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Pärnu linna tekkimisel sai määravaks jõgede olemasolu. Valinud aastatuhandeid tagasi oma elukohaks jõe suudmeala,
jäid inimesed siia alatiseks.
On teada, et 1154. aastal mainis Sitsiilia kuninga teenistuses
olnud araabia rändur ja geograaf Abu Abdallah Muhammed
al-Idrisi Bernu-nimelist jõge. Embecke (eesti keeles Emajõgi) ongi sama Bernu jõgi, mida meenutas al-Idrisi ning
mis sai hilisemal ajal nimeks Pärnu.
Ka Liivi Ordule meeldis soodus sadamakoht Embecke suudmealal. Nii tekkis 13. sajandil Pärnu jõe kaldaile kaks asulat
- paremale kaldale Sauga jõe suubumiskohta Perona (VanaPärnu), vasakule kaldale Embecke (Uus-Pärnu). Pärnu linna
on ajalooürikutes esmamainitud 1251. aastal.
Pärnu esimeseks õitsenguajaks võib lugeda ajavahemikku
14. sajandi algusest kuni 15. sajandi lõpuni, kui oldi sadamaks hansalinna Novgorodi viival teel.   Praegu on Pärnu
Edela-Eestis Pärnu lahe kaldal asuv 32 km² suuruse pindalaga ja ~43 600 elanikuga majanduskeskus. Pärnu on saanud
tuntuks kui suvitus- ja kuurortlinn.  1996. aastast kannab
Pärnu Eesti suvepealinna tiitlit ning 2006. aastal tähistati
uue rannapromenaadi avamisega suurejooneliselt suvepealinna 10. sünnipäeva.
2004. aasta lõpus sai Pärnu UNICEF-ilt kolmeks aastaks
laste- ja noortesõbraliku linna tiitli. Tiitel viitab sellele, et
Pärnule on laste ja noortega tegelemine oluline valdkond,
nad on sihtrühm, kellele tuleb võimaldada parimad eneseteostuse võimalused ning turvaline elukeskkond.
2006. aasta alguses kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon
(WTO) Pärnu kui täieõigusliku maailma tervislike linnade IV
arengufaasi liikme. See on tunnustus seni organisatsiooni
töös osalemise eest. Teisalt on see võimalus senisest aktiivsemalt osa võtta Euroopa tervislike linnade suhtlusvõrgustikust, kogemuste vahetamisest. Pärnu soovib oma elanikele
ja külastajaile olla tervislikke eluviise ja head tervist tagav
linn.

Ligikaudsed kaugused
lähimaist pealinnadest

Lühiülevaade Pärnu ajaloost
9000 eKr esmane inimasustus Pärnu jõe suudmes ja seni
teadaolevalt ka Eestis.
1251 Saare-Lääne piiskopkonna toomkiriku sisseõnnistamine piiskop Henriku poolt Pärnu linnas Sauga jõe (siis Perona) kaldal.
1263-1265 Piiskopilinna Pärnu hävitamine paganlike leedulaste poolt ja Uus-Pärnu asutamine Pärnu jõe (siis Embecke) kaldale, Saksa Ordu komtuurilossi ette.
1318 Saksa Ordu Liivimaa meister Gerhard van Joeck vabastab Uus-Pärnu omavalitsuse komtuuri otsesest sõltuvusest.
1560-1617 Orduriigi kokkuvarisemine ja Pärnu kuulumine
Poolale,  Venemaale ja lõpuks Rootsile, 1330. aasta paiku
endise Pärnu toomkiriku juurde rajatud Vana-Pärnu likvideerimine.
1699-1710 Academia Gustavo-Carolina (Academia Pernaviensis) tegutsemine endises komtuurilossis.
1803-1811 Süvendati laevatatavaks jõesuue, rajati palkidest “Katarina muulid” ja ujuvsillad postimaantee uue osani
Ülejõel.
1838 Esimese supelasutuse avamine Pärnus.
1857 Johann Voldemar Jannseni toimetusel alustas tegevust eestikeelne nädalaleht “Perno Postimees”.
1896 Raudteeühenduse avamine Valgaga. Pärnus töötasid
üheksa riigi konsulaaresindused.
1900–1915 Pärnus tegutses Vene impeeriumi suurim tselluloosivabrik “Waldhof”.
1918, 23. veebruaril loeti Pärnu Teatri “Endla” rõdult esimest korda ette Eesti iseseisvuse manifest.
1937-1939 Valmisid Eesti riikliku tähtsusega “suvitus- ja
ravitsuskohas” Pärnus kuurordi juubeliks Rannahotell, raudbetoonist kaartega sillad ja seenrõduga Rannakohvik, avati
laevaühendus Stockholmiga.
1940 Nõukogude okupatsioonivõim sulges Pärnu sadama
välismaa laevadele, see jäi 50 aastaks kalasadamaks.
1952-1953 Pärnu kujundamine oblastikeskuseks, Keskväljaku ja Lenini allee kavandamine. Vanalinna hoonete ja
Nikolai kiriku õhkimine ning tasandamine, Baltimaade suurima kalakonservikombinaadi rajamine.


