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 11.-17. oktoobrini toimuval kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimisel otsustad Sina, kellele usaldad järgmiseks neljaks aastaks 
Pärnu juhtimise. Loodan väga, et hääletama tulevad seekord 
võimalikult paljud, kuna sellest sõltub Pärnu käekäik järgmiste 
valimisteni. Ühtlasi näitab peagi saabuv demokraatia pidupäev, 
kas viimased aastad on valimisliidu eestvedamisel juhitud oma-
valitsust õiges suunas. Oleme linnajuhtimisse panustanud 
aastaid, aidates kodulinna arengule tõhusalt kaasa. Küsite, miks 
me seda teeme? Miks soovivad 27 eri valdkonnas tegutsevat 
edukat inimest kandideerida volikokku ja tegeleda iga päev linna 
ees seisvate väljakutsetega?
  Ikka sellepärast, et meie kandidaadid hoolivad kodukohast ja 
selle saatusest, seistes südame ja mõistusega selle eest, et siin 
oleks hea olla noortel ja vanadel olenemata, kas elatakse kesklin-
nas, Liul või Paikusel. Meie seisame kõigi pärnakate eest. 
Seisame selle eest, et meie lastel oleks võimalus käia kaasaeg-
setes lasteaedades ja koolides ning et ükski noor ei jääks ilma 
huviringist või sporditrennist. Aitame kaasa, et Pärnus oleks 
piisavalt töökohti, et tublid tegijad saaksid korralikku palka. 
Tegutseme selle nimel, et ettevõtjad paigutaksid oma raha 
Pärnusse ning läbi jõukuse kasvu panustaksime täiendavalt 
linnaruumi tagasi. Näeme, et võrreldes praegusega oleks 
teekond suvepealinnast Tallinna ja Riiga kaks korda lühem, et 

Hea Pärnu,
Audru, Paikuse ja
Tõstamaa elanik! 

MEIE KÕIGI PÄRNU 

eakad saaksid veeta väärikat vanaduspõlve oma kodus või kodu-
linna hooldekodus. Panustame, et siinsed tänavad oleksid 
turvalised jalakäijatele, autojuhtidele ja kergliikuritele, et siin 
saaks nautida kõrgel tasemel spordi- ja kultuuriüritusi. Viime 
alustatu lõpuni: et 20 aastat räägitud uus kesklinna sild ei jääks 
vali-mind-meeste lubaduseks, ehitame sellegi valmis.
  Põhjusi, miks anda hääl valimisliidu kandidaadile, on palju. 
Andes valijale aru, meenutan mööduvast neljast aastast tehtut: 
uus Raja tänava lasteaed ja ujula, uuendatud lasteaiad, koolid, 
tänavavalgustus, sõude- ja jalgpallikeskus, uued mängu- ja spor-
diväljakud, rannapromenaad, Tammiste hooldekodu uued 
majad, üürimaja, uued teed ja tänavad, väikesadamad, kerg-
liiklusteed ja palju muud: nimekiri tehtust on muljet avaldav.    
Üks on kindel: me ei otsi vabandusi, miks uut silda pole võimalik 
ehitada. Oleme teinud maksimaalse, et juba käesoleval sügisel 
võiks suurobjekti ehitusega algust teha.
   Palun tule kindlasti valima! Kui leiad, et ajame õiget asja, anna 
oma hääl valimisliidu nimekirja inimese poolt!

Kohtumiseni valimistel

Romek Kosenkranius
Linnapea, kandidaat nr 340 
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Ehitame valmis uue kesklinna silla

Enam kui 20 aastat on räägitud, et kesk- 
linna on liikluskoormuse vähendamiseks 
vaja uut silda. Kehtestasime Raba ja Pargi 
tänava suunal detailplaneeringu, valisime 
välja võidutöö „Luik“, algatasime ehitus- 
hanke, esitasime vabariigi valitsusele 
taotluse kaasrahastamiseks ligemale 17 
miljonile eurole. Ehkki esimene hange 
andis tulemuseks oodatust märksa 
kõrgema hinna, kuulutasime välja 
järgmise, et uus sild saaks päriselt valmis. 
Sel moel tagame uueneva kesklinna 
ühtlase arengu.

Säilitame vanal sillal autoliikluse, 
asume uuendama kesklinna

Kummutame väited nagu poleks peale 
uue kesklinna silla valmimist autodel 
enam vanale sillale asja. On küll! Näeme, 
et kesklinna sillale ei pääseks raskeveokid, 
ent säiliks bussi- ja autoliiklus. Anname 
turvalise võimaluse kergliikuritele ja jala- 
käijatele, kes saavad edaspidi mugavalt 
liikuda mõlemal silla poolel enam kui 
kolm meetrit laial teel. Ühtlasi liigume 
edasi Vaasa pargi ja Pika tänava piirkonna 
uuendamisega: kujundame sellest jala- 
käiasõbraliku, müra- ja saastevaba 
unikaalse linnaruumi.

