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1925. aastal kirjutab Pärnu linnavalitsus: �Pär-
nu linna arhiiv on ainult vana dokumentide ja raa-
matute hoidmise koht. Hariduseliseks otstarbeks
seda ei tarvitata.� Arhiivi väärtust mõistsid küll
baltisaksa ajaloolased, kelle palkamist ei pidanud
linnavalitsus aga vajalikuks. W. Stillmarki töölepin-
gut ei pikendatud. Puuduvad andmed H. Laak-
manni kandidatuuri arutamise kohta. Riigi Kesk-
arhiivi direktori O. Liivi ettepanekud linnaarhivaari
ametisse võtmise kohta jäid tähelepanuta. Teadus-
alast ettevalmistust omava arhivaari J. Olveti pal-
kamine 1942. aastal oli seotud linnas laiali asetse-
vate arhiivifondide kogumisega. Siis aga jäi täie-
õiguslik arhivaar keskvõimu vastuseisu tõttu ame-
tisse nimetamata. Pärnu arhiiv on ikka jäänud kesk-
ja kohaliku võimu vahele.

Juba vaadeldaval perioodil kogunes arhiivi do-
kumente, mis ei olnud otseselt seotud Pärnu Lin-
navalitsuse tegevusega. Arhiiv oli midagi enamat
kui omavalitsuse arhiiv. Pärnu ja Pärnumaa Arhii-
viks nimetamine 1940. aastal oli seega ka varase-
mat arengut silmas pidades õigustatud.

Säilitustingimuste poolest oli Pärnu Linnaar-
hiiv vaadeldaval perioodil üks paremaid. Riigiar-
hiivi 1924. aasta tegevuse aruandes märgitakse:
�Kõige paremad arhiiviruumid Eesti linnades on
aga Pärnus, kus juba 1907. aastal tule- ja vargakin-
del suur aknatu, keskkütte, elektrivalgustuse ja
ventilaatoriga varustatud ruum ehitati.�

Dokumentidest nähtub, et juba 1935. aastal anti
üks arhiivi hoidla kõrval asuv ruum ajutiselt võim-
la kasutusse. Niisuguse protsessi hilisem jätkumi-
ne on tugevalt mõjutanud arhiivi arengut ja ka prae-
gust olukorda. Pärnu arhiivi seni kõige tugevama
külje � heade säilitustingimuste � hoidmine oleks
vajanud rohkem vahendeid ja ka tähelepanu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et autori töö on täit-
nud eesmärgi ning väärib kõrget positiivset hin-
nangut. Tuleb nõustuda autori järeldusega, et vaid
toodud dokumentide põhjal jääb pilt Pärnu Linna-
arhiivist aastatel 1918�1940 mõnevõrra fragmen-
taarseks.

Üks täiendavat uurimist vajav valdkond on
provintsiaalarhiivide loomise ettevalmistamine
kolmekümnendatel aastatel. Provintsiaalarhiivi
ühe võimaliku asukohana oli kirjanduse andme-
tel välja pakutud ka Pärnu.

Kati Kasemetsa bakalaureusetöö äratab kind-
lasti huvi ja leiab kasutajaid, kui ta jääb säilitami-
sele vähemalt Eesti suurematesse arhiividesse.
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12. juunil 1998 kaitses Kati Kasemets Tallinna
Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonnas
bakalaureusetööd teemal �Pärnu Linnaarhiiv
1918-1940. Dokumente ja materjale�.

Kati Kasemetsa töö käsitles seni vähe uuri-
tud osa Eesti kohalike arhiivide võrgu kuju-
nemisest. Teema on kindlasti ajakohane ning

aktuaalne, eriti seoses arhiiviseaduse jõustumise
ja arhiivinduse reformidega.

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli autor seadnud
Pärnu Linnaarhiivi tegevust kajastavate dokumen-
tide kogumise Eesti Riigiarhiivis asuvatest Eesti
Vabariigi (1918-1940) aegsete asutuste arhiivifon-
didest. Kasutati arhiivinõukogu, haridusministee-
riumi, Vabadussõja ajaloo komitee, Pärnu linnava-
litsuse, Eesti omavalitsuse haridusdirektooriumi
arhiivinduse ala voliniku ja Pärnu Linna TSN täi-
tevkomitee fonde. Töös on ära toodud kõik leitud
dokumendid ja neid on kommenteeritud eriosas.

Sissejuhatuses käsitletakse arhiivi mõistet ja
arhiivide rolli ühiskonnas. 19. sajandi lõpul ja
20. sajandi algul teadusasutuse ilme võtnud Pär-
nu Linnaarhiivi töö soikumine vaadeldaval perioo-
dil on kindlasti tugevasti mõjutanud asutuse eda-
sist saatust ning see väärib kindlasti uurimist. Ar-
hiivide ülesanne on laiem kui ühiskonnale vajali-
ku informatsiooni alalhoidmine. Võrdselt peaksid
olema esindatud materjali järjepidev kogumine,
kindel säilitamine, teaduslik korrastamine ja kasu-
tamise võimaldamine. Pärnu linnaarhiivil olid kä-
sitletaval perioodil parimad säilitamistingimused
Eestis, kuid sellest jäi arenguks väheseks. Linnas
on alati olnud ja olid ka siis olemas inimesed, kes
arhiivi kasutasid ja selle väärtust hindasid. Kahjuks
pole neil alati otsustajatele piisavat mõju olnud.

Arvestades arhiivinduslike publikatsioonide
piiratud hulka, on töö esimeses peatükis toodud
ülevaade kogu Eesti arhiivindusest aastatel 1918-
1940. Linnaarhiivide, eriti Tallinna Linnaarhiivi
tegevuse põhjalikum käsitlemine oleks võimaldanud
autoril siiski dokumente veelgi paremini kommen-
teerida. Uurides Pärnu Linnaarhiivi arengut sellel
perioodil, jääb autor oma kommentaarides tagasi-
hoidlikuks, rohkem osundades dokumentides sisal-
duvatele probleemidele kui neid analüüsides.

Arhiivi arengut enam mõjutanud probleemiks
vaadeldaval perioodil on vastavat teadusalast
ettevalmistust omava linnaarhivaari puudumine.
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