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Pärnu on Eestimaa pärl, mille muudab eriliseks nii suurepärane looduskeskkond 
kui ka suur arengupotentsiaal ja positiivsed inimesed. Tegemist on kohaga, mis 
on Eestile ajalooliselt tähtis, ning millel on võimekust olla Eesti üheks 
erilisemaks keskuseks ka tänapäeval. Siin on andekaid inimesi ja värsket 
mõtlemist. Samas näeme, et Pärnut annab muuta veelgi paremaks, kui linna 
arengu nimel tegutseda nii südame kui mõistusega. 

  
Pärnu linn vajab juhte, kes hoolivad siinse piirkonna arengust. Linnajuhid 
peavad looma pideva ja konstruktiivse koostöö riigijuhtidega ja Euroopaga, et 
üheskoos Pärnu linna edasi viia. Pärnu vajab linnapead, kes peab enda 
lubadustest kinni ning tegutseb kogu hingest Pärnu hüvanguks. Keskerakonna 
Pärnu valimisprogrammis on meie tulevikunägemus, kuidas töötada parimal 
viisil linnarahva huvides. 

  
Me võtame endale kohustuse hoida korras omavalitsuse rahakott, ellu viia 
jätkusuutlikke ideid  ja innustada kohalikke ettevõtjaid, pakkudes neile 
igakülgset abi. Seisame hea hariduse ja erksa koolielu eest kodukohas, mis 
tagab noorele võimaluste rohke tuleviku. Teeme Pärnu paigaks, kus on hea ja 
ohutu lapsi kasvatada ning mõnus veeta vaba aega. Mitte alati pole vaja palju 
raha, et teha oma kodulinn paremaks paigaks. Seda rohkem on vaja 
tähelepanelikkust ja pärnakate elu mõistmist. Me töötame selle nimel, et 
Pärnust saaks Tark Linn. Muudame linna selliselt, et üha rohkem inimesi 
sooviksid Pärnusse elama tulla. 
  
Tõeline omavalitsus ei näe hinnatõusudes teenimisvõimalust, vaid kergendab 
ise tasuta transpordi ja koolitoiduga inimeste olukorda. Me peame oluliseks 
dialoogi pärnakatega, kuulame neid ja selgitame oma otsuseid. Keskerakonna 
jaoks on kõik pärnakad võrdsed sõltumata oma elupiirkonnast, east või 
emakeelest. Pärnut tuleb arendada nii, et siin oleks kõigil hea elada. Me 
kaasame enda eesmärkide elluviimiseks tugeva ja professionaalse meeskonna, 
kellel on juhtimiskogemust nii kohalikul kui ka riigi ja Euroopa tasandil. 

  



PÄRNU LINNA JUHTIMINE 

  
Linnavalitsus peab töötama pärnakate ja linna hüvanguks. 
Muudame linnavalitsuse avatuks, asjaajamise linnaga lihtsamaks ja 
kiiremaks. Vähendame bürokraatiat nii suhtluses kohalike 
ettevõtjatega kui ka tavakodanikuga. 
 
• Arvestame linna juhtimisel pärnakate arvamusega, linna arengu 
sõlmküsimuste otsustamiseks toetume uuringutele ning kaasame valdkonna 
juhtivaid eksperte. 
 
• Volikogu ja linnavalitsuse parema koostöö nimel kaasame linnavolikogu 
esimehe sõnaõigusega linnavalitsuse istungitele. 
• Hoidmaks volikogu pidevalt kursis linnaelu arengutega annab linnapea igal 
korralisel linnavolikogu istungil volinikele ülevaate kuu jooksul Pärnus toimunud 
tähtsamatest arengutest ja vastab küsimustele. 
• Tähtsustame volikogu liikmete rolli linna juhtimisel, läbikaalutud otsuste 
langetamiseks taastame pikema dokumentidega tutvumise aja enne volikogu 
istungeid. 
 
