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Kuppelmaastik
ootab pumpama
Spordilembesed pärnakad võivad rõõmustada linna tänavuse kaasava eelarve abil Kesklinna silla kõrval valminud 170 meetri pikkuse pump track’i
ehk rattaraja üle, mis on esimene
omalaadne Eestis.
Eile pump track’il käinud rattatrenni lapsed olid uudsest rajast nii vaimustunud, et ei tahtnud seal sõitmist
kuidagi lõpetada. Uuel rajal esimesi
ringe teinud maastikurattasõidu Eesti
teatekrossi meister Joosep Mesi sõnul
on künklik rada on väga äge.
Pump track’i ehk maakeeli pumpa-

sõitjal tuleb imiteerida pumpamist: rattal olles peab ratast künkast
üles tõmbama ja alla sõites kiiruse
suurendamiseks suruma. Lõppeesmärk on sõita enda valitud trajektooril nii, et kordagi ei peaks pedaalidega
hoogu juurde andma.
Peale BMXi-sõitjate sobib pump
track rulluisutajatele ja rulatajatele.
Pump track’i ehitamise eestvedaja
Margo Märtsoo kinnitusel sobib rada
igas vanuses spordihuvilistele. “Kindlasti tuleks kanda kiivrit ja kui võimalik, siis kaitsmeid,” toonitas ta. (PP)
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Pärnuga ühinejaid ootab
sada kilo karamellkomme
Laupäeval

meenutatakse Eesti
taasiseseisvumist
Eesti taasiseseisvumise 25. aas-

tapäeval võib Pärnus kuulata
omaaegsete linnajuhtide ja ajakirjanike muljeid, ranna kõlakojas on aastapäevale pühendatud
kontsert.
Ülehomme kell 14 on kõik
oodatud Nikolai 8 asuvasse linnakodaniku majja (pildil), kus
saab näha 2013. aasta oktoobris lindistatud Margus Tammekivi, Jaak Saarniidu, Jane Metsa, Marge Aija, Ada Kraagi, Liina Maaste, Teet Roosaare ja
Helga Kogeri videomälestusi.
Kell 16 algab ranna kõlakojas tasuta kontsert, kus esinevad
Jana Tringi erakooli laulustuudiod, naiskoor Põllepaelad,
Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor, rahvatantsurühm Sassis
Sussid ja Piccolo Folk. (PP)

Monomaffia
maraton algab
koerasöömisega
Täna algab Endla teatris festival Monomaffia, kus publiku
ette tuuakse kaheksa monola-

vastust.

Viiendatkorda toimuv festival algab kell 16.45 teatri sammassaalis, kus linnapea traditsiooniliselt joonistab festivalilogo leivaviilule kirsi ja kuulutab teatrisündmuse avatuks.
Järgneb esimene lavastus programmis, Lauri Saatpalu (VAT
teater) Jevgeni Griškovetsi loos
“Kuidas ma koera sõin”.
Kolme päeva jooksul astuvad lavale näitlejad Eestist,
USAst, Austriast, Soomest ja
Slovakkiast. Festivalil kohtuvad
õpilane ja õpetaja: kaugeim tulija, USA näitleja, miim ja koomik Bill Bowers on kunagi andnud draamatunde Julia Rosa
Stöcklile Austriast.
Lavastusi hindab eesti teatriinimestest žürii koosseisus
Sven Karja, Ott Kilusk, Karl
Edgar Tammi, Riina Orusaar ja
Tampere teatri lavastaja Lasse
Lindeman. Ülehomme õhtul
kuulutatakse pärast viimase lavastuse lõppu välja festivali
grand prix ehk suure kirsi auhind, peale selle antakse välja
publikuauhind, mille määrab
üheksast eri elualalt teatrisõbrast koosnev žürii.
Festivali korraldavad MTÜ
Arenduskeskus Pro Magister ja
Endla teater. Monomaffia tehnikajuht on Endla direktor Roland Leesment, tegevjuht Viivika Orula ja kunstiline juht IngomarVihmar. (PP)

Teet Roosaar

Kui

esmaspäevast
kogunema hakka-

vad seitsme omavalitsuse volikogud Pärnuga ühinemise heaks kiidavad, tõstetakse
Pärnu linna sildid poolesaja kilomeetri kaugusele Tõstamaa valda.
Kastna küla elanikud võivad pärast järgmise aasta sügisel toimuvaid Pärnu linnavolikogu valimisi
uhkusega öelda, et nad elavad ligemale 58 000 elanikuga linnas, mille ühest otsast teise sõitmiseks kulub üle tunni. Mis sest, et ühtegi senise Tõstamaa valla esindajat ei
pruugi uues rahvaesinduses olla,
see-eest jagati suurvalda propageerivatel üritustel laiali 100 kilogrammi karamellkomme.
“Koos jõuame rohkem!” seisab
kommidel, millega järgmisest nädalast algavatel tutvustamisüritustel kokku ei hoita. Turunduskuludeks on plaanitud euro elaniku
kohta ja peale suu magusaks tegemise potsatab 5. septembril tulevase Suur-Pärnu elanike postkastidesse üle 25 000 ühinemist selgitava
trükise.
Pärnumaa omavalitsuste liidu
(POL) kodulehel on avaldatud Are,

Audru, Paikuse,

Sauga, Tori ja Tõstamaa valla ja Pärnu linna ühine-

mislepingu projekt, mille lisasid
Pärnumaa omavalitsuste ühinemise koordinaator Margit Suhhostavets eile üles laadis.
Esimesena seitsmest volikogust
hakkab projekti esimest korda lugema Sauga vallavolikogu, mis vallasekretär Anne Annuse teatel võib
koguneda juba esmaspäeval. Pärnu
linnavolikogu istung on kavandatud 30. augustiks.
Nii volikogu istungitel kui tutvustamisüritustel arutatav ühinemislepingu eelnõu annab
küll aimu liitumise
põhimõtetest, kuid
kõigile küsimustele
ei vasta. Mida enam
suudavad kohalikud
elanikud enda eest
seista, seda detailsemalt eri probleeme
kokkuleppesse kirjutatakse.

nikke kas veerand või viiendik.
Toimetuse arvutuste kohaselt
võivad mandaadid valijate arvu arvestades ringkondade vahel jaguneda: 30 linnast ja 13 maalt. Samasugust proportsiooni ennustas Ko-

senkranius, tõdedes, et nii 43- kui
51-liikmelises volikogus jäävad linnaelanikud domineerima.
Pärnu Postimees hoiatas juba
kevadel, et suurvallas hakkavad otsustama erakonnad ja senistel piirkondlikel valimisliitudel (peale Pärnu) on raske viieprotsendist valimiskünnist ületada. Kuna Are, Audru, Paikuse, Sauga, Tori ja Tõsta-

29.08 kell 18 Urge raamatukogus.
30.08 kell 18 Tammiste lasteaias.
31.08 kell 18 Sauga avatud noortekeskuses.
12.09 kell 18 Jõesuu raamatukogus.
13.09 kell 18 Suigu seltsimajas.
14.09 kell 18 Are huvikeskuses.
14.09 kell 18 kohvikus Kuuvarjutus (Selja).
15.09 kell 18 Urumarja laagris.
19.09 kell 18 Tori rahvamajas.

27.09 kell 18 Papsaare lasteaias.
28.09 kell 18 Lindi lasteaias-algkoolis.
29.09 kell 18 Audru vallamajas.

elanikel on esialgu keeruline
ühishuvides kokku leppida, võib
erakondadele vastu seista üksnes
parteidele vastanduv valimisliit,
kus on esindajaid nii linnast kui
maalt.
Suur-Pärnu moodustajad ei valinud osavaldade teed ja otsustasid
senistesse vallakeskustesse jätta
ainult teenuskeskused, mille töötajate arv pole kokku lepitud. Kindel
on vaid, et osa ametnikke (näiteks
sotsiaaltöötaja) on teenuskeskuses
kõigil tööpäevadel, osa (näiteks ehitusnõunik) käib eri teenuskeskuste
vahet.
Kosenkraniuse jutu järgi on iga
teenuskeskuse täpne töötajaskond
ilmselt vastse linnavalitsuse struktuuri küsimus. Samal ajal ei pruugi
senised vallaelanikud asjade kabinetivaikuses otsustamisega päri olla.
Vallavolikogu
asemel on tulevikus piirkondlik
nõukoda, mis namaa

30.09 kell 18 Tõstamaa rahvamajas.
Andmed: Pärnumaa omavalitsuste liit

projekt ei täpsusta. Osa valdu maksab spetsialistide maal hoidmiseks
Pärnust kõrgemat palka, suurt
koormust on võimalik saada üksnes
suurema õpilaste arvuga Pärnu
koolides.
Ühinejate eesmärk on pakkuda
kvaliteetset elukohalähedast alusja põhiharidust ning gümnaasiumiharidust piirkonnas. Tõstamaa
gümnaasiumi ei kaotata, Sauga põ-

hikooli täiskasvanute õppe õpilased
suunatakse Pärnu täiskasvanute
gümnaasiumi.
Lasteaia osalustasu jääb uues
omavalitsuses sõltuvalt elukohast

ütleb,

pole mõeldud otsustamiseks, vaid
nõu andmiseks.
Kas uue linnavolikogu piirkondliku arengu
komisjon ja
teenuskeskusi koordi-

Linnast 30, maalt
13 liiget
Järgmisel sügisel valitava Pärnu linnavolikogu liikmete arvuks on eelnõusse
kirjutatud 43. Valimised toimuvad kahes valimisringkonnas: üks neist moodustatakse Pärnus ja
teine kuues vallas.
Pärnu linnapea
Romek Kosenkranius
rääkis, et linnavalitsus pakkus esmalt volikogu liikmete arvuks 51, kuid enamik
pooldas 43. Valdade
huvi on saada volikogusse võimalikult
rohkem inimesi
vä lj a s t
poolt Pärnut, kuid
nii või

22.08 kell 18 Paikuse vallamajas (Paikuse valla elanikele).
23.08 kell 18 Paikuse vallamajas (Silla küla elanikele).
24.08 kell 18 Seljametsa külamajas.

20.09 kell 18 Aruvälja lasteaias.
22.09 kell 17 Lavassaare lasteaias-külakeskuses.
22.09 kell 19 Jõõpre rahvamajas.

Turunduskuludeks on plaanitud
euro elaniku kohta.

gu nimigi

TUTVUSTUSTUUR VALDADES

duse abilinnõu
kuulda võtavad,
sõltub juba neist.
napea

Mis saab
palkadest ja
toetustest?

UrmaLsuik

-

Sloveen Pavol Seriši “Kas te
jäite oma roaga rahule?” mängkibomö dias, mis kõneleb
ettekandjate ja kelnerite veidrast maailmast. Monomaffia

naa

on

maaela-

Õpilasveos on

kaalukausil kaks
varianti: kas
liikuda odava
kuukaardi
või linna õpilaste tasuta
bussisõidu
poole. Eelnõus on kirjas, et õpilasvedu ja maakondlik ühistransport “kombineeritakse maksimaalsel võimalikul
moel”.

neeriv aren-

Omavalitsuselt
palka saavate
õpetajate töötasu
seatakse sõltuvusse
nende
koormusest ja on
kavas ühtlustada.
Kuidas, seda ühinemislepingu

Pärnu linna silditdõstetakse
kilomeetri kaugusele.

poolesaja

erinevaks. Toimetuse andmetel on
kavas moodustada kolm vööndit
(Pärnu, ümbritsevad vallad ja ääremaa), milles paiknemisest osalustasu sõltub.
Sotsiaalteenused ja toetused
ühtlustatakse, lähtudes toetuste
keskmistest määradest. Seda, kas
mingi toetus suureneb, väheneb või
kaob hoopis, on paslik küsida ühinemislepingu tutvustamiskoosolekul, kui agitaator kommikausiga läheneb.
Ühinejad on reformierakondlikult “vajaduspõhised”, kirjutades
eelnõusse: “Toetusi, mida täna kõigis ühinevates omavalitsustes ei
maksta, hakatakse omavalitsuses
maksma vajaduspõhiselt”.
Suurenev võimekus võimaldab
Suur-Pärnul arendada uusi sotsiaalteenuseid, millest lepingu projekti
on kirja pandud dementsete päevahoid, erivajadustega täisealiste ja noorte tugiteenused ja päevahoid, sotsiaaltransport ja laste
ööhoid.

Shutersock.m

Ühinemis
toetuseks

saab Suur-Pärnu 3,6 miljonit eurot. Sellest kaetakse liitumisega seotud kulud, näiteks saab alla kümne aasta töötanud koondatav peale seaduses sätestatu kolme ja üle kümne aasta töötanud koondatav
kuue kuu töötasu.
Ülejäänust neli viiendikku
kulutatakse iga ühineja investeeringuteks ja viiendik ühisinvesteeringuteks.
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TOETUSED PÄRNU LINNAS
•

•

•

•

Pärnu linnas on ranitsatoetus 50 eurot. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.
Toetust on õigus saada ka siis, kui laps on erivajadusega ja sel põhjusel alustab kooliteed linnast väljaspool.
Sissetulekust sõltumata võivad ühekordset koolitoetust taotleda vanemad, kes on kaotanud töö.
Kui pere sissetulek jääb alla toimetulekupiiri ja soovitakse toetust suuremateks ostudeks nagu koolitarbed,
tuleb lisada kuludokumendid või hinnapakkumised.
Vähekindlustatud pered saavad taotleda toetust ühisüritusel osalemiseks (kuni 50 eurot aastas), huviringide
kulude katteks (kuni 40 eurot kuus), lastelaagri maksumuse katteks (kuni 100 eurot aastas) ja koolitarvete
soetamiseks (kuni 50 eurot).