Pärnus avaneb moodne lennujaam

Lubasime ja tegime! Aastaid kestnud töö 
Pärnu lennujaama uueks loomisel on 
andnud käegakatsutava tulemuse: 
septembri lõpus avatud rekonstrueeritud 
lennurada loob Pärnu jaoks kauaoodatud 
õhusilla, et siin kandis teenindada täiesti 
uuel tasemel ja võimsusega lende. 
Nii jõuab siia jõukas välisturist ning kerge 
vaevaga saab laia maailma kohalik. 
Toetame lennujaama käivitamist: abis- 
tame turundustegevuste korraldamise, 
lennundusteemaliste ürituste Pärnu 
meelitamise ja lennufirmades siinsete 
võimaluste vastu huvi tekitamisega.

Rail Baltic toob suurlinnad Pärnule 
poole lähemale

Lähikümnendil kujuneb Pärnust suur 
logistikasõlm, kus on esindatud kõik 
peamised transpordiliigid. Kiirraudtee 
toob Tallinna ja Riia ajaliselt poole 
lähemale, andes pärnakaile vägeva eelise: 
nautida head elu parima elu- ja 
looduskeskkonnaga linnas ja liikuda kiirelt 
suurkeskuste vahel. 
Lõime eeldused Papiniidu reisiterminali 
kerkimiseks ja seisame kaubajaama 
arendamise eest. Tagame, et ühendused 
Papiniidu ja kesklinna vahel oleks muga-
vad, kiired ja turvalised. Selleks rekon-
strueerime 2023. aastaks Suur-Jõe 
liikluskoridori, mille oluliseks osaks on 
kergliiklustee. 
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Ühendused, arendu- 
sed ja linnaruum
· Ehitame Raba ja Pargi tänavat 
ühendava uue kesklinna silla, selle- 
ga seotud tänavad ja ringristmikud.

· Alustame vana silla rekonstrueeri-
mist, muudame selle ligipääseta-
vaks ja ohutuks jalakäijatele ja 
kergliiklejatele. Tagame sillal liiku- 
misvõimaluse sõidukitele ja ühis- 
sõidukitele.

· Alustame kesklinna kergliiklejatele 
ja jalakäijatele ligipääsetavaks muut- 
misega. Säilitame autoliikluse suuna- 
ga autostumise vähendamisele.

· Soodustame Pärnus Rail Balticu 
trassile jääva taristu, eelkõige uue 
raudteejaama ja kaubajaama juurde- 
pääsuteede ning kesklinnaga ühen-
duste rajamist.

· Rekonstrueerime 2023. aastaks 
Suur-Jõe liikluskoridori koos kerg- 
liiklusteega.

· Toetame Pärnu lennujaama 
tegevust. Koostöös ettevõtjate ja 
Tallinna lennujaamaga töötame 
välja programmid lennujaama ak- 
tiivseks kasutuselevõtuks.

· Lisaks õhu ja raudteeühendusele 
peame oluliseks kiireid ühendusi 
maantee kaudu: taotleme riigilt Via 
Baltica ehitamist terves ulatuses 
2+2-realiseks maanteeks.

· Taristuinvesteeringute üks priori- 
teete on kõnniteede, tänavate ja 
teede renoveerimine, kergliiklus-
teede rajamine ja ülekäiguradade 
liiklusohutuse parandamine. 

Arendused ja linna- 
ruum
· Koostöös riigiga jätkame noortele 
üürikorterite ehitamise programmi 
ja linnale kuuluva elamufondi reno- 
veerimist.

· Jätkame kaasava eelarve pro- 
grammi, suurendame selle mahtu 
kaks korda. Muudame hindamis- 
põhimõtteid selliselt, et Paikuse, 
Audru ja Tõstamaa kogukondade 
projektide elluviimisel ei saaks 
takistuseks nende piirkondade 
väiksem rahvaarv.

· Toetame kogukonnakeskusi – 
küla- ja asumiseltse, linnaosa- 
keskusi –, soodustame nende kaa- 
samist kohaliku elu edendamisse.

· Rajame Pärnu jõe äärde kaks uut 
parklaga slipikohta: Kesklinna silla 
kõrvale pump-track’i lähedale ja 
uue rajatava silla kõrvale Räämal.

· Ehitame Audrusse ja Tõstamaale 
keskväljaku.

· Viime lõpule rannapromenaadi 
rekonstrueerimise Kuuse tänavast 
keskranna suunas.

· Jätkame tänavavalgustuse uuen-
damist kogu ühinenud omavalitsuse 

territooriumil, sh vanade valgustite 
vahetamist säästlike LED-lampide 
vastu.