• Selleks, et kõikide valijate arvamus oleks volikogus vääriliselt esindatud, on 
linnavolikogu aseesimehe koha täitmise õigus opositsioonil. 
 
• Väärtustame erinevate linnaasumite omapära ja toetame asumielanike 
püüdlusi selleks vajalike tegevuste läbiviimisel. Peame oluliseks linna  
arendamisel lähtuda kõigi linnaosade ja liitunud valdade elanike huvidest. 
 
• Pärnu parema arengu tagab senisest suurem koostöö Eesti Vabariigi 
Valitsusega. Otsime võimalusi koostöö suurendamiseks ning panustame 
Euroopa Liidu investeeringute kaasamisse. 
 
• Loome innovatsiooni töörühma, mis tegeleb linnaelu erinevaid valdkondi 
hõlmavate uuenduslike lahenduste loomise ja arendamisega ning kuhu 
kuuluvad Pärnu omavalitsuse esindajad, ettevõtted, startup’d, eksperdid, 
teadlased, kodanikuühiskonna ja huvigruppide esindajad. 
 
• Depolitiseerime linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogud. 
 
• Seisame jätkusuutliku Pärnu turismiarendamise eest, sh taastame Pärnu 
lennujaama. Aitame leida koostööpartnereid, mis läbi erinevate valdkondade 
aitavad kaasa Pärnu arengule. 
 
• Valime Pärnule esimese naislinnapea! 

  



HÄSTI TOIMIV ÜHINENUD PÄRNU              

  

Pärnu linna ja mitme senise lähedal asuva valla liitumine üheks 
suureks omavalitsuseks toob endaga kaasa mitmeid väljakutseid, 
mille lahendamine nõuab linnajuhtide täit tähelepanu. Nii mõneski 
piirkonnas on siiani mitmeid ühinemisega seotud hirme ning need 
kaovad vaid hästi toimivas uues Suur-Pärnus. 
  
• Seisame hea selle eest, et ühinemisega kaasnev Vabariigi Valitsuse poolt 
tehtud maksujaotus, mis toob nelja aastaga Suur-Pärnule 5 miljonit eurot 
lisatulu, muudaks uue omavalitsuse kõigile elanikele paremaks. 
 
• Investeeringud jõuavad kõikidesse ühinenud Pärnu piirkondadesse. 
 
• Tihendame valla ühistransporti ning muudame selle kogu omavalitsuses 
tasust priiks. 
 
• Tagame Suur-Pärnus korraliku teehoolduse ja libedatõrje. 
 
• Toetame tervikliku kergliiklusteede võrgustiku rajamist kogu omavalitsuses, 
esimeses järjekorras ehitame kõnniteed tiheasustusega alevitesse. 
 
• Tagame, et Audru, Paikuse ja Tõstamaa koolid jäävad tegutsema ja heal 
tasemel haridust pakkuma. 
 
•Rakendame linnavolikogus tööle Maaelu komisjoni 
 
• Koostöös eraettevõtjatega toome Paikusele tagasi oma toidukaupluse ning 
hoolitseme selle eest, et igas Suur-Pärnu osavallas oleks toidukaubad 
kättesaadavad kõigile. 

  
  



LAPSED JA NOORED 
  
• Tagame tasuta koolilõuna/ hommikupudru ka lasteaialastele. 
 
• Uuendame lasteaedade mänguväljakuid ja toetame õppevahendite pidevat 
värskendamist. 
 
• Loome uusi mänguväljakuid elurajoonidesse. 
 
• Rajame multifunktsionaalseid mänguväljakuid ja vabaaja veetmise 
kohti looduskaunitesse kohtadesse. 
 
• Teeme koostööd õpilasmalevaga, arendamaks noorte malevakultuuri. Igal 
soovijal peab olema võimalus saada suveks malevakoht. Kaasame malevlasi 
senisest enam Pärnu heakorrastamisele. 
 
• Rajame kesklinna Noorte māja 
 
• Teeme laste koolitee ohutuks. 
 
• Toetame noorte osalemist huvikoolide töös. 
 
