Pärnu linna ajaleht

29. veebruar 2008

Nr 23

www.parnu.ee

Noorte vabariik

Uudised
Pärnus toimus eelmisel
aastal ligi 1000 kohtumist
MTÜ Pärnu Konverentsibüroo kogub äriturismi ja kohtumiste
alast statistikat alates 2006. aasta algusest. Nüüdseks on
valminud 2007. aasta statistika kokkuvõtted ja saab teha
esimesed järeldused eelmise aasta arengute kohta.
Statistikat edastasid konverentsibüroo liikmed toimunud
konverentside, seminaride, koolituste ja muude kohtumiste
kohta. 2007. aastal peeti Pärnus kokku 998 kohtumist, mis
on 180 kohtumist rohkem kui eelnenud aastal.
Pooled (50%) toimunud kohtumistest olid koolitused,
järgnesid koosolekud (18%), seminarid (16%) ning konverentsid (13%). Lisaks toimusid üksikud messid, kongressid,
foorumid ja pressiüritused, mille osakaal oli kõigist toimunud
kohtumistest kokku 3,5%. 12% juhtudel oli tegemist muu
kohtumisliigiga.
Pärnus toimunud kohtumistel osales kokku 35 985 delegaati.
Nende päritoluriik oli 89% juhtudest Eesti, 11% juhtudest
mõni välisriik. Sealhulgas 65% välisdelegaatidest olid soomlased, 11% rootslased ja 5% lätlased. Ülejäänud välisriikide
(sh Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, Venemaa, Poola, Hispaania, Luksemburg jt) osakaal jäi alla 5%.
Kõige rohkem toimus kohtumisi, kus delegaatide arv jäi
vahemikku 21-50 (35% kohtumistest), järgnesid väiksemad
11-20 osalejaga kohtumised (35%) ja kuni 10 delegaadi kohtumised (16%). 51-100 osavõtjaga kohtumised moodustasid
14% ning 101-500 delegaadiga kohtumised 4%. Üle 501
osalejaga kohtumisi toimus 2.
Enamik (79%) toimunud kohtumistest jäid ühepäevasteks.
Kahepäevaste kohtumiste osakaal moodustas 16%. Kolm või
rohkem päeva kestnud kohtumisi oli 5%, seejuures pikim oli
kümnepäevane üritus.
2/3 kohtumistest viidi läbi kas teisipäeval, neljapäeval või
reedel (kõigil päevadel võrdselt 19%). Kõikidest kohtumistest
kolmandik toimusid kas esmaspäeval, kolmapäeval või laupäeval (vastavalt 10%, 17% ja 10%). Pühapäeval korraldati
teiste päevadega võrreldes vähem kohtumisi (6%).
Kohtumised telliti enamasti korporatsiooni või äriettevõtte
(75%), avaliku sektori (15%) või assotsiatsioonide (10%)
poolt. Mittetulundusorganisatsioonide kohtumised moodustasid 1% ning 7% juhtudel ei olnud tellija teada.
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Ko h t u m e k o n v e r e n t s i l !
Kõige enam kohtumisi (20%) peeti majandusteemal,
järgnesid tööstuse- ja tehnoloogiateemalised kohtumised
(17%). Meditsiinialaste kohtumiste osa oli 10% ning 8% toimus nii haridus- kui religiooniteemalisi kohtumisi. Väiksema
osa moodustasid veel kohtumised teaduse, poliitika, põllumajanduse, transpordi, kommunikatsiooni, spordi, kultuuri
või kunsti alal.
Liisa Paasik
Pärnu Konverentsibüroo tegevjuht

Selgusid Pärnu
aukodanik ja
vapi- ning teenetemärgi
saajad
LK 2

erve nädala kestnud
Eesti Vabariigi 90.
juubelisünnipäevale
pühendatud üritused kulmineerusid kooliõpilaste jaoks
23. veebruaril 2008 toimunud konverentsiga Noorte
vabariik.
Juba kogunemise pooltunnil
oli näha-kuulda, et kohale
oli tuldud kaugemaltki kui
Pärnu. Seltskond osutus
väga kirjuks: noorimad olid
11-aastased
tütarlapsed,
keskmine ehk suurim vanusegrupp jäi 1620 eluaasta kanti ja vanimad olid

13.-16. märtsil
toimub rahvaküsitlus tehisjääga
liuvälja asukoha teemal
LK 3

50ndates pedagoogid.
Kui paljud meist mõtlevad
18-aastasena, et juba 25selt
saab neist linnapea? Ei
osanud seda arvata minagi,
märkis Mart Viisitamm oma
kõnes. Selle eest teenis ta
vähemalt sama suure ja pika
aplausi kui esimesena sõna
saanud president Toomas
Hendrik Ilves.
Konverentsil arutati noorte
võimalusi oma sõna sekka
öelda, vaieldi ühiskonna
vanameelsuse üle, küsiti ja
pakuti lahendusi ning tunnustati kõrgele lennanuid.
Kogu üritusele elas süda-

mest kaasa selle  samuti
mitteeakas  moderaator
Märt Treier.
Laiahaardeliste sõnavõttudega esinesid Pärnu Kontserdimaja suures saalis Linnar Viik, Tiina Tatua, Karoli Hindriks, Joosep Järvesaar, Maarja Dahl, Chalice
ja isegi Märt Treier.
Seminari-stiilis põhiüritusele järgnes kammersaalis
peetud paneeldiskussioon,
mida huviliste paljususe
tõttu jälgiti osaliselt ka
püstijalu.
Külastasin seda viimast

Eesti Vabariigi
väljakuulutamise
tähistamine
Pärnus
LK 4

ettevõtmist minagi. Lihtsalt
hämmastav, kui palju erinevaid mõtteid on tänapäeva kooliperel ja kui jõuliselt
haarati enda kätte sõnajärg.
Teiste ette kolmele toolile
saadetud nn eestkõnelejatele, ehk Tallinna parimatele väitlejatele, pakkusid väärilist konkurentsi
osalejad publikust. Aplaus
ja lugupidamine Eestimaa
tulevikule!
Tiina Niin,
ajalehe
PÄRNU toimetaja

LINNAVOLIKOGU
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Volikogus 21. veebruaril
Volikogu kinnitas tänavused aumärkide saajad
Aukodanikuks nimetati helilooja ja muusikaajaloolane
Valter Ojakäär.
Vapimärgi saavad Jaak Saarniit, Karl-Udo Köösel, Urve
Krause, Vivian Traks, Hiie Martinson ja Margus Kangur.
Teenetemärgi pälvisid Alli Tiik, Jana Trink, Voldemar
Kaasik, Arvo Lensment, Arvo Loorits, Margus Tammekivi,
Olaf Remmel ja Askold Vaino.
Moodustati eelarvestrateegia ajutine komisjon
Komisjoni eesmärk on Pärnu eelarvete täpsem kavandamine ning rahaliste vahendite kasutamise võimaluste
kaalutletum prognoosimine. Eelarvestrateegia koostamine on vajalik ka linna laenupoliitika täpsustamiseks.
Anti nõusolek tasulise parkimise ümberkorraldamiseks
Tasuliste parkimistsoonide korrigeerimise tulemusena
laieneb kesklinna tasulise parkimise ala. Tasuta parkimisalade kaotamine kesklinna tasulise parkimise piirkonnas
lihtsustab arusaamist, kus tuleb parkimise eest maksta,
kus mitte.
Uue korra alusel on lisaks pühapäevale ka laupäeval
kesklinnas parkimine tasuta
Ära kaob turu ümbruse tasuline parkimisala. Ranna piirkonna tasulise parkimise alast jääb välja A. H. Tammsaare pst.
Ühtlustatakse tasulise parkimise kellaajad, nagu kesklinnas on nüüd ka rannapiirkonnas parkimine tasuline kella
8.00-18.00.
Maksumäärade, maksuvabastuste ega -soodustuste
osas muudatusi ei tehtud.
Uus tasulise parkimise kord hakkab kehtima Pärnu selle
aasta esimese lisaeelarve jõustumisel.
Kinnitati Karja tn 29 ja Jaama tn 5 detailplaneering
ning Suur-Sepa 13a krundi projekteerimise tingimused.
Annely Erm
volikogu nõunik

Pärnu Linnavolikogu liikmete
vastuvõtuajad märtsis
Volikogu esimees Ahti Kõo teisipäeviti kell 13.0015.00
04.03
05.03
11.03
12.03
18.03
19.03
25.03

Aivar Pärna
Eino-Jüri Laarmann
Margus Tammekivi
Valter Parve
Jaanus Ots
Väino Hallikmägi (kell 15.0017.00)
Uno Mirme

Vastuvõtud toimuvad kell 16.0018.00 Uus tn 4
Info ja registreerimine 444 8100
Raul Sarandi vastuvõtt on igal esmaspäeval kell 15.0017.00,
Rüütli 41 II korrusel
Vladimir Klevtsov võtab vastu Tammsaare pst 30, kabinetis 13
teisipäeviti kell 11.0013.00, info tel 443 8461
27. märtsil Jüri Kukk kell 15.0016.30,
Rüütli 36 II korrusel. Info tel 446 5050
Telefonitsi saab vastuvõtu kokku leppida järgmiste volinikega:
Mart Alliku 5648 7237
Ago Kalmer 5645 5455
Olavi Post
501 3923
Garri Suuk 514 9095

Selgus Pärnu tänavune aukodanik
Valter Ojakäärul on silmapaistvaid teeneid Pärnu muusikaelu
edendamisel ja linna kultuuriloo ulatuslikul kajastamisel
oma raadio- ja telesaadetes
ning raamatutes.
Noorena osales Ojakäär erinevates Pärnu muusikakollektiivides, hiljem oli aastaid
siinse kultuuriülikooli külalisõppejõud ja aktiivne osaleja
omaaegse populaarse vokaalansamblite konkursi „Pärnaõis“ korraldamises. Selle lauluvõistluse tarvis lõid paljud
heliloojad Ojakääru õhutusel
ka Pärnule pühendatud laule.
Aukodaniku tiitlit hakati Pärnus taas välja andma eelmisel
aastal, mil selle pälvis Neeme
Järvi. Valter Ojakäär on viies
Pärnu aukodanik. Tiitliga tunnustatakse Ojakääru elutööd
muusikakultuuri arendamisel
ja loomingu kaudu Pärnu väärtustamisel.

Pärnu vapi- ja
teenetemärkide
saajad

Foto: Tiina Niin
Linnavolikogu esimees Ahti Kõo (vasakul) õnnitleb
Valter Ojakääru.