1976 Pärnus sündis 50 000. elanik ja valmis kolmas sild.
1994 Pärnu jahisadamale anti esimene Euroopa Keskkonnahariduse Fondi (FEEE) sinilipp Ida-Euroopas, Pärnus peeti
maailmameistrivõistlused Finn-klassi jahtidele.
1996 Pärnust sai Eesti suvepealinn.  Avati Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledž.
2003 Ajaloolise vanalinna 50 aasta eest hävitatud osas,
korterelamute vahel, avasid uksed esimesed suuremad ühiskondlikud hooned - keskraamatukogu ja kontserdimaja.
2004 Pärnus avati Tervise SPA, tol hetkel suurim (11 500
m²) veekeskus Baltimaades.
2006 Pärnusse rajati rannaala ja kogu kuurordi ilmet kujundav avalik objekt rannapromenaad.

Sümbolid
Pärnu linna ametlikud
sümbolid on lipp ja vapp.

Pärnu linna lipp
Pärnu linna lipp on sinine, valge ristiga. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on
1:1,8. Normaalmõõdud: 1600 x 1000 cm.
Kirjeldus: sinisel põhjal valge rist.
Pärnu vapiristiga standarti on kirjeldatud juba 17. sajandil.
Praegusaegse Pärnu lipu kavandi (mille oli koos teiste Eesti linnade lippudega välja töötanud Linnade Liidu juurde
moodustatud komisjon) kinnitas Pärnu Linnavolikogu 1934.
aastal ja see võeti kasutusele järgmisel aastal. Lipu kujundus tuleneb linnavapil domineerivast ristist sinisel põhjal.
Vältimaks sarnasust Rootsi riigilipuga on kasutatud linnavapi eelmist, hõbedase ristiga varianti.

Pärnu linna vapp
Pärnu linna vapil on kujutatud kilbi sinisel väljal vasakpoolsest ülemisest nurgast asetsevast hõbedasest pilvest
väljaulatuv punasekäiseline käsivars, mis hoiab käes kuldset
lõigatud otstega risti. Risti kõrval kilbi parempoolsel küljel
on püstiasendis kuldne võti, võtmekeel risti poole.
Pärnu vanima, 1361. aastast säilinud pitseri keskel kuju-


tati tules tugevasti kahjustatud risti hoidvat Jumala kätt
ja võtit linnaõiguse sümbolina. Keskajal linna reliikviana
tuntud Musta risti (ilmselt toomkiriku põlengus ime läbi
säilinud puidust altaririst) tähendus on hiljem unustatud ja
1651. aastal muutsid Rootsi võimud Saksa ordu sümbolitele
viitavaid linna värve: hõbedasel väljal paiknenud musta risti
asemel hakati kasutama sinisel väljal asuvat kuldset risti.
Vene võimud muutsid Pärnu linnavapi (1728) impeeriumi
lipu järgi sini-valge-punaseks. Siiski ei jäänud hõbedased
rist ja võti püsima, juba 1760. aastaks oli taas kasutusel
kuldne rist.