Shutersock.m

Andmed: Pärnu linnavalitsus

Laste kooliminek viib
kukrust sadu eurosid

Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm.
Sajab hoovihma. Puhub ida-ja kagutuul
4–10 m/s. Öösel on
sooja 10–15, päeval
16–20 kraadi.
Kõige soojem ja
kõige külmem:
1939 +26,1
1949 +6,0
Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja
kohati sajab hoovihma. Puhub kagu-ja
lõunatuul 4–10 m/s.
Öösel on sooja
10–15, päeval
18–22 kraadi.

“Laulan kirikukooris, kellega oleme
Soomes esinemas käinud. Ja seal oleme kohtunud peredega, kes meile vahepeal väga korralikke riideid saadavad,” räägib Heili.
Esimesse klassi minejale maksis
omavalitsus toetust, kui mullu alustas
kooliteed üks Põldarude lastest, kuid
rohkem toetust pere vallalt saanud
pole. “Ühel korral tegime avalduse,
aga meile öeldi ära. Ei teagi, miks,”
märgib pereisa. “Aga äkki saame liiga
hästi hakkama,” naerab ema.
Veiko ega Heili Põldaru ei eelda
annetusi, vaid on ise töökad. Enne

Üksikema,

kes sel sügisel saadab tarkust taga nõudma
viis last, kõiki kooliasju korraga osta
ei suuda. Tõika, et
mitme lapse kooliminek paneb rahakotile põntsu, kinnitab teise lasterikka pere pea. “Seda
summat, kui palju läheb, ei julge vaadatagi,” tõdeb ta.
Veiko ja Heili Põldaru peres Varblas kasvab seitse last, kellest noorim
viiekuune ja vanim 17. Pere lastest
viis läheb septembris kooli.
Kui suure augu viiele lapsele koolikraami ostmine rahakotti jätab?
“Ega seda summat, kui palju läheb,
julge vaadatagi,” nendib pereisa Veiko muigega. “Kui hinda jälgida, saab
hakkama. Peab ju saama,” lisab pereema Heili tõsisemal toonil.
Vanemad tunnistavad, et kooliasjade ostuks nad varem raha koguma
ei hakka, sest nii palju ei ole võimalik
kõrvale panna. Küll on neil omad nipid, kuidas säästlikumalt välja tulla.
“Enne kui ma oste tegema lähen,
vaatan internetist välja, kus poodides
soodustused on, ja koostan nimekirja,” selgitab pereema, kes nõnda käitub kooliasjade ja ka toidu ostmisel.
Aga kui rääkida konkreetsetest
summadest? “Mäletan korda, kui pisemad asjad nagu guašid, paberid,
pliiatsid, savi said ostetud koolilaadalt. Arve oli üle 300 euro,” räägib pereisa ja rõhutab, et rõivad ja jalanõud
tuleb veel eraldi muretseda.
“Vaatad küll, et väiksed asjad, aga
kõik need kokku moodustavad suure
summa. Kui vihikul on juba pilt peal,
on see kohe kallim. Mõnel on näiteks
valemid tagakaanel jälle kallim. Aga
me ostame need valemitega ikka, sest
lastele on seal vajalik lisainfo,” ütleb
pereema. Lisades, et augustisse jäävad hädatarvilikud ostud ja ülejäänu
muretseb pere õppeaasta jooksul vastavalt vajadusele.
Pereema avaldab, et kui rõivastele kulub mõneti vähem, kuna need
pärandatakse vanematelt lastelt noorematele, siis jalanõudega on raskem.
“Jalanõusid ei saa teine laps kanda,
sest need ei sobi kas pikkuse või laiuse poolest. Lapse jalg kasvab nii kiiresti,” selgitab ta, märkides, et seetõttu ostetakse odavamad jalatsid.
Kui palju olete riidekraami-jalanõude muretsemisel abi saanud?

Kui kohe kõigeks raha ei ole,
lükkub osa oste edasi.
Haini Tammeoks
lapsega kojujäämist töötas Heili kohalikus lihaveisekasvatuses, Veiko aga
on raskete masinate nagu harvesteri,
teehöövli ja ekskavaatori operaator.
Lisa on teenitud maasikaid ja sigu
kasvatades. Nüüd on mindud üle lihaveiste peale.
Ka käivad vanemad lapsed suviti
lisaraha teenimas. “Seda raha nad
kooliasjade alla panema ei pea, see on
ikka neile taskurahaks, koolikauba
ostmisega tuleb meil hakkama saada,” ütleb pereema.
Üksikema Haini Tammeoks saadab sel aastal kooli oma viis last, kellest noorim läheb esimesse klassi.
“Loomulikult on raske. Eriti veel, kui
kooliminejaid on mitu,” ei salga ta.

Ema mainib, et kooliasju on ta seni muretsenud vähe. “Jälgin, kui poed
teevad soodustusi. Linnas elades on
see eelis, et saad kas või iga päev midagi juurde osta, isegi kui kool on juba alanud,” ütleb Tammeoks.
Tema arvates säästab nii kõige
enam, sest soodusmüügid algavad
enamasti pärast tarkusepäeva.
Võimalust kooliasjade tarvis raha
kõrvale panna Tammeoksal pole. “Kui
on viis last ja kasvatad neid ilma isa
toetuseta, on raske midagi koguda,”
tõdeb ta.
Suure pere ema ostab asju vastavalt sellele, kui paljuks parajasti jagub. “Kui kohe kõigeks raha ei ole,
lükkub osa oste edasi,” möönab ta.
Tammeoks on veendunud, et
enim tuleb välja käia esimesse klassi
mineja puhul. “Sest talle on vaja osta
kõik asjad. Ja kalleim neist on koolikott,” ütleb ta ja lisab, et õnneks aitavad teda jõudumööda laste vanaema
ja tolle elukaaslane.
Mille pealt üldse saab viie lapse
puhul kokku hoida? “Vanemad lapsed
saavad kasutada neid kooliasju, näiteks pliiatseid, mis varasematel aastatel ostetud,” kinnitab pereema. “Osa
rõivaid läheb ühelt lapselt teisele.
Kindlasti tuleb osta uued vahetusjalanõud, sest lapsed kasvavad kooliaasta jooksul. Ja üldiselt on vanad jalanõud omadega päris läbi.”
Emal on aidanud hakkama saada
pere ja Pärnu linnavalitsus. “Kui sain
toimetulekutoetust, esitasin linnavalitsusele kooliasjade ostutšekid ja maksti. Paari aasta eest sain pojale linna abiga botased. Samuti ei ole ma pidanud
laste töövihikute eest maksma,” avaldab ta. Nüüd on võimalus esitada avaldus linnalt ranitsatoetuse saamiseks.

4 –10m/s

Pärnu
16...20

KOLME PÄEVA PROGNOOS
18...22
Reede
19...22
Laupäev
20...25
Pühapäev

Päike tõuseb täna 5.50, loojub 21.00.

Sindi jagab Rajale ja
Andersonile kokku 2500 eurot
Üleeile otsustas Sindi linnavalitsus, et premeerib Rio olümpial
osalenud Sindi sportlasi Allar
Rajatja Sten-Erik Andersoni.

Raja preemia suurus on 1500
kes oli varumehena valmis vajadusel põhimehi asendama, saab 1000 eurot.
“Asendaja pidi samas mahus
trenni tegema ja vaimselt valmis
olema, mille tõttu tuleb ka tema
eurot ja Anderson,

Teele Talve

3

pingutust hinnata. Osaliselt on
selles panus tulevikku, sest ilmselgelt on Andersonil tulevastele tiitlivõistlustele üha enam asja. Loodame temalt vägevaid
emotsioone,” rääkis Sindi linnapea Marko Šorin.
Šorini teatel tahab Sindi linnavalitsus korraldada olümpialastele 28. augustil vastuvõtu. (PP)

SAPTKi aktsiooni toetasid
kogenumad inimesed
Kalev Vilgats
Eile keskpäevast kolme tunni
jooksul oli pärnakatel võimalus
anda Rüütli ja Munga tänava
ristil allkirju rahvaalgatuse
õiguse taastamiseks, toetuslehti täitsid ja infovoldikuid võtsid
kaasa peamiselt vanemad inimesed.
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldatud aktsioon rahvaalgatuse
õiguse taastamiseks hõlmab selle nädala jooksul kuut linna.
Pärnakatega suhtlesid kõik
SAPTKi juhatuse liikmed: Varro
Vooglaid, Markus Järvi ja Toomas Vooglaid.
Senise kogemuse põhjal kinnitas Varro Vooglaid, et pole ühtki inimest, kes oleks rahvaalgatuse õiguse taastamise vastu.
Selle aasta jaanuaris korraldas
Turu-uuringute AS küsitluse, et
saada faktidele tuginev teadmine sellest, kui suur osa Eesti
ühiskonnast peab praegust rahva kaasamist poliitiliste otsuste
langetamisse piisavaks ja kui pal-

jud sooviksid näha otsedemokraatia võimaluste taastamist.
72 protsenti küsitletutest leidis, et rahval pole piisavalt võimalusi osaleda poliitiliste otsuste langetamisel. 82 protsenti
toetas põhiseaduse muutmist
nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi.
“Kõik rühmad võiksid seista
nende põhimõtete eest, mis on
neile olulised. Meie tahame
oma põhimõtete eest seista,” ütles SAPTKi juhatuse liige Markus Järvi.
SAPTKi juhatuse esimees
Varro Vooglaid möönis, et otsedemokraatia tõrjumine demotiveerib rahvast, kuid kuskilt tuleb
olukorra muutmiseks alustada.
“Ma ei pea tõenäoliseks, et järgmises riigikogu koosseisus leiduks 61 inimest, kes oleksid valmis küsimust tõstatama. Võib-olla ülejärgmises, 10, 15 või 20
aasta pärast seda ei ole võimalik öelda,” arutles Vooglaid.
Retooriliselt küsiti, kas kunagi keegi tõesti uskus, et NSV
Liit võiks laguneda.
–

KOOLITOETUSED PÄRNUMAA OMAVALITSUSTES

–

Ranitsatoetus Kooliga seotud toetused vähekindlustatud peredele
Vald aitab vajadusel toiduraha tasuda, õppekulusid katta ja huviringis käimist toetada
pole
50 €
Avalduse alusel otsustab vallavalitsus, keda ja kui palju toetab
Halinga
Tootsi
kuni 50 €
Vajadusel toetatakse koolitarvete ostmist 50 euroga
Tori
64 €
Avalduse alusel otsustab vallavalitsus, keda ja kui palju toetab
*Vändra alev
65 €
Sõltuvalt pere sissetulekust saab taotleda sotsiaaltoetust
70 €
Avalduse alusel otsustab vallavalitsus, keda ja kui palju toetab
Sauga
Tahkuranna
75 €
Avalduse alusel pere sissetulekust sõltuvalt ühekordne toetus
Häädemeeste 100 €
Majanduslikult raskes olukorras pered võivad taotleda ühekordset toetust
Are
100 €
Taotluse alusel otsustab vallavalitsus, keda ja kui palju toetab
Tõstamaa
100 €
Kompenseeritakse olukorrast sõltuvalt mingis ulatuses väljasõidud ja prillid
Varbla
100 €
Vajadusel võib küsida vallalt toetust
200 €
Erakorralisteks ostudeks saab vallalt raha küsida
Koonga
250 €
Kuni 50 eurot lapse kohta koolitarvete, riiete, jalanõude jaoks
Surju
Vald
Paikuse

*iga esimesse klassi mineja eest saab Vändra gümnaasium Vändra alevilt oma eelarvesse kuni 32 eurotkoolitarvete soetamiseks
Audru,Kihnu, Saarde vallalt ning Vändra vallalt ja Sindi linnalt ei õnnestunud vastuseid saada.

Andmed:Pärnumaa omavalitsused

SAPTKi juhatuse liige Markus Järvi eile kohalikule

u dishimulikulenaisterahvale infovoldikut ulatamas. Urmas Luik
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UrmaLsuik
Tiit Madisson
naasis Eestisse
Kunagine pärnakas, elupõline vabadusvõitleja ja viljakas
kirjanik Tiit Madisson (pildil)
on Eestis tagasi. “Kuueaastane eluperiood Hispaanias sai
otsa,” ütles nüüdseks 66aastane Madisson.
Koos abikaasaga Hispaaniasse Andaluusia rannale
elama kolinud Madisson pakkus meediale mõnda aega
oma elukorraldusega huvi.
Hispaanias jalad maha saa-

nud,
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sisustas ta aega peami-

selt kirjutamisega. Tema viimatine üllitis vabadussõjalaste tõusust ja langusest on juulist raamatupoodides müügil.
Kodumaale naasmise
peapõhjusena nimetas Madisson igavust. “Seal oli jube
igav, nii mandub inimene
ära. Teiseks mitukuud kestev
palavus, mis eestlasest pensionärile on liig,” rääkis ta.
Võrreldes kuue aasta taguse ajaga märkis Madisson
Eestis toiduainete odavnemist võrreldes Hispaaniaga,
kuigi sealse veini hinna vastu ei saa. Põhisöögikraami
hindades enam erilist vahet
ei olevat.
Madisson oli Pärnus seoses sihtasutuse Perekonna ja
Traditsiooni Kaitseks
(SAPTK) korraldatud tuuriga rahvaalgatuse õiguse tagasisaamiseks.
Edasiste plaanide kohta
ütles Madisson, et peab pensionäripõlve, kuid on valmis
SAPTKi aktsioonides kaasa
lööma. (PP)

Laupäeval

tiirutavad Pärnus
vanad autod
Pärnumaa vanatehnikaklubi korraldab Konse motelli
parklas ülehomme vanade
masinate näituse, kus troonivad läinud sajandi algupoole uhked automudelid,
aga pekstakse rehtki ja küpsetatakse Kihnu leiba.
“See on pereüritus, kus
näeb ilusaid vanu autosid ja
keskpäevast alates tiirutab
osa neist paar tundi Pärnu
vanalinnas ja ranna rajoonis,” ütles peakorraldaja Raivo Hannus. “Motelli juures rivistame üles poolteistsada
eksponaati, vanim neist TFord, mis väljus tehasest
1921. aastal.“
Näitusel osalevad peale
Eesti vanaautode sõprade
oma uunikumidega restauraatorid Lätist, Leedust ja
Soomest.