Koolinoorte maastikumängu
Kindluslinn Pärnu võitis Raeküla
Gümnaasiumi võistkond

31. jaanuaril korraldati
Pärnu kooliõpilastele maastikumäng Kindluslinn Pärnu. Võistluse eesmärk oli
tutvustada Pärnu kindluslinna ajalugu 17.-19. sajandil.
Mängu käigus pidid noored
läbima kindluse kõik seitse
bastioni kohta ja täitma seal erinevaid ülesandeid, kus oli vaja nii
teadmisi, kiirust kui ka osavust.
Peaauhinna  ekskursiooni Tartu Tähetorni  võitis Raeküla Gümnaasiumi võistkond, mille juhendajaks oli Aili Näär. Teist ja kolmandat kohta jagasid omavahel võistlejad Vanalinna Põhikoolist ja
Ühisgümnaasiumist.
Eriauhindadega pärjati Kuninga Tänava Põhikooli ja Vene
Gümnaasiumi võistkonda. Kokku osales maastikumängul 11
gruppi ja esindatud olid kõik Pärnu linna üldhariduskoolid.
Pärnu Linnavalitsuse projektide koordinaatori Ulla Lehtsaare
sõnul toimus selline mäng esmakordselt. Linna tutvustavad
maastikumängud, mille käigus õpitakse tundma ajalugu ja kindluslinna, peaksid saama traditsiooniks, sõnas Lehtsaar.
Pärast võistlust koguneti volikogu majja, kus erinevates
õpitubades tegeleti ühiselt viltimise ja klaasitöödega. Vanalinna
Põhikooli ajalooõpetaja Madis Somelar pidas kindluslinna
ajaloost loengu ja ansambel Stupidluck esitas kolm laulu.
Pärnu Linna-valitsus tänab kõiki osalejaid!

Linnakodaniku majas räägiti keskaja
toitumiskultuurist

24. jaanuaril toimus hansapäevade raames Pärnu Linnakodaniku
Majas Tallinna Ülikooli teaduri Inna Jürjo loeng Toitumiskultuur
keskajal. Kahe tunni jooksul said kohaletulnud huvilised põgusa,
ent hariva ülevaate keskaja söömiskultuurist ning harjumustest
Euroopas. Lisaks rääkis Inna Jürjo, kuidas on erineva toidu tähtsus söögilaual aja jooksul muutunud, miks mõjutas usk toitumisharjumusi ning millist mõju avaldasid üle-Euroopalised näljahädad. Huvitav loeng kulmineerus illustratsioonidega mitmetest
pidusöömaaegadest ning erineva jõukusega inimeste majapidamistest. Avalikud loengud keskaja teemadel toimuvad kord
kuus (27.03, 24.04, 22.05) kell 18.00 Pärnu Linnakodaniku Maja
hansatoas (Nikolai tn 8).
27. märtsil Karin Veissmann Muusika keskajal: kõrtsist kirikuni.

Linnavara kasutusse andmine

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

Kirjastaja: VEEBIMEES
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Järgmine PÄRNU: märtsi lõpus

Kojukande probleemide korral helistage 5624 8694 või kirjutage ajaleht@veebimees.ee

Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 48 senti.

29. veebruar 2008

Kirjalike enampakkumiste tulemusel on antud
n Akadeemia tn 1 äriruumid, üldpinnaga 204 m2, millest 51,8 m2 on
keldripinnad, kasutusse osaühingule KRAPP, üüritasuga 21 573 krooni kuus
tähtajaga kuni 18.06.2009. Varem asus nimetatud ruumides kauplus Janu
abi.
n Tallinna mnt 1 äriruumid, üldpinnaga 37,5 m2, kasutusse füüsilisest
isikust ettevõtjale KAIRE LUIKele, üürimääraga 133 krooni ruutmeetri eest
kuus, tähtajaga viis aastat. Siiani kasutas nimetatud isik neid ruume
üürilepingu alusel lillekauplusena.
Linnavara võõrandamine
n Kirjalikul enampakkumisel võõrandati Haapsalu mnt 25 kinnistu Jaanus
Ermile hinnaga 992 000 krooni.

Eesti Vabariigi juubeliaasta
puhul antakse välja kuus vapimärki. Need saavad esimene
taasiseseisvumise järgne Pärnu linnapea Jaak Saarniit,
sporditegelane Karl-Udo Köösel, koolijuht Urve Krause, dirigent Vivian Traks, sotsiaaltöötaja Hiie Martinson ja ettevõtja
Margus Kangur.
Teenetemärgi pälvis kaheksa
inimest: Alli Tiik, Jana Trink,
Voldemar Kaasik, Arvo Lensment, Arvo Loorits, Margus
Tammekivi, Olaf Remmel ja Askold Vaino.
Vapimärke on alates 1993.
aastast antud 57 inimesele.
Eelmisel aastal asutatud teenetemärgi on seni saanud 8
inimest.

Hansapäevad
Käsitöö õpetajad õppisid keskaegseid
rõivaid õmblema

23. jaanuaril kogunesid kaheksa Pärnumaa kooli käsitööõpetajad
Kutsehariduskeskuse vanasse hoonesse, et hakata valmistuma
MTÜ Tulilind koolitajate Maie Laiki ja Maris Aidaki juhendamisel 2008. aasta maikuus toimuvaks koolide käsitöönäituseks.
Seekordne näitus, mis toimus 23. jaanuaril 2008 Kuninga Tänava
Põhikooli õuel, oli keskaja võtmes, jagatati ideid ja nippe, kuidas
õmmelda ajastule iseloomulikke rõivaid. Avaürituse laiem
eesmärk oli aga valmistuda nii 2008. aasta Pärnu Hansapäevadeks
kui ka 2010. aasta rahvusvahelisteks hansapäevadeks.
Üritusest osa võtnud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja Elje Lõhmus leidis, et ta sai palju kasulikku informatsiooni, mida
oma õpilastele näitusel osalemiseks edasi anda. Ka Rääma Põhikooli õpetaja, hetkel lapsepuhkusel viibiv Jekaterina Maasikas oli
veendunud, et õppetunnist oli kasu ning lubas kindlasti ka järgmistel kordadel osaleda ja kolleege kaasa kutsuda.
Ürituse üks eestvedajatest Maris Aidak avaldas heameelt, et
kogunes nii palju huvilisi ja lootis järgmisel korral veelgi rohkem
käsitööõpetajaid näha. Lisaks märkis Aidak, et oleks tore, kui eelseisvatel hansapäevadel kannaksid ka kõik pealtvaatajad lihtsamaid keskaja rõivaid.
Kõik teised, kes on huvitatud keskaegsete riiete õmblemisest,
saavad tutvustavaid materjale kodulehelt http://hansa.parnu.ee või
võttes ühendust MTÜ Tulilinnuga. 17. mail 2008 avatakse Pärnus
keskaegsete rõivaste näitus, kus toimub ka õpituba praktiliste
näpunäidete jagamiseks.

Linnavalitsus kinnitas
Pärnu Hansapäevade logo

Pärnu Hansapäevade
logo on stiliseeritud
märk 17. sajandi kindluslinna plaanist ja
kujutab endast seitsmenurkset tähekujutist. Antud märk on
loodud seoses rahvusvaheliste hansapäevade toimumisega Pärnus aastal 2010, mille
territoriaalse kontseptsiooni aluseks on võetud kindluslinna plaan.
Logo on lihtne ja hästi
kasutatav.
Logo võib kasutada
tasuta, vastava soovi korral tuleb esitada taotlus Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonnale.
Materjalid
on
kättesaadavad
linna
koduleheküljelt
www.parnu.ee, samas saab tutvuda ka pikema logo kasutuse korraga.
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Pärnu kuldsuu
2008 on
Eva Maria Ots
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13.16. märtsil toimub Pärnus linnaelanike küsitlus
1. Kus peaks Teie arvates asuma tehisjääga liuväli?
Vastusevariandid:
n Vallikäär;
n Keskpark;
n Port Artur 2 ja Pika tänava vaheline maa-ala.
Asukohad on valitud selle järgi, et oleks tagatud juurdepääs ühistranspordiga, atraktiivsus kasutusvõimaluste poolest ja piisavalt suur maaala, et rajada uisuväljak koos vajaliku hoonestusega (tehnoruumid, uisulaenutus, majandusruumid, riietusruumid jms).
Keskpargi ja Port Artur 2 asukohtades on võimalik rajada liuväli suurusega 1 5001 700 m2. Vallikääru liuvälja ehitamisel saaks arvestada
keskmiselt 8001 000 m2 suuruse liuväljaga.

Traditsioonilisel koolinoorte
kõnevõistlusel Kuldsuu
osales seekord 9 gümnaasiumi- ja 6 põhikooliastme
noort.

Vallikäär
Liuväli võimaldaks suurendada ala kasutusotstarvet kontserdihooaja
välisel perioodil. Plussideks hea juurdepääs, turvaline keskkond ning
liiklusest eraldatus. Saaks korraldada üritusi, etendusi, vaatemänge ka
talvel, kui ettevõtmistest on eriti suur puudus. Perspektiivis atraktiivne
lõpp-punkt Rüütli tänavale.
Vallikäär

Keskpark
Liuväljak võimaldaks elavdada enamuse ajast kasutuseta Keskparki.
Esinduslikus ning atraktiivses asukohas võiks see laiemalt reklaamida
Pärnut, kus on aastaringselt hea aega veeta.
Port Artur 2 esine väljak
Kujuneks "city" piirkonna esindusväljakuks, kus on hea korraldada üritusi. Ümbritsetud äridest, võimaldaks pakkuda lastele tegevust vanemate poeskäikude ajal.

Foto: Urmas Luik
Gümnaasiumiõpilastel tuli esitada ettevalmistatud kõne teemal Kallid kaasteelised.
Põhikooliastme ehk 7.-9. klassi
õpilaste teemaks oli Mis on
kodu, kus on kodu?. Lisaks
sai iga osaleja loosiga teise
teema, mis tuli kõneks vormida
kohapeal.
Noorte kõneosavust hindasid
Margus Saar, Kivisildnik, Piret
Kooli, Märt Avandi ja Annely
Erm, kes üksmeelselt leidsid,
et kohale oli tulnud tõeline
noorte kõnepidajate eliit. Iga
osaleja oli omanäoline ja
väärib kiitust. Palju oli vahvaid
leide ja nutikaid teemalahendusi.
Noored rääkisid suure mure ja
kaasaelamisega tõsistest probleemidest nii, et kui üldse
midagi negatiivset öelda, siis
kulukski ehk pisut enam positiivsust ja elurõõmu ära,
märkis Erm.
Selle aasta parimaks kõnelejaks tunnistas ürii Koidula
gümnaasiumi 10. klassi õpilase
Eva Maria Otsa (pildil), kes
esindab Pärnut ka märtsis toimuval vabariiklikul kõnevõistlusel. Põhikooli astmes sai laureaaditiitli teist aastat järjest
Vanalinna Põhikoolis õppiv
Andra Titkan.
Välja anti ka kolm eripreemiat.
Siira ja eheda esituse eest sai
preemia Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Janika
Maidle. Vaimse vööümbermõõdu eripreemia pälvis
samas koolis õppiv Siim
Audova, kes väitis oma improvisatsioonilises kõnes, teemal
Kas teie vööümbermõõt on
tervislik?, et kui vaimu kehaga võrdselt toita, ongi vööümbermõõt tervislik.
Kivi südamelt eripreemia
läks aga nooremas vanuseastmes osalenud Väikese vabakooli esindajale Keidi Õunapile, kes valutas hingeminevalt
südant talle oluliste asjade
pärast. Temast kirjutati ka
ajalehe PÄRNU eelmises
numbris.