Pärnu linna logo
Pärnu linna ametlik logo toimib
personaalsena kui isiklik allkiri, mis kinnitab uhkusega vaid
seda, milles näeb väärtust ja edasiminekut. Oma ülesehituselt on logo universaalne, iga linnakodanik võib seda oma
käega kirjutada.
Pintsliga kirjutatud  “Pärnu” - on ühtaegu nii märk kui ka
nimi. Kolm täppi ä-tähe kohal loovad seoseid nii päikese
kui ka krooniga, Pärnu lipu sinine ja valge väljendavad logos lisaks järjepidevusele ka seoseid puhta õhu ja merega.
Kerged pintslilöögid viitavad kuurortlinna rohketele puhkeja meelelahutusvõimalustele, aga ka kunsti ja süvakultuuri
traditsioonidele.

Pärnu linna tunnuslause
Pärnu linna tunnuslause “Ela või ise” räägib Pärnu elamisväärsest elukeskkonnast. Lause on veidi irooniline, aga
seda usaldusväärsem – lauskiitust ja ülivõrdeid eestlane ju
ei usu. Inglise keeles on tunnuslause “Try it yourself” ning
saksa keeles “Hier lebt es sich gut”.

Välissuhted
Rahvusvahelised organisatsioonid
(liitumisaasta järgi)
1993

Läänemere Linnade Liit (Union of the Baltic Cities,
UBC). Pärnu on 2005. aastast juhatuse liige.


1993

Hansalinnade liikumine (The New HANSE,  HANSA).  
Pärnu valmistab ette 30. Rahvusvahelisi Hansapäevi, mis toimuvad 2010. aastal Pärnus.

2000

Euroopa Kuurortide Liit (European Spas Association,
ESPA) Pärnu on 2004. aastast juhatuse liige.

2001

Euroopa Konverentsilinnade Liit (European Federation of Conference Towns, EFCT) Pärnu on 2004. aastast juhatuse liige.

2002

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (World Health
Organization, WHO).

Pärnu sõprus- ja partnerlinnad (suhete algusaasta järgi)
Sõpruslinnad
1956

Vaasa

Soome Vabariik

1957

Jelgava

Läti Vabariik

1967

Šiauliai

Leedu Vabariik

1988

Helsingor

Taani Kuningriik

1989

Oskarshamn

Rootsi Kuningriik

1989

Helsingborg

Rootsi Kuningriik

1990

Södertälje

Rootsi Kuningriik

1991

Siofok

Ungari Vabariik

1991

Sotši

Vene Föderatsioon

1992

Gran

Norra Kuningriik

1999

Portsmouth

Ameerika Ühendriigid

2003

Ocean City

Ameerika Ühendriigid

Pärnu välissuhtlust aastal 2006 jääb iseloomustama kahe
sõpruslinna Vaasa ja Pärnu sõprussuhete 50. aastapäev.
Aasta jooksul leidis aset mitu suursündmusele pühendatud
üritust.

Partnerlinnad
1990

Jurmala

Läti Vabariik

1990

Palanga

Leedu Vabariik

1994

Drammen

Norra Kuningriik

1996

Novgorod

Vene Föderatsioon

Territoorium
Eesti suurimate linnade üldpindala (km²)

Pärnu linna maareformi statistika

Kliima



Temperatuur (°C)

Sademed (mm)

Keskmine
õhutemperatuur (°C)

Kuu sademete
(mm) summa

Rahvastik

  
Rahvaarv Eesti suuremates linnades
seisuga 01.01.2007
Pärnu linna rahvaarv
seisuga 01.01.2007

Rahvastik vanuserühmade järgi
seisuga 01.01.2007
61% rahvastikust on 20-59aastased, 25% on vanuses 60 ja enam aastat, 14% Pärnu elanikest on kuni
19aastased.
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Rahvastik rahvuste viisi seisuga 01.01.2007

Perekonnaseisuaktide arv Pärnu linnas

2006. aastal registreeriti Pärnu Maavalitsuse
Perekonnaseisuosakonnas:
•
•

516 lapse sünd (260 poissi, 256 tüdrukut)
798 surmajuhtumit (417 meest, 381 naist)  
(Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond)

