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PÄRNUMAA AJALEHT

| J UHTKI RI
Isamaa ja Res Publica
Liidu võimupöörde katse
Pärnus oli nii rabe, et
selle tõsidusse usuvad
vaid korraldajad ise.
Loe LK 19

| E ESTI
Jõksi jätkamine
läheb täna
hääletamisele
Eile sai heakskiidu riigikogu
selle töönädala päevakord,
mille kohaselt hääletab parlament täna ka seda, kas toetada Allar Jõksi jätkamist õiguskantslerina või mitte.
Seega ei läinud läbi Jõksi
toetavate fraktsioonide katse
lükata hääletamine edasi jaanuarisse.
Keskfraktsioon teatas, et
hääletab Jõksi jätkamise vastu, ning toetab endiselt Ülle
Madise kandidatuuri.
Jõksi ründava teate saatis
laiali ka Reformierakonna
fraktsioon, kuigi lubas täna
otsustada, kas toetab Jõksi jätkamist või mitte.
Ülejäänud neli erakonda,
mis on riigikogus vähemuses,
on teatanud toetusest Jõksile.
Kui Jõksi kandidatuur täna läbi kukub, peab president
välja käima uue kandidaadi
õiguskantsleri kohale. (Postimees)

Hind 7 krooni
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| ILM

| PÄR N U VERSUS J U R M A L A
Jurmala linnavalitsuse turismiinfo peaspetsialisti Dace Strele sõnul
peab iga kuurortlinn konkurentsis püsimiseks pingutama. Jurmala
veepark avas suvel uue vabaõhukompleksi ja kavatseb järgmisel aastal avada 51 purskkaevuga fontäänipargi, et turistid Jurmalasse tuleks.

öösel -3/ päeval +5
Loe LK 3

Loe LK 13

Vabadussammas hakkab ilmet võtma
Pärnu südalinna Rüütli platsile Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks kerkiv vabariigi väljakuulutamise ausammas on saanud kätte oma kõrguse ja ootab järgmise paari nädala jooksul treppide monteerimist.
Pärnu linnavalituse ehituse peaspetsialisti Ago Raudsepa sõnutsi on ausammas saavutanud kuuemeetrise kõrguse
ja edaspidi hakkavad ehitusmehed monteerima ausamba esi- ja tagaosa treppe
(fotol Ehituskivi OÜ töömehed Margus
Nuut, Kalle Kirsipuu ja Vahur Vokk).
Raudsepp ütles, et soe ilm on ausamba rajamist soosinud ja üheksa miljonit
krooni maksev Hiina graniidist ehitis
peaks valmis saama jaanuari keskpaiku.
Rahvale uudistamiseks ausammast
siis veel ei avata. Pidulik avamine on planeeritud järgmise aasta 23. veebruarile.
Selle ajani jääb ehitis piirdeaia taha.
Vabadussammas sümboliseerib Endla teatri rõdu, kust kuulutati välja Eesti
Vabariik.
Vabadussamba projekti koostas OÜ
Kolmruut Arhitektid. Idee autorid on
Theatrumi teatri näitleja ja copywryter
Mart Aas, kunstnik Kaarel Eelma ja arhitekt Mikk Mutso.
Projekti insener on Juhan Idnurm ja
konsultant ajaloodoktor Juhan Kreem.
Eno-Gerrit Link

Ants Liigus
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Karumõmmi mängutuba muutis lahtiolekuaegu ja on praegu avatud 10-14, sest õhtusel ajal omaniku sõnul külastajaid ei ole.