2. Mis kell peaks Pärnu linnas asuvates kauplustes lõppema
alkohoolsete jookide jaemüük?
Vastusevariandid:
n kell 20.00;
n kell 21.00;
n kell 23.00.
Kohaliku omavalitsuse volikogu võib alkoholiseaduse järgi piirata alkohoolse joogiga kauplemise aega.
Momendil reguleerib seda Pärnu Linnavolikogu määrus, mis keelab
Pärnu linnas asuvates kauplustes alkohoolsete jookide jaemüügi 1. septembrist kuni 31. maini kell 23.00-07.00 ning 1. juunist kuni
31. augustini kell 24.0006.00. Piirangud on määratud arvestades
avaliku korra eeskirjaga kehtestatud öörahu.
Hetkel kehtib paljudes Eesti linnades ja valdades öisel ajal alkoholi
müügi keeld. Kuna piirangukellaaegade vahemikud on omavalitsusüksuste kaupa väga erinevad, kuid paljud omavalitsused on alkoholi
jaemüügi piirangutes otsustanud keelu aja juba varasemaks muuta,
soovime teada Pärnu elanike arvamust, kas peaksime muutma hetkel
kehtivat piiranguaega.

Keskpark

Küsitluspunktid asuvad Pärnus järgmistel aadressidel:

Port Artur 2 esine väljak

Lisamaterjalid http://www.parnu.ee/index.php?id=1503

1. Ülejõe Tervisekeskus, J.V.Jannseni, 5
AVATUD 13.16. märtsini kell 10.0020.00
2. Nooruse Maja, Roheline 1b, AVATUD 16. märtsini kell 10.00-20.00
3. kauplus Härma Foodmarket, Kilgi 4a,
AVATUD 13.16. märtsini kell 10.00 20.00
4. Pärnu Haigla, Ristiku 1, AVATUD 13.16. märtsini kell 10.00-19.00
5. Pärnu Keskraamatukogu, Akadeemia 3,
AVATUD 13.15. märtsini kell 10.0019.00
6. Port Artur 2 kaubakeskus, Lai 11,
AVATUD 13.16. märtsini kell 10.0020.00
7. Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16,
AVATUD 13.15. märtsini kell 10.0020.00
8. Suurejõe Selver, Suur-Jõe 57,
AVATUD 13.16. märtsini kell 10.0020.00
9. Kaubamajakas, Papiniidu 8/10,
AVATUD 16. märtsini kell 10.0020.00
10. Raeküla Vanakoolikeskus, Lembitu 1,
AVATUD 13.16. märtsini kell 10.0020.00

Pärnu linnavõim kohtus 13 vaimulikuga
22. veebruaril 2008 külastasid linnavalitsust seoses Eesti Vabariigi
90. sünnipäevaga Pärnu kirikupead. Võõrustajateks olid linnapea
Mart Viisitamm ja abilinnapea
Vambo Talu.
Arutelu käigus otsustati sellised
kohtumised muuta kaks korda aastas toimuvaks traditsiooniks, millega soovitakse tõhustada linnajuhtide, elanike ja kiriku koostööd.
Tehti mitmeid ettepanekuid ürituste korraldamiseks ja inimeste
kaasamiseks
kodanikualgatuse
korras.
Foto: Tiina Niin
Pärnu linnal on heameel aktiivsete kirikujuhtide organiseerumise üle, seetõttu leiame kindlasti võimaluse toetada parimaid integratsiooniprojekte, mis toovad kasu
kõikidele linnakodanikele, ütles Mart Viisitamm kohtumisel.

Pärnu Linnavalitsus
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Pidupäev Pärnus

Vabariigi sünnipäevanädal sai
avalöögi kunstikonkursi
võidutööde näituse avamisega
18. veebruaril toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis Eesti
Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Pärnu linna üldhariduskoolide kunstikonkursi võidutööde näituse avamine.
Konkursist võtsid osa Pärnu linna üldhariduskoolide õpilased.
Võistlustööde teemaks oli Vabariik 90 ning konkursile laekus
ligi 80 tööd.
Parimad kohad jagunesid järgmiselt:
7. klasside arvestuses
I koht Nele Küüts Eesti Vabariik 90 - Pärnu Vanalinna Põhikool
II koht Danna Eeskivi Eesti Vabariik 90 - Pärnu
Ühisgümnaasium
III koht Maria Lapina Suvepealinna noored - Pärnu Vene
Gümnaasium
III koht Tiina Georg Rannaniitude kojamehed - Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium
Eripreemia Rahvusliku vaimsuse eest Anne Hanni Eesti
Vabariigi aastapäev - Pärnu Hansagümnaasium
8. klasside arvestuses
I koht Liisi Lilleaed Mina - Pärnu Rääma Põhikool
II koht Karolin Kaup Suvepealinna noored - Pärnu
Ühisgümnaasium
III koht Igor Tinkus Noored - Pärnu Koidula Gümnaasium

Mälestustseremoonia president
Konstantin Pätsi sünnikohas
23. veebruaril kell 9.

Eliisabeti kirikus näitas Eesti Üliõpilaste Selts
1884. aastast pärit ajaloolist trikoloori.

Anti välja juubelimark. 23. veebruaril esitleti
Pärnu Teatris Endla vabariigi aastapäevale
pühendatud juubelipostmarki.

9. klasside arvestuses
I koht Kristiina Kallasmaa Koht, kus keegi ei kiirusta - Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium
II koht Elina Pjatnova Suvepealinna noored - Pärnu Koidula
Gümnaasium
III koht Karoline Suhhova Suvepäev Valgre seltsis - Pärnu
Ühisgümnaasium
Eripreemia Eleen Änilane Suvepealinna noored - Pärnu
Vanalinna Põhikool
Eripreemia Liis Kurm Eesti Vabariik 90 - Pärnu Koidula
Gümnaasium
10. klasside arvestuses
I koht jäeti välja andmata
II koht Lorean Türin Eesti Vabariik 90  Pärnu Ülejõe
Gümnaasium
II koht Käthi Niman Eesti Vabariik 90  Pärnu Ülejõe
Gümnaasium
III koht Pilvi Tammoja Aeg - Pärnu Koidula Gümnaasium
III koht Karin Lilleleht Suvepealinna noored  Pärnu
Ühisgümnaasium
11. klasside arvestuses
I koht Jekaterina Skorikova Kairi. Sinu talv. Minu kevad.
Meie suvi. Igavesti.  Pärnu Hansagümnaasium
II koht Silja Tõnisson Ühendatud inimesed  Pärnu Koidula
Gümnaasium
III koht Marian Vares Eestilised noored  Pärnu Raeküla
Gümnaasium
Eripreemia hea idee eest Siret Sipelgas Eesti vabariik 90 
Pärnu Raeküla Gümnaasium
12. klasside arvestuses
I koht Sandra Tamm Kassiga jalutamas  Pärnu
Hansagümnaasium
II koht Aleksei Gordin Johan Laidoner  Pärnu Vene
Gümnaasium
III koht Anneli Metsmaa Suvepealinna noored  Pärnu
Ühisgümnaasium
III koht Mari Liis Paara Vaba teema  Pärnu Koidula
Gümnaasium
Võidutööd selgitas välja viieliikmeline ürii, mille esimeheks oli
maalikunstnik Peeter Somelar ning liikmeteks graafik Viljar
Kõiv, tekstiilikunstnik Ene Riso, installatsioonikunstnik Üllar Kallau ning Pärnu Linnavalitsuse noorsootööspetsialist Kadi Kalmus.
Võitjatele anti üle diplomid ja raamatud.
Konkursi näol oli tegemist Eesti Vabariigi 90. aastapäeva sünnipäevanädala avaüritusega. Näituse avakõne pidas Pärnu abilinnapea Jane Mets, kelle sõnade kohaselt on Pärnu Kuninga
Tänava Põhikool ajalooline kool, kuna seal õppis Eesti Vabariigi
esimene president Konstantin Päts.
Näituse korraldajaks on Pärnu Kunstikool ning see jääb avatuks
märtsini.

Vaata pilte http://www.parnu.ee/index.php?id=409

Rüütli platsil
avati Eesti
Vabariigi väljakuulutamise
monument.
Fotod: Tiina
Niin ja Virgo
Kruve

Iseseisuvpäeva paraad
toimus Pärnu keskväljakul. Osales 1081 kaitseväelast, pealtvaatajaid oli umbes 10 000.
Soovijad said tutvuda
sõdurite varustuse ja
sõjatehnikaga, maitsta
sõdurisuppi või külastada mereväe lipulaeva
Johan Pitka.

Liputseremoonia
Keskpargis

Pärnu Kontserdimajas vabariigi aastapäeva tähistamine noorteüritusega NOORTE VABARIIK.
Fotod: Urmas Luik

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

24. veebruari imeilusal
päikesetõusul
kell
07.35 heisati Pärnu
Keskpargis traditsiooniliselt sini-must-valge
riigilipp. Vaatamata varasele hommikutunnile oli kogunenud hulgaliselt pealtvaatajaid, kelle ovatsioonide saatel lipp kiiresti varda tippu jõudis.
Kohaletulnuid tervitas kõnega Pärnu abilinnapea Simmo
Saar. Hümnile ning teistele rahvuslikele lauludele pakkusid
tuge Pärnu noorte puhkpilliorkester, Mihkel Lüdigi nimeline
meeskoor, Kunstide Maja poistekoor, Pärnu noorte meeskoor, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi poistekoor ja skaudid.
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Lapsest saab koolilaps

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt lähevad
kooli lapsed, kes on jooksva
aasta 1. oktoobriks saanud
7-aastaseks, kuid võivad
minna ka lapsed, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud
6-aastaseks.

ja liikumist erinevates mängudes ja tegevustes
n ta oskab käsitseda
mängu- ja spordivahendeid
n ta käsitseb õigesti kirjutus- ja töövahendeid: pliiatsit, pintslit, kääre, nõela, söögiriistu

Registreerimine
1. Esimesse klassi vastuvõtmise korraldab Pärnu
Linnavalitsuse haridusosakond.
2. Esimesse klassi õppima
asuvad lapsed registreeritakse
vanema kirjaliku taotluse
alusel soovitud kooli haridusosakonnas jooksva õppeaasta
1. novembrist kuni
1. veebruarini.
3. Taotluse blanketi saab lapsevanem lasteaiast või haridus
osakonnast. Taotlusi on võimalik täita ka elektrooniliselt
linna kodulehel:
http://www.parnu.ee/index.php
?id=48.
4. Lapsevanemale või lapse
seaduslikule esindajale on
kooli valik vaba, kui soovitud
koolis on vabu kohti.
5. Komisjon võib teha laste
nimekirja muudatusi lähtudes:
n lapse elukoha lähedusest
koolile;
n põhimõttest tagada ühe
pere lastele võimalus õppida
samas koolis.
6. Õpilaste nimed koolide
kaupa avalikustatakse linna
kodulehel 30. aprilliks.
7. Esimesse klassi astujatele
katseid ei korraldata, v.a Pärnu
Ülejõe Gümnaasiumi
muusikaklassi astumiseks.