Populaarsemad laste nimed 2006. aastal
•
•

poisid: Mark(c)us, Rasmus, Karl,  Andreas
tüdrukud: Laura, Annabel, Lisandra, Lis(z)et(t,e)
(Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond)

Tööhõive

  
15-74-aastased Pärnu linna elanikud tööhõive
järgi 2002-2006

Töötuse määr
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Tööhõive majandusharude viisi

Suurimat tööhõivet pakkunud asutused
ja ettevõtted seisuga 01.01.2007

Ettevõtlus ja majandus
Ettevõtlus

  

Maksu- ja Tolliameti andmeil on 1. jaanuari 2007 seisuga
Pärnu linnas registreeritud 3594 asutust ja ettevõtet, neist
2668 aktiivselt tegutsevat asutust ja ettevõtet.
Peale selle on 2118 registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjat.  Aastakeskmine maksumaksjate arv oli 18 926 ning
aastakeskmine palk 8851 krooni. Keskmine palk jaanuaris
oli 7726 krooni ja detsembris 11 053 krooni.

Aktiivselt tegutsevate asutuste ja ettevõtete
jagunemine majandusharude järgi

Transport
Bussiliiklus

15
  

Lennuliiklus

Laevaliiklus
Pärnu sadamate 2006. aasta kaubakäive oli 1 356,68 tuhat
tonni, sh

ekspordikäive kaubagrupiti:

impordikäive kaubagrupiti:
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Autotransport
Registreeritud sõidukite arv

2006. aastal registreeritud transpordivahendid
(esmane registreerimine)

2006. aastal Pärnu linnas esmaselt registreeritud sõiduautode hulgas olid populaarsemad Volkswagen (373), Ford
(329), Audi (297), Buick (274), Opel (237).

Liiklusõnnetused 2006. aastal

Ehitus- ja planeerimistegevus
Ehitus- ja planeerimistegevus

Lõpetatud ehitised 2003-2006

Väljastatud ehitusload 2004-2006

(Pärnu Linnavalitsus)
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Turism
Suvekülaliste arv 2002-2006

2006.a suvekülalistest olid 30% eestlased ja 70% väliskülalised.
2006.a väliskülaliste päritolu: 70% Soome, 10% Rootsi, 9%
Saksamaa, 11% muu.
2006.a siseturistidest moodustasid 43% Tallinnast ja Harjumaalt ning 23% Tartumaalt pärit inimesed.

Külastajate arv Pärnu
Turismiinfokeskuses
2002-2006

Voodikohtade arv Pärnu
majutusettevõtetes
2002-2006

31. juuli 2006 seisuga oli Pärnus 79 tunnustatud majutusettevõtet, neist 17 hotelli ja 5 taastusravikeskust.
(Pärnu Linnavalitsuse suvekülalise uuring)

Majutusettevõtete suvine keskmine täitumus

Majutusettevõtete aastane keskmine täitumus

(Pärnu Turismiinfokeskus)

Kultuur

Kultuuriasutuste
statistika 2006

Kultuuripreemiad 2006

Raamatukogu külastatavus
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Suursündmused ja festivalid 2006
Pärnu nüüdismuusika päevad 2006
IN Graafika Festival 2006
Jääskulptuuride sümpoosion ICICLE
Noorteansamblite konkurss PROOVIKAS 2006
Laste ja noorte muusikafestival “Muusikamoos”
XIII rahvusvaheline aktinäitus “Mees ja naine”
VI Pärnu koorifestival
IV Pärnu orelifestival
Suveavamisfestival “Tere, Pärnu suvi!”
Diverse Universe II
KammerKUNSTISUVI
Muusikafestival “Klaaspärlimäng”
Festival “Kummardus Valgrele”
Vaasa kultuuripäevad Pärnus
XX Pärnu filmifestival ja tänavamuusikute konkurss
Valgete Ööde festival
Pärnu hansapäevad
David Oistrahhi festival
Folkloorifestival “Pärnumaa pirand”
Festival “Klaaspärlimäng”
IV Pärnu ooperipäevad
Pärnu moesuvi “Style & Charm”
Rahvusvaheline suupillifestival “Baltic-Nordic Harmonica”
V rahvusvaheline niplispitsi näitus-seminar
Rahvusvaheline klaveri SUVEUNIversiteet
VIII Pärnu portselanipäevad
Sütevaka Jazz 2006
Eesti XIII kantrifestival
Pärnumaa Foto 2006
Pärnu kunstnike aastanäitus
Pärnu akordionimuusika festival 2006
Novembri tantsufestival
VI ülemaailmne jõuluvanade konverents