Näha ja näpuga katsuda
saab nii sõidu-, luksus- kui
eriotstarbelisi autosid, viljapeksugarnituuri, aurumasinaid ja traktoreidki. Kohale
tuuakse kiviveski, mis pärineb aastast 1884 ja millega
jahvatatakse jahugi. Kihnu
naised küpsetavad kohaliku
pruugi järgi leiba ja saia.
“Näitus toimub iga ilmaga, ainult rehepeks jääb vihma korral ära, kuna märga
vilja ei peksta,” lubas Hannus. (PP)

Uulu lasteaed laieneb
postkontorisse
Silvia Paluoja

Uulu

lasteaed
saab avada

sügisest

16kohalise
sõimerühma
suletud
postkontori
ruumides, mille ümberehitamise ajal paigaldatakse hoone kahele korrusele ventilatsioon.
“Meie kõige suurem mure
leiab lahenduse, sest saame
oma lastele sõimerühma. Võibolla peaks siinkohal tänama
Eesti riiki, et meilkaotati postkontor ja seetõttu jäi ühe lasteaiarühma jaoks ruume vabaks,”
lausus Tahkuranna vallavanem
Karel Tölp. Postkontorit asendab postipunkt vallakeskuses
Uulu külas kohalikus poes.
“Oleme ootusärevuses, ootame uusi mudilasi,” sõnas Uulu
lasteaia direktor Krista Pulk,
kelle juhatatavas lasteaias on
peagi viis rühma.
Sõimerühma ehk alla kolmeaastaste mudilaste tarvis Uulu
2004. aasta septembris endises
vallamaja pooles avatud lasteaias seni ruume ei jätkunud.
Tööl käivad vanemad pidid
andma järelkasvu hoida Pärnus eralasteaeda või erahoidu
ning kulud kattis vald oma eelarvest.

“See, et sõimerühm siin on,
peaks vanematelerohkem sobima kui laste Pärnusse viimine,”
arvas vallavanem.
Töö läheb maksma ligemale
290 000 eurot, sellest valla
omaosalus on 15 protsenti ehk
ümmarguselt 43 500 eurot. Peatöövõtja on Viljandi firma OÜ
Silindia Ehitus.
Siseseinte lammutamine ja
uute ehitamine toimub üheaegselt, sest sõimerühma ruumide
üleandmise tähtaeg on lähedal.
Pikemalt läheb ventilatsiooni
paigaldamisega, kuid lasteaia

Uulu külassuletud
postkontori

arveltsaab

lasteaed
juurde sõimerühma-ruumid, ümberehitamine on alanud.

MailiisOllino

töörütmi see väga ei sega, sest

viimane osa ehitusest tehakse
pööningukorrusel ja tähtaeg on
november.
“Õhupuudus oli lasteaias väga suur,” rääkis Karel Tölp.
“Päise päeva ajal, kui päike paistis, oli vallamaja teiselt korruselt lasteaiaruumidesse sisenedes hapnikupuudus juba ukse
peal tunda, praegu saame lahendada nii olemasolevate kui
uute ruumide ventilatsiooni ja
seetõttu ei saagi kõik lapsed 1.
septembrist lasteaeda tulla.”
Tähtaja venimisel on põhjus,
millest vallavanem kirjutas Oma
Lehe juuni-ja juulikuu numbris.
Ta selgitab, et Uulu lasteaia sõimerühma rekonstrueerimisprojektitegemisel venis ventilatsiooniosa projekteerimise aeg väga

pikaks ja seepärast on küsitav
rühmaruumi õigeaegne avamine.
Ehitushankel osales vaid üks pakkuja, kuid ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) kui põhirahastaja avastas, et pakkumusele
on jäetud lisamata vajalik dokument, ja nõudis vallalt uue hanke korraldamist.
“Puudu olev paber ei oleks
ehituse juures midagi mõjutanud
ja keegi poleks sellest kahju ega
kasu saanud, kuid EASiga vägikaikavedu kuskile ei vii,” nentis
vallavanem oma kirjutises.
Uuel hankel osales sama pakkuja, kuid dokumentide kooskõlastamisele kulutatud aeg lükkas
edasi ümberehitamise alguse ja
lõpetamise tähtaega.
Ehitusmehed jaotavad tööpäeva sedasi, et mudilaste lõu-

Töö läheb maksma ligemale 290
000 eurot, sellest
valla omaosalus
on 15 protsenti.
Peatöövõtja on
Viljandi firma
OÜ Silindia Ehitus.

nauinaku ajal müratekitavaid
töid ei tehta. Ventilatsioonitorustike ehitamine toimub majapoolte järgi nii, et ühes on töömehed ja teises lapsed.
“Esimene majatiib on remondis, teine toimetab, oleme
saanud ehitajatega kenasti hakkama,” lausus lasteaia direktor,
kelle jutu järgi kasutab lasteaed
remondi ajal hoone teises pooles Uulu kultuuri- ja spordikeskuse suurt saali, kui õueilmad
on väljas mängimiseks kehvad.
“Sama ehituse ajal laiendame
mänguväljakut rohkem kui saja
ruutmeetri võrra, üks aiasopp
ehitatakse sirgeks ja lapsed saavad ruumi ning atraktsioone
juurde,” rääkis vallavanem sellest, mis Uulu külas käsil ja plaanis enne suurt sügist.

Jalgratturite omavoli sillal tekitab konflikte
Tõnu Kann
Tänavu suvel on süvenenud
konflikt Pärnu Kesklinna sillal
liiklevate jalakäijate ja jalgratturite vahel, sealset liikluskorralagedust tunnistas politseigi.
“Kesklinna sillal saaks asjad
toimima, kui jalakäijatele mõeldud sillapoolel oleks jalgratastega sõitmine tehtud raskemaks,” sõnas Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Sander Peremees. “Veelgi efektiivsem oleks,
kui rattaga liiklemine oleks seal
võimatu.”
Jalgratturitel on lubatud sõita ainult Kesklinna silla merepoolsel jalgteel, aga märkimisväärne hulk rattureid ei pea
sealset liikluskorraldust miskiks,
nõudes jalakäijailt teed silla mõlemal küljel.
Ühe võimalusena pakkus
Pärnu piirkonna liiklusjärelevalvetalituse juht ehitada ratturitele suletud sillapoolele takistu-

sed, millest rattaga läbi sõita
oleks raske või lausa võimatu.
“Siis ei hakkaks keegi proovimagi,” sõnas Peremees.
Toimetusse pikema kirja sel
teemal kirjutanud pärnulanna
polnud nii optimistlik, iseloomustades suurt hulka sillal rattaga sõitvaid inimesi kui vastutustundetuid, taltsutamatuid ja
reegleid eiravaid.
Sillal tehtud põgus küsitlus
näitas, et valel sillapoolel sõidab
rattureid, kes tõlgendavad asfaldile joonistatud keelumärke kui
hoiatust jalakäijatele: siin sõidetakse jalgratastega!
Loendus näitas, et valel sillapoolel sõidab keskmiselt iga
kümnes silda ületav jalgrattur.
Vaid mõni üksik neist tuleb sillal jalakäijaid kohates sadulast
ja lükkab ratast käekõrval.
Päevasel ajal, kui vihma ei
saja, ületab silda tunnis 40–80
ratturit. Seega on jalgrattureid
sillal rohkemgi kui jalakäijaid.
Aga igav üle silla kõndijail ei

sillateel vongerdama kippuvat
ratast tasakaalus püüavad hoida. Aga sadulast maha ei tule.
Vähem ergutavad pole ratturid, kes karjudes ja vilistades
teed nõuavad, kui jalakäija ette

Rattasõit on lubatud ainult merepoolsel sillapoolel. Urmas Luik

hakka. Jalgratturitele lubatud
poolel on põnevamgi, sest rattaliiklus on seal tunduvalt tihedam. Jalgratturid sõidavad sillal eri kiirusega ja kui mõni aeglasem ette jääb, põrutavad
kõhklemata mööda, ehkki tee
on kitsas. Mõni, kel on tuli ta-

kus, sõidab teiste ratturite vahel
lausa slaalomit, nii et seisma ehmatatud jalakäijad seda ammuli sui pealt vaatavad.
Lõbusa elamuse pakuvad
siivsad naised, kes tuules kerkivat seelikusaba ühe käega reite
vastu surudes teise käega kitsal

jääb, olgu jalgteel, mida tuleks
jalutajatega jagada, või seal, kus
jalgrattaga üldse sõita ei tohiks.
Omaette vaatamisväärsus
on emad, kes on valinud lapsevankrit lükates, suurem laps
käekõrval, miskipärast silla ületamiseks jagrattureilegi lubatud
tee. Ratturid neid kohates reeglina kiirust ei vähenda. Ja kui
ema käe otsas rippuv kartlik
laps heitunult nutma hakkab,
võtab ta selle sülle.
“Jalakäijad võiksid kasutada
ainult uue silla poolset külge, kus
rattaliiklust on vähem,” soovitas
politsei. “Kui vaja, karistab politsei rikkumiste eest jalgrattureid,
kuid karistamine ei laheda probleeme. Lahendusi tuleb otsida
paremast teavitamisest ehk parandada sillal liiklusmärgistust.”
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TÖÖTEAVE
INFO
•

Eesti töötukassa Pärnumaa osakonna vastuvõtuajad: E, K, N 8.15–16, T

•

447 9321
•

8.15–17.30, R 8.15–12.
•

Info 447 9300

•

Karjäärinõustaja

Teenusekonsultant

•

447 9317

•

E-post:
parnu@tootukassa.ee
Internet:
www.tootukassa.ee

Aadress: Hommiku 1

TÖÖKOHAD
•

Administraator-loomade
püüdja, 500 eurot valvetasu kuus

•

+

•

•

•

Arboristi abiline, kokkuleppel

•

Autoelektrik, kokkuleppel

•

•

•

•

•

•

Autopesija, kokkuleppel
Autoremondilukksepp, kokkuleppel
Bussijuht, kokkuleppel
CE-kategooria autojuht,
kokkuleppel
Ehitaja, kokkuleppel

•

•

•

•

eurot
•

Ehituse abitööline, kokkuleppel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ettekandja, kokkuleppel
Fassaaditööline, kokkuleppel
Florist, kokkuleppel
Hooldaja, kokkuleppel
Hooldusmeister (Lääne-,

•

•

•

•

•

nindaja, kokkuleppel
Letiteenindaja, kokkuleppel
Kaaluja-klienditeenindaja,
kokkuleppel
Kalatöötleja, tükitöö alusel
Kaminapuude laduja-pakkija, kokkuleppel
leppel
Kassapidaja-müüja Sindi
Maximasse, kokkuleppel

•

•

Hommikusöögi klienditee-

Kassapidaja-müüja, kokku-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Puhastusteenuse teostaja,

•

Puiduhakkuri operaator,
kokkuleppel

•

Puksiirijuht, kokkuleppel
Pärnu kesklinna kohviku koristaja, 3,2 eurot tund

•

Pärmitsehhi operaator, kok-

•

kuleppel

Keelekümbluse õpetaja,
770 eurot
Ketassaeoperaator, kokku-

•

•

Klienditeenindaja, 430 eurot
Klienditeenindaja, kokkuleppel
Klienditeenindaja pubisse,
kokkuleppel
Klienditeenindaja burgerikioskisse, kokkuleppel
Kokaabi, kokkuleppel
Kokk, kuni 5,5 eurot tund
Kokk, kokkuleppel
Koostaja-paigaldaja, tükitöö

•

•

•

•

•

•

•

kokkuleppel
Kuller, kokkuleppel
Kultuuri-ja spordikeskuse
juhataja-spordispetsialist
(Tootsi), kokkuleppel
Lahtisaagija, kokkuleppel
Laotöötaja, kokkuleppel
Logopeed (vene), 820 eurot
Maniküürija/pediküürija,
kokkuleppel
Masinaoperaator (Lina tn),
kokkuleppel
Masinaoperaator (Rääma
tn), 800 eurot
Masinist, 2,8 eurot tund
Montaažitööline/paigalduslukksepp (Rootsi), kokkuleppel
Müügikonsultant Yolo kauplusesse, kokkuleppel
Müügikonsultant-klienditeenindaja, 4,5 eurot tund

lisatasu
Müüja, 3,1 eurot tund
Müüja-klienditeenindaja
430 eurot kuus lisatasu

•

•

Müüja-konsultant Pärnu linnas, kokkuleppel
Nõudepesija, kokkuleppel
Nõudepesija-koristaja, kokkuleppel

autojuht, kokkuleppel
Referent-autojuht, 945 eurot

Restorani klienditeenindaja,
kokkuleppel
Saematerjali laduja, 700
eurot

Saeveski tööline, tükitöö
alusel
Sanitaartehnik, kokkuleppel
Sisetranspordi töötaja, kokkuleppel
Sotsiaalnõunik (asendusSpoonipingi operaatori abi,
3,45–3,7 eurot tund
Spoonitsehhi tööline, 3,45–

