
































Jrk Tegevus Tulemus Tegevuse 

kajastatus

2022 2023 2024 2025 2026 2027-

2030

Vastutaja(d) Partnerid Seosed teiste 

arengukavadega

Allikad ja mõju 

linnaeelarvele

1.1.1 Kultuurivaldkonna 

spetsialistide järelkasvu, sh 

noorte kultuurikorraldajate, 

juhendajate ja eestvedajate 

järelkasvu toetamine ning 

kultuuristipendiumi 

väljaandmine.

Kultuur on noortele atraktiivne 

valdkond, noored kultuuri-

erialade lõpetajad jätkavad 

erialasel tööl Pärnus. Tegevuste 

tulemusena on noortel võimalik 

saada mitmekülgselt 

enesetäiendust ning 

motiveeritakse noori Pärnusse 

tulema ja siin 

kultuurivaldkonnas töötama. 

Tegevusel on pikaajaline mõju 

valdkonna kestlikkusele ja uute 

juhendajate ning eestvedajate 

pealekasvule.

Uus algatus x x x x x x KST kultuurihuvilised 

eraisikud, kultuuri-

asutused ja                

-organisatsioonid

Allikad:

- eratoetused

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Arnold Antoni 

Kultuuristipenium 

orienteeruvalt

2000 - 5000 EUR 

aastas sh 50% 

linnaeelarvest

VISIOON: Pärnu on suurepärase elukeskkonnaga Läänemere kultuuripärl

EESMÄRK 1. Pärnus on loomeinimesi ja kohalikku omaalgatust väärtustav keskkond

TEGEVUSSUUND 1.1. Pärnu loomeinimeste ja kultuuriorganisatsioonide toetamine ja rahvusvahelistumise edendamine



1.1.2 Loov Pärnu mitmeaastase 

koolitus- ja 

arendusprogrammi 

käivitamine.

Koolitus- ja arendusprogramm 

on suunatud Pärnu kultuuri-

juhtidele ja -korraldajatele, 

loovisikutele, kogukondade 

eestvedajatele ning loome-

ettevõtjatele. Programm 

koosneb strateegilise 

planeerimise, disainmõtlemise, 

kommunikatsiooni, juhtimise, 

projektide ettevalmistamise, 

digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamise jm koolitus-

moodulitest. Programmi 

tulemusena tugevneb 

kultuurijuhtimise võimekus ja 

kultuurikorraldajate oma-

vaheline võrgustik. Pärnus 

tegutsevatele loovisikutele ja 

kultuuritegijatele on loodud 

mitmekülgsed võimalused 

enesetäiendamiseks ja 

elukestvaks õppeks. Programmi 

tulemusena on 

kultuurivaldkonnas suurem 

võimekus taotleda eri 

meetmetest lisavahendeid ja 

käivitada uusi koostööprojekte.

Uus algatus x x x x x x KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid 

loomeettevõtted, 

erasektori 

koolituspartner

Allikad:

- projektid

- omaosalus

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Programmi kulud 

(sõltuvalt programmi 

suurusest ja kestvusest) 

5000-20000 EUR 

aastas.

1.1.3 Kultuurivaldkonna ja 

loomemajanduse 

välisprojektide 

ettevalmistamise ja 

läbiviimise võimekuse 

tõstmine ning välisprojektides 

osalemise toetamine.

Pärnus tegutsevad kultuuri-

asutused ja -organisatsioonid 

osalevad edukalt 

rahvusvaheliste projektide 

ettevalmistamises ja 

läbiviimises (sh Loov Euroopa, 

Interreg, Horisont jt), mille 

tulemusena tuleb valdkonda 

täiendavalt välisvahendeid. 

Perioodil 2023-2030 on 

eesmärk tuua kultuuri-

sektorisse täiendavaid 

välisvahendeid vähemalt 1 mln 

EUR ulatuses.

Uus algatus KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

loomeettevõtted, 

Loov Eesti (Loov 

Euroopa Eesti 

esindus)

Võimalikud allikad:

- omaosalus 

- linnaeelarve

Eesmärk toetatada 

osaliselt 

rahvusvaheliste 

projektide 

ettevalmistamise kulude 

katmist (orienteeruvalt 

3000 - 5000 EUR 

aastas) ja/või projekti 

kaasfinantseeringut.

Meetme toetusel on 

eesmärk tuua Pärnu 

kultuurisektorisse 

täiendavaid 

välisvahendeid 

vähemalt 1 mln EUR 

ulatuses (2023-2030).



1.1.4 Kultuurivaldkonna 

rahvusvahelistumise, 

kultuuriekspordi ja piiriülestes 

võrgustikes osalemise 

toetamine.

Pärnu kultuuritegijad ja -

organisatsioonid on aktiivselt 

osalemas rahvusvahelistes 

võrgustikes. Tegevuse 

tulemusena muutub Pärnu 

kultuurielu rahvus-vahelisemaks 

ja mitmekesisemaks ning Pärnu 

kultuuriorganisatsioonidel ja 

loovisikutel on paremad 

võimalused oma loomingu 

tutvustamisel välisturgudel. 

Uus algatus KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Võimalikud allikad:

- omaosalus

- linnaeelarve

Osaliselt kaetud 

olemasoleva meetmega 

„Toetuste ja preemiate 

maksmise kord“. 

Eesmärk toetada 

rahvusvahelisi projekte 

aastas täiendavalt 

25000 euroga.

1.1.5 Resideerumisvõimaluste 

väljaarendamine ja 

tutvustamine loovisikutele, 

kultuurivaldkonna 

spetsialistidele ja 

loomeettevõtjatele.

Pärnu on atraktiivne sihtkoht 

mujalt pärit loovisikutele, teistele 

kultuuriprofessio-naalidele ning 

loome-ettevõtjatele, 

soodustades seeläbi 

kaugtöövõimalusi ning 

meelitades piirkonda uusi 

loomeinimesi. Tegevuse 

tulemusena kasvab Pärnus 

tööhõive ning loomeettevõtete 

arv, mis omab positiivset mõju 

linna tulubaasile.

Uus algatus Resideerumis- 

võimalusi 

pakkuvad kultuuri- 

organisatsioonid 

(sh Pärnu 

Linnagalerii 

Kunstnike Maja, 

Loovlinnak jt)

KST Võimalikud allikad:

- projektid

- erasektor

- omaosalus

- linnaeelarve

Eesmärk toetada Pärnu 

jaoks oluliste loovisikute 

resideerumist ning 

resideerumisvõimaluste 

turundamist, 

(orienteeruvalt 5000-

10000 EUR aastas).

1.1.6 Loomestipendiumide 

väljaandmine Pärnus 

tegutsevate loovisikute 

loomingulise tegevuse 

toetamiseks.

Pärnus tegutsevatele 

loovisikutele on loodud võimalus 

pühenduda loomingulise tööle.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

1.1.7 Pärnu loovisikute, 

kultuuritegijate, kollektiivide, 

loomeettevõtjate ning 

kultuuritoetajate 

tunnustamine.

Pärnu linn märkab ja tunnustab 

kultuurivaldkonnas ja loome-

majanduses tegutsevaid 

professionaale ning kultuuri-

valdkonda toetavaid eraisikuid 

ja ettevõtteid.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

1.1.8 Kultuurikollektiivide ja 

loovisikute premeerimine 

silmapaistvate tulemuste eest 

üleriigilistel ja rahvusvahelistel 

konkurssidel.