Vaimne areng
n laps kuulab ja paneb
tähele
n ta suudab jälgida ja
täiskasvanu seletust meeles
pidada
n ta vaatleb ja võrdleb
sihipäraselt
n ta eristab olulist
ebaolulisest
n ta hääldab kõiki häälikuid õigesti
n tema kõne on selge ja
arusaadav
n ta jutustab erinevatest
olukordadest piisavalt täpselt
n ta oskab oma mõtteid
edasi anda ja olukordi selgitada
n ta arutleb, sest näeb
põhjuse-tagajärje seoseid
n ta oskab kuulata vanemate, õpetajate, kaaslaste jt
kõnet, seda katkestamata
n ta eristab sõnas häälikuid
ja määrab nende järjekorra
n ta eristab lühikesi ja
pikki häälikuid
n ta loeb mõned sõnad
kokku
n ta tunneb ja kasutab lihtsamate sõnade kirjutamisel
suuri joonistähti
n ta tunneb ja nimetab lihtsamaid kujundeid (ring, ruut,
kolmnurk, ristkülik) ja kehi
(kera, kuup, risttahukas)
n ta teab 110 arvude järjestust ja nimetab neid antud
arvust antud arvuni
n ta teeb pilguga haaramise
või loendamise teel kindlaks
kuni 4 eseme arvu ja vastab
küsimusele Mitu on?
n ta liidab ja lahutab 5
piires
n ta oskab määrata oma
asukohta ümbritsevate
esemete suhtes
n ta oskab kella järgi täistundides aega määrata
n ta tajub tervikut ja asjade
omavahelist seost (nt pildi
järgi jutustades)

Koolipikenduse
taotlemine
Lapsevanem (lapse seaduslik
esindaja) võib taotleda
Pärnumaa nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse täitmise
edasilükkamist ühe aasta
võrra, kui selle aluseks on
lapse tervislik seisund. Alates
jooksva aasta 1. märtsist saab
lapsevanem (lapse seaduslik
esindaja) esitada vastava avalduse nõustamiskomisjonile,
kes teeb otsuse hiljemalt 25.
maiks.
Koolivalmidus on lapse
terviklik areng
Esimese klassi õpilased
vajavad vanemate ergutamist,
tuge, hoolitsust ja lohutamistki. Vähehaaval peavad nad
siiski õppima omaalgatust ja
kandma vastutust oma tegude
eest. Neil tuleb osata koos
teistega suures rühmas töötada
ja ühistest reeglitest kinni
pidada. Lapsed peavad suutma
oma töö tegemiseks rahuneda
ja alustatud töö lõpuleviimiseks keskenduda.
Lapse koolivalmidust vaadeldakse kolmes aspektis:
Füüsiline areng
n laps on kehaliselt
aktiivne ja vastupidav
n ta valitseb oma liigutusi

Sotsiaalne areng
n laps käitub üldtunnustatud normide kohaselt, on
võimeline seda analüüsima
n ta on suuteline kestvaks
tahtepingutuseks (umbes 10minutiline)
n ta kontrollib oma emotsioone
n ta tajub ja mõistab teiste
arvamusi
n ta säilitab positiivsed
suhted eakaaslastega
n ta soovib ja julgeb suhelda täiskasvanutega
n ta arvestab eakaaslaste ja
täiskasvanute tunnetega
n ta seab endale eesmärke
n ta tegutseb sihipäraselt ja
püüab viia oma tegevused
lõpuni
n ta küsib vajadusel abi
täiskasvanult või kaaslaselt

Kuidas toetada oma
lapse kooliskäimist?

Edukas õppimine põhineb
kodu ja kooli vahelisel usalduslikul koostööl.
Väike spikker lapsevanemale:
1. Küsi klassijuhatajalt
tema, aineõpetajate ja
õpetajate toa telefoninumbrid ning e-postiaadressid.
2. Pöördu klassijuhataja
poole õppimise küsimiseks
ja info andmiseks, kui laps
jääb ootamatult puuduma.
3. Anna klassijuhatajale
teada, kui laps räägib
kodus narrimisest,
tõukamisest või kiusamisest. Muidu võib kiusajal
jääda mulje, et nii võibki
teha.
4. Õppimiseks kujuneb
soodne õhkkond, kui laps
usaldab oma õpetajat. Kui
lapsele teeb kooliskäimisel
miski muret, tasub seda
kohe õpetajalt küsida. Laps
imetleb oma õpetajat.
Seetõttu ei tasu kooli kritiseerida lapse kuuldes,
kuna ta satub konfliktsituatsiooni ja kannatab selle
tõttu.
5. Arusaamatused ja
erimeelsused tasub lahendada avameelselt täiskasvanute vahel.
6. Pere veendumustest
tuleb õpetajat konfidentsiaalselt informeerida, et
saaks seda arvestada.
7. Lapsele oleks hea leida
hoiukoht, kui ta peab
õhtupoolikutel üksi kodus
olema. Esimese klassi õpilane ei tunne sageli kella
ega taju hästi aja kulgemist.
Üksi olles võib ta endale
mitmesuguseid asju ette
kujutada ja karta.

Kodused ülesanded
Algklasside õpilane alles harjub iseseisvalt koolitööd tegema. Seega ootab ta esimestel
aastatel abi oma vanematelt.
Alates esimesest koolipäevast
on oluline lapsele õpetada,
kuidas õppida ja järgmiseks
koolipäevaks asju kokku
panna. Tähtis on jääda rahulikuks ja kannatlikuks, aga
nõudlikuks. Vanema ülesandeks on tagada lapsele
edukat õppimist soodustav
õpikeskkond.
Mäng
Mäng lõdvestab ja annab võimaluse fantaasia arendamisele. Liigset arvutiga ja mängukonsoolidega mängimist
ning televiisori vaatamist
tuleb piirata, et laps saaks
öösel piisavalt magada.
Samuti võib pidev tehismaailmas elamine mõjuda
häirivalt lapse keskendumisvõimele, keelelisele arengule ja sotsiaalsete oskuste
tekkele. Teie kui täiskasvanu
ülesanne on otsustada, milliste programmide ja män-

gudega võimaldate lapsel oma
fantaasiat ja maailmapilti arendada.
Kõige tähtsamad
inimesed koolis
Koolis on igal klassil klassijuhataja, kelle töö
põhieesmärk on huvitava ja
kasuliku ühistegevuse kaudu
klassi kui tervikkollektiivi
kujundamine ning üksteist
toetava õhkkonna loomine.
Klassijuhataja ülesanneteks
on õpitulemuste jälgimine,
klassikollektiivi loomine ning
kooli- ja koduvahelise koostöö
korraldamine. Õpiraskuste või
koolikohustuse mittetäitmise
esimeste ilmingute korral
kaasab ta probleemide ning
konfliktsituatsioonide lahendamisse eripedagoogi, koolilogopeedi, sotsiaaltöötaja või
psühholoogi. Ta aitab välja
selgitada õpilaste huvid,
võimed ja püüdlused ning
suunab lapsi kooliväliste harrastuste otsinguil. Vajadusel
konsulteerib ta õpilaste ja
nende vanematega. Peale selle
viib ta läbi arenguvestlusi.
Koolipsühholoogi põhiülesanne on õpilaste, õpetajate ja
vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine.
Kasutatakse nõustamise, konsulteerimise ja diagnoosimise
meetodit. Tegevus toimub
individuaalse töö, grupi- või
perenõustamise vormis.
Psühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega.
Individuaalse nõustamise
temaatika on valikute ja otsustuste tegemine, kohanemine
uue keskkonnaga (tugiõpilaste
määramine uutele õpilastele),
isikliku elu ja õppetööga seotud küsimustele vastamine
ning suhtlemisoskuste omandamine.
Grupinõustamist kasutatakse
uimastisõltuvuse-, agressiivsuse-, käitumise-, motiveerituse- ja klassikollektiivi
suhteprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaaltöötaja peamised ülesanded on koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, õpilaste
ühiskonda integreerimine. Veel
toetab ta kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalset tegutsemisvõimet ja
toimetulekut. Ta süvendab
kooli- ja kodu vahelist koostööd ja ennetab probleeme.
Sotsiaalpedagoogi tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmise, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskuste,
koolivägivalla ja sotsiaalse
tõrjutusega võitlemine.
Sotsiaalpedagoogiline tegevus

tugineb lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside
vahelisel koostöövõrgustikul.
Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.
Sotsiaalpedagoogi koostööpartneriteks on koolis psühholoog, logopeed, meditsiiniõde, klassijuhatajad ja
aineõpetajad ning linnas kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.
Huvijuhi (direktori asetäitja
noorsootöö alal) olulisemad
ülesanded on juhtida ning
teostada projekte, mille
eesmärk on noorte loovust
arendav vaba aja sisustamine.
Ta pakub neile võimalusi
osaleda üritustel, mis
ennetavad ühiskonnas laiemalt
levinud sotsiaalseid probleeme
(vägivaldne käitumine, uimastite tarbimine jms). Selle
asemel tutvustab ta noortele
teistsuguseid ajakasutusviise.
Ühtlasi koordineerib ta
huviringide ja õpilasesinduse
tööd.
Isiksust terviklikult arendavate
tegevuste organiseerimisel
teeb huvijuht tihedat koostööd
klassijuhatajate ja teiste spetsialistidega. Ta suhtleb koolinoortega ning planeerib oma
tegevuse noorte poolt esitatud
ettepanekuid ja ideid arvestades.
Koolilogopeedi tähtsaim ülesanne on aidata lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilasi
lugemis- ja kirjutamisoskuse
arendamisel õppuri jaoks maksimaalselt kõrgele tasemele,
sest funktsionaalne kirjaoskus
soodustab elus toimetulekut.
Ta aitab korrigeerida häälduspuudeid ja ületada kõne arengu mahajäämist. Ta arendab
tähelepanu, mälu ja mõtlemist.
Vajadusel nõustab logopeed
klassiõpetajaid ja lapsevanemaid õpiraskustega õpilaste
õpetamisel.
Eripedagoogi tööülesanded
on nii logopeediline töö kui ka
parandusõppe tundide läbiviimine.
Parandusõppe eesmärk on
toetada 1.9. klassi õpilaste
arengut, tulenevalt nende
hariduslikest erivajadustest, ja
võimaldada neil saavutada
nõuetele vastavaid õpitulemusi.
Tunnid on ette nähtud
õppekava järgi õppivatele,
spetsiifiliste õpivilumuste,
motoorika ning segatüüpi
arenguhälvetega, nägemis- või
kuulmisraskusega õpilastele.
Parandusõpetaja tegeleb
psüühiliste protsesside korrektuuri, õpioskuste ja -harjumuste toetamisega.
Eripedagoog on ka õpetaja,
õpilase ja lapsevanema
nõustaja.
Silvi Murulauk
Pärnu Linnavalitsuse
haridusnõunik