4,15 eurot tund
•

•

•

•

Taksojuht, tükitöö alusel

Telefonimüügi konsultant
päevases vahetuses, 2,8–7
eurot tund
Telefonimüügi konsultant

õhtuses vahetuses, 2,8–7
eurot tund
Tervishoiutöötaja, kokkuleppel

•

•

•

•

•

Toateenija, kokkuleppel
Tootmistööline, 4,2 eurot
tund
Tootmistöötaja, kokkuleppel
Tootmistöötaja (abitööde
teostamine), 3,5 eurot tund
Trikootoodete õmbleja, tükitöö alusel

•

•

•

•

•

+

•

Rahvusvaheliste vedude

koht), 1008 eurot
•

Kosmeetik, kokkuleppel
Koristaja Sindi Maximasse,

+

•

Puhastusteenindaja öövahetusse, kokkuleppel
kokkuleppel

alusel
•

Puhastusteenindaja bürooruumides, kokkuleppel
Puhastusteenindaja koolis,
kokkuleppel
Puhastusteenindaja Pärnu
Delice toidupoodi, 3 eurot

tund
•

leppel
•

Puhastusteenindaja (Apollo
kinosaalides, 3 eurot tund
Puhastusteenindaja ranna-

kohvikusse, 3,2 eurot tund
•

Hooldustöötaja (Tootsi
hooldekodu), kokkuleppel

•

Puhastusteenindaja büroos,
2,8 eurot tund
Puhastusteenindaja, 550

eurot

Ehitustööline, kokkuleppel

Pärnu-, Järva-ja Viljandimaa piirkond), kokkuleppel
•

•

Padjaliini töötaja, kokkuleppel
Pagar (öine), kokkuleppel
Pakkija, kokkuleppel
Pingioperaator (painutus-,
laser-, freespink), kokkuleppel
Platsikorraldaja, 650 eurot
Platsivanem, kokkuleppel
Pesija abi, kokkuleppel
Puhastusteenindaja, 450

•

•

•

•

Tõstukijuht, kokkuleppel
Vahetusevanem-keemiajaama operaator, kokkuleppel
Vastuvõtu administraator,
kokkuleppel
Veoautojuht, kokkuleppel
Videovalve paigaldaja masinatele, tükitöö alusel
Õmbleja, tükitöö alusel
Õmbleja, kokkuleppel
Õmbleja (väljaõppega kohapeal), 600–900 eurot
Õpetaja abi, 530 eurot

Klienditeenindaja Kerstin Soomets näitab uutmoodi tuulekindlat vihmavarju, mille plastosa kaardub, ilma et puruneks. Mailiis Ollino

Saju eest kaitsevad
meid Hiina sirmid
Annika Poldre

Ringkäigul

Pärnu vihmavarjuäridesse selgus, et seda
kaupa pakuvad poed laias
valikus ja mitmes hinnas. Soodsa hinna pärast ei leia linnast enam vihmavarjude parandustöökoda.
Pärnakas Roza Golubtsova
astus teisipäeval suure saju ajal
Rüütli tänava poodi Feng, käes
katkine vihmavari, et osta uus.
Roza valis viie euro eest väikse
varju, mis mahub käekotti.
Teises jalakäijate tänava
kaupluses V-Butiik on valik suurem kui Fengis. Lühikesed on
mugava käepidemega, automaatselt avanevad. Värvivalik
ulatub mustast kirevate toonide
ja mustriteni. “Hinnavahe tuleneb eelkõige kvaliteedist ja firma nimest,” selgitas klienditeenindaja Maili Vaet.
Vaedi sõnutsi eelistavad ostjad lühikesi varje. Pikki ostetakse samuti, sest üldiselt peavad
need lühikestest kauem vastu,
aga Vaet avaldas arvamust, et
väikegi peab vastu, kui seda
korralikult hoida.
Suvel on populaarsed pitsimustrilised läbipaistvad pika
varrega kilevihmavarjud. Neid
küsivad pulmalised ja need kaunistavad pruutpaari pildistamiselgi. Vaet rääkis, et pitsilisi varje ostsid agaralt hiinlannad ja
jaapanlannad, kes nende all
kuumadel päevadel jalutasid.
Laste omadest saab mustri
järgi valida poisile või tüdrukule meeldiva.
Klienditeenindaja Kerstin
Soomets näitas tuulekindlat
automaatset vihmavarju. Sellist
käes hoides võib tuul puhuda,
aga nupule vajutades annab
varju automaatselt tagasi tõmmata. Plastkonstruktsioon võimaldab varjul kaarduda, ilma et

VIHMAVARJUDE HINNAD
Baggage
The Bag
V-Butiik

Lühikesed
Pikad
Lastevarjud
10,60–20,50 7,20–23,50 6,40–8,80
10,60–23

13–27

6–23
19–50

5,60–10

15
Andmed: nimetatud kauplused

mõni detail puruneks. Tooted

on valmistatud Saksamaa tellimusel Hiinas.
Vaet rääkis, et ostjal on
õigus esitada vihmavarju kohta
kauplusele pretensioone kahe

jooksul pärast ostu vormistamist. Pool aastat vastutab
kauplus toote eest, edasi arvestatakse vea puhul ostja enese
aasta

vastutusega. Pretensiooni esita-

miseks peab alles olema ostutšekk.
Vihmavarjude vead on peamiselt seotud automaatse avanemisega: vari kas ei avane või
ei sulgu korralikult. Teine häda
peitub traatkonstruktsioonis,
mis tugeva tuulega võib painduda. Põhjendatud nõude puhul
vahetab kauplus
ostetud vihmavarju uue vastu.

Vaet teadis, et südalinnas vihmavarjude parandust
enam pole. “Paljud ostavad uue varju ega hakkagi
otsima paranduse võimalust,”
arvas ta töökoja kadumisest.
Kaubamajaka lasterõivaste
poest leiab muu kauba hulgast
laste vihmavarjegi. Needki on
Hiinas tehtud Saksa tooted.
Sama kaubakeskuse äris
The Bag on samuti müügil lai
valik vihmavarje. Kaupluse juhataja Malle Koppeli sõnutsi on
väiksed täisautomaatsed varjud tugevate ribidega ja tuulele vastupidavad. “20eurosed pea-

vad hästi vastu, nende ribid ei
kõigu,” sõnas Koppel. Hinnaerinevus tuleneb välimusest: 23eurosed on kauni, maalidega sarnaneva mustriga. Neid on müügil karbiski, et sobiks kinkida.
Koppel kiitis pikkade tugevat konstruktsiooni ja vastupidavust. Kaunimad on siiditrükiga lillelised, mille käepide kordab varju mustrit.
Kilevihmavarjud on juhataja selgitust mööda head, kuna
on sügavad, katavad õlgu ja vari paistab läbi. Need on ühtlasi
kõige minevamad. Lastele leiab
samast poest samuti vihmavarju. Koppel soovitas kõige odavama asemel osta pigem veidi kallim, see-eest tugevam vari.
“Küsitakse tugevat, ostetakse enim 20- ja
23euroseid ja

eelistatakse lühikest vihmavarju,” võttis Koppel kokku ostjate
soovid. Nende remont ei tasuks
tema hinnangul ära, sest tööraha võib olla suurem, kui maksab uus vari.
Koppeli soovitusel võiks igaühel kodus olla nii pikk kui lühike vihmavari. “Laustuule ja
tugeva vihma korral on õigem
välja minna pika varrega varjuga,” pakkus Koppel.
Port Artur 2s müüb vihmavarje esimesel korrusel kauplus
Baggage ja teisel Code. Ostusooviga tasub mõlemasse sisse
astuda, sest kaup pole neis täpselt üks ja seesama.
Baggage pakub nii lühikesi
kui pikki varje. Kallimatel on
traadid kaetud fiibriga, mis lisab elastsust ja tugevust. Need
varjud ei logise tuules ja avanevad täis- või poolautomaatsena.
Veidi kallimatel sirmidel on
katteks kvaliteetsem satiin.
Odavaid, nelja–viieeuroseid
varje sellest poest ei leia, sest
müüja-juhataja Laida Umbi sõnade kohaselt on selliste kvaliteet ebakindel.
Pikad on tugeva konstruktsiooni ja hea värvivalikuga. Palju ostetakse suuri ja tugevaid,
nii-öelda meestevarje, mille
hind algab 13,50 eurost.
Need katavad hästi, avanevad sujuvalt ja nende plasttoestus on vastupidav. 23,50
maksval on käepide sellisest
materjalist, mis hoides tekitab peos soojatunde.
Umb rääkis, et palju
ostetakse väikesi varje,
mis käekotti mahu-

vad, aga

niisama po-

pulaarsed on pikad
läbipaistvad lillemustrilised või satsidega varjud.
Kuigi vihmavarjud on toodetud
Hiinas, annab neid
müüv Euroopa riik
neile garantii.
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Pakkumised kehtivad kõigis Rimi kauplustes (v.a Vanalinna, Viru ja Tornimäe Rimis) 16.08-22.08.2016 või kuni kaupa jätkub.
Tavahinnad on Ülemiste Rimi näitel 09.08 seisuga.
Piltidel on illustratiivne tähendus. *valikon kaupluste lõikes erinev
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Kliendikaardiga nädalalõpu eripakkumised 19.08-21.08 Rimi kauplustes
Valik sushi valmistamise
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v.a Haapsalu, Kuressaare Rimi
*

k
mu

9AM800

V

MMI
X

V

Kliendikaardiga

Kliendikaardiga

Kliendikaardiga

-25

%

%

Kliendikaardiga

-30

%

\%

Nädalalõpu eripakkumised 19.08-21.08 Rimi kauplustes

22$ -46%

<f

OTSE

Kodumaine

79

-44%

PÕLLELT SINU
HEAKS
köögivili
puu-ja

Rimi st

Sultan seemneteta
hele viinamari, kg

0

Oskar veise vürtsisink, kg*

55

8"

nu

Eesti kabatšokk, kg

“20%

7

:et

k
*

r

.

\
>

t

Rimi lõhefilee, 500 g

Kuldmerikoger, kg

luudeta, nahata
maitsetaimedega
19.98/kg
•

•

SALMON

■m
2

»>

Jjff”

ar

df

Prantsusmaa KPN kvaliteetvahuvein Moet & Chandon
Brut Imperial, 12%, 75 cl**

Viin Moe Mahe 1886 ja
Moe Viin 1886,
40%, 70 cl*

39.99/I

moeu

chandon

17.13/1

Iw

500q

-

/,
SALMON
xixi
wnugpris

�

hüper-

f
i;

"

i

4 CHANDOt

marketites!

p5(»re®.n

I I

BX

-JL-J

Tähelepanu!Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Pakkumised kehtivad kõigis Rimi kauplustes v.a Vanalinna, Viru ja Tornimäe Rimis 19.08 21.08.2016 või kuni kaupa jätkub.
Tavahinnad on Ülemiste Rimi näitel 09.08 seisuga. Pakkumiste valik Kerese Rimis võib olla erinev. Piltidel on illustratiivne tähendus,
"valik on kaupluste lõikes erinev **v.a Jõhvi, Juhkentali, Tatari, Saue, Laagna,Tartu Küüni, Pihlaka, Silikaadi, Astangu, Ülejõe ja Pääsküla Rimi.
Valik kaupluste lõikes erinev.
-
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LISAVASTUVÕTT

INTRAC Eesti AS tegutseb Eesti turul ning on üks juhtivaid rasketehnika
müügi, remondi ja hoolduse ettevõtteid. Pakume oma klientidele metsa-,

HEINO ELLERI MUUSIKAKOOLI
25. augustil 2016 kell 11

põllumajandus-, ehitus- ja materjalikäsitlusmasinaid, lisaseadmeid,
varuosi, teenindust ja renti. Oma klientide paremaks teenindamiseks on
meil filiaalid Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Saaremaal.

erialadele
klaver, akordion, kannel, tšello, vaskpillid,
oboe, saksofon, löökpillid, kooridirigeerimine,
klassikaline laul, pärimusmuusika,
rütmimuusika klaver ja saksofon

Uut kaastöötajat otsime seoses ettevõtte tegevuse
laienemisega põllumajandusvaldkonda.

RASKETEHNIKA
DIAGNOSTIKAINSENER

LOSSI 15,TARTU
www.tmk.ee

Töö kirjeldus
Rasketehnika diagnostika ja masinate vigade tuvastamine,
remonttööd
Masinate ja seadmete hoolduse ja remonttööde organiseerimine
ja kontroll, tellimuste vastuvõtt ning käsitlemine
Tehniliste probleemide lahendamine koostöös teenindusinseneri
ja valmistajatehastega
Ettevõttesisene mehaanikute koolitus ja tehniline nõustamine
Masinate operaatorite koolitus
~~

~~

~~

~~

~~

Ootused kandidaadile
~~

~~

~~

~~

Teadmised tehnikast, elektrist, hüdraulikast, mehaanikast
Arvutioskus
Inglise keele oskus
Korrektsus, täpsus ja põhjalikkus

Reedel, 19. augustil Pärnu turul
kvaliteetse eestimaise voodipesu SUURMÜÜK
otse tootjalt tarbijale!

