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LOOV JA LIIKUV  
PÄRNU

Pärnu  
kultuuristrateegia  

aastani 2030

Pärnu  
spordistrateegia  

aastani 2030

Pärnu linna arengukava 2035 
Pärnu turismistrateegia 2025 

Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025 
Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” 

Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava 2025 
Pärnumaa noorsootöö arengukava 2015-2023 
Kultuurivaldkonna arengukava “Kultuur 2030” 
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 

Euroopa Komisjoni uus Euroopa turismi tegevuskava



Loova ja liikuva 
Pärnu DNA

Inimesed

Organisatsioonid Sündmused

Taristu ja keskkond

Süsteem 
Korraldus 

Rahastamine



Väärtused Väärtustame ja toetame algatusvõimet 
Julgeme suurelt mõelda ja unistada 

Liigume eesmärkide suunas üheskoos 
Koos tegutsedes oleme tugevamad 

Keskendume lahendustele ja loome võimalusi 
Me ei küsi, miks ei saa, vaid otsime viise, kuidas saaks  

Oleme alati hoolivad, sõbralikud ja arvestavad 
Hoolime iseendast, teistest ja keskkonnast enda ümber



Sihtgrupid Kõik Pärnu elanikud 
Pärnu kultuuri- ja spordirahvas 
Kultuuri- ja spordivaldkonna 
partnerorganisatsioonid 
Seotud valdkondade asutused ja 
organisatsioonid Pärnus 
Pärnu külalised Eestist ja 
välisriikidest



Pärnu kultuuristrateegia 
visioon 

Pärnu on suurepärase 
elukeskkonnaga 
Läänemere kultuuripärl. 

Pärnu spordistrateegia 
visioon 

Valdav osa pärnakatest 
liigub ja spordib.

Visioon Aastaringselt loov ja liikuv Pärnu 
Linn, mis ei püsi paigal!



Strateegilised 
eesmärgid 1. Pärnus on loomeinimesi ja 

kohalikku omaalgatust väärtustav 
keskkond. 

2. Pärnu mitmekülgne ja 
kõrgetasemeline kultuurielu kõnetab 
nii kohalikke kui ka külalisi.

1. Pärnus on liikumist ja sporti 
soodustavad tingimused. 

3. Pärnus on kultuuril ja loovusel 
oluline roll inimeste ja linna arengus. 

Pärnu kultuuristrateegia 
strateegilised eesmärgid

Pärnu spordistrateegia 
strateegilised eesmärgid

2. Pärnus on terviklikult toimiv 
spordisüsteem.

3. Pärnu on mitmekülgsete ja 
kõrgetasemeliste spordisündmuste 
toimumispaik.  



Pärnu kultuuristrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



1. 

Pärnus on 
loomeinimesi ja 
kohalikku 
omaalgatust 
väärtustav keskkond. 
Loovatest inimestest ja 
ideedest tulvil Pärnu. 

• Kultuuritegijate toetamine, motiveerimine ja 
tunnustamine; kultuurivaldkonna eestvedajate 
järelkasvu toetamine ja võimekuse arendamine. 

• Kaasaegse töökeskkonna ja atraktiivsete 
loominguliste keskkondade arendamine. 

• Kultuuritegijate koostöö ja infovahetuse arendamine; 
kultuuritegijate ja loovisikute kaasamine 
valdkondlikesse protsessidesse. 

• Kohaliku omaalgatuse väärtustamine, kultuuri 
hoidvate ja arendavate kogukondade ning 
seltsiliikumise toetamine. 

• Paindlik ja läbipaistev kultuurirahastuse süsteem, sh 
eksperimenteerimise ja uute algatuste soodustamine. 

• Kultuurielu rahvusvahelistumise toetamine ning 
välisprojektides osalemise soodustamine.

Pärnu kultuuristrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



2. 

Pärnu mitmekülgne 
ja kõrgetasemeline 
kultuurielu kõnetab 
nii kohalikke kui ka 
külalisi 
Pärnu kui suvine metropol 
ja talvine kultuurne 
väikelinn.

• Kultuurivaldkonna asutuste, organisatsioonide ja sündmuste 
ning festivalide toetamine, sh hooajavälise kultuuripakkumise 
laiendamine ja sündmuste valiku mitmekesistamine. 