Pärnus tegutsevate kollektiivide 

ja loovisikute saavutused 

konkurssidel leiavad 

äramärkimist ja tunnustamist.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

1.1.9 Kultuurikollektiivide ja 

loovisikute osalemise 

toetamine rahvusvahelistel 

konkurssidel.

Pärnu kultuurikollektiivid ja 

loovisikud osalevad aktiivselt ja 

edukalt rahvusvahelistel 

konkurssidel.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.



1.1.10 Kultuurivaldkonnas 

tegutsevate 

mittetulundusühingute, 

kogukonnakeskuste, avatud 

kultuurikeskuste, küla- ja 

asumiseltside tegevuse 

toetamine.

Pärnus on loodud võimalused 

omaalgatuslike ja kogukondlike 

kultuuriprojektide elluviimiseks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

kogukonnad

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.2.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

1.1.11 Vaimse kultuuripärandi alase 

teadlikkuse tõstmine ning 

sissekannete 

ettevalmistamise toetamine 

vaimse kultuuripärandi 

nimistusse.

Pärnuga seotud vaimne 

kultuuripärand on hoitud, 

uuritud, teadvustatud ning 

aktiivses kasutuses, Pärnust ja 

Pärnumaalt on tehtud vaimse 

kultuuripärandi nimistusse 

sissekandeid.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Eesti Rahvakultuuri 

Keskus, 

kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.1. ja 6.3.) 

Allikad:

- Eesti Rahvakultuuri 

Keskuse eelarve

Seotud Loov Pärnu 

koolitus- ja 

arendusprogrammiga.

1.1.12 Kultuurivaldkonna 

toetusmeetmete regulaarne 

ajakohastamine ja 

kohandamine vastavalt 

valdkonna vajadustele.

Pärnu linna kultuurivaldkonna 

toetusmeetmed on pidevalt 

ajakohased ning vastavad 

valdkonna muutuvatele 

vajadustele, rahastusmeetmed 

toetavad nii traditsioonilisi 

algatusi kui ka uuenduslikke 

katsetusi.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

loomeettevõtjad

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.1.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.1.1 Kandideerimine UNESCO 

loovlinnade võrgustikku ning 

valituks osutudes loovlinnade 

võrgustikus aktiivne 

osalemine ning 

rahvusvaheliste 

koostööprojektide 

käivitamine.

Pärnu saab UNESCO 

loovlinnade võrgustiku liikmeks 

aastal 2025. Kandideerimisel 

kaasatakse protsessi 

laiapõhjaliselt kultuuri-

valdkonna esindajaid ning 

luuakse vastavas kategoorias 

nelja-aastane tegevuskava. 

Kandideerida saab ühes 

kategoorias (käsitöö ja 

rahvakultuur, disain, film, 

toidukultuur, kirjandus, 

meediakunstid, muusika). 

Kaugemas perspektiivis on 

eesmärgiks kandideerida 

Euroopa kultuuripealinnaks.

Uus algatus x KST, AT kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

UNESCO ERK

Võimalikud allikad:

- projektid

- erasektor 

- riigieelarve

- linnaeelarve

UNESCO loovlinnade 

võrgustikku 

kandideerimise kulu 

orienteeruvalt 10 000 

EUR. UNESCO 

loovlinna aastane 

tegevuste eelarve on 

orienteeruvalt 50 000 

EUR (sh ka linna 

tavapärane toetus 

vastavale valdkonnale).

2.1.2 Taotluse ettevalmistamine ja 

esitamine rahvusvaheliste 

hansapäevade 

korraldamiseks Pärnus.

Rahvusvaheliste hansapäevade 

läbiviimine toetab Pärnu 

kultuurielu mitmekesisust, 

loome-ettevõtjate tegevust ning 

soodustab kultuuriturismi. 

Uus algatus KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

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

TEGEVUSSUUND 2.1. Mitmekülgse ja kvaliteetse kultuurielu toetamine



2.1.3 Linna kultuuriasutuste ja linna 

osalusega sihtasutuste 

kestliku arengu toetamine.

Pärnu linna kultuuriasutused ja 

linna osalusega sihtasutused 

panustavad olulisel määral 

Pärnu mitmekülgsesse ja 

kvaliteetsesse kultuuriellu.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

 - linnaeelarve

2.1.3.1 ... Pärnu Keskraamatukogu Pärnu Keskraamatukogu on 

kasutajakeskne, usaldus-

väärne ja inspireeriv kultuuri- ja 

hariduskeskus. Kaasaegsed 

raamatukogu-teenused on 

kättesaadavad nii pärnakatele 

kui ka Pärnu külalistele. Pärnu 

Kesk-raamatukogu on hea 

koostööpartner kõigile kultuuri- 

ja loovorganisat-sioonidele. 

Raamatukogu pakub 

kaugtöövõimalus nii keskkogus 

kui ka haruraamatukogudes. 

Maakonnaraamatukoguna 

nõustatakse ja koordi-

neeritakse teisi maakonnas 

tegutsevaid rahvaraamatu-

kogusid.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST KuM Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - riigieelarve

 

 Olemasolev meede.

2.1.3.2 ... Pärnu Linnaorkester Pärnu professionaalne 

muusikaelu on arenev ja 

kõrgetasemeline. Pärnu 

elanikel on ligipääs 

mitmekesisele kontserdielule 

ning professionaalsetele 

muusikutele on loodud 

tingimused erialaseks tööks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - riigieelarve

 - projektid

2.1.3.3 ... Pärnu Linnagalerii Pärnu kunstielu on arenev, 

kõrgetasemeline ja 

mitmekülgne, Pärnus 

korraldatakse kunstiväljal olulisi 

näitusi, toetatakse kohalike 

kunstnike tegevust ning 

pakutakse ligipääsu Eesti ja 

rahvusvahelisele kunstile. 

Kunstnike Maja kaudu 

arendatakse linnas 

kunstiresidentuuride pakkumist.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid



2.1.3.4 ... Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskus

Audru osavallas on 

mitmekülgsed ja kaasaegsed 

võimalused kultuuri tegemiseks 

ja kultuurist osasaamiseks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.1.3.5 ... Seljametsa Rahvamaja Paikuse osavallas on 

mitmekülgsed ja kaasaegsed 

võimalused kultuuri tegemiseks 

ja kultuurist osasaamiseks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.1.3.6 ... Tõstamaa Rahvamaja Tõstamaa osavallas on 

mitmekülgsed ja kaasaegsed 

võimalused kultuuri tegemiseks 

ja kultuurist osasaamiseks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.1.3.7 ... SA Endla Teater Teater pakub mitmekülgset ja 

huvitavat repertuaari 

erinevatele sihtrühmadele ning 

on Pärnu kultuurielu keskus, 

pakkudes kõrgetasemelisi ja 

mitme-külgseid kultuurilise 

ajaveetmise võimalusi. Teater 

tegutseb tehniliselt hästi 

varustatud, funktsionaalses ja 

meeldivas keskkonnas.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST KuM Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.) 

Allikad:

 - riigieelarve 

 - linnaeelarve

 - projektid

2.1.3.8 ... SA Pärnu Muuseum Pärnu Muuseum on lakkamatu 

teadmiste ja 

inspiratsiooniallikas ning 

Pärnumaa kui Eesti pikima 

kohalooga maakonna ja 

omariikluse hälli identideedi 

hoidja. Pärnu Muuseum on 

Pärnu ja kogu Eesti 

kultuuripildis nähtav, kõnetav ja 

uuenduslik mäluasutus, igas 

vanuses inimesi õppima kutsuv 

kaasaegne haridus-keskus ning 

Pärnumaaga seotud ajaloo 

talletaja, uurija ja vahendaja 

ning piirkonna kultuuri- ja ajaloo 

kompetentsikeskus. 