| I NTERVJU U

Ela Tomson,
IRLi Pärnu osakonna
juhatuse liige

Ester Vilgats,
Pärnu Postimees

Olen mõelnud küll, miks
ma selles erakonnas olen
Pärnu linnavolikogu liige Ela Tomson ei mõista, miks erakonnakaaslased Reformierakonnale koalitsioonipartneri väljavahetamiseks ettepanekut tehes kiirustasid ja mõtlematult toimisid.
Ela Tomson, kuidas teie teada saite, et erakond tegi
reedel Reformierakonnale ajakirjanduse kaudu ettepaneku võtta Isamaa ja Res Publica Liit Keskerakonna
asemel koalitsiooni? Olete ju IRLi Pärnumaa piirkonna juhatuse ja Pärnu osakonna juhatuse liige.
Seda, et avaldus ajakirjanduse kaudu on tehtud, sain reedel
teada Eesti Raadio uudistest. Küll aga teadsin, et kolme mehe
peas on sündinud mõte selline avaldus teha. Ja sellest kuulsin
Raul Sarandilt telefonitsi eelmisel päeval.
Niisiis Raul Sarandi, kes on IRLi Pärnu osakonna esimees, helistas ja teatas sellisest plaanist?
Jah. Minu küsimus oli, kas nad on pidanud nõu kellegagi Reformierakonnast, on nad nende seisukohta küsinud. Selgus, et ei
ole. Ja mis mind väga kogu ürituses kõhklema pani, oli see, et
sain aru: nad ei pea seda vajalikukski. Sellest hetkest muutus asi
mulle arusaamatuks.
Peale selle ei olnud mul Sarandiga neljapäeval juttu, millal
see avaldus kavatsetakse teha. Minu lihtne loogika ütles, et kui
seda tehakse erakonna linnavolikogu fraktsiooni ja erakonna linna osakonna juhatuse nimel, tulevad juhatus ja fraktsioon kokku,
et selle üle ühiselt aru pidada.
Aga et see kõik juhtub järgmisel päeval ja ajakirjanduse kaudu – ja selgus, et ka Reformierakond sai sellest teada ajakirjandusest –, siis minu mõistus sai selle koha peal otsa.
Need kolm meest, kelle peas idee sündis, olid siis Raul
Sarandi, Mart Alliku ja Ago Kalmer. Kas juhatuse ülejäänud liikmed olid asjaga kursis?
Mina olen rääkinud mitmega, kes kuuluvad meie piirkonna juhatusse. Selline kardinaalne ettepanek, nagu seda on linnas uue
võimukoalitsiooni moodustamine, puudutab loomulikult piirkonda. Piirkonna juhatuse liikmetest need, kellega mina rääksisin, lugesid seda täpselt samamoodi Pärnu Postimees Online’ist või kuulsid raadiost, kaasa arvatud piirkonna esimees Külvar Mand.
Üks kummaline asjaolu oli veel – täpselt samuti lugesin ajalehest, et reedel oli Pärnus erakonna esimees Mart Laar. See pani
mind väga mõtlema. Just see, et ma seda lehest teada sain.
Ütlesite, et mõni asi on jäänud teile arusaamatuks.
Kas teile pole tulnud pähe mõtet, miks te üldse sellises erakonnas olete?
Jah, ütlen ausalt, mul on küll selline mõte pähe tulnud.
Olete selles osas midagi teinud?
Ei, teinud ei ole ma veel midagi. Tahaksin enne asjades selgust saada. Minu jaoks on poliitika läbirääkimiste, mitte ärapanemise kunst. Aga nii riigi kui kohalikul tasandil on näha, et kui kogu energia läheb sellele, kuidas üksteisele ära panna, siis elu ümberringi pidurdub.
Olete suurest poliitikast nüüd juba mõnda aega
eemal, sest riigikogu liige te enam pole. Aga kohalikus
poliitikas olete.
Jah. Olen volikogu liige. Samuti olen sel aastal esimest korda
Pärnu kultuuri ekspertkomisjoni liige. Seal oli just esimene koosolek ja toimus väga huvitav arutelu.
Nende asjade eest palka ei maksta. Aga olete endale
hoopis uue tegevuse leidnud.
Tegime mõttekaaslase Krista Käpaga väikese kunstisalongi.
Selleni viis mind kaks asja. Mul on alati olnud tahtmine, et Pärnus oleks koht, kust Eesti tarbekunsti saaks osta. Olen ise sellest
puudust tundnud.
Teiseks oli mul võib-olla alateadlik soov tagasi tõmbuda loominguliste inimeste seltskonda, kes on mulle lähedased.