· Rajame Pärnu esimese lemmik-
loomade kalmistu ja kaasrahastame 
loomade varjupaiga rekonstrueeri-
mist.

· Jätkame linnaosadesse koerte 
mänguväljakute rajamist.

· Rajame katusega rattaparklad 
koolide ja muude rahvarohkete 
kogunemiskohtade juurde.

Haridus
· Tagame igale koolieelikule laste- 
aiakoha, viime järgmise nelja 
aastaga lõpuni kõigi Pärnu lasteae-
dade renoveerimise.

· Tagame noorte huvihariduse 
rahastamise ja toetuste süsteemi, 
mis võimaldab kõigil lastel huvihari-
duses osaleda perekonna sissetule-
kutest olenemata.

· Lõpetame Rääma põhikooli ja 
Raeküla põhikooli renoveerimise.

· Avame 2023. aastal uue Pärnu 
Päikese Kooli erivajadustega lastele.

· Nüüdisajastame Tõstamaa kooli 
õpilaskodu.

· Jätkame Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledži rahalist toetamist piirkon- 
na arengu ja ettevõtete vajadustest 
lähtudes.

· Otsime võimalusi luua Pärnusse 
kõrgel tasemel ITK-suunalist hari- 
dust pakkuv kõrgkool, mis panus- 
tab kõrget lisandväärtust andvate 
töökohtade loomisse.

· Aitame kaasa tervisliku toitumise 
põhimõtete juurutamisele koolides.

Sotsiaalhoolekanne
· Soodustame erivajadustega ini- 
meste ja eakate iseseisvat toime- 
tulekut, et nad saaksid võimalikult 
kaua oma kodus elada. Vähenda- 
maks lähikondsete hoolduskoor-
must, kaalume võimalusi arendada 
intervallteenust.

· Toetame vajaduspõhiseid sotsiaal-
teenuseid ja nende arendamist, 
oleme avatud uute valdkondlike 
teenuste arendamiseks.

· Jätkame maakonna ühtsesse 
ühistranspordivõrku kuuluva täna- 
päevase sotsiaaltranspordi arenda- 
mist.

· Toetame igale lapsele vähemalt 
kord päevas tasuta koolitoidu pak- 
kumist, jätkame toetuste maksmist 
lastega peredele.

· Maksame lapse sünni puhul sünni-
toetust.

· Toetame vaimse tervise vald- 
konna ja nõustamisega tegelevaid 
organisatsioone. Peame oluliseks, 
et nõustamisteenused oleksid tõ- 

Romek Kosenkranius 340linnapea

Vahur Mäe 341liikumisürituste korraldaja, volikogu liige

Silver Smeljanski 342abilinnapea
Tarmo Vanamõisa 346õppejõud, Paikuse osavallakogu liige

Kaja Martinson 345ettevõtja, volikogu liige
Toomas Rapp 344ettevõtja, sporditegelane

Meelis Kukk 343abilinnapea
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husad ja kiirelt kättesaadavad 
kõikidele abivajajatele.

· Jätkame linnale kuuluvate hool- 
dekodude seisukorra parandamist. 
Koostöös erasektoriga lühendame 
hooldusteenusele pääsemise oote- 
järjekordi. Peame oluliseks, et 
teenust vajavad kliendid saaksid 
soovi korral võimaluse kodukoha 
lähedal elada.

Kultuur ja sport
· Koostöös ettevõtjatega ehitame 
Pika tänava äärde Pärnu kunsti-
hoone, kuhu kolivad kunstikool ja 
linnagalerii ning kuhu tulevad 
tänapäevased kunsti eksponeeri- 
mise pinnad kõigile kunstnikele.

· Otsime võimalusi, et kolme ja 
enama lapsega pered saaksid 
soodustingimustel tarbida kultuu- 
ri-, spordi- ja meelelahutusteenu-
seid (perepilet suurperedele).

· Koostöös riigiga jätkame Rääma 
sõudekeskuse teise etapi väljaehi-
tamist, arendame sellest kogu 
linnaosa spordikeskuse. Paren-
dame Rääma väliujula tingimusi.

· Koostöös riigiga ehitame 2023. 
aastaks Loode-Pärnusse jalgpalli-
halli. Arendame Loode-Pärnu jalg- 
pallikeskuse ümbruse piirkonna 
pere- ja vabaajakeskuseks.

· Jätkame riigi kaasrahastamisel 
Reiu-Raeküla tervisespordikeskuse 
arendamist. Tagame seal kunstlu- 
me tootmise ja radade hooldamise.

· Toetame erasektori initsiatiivi 
rajada Loode-Pärnusse jäähall ja 
tennisehall ning Räämale sulgpalli-
hall.