Kasuks tuleb
~~

Erialane kõrgharidus ja tehnikavaldkonnas töötamise kogemus

Kirju tekikott al 9,30 €
Kirju voodilina al 5,50 €
Kirju padjapüür al 1,50 €
Suur valik puuvillaseid
kummiga voodilinu!
Kvaliteetne puuvillasatiinist voodipesu.
Sõbralikud hinnad,
tule tutvuma ja
soeta kauakestev kodumaine
voodipesu ka endale!

Omalt poolt pakume
~~

~~

~~

~~

~~

~~

~

Koolitusi teenindavate masinate tundmiseks nii Eestis kui
välismaal
Head erialast enesearendamise võimalust
Ühtehoidvat meeskonda
Firma ühisüritusi
Motiveerivat töötasu
Ametiautot

~

~

Asukoht Pärnu
Lisainfo telefonil 503 6723
CV saata teet@intrac.ee, tähtaeg 15.09.2016
Koduleht www.intrac.ee

Soodsad värvimis-, ehitus-ja viimistlustööd. 5551 6519.

PLATSIKORRALDAJA

~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ohtlike puude langetamine. Tel

5347 4029.

5629 1964.
Otsin töömehi: küttepuude tegijaid
ja ehitusmehi. 509 4203.

Pakume püsivat tööd saeveski abitöölisele. Info tel 506 0422.

Otsime töömeest põrandate soojustamiseks. 5346 2832.

Pakume tööd lammutustööde kogemusega ekskavaatorijuhile. Tel
528 0179, OÜ Jäätmeproff.

Alumiiniumist katuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

Kivikorstnate ehitus, parandus,
plekitöö. 554 8699.

KOLIMINE, töömehed.
442 6177, 5622 6895, ENNUPOISID.

Avataastustööd. Tel 5344 3602.

BETOONPÕRANDATE VALAMINE
JA LIHVIMINE. Tel 5624 4625.
Ehitus ja remonditööd. 553 0279,
www.sonra.ee.
–

ehitus ja remont.

FASSAADISOOJUSTUS, VIIMISTLUS. OÜ Edmak Fassaad.
5557 1756.
GPSi uuendus. 5366 1071.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel
900 1727. 24 h. Ennustus.ee

Laser-ja tindiprinteri KASSETTIDE
TAASTAMINE

~

~

~

Printerite remont ja hooldus
Suur valik tindi-ja laserprinterite
kassette
Soodsa hinnaga A4 / 80 g formaadis
paber

Tallinna mnt 82 (II korrus)
Tel 5665 3600 442 5732
info@kassetiabi.ee www.kassetiabi.ee
~~

~~

Ostan Belarusi ja Vene ratastraktori. 5609 6431.

Otsin kliendile remonti vajavat elamut kesklinnas, krunt alates 800
m², kuni 150 000 € . Tel 516 2756,
Risto Liitmaa, Tõnisson KV.
Soovin üürida möbleerimata elamise, vähemalt 2 tuba. 508 7285.

kogemustepagas. 5694 4443.
Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

Laadurekskavaatori teenus,
mitmesugused kaeve-ja
planeerimistööd.
Tel 5593 2204.

www.vitaehitus.ee.
PLAATIMISTÖÖD, VANNITUBADE
EHITUS JA REMONT. 5869 9081.

PLANEERIMIS-ja KAEVETÖÖ
Bobcati traktoriga. 5306 5285.

tamine ja remont. 557 4792.
VEOD

parnu@kattocenter.ee.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-

Kopplaadur. Tel 502 5738.

tamine, süvendamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Müüritööd. 5641 555.

Tel 509 6173
Andrus

Ostan kasvavat metsa ja raieõigust. 522 2777.

Korstnaehitus, plekitööd. Pikk

Katuse-, fassaaditööd, katusekattematerjalide müük. Tellige katuse
TASUTA ülevaatus. Tel 5665 3010,

5697 9788.

üle Eesti
Parim hind!
Kiire tehing!

Kodutrepp.ee. Tel 5698 9753.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-

Fassaadi-ja katusekattetööd.

ostab
PÕLLUMAAD

Salvkaevude kaevamine, puhastamine. Tel 5679 3951.

tus-ja kolimistööd. 5595 9144.

PRILLIDE REMONT. E–R kl 10–13
Tallinna mnt 15, 5818 2822.
~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

Hüppa Mängumaa ja atraktsioonide rent! Õhkbatuudid, elektriautod, sumo. www.hyppa.ee, tel
5646 1100.

Väikeehitus-, koristus-, lammu-

3 t tagaluuktõstukiga veok, vajadusel ka töömehed. 5595 9144.
Arborist. Ohtlike ja suurte puude
raie. Tel 504 7811.

Info tel 5344 8415.

~~~~~~~~~~~~

Voodrilaudade tööstuslik
värvimine. 5593 2204,
www.vitaehitus.ee.

Akumulatsioonipaakide tootmine,
katlad. Tel 5553 9162, www.
soojapood.ee.

5660 8122.
pööningute väljaehitamine.
5697 9788, www.1ja1.ee.

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

VEOD,

EHITUSTÖÖD

Majade ehitus, korterite remont ja

~~

Müüa Raekülas vanem kapitaalremonti vajav maja. 5844 2387.
Müüa elumaja Kabli lähedal mererannast mõnesaja meetri kaugusel.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~

Osalise tööajaga (16–20) töö kontoris. Vajalik suhtlemisoskus. Sobib igas eas inimestele. Info

~~~~~ ~ ~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Väljaõpe toimub kohapeal.
CV saata marina@paikre.ee. Lisainfo telefonil 445 5760

-10%

www.votex.ee

OÜ Paikre kollektiivis saab tööd
Töö sisuks on jäätmete sorteerimine, töötamine tehnikaga,
klientide juhendamine ja abistamine territooriumil.
Nõudmised kandidaadile: kohusetundlikkus, kasuks tuleb
B-kategooria juhiluba.

Selle
kupongiga
täishinnaga
voodipesu

+

KRAANA. 516 7789.

Rõduklaasid, klaasilõikus, peeglid,

liuguksed. Klaasvärk OÜ, Lao 8-27,
682 5128, 5628 1240.

Ehitame, renoveerime vanu puitpõrandaid, puitlagesid, saunu,
saunalaudu, 11 €/m², lepp ja haab.

Sven Sempelson
hindaja, maakler
+372 5645 3396

5193 7450.

KÕIK VEOD, kj 2
553 7389.

t, porte. Tel

Küttepuude saagimine ja lõhkumine halumasinaga. 5362 7019.

Maakivist kaminad, müürid, aiajmt. Tel

postid, väliköögid
5391 2672.

Ohtlike ja suurte puude langetamine. 517 5783.

Teen maalritööd. Tapeetimine.
5808 4729.
SOOJUSPUMBAD,
KONDITSIONEERIDE
TÄITMINE. 5823 0863.
RÕDUDE KLAASIMINE,
Klaasitar OÜ.
Lai 10,

5679 3321.

sven.sempelson@pindi.ee

Kui kinnisvara
müügiga kiire, siis
võta ühendust! Meie
professionaalne
müügimeeskond
leiab kiirelt õige
ostja. HELISTA!
Ott Kosk

5552 4002
ott.kosk@tonisson.ee
kutseline maakler

Sinu usaldusväärne

kinnisvarapartner

Välja üürida õppeperioodiks kõigi
mugavustega hotellitüüpi toad.

5648 8020.

Müüa 2toaline remonti vajav ahik
krt I k kivimajas Ülejõel. Otse omanikult. 5804 0909.
Soovin Pärnus üürida pikemaks
ajaks keskküttega renoveeritud
2 t o a l i s t ko r t e r i t . T e l e f o n

5557 1116.

Üürida septembrist maini kahele
õpilasele 1toal korter Mais.
5566 4895.
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Aasta ringi soodne pakitud puitbrikett (al 129 €) ja turbabrikett, preemiumpelletid, kütteklotsid. Vedu.
Tel 506 8501.

Huvikool Shart kutsub 4,5–7aastaseid lapsi arendusringi Õpituba
Loovus:
•Häälimine ja häälikumängud (logopeedilised harjutused kõne
arendamiseks)
•Tähtede seiklused
•Arvude keksumängud

Turba-ja puidubrikett koos veoga.
507 8754, briketivedu.ee.

Küsi, mis su kinnisvara
väärt on!
Pärnu osakonna juht kutseline hindaja
/

Diana.Nõmme@arcovara.ee

514 1045

Kiilrihmad, SK-ja O-tihendid, leht-

kumm, paraniit, voolikud, käruratFarmitarvikud, elektrikarjused, mi-

•Nobedad näpud
•Muusika ja liikumise võlu
Reg silvahk@hot.ee, 5669 5773,

neraalsöödad, soolad, Josera koera-ja kassitoidud. www.ALVE.ee,
Suur-Jõe 67, tel 447 8477,

sharthuvikool.edicy.co.

Müüa lehm. Telefon 554 4241.
Müüa oktoobris piima andev lehm,

poegib teist korda. Müügiga kiire.
Tel 5332 8025.

oktoobris munemist alustavaid Dominanti mahenoorkanu ja 10 kuud
munenud pruune kanu järgmistes
Pärnumaa bussipeatustes: 7.45 Tihemetsa, 8.00 Kilingi-Nõmme, 8.30
Tali, 9.00 Häädemeeste, 9.30 Võiste, 9.45 Uulu, 10.15 Paikuse, 10.30
Taali, 10.45 Tori, 11.00 Selja, 11.30
Ülejõe silla all, 12.00 Audru, 12.30
Jõõpre, 13.00 Are, 13.30 Pärnu-Jaagupi, 13.45 Libatse, 14.15 Kergu,
14.30 Kaisma, 14.45 Pärnajõe, 15.15
Suurejõe, 15.30 Rõusa, 15.45 Kadjaste. Info tel 327 0206, 5664 3112,
ringil 5664 3113, www.antumois.ee.

tad, treiterad, hüdrosilindrid ja

Voodri-ja põrandalaudade ning
saematerjali müük. Vedu tasuta.

Halupuude müük. Tel 5663 1103.

Tel 5373 1117.

Müüa küttepuud ka võrkkotis, tasuta transport. Tel 505 9868.

Voodrilaud.ee, parim hind! Tel

KILD, KRUUS, LIIV, kuni 5 t.
520 2859.

Hobuse kõdusõnnik. 5595 9144.

KIVIDE, KRUUSA müük ja vedu.
Teede, platside, vundamendialuste ehitus. Ekskavaatoritööd. Hinnad soodsad. 5854 4417.

KÜTTEPUUD (3 m), halud (30–60
cm), võrgus, katlasse saar. Al 16 €/
rm. Järelmaks. 5620 8210.

Sinu kinnisvarahindaja
Pärnus ja Pärnumaal

-pumbad. www.ALVE.ee, SuurJõe 67, tel 447 8477, 5662 2123.

5662 2123.

KILLUSTIKU, MULLA, LIIVA, MAA-

Äntu Linnukasvatus müüb esmaspäeval, 22. augustil mitmevärvilisi

Märg must lepp, 50 cm, 32
523 6905.

Küttepuud
5800 1397.

kaupa.

veoga,

Kaubiku rent. 521 5198.

DOONORID
Doonoripäev neljapäeval, 18.

voodri-, põranda-, terrassilaudu ja

TURBABRIKETT.
Vedu tasuta.
Tel 514 9745, 5359 2794.

servamata laudu. Pikkused 3–6 m.

Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vedu üle Eesti tasuta. Tel
528 2268.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu
tasuta. Tel 5383 9215.

ment.

Tootsi Turvas
ostab:
tee äärde
virnastatud
võsa

Müüa kvaliteetsed toored halupuud (lepp, kask, saar, 30–50 cm),
kasepinnud (30–50 cm) veoga.
5346 1200.

Tel

odavalt.

Müüa lõhutud küttepuud
(must lepp). Tel 516 0565.

KÜTTEPUUD veoga, 30 €/rm. Tel
5662 5110.

Paikusel müüa ehituslik saematerjal: prussid, sarikad, lauad, reikad.

565 2856.
Müüa liiv, killustik, kruus,
freesasfalt, sõelutud muld.
Tel 502 9845.
TOORED HALUPUUD, 30–60 cm
(hall lepp, must lepp, saar, kask)
veoga.

Tel 5646 1882
jaak.raid@tootsiturvas.ee

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee
Ostan vanu raamatuid, maale,

graafikat, mööblit, sõlgi, münte,

tosid, kellasid, märke, medaleid,
samovare jne. 5829 9810.

517 5783.

SRS Kaubandus OÜ

OSTAME
PÕLLUMAAD
(võib olla koormatud rendilepinguga)

–

5662 2123.

~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~

ja klotsid puistena ja võrgus. Vedu.
5349 2771.

Jämedad pinnud (kask, haab), halupuud veoga. 5667 0705.

Sõelutud liiv, kruus, killustik. Tel
5331 3009, www.valevudras.ee.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel tükeldamine. Info tel
5354 3002 või 505 9151.

Küttepuud. 5362 7019.

