helin-Mari muusikaõpingud on praeguseks lõpusirgele jõudnud. Koostöö
Andyga aga on alles alguses ning tõotab kujuneda põnevaks!

TEENINDUSSAAL 1. korrusel.
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