Sport
Pärnu linnas tegutseb 79 spordiorganisatsiooni, sh 1 munitsipaalspordikool (Pärnu Spordikool), 4 eraõiguslikku spordikooli (Kalevi Spordikool, Kesklinna Tennisekool, Pärnu Tennisekool, Holteri Tennisekool), 1 spordiliit (Pärnu Spordiliit), 1
spordiselts, 1 spordikoondis ning 71 spordiklubi.

Liikmete arvu poolest suuremad
spordiklubid ja koolid

Tähtsamad spordisündmused 2006
Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir “Umro Cup”
47. Pärnu tänavasõit jalgrattaspordis
Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks

Parimad sportlased 2006
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Haridus

  
Alus- ja üldharidus 2006/2007

Koolieelsed lasteasutused

Lasteaedade pedagoogide arv hariduse järgi

Lasteaedade pedagoogide arv vanuse järgi

23
Õpilaste arv klassiastmete järgi

Üldhariduskoolide pedagoogide arv hariduse järgi

Üldhariduskoolide pedagoogide arv vanuse järgi

Kutseharidus

24
Kõrgharidus

Huviharidus
Munitsipaalhuvikoolides õpib 2006/2007 õppeaastal kokku
2613 õpilast.

Munitsipaalhuvikoolid õpilaste arvu järgi

Erahuvikoolides õpib 2006/2007 õppeaastal kokku 3117 õpilast.

Erahuvikoolid õpilaste arvu järgi
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Erivajadustega lastele pakutavad
teenused haridussüsteemis
Lasteaiad

Üldharidusasutused
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Aasta õpetaja 2006

Sotsiaalhoolekanne

  
Sotsiaaltoetused linnaeelarvest

Sotsiaaltoetused riigieelarvest

Puuetega inimeste hoolekanne
2006. aastal renoveeriti Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse (EIRK) tegevuseks Riia mnt 70 asuv hoone
ning 2006. aasta sügisest tegutseb keskus uutes ruumides.
Uude hoonesse kolimisega sai keskus juurde ruumi, lisandus
mitu uut teenust:
•
•

jõusaal puuetega inimestele,
pesupesemise teenuse ja sauna kasutamise võimalus
keskuse klientidele.
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Samuti laienesid olemasolevate teenuste osutamise võimalused - toetatud elamise teenus.
Riiklikult finantseeritud teenustest jätkati igapäevaelu toetamise teenuse osutamist 25 kliendile, toetatud elamise
teenuse osutamist 12 kliendile ja toetatud töötamise teenuse osutamist 4 kliendile. Linna finantseeritud teenustest
kasutas täiskasvanute liikumis- ja muu puudega inimeste päevakeskuse teenust 38 klienti, oktoobris käivitunud     
saunateenust kasutas 6 klienti. Keskuse saali ja koolitusklassi  kasutas 19 puuetega inimeste organisatsiooni, kellel
on liikmeid u 1000.
Vaimupuuetega noorte päevakeskuse töökeskus pakub
endiselt väga head rakendust vaimupuudega noortele praktilise rakendustegevuse arendamisel.
Liikumispuuetega inimestele suunatud päevakeskus
tõestas oma vajalikkust ja sealne tegevus on klientide hulgas väga populaarne.
Invatakso teenust osutab firma OÜ Taksobuss.
Koduõendus - hooldusteenust osutab SA Pärnu Haigla
õendusteenistus.
Viipekeele tõlketeenust osutab MTÜ Pärnumaa Kurtide
Ühing.
Tugiisiku teenust psüühiliste erivajadustega inimestele
osutab MTÜ Maarjakodu.
Isikliku abistaja teenust liikumis- ja nägemispuudega inimestele osutab MTÜ Pärnu Ratastooliklubi.