LIIV, KRUUS, KILLUSTIK, MULD,
F R E E S A S FA LT,
ve d u .
Te l

5639 1234.

MULD, LIIV, KILD. 516 7789.
HALUD, 30–50 cm. 520 2859.

~~~

~~~~ ~ ~

~ ~

~

~~~~

~~ ~~~~ ~ ~~~~~

Kuivad küttepuud (50 cm, 30 cm,
kask)
võrkkotis. Transport.
Kuivad KÜTTEPUUD. 5373 7286.

K U I VA D

Küttepuud veoga. 529 2284.

Kuivad puud. Tel 508 8297.

Küttepuud veoga. Tel 5342 4988.

KVALITEETSED HALUPUUD. Tel

ASFALT VEOGA. 517 5783.

MULD, KRUUS, LIIV, KILD veoga.
5306 5285.

raieõigust

Ostame kasvavat võsa ja lepikute
raieõigust. 5660 7729, kristjan@
lumbar.ee, www.lumbar.ee.

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

–

Tel 443 7400, 518 5201
Riia mnt 48, Pärnu

Me südameis Sa ikka elad

jääd mõttes meie keskele

...

Maimu RANDVERIT
Avaldame sügavat kaastunnet
Erikale ja Riinale.

Ei
ei

viimnetee@hotmail.com

astu jalg Sul enam armsaid radu,
ava käsi koduväravat.

Mälestame kursusekaaslast

Jüri MUSTA

Südamlik kaastunne Kaidile
ja Toomasele kalli isa

PTT 8. lend

Jüri MUSTA

Mälestust Sa hella pälvid,
kullakallis taadike.

surma puhul.

Kallist vanaisa ja vanavanaisa

Tütar ja elukaaslane peredega

Maie TÕNISSOO
surma puhul.

AS Wendre

Sügav kaastunne

Heli Tammekivile kalli venna
Südamlik kaastunne omastele.

Perekond Krotov

Olev SILLA
surma puhul.

Tiiu ja Maie

mälestavad lapselapsed
Maarja ja Marta peredega.

Ain perega

Malle ja Mart

Elu on tundmatu tee, keegi ei tea,
millal lõpeb see.

Mälestame esimest
klassijuhatajat

Maimu RANDVERIT
Õpilased, kes alustasid kooliteed
Pärnu 4. Keskkoolis 1960. a

Avaldame sügavat kaastunnet
Heli Kivimäele ja Jane Metsale
kalli ema

Deesi SOO

kaotuse puhul.

Jüri MUSTA

Hugo TAMLEHTE

Airen Matuseteenused

17. VIII 2016

Ärasaatmine 21. VIII kl 14
Viimse Tee kabeli suurest saalist
Sillutise 4 Vana-Pärnu kalmistule.

Mälestus Sinust meie
südameis ei kustu iial.

ema

matusetalitus@hot.ee
www.matuseteenused.com

Leinavad tütred peredega.

48.

Mälestame kauaaegset sõpra

Info tel 55 29 209 ja 56 76 14 54

Deesi SOO

17. X 1932

Mälestame kallist õde

Avaldame sügavat kaastunnet
Heli Tõnissoole

läbiviimine, lugeja,

meie kallis ema, vanaema,
vanavanaema ja ämm

Leinavad tütar ja poeg peredega.

–

Tel

Teatame kurbusega, et lahkus

14. VIII 2016

Lembit LEPIKMÄED
18. VIII 1936 2. VII 2008

kodu.

Aeg annab kõik meil tagasi,
ei emasüdant iialgi...

Hugo TAMLEHT

Mälestame 80. sünniaastapäeval
oma kallist

vajab

Matusetalituse

Ostame metsakinnistuid
ja kasvava metsa

Must muld. 515 3758.

kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

mnt

Kassipoeg
5624 2088.

muusikaline kujundus

Kvaliteetsed toored ja kuivad puud.
5815 2410.

Teatame kurbusega, et lahkus meie

Ärasaatmine 21. VIII kl 13 Haapsalu
Põrm tuhastatakse.

tel 506 9600 | ott@apslund.ee

5390 6739.

...

–

PARIM HIND! KIIRE TEHING!

www.vesmel.ee

Kvaliteetsed kuivad küttepuud. Tel
5699 3638.

Sa andsid, mis Sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda,
ja läksid ära siit

18. II 1925

Maamüüjal võimalik jääda rentnikuks!
Pakkuda võib ka koos
metsa jahüpoteegiga

sobib ka läbiraiutud ja
hüpoteegiga maa,
ettemaksu võimalus!

P LI I D I K LOT S I D .

5374 7043.

LIIV, KILD, MULD, KRUUS, FREES-

OÜ Landeker ostab
metsa ja maad,

504 4036, 512 9977.

Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.

Kvaliteetsed HALUPUUD (must
lepp) veoga. Tel 564 4507.

Avame 20. augustil Pärnus
Tallinna mnt 14 uue
lastesõbraliku kirbuturu. Sellel
nädalal müügiboksi rentijate
vahel loosime välja 2 nädalat
tasuta müügiboksi kasutust!
Avamise puhul soodushinnad!
Rendi endale müügiboks
juba täna 5306 8758 või
summikas@gmail.com.
Ootame teid müüma ja ostma!

paberraha, nõusid, postkaarte, fo-

ILUTULESTIKUVAHENDID 1., 2.,
3. (profitoode) klass. www.ALVE.
ee, Suur-Jõe 67, tel 447 8477,

Sarikad, talad, prussid, lauad, reikad otse tootjalt. Tel 514 8160,
518 6129, www.dorioone.ee.

SA Pärnu Haigla veretalitus

Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja

kaminapuid, pelleteid ning puiduja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.

nad OÜ, Turba 2, Pärnu.

Kompost (soodushind), männipuukoor, muld, turvas, graniit-ja
paekillustik, liiv, kuivad küttepuud

au-

gustil kell 9–11 Varbla rahvamajas.
Kaasa võtta isikut tõendav doku-

Müüa ehituslikku saematerjali,

PUIDUBRIKETT,

Küttepuud (3 m) ja halupuud
(30–60 cm). Tel 5669 0234.
Küttepuud 4 rm
514 4359, Lillemets.

€.

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Erinevad laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

513 2021.

Peeglid, klaasid, eriklaasid, klaaspaketid. Hinnad soodsaimad Pärnus! PVC-aknad, akende remont.
443 4214, 5663 3327. Margus Ak-

Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-

KUULUTUSED|9
9

DIANA NÕMME

•Käpiknukuteater

kehulgi, kohaletoomisega. Info tel
5196 2628 või 5351 7414.

|

Meie sügav kaastunne Enele
perega kalli ema, vanaema
ja

Pärnu Spordikool
Kallid Mihkel ja Juss.
Meie südamlik kaastunne teile
kalli vanaisa

Olev AUSI
kaotuse puhul.

Isa, vanaema ja tädi Tiia
Meie siiras kaastunne
Lainele tema leinas.

vanavanaema
Leili ESLASE

kaotuse puhul.

Havi 2b majaelanikud

Pärnu mnt 25 naabrid

10

VABA AEG

|

NIMEPÄEV
Heleene, Helene, Helena,

Neljapäev Pärnus

Elina, Ilona, Helen, Hell,

SUDOKU
5

2
74
74
1

2

1
63

6
9
6
1

9
53
8
29
9
5
4
1
237
1

Täida tühjad kohad numbritega 1...9 nii, et üheski reas,
veerus ja tumedama joonega
piiratud 9 ruudukeses poleks
korduvaid numbreid.

5 2
8

85

7

7 5

8
5
3

4
7 3 9

6
5

9 8
4

2

Vana-Pärnu rannas kl 22 visuaalteatri lavastus „Mehed
tantsivad merega”.

ÖÖKLUBI
Öölokaalis Kassa kl 23 „Gol-

1

LÕBUSTUS
Tervise kultuurikeskuses
kl 20 tantsuõhtu.

1
7 3

Täida tühjad kohad numbritega 1...9 nii, et üheski reas,
veerus ja tumedama joonega
piiratud 9 ruudukeses poleks
korduvaid numbreid.

TÄHTSAD
TELEFONID
Kiirabi, politsei, päästeamet
112
Linnavalitsuse infolaua
telefon
444 8200
Linnavalitsuse
infotelefon
15 505
ja e-post 15505@lv.parnu.ee
Pärnu Elektrivõrgu
välisrikked
1343
Elektri siserikked 24 h
523 6555
Pärnu bussiinfo
12 012
Matuseteenused:
Hingemaa OÜ 24 h
447 0090
Viimne Tee OÜ 24 h
443 7400

442 5111
1188
Usaldustelefon
126
Keskkonnainspektsiooni
valvetelefon
1313
Autoabi
1888
Vinuk OÜ 24 h

Infoteenus

ja perede varjupaik

443 1133
Pärnu naiste varjupaik
5398 1620
Loomade varjupaik 524 6705

Agape galeriis Henn Soodla

sert.

Puhvetis A.P.T.E.K. live Elephants from Neptune ja Hot n’
handsome.
2 Paaris kl 20 koroonaturniir.
Ilusa ilma korral õues.

KAALUD (23. IX

22. X)
Ära püüa kedagi veenda en-

Koidula muuseumis püsinäitus Jannsenite tegevusest
19. sajandil. Avatud T–L 10–18.

JÄÄR (21. III

maja kohvikus portselanimaali müüginäitus.

Nooruse

–

19. IV)

SKORPION (23. X

Tänane täiskuu võib tekitada

Villa Ammendes Epp Maria
Kokamäe maalinäitus. Avatud

probleeme laste või sõpradega. Sinu parim võimalus on
jääda igas olukorras rahulikuks.

iga päev.

Endla teatrigaleriis IN Graafika festivali näitus „Printmaking IN“.

si koduste ja töiste problee-

–

mide vahel ning kumbagi ei
õnnestu vältida. Täna lihtsalt
on selline päev.
KAKSIKUD (21. V

Pärnu haigla 2. korruse galeriis Karel Korbi näitus „Illustratsioonid“. 1. korruse kohvikus Aive Antsovi maalinäitus
„Roosid ja jumalannad“. 1. korruse kohvikus naiste kunstigrupi Sotsvetije maalinäitus.
Taastusravi-ja heaolukeskuse 1. korrusel Svea Söödi

„Color

Drama Why Not?“. Taastusravi-ja heaolukeskuse 2.
korrusel Malta saatkonna näitus „Malta ja Gozo“. Gruusia
saatkonna näitus „Gruusia filmiplakatid ja fotod“. Kohvikupealses galeriis 2. korrusel
Kati Kondio looming. Avatud E–R
8–16, kohvikus ka L–P 10–14.
–

–

–

–

19. I)

Ära lase end heidutada vaid-

lustest vara jagamise, pärandi ja finantsasjade pärast,
neid tekitab tänane täiskuu.
Homseks on see möödas.

22. VII)

VEEVALAJA (20.

I

18. II)

Vaidlused finantsasjade, positsioonide, võlgade ja pärandi üle on täna tõenäolised.
Oluline on teada, mida sa
päriselt tahad. Igaüks on
oma huvide eest väljas.

Oled tänase täiskuu tõttu
emotsionaalsem kui tavaliselt, mis võib positiivselt mõjuda lähedaste sõprade ja
partneritega taasühinemisel.

LÕVI (23. VII

KALAD (19. II

–

22. VIII)

Tänane täiskuu on sinu tähe-

–

–

20. III)

Probleemid tööl ja vestlused
kolleegidega võivad mõjuda
frustreerivalt. Ometi võib
kõik ka sujuvalt kulgeda.
Pöidlad pihku.

märgi vastas ja tekitab tugevaid emotsioone, erutust või
ülemääraseid pingeid sinu ja
su partneri või sõprade vahel.

Bulls Graphics

Kultuuriklubis Tempel kl
21 Orelipoiss.

TERVISERAAMATUTE SARI

EELINFO
PPÜ sõidab 24.08 ürdi-ja pip-

rataludesse. Rüütli 23 E–R 13–
16. 523 6260.

NÄITUS
Pärnu muuseumis püsiekspositsioon „11 000 aastat ajalugu elamusi vanast ajast“. Pärnu muuseumi ja Jurmala linnamuuseumi ühisnäitus „Kuurordimood“ (giidituur kolmapäeviti kl 17). Avatud T–P 10–
18.30.

~

SÜDAMEASI

~

AI, LIIGESED!

~

AVAMEELSELT MEESTEST

~

AVAMEELSELT NAISTEST

60+ terviseraamatute sari müügil raamatupoodides ning Pärnu Postimehe toimetuses

–

Lastejooksud
Raeküla ja Uulu
staadionil
algusega kell 12

Avangard galeriis Tarrvi
Laamanni näitus „7 inch C“.
Raekoja linnagaleriis IN
Graafika festivali „Naiste näitus“. Avatud T–R 11–17, L 11–
14.

Registreerimine
kohapeal (TASUTA)

Raja pikkus on 10,4 km algusega kell 12
Uulu staadionilt ja finiš alates 12.45
Raeküla staadionil.
Oodatud on ka kõndijad ja

teatemeeskonnad.
*

Kõigi elamusjooksul

Pärnut haaranud unetushoog möödus!
Seitsmendat korda Pärnut haaranud unetushoog tabas taas
tuhandeid inimesi, mille tulemusel muutus üks öö uuesti
unustamatuks. Korraldusmeeskond tänab südamest kõiki
vihma mitte pelgavaid osavõtjaid, esinejaid, toetajaid ja
vabatahtlikke. Eriline tänu kuulub korraldajate
pereliikmetele ja Supeluse tänava
e
piirkonna elanikele.
tos e

oo e

Aitäh, et aitasite taaskord teha
Pärnu muhedaimat festivali!
&G10NAALARENGU TO

osalejate vahel
(ka lastejooksud
loositakse välja
jalgratas

Avatud erinevad

töötoad käsitöö,
showtants, breiktants,