Toetava õpetuse
sõnastik
Tugiõpe  raskustesse
sattunud õpilase abistamine klassi- või
aineõpetaja poolt tunnivälisel ajal (järeleaitamisja konsultatsioonitunnid).
Kõneravi /logopeediline
õpe  suulise ja/või kirjaliku kõne puuduste korrigeerimine logopeedi
poolt.
Parandusõpe 
psüühiliste protsesside
(mälu, taju, mõtlemine)
arendamine ja toetamine. Parandusõpe on
õppetööga toimetulekut
toetav õpe.
Individuaalne õppekava
 hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks
koostatud õppekava, mis
loob õpilasele
tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja
arenemiseks.
Individuaalne õppekava
võimaldab omandada
riiklikus õppekavas
ettenähtud nõuded
aeglasemas või kiiremas
tempos.
Koduõpe  õpilase
elukohas koolikohustuse
täitmiseks toimuv õpe,
kas lapsevanema soovil
või lapse tervisest
tulenevatel põhjustel
raviarsti tõendi alusel.
Kasvatusraskustega
laste klass  moodustatakse õpilastele, kellel
on tekkinud õpiraskused
seoses suurte käitumisprobleemidega koolis ja
väljaspool kooli.
Tasandusklass 
põhikooli ja gümnaasiumi riikliku (mitte lihtsustatud) õppekava alusel
töötav klass õpiraskustega õpilastele. Klassis
õppimise alustamiseks
on vajalik nõustamiskomisjoni otsus.
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Ülevaade sotsiaalosakonna kaudu
makstavatest toetustest
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond abistab toimetulekuraskustes linnaelanikke neile erinevaid toetusi makstes ja teenuseid pakkudes. Peamiselt pöörduvad inimesed osakonda siis, kui
nende majanduslik olukord on muutunud nii raskeks, et nad ei
suuda enam üüri maksta või muid eluks hädavajalikke kulutusi
(ravimid, abivahendid jms) katta või vajavad toimetulekuks
mõnda toetavat sotsiaalteenust.
Sotsiaalosakonna kaudu makstavad toetused on toimetulekutoetus, lisatoetus ning koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu toetus.
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või
perekonnal, kelle eelneva kuu netosissetulek, pärast alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2008. aastast kehtiv toimetulekupiir üheliikmelisele
leibkonnale on 1 000 krooni.
Leibkonna iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 80%
esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. Näiteks kolmeliikmelise pere toimetulekupiir on selle arvestuse järgi 2 600 krooni
sh esimene pereliige 1 000 krooni ja järgnevad pereliikmed
mõlemad 800 krooni.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või
perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval
kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud ning
kehtestatud toimetulekupiir. Kui eelmises näites toodud kolmeliikmelise pere jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ei ületa piirmäärasid ja perele jääb peale eluasemekulude
tasumist ühes kuus kätte vähem kui 2600 krooni, on tal õigus
saada toimetulekutoetust.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks eluasemekulud Pärnu Linnavolikogus kehtestatud piirmäärade ulatuses.
Kulude hulka kuuluvad korteriüür või omandiõiguse põhjal
kasutatava eluruumi majandamiskulud (kuni 50 krooni eluruumi
üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus), samuti tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, vesi ja kanalisatsiooniteenused,
elektrienergia, majapidamisgaas ja maamaks. Volikogu kehtestatud piirmääradega saab täpsemalt tutvuda internetis Pärnu linna
koduleheküljel või sotsiaalosakonnas.
Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks, st et igal kuul
vaadatakse inimese sissetulekuid ja väljaminekuid ja tehakse
uus otsus. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata. Toetuse taotleja peaks esitama jooksva kuu eest
toimetulekutoetuse saamiseks avalduse koos dokumentidega, mis
tõendavad perekonnaliikmete poolt saadud sissetulekuid ning
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid alalise eluruumi alalisi kulusid,
hiljemalt 20. kuupäevaks elukohajärgsele sotsiaaltöötajale.
Pärnus võetakse elanikelt avaldusi vastu neljas
kohas:
n Kesklinna piirkond  Suur-Sepa 16, kabinet 107, tel 444 8126
n Mai ja Raeküla piirkond  Metsa 14, tel 444 8145
n Rääma piirkond  Kaevu 27, tel 444 8142
n Vana-Pärnu piirkond  J.V. Jannseni 5, tel 444 8140
Lisatoetus
Leibkondadele, kellel pärast normpinna eluaseme kulude ja
eluks hädavajalike kulutuste tasumist kätte jääv summa ei ületa
toimetulekupiiri, määratakse lisatoetus. Reeglina on see summas, mis tagab leibkonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt
riiklikule toimetulekupiirile leibkonnaliikmete arvust lähtuvalt.
Lisatoetust makstakse põhiliselt ravimite ostmiseks, dokumentide vormistamiseks, tehniliste abivahendite muretsemiseks
(prillid, kehaproteesid jms), ootamatute kulutuste korral (pereliikme surm, varalist kahju põhjustanud õnnetus), lastega peredele huvitegevuse ja kooli lõpetamise toetamiseks, lasteaia
osalustasu maksmiseks.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu iga kuu 20. kuupäevani. Samuti nagu toimetulekutoetuse taotlemisel, peab taotleja
lisaks oma avaldusele esitama ka sissetulekuid ja väljaminekuid
tõendavad dokumendid (esitatud arved, hinnapakkumised,
kalkulatsioonid jms.).
Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise
toetus
Toidutoetuse määramise aluseks on leibkonna ühe liikme netosissetulek peale eluasemekulude mahaarvamist. Leibkonna ühe
liikme netosissetulekute piiriks toidutoetuse taotlemisel on 1200
krooni. Toetust määratakse lastele, kes ei saa tasuta koolitoitu
muude programmide raames.
Raul Kivi
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna
kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist
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Laulupidu läheneb
2009. aastal Tallinnas toimuv
XXV Üldlaulu- ja XVIII Üldtantsupidu on pärnakate jaoks
juba alanud. Kollektiivide registreerimine kuulutati Eesti
Laulu-ja Tantsupeo Sihtasutuse
poolt välja 15. novembril 2007,
tähtajaga 20. detsember 2007.
Eelmise aasta lõpus valmis
üldpidude ajakava ja kunstiline
kontseptsioon. Seega oli kõigil
kollektiividel võimalik teha
valikuid, millistesse kategooriatesse ennast kirja panna.
8. veebruariks 2008 sisestati
kõik Pärnu linna kollektiivid
ametlikku laulu- ja tantsupeol
osalevate kollektiivide registrisse ja 1.22. veebruarini
oli kõigil uuele peole registreerunutel võimalus taotleda
laulupeo protsessis osaleja riigitoetust.
2.-5. juuli 2009 laulu- ja
tantsupeo põhiürituste kava
Tallinnas
N 2.07.09
Rahvamuusikapidu Raekoja
platsil
R 3.07.09 kell 19.00
Tantsupeo I etendus Kalevi
staadionil
L 4.07.09 kell 11.00
Tantsupeo II etendus Kalevi
staadionil
kell 14.00 Rongkäik
kell 19.00 Laulupeo I kontsert
Lauluväljakul
P 05.07.09 kell 11.00
Tantsupeo III kontsert Kalevi
staadionil
kell 14.00 Laulupeo II kontsert
Lauluväljakul

Kogu pidu on jagatud kolme
ossa: Pillipidu, kus osalevad
rahvamuusikud; Tantsupidu,
kus osalevad rahvatantsu- ja
võimlemisrühmad;
Laulupidu, kus osalevad koorid ja puhkpilliorkestrid. Pillipeo üldjuht on Tarmo Kivisilla, tantsupeo üldjuht Ülo
Luht ja laulupeo üldjuht Ants
Soots.
X Noorte laulu- ja tantsupidu

toimus alles 2007. aasta suvel.
Laste- ja noortekollektiivide
juhtidel pole olnudki aega hinge tagasi tõmmata, sest juba
pool aastat pärast noortepeo
toimumist tuli olla valmis alustama uue peo ettevalmistamisega.
Täiskasvanute kollektiivid on
aga üldlaulupidu mitu head
aastat oodanud, sest eelmine
üldpidu toimus Tallinnas 2004.
aastal. Sellegipoolest olid nii
suured kui ka väikesed pärnakad end suurele üldpeole
aktiivsed kirja panema.
Ülevaade Pärnu kollektiividest, kes on valmis alustama
ettevalmistusi suureks peoks:
Laulupeol osaleb:
10 mudilaskoori, 316 lauljat
9 lastekoori, 289 lauljat
5 poistekoori, 157 lauljat
2 meeskoori, 58 lauljat
3 naiskoori, 106 lauljat
11 segakoori, 451 lauljat
sh 4 valikkoori
kokku 40 koori, 1 377 lauljat; 4 puhkpilliorkestrit,
90 mängijat
Tantsupeol osaleb:
3.-4. klass, 116 tantsijat
7.-9. klass, 70 tantsijat
C noorte tantsurühm,
98 tantsijat
A-segarühm (ansambel),
32 tantsijat
B-segarühm, 50 tantsijat
D- segarühm (tantsuveteranid), 20 tantsijat
N-naisrühm 50 tantsijat,
Kokku 27 tantsurühma,
436 tantsijat
V-võimlemisrühm,
34 võimlejat
Pillipeol osaleb
7 ansamblit, 65 rahvamuusikut.
Kokku 81 kollektiivi,
2 002 osavõtjat
Võrdluseks, et 2004. aastal
osales Pärnust üldlaulupeol 30

laulukoori 890 lauljaga, ja 16
tantsu- ja võimlemisrühma 254
osavõtjaga. Kokku 46 kollektiivi 1 144 osavõtjaga.
Registreerimise tulemused näitavad, et pärnakate armastus on
koorilaulu, pillimängu ja rahvatantsu vastu kasvanud.
Üheks põhjuseks on kindlasti
see, et Pärnu Linnavalitsus on
juba mitmel aastal ulatanud
oma abikäe laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevatele kollektiividele.
X Noortepeol osalevaid kollektiive toetati laulikute ja tantsukirjelduste ostmisel.
Ka sel aastal on Pärnu Linnavalitsus plaaninud linna
eelarvest tasuda kõigile lauljatele laulikute, orkestritele
partituuride ja tantsujuhtidele
tantsukirjelduste ostmise.
Kõige kulukam on kindlasti
kooridele laulikute muretsemine, sest iga laulja vajab oma
laulikut. Ühe lauliku hind on
aga 50.- krooni. Kokku tulebki
päris kopsakas summa.
Pärnu linna täiskasvanute
kollektiive, kes osalevad aktiivselt laulu- ja tantsupeo protsessis, on Pärnu linna eelarvest
igal aastal toetatud tegevustoetusega. Käesoleva aasta linna
eelarvest on eraldatud tegevustoetust 19-le kollektiivile.
Samuti avanes kõigil osalevatel kollektiividel võimalus taotleda riigitoetust.
Kahel eelneval aastal said riigitoetust taotleda ainult laste- ja
noortekollektiivid.
Prognoositav riigitoetuse summa on aastas ühe kollektiivi kohta laste- ja noorte puhul 14 000
ja täiskasvanutel 9 500 krooni.
Nüüd jääb vaid oodata, millal
lauljate, tantsijate ja mängijate
vägi oma etteasted selgeks
saab, sest 2009. aasta jaanuaris on vaja oma oskusi esimesel
ülevaatusel suurele peole
pääsemiseks juba tõestada.
Tantsijatele toimuvad esimesed
õppepäevad 15.-16. märtsil ja

kogu tantsupeo repertuaar tantsitakse ette esitluskontserdil
Tallinnas 18. mail 2008.
Lauljatele toimub esimene seminar Tallinnas 14. septembril
2008. Selleks ajaks on ka noodivihikud valmis.
Laulu- ja tantsupeo protsessist
kõneldes tuleb kindlasti mainida ka seda, et sel aastal on kollektiivide esimeseks prioriteediks osalemine Pärnu oma pidudel. Loomulikult valmistume ka suureks peoks Tallinnas.
Kui need peod läbi saavad, siis
on aeg sammud ja hääled sättida suureks peoks valmistumiseks. Ilusaid emotsioone kollektiividele ja nende juhtidele
kõikide laulu- ja tantsupidude
ettevalmistamisel!
Võimalust saada igakülgset
infot üldlaulu-ja tantsupeo
kohta pakub laulupeo loo
kokkuseadja
Alli Põrk,
Pärnu Linnavalitsuse
rahvakultuuri peaspetsialist
Pärnu linna laulu- ja
tantsupeo kuraator
Kogu info laulupeo kohta on
saadaval interneti koduleheküljel: http://www.laulupidu.ee/
Kõik pärnakad on
oodatud:
- 26. aprillil Pärnu
Kontserdimajja
Pärnumaa laste ja noorte
tantsupeole;
- 4. mail 2008 Pärnu
Kontserdimajja
Pärnumaa täiskasvanute
tantsupeole Tantsin
Sinust ja Sulle Eestimaa;
- 24. mail Kilingi-Nõmme
laululavale
Pärnumaa mudilas- ja
lastekooride laulupeole;
ning 28. maist kuni 1.
juunini Pärnu
Kontserdimajja
Pärnu Rahvusvahelisele
Koorifestivalile.