• Tagame kõikidele soovijatele lasteaiakoha. 
 
• Toetame noortele peredele välja ehitatud taristuga väikeelamukruntide 
hoonestusõiguste andmist. 
 
• Ehitame koostöös riigiga üürielamu, mis sobib iseseivat elu alustavatele 
noortele esimeseks koduks.       
 
• Toetame noorte aktiivset osalemist Pärnuga seonduvates küsimustes, 
anname neile enam valikuid ja vastutust nii oma mõtete ja tegevuse 
planeerimisel kui ka elluviimisel 

  
  



EAKAD JA SOTSIAALHOOLEKANNE 

  
• Taastame eakate elukalliduse toetuse. 
 
• Toetame Pärnu hooldekodude olukorra parandamist – eakatel on õigus 
inimväärsele ja parimate võimalustega elule. Renoveerime Tõstamaa 
hooldekodu. 
 
• Toetame kodulähedast hoolekannet, et vajadusel oleks tagatud kodupõetus ja 
hooldus. Teeme üle 80-aastastele pärnakatele tugiisiku teenuse 
kättesaadavamaks ja eakate avahooldust. 
 
• Toetame erivajadustega inimeste ühenduste tegevust. 
 
• Linna abiga aitame tööle eakaid ja puudega inimesi. 
• Ehitame linna ametiasutused ratastooliga ligipääsetavateks. 
 
• Muudame invatakso teenuse kättesaadavamaks. 
 
• Leiame, et aktiivne eluhoiak tagab väärika vanaduspõlve. Seetõttu toetame 
eakatele suunatud üritusi, spordiüritusi ning treeningrühmade tööd. 
 
• Koostöös Pärnus tegutsevate sanatooriumidega pakume eakatele soodustusi 
raviprotseduuride kasutamisel. 
 
• Koostöös riigiga vähendame kulutusi retseptiravimitele, nii et ükski eakas ei 
pea retseptiravimitele aastas üle 300 euro kulutama. 

  
  



HARIDUS 
 
• Peame oluliseks osutada õpetajatele enam abi ja toetust, kui seda näevad ette 
riiklikud alammäärad. Õpetajate hea vaimse ja tervisliku vormi tagamiseks 
toetame tervisespordi või terviseedendusega seotud kulusid. 
 
• Soovime parandada õpetajate palga- ja töötingimusi. Peame õigeks, et koolide 
eelarved ja palgaraha kasutamine oleksid läbipaistvad ja arusaadavad. 
 
• Koostöös õpetajate ja koolijuhtidega soovime luua õpetajate töö tasustamise 
alused. Võtame eesmärgiks, et Pärnu koolides kehtib õpetaja kutsestandard 
 
• Toetame noori kõrgharidusega õpetajaid, kes asuvad tööle Pärnu koolides. 
 
• Leiame vahendid, et väärtustada senisest enam ka lasteaia abiõpetajate tööd. 
 
• Tagame koolilastele logopeedide ja sotsiaalpedagoogide abi. Toetame 
tugispetsialistide süsteemi laiendamist tagamaks ka erivajadustega laste 
õppekvaliteedi. 
 
• Loome toimiva abiõpetajate süsteemi. 
 
• Toetame igakülgselt seda, et iga Pärnu laps saaks juba algklassides ujumise 
selgeks. 
 
• Teeme koostööd Pärnu Kolledži, Pärnumaa Kutsehariduskeskusega ning 
teiste koolide ja ettevõtjatega, et Pärnust saaks tööturu vajadustele vastavat 
head haridust. 
 
• Pärnu Kolledži turismiõppe lisandväärtuse tugevdamiseks toetame EASi 
turismiosakonna toomist Pärnusse. 
 
• Toetame piirkonna ettevõtjaid, julgustamaks neid noori praktikale võtmisel. 
Loome seeläbi paremad võimalused praktikakoha leidmisel. 
 