· Laiendame „Hoovid korda“ 
programmi, et toetada olemasole-
vate spordi- ja mänguplatside 
kordategemist, hoogustame see- 
läbi hoovisporti. Peame vajalikuks, 
et õppeasutuste spordiplatsid oleks 
kogu aeg avalikus kasutuses.

· Toetame linnaosade kogukonna- 
festivale ja -päevi ning traditsiooni- 
lisi suurfestivale.

· Jätkame Munamäe piirkonna 
arendamist puhke- ja mängualaks, 
rajame nüüdisaegse skate-pargi 
ning seome selle tervikuks vast- 
valminud jääväljakuga.

· Toetame Läänemere kunstisada- 
ma arendamise initsiatiivi koostöös 
riigiga.

· Toetame alternatiivse kunsti kes- 
kuste Loovlinnaku ja Loomelinnaku 
tegevust.

Keskkonnahoid
· Näeme Pärnu elukeskkonda 
loodus- ja liigirikkana. Kanname 
hoolt, et loodusrikkused, vääris- 
elupaigad, väärtuslikud maastikud 
ja põllumaad on inventeeritud ja 
kaitstud.

· Soosime kodumajapidamistes ja 
ettevõtetes taastuvenergia lahen-
duste kasutuselevõttu.

· Paigaldame noorte keskkonna- 
teadlikkuse tõstmiseks lasteaeda- 
desse ja koolidesse jäätmesorterid.

· Vähendame autoliiklust kesklinna- 
ja rannapiirkonnas, luues eeldused 
kergliikluse laienemiseks ja alterna- 
tiivsete transpordivahendite kasu- 
tuselevõtuks.

· Toetame kogukonnaaedade raja- 
mist.

· Oleme linna rohealadel lageraiete 
vastu.

· Avame ligipääsu Rääma rabale. 
Koostöös Tori vallaga rajame ligi- 
pääsud matkaradadele.

· Arendame välja naisteranna loo- 
duskaitsealal külastustaristu,  soo- 
dustades sel moel atraktiivse 
rannaala kasutuselevõttu.

· Paigaldame kergliiklusteede äärde 
iseteeninduse põhimõttel toimivad 
jalgrataste remondipunktid.

· Koostame Pärnu kodanikukaitse 
kava, mis sisaldab muuhulgas sel- 
geid suuniseid üleujutuste korral 
tegutsemiseks.

Ettevõtlus ja
majandus

· Toetame ettevõtjaid noorte 
spetsialistide toomisel Pärnusse. 
Soodustame idufirmade kontorite 
toomist Pärnusse.

· Peame oluliseks kaugtöö tegemise 
võimaluste avardamist ja ettevõt-
jate ning vabakutseliste võrgus-
tumist. Toetame koostöökeskuste, 
nagu Fowardspace, Pärnu HUUB 
jt, laiendamist ja arendamist.

· Toetame kaugtöötamiskeskust 
Pärnus ja kaugtöökontorite loomist 
Audrusse, Paikusele ja Tõstamaale.

· Toetame maapiirkonnas ettevõt-
lust taristu arendamise kaudu: 
korrastame teid-tänavaid, rajame 
valgustust, arendame tööstus-
parkide tugitaristut. Teeme koos- 
tööd Pärnumaa tööstusparkidega 
piirkonna konkurentsivõime tõst- 
miseks

· Koostöös riigiga jätkame Pärnu 
lennujaama rekonstrueerimist ja 
soodustame selle aktiivset kasu- 
tuselevõttu.

· Soodustame vee- ja loodusturismi 
ning sellega seotud puhketegevuste 
edendamist.

· Ehitame koos partneritega välja 
turismibusside ja karavanide parki- 
misalad ja piknikukohad, varusta-
des need kõige hädavajalikuga 
(pesemisvõimalused, tualetid jne). 
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Jäämäe veealune osa: tähtsad eeltööd
kesklinna uue silla rajamiseks on tehtud
Valimisliit koos partneritega on 
viimased neli aastat tegelenud väga 
aktiivselt uue kesklinna silla raja- 
miseks ettevalmistustööga: korral-
dasime arhitektuurikonkursi, mis 
tipnes võidutöö „Luik“ väljavali- 
misega, koostasime ehitusprojekti, 
hankisime ehitusload ja kooskõlas-
tused. Eeltööd tehtud, kuulutasime 
tänavu suvel välja rahvusvahelise 
ehitushanke, et veel sel aastal võiks 
aastakümnete suurima objekti ehita- 
mine alata.