Häälesta oma SÜDA heategevuseks  vereloovutuseks
Doonor on inimene Sinu kõrval, kes vabatahtlikult ja tasuta
loovutab oma verd, et aidata
palju kaasmaalasi tagasi elu ja
tervise juurde. Doonor saab
olla inimene, kes märkab teisi
enda kõrval.
Leidub doonoreid, kes on elu
jooksul andnud üle 50 liitri
verd. Nende tervis on hea ja
hea on ka paljude nende tervis,
kelle elu päästis doonori antud
veri. Palju operatsioone, elundite siirdamisi ja pahaloomuliste kasvajatega patsientide
ravi on võimalik ainult tänu
vereülekannetele.
Iga päev vajavad Eestis sajad
patsiendid vereülekannet.
Kas vereandmine võiks kahjustada doonori tervist? Ei, pigem
vastupidi. Näiteks Soome,
Kuopio Ülikooli teadlase
Jukko Saloneni juhitud, uurimisrühma tulemused kinnitavad, et doonorid haigestuvad
infarkti teistest harvem.
Elupäästjad elavad ka ise tun-

duvalt kauem, ütleb dr
Salonen.
Vere vedel osa  plasma  taastatakse organismi poolt juba
ühe päeva jooksul. Vererakkude
taastamiseks
kulub
veidi
rohkem aega.
Vere andmise protseduur on
hoopis teistsugune, kui paljud
inimesed seda ette kujutavad.
Ainult üks pisike torge, ülejäänu toimub nagu iseenesest.
Kui 450 ml verd on võetud,
eemaldatakse nõel valutult
veenist.
Te tunnete uhkust ja rahulolu, et
olete teinud heateo. Te saate
teada oma veregrupi. Teie verd
uuritakse viirushaiguste (AIDSi,
hepatiit B, hepatiit C ja süüfilise)
suhtes. Niisiis on Teil täiendav
kontroll oma tervise üle, aga
samuti hea tunne, et saate abistada haigeid või õnnetusse sattunud kaasinimesi.
Dr Alli Tiik
SA Pärnu Haigla veretalituse
juhataja

Dr Alli Tiik

Pärnu Veretalitusse, Metsa
tn 1, ootame verd andma
18-60-aastasi (korduvdoonorid kuni 65. eluaastani) terveid inimesi:
esmaspäeviti, kolmapäeviti
ja reedeti kell 8.0013.00;
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 13.0016.00.
Vere kogumine
väljasõitudel:
Veretalituse väljasõitude
plaani ja organiseerimise
kohta küsi infot telefonil
447 3250 või e-posti
aadressil allit@ph.ee

Märtsikuu doonoripäevad
n 04.03. Kilingi-Nõmme Klubi
Doonoreid oodatakse
kell 9.0011.00
n 06.03. Teater Endla
Doonoreid oodatakse
kell 9.0011.00
n 11.03. Häädemeeste
Lastepäevakodu
Doonoreid oodatakse
kell 9.0011.00
n 13.03. Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskus
Doonoreid oodatakse
kell 9.0010.30
n 13.03. Surju Rahvamaja
Doonoreid oodatakse
kell 11.0011.30
n 18.03. Tori Rahvamaja
Doonoreid oodatakse
kell 9.0010.30
n 20.03. Tõstamaa Rahvamaja
Doonoreid oodatakse
kell 9.0010.30
n 25.03. Koonga Tervisekeskus
Doonoreid oodatakse
kell 9.0010.30
n 25.03. Lõpe Lastepäevakodu
Doonoreid oodatakse
kell 11.0011.30
n 27.03. SA Pärnu Haigla
Doonoreid oodatakse
kell 8.3010.30
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Patsifistist roosikasvataja Peeter Saunpere

Oh, mina olen nii tavaline
inimene, et minust pole mitte
midagi rääkida, hõikab Peeter
Saunpere mulle teisest koridori otsast Hannes Võrno sarnase
häälega vastu. Siiski-siiski,
nagu miljonimängu järgmist
saadet jahtiv mängur, ei saa
minagi ähvardamata jätta, et
me veel näeme. Ja seda esimesel võimalusel.
Peetri juurde on audientsi tõepoolest keeruline saada. Abilinnapea töö on kord juba selline, et seda südamega tehes ei
ole võimalik lõpetada enne
kella viit õhtul. Pigem vahemikus kell 18-20. Seejärel
kähku koju uudiseid vaatama,
lehti lugema ja dokumente
koostama. Ainult nädalavahetustel võib veidi hinge
tõmmata.

Kes on Peeter Saunpere
vabal ajal?
Mündikoguja. Ta huvitub botaanikast ja numismaatikast.
Kalamees, kes ise eriti kala ei
söö. Tal on kodus kümmekond
õnge.
Sukelduja. Peale teda ei jää
lõunamaade eksootilistesse
meredesse enam ühtegi pärlit.
Purjetaja. Tema tillukeses purjepaadis on neli magamiskohta.
Roosikasvataja. Eelmiselgi kevadel pani ta 12 erinevat roosi
aeda juurduma.
Kokk. Kalahõrgutistest seajalaga hernesupini valmistab ta
koduse söögi ise.
Isa. Peetril on 17-aastane arvutifriigist poeg.
Erakonnast erakonda
Poliitikasse sattus Peeter ju-

Munitsipaalpolitsei
2008. aasta algas Pärnu munitsipaalpolitseile tavatult rohkete
helistamistega. Linlased teatasid, et pakendi ja vanapaberi
kogumiskohad on käest ära.
Prügi lainetab, konteinerid ajavad üle. Arvestades muret, mida meiega jagati, võtsime prioriteediks kontrollida, milline
on olukord Pärnu taaskasutatava prügi kogumiskohtades.
Ühendasime jõud
17. jaanuaril 2008 palusime
ühise laua taha majandusosakonna kolleegid ja Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakonna esindajad. Kuna me kõik
oleme kutsutud ja seatud prügimajandusel silma peal hoidma,
võtsime nõuks ressurssi mitte
killustada, vaid luua ühine infokogum ning selle alusel kutsuda korrale Pakendi- ja Jäätmeseaduse rikkujad.
Munitsipaalpolitsei ülesandeks
jäi kontrollida kogumiskohtade
seisundit ning talletada nähtu
selleks loodud registris.
Registriandmeid kasutavad
kõik kolm osaluspartnerit.
Juba järgmisel päeval, 18. jaanuaril 2008, alustasime kontrollretki. Aasta esimese kuu
lõpuks tegime 10 reidi.

Pärnu poiss
Ilmselt pole keeruline leida
õpetajat, kes ei suudaks hetkega meenutada paari Peetri
põhjustatud migreenihoogu.
Püsimatu rüblikuna tegi ta
õpetajatele tihti lisatööd, pakkudes eriliselt unetuid öid ja
sundides pedagooge kohati rollist väljuma. Ma ei usu siiani,
et nad minu poolt hääletaksid,
teatab Peeter peale pikka-pikka
pausi murelikult.
Peeter on ainult kuus aastat
Pärnust eemal viibinud. Sedagi
põhjusega.
Ta õppis Tallinna Polütehnikumis telekommunikatsiooni
ja teenis Leningradis laiendatud kodumaa armees aega.
Tagasi tuli ta loomulikult Pärnusse, koju. See on tema pelgupaik olnud sünnist saati.
Vanavanaisa ostis selle talukoha juba tsaari valitsemise
ajal, täpsustab Peeter.

Foto erakogust
huste kokkulangemise tõttu.
Peale 22 aastat telekommunikatsiooni alal ühes ja samas
asutuses, mis on muundunud
Sideministeeriumist Elioniks,
kutsusid mõttekaaslased ta
2002. aastal Res Publica erakonda. See juhtus kohe, kui
organisatsioon Pärnus aktiviseerus.
Pärast Isamaa ja Res Publica
ühinemist ei sobinud Peetri ja
tema kaaslaste mõtted enam
uude kooslusse. Nii pakiti asjad ja lahkuti. Parteitule Peetrile tehti valitsuskoalitsioonist

pakkumine hakata Pärnu linna
planeerima. Kui sellest kaablikutist poleks saanud abilinnapead, ei oleks Pärnu tänaseks
nii kaugele jõudnud, kinnitab
nüüdne erakonna- ja töökaaslane Jane Mets.
Otsustab pika kaalumise
järel
Istungite saalis keskendub Peeter tervikule. Ta püüab näha
juba otsuse langetamise eel
selle võimalikke nõrku külgi,
tagajärgi ja seoseid. Ta on suunanud oma energia õigluse ta-

gamisele. See pole alati kerge.
Ta on ka väga konkreetne 
ükskõik, mida teised räägivad,
ta ütleb oma tähelepanekud
ikkagi välja.
Kõigele vaatamata ei meeldi
Peetrile vaielda. Ta avaldab
oma seisukoha, mis on eelnevalt läbimõeldud ega lasku
ebakonstruktiivsetesse vaidlustesse. Milleks? Kui lumi on
valge, siis on ta valge. Ei maksa otsida beei või sinakat varjundit. Olen märganud, et aeg
näitab enamasti tema arvamuse
õigsust.