Vanurite hoolekanne
Vanurite Hoolekandekeskuses (A.H.Tammsaare pst 11) on
42 kohta. Pakutakse täishooldust üldtüüpi hoolekandekodudesse suunatud vanuritele (sh võimalus tegelda hobidega, osaleda üritustel), koduteenust (23 hooldustöötajat),
toimib supiköök. 2006. aastal jagati keskmiselt 120 portsjonit suppi igal tööpäeval. Hoolekandekeskuse eakate päevakeskuses tegutseb 20 ringi ja seltsi.
Tammiste Hooldekodus (Tammiste tee 1) on 71 kohta. Ööpäev ringi hooldatakse ja põetatakse vanureid ja psühhokroonikuid. Hooldekodus on loodud head võimalused vaba
aja sisustamiseks – kohvik, spordituba ja arvutituba.
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Ostetud teenused erivajadustega
inimeste abistamiseks

Lastekaitse
Eestkoste

Pereabikeskuses pakutud teenused

29
Ostetud teenused laste ja noorte nõustamiseks
2006. aastal
Noorte psühholoogiline nõustamine - Teenus keskendub
täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh
enesekindlus, vanemaist sõltumatuks saamine, iseolemine
sõprade ringis, lähisuhete loomine, seksuaalprobleemid,
probleemid koolis jms.
Teenus võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste
täiustamist ning klientide enesehinnangu korrigeerimist.
Teenuse eesmärk on suurendada klientide vastupidavust
stressile, eluga toimetulekuvõimet ning koostöös klientidega leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.
Teenust osutab lepingu alusel OÜ KLV Arstikabinet.
Tugiisikuteenus lastega peredele - Avahoolduse üks osa,
mis seisneb lapsevanema või lapse toimetulekuvõime toetamises läbi abivajajate endi sisemiste ressursside, vältimaks
või leevendamaks kliendi sotsiaalset tõrjutust. Teenuse eesmärgiks on kliendi edasine toimetulek ja sotsiaalne integratsioon perekonnas ning väljaspool seda. Teenust osutab
lepingu alusel MTÜ Pärnu Lastekaitseühing.
Päevakeskuse teenus – Teenuse raames pakutavad tegevused peavad soodustama klientide oskuste ja teadmiste
arenemist ning ühiskondlikult aktsepteeritavate väärtushinnangute ja käitumismallide kinnistumist. Mitmesugune
päevane tegevus sisaldab mängulisi elemente, klientidele
pakutakse võimalust täiendada käelise tegevuse oskusi.
Vajaduse kohaselt tegeldakse ka klientide pereliikmetega,
edastades teadmisi ja oskusi igapäevaelus tekkivate praktiliste probleemide lahendamiseks. Teenuse eesmärk on
päevase tegevuse kaudu luua eeldused isiksuse arenguks
ja sellega kaasnevalt tagada klientide edasine toimetulek
ning sotsiaalne integratsioon. Teenust osutavad lepingute
alusel Pereabikeskuse päevakeskus ja MTÜ Pärnu Shalomi
Abikeskus.

Lisainformatsioon
Varjupaigateenust osutab 2003. aastast
MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik
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Vältimatu abi teenust osutab 2003. aastast
MTÜ Samaaria Eesti Misjon.

Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenust
osutab MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik.

Tervishoid

  
Pärnu Haigla uus haiglakompleks (Ristiku tänav 1)

valmis 2004. aasta lõpus. Ekspluatatsiooni võeti 01.03.2005.
SA Pärnu Haigla põhitegevus on kvaliteetse eriarstiabi, õendusabi, aga samuti sellega seonduvaga teenuste ostmine
kogu Lääne-Eesti piirkonna elanikele ning Pärnu suvekülalistele. Uues haiglakompleksis on 366 voodikohta. Paranenud
on haigete olmetingimused, diagnostika- ja ravivõimalused.
Jätkub psühhiaatriline (30 voodikohta) ja nahahaiguste (10
voodikohta) ravi Sääse 3 korpuses ja ambulatoorne taastusravi Ravi 2 (40 hooldusravikohta) korpuses.
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Üldarstiabi