• Pärnu gümnaasiumid on edasiõppimise kohaks mitte ainult Pärnumaa, vaid ka 
kaugemate piirkondade lastele. Arendame koostöös riigiga õpilaskodu, mis 
vastab noorte ootustele ja vähendab vanemate kulutusi laste hariduse 
kättesaadavuse tagamiseks. 
 
• Laiendame koostöös valitsusega noorte võimalusi õpilasmalevates. 
 
• Tunnustame kiitusega lõpetanuid ja olümpiaadide võitjaid. 
 
• Toetame (mitteformaalseid) haridusprogramme, kaasates selle teostamiseks 
EL koostööprogramme ja tõukefonde 
 
• Toetame projekte, mis aitavad vähendada koolivägivalda, tõstavad noorte 
teadlikkust poliitikast, riskikäitumisest, tervislikest eluviisidest. 

  



KULTUUR            

  
• Eesti Vabariigil täitub sada aastat ning Pärnu rolli Eesti Vabariigi sünnilinnana 
ei saa ülehinnata. Tähtsustame vabariigi väljakuulutamist 23. veebruaril  ja 
tutvustame oma linna ajalugu. 
 
• Viime läbi küsitluse, kas Rüütli platsi võiks ümber nimetada Vabaduse platsiks. 
 
• Jätkame koostööd Pärnule üle-Eestilist tuntust toonud kultuuri- ja 
muusikaürituste korraldajatega. 
 
• Ajalooliste kesklinna kirikuhoonete paremaks eksponeerimiseks toetame 
kogudusi valgustuskulude kandmisel. 
 
• Arendame avalikus ruumis puhkevõimalusi nii pärnakatele kui linna külalistele. 
 
• Toetame Paikuse jõeäärse välilava väljaehitamist. 
 
• Ühinemiseelsete valdade külatraditsioonid jäävad püsima ka uues loodavas 
omavalitsusüksuses -Tõstamaa, Paikuse ning Audru kaugeim punkt on meile 
sama olulised kui Pärnu linna keskpunkt. 
 
• Renoveerime Vallikraavi vabaõhulava. 
 
• Laulupeotraditsiooni hoidmiseks toetame Pärnu koore ning 
rahvatantsurühmasid nii laulupidude vahelistel aastatel kui ka kollektiivide 
osalemist 2019. aasta üldlaulupeol. 
 
• Toetame avatud keskusi ning rahvusvähemuste kultuuriringe. 
 
• Toetame raamatukogusid uute raamatute hankimisel. 
 
• Loome tingimused linnaüleste kultuuriürituste toimumiseks sügistalvisel 
perioodil. 
 
• Toetame noortebändide konkurssi ja noorte omaalgatust. 
 
• Koostöös erasektoriga püstitame kunagise lõbustuspargi asukohta vaateratta. 

  
  
  



SPORT 
  
• Eraldame rohkem raha laste ja noorte spordile. 
 
• Toetame spordivõistlusi. 
 
• Aitame Pärnusse tuua uusi atraktiivseid spordialasid, uurime erinevate 
võimaluste kohta noorte arvamust, et tagada spordiväljakute ajaga kaasas 
käimine. 
 
• Algatame Pärnu veespordi arengukava. Pärnu olgu veespordi lipukandja 
Eestis. 
 
• Toetame Pärnu võistkondi, kes osalevad võistkonnana meistriliiga tasemel. 
 
• Rajame välispordiväljakuid ja laiendame rekreatsioonialasid. 
 
• Peame oluliseks,  et koolides ja lasteaedades oleksid tagatud vajalikud ja 
kaasaegsed spordivahendid, mis lähtuksid  uuest kehalise kasvatuse 
ainekavast. Võimaluse korral toetame nende soetamist. 
 
• Ehitame uue ujula. 

  
 

TÖÖ JA ETTEVÕTLUS 
 
• Linnajuhtide prioriteediks on uute investeeringute ja töökohtade toomine 
Pärnusse. 
 