Ehkki 2017. aasta valimiste eel 
lubasid kõik erakonnad, et toetavad 
mitukümmend aastat jutuks olnud 
silla ehitamist, pole see tegudes teps 
mitte väljendunud. 2020. aasta alul 
lahkus erakond Isamaa koalitsioo- 
nist, kuna ei nõustunud uue silla 
ehitamisega, nähes selle asemel vaja- 
dust vana kesklinna sild renoveerida 
ja Raba-Pargi suunal hoopis kerg- 
liiklussild rajada. Nii sündis uus 
koalitsioon valimisliidu, Keskerakon- 
na ja EKRE vahel, mis ajakirjanike 
poolt kohe sillakoalitsiooniks ristiti.

Uus, silla ehitamist toetava koalit-

siooni tegevus ei andud Isamaale ega 
võimupööret mahitanud opositsioo- 
nilisele Reformierakonnale asu: kiirelt 
asuti elanike eksitamiseks levitama 
kuulujutte, et vana (kesklinna) sild 
pannakse autoliiklusele lukku.

Kummutan laimujutud: ühtki otsust 
tuleviku liikluskorralduse osas vastu 
võetud pole. Uus liikluslahendus 
selgub aastate pärast: siis, kui uus sild 
saab valmis ja vana sild kapitaalselt 
ümberehitatud. Vana sild jääb 
avatuks ühistranspordile ja auto- 
liiklusele, küll ei toeta valimisliit sellel 
massipiirangu kaotamist ja raske- 
liiklust nagu võib eeldada Reformi-
erakonna sõnumist sild kõigile 
avatuks jätta. Niisamuti peame 
oluliseks, et mõlemad kergliiklusteed 
saaks turvalise liiklemise nimel 
mõistlikult laiendatud.

Head pärnakad, vaadakem otsa 
neile, kellele usaldasime mõni aasta 
tagasi Riigikogu liikme vastutusrikka 
rolli. Neile, kes peaksid seisma 
Pärnumaa arengu eest ja tagama, et 
osa investeeringutest jõuaks siia- 
kantigi.

Paraku tegid Pärnu volikogus viima-
sel paaril aastal opositsiooni kuulu-
nud saadikud kõik selleks, et pidur-
dada valitsuse lauale jõudnud 
Euroopa Ühtekuuluvusfondi jäägist 
Pärnu silla tarbeks eraldatud 8,7 
miljoni euro suvepealinna jõudmist: 
abiks oma erakonna ministrid, 
esmalt Isamaa, peale valitsuskabineti 
remonti Reformierakond, lükati 
need taotlused külma närviga laualt 
maha. Ehkki Pärnu meer Romek 
Kosenkranius esitas taotluse saada 
riigieelarvest täiendavalt 8 miljonit, ei 
peetud poliitilistel kaalutlustel sedagi 
põhjendatuks vaagida. Äsja esitas 
linnavalitsus täiendava taotluse saada 
samas summas toetust 2022. aasta 
riigieelarvest. Ühtekokku taotleb 
linn euromeetmest ja riigieelarvest 
16,7 miljonit eurot. Ehkki silla 
ehitushange läks planeeritust kalli- 
maks, kuulutame lähinädalatel välja 
uue muudetud tingimustega hanke, 
et leida lahendus kuidas kaks kallast 
uue tuiksoonega ühendada.

Vahur Mäe
kandidaat nr 341   

Homsed väljakutsed
saavad rahastatud
Tulevikus on alati määramatust, sageli enam, kui oskame ette näha. 
Vaatamata varitsevatele ohtudele soovime elada homme paremini kui 
täna. Eesoleva umbmäärasuse ja vastandlike soovide kombinatsioonis 
on praeguseks saavutatu vundamendiks.

Pärnu linna finantsseisund on väga hea. Saavutasime selle maksumaks- 
jate raha vastutustundliku kasutamisega, pidades silmas pärnakate 
jaoks oluliste asjade tegemist, kui ka linnalt palka saavate inimeste 
toimetulekut.

Oma suurimaks kordaminekuks loen linna üüratu võlakoormuse 
sisuliselt nulli viimist, kinnistunud on rütm säästa igapäeva tuludelt 
vähemalt kümme protsenti. Kümne aastaga investeerisime ligikaudu 
88 miljonit eurot, millest ligemale pool jääb haldusreformi järgsesse 
aega. Kõik see tähendab, et suutsime 70 protsenti enam, kui ühine-
mise eel kavandasime.

Kindel rahaline seisund lubab lõpuks teha teoks pärnakate ammuse 
unistuse: ehitada Raba ja Pargi tänavat ühendava silla. Lisaks saame 
renoveerida koole ja lasteaedu, uuendada teid, tänavaid ja tänavaval-
gustust ning teha palju muid vajalikke asju.