Lähiaastate peamiseks 

väljakutseks SA Pärnu 

Muuseumile on Pärnu 

muuseumi (Aida 3) uue 

püsiekspositsiooni loomine.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST KuM Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - riigieelarve 

 - linnaeelarve

 - projektid



2.1.4 Kultuuriprojektide toetamine. Pärnus leiab aset eriilmelisi ja 

kõrgetasemelisi kultuuri-

sündmusi ja -festivale nii 

suvehooajal kui väljaspool 

hooaega. Võttes arvesse 

sündmuste mahu kasvu on 

eesmärgiks kultuuriprojektide ja -

festivalide toetusmeetme 

suurendamine, et vastata 

valdkonna vajadustele ning 

võimaldada sündmuste 

kvaliteetset korraldamist.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.3., 3.4. ja 3.6.); 

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Allikad:

- linnaeelarve

põhitegevus

Olemasolev meede.

2.1.5 Kultuurivaldkonna, sh 

festivalikorraldajate 

infovahetuse parandamine ja 

regulaarsete 

koostöökohtumiste 

läbiviimine.

Pärnu kultuurikorraldajad 

teevad omavahel tihedat 

koostööd, kultuurikorraldus 

Pärnus on hästi koordineeritud.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.2. ja 3.7.) 

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.1.6 Operatiivse ja kvaliteetse 

kultuuriinfo koondamine ja 

edastamine avalikkusele.

Info kultuurisündmuste kohta on 

ajakohane, ülevaatlik ja lihtsalt 

leitav, kasutatavad süsteemid 

tagavad funktsionaalsuse ja 

mugavuse nii külalistele kui ka 

korraldajatele.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST, AT kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.7.) 

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.1.7 Keskkonnahoidlike 

kultuurikorralduse põhimõtete 

juurutamine.

Pärnus korraldatavad 

kultuurisündmused arvestavad 

keskkonna-hoidlikkuse ja 

säästlikkuse põhimõtetega, 

sündmuste läbiviimisel võetakse 

eesmärgiks vähendada 

sündmuste korraldamisega 

kaasnevat ökoloogilist jalajälge, 

samuti vähendada 

mürareostust.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST, LMO, AT kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (1.2.2. Lähtume 

kontseptsioonist “Puhas 

linn” ehk kõikides 

valikutes puhta linna 

põhimõtete ja 

keskkonnasõbralikkuse 

eelistamine.), Pärnu 

turismistrateegia 2025 

(Eesmärk 4. Rohepööre 

– keskkonnateadlikus, 

säästlikud tooted, 

teenused)

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.2.1 Multifunktsionaalse 

kunstihoone rajamine näituste 

ja kultuurisündmuste 

korraldamiseks, sh hoone 

esise väljaku 

arhitektuurivõistlus, 

projekteerimine, ehitamine, 

ning uute alternatiivse kunsti 

tegijate toetamine.

Pärnus on mitmekülgsemad 

võimalused kunstitegevuse 

arendamiseks ja kunsti 

vahendamiseks laiemale 

avalikkusele. Kunstihoones 

leiavad uue asukoha ka

kunstikool ja linnagalerii.

Varem 

kajastatud

x PLO, KST, TET KST, 

kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.1); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - linnaeelarve

 - riigieelarve

 - projektid

 - erasektor

TEGEVUSSUUND 2.2. Kaasaegse kultuuritaristu väljaarendamine



2.2.2 Mai kultuuri-, spordi- ja 

vabaajakeskuse 1. etapp - 

Ranna raamatukogu ruumid 

(Metsa 19).

Raamatukoguteenused on kogu 

Pärnu territooriumil hästi 

ligipääsetavad. Ranna 

raamatukogu tegutseb uutes 

ruumides Metsa 19.

Varem 

kajastatud

x KST, TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.19); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.2.3 Uue Kunsti Muuseum Uue Kunsti Muuseumil on 

ruumid, mis võimaldavad 

koguda ja eksponeerida 

kaasaegset eesti ja väliskunsti, 

viia läbi mitmekülgseid haridus-

programme ja filmiprogramme 

ning tõsta üldist kunstialast 

teadlikkust ühiskonnas.

Varem 

kajastatud

Uue Kunsti 

Muuseum

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.3.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

- erasektor

- projektid

- riigieelarve

- linnaeelarve

2.2.4 Alternatiivse muusika- ja 

kunstitegijate 

tegevusvõimaluste loomise 

toetamine.

Pärnus taasavatakse keskmise 

suurusega multifunktsionaalne 

kontserdisaal kultuuri-

sündmuste korraldamiseks ja 

hariduslike programmide 

elluviimiseks. Projekti mõjul 

elavneb ja mitmekesistub Pärnu 

kultuurielu, pakkudes võimalusi 

nii kohalikele kui ka väljastpoolt 

linna tulevatele 

kultuuritegijatele.

Uus algatus ERA KST Kaasava eelarve projekt 

2021; Pärnu 

koalitsioonileping 2022-

2026 (3.2.3)

Võimalikud allikad:

 - erasektor, 

 - projektitoetused

 - riigieelarve

 - linnaeelarve (sh 

kaasava eelarve 

rahastus)

2.2.5 Loovlinnak Pärnus tegutseb terviklik 

loovkeskus, mis pakub 

mitmekülgseid tegevus-

võimalusi, edendab kohapealset 

loovettevõtlust ja tõstab 

inimeste kultuuri-teadlikkust.

Varem 

kajastatud

ERA KST, 

kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

loomeettevõtted

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.2.2.), kaasava 

eelarve projekt 2021

Võimalkud allikad:

 - erasektor

 - riigieelarve

 - projektid 

 - linnaeelarve (kaasava 

eelarve rahastus)

2.2.6 Audru Noortekeskuse 

arendamine.

Audru osavallas on noortel 

mitmekülgsemad võimalused 

kultuuri harrastamiseks ja 

kultuurist osasaamiseks ning 

kvaliteetseks vaba aja 

veetmiseks.

Varem 

kajastatud

HO, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.13.)

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.2.7 Atraktsioonide pargi ja 

kogupere teemakeskuse 

rajamine.

Pärnus on mitmekülgsemad 

võimalused kultuuri 

harrastamiseks ja kultuurist 

osasaamiseks, pereturismi 

arendamiseks ja vaba aja 

veetmiseks.

Varem 

kajastatud

x x AT, PLO KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.1.1.4.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - riigieelarve

 - projektid 

 - linnaeelarve



2.2.8 Tõstamaa mõisa 

käsitöökeskuse 

väljaarendamine tagatalli 

hoone baasil.

Käsitöökeskus on arenev ja 

atraktiivne kultuuri- kui ka 

turismikeskus, mis pakub nii 

kohalikele elanikele kui ka 

külalistele kvaliteetseid ja 

mitmekülgseid teenuseid.

Varem 

kajastatud

x KST, HO Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.1.1.)

Allikad:

 - linnaeelarve 

 - projektid

2.2.9 Vallikääru arendamine (II 

etapp) - etendusala 

väljaarendamine.

Pärnus on kaasaegne 

kultuuritaristu kontsertide ja 

festivalide läbiviimiseks.

Varem 

kajastatud

x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.1.1.1.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - linnaeelarve

 - riigieelarve

 - projektid

2.2.10 Nooruse Maja renoveerimine 

ja juurdeehitus.