• Arendame Targa Ettevõtlus projekti koostöös riigi, ettevõtjate, ekspertide ja 
teadlastega, et tuua Pärnusse uuenduslikku ja energiasäästlikku tootmist ning 
töökeskkonda, sh suvitushooaja ettevõtlust. 
 
• Toetame Pärnu alustavate ja kasvavate ettevõtete välisfoorumitel osalemist. 
 
• Pöörame jätkuvat tähelepanu Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamisele 
ning loome sellele lisandväärtuse Pärnu lennujaama näol. 
 
• Eelisarendame energiasäästlike tootmisüksuste rajamist. 
 
•  Kindlasti peavad linnajuhid olema senisest aktiivsemad ning vedav jõud uute 
investorite toomisel Pärnusse. 
 
• Läbi uudsete kaugtöökeskuste aitame ettevõtetel pakkuda tööd Pärnu 
elanikele. 
 
• Otsime koostöövõimalusi Töötukassaga, et rakendada pikaajalisi tööotsijaid 
Pärnu linna heakorratöödel ning hooajalistel töödel. Aitame luua töökohti. 
 
• Toetame ettevõtjaid, kes annavad Pärnu õppuritele praktikavõimaluse. 



• Kiirendame asjaajamist linnaga ja vähendame bürokraatiat. 
 
• Kehtestame Suur-Pärnu üldplaneeringu ehitustegevuse lihtsustamiseks. 
 
• Ehitame riigi ja Euroopa Liidu toel välja slipid (veeskamissillad) Pärnu, Reiu ja 
Sauga jõe ääres. 

  

 
TRANSPORT, TÄNAVAD 
 
• Tasuta ühistransport – aastast 2018 saab maakonnaliinidel tasuta sõita. 
Kehtestame tasuta bussisõidu ka linnaliinidel. 
 
• Linna üldmulje loovad saabumisväravad, seega uuele korralikule Pärnu 
bussijaamale peab lisanduma ka uus raudteejaam, nende korrastatud ümbrus 
loob ühistranspordiga saabujatele esmamulje linnast.   
 
• Tagame renoveeritava Pärnu lennujaama ülalpidamiseks vajalikud vahendid, 
otsime koostööd projekti vastu huvi tundvate erainvestoritega. 
 
• Pärnu vajab kolmandat silda, selle ehitamiseks taotleme EL vahendeid. 
Olemasolev Kesklinna sild tuleb muuta ratturitele ja jalakäijatele 
sõbralikumaks.   
 
• Pärnu tänavad peavad pimedal ajal olema täisvalgustatud. Energiakulude 
vähendamiseks tuleb tänavavalgustusel üle minna LED-lampidele. 
 
• Jalakäijatega seotud õnnetuste vähendamiseks erivalgustame ülekäigurajad. 
 
• Omavalitsuste suurenenud tulubaasist peab oma osa minema ka tänavate ja 
kõnniteede uuendamisesse. 
 
• Viime sisse liiklusloenduse regulaarse süsteemi, mis aitab kaardistada 
liiklustiheduse tegeliku olukorra ja planeerida infrastruktuuri arendusi.   
 
• Peame oluliseks, et Pärnu tänavad oleks talvisel ajal jalakäijatele ohutud. 
 
• Ohutumaks liiklemiseks parandame libedusetõrje ja lumepuhastuse kvaliteeti. 
Peame prioriteediks kõnniteede rajamist ja heakorda, et  talvel  ei peaks 
jalakäijad lumevallide tõttu liikuma sõiduteel. 
 
• Igas bussipeatuses peab olema võimalus bussi oodates istuda ja ilmaolude 
eest kaitset leida. 
 
• Ehitame välja Kutsehariduskeskuse bussipeatuse juurest kooli suunduva 
kõnnitee koos valgustusega. 
 
• Parandame kergliiklusteede ühendust elamurajoonidega, arendame välja 
parema võrgustiku kogu uuenevas omavalitsuses. 



• Arendame koostöös valitsusega Via Balticat ning leiame, et Via Baltica peab 
Pärnust väljuma neljarealisena. Väärtustame Via Baltica ehitust. 
 