Põnnila mängumaal leiavad tegevust nii väiksemad kui suuremad lapsed.

Ants Liigus

Mängutubade valik on laienenud
Anniki Leppik

Mõnda aega madalseisus olnud Pärnu laste
mängutubade valik on
viimasel ajal hakanud
tuure koguma. Praegu
saavad vanemad valida
kolme koha vahel, kuhu
mudilasega mängima
minna või lapse mõneks tunniks hoida viia.
Kui veebruari lõpus Hospidali tänaval pikka aega linnas liidrikohta hoidnud Carolina mängumaa
maha põles, tekkis lapsega vaba
aja veetmise valdkonda tühimik.
Ettevõtlikud naised märkasid
hõivamata turgu ning juba kaks
kuud hiljem avati Rüütli tänaval
Karumõmmi mängutuba, mis üle
poole aasta oli Pärnus ainukene
koht, kus vanemal oli võimalus lapsega mängimas käia ning päevahoiu teenust kasutada. Novembris
kadus Karumõmmi monopol tänu
juurde tekkinud Põnnila ja Tiigrikutsu mängutoale ning vanemad
saavad lõpuks valida, kus nad oma
lapsega aega veeta eelistavad.

Mitte ainult mängutuba
Kuninga tänaval asuvale Põnnila mängumaale nime leidmiseks
korraldati novembrikuu lõpus konkurss ja esimesel detsembrikuu
päeval löödi uksed valla suure avapeoga. Konkursile laekus üle 50 nimevariandi ning esimesel üritusel
viibinud tunnistasid kõige paslikumaks just Põnnila, mille pakkus
välja 11aastane Liisa-Lota Tomp.
Põnnila omanik Ebe-Liis Rattasepp rääkis, et mõte mängutoa
loomisest tekkis juba 15 aastat tagasi, kui sündis ta esimene laps.
Kindlamat kuju hakkas plaan võtma poolteist aastat tagasi ning sellest ajast on kulunud kõige rohkem aega ja vaeva sobivate ruumide leidmisele.
Rattaseppa sõnade kohaselt
pani teda üllatama, kui lapsevaenulikud on osa rentijaid. Kui ruum
oleks mängutoa jaoks sobinudki,
anti talle tavaliselt vastus, et lastega seotud tegevuseks seda välja ei
üürita. “Sain päris tigedaks sellise
suhtumise peale,” tunnistas ta.

Lõpuks jõuti kaubale Kuninga
19 majas, kus varem asus Pärnu
linnavalitsuse sotsiaalosakond.
Põnnila on end sisse seadnud teisel korrusel kunagise pereabikeskuse psühholoogiateenistuse ruumides, kus sisseastujad satuvad esmalt laudade ja toolidega sisustatud meisterdamise ja sünnipäevade pidamise ruumi.
Laste päralt on kaks tuba, natukene suuremas paiknevad printsesside ja piraatide nurk, pallimeri ja turnimispuud. Kahele alusele
sätitud kostüümidest saavad mudilased valida sobivad rõivad, et
rollimänge mängida. Seinu ehivad
maalingud, mille autor on Põnnila
lapsehoidja Krista.
Teise tuppa on välja pandud
mänguasjad ning üks tuba ehitati
ümber köögiks. Edaspidi, kui mängumaa on täie hooga käima läinud, plaanitakse omaniku sõnutsi
taotleda luba, et sisse seada väike
kohvikunurk. “Lühike kogemus on
näidanud, et lastel läheb mängides kõht tühjaks ja vanemadki võtavad hea meelega tassi kohvi,”
põhjendas ta.
Põnnilas saab praegu käia lapsega mängimas või tuua ta mõneks
tunniks päevahoidu, kui vanemal
on päeval omi asjatoimetusi teha.
Ruume renditakse sünnipäevade
pidamisekski ning sellel ajal on
ruumid ainult piduliste päralt.
“Uuest aastast saame ehk veel
ühe kõrvalruumi rendile, seal on
plaanis hakata korraldama beebikooli, mudilaste tantsuringi ja
Gordoni perekooli,” paljastas Rattasepp tulevikuplaane. “Ma ei tahaks, et Põnnila jääb pelgalt mängutoaks, katsume välja mõelda ringe ja üritusi, mis nii lastele kui vanematele meeltmööda oleksid.”