Vaba mees vabal maal
Peetrile meeldib elada looduslikus keskkonnas, mistõttu ta
polegi oma krunti üleni asfalteerinud ega teinud sellest
moodsat muruväljakut. Ta laseb areneda omapärasel võpsikul ja jälgib kõrvaltvaatajana
aastaaegade vaheldumist. Kõik
aiataimed, v.a viljapuud ja lilled, on kohalikud ja ise kasvama hakanud.
Ise kolis sisse ka tore kassikene, kes saabus nädalapäevad
peale eelmise kiisu parematele
jahimaadele siirdumist.
Naljakas on kujutleda Peetrit
seakasvataja rollis, aga sedagi
on ta elu jooksul teinud. Nüüd
piirdub tema karjakasvatus-

Väikesest apsust ja tagantkäe laksust
Kogumiskohtadest enam kui
pooli (60%) kontrollisime vähemalt kolm korda. Ka veebruaris oleme jätkanud intensiivset järelvalvet.
Kes vastutab?
Kokku on Pärnu linnas kasutatud pakendit ja vanapaberit
ootamas 147 konteinerit.
59 konteinerit on MTÜ Pakendiringlus kasutuses, 63 on
MTÜ Taaskasutusorganisatsiooni hallata ning keskmiselt
25 konteineri haldajat on hoitud saladuses  informeerivad
kleebised puuduvad.
Konteinerid on koondatud 106
kogumiskohta.
Jaanuari tulemused
Lõppeva kuu kokkuvõtteid me
ajalehe PÄRNU trükkimineku
päevaks veel teha ei saanud.
Jaanuari kohta aga küll. Iga
kogumiskoha kolme kontrollkülastuse juures (106 x 3 =
318) fikseerisime 44-l korral
kogumiskonteinerite ületäitmise. 14-l korral ajasid üle nii
konteinerid kui ka kogumiskoht oli prügi täis.
Väga probleemne kogumiskoht
asub aadressil Saare 8. Seal on
ainult üks pakendikonteiner,

kuid pidevalt tuuakse sinna
kokku kõikvõimalikku olmeprügi, mis visatakse konteineri
kõrvale maha.
Ületäidetuna ja kohati ka risuse ümbrusega paistsid
kõikidel reididel silma kogumiskohad aadressidel SuurSepa 16, Jannseni 25, Oja 120,
Rohu 90 ja 134, Telliskivi 30
ja Tulika 14. Erilist äramärkimist väärivad kogumiskohad Suure-Jõe Selveri ja Mai
Selveri juures  13-st kontrollimisest vaid ühel korral (Mai
Selveri juures) oli olukord
normaalne.
Väikesest apsust
Pärnakas on seaduskuulelik ja
teeb suurt tööd, tuues kokku
pakendi ja vanapaberi. Egas
muidu konteinerid pilgeni täituks! See on üllas tegevus, mida linnavalitsus ka aktiivselt
toetab. Ainukese omavalitsusena on Pärnu linnavõim andnud jäätmekäitlusse tasuta 100
kogumiskonteinerit.
Pakendit või vanapaberit valmistub inimene ära viima teinekord mitu päeva. Kui aga
ettenähtud kohas vahib vastu
ületäitunud ja olmeprügiga
ümbritsetud konteiner, ei teki

enam isu teist korda sinna
minna. Veelgi näotum on, kui
inimesele on teada antud, kus
kogumiskonteinerid ootavad,
aga sellel aadressil, nagu helistas meile üks proua Suvituse tn
3 kogumiskoha suhtes, konteinerit polegi.
Nii prügine kogumiskoht kui
liba-aadress, mille jäätmekoguja on välja kuulutanud ning
linnavalitsus ja teabevahendid
üle korranud, tekitavad inimestes pettumust ja umbusaldust kogu kogumiskorra vastu.
Ja teinekord pikaks ajaks.
Munitsipaalpolitsei ei avastanud jaanuaris konteinereid
väljakuulutatud aadressidel Lai
tn 10, Suvituse tn 3, Metsa tn 1
ja 13 ning Papiniidu tn 17 ja
19. Mitmes kohas (kui kogumiskoht on erakrundil) olid
konteinerid nii ära peidetud, et
jäätmetooja ei pruukinud neid
avastadagi.
Kolm korda jäi munitsipaalpolitseinikele saladuseks,
kus Kooli tn 21 asuma pidanud
kogumiskoht tegelikult on.
Alles neljandal korral saime
aiaplangu ja hästivarjatud jalgvärava taga redutavatele
kogujatele pihta. Asjaosalised
nimetavad iga sellist möö-

dalaskmist väikeseks apsuks.
Tagantkäe laksust
Nagu me kontrollreididel inimestega suheldes veendusime,
on iga apsu tagajärjeks minnalastud usaldus. Ja käegalöömise meeleolu.
Seega pole mõtet imestada, et
nii linna ümbruses kui ka lausa
keskmes (näiteks riigi reservmaal nn Lusikamaja ümbruses)
laiuvad improviseeritud prügiväljad. Pärnu Linnavalitsuse
majandusosakond ja munitsipaalpolitsei on asjaosalisi firmasid kontrollreididel nähtust
küll teavitanud, kuid aasta
esimesel kuul oleme sanktsioonidest hoidunud.
Usume, et firmad said optimaalse aja konteinerite tühjendamiseks.
Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakonnas alustati jaanuaris juba väärteomenetlust.
Nüüdseks oleme seda teinud ka
meie. Kontrollreidid jätkuvad.
Raimo Zagorski
Pärnu munitsipaalpolitsei
inspektor
ja jäätmekäitluse
järelevalvejuht

alane tegevus kassile kala
muretsemisega.
Rahulik ja tasakaalukas
Liikluses Peeter millegagi silma ei paista. Kiirust ei ületa,
nõelumist ei harrasta. Teda ei
paelu nobedad ja vihased sportautod. Ta on sirgunud meheks,
selle sõna õiges tähenduses:
naistele avab uksi ja kingib
lilli. Tõenäoliselt liiliaid.
Ebaõiglust ei salli Peeter kohe
mitte kuidagi. Kuid tark ei tõtta
 Peeter samuti mitte. Vaatab
parem vanu, Saksa sõjalaagrite
põhjal vändatud filme, kus näidatakse, kuidas inimesed vastavalt keskkonnale oma rolli
muudavad. Sellest võib palju
õppida, nagu vene kroonustki.
Ta suhtleb inimestega kaua
enne, kui neid usaldama hakkab.
Peetri kiiksud
Mõtlesin tükk aega, kas kirjutada seda lõiku või mitte.
Peeter murraks mu pastaka
pooleks, kui teaks, aga ma ei
saa mainimata jätta, et ilus on
mees, kes julgeb kanda kreemika ülikonna all roosat särki ja
roosat lipsu üheaegselt, elegantne lilleõis näpus. Arvestades siia juurde veel selle
omanäolise männilõhna, mis
koos Peetriga ruumi siseneb,
saab kokku tervikliku pildi.
Nüüd te siis teategi, mida temalt oodata. Kuigi lootus, et ta
ka roosasse autosse istuks, on
kindlasti hukule määratud.
Tiina Niin
ajalehe PÄRNU
toimetaja

Avati uus
elektroonikaklass

11. veebruaril avati Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
(PKHK) elektroonikaseadmete koostaja eriala õppeklass.
Esimest korda Eestis alustasid sügisel PKHK-s elektroonikaseadmete koostaja
eriala õpilased uue õppekava
alusel õppetööd. Õppeklass
valmis Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetme 1.1 projekti Elektroonikaseadmete
koostaja õppekava väljatöötamine ja rakendamine raames. Klassi sisustuse ja õppematerjalide kogumaksumuseks kujunes ligi miljon
krooni.
Projektijuhi Jüri Puideti sõnade kohaselt on 15-le õppijale loodud tootmislähedane
õppekeskkond.
Elektroonikaseadmete koostaja õppeklassi sisustamine
ja õppematerjalide ettevalmistamine toimus tihedas
koostöös elektroonika ettevõtetega. Lisaks elektroonikaseadmete eriala õppureile, kasutavad klassi riistvara
praktika teostamiseks arvutiteeninduse õpilased.
Anneli Puudersell
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teabetalituse juhataja
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SÜNDMUSED MÄRTSIS

Pühapäeval, 16. märtsil kell 17 Pärnu Kontserdimajas
PETJA JA HUNT
Pärnu Linnaorkester, dirigent Jüri Alperten
Teisipäeval, 18. märtsil kell 17 Pärnu Kunstnike Majas
MULTIMOOSIJAD
Monika Mattiesen (flööt), Aare Tammesalu (tello), Martti Raide
(klaver), Lea Liitmaa (laul), Meelis Salujärv (video) ja Margo Kõlar
(elektroonika, helireii)
Kolmapäeval, 19. märtsil kell 19 Endla teatri Küünis
ETNOFONDÜÜ
Ansambel SVJATA VATRA
Neljapäeval, 20. märtsil kell 17 Pärnu Kontserdimaja
kammersaalis
KOORIMOOS
Neidudekoor Leelo
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Segakoor
Pühapäeval, 23. märtsil kell 14 Endla teatri Küünis
KLAVERILOOMADE LOOD
Katri Hallik-Rebane (klaver), Kerstin Hallik (pliiats ja paber)
ning Peeter Rebane (heli ja pilt)
Pühapäeval, 23. märtsil kell 18 Endla teatri Küünis
TANTS JA TÄHED
Tuntumate Eesti artistide muusikavideode vaatamine koos Kinobussi
meeskonnaga
FILMIKODA
17.-23.märtsil Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis
(Lõuna 20)
MULTIMEEDIAKODA
18. märtsil kell 12 Pärnu Kunstnike Majas (Nikolai 27)
MEISTERDAMISKODA
19.-22. märtsil kell 12 Pärnu Raekojas (Nikolai 3)

Laupäev, 1. märts
kell 12 Pärnu kontserdimaja kammersaalis Pärnu linna ja maakonna koolinoorte
vokaalansamblite konkurss KEVADÜMIN 2008
kell 18 Raeküla Vanakooli Keskuses simman
kell 19 Endla teatri Küünis meediamuinasjutt ELECTRONIC
CITY,
kell 19 Endla teatris komöödia KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Pärnu Kontserdimajas vokaalansambel A-CAPPELLA
EXPRESSS
kell 19.30 Tervise kultuurikeskuses tantsuõhtu. Esineb "Mix"
kell 22 ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s.DJ Aare Laanmets
kell 22 Kuursaalis Mait Maltis & Bänd. DJ Riho Pruul
Pühapäev, 2. märts
kell 17 Endla teatris Laste Kaunite Kunstide Kooli etendus LUMIVALGEKE.
kell 18 Nooruse Majas klubi Rukkilill tantsuõhtu. ans. KAPRIIS
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Ans. KAPRIIS
Esmaspäev, 3. märts
kell 10.30 Pärnu raekojas Täna va´Teatri lasteetendus D.Bisset´ ainetel LUGU
LAISAST KUNINGAST JA NUPUKAST ÄMBLIKUST
kell 19 Endla teatri Küünis Endla teatri Noortestuudio etendus noortele MIRR
Teisipäev, 4. märts
kell 19 Pärnu kontserdimajas VIINI KLASSIKUD
kell 19 Endla teatri Küünis lugu hülgeküttide elust KARGE MERI
Kolmapäev, 5. märts
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatris lugu soomepoistest KANGELANE
kell 19 Endla teatri Küünis armastuslugu TUNNETE TEKTOONIKA
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 22 Kuursaalis KLUBI KUURSAAL Soodsaim pidu linnas. DJ Axo
Neljapäev, 6. märts
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Daiv
kell 19 Pärnu kontserdimajas EESTI HELILOOJATE ARMASTUSLAULUD
kell 20 Endla teatri Küünis ansambel Metsatöllu uue plaadi "Iivakivi" esitluskontsert
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. Daiv
kell 22 ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Marko Kivisalu
kell 22 Kuursaalis PARAOKE lauluvõistluse I voor
Reede, 7. märts
kell 10 Tervise kultuurikeskuses kooliteatrite festivali KOOLITEATER 2008
kell 18 Uue Kunsti Muuseumis dokumentaalfilmiõhtu
kell 19 Endla teatris komöödia KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küünis lugu vabadusest ja rokkmuusikast ROCK'N'ROLL.
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Esineb Ly Kättmann
kell 22 ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaalis MOSQUITO
Laupäev, 8. märts
kell 12 keskraamatukogus lasteüritus KARUDE JUTUTUBA
kell 19 Sugar Club'is Komöödiateatri etendus KUIDAS DRESSEERIDA MEEST ehk
ahvist inimeSeks
kell 22 Kuursaalis Smilers ja DJ Lohu
Pühapäeval, 9. märts
kell 10 Eliisabeti kirikus paastuaja V pühapäeva missa
kell 13 ööklubis Str& LASTEDISKO. DJ Mihkel Eller ja Siki tantsustuudio - Smile
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse.
kell 18 Endla teatris Vene Teatri külalisetendus C'EST LA VIE
kell 21 Pärnu Kontserdimajas KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND. Hannes
Kaljujärv, Andres Dvinjaninov, Jüri Lumiste, Toomas Lunge ja Indrek Kalda.
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! MEELEOLUKAS NAISTEPÄEV
kell 22 ööklubis Str& Ladies Night. DJ Mihkel Eller ja ans. Karavan
Esmaspäev, 10. märts
kell 19 Endla teatri Küünis Rakvere teatri etendus VAATA RAEVUS TAGASI
Teisipäev, 11. märts
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
Kolmapäev, 12. märts
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele
kell 22 Kuursaalis KLUBI KUURSAAL. Soodsaim pidu linnas. DJ Axo
Neljapäev, 13. märts
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele.
Aeglane foxstrot
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia VEE MÄLU
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Kammersaalis
PILDID MAAILMANÄITUSELT.
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele
kell 20 Pärnu Kontserdimajas SUURIM NAISTEPÄEVAKONTSERT
kell 22 ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis PARAOKE lauluvõistluse II voor