–

Registreerimine kohapeal
*individuaalne osalemine 10
Teatevõistkond 30 €

Augustiunetuse meeskond

21. XII)

–

KALJUKITS (22. XII

20. VI)

Ole ettevaatlik, sest täna
võib õnnetusi ette tulla. Jää
rahulikuks ja tea, mis su ümber toimub.
VÄHK (21. VI

21. XI)

Väldi selliseid jututeemasid
nagu poliitika, religioon ja
rassid, sest inimesed on valmis tülitsema ja nad on varmad sisutühje argumente
loopima.

Sind tõmmatakse edasi-taga-

Kohvikus Mahedik Anna Litvinova maalide näitus.

–

Tunned end nagu Sõnnidki:
kodused ja töised väljakutsed
kasvavad üle pea. Millestki ei
saa praegu mööda vaadata.
AMBUR (22. XI

20. V)

SÕNN (20. IV

ja Iren Presmanni näitus

Keskraamatukogu 1. korruse galeriis ja trepigaleriis IN Graafika festivali Matti
Miliuse kunstikogu näitus. Johan Huimerinna fotonäitus
„Karlova Obscura“.

–

daga nõustuma. Lepi erimeelsustega ja liigu aeglaselt
eesmärgi poole.

ledžis IN Graafika festival.
Haapsalu graafilise disaini festivali väljapanek „Alien“.
Raeküla Vanakooli keskuses Mikko Selja fotonäitus „Seitseteist kevadist hetke. Jaapan läbi eestlase silmade“. Uue kunsti muuseumis XXIII rahvusvaheline aktinäitus „Mees ja naine:
tulnukad“. Ukraina maalikunstniku Aleksandr Mihaltšuki teoste näitus „Animatsioon“. Avatud
iga päev 9–21.

22. IX)

–

Ole kolleegidega kannatlik,
sest tänane täiskuu energia
muudab kõik inimesed pisut
ninakaks ja kergesti ärrituvaks.

Kunstnike maja galeriis
Heli Tamburi näitus „Päikesemaastikud“.

Tartu ülikooli Pärnu kol-

Kontserdimaja galeriis ajalooline fotonäitus „Onu Antoni
merereisid“.
Villa Ammende aias kl 19
Saara Kadaku ja Kõrsikute kont-

NEITSI (23. VIII

näitus „Sajandivahetuse tegijad
Pärnumaalt“.

Krediidipangas „Pärnu kunstiklubi Vormsil 2016“.

9
8 2

9

Laste-

Tõstamaa mõisas kl 19 Tõstamaa suveteatri etendus „Karlsonson“. Mängivad Kersti Tombak ja Veikko Täär.

den oldies“. DJ Elmu Sadulsepp.

SUDOKU
4

Endlas Monomaffia 2016. Kl
17 „Kuidas ma koera sõin“
(Küünis), kl 19 „Lahkudes Zilleri orust“ (suures saalis), kl 21
„Kas jäite oma roaga rahule?“
(Küünis).

HOROSKOOP
Kuurordigaleriis Central
Pärnu kunstnike ühisnäitus „Mere moodi“. Malle Heinoneni
maalinäitus „Naiselik maailm“.

TEATER

Hella, Helle, Hellen, Helli

6

18. AUGUST 2016

Pärnu Postimees

€

pilliõpe, näitering,

massaa~ jne.

Puuris toimub pinksiturniir.
Kontsertprogramm:
naisansambel Top Ten
Rotiküla Vanamehed jt

18. AUGUST 2016

11

ARVAMUS

Pärnu Postimees

TAASISESEISVUMINE

Kolm päeva augustis

Veerandsaja

tagused sündmused hakkavad mälus
juba tuhmuma. Ei ole
nii, et mäletan, nagu olnuks
see eile.
19. augusti varahommik oli
tavalise ilusa ilmaga hilissuvise
päeva sissejuhatus unises Liiviaasta

Kalev
Vilgats
Pärnu Postimehe

ajakirjanik

maa kubermangulinnas Tartus.

Mul ei olnud elukohas ei telerit
ega raadiot, sestap kõndisin Postimehe toimetusse nagu igal tavalisel tööpäeval. Oli veel sügav
puhkuste aeg ja lehe välistoimetuses asjatasin üksinda.
Hommiku kohustuslik osa oli
värske lehe ostmine Barclay platsi nurgalt kioskist, seejärel käik
toimetuse keldrikorruse kohvikusse hommikueinele.

Kuidas teie,
korralik inimene

Rüütli 14, 80010 Pärnu
Tel 447 7090
postimees@parnupostimees.ee
parnu.postimees.ee

oli siis Raadil paiknenud lennudiviisi polkovnikust komandör.
Millegipärast on mul meeles, nagu oleks kiri olnud kirjutatud lausa käsitsi. Ent peamine oli sõnum: komandanditundi ei kehtestata, sõjavägi ei sekku. Hiljem
võeti see diviisiülem kroonu varaga sahkerdamise eest kohalt
maha.
Öö möödus rahulikult, sest
kui sõjavägi tahtnuks toimetust
üle võtta, poleks me saanud seda
kuigivõrd takistada.

–

…

Välisuudiste toas, mis oli üks
kõrgemal asuvaid Postimehe
Gildi 1 majas, sai raadio ja teleri sisselülitamisel selgeks, et midagi on toimumas.
Riburada hakkasid toimetusse jõudma teated riigipöördest (mõistagi ei nimetatud seda ametlikult nii) Moskvas. Levis uudis, et NSV Liidu juhtMihhail Gorbatšov on tervislikel
põhjustel andnud võimu üle
erakorralise seisukorra komiteele eesotsas NSVLi asepresidendi
Gennadi Janajeviga. Kõikjal
“suure ja embamatu” territooriumil kehtivat erakorraline seisukord ja tsiviilvõim peab alluma sõjaväelaste korraldustele.
Nüüd tuli hakata hankima
värskeimaid uudiseid ja sündmuste arenguga pidevalt kursis
olla. Moskvas oli meil ainsaks pidepunktiks uudisteagentuuri
BNS büroo, samuti pommitasime kõnedega tuttavaid edumeelseid rahvasaadikuid, kellel oli
Moskvas sidemeid. Faks sülitas
välja üha uusi paberipoognaid.
Kummati hakkas tunduma,
et midagi ei klapi. Nõukogudeaegse haridusega inimestena
teadsime ajalootunnist, kuidas
võimu võtta. Hõivata tuli telefon,
telegraaf, post ja katkestada side
välismaailmaga.
Kontrolli alla pidi võtma pangad, et vastalised ei saaks rahalist toetust, ja raudteevaksalid.
Lõpuks tulnuks Leningradis sillad
üles tõsta, et häirida ühendust
linnaosade vahel. Valitsusliikmete toimetamisega vanglasse võis
esialgu oodata. Midagi sellist aga
ei juhtunud.
Telefoniühendus välismaailmaga läbi Moskva toimis, kuid
olid rängalt üle koormatud. Juba
oli olemas kaugekõnede otsevalimise süsteem, milleks tulikorduvaltkedrata pikka numbritejoru. Välistoimetuses oli lehe
ainus klahvtelefon, seetõttu jäi
ketta keerutamise vaev ära, aga
ühendust saada oli niisama hästi kui võimatu.
Kõik telekanalid ja ennekõike Kesktelevisioon kandsid üle
erakorralise seisukorra komitee
pressikonverentsi. Väliskanalid

näitasid maailmale suure mõnuga riigipöörajate hallmorne nägusid ja uue riigipea Janajevi käte värisemist.
Kartust meeste ees ei olnud.
Kesktelevisiooni ja ajalehe Izvestija välispoliitiline vaatleja Aleksander Bovin (1930–2004) küsis
iseloomuliku käriseva häälega
komitee ühelt liikmelt, NSV Liidu põllumajandusliidu esimehelt
Vassili Starodubtsevilt pilkavalt:
“Kuidas teie, Vassili Ivanovitš,
muidukorralik inimene, sellesse
jõuku (šaika vn) sattusite?”
Muide, Bovin nimetati pärast
putši NSV liidu esimeseks suursaadikuks Iisraeli. Selles ametis
sai ta olla nädala, siis oli Liiduga
lõpp ja mees jätkas juba Venemaa esindajana (1991–1997)
kuni pensionile minekuni.
Toimetuse faksis lõppes valuuta eest ostetud kallihinnaline
paber ja tükk aega tuli selgitada,
kus kapis luku taga hoiti paberivaru. Tollane faks ei olnud mäluga, seega kõik, mis paberi puudumisel jäi edastamata, läks kosmosesse.
Ruttu tekkisid Postimehele
vabatahtlikud telefonidega informaatorid, kes jälgisid, mis toimub Tartu garnisoni juures.
Moskva korraldusel pidanuks tänavatel olema sõjaväepatrullid,
aga polnud kedagi. Üsna hästi oli
silm peal Pihkvast liikuma hakanud ja Tallinna poole trüginud

Peamine oli sõnum: komandanditundi ei kehtestata, sõjavägi
ei sekku.

sõjaväekolonnijäid
l.Õhtultoimetusse nooremad mehed. Mäletan sellest ööst
Väinu

Rozentali, Raimu

Hanso-

nit, Peeter Tali, aga küllap oli
meid rohkemgi.
Hilisel tunnil võimalik, et
uus päev oli juba alanud kostis
koputamine maja välisuksele.
Aknast vaatasime, et seal on kaks
ohvitseri, rünnakrühma ei paistnud kuskil. Kaks parajalt vintis
alampolkovniku aukraadis lendurit olid toonud toimetusse garnisoniülemalt kirja. Sellel kohal
–

–

Finita la commedia!
Teisel päeval hakkas saama üha
selgemaks, et riigipöörajatel on
peenike peos. Postimehes jagunes tähelepanu nüüd Tallinnas
ja Moskvas toimuvale ning välismaailma reageeringutele.
Peatoimetaja Mart Kadastik katkestas kõigi töötajate puhkused.
Mingil hetkel murdis Stockholmist telefoniühendusega läbi
Postimehele Rootsist uudiseid
vahendanud Joel Haukka, kelle
esimesed sõnad olid järgmised:
“Jumal tänatud, sa oled ikka
elus!” Võib aimata nende rahvuskaaslaste meeleolu, kellel ei õnnestunud ühendust saada Eestis
elavate sugulaste-tuttavatega.
Hilisõhtul oli toimetuses kõvasti juubeldamist, kui ülemnõukogu mõni minut pärast kella 23
taastas Eesti Vabariigi iseseisvuse riikliku järjepidevuse alusel.
Kolmandal hommikul oli selge, et riigipööre on läbi kukkunud. Boriss Jeltsin oli juba üsna
alguses haaranud initsiatiivi, tankile roninud ja oma kuulsa kõne
pidanud. Riigipöörajad lendasid,
sabad jalge vahel, Forosesse, et
Gorbatšoviga kokkulepet üritada,
aga see pööras endistele võitluskaaslastele selja.
Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja Rein Kärner
pealkirjastas putši kokkuvõtva
külje “Finita la commedia!” (Komöödia on lõppenud!).
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Pidev kitsikus
Kesklinna sillal

Tänane

Pärnu Postimees pea-

tub taas ühel päris vanal
probleemil kuidas toimub
liiklemine Pärnu Kesklinna
silla jalakäiguteedel, täpsemalt sellel, kuidas jalakäijad
ja jalgratturid üksteist segama kipuvad. Lihtne reegel näeb ette, et ratturid sõidavad silla merepoolsel jalakäijate teel,
paremal pool on see neil keelatud. Nüüd on
keelumärgid asfaldilegi maalitud, nii et kõik
jalgratturid, isegi need, kes asjakorraldusega
kursis pole, peaksid neid märkama.
Näiteid, kuidas jalakäijad ning jalgratturid
konflikti sattuvad, leidub palju. Mõnigi neist
on leheloos ära toodud. Mõnda õnnestuks vältida, kui jalakäijad eelistaksid liigelda rattavabal poolel ja jalgratturid ei trügiks sinna, kuhu
neil keelatud minna. Aastate jooksul on mõlema rühma liiklusviisakus küll märgatavalt
suurenenud, kuid ega vastuoludest pääse.
Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Sander Peremees käib
leheveergudel välja mõtte, et Kesklinna sillal
saaks asjad toimima, kui
jalakäijatele mõeldud
sillapoolel oleks jalgraKord jalakäijad all ja tastega sõitmine tehtud
raskemaks. Veelgi efekjalgratturid peal
tiivsem oleks, kui rattaning siis vastupidi
ga liiklemine oleks seal
–

–

selline olukord
Kesklinna sillal ei
muutu.

võimatu.

Piirava rajatise võib
välja mõelda ja paigaldada küll, ent kui sellega üle pingutada, võib
muudatus kaasa tuua
selle, et uue silla poolsele
jalakäigurajale ei pääse needki, kes jalgratast
käe kõrval lükkavad. See omakorda muudab
merepoolse tee kitsamaks, sest inimene ratta
kõrval võtab rohkem ruumi kui rattal sõitev
inimene. Põhjusi, miks kaasas olevat jalgratast