Suur ja väike ruum
Põnnilaga ühel ajal avas Tallinna maanteel uksed Tiigrikutsu
mängutuba, mille omanik on pikaaegne lasteaiakasvataja, FIE Irma Moppel. Naine kinnitas, et temalgi oli raske sobivaid ruume leida. Esmalt kesklinna sobivat paika otsinud Moppel langetas lõpuks
otsuse Ülejõe kasuks, sest ülejäänud kaks mängutuba paiknevad
just linna südames.
50 ruutmeetrile loodud kahe
ruumiga mängutuppa on Moppel
kodust ära toonud vaat et suurema

osa mänguasju, laste jaoks on püsti pandud liumägi ja pallimeri.
Ruumi väiksust peab Moppel
ühtlasi nii plussiks kui miinuseks,
kliendid on siiani kiitnud, et väikesed toad muudavad Tiigrikutsu koduseks ja hubaseks, samal ajal suuremale seltskonnale jääb see sünnipäevade pidamiseks kitsaks.
“Praegu olen probleemi lahendanud nii, et samal korrusel on
üks 173 ruutmeetri suurune ruum
ning kui keegi soovib seal sünnipäeva või üritust pidada, rendin
selle välja,” selgitas ta. Siis kolib
Moppel mängutoa sisustuse kogu
kupatusega koridori teise otsa
ning paneb üles batuudi, mis väiksemasse ruumi ei mahu.
Naine ei välistanud, et tulevikus kolib ta päriseks suuremasse
ruumi ümber, kuid enne tuleb
vaadata, kuidas inimesed Tiigrikutsu vastu võtavad, sest üle kolme korra suurema pinna ülalpidamine läheb kordi kallimaks.
“Samal ajal oleks see piisavalt
suur, et sisustada omaette nurk
kooliealistele lastele, kellel praegu
kipub tegevust vajaka jääma,” lasi Moppel fantaasial lennata.
“Osa inimesi on kesklinnast
siia tulnud madalama hinna pärast. Rendin mängutuba sünnipäevaks peaaegu poole odavamalt
ning hinnatundlikule kliendile on
see suur vahe,” kinnitas ta.

Vanim mängutuba müügis
Pärnu staažikaim, Karumõmmi mängutuba asub Rüütli platsi
vastas Ühispangaga ühes majas
kolmandal korrusel. Lastele mõeldes on sisustatud kolmetoaline
korter, mille juurde kuuluvad mahukas köök ja tualettruum.
Omaniku Laura Oisalu sõnade
kohaselt on neid vähem kui aastase tegutsemisaja jooksul hästi vastu võetud ning välja on kujunenud
püsikliendid, kes ikka ja jälle tagasi tulevad.
“Kõige menukamad on meie
juures igasugused turnimisasjad,
sest lastel neid kodus ei ole,” rääkis Oisalu. Mängutoast leiab tegevust poolest kuni kümne aastani,
huvilistega meisterdab Karumõmmi töötaja igasuguseid asju.
Oktoobri alguses avas Oisalu
samalaadse mängutoa Vändras.
Ta tunnistas, et põhiline võhm läheb praegu sellega tegelemisele.