Näitused
Pärnu Linnagaleriis alates 12.03 Piret Räni fotoinstallatsioonid
Kunstnike Majas alates 05.03 Mati Luhtjärv MÄLU HETKED
Kunstihallis (Esplanaadi 10)
kuni 07.03 Ameerika maanteearhitektuur - John Margolies
kuni 07.03 On The Road - Anonymous Boh
10.03 - 22.03 Nongrata ART OF THE INVISIBLES
Uue Kunsti Muuseumis
kuni 5.03 VÄRVIDES ON VÄGE. Nora Raba metallist objektid
kuni 5.03 TAASTULEK. Evald Okase joonistused
alates 6.03 MEHHANISMID. Katrin Rüütli digitaalsed maalid
kuni 11.03 RUHNU, KODUPAIK. Priit Kapsta fotonäitus
alates 13.03 Tiiu Kirsipuu isiknäitus MAA JA TAEVA VAHEL: Machu Picchu
Pärnu Muuseumis
Eesti Vabariigis kasutatud eraldusmärkide näitus KAKS ALGUST
Pärnu kontserdimajas kuni 08.03 Märka pakendikonteinerit!
Teatrigaleriis kuni 5.03 Maarit Murka ART + POLITICS = POWER
Nooruse majas Kaie Segeri loodus- ja "?"fotode näitus
Keskraamatukogus
kuni 29.03 perioodikasaali galeriis fotod Eesti Vabadussõjast 1918-1920
kuni 20.03 LASTE TÖÖD, MIS TEHTUD LOODUSLIKUST MATERJALIST
alates 18.03 lasteosakonnas raamatunäitus OSAVNÄPPUDE TÖÖTUBA
kuni 23.03 üldlugemissaalis raamatunäitus EESTI KULTUURILUGU
alates 03.03 kojulaenutusosakonnas raamatunäitus OSKA OLLA TERVE
kuni 15.03 muusikaosakonnas TUNNETE INSTRUMENT- TELLO
alates 17.03 muusikaosakonnas ÜKS ROHUTIRTS LÄKS KÕNDIMA
Ranna raamatukogus alates 4.03 TEATER! TEATER! TEATER!

Esmaspäev, 17. märts
kell 19 Pärnu kontserdimajas Brasiilia karnevalishow AQVARELOS DO BRAZIl
Teisipäev, 18. märts
kell 12 Keskraamatukogus koolivaheaja töötuba. Juhendab Reti Üpraus
kell 17 Pärnu Kunstnike Majas festivali Muusikamoos raames MULTIMOOSIJAD.
kell 18 Pärnu Kontserdimajas lõbus tsirkus SEITSE MAAILMAIMET
kell 19 Endla teatri Küünis armastuslugu TUNNETE TEKTOONIKA
kell 19 Endla teatris Kuressaare Linnateatri külalisetendus LIMBO
Kolmapäev, 19. märts
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis festivali Muusikamoos kontsert ETNOFONDÜÜ.
kell 19 Endla teatris tragikomöödia POMMIMÄNG
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 22 Kuursaalis KLUBI KUURSAAL Soodsaim pidu linnas. DJ Axo
Neljapäev, 20. märts
kell 12 Keskraamatukogus koolivaheaja töötuba. Juhendab Reti Üpraus
kell 14 TÜ Pärnu kolledis avatud uste päev
kell 17 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis KOORIMOOS.
kell 18 Eliisabeti kirikus Suure Neljapäeva missa
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Tango
kell 19 Endla teatris komöödia KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 19 Endla teatri Küünis lugu vabadusest ja rokkmuusikast ROCK'N'ROLL
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. Tango
kell 22 ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaalis PARAOKE lauluvõistluse III voor
Reede, 21. märts
kell 11 Agape keskuses Suure Reede jumalateenistus
kell 13 Eliisabeti kirikus Suure Reede jumalateenistus
kell 18 Uue Kunsti Muuseumis dokumentaalfilmiõhtu
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Tommy & Catarsis
kell 22 ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis Hellad Velled ja DJ Riho Pruul
Laupäev, 22. märts
Pärnu Kontserdimajas festivali Koolitants 2008 piirkondlik festival
kell 12 Endla teatris lasteetendus MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskuses Raeküla hariduselu 95. aastapäeva kontsert.
kell 18 Raeküla Vanakooli Keskuses Raeküla hariduselu 95.
aastapäeva pidulik kontsert-aktus
kell 19 Endla teatris komöödia LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 19 Eliisabeti kirikus Bach. ÜLESTÕUSMISORATOORIUM
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Olavi Kõrre & Andrus
Maasing
kell 22 ööklubis Str& Funky Night. DJ Ray Kuusmaa ja Funky Factory
kell 22 Kuursaalis stiilipidu ZORRO. Tantsutrupp Lancy ja DJ Maanus "Z" Metsik
kell 22 Eliisabeti kirikus Ülestõusmisöö missa
Pühapäev, 23. märts
kell 10 Eliisabeti kirikus Ülestõusmispüha missa
kell 11 Agape keskuses Ülestõusmispüha jumalateenistus
kell 13 ööklubis Str& LASTEDISKO.
kell 14 teater Endla Küünis festivali Muusikamoos raames KLAVERILOOMADE
LOOD.
kell 15 Eliisabeti kirikus Piret Ripsi kantaat HINGEDEMAA KELLAD.
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse.
kell 18 Endla teatri Küünis festivali Muusikamoos raames TANTS JA TÄHED.
Esmaspäev, 24. märts
kell 10.30 Pärnu Raekojas Täna va´Teatri lasteetendus D.Bisset´ ainetel LUGU
LAISAST KUNINGAST JA NUPUKAST ÄMBLIKUST
kell 11 Eliisabeti kirikus II Ülestõusmispüha jumalateenistus
kell 19 Endla teatri Küünis MTÜ R.A.A.A.M
külalisetendusena Saukase VÕLG
Teisipäev, 25. märts
kell 18 Eliisabeti kirikus Issandakuulutamise Püha missa.
kell 19 Endla teatri Küünis hülgeküttide elust KARGE
MERI
kell 19 Pärnu kontserdimaja kammersaalis vokaalansambel MeNaiset (Soome)
kell 19.30 Tervise kultuurikeskuses paastumaarjapäeva tähistamine
Kolmapäev, 26. märts
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 22 Kuursaalis KLUBI KUURSAAL Soodsaim pidu linnas DJ Axo
Neljapäev, 27. märts
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
PRINTSESSIST
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Samba
kell 19 Endla teatri Küünis Endla teatri Noortestuudio etendus MIRR
kell 19 Pärnu kontserdimajas salongiõhtute sarji
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. Samba
kell 22 Kuursaalis PARAOKE lauluvõistluse IV voor

Reede, 14. märts
kell 18 Uue Kunsti Muuseumis dokumentaalfilmiõhtu
kell 19 Endla teatris lugu soomepoistest KANGELANE
kell 19 Endla teatri Küünis armastuslugu TUNNETE TEKTOONIKA
kell 21.30 Teatrikohvikus Endla Jazzklubi
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Arne
kell 22 ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaalis Karl Madis ja DJ Riho Pruul

Reede, 28. märts
kell 18 Uue Kunsti Muuseumis dokumentaalfilmiõhtu
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 21.30 Teatrikohvikus Endla Jazzklubi: Marti Tärn & The Heroic Part
(Eesti-Rootsi)
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Ergo
kell 22 ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis Kihnu Poisid ja DJ Riho Pruul

Laupäev, 15. märts
kell 14 Raeküla Vanakooli Keskuses õpitoad rahvalaulust EMAKEEL PÄRIMUSMUUSIKAS
kell 18 Raeküla Vanakooli Keskuses simman
kell 19 Endla teatri Küünis lugu vabadusest ja
rokkmuusikast ROCK 'N' ROLL
kell 19 Endla teatris tragikomöödia POMMIMÄNG. Esietendus
kell 19 Sugar Club'is Komöödiateatri külalisetendusena Kivirähki MERI JA ORAV
kell 19 Pärnu kontserdimajas Austria metsasarvekvartett
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu! Olavi Kõrre & Andrus Maasing
kell 22 ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Indrek Siren
kell 22 Kuursaalis EESTI ASI! DJ Rannamäe ja DJ Bill Young

Laupäev, 29. märts
kell 18 Endla teatri Küünis Rahvusvahelise Sõnadeta Teatri KOnkursi c.o.n.t.est08
poolfinaal
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 22 Restorani Sunset tantsuõhtu!
kell 22 ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaalis Niki ja DJ Enno Lohu

Pühapäev, 16. märts
kell 10 Eliisabeti kirikus paastuaja VI pühapäeva missa
kell 17 Pärnu Kontserdimajas festivali MUUSIKAMOOS avakontsert
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Ans. KAPRIIS
kell 19 Endla teatris Vana Baskini Teatri etendus VÄLJASPOOL HOOAEGA

Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
PÄRNU
444 8200,
www.parnu.ee

Pühapäev, 30. märts
kell 15 Agape keskuses Suur ülestõusmispühade kontsert.
kell 17 Endla Teatri suures saalis Rahvusvahelise Sõnadeta Teatri Konkursi
c.o.n.t.est08 finaal
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL tantsuõhtu. Jakob ja Tõnu
Esmaspäev, 31. märts
kell 19 Endla teatri Küünis Rakvere teatri külalisetendusena VANAEMA JUURES

TEENINDUSSAAL:
444 8208, 444 8202, 444 8203,444 8204, 444 8205
Kantselei: 444 8220
Munitsipaalpolitsei: 444 8380
Rahandusosakond: 444 8270
Majandusosakond: 444 8300

Planeerimisosakond: 444 8330
Arenguosakond: 444 8361
Haridusosakond: 444 8250
Sotsiaalosakond: 444 8120
Kultuuriosakond: 444 8240
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