Pärnu linna finantsiline tulevikuvaade on eelarvestrateegia: see on 
üldine raamistik, mis määratleb tulu- ja kulutasemed, andes baasi 
teenuste osutamiseks ja investeerimiseks, järgides samaaegselt finants- 
keskkonna stabiilsuse nõudeid. Vinti üle keerata ei tohi, sest samaaeg-
selt on tegemist illusiooniga, mis päris elus võib puruneda, tuua kaasa 
pahandust, pettumust ja rahulolematustki.

Minu poolt volikogule esitatud eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 
on kokku pandud konservatiivselt, eelkõige tulude kavandamisel. 
Kasvupotentsiaali jagub, ent see sõltub eelkõige meie ettevõtjate 
tublidusest ja hakkamasaamisest konkurentsikeskkonnas. Linnavalit-
suse osaks on atraktiivse ettevõtlustaristu ja elukeskkonna kujun-
damine, sellest teavitamine, toetava teenuste paketi loomine ja 
partnerite kaasamine. Järgmiseks viieks aastaks kavandame 
investeeringuteks ligemale 100 miljonit eurot, millest vähemalt 
kolmandiku planeerime uue silla ehitamiseks.

Ambitsioonika kava täitmine vajab lisavahendeid, mistõttu oleme 
teinud linna rahakoti nii korda, et Pärnul oleks võimekus laenata 52 
miljonit eurot, ja seejuures täita finantsvõimekuse tagamise meetmed. 
Laenuintresside madalal hoidmiseks kaasame raha Eesti väliseltki. 
Linna areng on kui kokteil erinevatest huvidest ja soovidest, mille 
tagamine vajab ambitsioonikat, stabiilset ja reaalsustajuga meeskonda. 
Lähtun oma tegevuses edaspidigi motost, et kodulinna arengu 
tagatiseks on korras rahandus kui tingimusteta kullaproov.

Kui soovid, et Pärnu areng jätkuks, toeta mind ja valimisliitu.

Meelis Kukk
Pärnu abilinnapea rahanduse alal
Kandidaat nr 343 

Toomas Aaviste 353ettevõtja
Toivo Riimaa 354omavalitsustegelane

Marju Trumsi 351koolijuht

Teet Kurs 352ettevõtja, aktiivne raekülalane

Kristel Voltenberg 349ettevõtja
Ats Rääk 350kinnisvaramaakler

Olav Karulin 347ettevõtja, aktiivne vanapärnakas
Elmo Joa 348koolijuht, volikogu liige

Anne Kaare 356õpetaja
Jaanus Mäe 355ettevõtja, liikumisürituste korraldaja 
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Ettevõtja Kristel Voltenberg
panustab Pärnu
hüvanguks
Mulle ettevõtja, naise ja emana on Pärnu arengus olulised eelkõige 
kolm teemat: ettevõtlus, elukeskkonna edendamine ja kogukonna 
kaasamine.

Ettevõtjana soovin, et asjaajamine linnaga oleks kiire ja lihtne. Kuulen 
liiga tihti, et talvel pole siinkandis äri ajamisel perspektiivi, kuid olen 
veendunud, et neidki probleeme annab lahendada. Esmalt pean 
oluliseks, et omavalitsus toetaks noorte spetsialistide Pärnu toomist: 
idufirmade arengu toetamine läbi kaugtöövõimaluste edendamise, 
linna elamufondi renoveerimine ja uute üürikorterite ehitamine on 
vaid mõned märksõnad, kuidas kohalikku elu paremaks muuta. 
Soovin, et minu lapselapsed sünniksid Pärnus, käiksid siin lasteaias- 
koolis ja neil avaneks võimalus kodukohas saada eri- või kõrgharidus.

Maailmas palju rännanuna leian, et Pärnule on raske leida võrdväär-
set elukeskkonda. Siin kohtuvad jõgi ja meri kauni liivarannaga, neli 
aastaaega, ühtaegu ajalooline ja moodne atmosfäär, lugematud 
pargid, head ühendused, muutes elu mitmekülgseks. Jätkuvalt 
peame nägema vaeva lennuliikluse taastamise ja kiirraudtee 
arendamisega, mis teeksid globaalses mõttes Pärnust tõelise pärli. 
Näen vajadust panustada senisest veelgi enam linna kui ettevõt-
luskeskkonna ja puhkuse sihtkoha turundamisse: vajame paremat 
nähtavust siseriiklikult ja välismaal, investori ja turisti silmis.

Lisaks spaadele peame edendama vee- ja loodusturismi. Nutikas 
oleks ehitada välja turismibusside ja karavanide pesemisvõimaluste ja 
tualettidega parkimisalad. Intelligentse kuurortlinnana vajab Pärnu 
senisest rohkem avalikke tualette.