• Suur osa kaubaveost käib täna läbi Pärnu. Rajame koostöös riigi ja 
ettevõtjatega uue logistikakeskuse. See annaks võimaluse luua lisandväärtust 
nii Rail Balticule, Pärnu sadamale kui ka Lennujaamale. 
 
• Ehitame välja uue kaubaveoautode parkimisala. 
 
 

KESKKOND 
 
• Loome katkematu kergliiklusteede võrgustiku 
 
• Soodustame uute elamispindade ehitust Pärnusse. 
 
• Aitame majaomanikke talvise libedusetõrjega jagades puistematerjali. 
 
• Paigutame linna rohkem prügikaste ning pinke. Muudame linna üldilme veelgi 
ilusamaks. 
 
• Kasutame kõiki linnavalitsuse võimalusi, et linna südames mahajäetud 
piirkonnad asustada  ning kasutuna seisev riigimaa munitsipaliseerida.   
 
• Taastame parkides hekid, et luua tuulevaikseid istumiskohti. 
 
• Linna haljasalade kujundamiseks kaasame arboriste, jätkame pidevat tööd 
parkide uuendamiseks. 
 
• Pikendame Rannapromenaadi  Raekülani ja uuendame sealset 
rannainventari. 
 
• Heakorrastame Vana-Pärnu ranna. 
 
• Loome juurde ja korrastame senised piknikukohad. 
 
• Märgistame viitadega ja korrastame Metsakalmistul Pärnu jaoks oluliste isikute 
hauad. Austame linna ajalugu! 
 
• Heakorrastame ja arendame Pärnu jõe kaldad. 
 
• Pöörame erilist tähelepanu Pärnu esinduspiirkondadele (pargid ja Rüütli 
tänav). 

  
  



TURISM 
 
• Toetame ideed EASi turismiosakonna kolimisest Pärnusse. 
 
• Teeme koostööd Pärnu majutusettevõtetega. 
 
• Arendame konverentsiturismi, mis pikendab Pärnu majutusasutuste hooaega. 
 
• Püstitame Pärnusse vaateratta. 
 
• Rajame katkematu jalgrattatee, mis lisab piirkonna atraktiivsust kodu- ja 
välismaiste rattaturistide seas. 
 
• Pärnu atraktiivsuse kasvatamiseks peame oluliseks Rail Baltica ehitust ja 
peatust Pärnus. 
 
• Oleme riigile usaldusväärseks koostööpartneriks Pärnu lennujaama 
renoveerimisel, edasisel arendamisel ja uute lendude käivitamisel. 
 
• Lennuliinide toomiseks Pärnusse osaleme kõigil olulistel regiooni 
turismimessidel koostöös Pärnu majutusettevõtetega. 
 
• Peame oluliseks merereisijate arvu kasvatamist. 
  

 
LINNA POOLT PAKUTAVAD TEENUSED 
 
• Loome tingimused ööapteegi avamiseks. 
 
• Seisame selle eest, et kõigis liitunud piirkondades jääks alles postiteenus. 
 
• Rajame sotsiaalkorterid abivajajatele ja munitsipaaleluasemed noortele 
peredele. 
 
• Aitame korteriühistuid jätkates projekte „Hoovid korda“ ning värvid linna. 
 
• Loome korteriühistute vaidekomisjoni, mis juriidiliselt nõustab ning aitab 
linnaelanikel probleemküsimusi lahendada kohtuväliselt. 
 
• Koostöös korteriühistute liiduga koolitame korteriühistute juhtide seoses uue 
korteriühistute seadusega. 
 
• Tagame hea ja taskukohase saunateenuse. 
 
• Suur-Pärnus on vajadus senisest tõhusamaks keskkonnajärelevalveks. 
 
• Linna turvalisuse tõstmiseks ka suvisel kõrghooajal toetame linna poolt 
abipolitseinike patrullteenistuse läbiviimist.  