lükata sellel sõitmise asemel, võib ju olla palju. Võib-olla läks rattakumm katki või hakkas
põlv valutama, ehk on jalgrattur napsutanud
ega istu seaduskuuleka liiklejana sadulasse.
Probleeme jagub, seda enam, et jalgrattureid
tuleb iga aastaga juurde, mis on ju ainult hea.
Kord jalakäijad all ja jalgratturidpeal ning
siis vastupidi selline olukord Kesklinna sillal ei
muutu ega saagi muutuda sel lihtsal põhjusel,
et sild on kitsas. Ja mis selle vastu aitab? Lihtne
tuleb ehitada kolmas sild ja ümber ehitadaKesklinna sild. Kõik muu on ajutine lahendus.
–

–
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Pressikonverentsil on putšistidest kaadrisse jäänud kaheksast osalisest neli. Vasakult teine on
NSV Liidu siseminister Boriss Pugo, kelle enesetapp oli karmim karistus, mis neile osaks sai. Arhiiv

Toimetuse sekretär
tel 447 7090
Peatoimetaja
Merili Nikkolo, tel 447 7063
Tegevtoimetaja
Kadrin Karner, tel 447 7070

Arvamus:
arvamus@parnupostimees.ee;
Kaupo Meiel, tel 447 7074
Kalev Vilgats, tel 447 7075
Foto:
tel 447 7079

KOMMUNIST

Esmaspäevast alustas taas tegevust EAMSi (Eesti aianduse
ja mesinduse selts, toim) Pärnu osakonna mahlapunkt (Ilvese 1a). Mahla pressitakse kõigile soovijatele. Mahlapunkt
töötab iseteenindavas korras. Igal kasutajal tuleb kõik tööd
ise ära teha, aiandusseltsi töötaja ainult käivitab seadmeid ja
juhendab.
Pärast mahla pressimist tuleb igal kasutajal puhtaks pesta pressimise riided ja restid. Tingimata tuleb tagasi viia ka
jäätmed. Mahla saab umbkaudu 60–70 protsenti toormaterjali kaalust, rabarberi ja metsõunte puhul isegi kuni 90 protsenti.
Mahlapunkt jääb avatuks, kuni soovijaid piisab.
(Pärnu Kommunist 18. augustil 1976)

Uudised:
uudised@parnupostimees.ee;

Kultuur:
kultuur@parnupostimees.ee;

Sport:
sport@parnupostimees.ee;

Reklaam, kuulutused:

Kojukanne

Väljaandja

reklaam@parnupostimees.ee;

AS Postimees Grupp

tel 447 7080, tel 447 7086,
tel 447 7073
Veebitoimetus:
tel 447 7095, tel 447 7092

tel 447 7085
Tarbija:
tarbija@parnupostimees.ee;

tel 447 7076
Tellimine
tellimine@parnupostimees.ee;

tel 447 7077

tel 447 7060

tel 447 7087, 666 2525

Pärnu linnas
Expresspost tel 617 7717
Pärnu maakonnas
Eesti Post tel 661 6616
Trükk AS Kroonpress

Lugejate kirjad
kirjanurk@parnupostimees.ee

Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei
tagastata ega retsenseerita.
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Andrus Veerpalu
osaleb
elamusjooksul

Linnameeskond
kaotas liidrile
Eesti jalgpallimeistrivõistlustel kaotas Pärnu linnameeskond üleeile kodus liiga liidrile Tallinna FC Infonetile
0:5.
Rannastaadionil skoorisid Infoneti poolel Draman
Haminu 8., Dmitri Kruglov
13., Jevgeni Harin 51., Sergei Mošnikov 74. ja Vladimir
Voskoboinikov 82. minutil.
Kodumeeskonnal erilisi
võimalusi skoorida ei avanenud.
Pärnu meeskonna kapten Karl Palatu ütles pärast
mängu jalgpalli liidule, et
mäng oli selge häving. “Olime väga väsinud: olid meil
ju vahepeal karika- ja liigamängud,” nentis Palatu.
“Tuleks värskus tagasi saada, tähtis seeria on tulekul.”
Infonetil on koos 55,
Tallinna FC Levadial 53 ja
Tallinna FC Floral 49 punkti.
Pärnakad jätkavad 13
punktiga kümne meeskonna
seas üheksandal kohal.
Jalgpallureid ootab ees
tihe mängugraafik. Homme
kohtub linnameeskond Narvas sealse Transiga, esmaspäeval on Rannastaadionil
vastas Sillamäe Kalev ja tuleval laupäeval samas Paide
linnameeskond. (PP)

Liina Laasmale
20. koht
Tõstamaalt pärit odaviskaja
Liina Laasma (pildil) pidi
Rio de Janeiro
olümpiamängudel leppima
tulemusega

58.06,

mis an-

dis talle kokkuvõttes 20.
koha.
Laasma tänavu püstitatud
Eesti rekordile 63.65 jäi Rio
tulemus tublisti alla. Finaalvõistlusele viinuks 61.63.
Kaugushüppaja Ksenija
Balta hüppas Rio olümpiamängude kvalifikatsioonis
6.71 ja pääses neljanda tulemusega lõppvõistlusele,
mis toimus läinud öösel.
400 meetri tõkkejooksja
Rasmus Mägi sai ajaga
48,64 samuti finaali ja see
joostakse Eesti aja järgi täna
kell 18.
Öösel osalesid Rios kvalifikatsioonivõistlusel odaviskajad Risto Mätas, Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe.
Samuti on täna võistlustules
kümnevõistlejad Karl Robert
Saluri ja Maicel Uibo. (PP)

Andris Tammela
Sel laupäeval toimub esikorda 10,4 kilomeetri
pikkune Uhla-Rotiküla elamusjooks Uulu staadionilt
Pärnu Raeküla staadionile ja
jooksu üheks favoriidiks
võib pidada kahekordset
suusatamise olümpiavõitjat
Andrus Veerpalu.
“Avastasin Veerpalu eile
registreerinute nimekirjast,”
kinnitas jooksu idee autor
Enn Hallik. “Ta on Kasahstani suusakoondislase Aleksei
Poltoraniniga Otepääl laagris
ja et on kergem päev, saab
tulla Pärnumaale jooksma.”
Veerpalu on väga kõva
jooksumees. Näiteks tänavusel ümber Pühajärve jooksul
läbis ta 10,8kilomeetrise distantsi ajaga 38.57, millega
sai 13. koha. Jooksu võitnud
Roman Fostile kaotas Veerpalu vaid nelja minutiga.
Peale suusalegendi on
lubanud Halliku teada üritusel osaleda riigikogulased
Jüri Jaanson ja Andres
mest

Sel laupäeval sõidetakse Jõulumäel rattaga oma lõbuks, tuleval laupäeval võidu.

Estonian Cup

Jõulumäel loositakse
välja reis Hiina
Siim Saavik
nian Cupi

Strikholm sõnas, et matkasõidu mõte on tavaline harrastaja rattasadulasse kutsuda.
“Mis saab veel parem olla kui

rattamara-

pärast mõnusat trenni mõni

Hawaii

Esto-

tonide sarja
kõige suurem auhind
läheb loosi
matkasõitude arvestuses: üks
matkasõidul osaleja võidab reisi Hiina.
Viimane võimalus oma nimi
loosinimekirja lisada on sel laupäeval toimuval Jõulumäe rattamaratoni matkasõidul, mis on
igale osalejale tasuta.
Jõulumäe rattamaratoni
korraldaja Peeter Strikholm tõdes, et matkasõidul loositakse
peaauhinna kõrval välja veel
väiksemaid meeneid, mis antakse võitjatele üle 27. augustil
Jõulumäe rattamaratoni sekretariaadis.

auhind endaga kaasa võtta,”
nentis ta.

Strikholmi sõnul võib iga
soovija tulla rattamaratoni rajaga tutvuma, millal soovib, sest
rada on jubanoolte-lintidega tä-

histatud. Ametlikus loosimises
saab aga osaleda ainult matkasõidu rajal asuvas teeninduspunktis registreerides.
Strikholm lisas, et distantsi
läbimise kiirus ei ole oluline.
Kell 12 liigutakse rajale koos juhendajaga, kes valib rahulikuma sõidutempo.
“Kui keegi soovib tehakiiremat sõitu, teda tagasi ei hoita.
Rada on tähistatud ja silmi lahti hoides eksimise võimalust pole,” sedastas Strikholm.

EESTI MV NAISTE JALGPALLIS

Reis Hiina loositakse välja
järgmisel laupäeval, kui toimub
Jõulumäe rattamaraton. Loosimise au saab endale 17. Jõulumäe rattamaratoni võitja, kes
võtab loosiämbrist ühe matkasõidul osaleja nime.
Uulu asula ja Tolkuse raba
vaatetorni vahelises kaunis
parkmetsas kulgeval rattamaratonil tõotab tulla põnev ja vaatemänguline võistlus.
Rattamaratonil on kohal
Eesti paremik. Suurimad võidupretendendid on Euroopa meister Peeter Pruus ja Eesti meister
Peeter Tarvis, kes pidid eelmisel
aastal samal rajal alla vanduma
profirattur Rein Taaramäele.
Suures mängus lööb kaasa
sarja üldliider Erki Pütsep, kes
jahib oma esimest Estonian Cu-

pi võitu.

Alahinnata ei saa maastikurattaspetsialisti Caspar Austat,

kellel
kuus.

on sarja

Metsoja.

üldvõite kokku

Pärnumaa au hoiab üleval
Vändra mees Karl-Arnold Vendelin, kes lõpetas eelmisel aastal Jõulumäel neljandana.
Poolmaratoni distantsil läheb
liidrisärki kaitsma Pärnu Kalevi
spordikooli kasvandik Joosep
Mesi, kelle edu järgmiste võistlejate ees on mäekõrgune.
Peeter Strikholm sõnas, et
ühes auhinnaloosis osalevad ka
maratoni ja poolmaratoni sõitjad. Hawaii Estonian Cupi
suursponsor Opel annab ühele
maratoni või poolmaratoni lõpetanud võistlejale nädalavahetuseks kasutada uhiuue auto.
Noorematele rattahuvilistele on kavas tillu- ja lastesõidud.
Korraldajate ütlust mööda
oodatakse Jõulumäele kõikide
sõitude peale kokku üle tuhande jalgratturi.

4. septembril Pärnus

19. august kell 19

PÄRNU JK vs. TARTU SK 10 PREMIUM
Pärnus Rannastaadionil
SISSEPÄÄS TASUTA

Jüri Jaansoni
KAHE SILLA

Jahilaskjad
selgitasid parima

RETK

Pühapäeval toimusid Pärnumaal Tori vallas Tohera külas Toova laskepaigas Pärnumaa lahtised meistrivõistlused jahilaskmises, mille
võitis Lembit Mihkelstein.
Mihkelstein edestas
Open-klassis Silvar Algpeusi ja Ain Vihermetsa.
Ühtlasi oli Mihkelstein
parim veteran.
Parim naislaskur oli Tooni Vellend ja parim noor
Taavi Lehtla. Kokku osales
võistluses 35 laskurit. (PP)

PÄRNU POSTIMEHE
TELLIJASKONNALE

Hi
n
d
-20%

t

tellijaskonna kaardi ettenäitamisel

Lisaks endale saad soodushinnaga
registreerida ka ühe oma sõbra

10km

eile

Soodushinnaga kahe silla jooksule jaretkele
saab registreerida ainult Pärnu Keskuse
infopunktis 8.–21. augustini
Info info@2silda.ee, www.2silda.ee

HIND
1 euro

igal kolmapäeval

igal suvel

igal kuul

igal neljapäeval

tarbijalisa

Eilseks oli end uuele tervisespordiüritusele kirja
pannud veidi alla saja jooksja-kõndija ja lapse. “Lootsin
muidugi suuremat osavõttu,
aga üritus toimub ju esimest
korda ja tahab sissetöötamist,” arutles Hallik. “Pealegi on konkurents kõva, laupäeval on üle Eesti viis-kuus
jooksu. Ometi loodan, et viimasel hetkel tuleb osalejaid
juurde. Kindlasti on inimesi,
kel ei ole laupäevaks veel
plaanid tehtud. Jooksupäeval saab end kirja panna
Uulu staadionil.”
Elamusjooksu rada kulgeb Uulu staadionilt üle Pärnu-Riia maantee ja Uulu kanali, mööda Lottemaast ja
Tahkuranna golfiväljakust,
Raekülas Kalevi puiesteel ja
Uku puiesteelt üle Merimetsa
tänava Raeküla staadionile.
Hallik läbis elamusjooksu raja viimati üleeile ja
märkis, et pärast vihma pakkus rada elamusi üksjagu.
“Kõige hullem ei olnud, mõni koht oli veidi märg,” kirjeldas ta. “Samas kui ei saja,
kuivab rada kiiresti. Olemegi mõelnud seda jooksu pigem elamusliku liikumisürituse kui kõva sportliku võistlusena.”
Uhla-Rotiküla elamusjooksule antakse start laupäeval kell 12 Uulu staadionilt. Kell 11 viib buss soovijad Raeküla staadioni juurest
stardipaika. Toimuvad lastejooksud.
Kõik lõpetajad saavad
uhke medali ja osalejate vahel loositakse välja vinge
sportlik linnaratas.

Andrus Veerpalu.

online@parnupostimees.ee