Pärnus on mitmekülgsemad 

võimalused kultuuri 

harrastamiseks ja kultuurist 

osasaamiseks.

Varem 

kajastatud

ERA, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.2.)

Võimalikud allikad:

 - projektid 

 - linnaeelarve 

 - erasektor

2.2.11 Raeküla Vanakooli Keskuse 

arendamine.

Kogukonnakeskusena pakub 

Raeküla Vanakooli Keskus 

mitmekülgseid võimalusi 

kultuuris ja huvitegevuses 

osalemiseks.

Varem 

kajastatud

ERA, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.4.)

Võimalikud allikad:

 - projektid 

 - linnaeelarve 

 - erasektor

2.2.12 Koidula Muuseumi ja Vana-

Pärnu kultuurikeskuse 

arendamine.

Vana-Pärnus on 

mitmekülgsemad võimalused 

kultuuri harrastamiseks ja 

kultuurist osasaamiseks.

Varem 

kajastatud

ERA, KST Pärnu Muuseum Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.6.)

Võimalikud allikad:

 - projektid 

 - linnaeelarve 

 - erasektor

2.2.13 Vabaõhulaululavade 

ehitamine ja renoveerimine, 

sh Tõstamaa laululava ja 

pargi korrastamine, Paikuse 

laululava.

Pärnus on mitmekülgsemad 

võimalused kultuuri 

harrastamiseks ja kultuurist 

osasaamiseks ning laulu- ja 

tantsupeoliikumise elujõulisuse 

hoidmiseks.

Varem 

kajastatud

KST, osavalla-

keskused

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.8.)

Võimalikud allikad:

 - projektid 

 - linnaeelarve 

 - erasektor

2.2.14 Pärnu Keskraamatukogu 

arendustegevused, sh 

raadiosagedustuvastussüstee

mi kasutuselevõtt ja 

põrandate renoveerimine.

Pärnu Keskraamatukogu pakub 

lugejatele ja kasutajatele 

kvaliteetseid 

raamatukoguteenuseid.

Varem 

kajastatud

x Raamatukogu, 

KST

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.7.)

Allikad:

 - linnaeelarve 

 - projektid

2.2.15 Raehoovi kui suvise kontserdi- 

ja etenduspaiga arendamine.

Raehoovis on head võimalused 

kultuuritegevuse 

korraldamiseks, sh mitmekülgse 

muusika- ja teatriprogrammi 

elluviimiseks.

Varem 

kajastatud

KST Pärnu Linnaorkester Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.9.)

Võimalikud allikad:

 - projektid 

 - linnaeelarve 

 - erasektor



2.2.16 Uus 5 hoone (Gildi Maja) 

arendustööd, sh katuse 

renoveerimine.

Pärnus on loodud head 

võimalused käsitööl ja vaimsel 

kultuuripärandil põhineva 

loomeettevõtluse arenguks ning 

turismiteenuste pakkumiseks.

Varem 

kajastatud

ERA, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.10.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - linnaeelarve

2.2.17 Manija muuseumi ehituse 

lõpetamine.

Manija muuseum pakub nii sise- 

kui välisturistidele võimalust 

tutvuda saare ajaloo ja 

kultuuripärandiga.

Varem 

kajastatud

ERA, Osavalla-

keskused, KST

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.14.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor 

 - linnaeelarve

 - riigieelarve 

 - projektid

2.2.18 Tõstamaa rahvamaja 

universaalsaali arendustööd 

(akustika, lavatehnika).

Tõstamaa osavallas on head 

võimalused kultuuri 

harrastamiseks ja kultuurist 

osasaamiseks ning rahvamaja 

suudab pakkuda kvaliteetset 

teenust.

Varem 

kajastatud

x KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.12.)

Allikad:

 - linnaeelarve

2.2.19 Külamajade renoveerimise 

toetamine.

Kultuuri harrastamise ja 

kultuurist osasaamise 

võimalused Pärnu eri 

kogukondades paranevad, 

Pärnu kogukonnad on 

elujõulised ja arenevad.

Varem 

kajastatud

KST, osavalla-

keskused

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.2.15.)

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid

2.2.20 Täismõõtmelise ja 

meresõidukõlbuliku 

hansakoge koopia ehitamine.

Ajaloolise kultuuripärandi 

uurimise ja eksponeerimise 

kõrval on kaasajal üha 

levinumaks saanud ka 1:1 

täismõõtmeliste ajalooliste 

laevakoopiate valmistamine 

ning vanaaja meresõidu-

kogemuse-elamuse pakkumine 

ajaloohuvilistele. Pärnu koge 

ehitamine on kogukonda liitev ja 

hariv ning Pärnu kui merelinna 

staatust ja suvepealinna 

atraktiivsust rikastav võimalus. 

Uus algatus Pärnu Muuseum KST, riik, ERA Võimalikud allikad:

- riik

- erasektor

- linnaeelarve

- projektid

2.3.1 Pärnus toimuvate üleriigilise 

ja rahvusvahelise ulatusega 

kultuurisündmuste 

majanduslike mõjude 

hindamine.

Hinnatakse suuremate 

üleriigiliste või rahvusvaheliste 

sündmuste majanduslikku mõju 

Pärnule, sh mõju tööhõivele, 

maksulaekumisele ning linna 

kuvandile.

Uus algatus KST AT Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 

Ühe uuringu maksumus 

sõltuvalt mahust 

orienteeruvalt 5 000-15 

000 eurot

TEGEVUSSUUND 2.3. Pärnu kui jätkusuutliku kultuuriturismi sihtkoha arendamine ja loomeettevõtluse soodustamine



2.3.2 Pärnu regionaalse filmifondi 

käivitamine.

Pärnu regioonis teostatavad 

filmiprojektid jätavad kohalikku 

majandusse märkimisväärse 

panuse ning toetavad 

kohaturundust. Fondi 

toetussumma ühele 

filmiprojektile on kuni 20% 

Pärnu regioonis tehtud 

abikõlblikest kuludest, mis 

makstakse välja pärast 

filmitootmine lõppu. Filmifond 

elavdab kohalikku majandust, 

antava toetuse võimendus on 

mitmekordne.

Uus algatus SA Pärnumaa 

Arenduskeskus

KST, AT Võimalikud allikad:

- POL eelarve

- Pärnumaa 

omavalitsuste eelarved

- linnaeelarve

- erasektor

Meede elavdab Pärnu 

majandust ja laiendab 

rakendusvõimalusi 

kultuurisfääris.

Fondi orienteeruv maht 

kuni 100000 eurot 

aastas, millest Pärnu 

linn finantseerib 

kokkuleppeliselt 

proportsionaalse osa.

2.3.3 Pärnu klienditeekondade 

kaardistamine ja arendus (sh 

muuseumide/kultuuri ring 

jne).

Pärnus on välja töötatud 

atraktiivsed kultuuriteekonnad 

erinevatele sihtgruppidele.

Varem 

kajastatud

x x x x x x AT, TÜPK KST Pärnu turismistrateegia 

2025 (Eesmärk 2. 

Sihtkoha atraktiivsuse 

suurendamine)

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - erasektor

 - projektid

2.3.4 Koostöötamiskeskuse ning 

startu-up tegevuste toetamine

Pärnus on olemas ruumid 

koostöötamise ja kaugtöö 

võimaldamiseks 

loomeettevõtjatele.

