
 

 

Pärnu Muuseumi arhiivkogu üldiseloomustus 

 

Arhiivkogu koosneb põhiliselt dokumentidest – nii käsikirjas kirjutatud kui ka trükikojas 

trükitud brošüüridest. Suure osa kogust moodustavad erinevatel aegadel välja antud 

plakatid, müürilehed, afišid, kuulutused, kinoreklaamid ja lendlehed. 

Nendele lisaks on väga palju erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt välja 

antud kutseid, diplomeid, aukirju nii asutustele kui ka eraisikutele. 

Väga suur kogu on ka „Endla“ teatrit puudutavat materjali: kavad; kuulutused; 

müürilehed; teatripiletid; teatrit ja näitlejaid tutvustavad brošüürid, lepingud, mis on 

sõlmitud „Endla“ seltsi juhatuse ja teatri näitlejate vahel aastatel 1911-1932. 

Pärnut külastanud erinevate teatri-, balleti- ja kontserttruppide kavad ja reklaamid 

ajavahemikus 1833-1921. Pärnus toimunud mitmesuguste tsirkuseetenduste, 

atraktsioonide, ilutulestikkude ja loengute kuulutusi 1840-1937. 

Pärnu Vana-Aja Uurimise Seltsi dokumendid. 

Väga palju on kogus ka erinevate asutuste poolt välja antud käskkirju, protokolle, 

akte, aruandeid, kohtuotsuseid, volitusi, tõendeid, avaldusi, korraldusi, määrusi, ostu-

müügi lepinguid, järelpärimisi, põhikirju. 

Suure osa moodustavad ka asutuste tegevuse kohta peetud kontoriraamatud, 

kassaraamatud, päevaraamatud, kviitungid ja kviitungiraamatud, toidukaardid, 

ostuload (toiduainete tarvis). 

Klassipäevikud, pioneerimaleva päevikud, eraisikute poolt peetud päevikud ja 

salmikud. 

Tervete toimikutena on olemas dokumendid kolhooside moodustamise kohta 

1950ndatel aastatel. 

Inventariseerimise toimikud surnuaedade haljastamise kohta. 

Isikute arhiivid: Jaan Jensen (oli Eesti karikaturist ja raamatugraafik); Leo Leesment (oli 

Eesti õigusteadlane); Heinrich Meri (oli Pärnu laulu- ka muusika suurkuju); Manivald 

Mitt (oli „Endla“ teatri näitleja ja teatritegelane); Juluis Kõrv (oli 20. sajandi alguses 

vallakohtu kirjutaja Karistes); Oscar Alexander Brakmanni (1841-1927) (oli Pärnu 

linnapea aastatel 1879-1915, 1918) kirjavahetus, mis hetkel kahjuks veel korrastamata; 

Aino Lepp (kodu-uurija). 

Arhiivkogust leiavad kõige suuremat kasutamist uurimistööd ja käsikirjad, mille 

temaatika on väga lai: 



 

 Pärnu vanalinnas asuvate ajalooliste majade ajaloolised õiendid; 

 Elsbet Pareki mälestused elust-olust Pärnu linnast 1939-1944; 

 Pärnu kuurort; sh Rannahotell, Mudaravila; 

 keraamika ja savitööstus; 

 Kroonikad, kuhu on jäädvustatud Pärnus tegutsenud erinevate asutuste 

ajalugu; 

 Pärnus tegutsenud puhkpilliorkestrid; 

 Laulupeod, laulupäevad, koorilaul, ansamblid, taidlus; 

 Koolid, lasteaiad; 

 Sport; 

 Põllumajandus, metsandus; 

 Muinsuskaitse ja Rahvarinne; 

 Uurimistööd Pärnumaal asunud ja asuvate külade kohta; 

 Käsikirjad, mis on kogunud Pärnus ja Pärnumaal elanud kodu-uurijate poolt; 

 Pärnus ja Pärnumaal aset leidnud sõjategevus – Vabadussõja ajal (1918-1920) 

ja Suure Isamaasõja ajal; Pärnu hävituspataljoni võitlejate elulugusid; Vana 

revolutsionääri sm Pruljan`i poolt koostatud kirjeldused-mälestused 1924. a 

toimunud ja kodanluse poolt lavastatud „149 protsessi“ kohta; 

 Merendus ja laevaehitus; 

 Pärnu linna XIX saj pärusraamat. I linnajagu. Uurimus annab ülevaate Pärnu 

linna kruntide valdamisest ja hoonestuse iseloomust nn keskaegses linnajaos, 

ajavahemikus 1820-1885. Koostanud R. Raie. 

 II linnajagu. Uurimus annab ülevaate Pärnu südalinna kruntide valdamisest ja 

hoonestuse iseloomust nn rootsiaegses linnajaos, ajavahemikus 1800-1885. 

 I eeslinnajagu. Köide A ja Köide B. Uurimuses antakse ülevaade Pärnu I 

eeslinnajao kruntide valdamisest ja hoonestuse iseloomust ajavahemikul 1820-

1885. aastal. 

Suure osa kogust moodustavad erinevatele isikutele välja antud tunnistused: 

koolitunnistused; ametitunnistused; isikutunnistused ja passid; registreerimistunnistused; 

ristimistunnistused; sünni- ja surmatunnistused; matusetunnistused; abielu- ja 

lahutustunnistused; leeritunnistused; perekonnaseisu tunnistused; kindlustuspoliiside 

uuendustunnistused; paaritustunnistused; elukoha registreerimise tunnistused; 

komandeerimistunnistused. 

Kogus leiduvad ka erinevatel aegadel – esimese Eesti Vabariigi 1918-1940; 

nõukogude perioodil 1940-1990 ja pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist 1991. aastal 

välja antud valimisreklaame ja kandidaatide nimekirju, plakateid ja valimissedeleid. 

Nõukogude ajast on väga huvitavad 1982. aastal välja antud plakatite kogumik 

"Fotoportreed NSV Liidu Kommunistliku Partei Poliitbüroo liikmetest ja 

liikmekandidaatidest". 