• Kultuuritaristu kaasajastmine ja väljaarendamine, sh vabaõhu 
kultuurirajatiste ja sündmuspaikade arendamine. 

• Kultuuris osalemise harjumuse kujundamine ja teadlikkuse 
tõstmine, tihedam koostöö festivalide korraldamisel ja 
ajastamisel. 

• Piirkondliku mitmekesisuse ja koostöö soodustamine ning 
kultuuripakkumise laiendamine kogu Pärnu territooriumil. 

• Pärnu kui hinnatud kultuuriturismi sihtkoha arendamine ja 
turundamine nii Eestis kui ka välisturgudel, kultuuril ja 
loovusel põhinevate turismitoodete ja -teenuste arendamine 
ja turunduamine. 

• Kultuuri kättesaadavuse ja ligipääsetavuse suurendamine. 

• Keskkonnahoidliku kultuurikorralduse põhimõtete 
juurutamine.

Pärnu kultuuristrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



3. 

Pärnus on kultuuril ja 
loovusel oluline roll 
inimeste ja linna 
arengus. 
Loov Pärnu kui 
inimsõbralik, hästi toimiv ja 
atraktiivne elukeskkond.

• Kultuuritegevus kogu inimese elukaare 
ulatuses (lastest ja noortest kuni eakateni 
ning erivajadustega inimesteni), kultuuri 
tihedam sidumine hariduse, noorsootöö, 
sotsiaalvaldkonna ja tervishoiuga. 

• Kultuuri ja loovust toetava linnaruumi 
arendamine. 

• Kultuuri muutmine linnapildis nähtavamaks. 

• Loomeettevõtluse soodustamine ja 
loomemajandusklastrite toetamine. 

• Kultuuri ja loomemajanduse sotsiaalsete ja 
majanduslike mõjude hindamine.

Pärnu kultuuristrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



Pärnu spordistrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



1. 

Pärnus on liikumist ja 
sporti soodustavad 
tingimused.  
Liikumine on loomulik osa 
iga inimese elus

• Noortespordi ja saavutusspordi vajadustele vastava 
taristu arendamine. 

• Aastaringselt sportimist ja liikumisharrastust toetava 
taristu arendamine, sh terviseradade, kergliiklusteede 
ja välispordirajatiste korrashoid ja rajamine kogu 
omavalitsuse territooriumil. 

• Linnakeskkond on liikujatele ja sportijatele turvaline, 
mugav ja tervislik. 

• Piirkondliku mitmekesisuse ja koostöö soodustamine 
ning sporditegevuste ja liikumisharrastuse võimaluste 
laiendamine kogu Pärnu linna territooriumil. 

• Liikumisharrastuse propageerimine ja soodustamine 
kogu elukaare ulatuses. 

• Liikumis- ja spordivõimaluste laiendamine koostöös 
koolidega.

Pärnu spordistrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



2. 

Pärnus on terviklikult 
toimiv 
spordisüsteem. 
Hästi korraldatud 
tugisüsteem 
noortespordist 
saavutusspordini.

• Treenerite toetamine, tunnustamine ja 
järelkasvu tekkimise soodustamine. 

• Toetav, aktsepteeriv ja sportlaste arengule 
keskenduv koostöö kõikide osapoolte vahel. 

• Spordiorganisatsioonide ja spordisündmuste 
korraldamise toetamine.  

• Spordivaldkonna asutuste ja 
organisatsioonide regulaarne koostöö ja 
infovahetus. 

• Selgetel ja kokkulepitud alustel toimiv 
valdkonna rahastamine. 

• Spordi- ja liikumisharrastuse ulatuse 
hindamine, statistika kogumine ja analüüs.

Pärnu spordistrateegia 2030  
peamised tegevussuunad



3. 

Pärnu on 
mitmekülgsete ja 
kõrgetasemeliste 
spordisündmuste 
toimumispaik. 
Pärnu meelitab 
spordisõpru lähemalt ja 
kaugemalt.

• Eesti ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste ning 
rahvaspordisündmuste korraldamine 
Pärnus. 

• Spordi ja liikumisharrastusega seotud 
turismitoodete ja -teenuste arendamine. 

• Spordivõistluste ja rahvaspordiürituste 
turundamine. 

• Keskkonnahoidliku spordikorralduse 
põhimõtete juurutamine.

Pärnu spordistrateegia 2030  
peamised tegevussuunad
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