Varem 

kajastatud

AT, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.1.3.6.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - omaosalus

 - projektid 

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - riigieelarve

2.3.5 Pärnu linna loomemajanduse 

kaardistuse läbiviimine.

Pärnu linnal on ülevaade 

tegutsevatest ettevõtetest, 

tööhõivest, peamistest 

probleemidest ja võimalustest.

Varem 

kajastatud

KST AT, TÜPK, 

erasektori partnerid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.1.2.2.)

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

2.3.6 Pärnu turundamine nii Eestis 

kui välisturgudel.

Kultuur ja loovus on Pärnu 

siseriiklikus ja rahvus-vahelises 

turunduses olulisel kohal.

Varem 

kajastatud

x x x x x x AT KST Pärnu turismistrateegia 

2025 (Eesmärk 1. 

Külaliste arvu 

suurendamine ja 

piirkonna turismi 

taastumise tagamine)

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus 

 - erasektor

2.3.7 Kultuurivaldkonna, sh 

festivalide korraldajate, 

loomekeskuste ning 

loomeettevõtjate koostöö ja 

infovahetuse soodustamine 

turismikorraldajatega.

Kultuurikorraldajate, 

turismisektori ja linnaametnike 

koostöö ja infovahetus on 

regulaarne ja tulemuslik.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST AT Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.3.). Pärnu 

turismistrateegia 2025 

(Eesmärk 5, alategevus: 

Turismiasjaliste 

ümarlaud)

Põhitegevus.

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

TEGEVUSSUUND 3.1. Kultuuri kättesaadavuse parandamine kogu elukaare ulatuses



3.1.1 Kultuuriteenustega rahulolu 

uurimine Pärnu elanike 

hulgas ning inimeste 

kultuurialaste ootuste ja 

vajaduste väljaselgitamine.

Linnaelanike rahulolu-uuringu 

raames kogutakse 

informatsiooni elanike ootuste ja 

vajaduste kohta seoses 

kultuuripakkumisega, mis 

omakorda on sisendiks 

kultuurivaldkonna otsuste 

langetamisel.

Uus algatus x AT KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (2.2.1.2.) 

Võimaliku allikad:

 - linnaeelarve

 

Uuring viiakse läbi 

linnaelanike rahulolu-

uuringu osana.

3.1.2 Kultuuri kättesaadavuse 

parandamine erivajadustega 

inimestele, sh kultuuritaristu ja 

-sündmuste ligipääsetavus 

ning eriprogrammide 

pakkumine, erivajadustega 

inimeste kaasamine 

protsessidesse.

Kõik kultuuriasutused ning 

Pärnus korraldatavad 

sündmused arvestavad 

erivajadustega inimestega, 

kultuur on erivajadustega 

inimestele hõlpsasti 

ligipääsetav.

Varem 

kajastatud

x x KST Erivajadustega 

inimesed ja nende 

esindus- 

organisatsioonid

Pärnu linna 

sotsiaalhoolekande 

arengukava aastani 

2025 (eesmärk 4: Pärnu 

linn on turvaline ja 

tervist toetav elupaik); 

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid 

 - erasektor

3.1.3 Laste- ja noorte huvitegevuse 

toetamine ja huvihariduse 

võimaluste laiendamine.

Lastel ja noortel on Pärnus 

mitmekülgsed ja kätte-

saadavad võimalused 

huvihariduses osalemiseks. 

Riikliku kultuuriranitsa 

programmi rakendamine 

Pärnus.

Varem 

kajastatud

x x x x x x HO KST, 

kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (6.1.2.)

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - riigieelarve

 - projektid 

 - erasektor

3.1.4 Noorte kaasamine linnaruumi 

planeerimisse. Noorsootöö 

võimaluste suurendamine 

linnaruumis ja 

osavallakeskustes noorte 

turvaliseks vaba aja 

veetmiseks.

Noored on linnaruumi 

planeerimisse kaasatud. 

Linnaruumis on loodud 

mitmekesised vaba aja 

veetmise võimalused.

Varem 

kajastatud

x x x x x x HO KST Pärnu linna haridus- ja 

noortevaldkonna 

strateegia 2021–2035 

(Peaeesmärk 1, 

alaeesmärk 1)

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - projektid 

 - erasektor

3.1.5 Eakatele suunatud 

kultuuritegevuse ning 

põlvkondadevaheliste 

algatuste toetamine.

Eakatel on loodud 

mitmekülgsed võimalused 

kultuuritegevustes osalemiseks 

ja kultuurist osasaamiseks, 

kultuuril on positiivne mõju 

inimeste vaimsele ja füüsilisele 

tervisele.

Varem 

kajastatud

x x x x x x SO KST, 

kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna 

sotsiaalhoolekande 

arengukava aastani 

2025 (eesmärk 4.3: 

Eakad on kaasatud ja 

sotsiaalselt aktiivsed); 

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - projektid



3.1.6 Vähemusrahvuste ja teistest 

riikidest pärit elanike 

lõimimise toetamine 

kultuuritegevustes osalemise 

kaudu.

Kultuur toetab Pärnus elavate 

vähemusrahvuste esindajate 

sujuvat lõimumist Eesti keele- ja 

kultuuriruumi ning aitab kaasa 

kiirele ühiskonda 

sulandumisele.

Varem 

kajastatud

x x x x x x SO, HO, KST kultuuriasutused ja                 

-organisatsioonid, 

haridusasutused, 

Kultuuri-

ministeerium, 

Integratsiooni 

Sihtasutus

Pärnu linna 

sotsiaalhoolekande 

arengukava aastani 

2025 (eesmärk 4.3: 

Eakad on kaasatud ja 

sotsiaalselt aktiivsed); 

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2026

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - riigieelarve

 - projektid 

 - erasektor

3.2.1 Viidasüsteemi arendamine, 

oluliste kultuuriobjektide ja 

kultuuriväärtuslike hoonete 

esiletõstmine ning 

valgustamine linnaruumis.

Kultuur on Pärnu linnaruumis 

hästi nähtav ja leitav, mis 

võimaldab lihtsat orienteerumist 

nii kohalikele kui külalistele.

Varem 

kajastatud

PLO, AT KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.2.1.1.) 

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 - projektid 

 - erasektor

3.2.2 Linna parkide ja rohe- ning 

puhkealade arendamine ja 

rekonstrueerimine, sh 

linnaosade kogukonnaaedade 

arendamine, parkide 

mänguväljakute rajamine ja 

arendamine, valgustuse 

parandamine, suviti 

autovabade tänavate projekti 

elluviimine, sh Supeluse 

tänava muutmine 

atraktiivseks jalakäijate alaks.

Paraneb Pärnu elukeskkond, 

luuakse juurde kvaliteetseid 

vaba aja veetmise võimalusi 

ning paranevad võimalused 

parkides kultuuritegevuste 

harrastamiseks.

Varem 

kajastatud

x x x x x x LMO, TET KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (1.1.2); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimaliku allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

 - projektid 

 - erasektor

3.2.3 Kultuuriväärtuslike hoonete 

renoveerimise toetamine, 

miljööala arendamine, 

pühakodade renoveerimise 

toetamine ning Pärnu jaoks 

oluliste inimeste mälestuse 

jäädvustamine linnaruumis.

Pärnus on säilinud ajalooline 

linnaruum ning Pärnu jaoks 

olulised isikud ja paigad on 

tähistatud.