Eriarstiabi

Kiirabi

Veretalitus

32
Pärnu linna vapimärgi kavalerid 2007
Erki Mikael Asjala

pikaaegse tegevuse eest Vaasa-Pärnu
sõprussidemete arendamisel  

Jaan Lemendik

kauaaegse tulemusliku töö eest Pärnu
linna ambulatoorse tervishoiuvõrgu
arendamisel, perearstikeskuse rajamisel ja juhtimisel ning perearstide
koolituse korraldamisel

Jüri Rahu

märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluse ja kommunaalmajanduse arendamisel ning aktiivse ühiskondliku tegevus eest

Johann Voldemar
Jannseni nimeline preemia

Lii Tedre

Aasta naine 2006

Piia Karro

Aasta mees 2006

Margus Rebane

Aasta tegu
Pärnu aasta teoks 2006 valisid Pärnu Postimehe lugejad
Pärnu rannapromenaadi valmimise, teise koha vääriliseks
tunnistati Pärnumaa kutsehariduskeskuse õppehoone ja
töökoda ning kolmandaks Hansagümnaasiumi kergejõus-  
tikumaneeži valmimine.  

Kuldne Oaas 2006 laureaadid
Parim toitlustuskoht

Steffani Pizzarestoran

Parim kohvikoht

Teatrikohvik

Parim aktiivse puhkuse ja
hobidega tegelemise koht

Tervise Paradiis

Parim laste/perega
Tervise Paradiis
ajaveetmise ja puhkamise koht
Parim muusikasündmus

Ammende Aia suvemuusika

Parim meelelahutussündmus

Pärnu Hansapäevad

Parim kujutava kunsti ja kino
sündmus

Kammerkunstisuvi

Parim etenduskunstisündmus

Valgete Ööde festival

Parim spordisündmus

Paarisaerulise neljapaadi
III koht sõudmise MM-l
Inglismaal Etonis

Linna haldus
Linna volikogu
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Pärnu Linnavolikogu koosseisus oli 2006. aastal 33 liiget.
01.01.2007 seisuga jagunesid volikogu liikmed erakondade
vahel järgmiselt:
Keskerakond
Reformierakond
Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eestimaa Rahvaliit

           12
           7
          10
           2
           2

2005. aastal moodustasid Pärnu linna juhtimiseks koalitsiooni Eesti Keskerakond, Res Publica, Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliit.
Linnavolikogu esimees
Linnavolikogu aseesimees
Linnavolikogu aseesimees

  Ahti Kõo
            Uno Mirme
              Jüri Kask

Volikogu komisjonid
Haridus- ja
kultuurikomisjon
Planeeringukomisjon

Esimees: Karoli Hindriks
Aseesimees: Valter Parve
Esimees: Peeter Saunpere
Aseesimees: Olavi Post

Rahanduskomisjon

Esimees: Ago Kalmer
Aseesimees: Peeter Orav

Revisjonikomisjon

Esimees: Epp Klooster
Aseesimees: Jüri Kukk

Sotsiaalkomisjon

Esimees: Asso Kommer
Aseesimees: Ivo Kuusk

Noortekogu komisjon

Esimees: Jaan Urb
(kuni 25.11.2006)
Aseesimees: Asso Kommer

Linnavalitsus
Linnapea Mart Viisitamm

üldjuhtimine

Abilinnapea Vambo Talu

linna eelarve

Abilinnapea Mart Alliku
Abilinnapea Margus Tammekivi
Abilinnapea Raul Sarandi

linna planeerimine
sotsiaalhoolekanne,
haridus, kultuur, sport

linnamajandus, heakord
ja haljastus
Linnavalitsuse liige Simmo Saar       avalik kord, turvalisus
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Pärnu Linnavalitsuse struktuur

Linna eelarve täitmine 2006
Tulud

  

Kulud

Investeeringute suurus valdkonniti

Koostanud:
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arengu- ja turismiteenistus
Fotod: Piret Hallik-Sass, Eveli Semelson, Turundustugi,
Pärnu Linnavalitsus
Kujundus:  Turundustugi  •  Trükk: Pajo AS

2007