Möödunud suve suurimaks magnetiks said Rannapargi kolm rohelist 
elevanti. Luban, et jätkame parkidesse ja linnaruumi sarnaste 
valgusinstallatsioonide, kunstiliste väikevormide ja skulptuuride 
paigaldamist. Kutsun üles andma noortele kunstnikele võimalust 
kohalikele sobiva elukeskkonna kujundamisel rohkem kaasa rääkida. 
Kinnitan teile, head pärnakad, et peagi viime alustatu lõpule: jätkame 
sel suvel alguse saanud rannapromenaadi uuendamisega. Olen uhke 
Remmelga ja Seedri tänavale tänavu istutatud puude üle. Pingutame 
rohelise elu nimel edasi, vaatame üle kohad, kus oleks võimalik 
haljastust kaunimaks muuta.

Väljapool suvekuid toimuvad spordi-ja kultuuriüritused vajavad 
täiendavat linnapoolset tuge, selleks tuleb teha konkreetne plaan. 
Näen Pärnut suurte konverentside ja festivalide linnana ja soovin, et 
siin tehtaks uusigi algatusi. Ehkki meil toimuvad märgilised 
juhtimiskonverentsid ja Järvi festival, pole põhjust loorberitele 
puhkama jääda. Sel põhjusel kavandab valimisliit Pikale tänavale uut 
kunstihoonet kunstikooli, linnagalerii ja kunstnike jaoks. Näiteks 
kohtusin tänavu siin elava Moskva kunstnikuga, kes pole meie 
kogukonnas ainus välismaalt pärit looja. Kogume kontaktid kokku ja 
loome sellest uut väärtust! Suurte festivalide kõrval ei tohi unustada 
linnaosade ja kogukondade festivale ja päevi. Minu poolt kolm aastat 
tagasi algatatud Mullfestile lisaks olen võtnud nõuks Pärnus korral-
dada järgmine toidu- ja joogikultuuri edendav üritus – Austerfest. 
Seni veel koduhoovis peetud pop-up stiilis kohvikust võiks juba 
järgmisel suvel välja kasvada rannaäärsete majapidamiste ühine 
festival.

Kõik on meie endi kätes. Linna uus juhtkond peab nägema ettevõt-
luses peituvat potentsiaali. Nii muudame elu nauditavaks linlastele ja 
külalistele. Seisan selle eest, et kõik poleks sedasi pelgalt sõnades, 
vaid päriselt.

Kristel Voltenberg
kandidaat nr 349 

Suvepealinna viimaste aastate areng on 
olnud murranguline. Planeeringute vald- 
konna abilinnapeana töötamine on andnud 
meile hea võimaluse rakendada oma 
teadmisi, õppida ja õpetada, et homne 
päev saaks parem. Sel perioodil kujunes 
Pärnust Eesti üks paremaid Euroopa 
tõukefondide raha hankijaid. Nendest va- 
henditest ehitasime mitukümmend kilo- 
meetrit kergliiklusteid, bussijaama ühes 
liiklussõlmega, uuendasime Iseseisvuse 
väljaku, renoveerisime lasteaedu ja koole, 
tegime korda pika lõigu Jaansoni rajast 
paremkaldal. Pärnu sai endale uhke Raja 
tänava lasteaia ja moodsa ujula, ligipääsu 
muulile, Rannaparki valgustuse ja Loode- 
Pärnu tööstusküla. Välisrahastusega kahas- 
se on viimaste aastate investeeringute 
maht enam kui 50 miljonit eurot.
Järge ootavad sillad, rannaala laiendamine 
ja kesklinna arendamine, kunsti- ja külastus- 
objektide ehitamine, aga ka investeerimine 

Pärnust on saanud Eesti edukamaid
eurorahade kasutajaid

osavaldadesse. Nüüdseks panustab linn 
aastas püsivalt 10–20 miljonit eurot, millest 
järgemööda tehakse paremaks nii keskus-
linna kui osavaldade elu. Arusaadav, et kiire 
arenguhüpe piinlikult madala investeeri- 
misvõimega omavalitsusest edukaks ja hästi 
majandavaks linnaks ei sündinud üleöö.

Aeg ja üldine majanduskliima paranemine 
ei ole kaugeltki ainsad tegurid. Väga tähtis 
roll ELi toetuste edukal taotlemisel ja 
rakendamisel on inimestel, kes on osanud 
europartnerite pakutavaid võimalusi 
eeskujulikult kasutada. Las küünikud 
ütlevad, et ehitasite euroraha eest, ent 
sapiste märkuste kõrval väärib tähelepanu 
välisraha kaasamine investeerimisvõime 
tagajana kui fakt. Veel kümme aastat tagasi 
polnuks mõeldav, et linn olnuks sedavõrd 
võimekas üksinda investeerimisel. Suur 
arenguhüpe tõstab elanike ootusi. 2019. 
aastal viisime kohalike seas läbi rahulolu-
uuringu: enam kui 2500 vastanust keskus-

linnast ja osavaldadest märkisid, et nad oma 
eluga üldiselt rahul. Ühtlaselt kõrgetase-
meliste teenuste saamise soov sõltumata 
elukohast paneb linnajuhtidele kõrged 
ootused.