Varem 

kajastatud

x x x x x x PLO, KST, TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (2.1.6., 2.1.6.1, 

2.1.6.3); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

3.2.4 Pärnu linnaruumi rikastamine 

kunstiga, parkidesse ja 

linnaruumi 

valgusinstallatsioonide, 

kunstiliste väikevormide ja 

skulptuuride loomine.

Eri kunstivormide abil on Pärnu 

linnaruum mitmekülgsem, 

atraktiivsem ja vaheldus-rikkam.

Varem 

kajastatud

x x AT, KST, PLO, 

LMO

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (4.1.1.3.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - projektid 

 - erasektor

TEGEVUSSUUND 3.2. Kultuuri ja loovust toetava elukeskkonna arendamine



Jrk Tegevus Tulemus Tegevuse 

kajastatus

2022 2023 2024 2025 2026 2027-

2030

Vastutaja(d) Partnerid Seosed teiste 

arengukavadega

Allikad ja mõju 

linnaeelarvele

1.1.1 Kooliõpilastele võimaluste 

loomine kvalifitseeritud 

treenerite käe all erinevate 

spordialadega tutvumiseks.

Spordimessi korraldamine 

võimaldab lastel osa saada 

kvalifitseeritud treenerite poolt 

läbi viidavatest spordi-tundidest 

erinevatel spordialadel.

Uus algatus x x x x x x KST, HO EOK, Pärnumaa 

Spordiliit, 

haridusasutused

Allikad:

 - EOK toetus 

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus 

 - spordiklubid

1.1.2 Atraktiivsete 

koolispordisündmuste viimine 

võimalikult paljude 

koolinoorteni.

Võimalikult paljudele Pärnu 

kooliõpilastele on loodud 

võimalused mõõduvõtuks ja 

kooliväliseks omaalgatuslikuks 

tegevuseks. Lapsed ja noored 

väärtustavad sportlikku elulaadi. 

Koolispordi kaudu jõuavad 

talendikad noored 

saavutusspordini. 

Uus algatus x x x x x x HO, KST, MTÜ 

Pärnumaa 

Koolisport

Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit, 

MTÜ Pärnumaa 

Koolisport

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus 

1.1.3 Ettevõtete sporditegevuse 

populariseerimine Pärnus.

Pärnu asutuste ja ettevõtete 

kollektiivid osalevad aktiivselt 

sporditegevustes ning asutused 

ja ettevõtted toetavad töötajate 

liikumis- ja sportimisvõimalusi.

Uus algatus x x x x x x KST, AT Pärnumaa Spordiliit, 

Pärnu Spordiliit, 

asutused ja 

ettevõtted

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.1.4 Sportimis- ja 

liikumisvõimaluste 

parendamine 

haridusasutustes (sh 

Tammsaare kooli staadioni 

renoveerimine).

Haridusasutuste ruumid ja 

ümbrus on keskkonna-

sõbralikud ning suurenenud on 

õppijate liikumisharjumus.

Varem 

kajastatud

HO KST, 

haridusasutused

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (6.1.2.2.4.) 

Pärnu linna haridus- ja 

noortevaldkonna 

strateegia 2021–2035 

(alaeesmärk 1); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

EESMÄRK 1. Pärnus on liikumist ja sporti soodustavad tingimused.

TEGEVUSSUUND 1.1. Liikumisharrastuse propageerimine ja soodustamine kogu elukaare ulatuses



1.1.5 Lastele ja noortele 

mitmekülgsete vaba aja 

veetmise võimaluste loomine 

linnaruumis (sh välijõusaalid, 

rulapargid jm).

Linnaruum toetab laste ja noorte 

tervislikke eluviise ja aktiivset 

liikmist vabas õhus. 

Tänavaspordirajatiste 

kavandamisel ja rajamisel 

konsulteeritakse valdkonna 

spetsialistide ja 

organisatsioonidega, et tagada 

kvaliteetsed lahendused.

Varem 

kajastatud

x x x x x x LMO, Pärnu 

Spordikeskus

KST, 

noortekeskused

Pärnu linna haridus- ja 

noortevaldkonna 

strateegia 2021–2035 

(alaeesmärk 1)

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.1.6 Liikumisharrastuse projektide 

toetamine

Pärnus on mitmekülgsed 

võimalused spordiga ja 

liikumisharrastusega 

tegelemiseks ning projektide 

läbiviimiseks kogu oma-

valitsuse territooriumil.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST, HO Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.1. ja 3.6.1.); 

Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 

 Olemasolev meede

1.1.7 Erivajadustega inimeste 

sportimise ja liikumise 

võimaluste toetamine.

Spordirajatiste loomisel ja 

arendamisel arvestatakse 

erivajadustega inimestega. 

Sporditegevuste ja -sündmuste 

korraldamisel tehakse koostööd 

erivajaduste inimeste 

organisatsioonidega, et tagada 

kõigile juurdepääs.

Varem 

kajastatud

x x x x x x SO, KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid, 

erivajadustega 

inimeste esindus-

organisatsioonid

Pärnu linna 

sotsiaalhoolekande 

arengukava aastani 

2025 (eesmärk 4.2 

Kõikidele põlvkondadele 

on avalikus ruumis 

erinevaid võimalusi 

tervislikult liiklemiseks, 

liikumiseks ja sotsiaalse 

sidususe 

suurendamiseks)

Allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.2.1 Spordiväljakute rajamise 

kontseptsiooni koostamine ja 

sidumine linnaruumi 

planeeringutega.

Pärnul on pikaajaline kava 

spordiväljakute rajamiseks kogu 

omavalitsuse territooriumil.

Uus algatus x x KST, LMO, PLO AT Allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.2.2 Olemasolevate spordirajatiste 

arendamine ja 

kaasajastamine ning uute 

spordirajatiste ehitamine 

sportimisvõimaluste 

mitmekesistamiseks Pärnus.

Kvaliteetne ja kaasaegsetele 

tingimustele vastav spordi- ja 

liikumisharrastuse taristu loob 

võimalused tegeleda eri 

spordialadega nii 

professionaalsel kui ka 

harrastajate tasemel eri Pärnu 

piirkondades ning korraldada 

tiitlivõistlusi.

Varem 

kajastatud

x x x TET, LMO, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.10.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.1 Laskespordialade 

harrastamiseks taristu 

arendamine.

Pärnus on paremad võimalused 

laskespordiga tegelemiseks.

Uus algatus ERA KST Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - riigieelarve

TEGEVUSSUUND 1.2. Kaasaegse ja mitmekülgse sporditaristu arendamine ja aastaringset liikumist võimaldavate tingimuste loomine



1.2.2.2 Rannapallimängualade 

harrastamisvõimaluste 

arendamine sisetingimustes.

Pärnus on mitmekülgsed ja 

kõrgetasemelised võimalused 

spordiga tegelemiseks.

Uus algatus x ERA KST Võimalikud allikad:

 - erasektor

 

 Võimalusel linna 

kinnistu kasutusse 

andmine

1.2.2.3 Sulgpalli- ja tennisehalli 

rajamine.

Pärnus on paremad tingimused 

sulgpalli ja tennisega 

tegelemiseks nii harrastus- kui 

ka professionaalsel tasemel 

ning võistluste läbiviimiseks.

Uus algatus x x x x ERA, LMO Spordiklubid Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 

 Linna kinnistute 

kasutusse andmine

1.2.2.4 Mai kultuuri-, spordi- ja 

vabaajakeskuse 2. etapp - 

spordiruumid (Metsa 19).

Metsa 19 hoonesse (endised 

ujula ruumid) on rajatud 

võimalused erinevate 

spordialade harrastamiseks (sh 

võimlemisalad ja tänavasport).

Varem 

kajastatud

x x KST, TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.19.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimaliku allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.5 Jalgpalliga tegelemiseks 

vajaliku taristu arendamine, 

sh Loode-Pärnu 

jalgpallikeskuse rajamine 

koos olmeruumidega ning 

harrastustasemele suunatud 

jalgpalliväljakute rajamine 

Pärnu linna eri piirkondades.

Pärnus on mitmekülgsed 

võimalused jalgpalliga 

tegelemiseks, Pärnus on head 

võimalused jalgpallivõistluste ja -

treeningute läbiviimiseks. 

Osavaldades on loodud 

võimalused jalgpalliga 

tegelemiseks harrastajatele.

Varem 

kajastatud

x x LMO, TET, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.1. ja 

3.5.1.2.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.6 Jäähalli rajamine. Pärnus paranevad võimalused 

uisutamise ja jäähokiga 

tegelemiseks.

Varem 

kajastatud

ERA, LMO Spordiklubid Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.3, 

3.5.1.20.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 

 Võimalusel linna 

kinnistu kasutusse 

andmine

1.2.2.7 Sõudestaadioni rajamine. Pärnu jõel on loodud turvalised 

tingimused sõudespordiga 

tegelemiseks ja sõudevõistluste 

läbiviimiseks.

Varem 

kajastatud

PLO, KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.13.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.8 Audru spordihoone 

arendamine, sh maakütte 

ehitamine.

Audru osavalla ja teiste Pärnu 

elanikel on kaasaegsemad 

võimalused spordiga 

tegelemiseks.

Varem 

kajastatud

x KST, TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.7.)

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.9 Tehnikaspordivõimaluste 

arendamine Pärnus, sh 

Paikuse motokrossiraja 

arendamine.

Pärnus on mitmekesised 

võimalused moto- ja 

tehnikaspordiga tegelemiseks 

ning võistluste korraldamiseks.

Varem 

kajastatud

x KST, TET Spordiklubid, HO Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.8.)

Allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - linnaeelarve



1.2.2.10 Kalevi sõudebaasi 

renoveerimine.

Paranevad Pärnu ja teiste Eesti 

sõudjate treeningtingimused.

Varem 

kajastatud

ERA TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.11.)

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - riigieelarve

 - linnaeelarve

1.2.2.11 Pärnu Rääma Sõudekeskuse 

viimase etapi (võistlustaristu) 

väljaehitamine ja Rääma 

väliujula tingimuste 

parandamine.

Paranevad Pärnu ja teiste Eesti 

sõudjate treening- ja 

võistlustingimused.

Varem 

kajastatud

ERA TET Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.12.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - riigieelarve

 - linnaeelarve

1.2.2.12 Pärnu Lastestaadioni 

olmehoone renoveerimine.

Paranevad Pärnu 

Lastestaadioni kasutajate 

tingimused, sh riietus- ja 

pesemisvõimalused.

Varem 

kajastatud

x LMO, TET, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.14.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.13 Tõstamaa staadioni 

kaasajastamine

Tõstamaa ja teiste Pärnu 

piirkondade elanikel on 

paremad võimalused 

sportimiseks ja staadion pakub 

kaasaegseid tingimusi 

harrastajatele ja sportlastele.

Varem 

kajastatud

x Tõstamaa 

osavallakeskus, 

TET

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.16.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.14 Rannastaadioni 

harjutusväljaku 

renoveerimine ja autoparkla 

rajamine.

Rannastaadion pakub 

kasutajatele paremaid 

võimalusi harjutamiseks ja 

treenimiseks.

Varem 

kajastatud

x x x LMO, TET, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.18.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Võimalikud allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

1.2.2.15 Pärnu jahilaskmiskeskuse 

rajamine Räämale.

Pärnus on loodud võimalused 

jahilaskmisega tegelemiseks 

ning võistluste korraldamiseks. 

Uus algatus x ERA KST Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - projektid

 - riigieelarve

 - linnaeelarve

1.2.3 Suuremate spordibaaside 

vastavuse tagamine 

rahvusvaheliste võistluste 

läbiviimiseks vajalikele 

nõuetele.

Paranenud on spordiga 

tegelemise võimalused Pärnus 

ning Pärnus korraldatakse 

rahvusvahelistele nõuetele 

vastavaid spordisündmusi.

Varem 

kajastatud

x LMO, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.17.)

Võimalikud allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve



1.2.4 Välispordirajatiste ning spordi-

ja terviseradade arendamine 

ning rajamine erinevates 

linnaosades ja piirkondades 

(sh multifunktsionaalsed 

spordiväljakud, 

ekstreemspordialade 

harrastamiseks vajalikud 

rajatised, Munamäe pargi 

rekonstrueerimine ja sinna 

betoonrulapargi rajamine, 

välijõusaalide rajamine ja 

arendamine Paikusel, 

Tõstamaal, Audrus, Ahastes, 

Reiu-Raeküla rekreatsiooniala 

arendamine), programmi 

„Hoovid korda“ laiendamine, 

et toetada olemasolevate 

spordi- ja mänguplatside 

kordategemist ning 

hoogustada hoovisporti.

Kogu Pärnu linna territooriumil 

on mitmekesised ja kvaliteetsed 

võimalused spordiga ja liikumis-

harrastusega tegelemiseks.  

Varem 

kajastatud

x x x x LMO, TET, Pärnu 

Spordikeskus

KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.5.1.6., 3.5.1.9. 

ja 3.5.1.10.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve

 - erasektor

1.2.5 Kergliiklusteede võrgustiku 

edasiarendamine ja 

tingimuste parandamine.

Ulatuslik ja kvaliteetne 

kergliiklusteede võrgustik 

soodustab mitmekülgseid 

liikumisvõimalusi ja tervislikke 

eluviise.

Varem 

kajastatud

x x x x x x LMO, TET KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (2.2.2.1.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.2.6 Jalgrattaga liikumise 

võimaluste arendamine, sh 

jalgrattaparklate rajamine ja 

uuringute läbiviimine.

Pärnu on jalgrattaga liiklemiseks 

mugav ja turvaline linn.

Varem 

kajastatud

x x x x x LMO, TET KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (2.2.2.1.14. ja 

2.2.2.1.15.)

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.2.7 Olemasolevate parkide 

korrastamine ja uute 

pargialade loomine.

Pargialad loovad võimalusi 

vabas õhus sportimiseks ja 

liikumiseks. Loodud on uus 

discgolfirada.

Varem 

kajastatud

x x x x x x LMO KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (1.1.2.1. ja 

1.1.2.2.)

Allikad:

 - projektid

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

1.2.8 Linnaruumi arendamisel 

liikumise ja sportimise 

vajadustega arvestamine.

Pärnu teede ja tänavate ning 

avaliku ruumi arendamisel on 

silmas peetud liikumist ja 

sportimist soodustavate 

tingimustega (äärekivid, 

valgustus, ristmikud jm).

Varem 

kajastatud

x x x x x x PLO, TET KST Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2021-

2025 (2.1.5.)

Allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

2.1.1 Spordi tegevustoetuste 

põhimõtete uuendamine ja 

ajakohastamine ning 

osapoolte kaasamine.

Sporditegevuste rahastamine 

on ajakohane ja paindlik, võttes 

arvesse valdkonna vajadusi.

Uus algatus x x x x x x KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

EESMÄRK 2. Pärnus on terviklikult toimiv spordisüsteem.