Loodame, et lähikümnenditel õnnestub 
Pärnus hoida kõike, mis hea, ja teha teoks 
järgmised unistused. Pärnu peab jääma 
linnaks, kus elu on tasakaalus: elupaik, kus 
kõikjale ei pea minema autoga, vaid saaks 
liikuda jala, ratta ja ühistranspordiga. 
Peame kõige tähtsamaks, et kohalikud 
noored sooviksid siin elada. Selleks tuleb 
luua kiireid transpordiühendusi ja töövõi-
malusi. Miks mitte unistada päris oma 
ülikoolist, aastaringi avatud väliujulast või 
üle Euroopa tuntud spaast?

Meie stardikoht uute unistuste ellu- 
viimiseks on pajulubav: võrreldes teiste 
Euroopa kuurortlinnadega on meil kõike 
rohkem. Nii mitmekesist teenuste valikut 
ja taristut, teenuste ja tööstuse kombinat-
siooni ainulaadse looduse rüpes mujalt 
lihtsalt ei leia. Meie tugevaks küljeks on 
osavalladki, sest sealsed inimesed oma 
ideedega loovad kõrge arenguperspektiivi.

Rainer Aavik
Endine planeeringute abilinnapea 
kandidaat nr 366

Silver Smeljanski
Planeeringute abilinnapea 
kandidaat nr 342 

Veel kaks aastat tagasi ei oleks ma 
arvanud, et kandideerin kohalikel vali- 
mistel. Ma ei pidanud seda kodukoha 
arendamise võimaluseks, keskendusin 
hoopis muudele tegevustele. Nüüdseks 
olen kaks aastat tegutsenud Pärnu 
noorte innovatsioonikeskuse HUUB 
loomise ja juhtimisega. Kuna HUUB 
tegeleb noorte omaalgatuse toeta-
misega, puutun kokku paljude noortega, 
kellel on ideid kodulinna paremaks 
muutmiseks. Mõistsin, et valimistel 
kandideerimine annab mulle võimaluse 
noorte hääl linnas kajama panna: lüüa 
noorena ise käed külge ja teha tulevikku 
vaatavaid otsuseid. Tunnetan Pärnus 
elades ise, et siinne talv ja suvi on nagu 
öö ja päev. Et elu linnas areneks, vajame 
aasta ringi senisest enam töötamise, 
õppimise ja vaba aja veetmise võimalusi. 
Sel põhjusel näen vajadust, et linn 
toetaks veelgi enam ettevõtluse arengut, 
haridus- ja kultuurivaldkonda. Need on 

Valimisliit seisab näoga noorte poole

Kui soovid seda nimekirja täiendada, 
võta minuga ühendust. Kui oled eelpool 
tooduga päri ja soovid, et linnajuhtimises 
oleks värsket verd, anna sellest palun 
valimistel märku noorele kandidaadile 
hääle andmisega.

Eerik Hannus
kandidaat nr 358

Jana Kivi 361ettevõtja

Ülli Kont 362Pärnu muuseumi peavarahoidja

Enn Rähn 359purjetamisaktivist
Jaana Junson 360treener, volikogu liige

Sander Kilk 365ettevõtja
Eino-Jüri Laarmann 364aktiivne raekülalane, volikogu liige

Daisi Sprenk 363kodanikuühiskonna ekspert

Eerik Hannus 358noorte innovatsioonikeskuse
Pärnu HUUB eestvedaja

Tarvi Markson 357ettevõtja

Rainer Aavik   366endine abilinnapea, volikogu liige

minu meelisteemad, mille sean volikogus 
töötamisel eesmärgiks.

Mis oleks minu arvates esimesed 
sammud, mida Pärnus tuleks teha, 
et siin hea elada oleks?

· Õppimisvõimaluste uuendamine läh- 
tuvalt õppija ja tööandja vajadustest, 
fookuses praktiline õpe.

·  Tuua Pärnu tehnoloogiaharidust pakkuv 
kõrgkool, toetada ise- ja koosõppimise 
lahenduste loomist õppurile sobivas 
kohas, näiteks koosõppimiskeskustes.

· Jätkata õpilasfirmade ja Pärnu HUUBi 
kaudu ettevõtlusõppe toetamist.

· Toetada ettevõtlust soodustavaid 
keskkondi nagu koostöötamiskeskus 
Forwardspace.

· Toetada kultuurielu edendamist läbi 
Loovlinnaku, kultuuriklubi Templi jt 
partnerite.