TEGEVUSSUUND 2.1. Spordivaldkonna asutuste ja organisatsioonide tegevuse ja spordisündmuste korraldamise toetamine



2.1.2 Spordi- ja liikumisharrastuse 

statistika kogumine, uuringute 

tellimine ja mõjude 

analüüsimine.

Spordivaldkonna korraldamine 

Pärnus on teadmistepõhine ning 

see lähtub ajakohasest ja 

ülevaatlikust statistikast. 

Statistikakogumine ja -analüüs 

on regulaarne tegevus, mis 

aitab hinnata tegevuste 

tulemuslikkust.

Uus algatus x x KST Spordiliidud, AT, 

Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.1.3 Spordivaldkonna asutuste ja 

organisatsioonide regulaarse 

koostöö ja infovahetuse 

edendamine.

Pärnu spordivaldkonnas 

tegutsevad asutused ja 

organisatsioonid kohtuvad, 

jagavad informatsiooni ning 

koordineerivad tegevusi 

regulaarselt.

Uus algatus x x x x x x KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.1.4 Spordiklubide tegevuse 

toetamine, 

esindusvõistkondade toetuse 

fondi suurendamine ning 

stipendiumide maksmine 

noortele perspektivikatele 

sportlastele.

Tegevustoetuste süsteemi 

kaudu toetatakse Pärnu linnas 

asuvate ja tegutsevate 

spordiklubide noortespordi 

korraldamisega seotud kulude 

(treenerite töötasu, 

spordiehitiste ja -rajatiste 

majandamine ja rentimine) 

osalist katmist ning 

esindusvõistkondade ja 

esindussportlaste tegevust.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

2.1.5 Kultuuri- ja 

spordiinfosüstemide 

arendamine.

Pärnu elanikel ja külalistel ning 

spordikorraldajatel ja 

tugiteenuste pakkujatel on 

ajakohane ja ülevaatlik 

informatsioon valdkonnas 

toimuvatest sündmustest.

Varem 

kajastatud

x x x x x x IT teenistus, KST AT, spordiasutused 

ja -organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.7.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

2.2.1 Treenerite järelkasvu ja 

noorte treenerite Pärnu linna 

asumise toetamine.

Pärnu on noortele 

sporditreeneritele atraktiivne elu- 

ja töökoht, mis loob võimalusi 

professionaalseks arenguks.

Uus algatus KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve

 - riigieelarve

 - erasektor

2.2.2 Spordivaldkonna 

täienduskoolituste 

korraldamine Pärnus.

Treeneritel ja sportlastel on 

võimalus Pärnus osaleda 

mitmekülgsetel ja kvaliteetsetel 

koolitustel.

Uus algatus KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid (sh 

Pärnu Spordiliit, 

Pärnumaa Spordiliit 

ja TÜ Pärnu Kolledž)

Võimalikud allikad:

 - linnaeelarve 

 - omapanus

TEGEVUSSUUND 2.2. Treenerite ja sportlaste toetamine, tunnustamine ja järelkasvu soodustamine



2.2.3 Saavutus- ja noortespordi 

tugivõrgustiku arendamine, 

ligipääsu võimaldamine 

tugispetsialistide teenustele 

ning koostöös 

haridusasutustega 

tugispetsialistide (sh 

sporditerapeudid, massöörid) 

ettevalmistamine.

Sportlastele on tagatud 

asjakohane ja operatiivne 

ligipääs tugispetsialistide 

teenustele.

Uus algatus ERA KST, 

Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid, 

haridusasutused

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - linnaeelarve

2.2.4 Silmapaistvate treenerite ja 

edukate sportlaste 

tunnustamine.

Pärnu linn märkab ja tunnustab 

edukaid sportlasi ja treenereid 

ning väärtustab 

märkimisväärset kohaliku 

spordielu arengu toetamist.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.6.)

Allikad:

- linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

Olemasolev meede.

3.1.1 Spordisündmuste sotsiaalsete 

ja majanduslike mõjude 

hindamine.

Olulisemate spordivõistluste ja 

liikumisharrastuse sündmuste 

kohta on läbi viidud otseste ja 

kaudsete sotsiaal-majanduslike 

mõjude hindamine, mis toob 

välja spordisündmuste panuse 

ettevõtlusse, tervislikke eluviise 

toetavate hoiakute 

kujundamisse ning linna 

kuvandi loomisse.

Uus algatus KST, AT Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - linnaeelarve

 

Ühe uuringu maksumus 

sõltuvalt mahust 

orienteeruvalt 5000-15 

000 eurot

3.1.2 Keskkonnahoidliku 

spordikorralduse põhimõtete 

juurutamine.

Pärnus korraldatavad 

spordisündmused arvestavad 

keskkonnahoidlikkuse ja 

säästlikkuse põhimõtetega, 

sündmuste läbiviimisel võetakse 

eesmärgiks vähendada 

sündmuste korraldamisega 

kaasnevat ökoloogilist jalajälge.

Uus algatus x x x x x x KST, LMO AT, spordiasutused 

ja -organisatsioonid

Pärnu turismistrateegia 

2025 (eesmärk 4: 

rohepööre)

Allikad:

 - erasektor

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

3.1.3 Taotluste esitamine 

suurvõistluste toimumiseks 

Pärnus.

Suursündmuse läbiviimine 

toetab Eesti jalgpallikultuuri 

arengut ja Pärnu kui 

sporditurismi sihtkoha mainet.

Uus algatus x Spordiliidud, 

spordiklubid

KST Pärnu koalitsioonileping 

2021-2025

Võimalikud allikad:

 - erasektor

 - riigieelarve

 - linnaeelarve

EESMÄRK 3. Pärnu on mitmekülgsete ja kõrgetasemeliste spordisündmuste toimumispaik.

TEGEVUSSUUND 3.1. Eesti ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste ning rahvaspordisündmuste korraldamine ja turundamine



3.1.4 Spordisündmuste 

korraldamise toetamine.

Pärnus on soodsad tingimused 

eri spordialade tiitlivõistluste ja 

rahvaspordi-sündmuste 

läbiviimiseks, mis innustavad 

inimesi spordiga tegema ning 

toovad linna spordihuvilisi 

külalisi.

Varem 

kajastatud

x x x x x x KST AT, spordiasutused 

ja -organisatsioonid

Pärnu linna arengukava 

2035 tegevuskava 2022-

2026 (3.3.); Pärnu 

koalitsioonileping 2021-

2025

Allikad:

 - linnaeelarvest 

rahastatud põhitegevus

 - riigieelarve

 - erasektor

Olemasolev meede.

3.1.5 Spordivõistluste ja 

rahvaspordiürituste 

turundamine ning 

sporditurismi arendamine.

Sport ja liikumisharrastus on 

tihedalt seotud Pärnu 

turismivaldkonna strateegia ja 

tegevuskavaga, linnas 

toimuvaid spordisündmusi ja 

liikumisharrastuse võimalusi 

turundatakse nii siseriiklikult kui 

ka rahvusvaheliselt. Sport ja 

liikumisharrastus on Pärnut 

tutvustavates materjalides 

selgelt esile tõstetud.

Varem 

kajastatud

x x x x x KST, AT Spordiiasutused ja                 

-organisatsioonid

Pärnu turismistrateegia 

2025 (eesmärk 1: 

turismi taastumine ja 

külaliste arve 

suurendamine ning 

eesmärk 2: sihtkoha 

atraktiivsuse 

suurendamine)

Allikad:

 - linnaeelarve 

(põhitegevuse raames)

 - riigieelarve

 - erasektor