MÄNGUTOAD
Põnnila mängumaa
Kuninga 19 teine korrus.
Avatud E-R 9-20, L-P 11-16.
Mänguaeg 1 tund 40 kr.
Sama pere 2 last 75 kr.
Sama pere 3 last 100 kr.
Päevahoid 1 tund 55 kr.
Sama pere 2 last 100 kr.
Sama pere 3 last 145 kr.
Kliendikaardiga iga kuues kord
päevahoidu tasuta.
Sünnipäeva pidamine 2 tundi
750 kr, kliendikaardiga 700 kr.
Sünnipäeva pidamine 3 tundi
1000 kr, kliendikaardiga 950 kr.
Iga järgnev tund 250 kr.
Tiigrikutsu mängutuba
Tallinna mnt 8-32.
Avatud E-R 10-17, L 10-15.
Mänguaeg 1 tund 25 kr.
Sama pere 2 last 40 kr.
Päevahoid 1 tund 45 kr.
Sünnipäeva pidamine 3 tundi
mängutoas 500 kr.
Sünnipäeva pidamine 3 tundi
suures saalis 1050 kr.
Karumõmmi mängutuba
Rüütli 40 kolmas korrus.
Avatud E-R 10-14.
Mänguaeg koos vanemaga
1 tund 25 kr.
Sama pere järgnev laps
1 tund 15 kr.
Alla 5 a laps vanemata
1 tund 45 kr.
Üle 5 a laps vanemata
1 kord 45 kr.
Sünnipäeva pidamine 2 tundi
750 kr.
Sünnipäeva pidamine 3 tundi
1000 kr.
Andmed: Pärnu Postimees

“Karumõmmi avasime sõbrannaga koos, tollal jäi jutt, et tema tegeleb Pärnu omaga ja mina võtan
enda peale Vändra, kuid nüüd on
sõbranna alt hüpanud ja mängutoad minu õlule jäänud,” rääkis
Oisalu.
Seetõttu on mängutuba müügis, sest naine plaanib jätkata ainult Vändras. Karumõmmi uksi
kinni siiski ei pane, tuba müüakse
tegevana, vahetub ainult omanik.
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Keskerakonna Pärnu piirkonna aastakonverentsil valiti piirkonna
esimeheks taas Mart Viisitamm (pildil), piirkonna juhatuse
aseesimeesteks said Ranno Künnap, Jaanus Ots ja Simmo Saar.

| LÜHIDA LT
Maamaksusoodustused
Pärnus jäävad
muutumata

ILM
4-9 m/s

Pärnu
Täna tuleb pilves, selgimistega ja peamiselt
sajuta ilm. Puhub loodetuul 4-9 m/s. Öösel
on -2 kuni -4 kraadi,
päeval tuleb 0 kuni +6
kraadi.

Pärnu linnavalitsus otsustas
jätta maamaksusoodustused
järgmiseks aastaks samale tasemele tänavusega.
Maamaksust vabastatakse
50% ulatuses elamumaalt
määratava maamaksu summast represseeritud või nendega võrdsustatud isikud.
30% ulatuses otsustati elamumaa maamaksust vabastada
riikliku pensioni saajad.
Need, kes on maamaksu
tasumisel varasematel aastatel soodustusi saanud, ei pea
nende saamiseks uut avaldust
tegema. Soodustuse esmataotlejatel tuleb esitada linnavalitsusele avaldus. (PP)

Homme on pilves, selgimistega, sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul
4-10 m/s. Öösel tuleb -1
kuni +2 kraadi, päeval
tuleb sooja 1-6 kraadi.

Biokütusetehas
võib tulla
Pärnumaale
Majandus- ja keskkonnaministeeriumi esindajatega kohtunud Soome energiafirma
Vapo uurib võimaliku biokütusetehase asukohana kaht
Eesti piirkonda.
“Tehase üks võimalik
asukoht on Ida-Virumaal
Kunda lähedal, teine Pärnumaal,” ütles Vapo siinse tütarfirma, AS Tootsi Turba
arendusdirektor Tiit Saarmets Eesti Päevalehele. (PP)

Kolme päeva prognoos
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

+1...+6
-1...+6
0...+4

Pärnu tühistas mudaravila müügi
Pärnu linnavalitsus tunnistas
nurjunuks mudaravila hoonestusõiguse seadmise enampakkumise, sest parima pakkumise teinud OÜ Alvarelli Invest loobus
lepingu sõlmimisest.
OÜ Alvarelli Investile otsustati mitte tagastada enampakkumisel makstud tagatisraha.
Mudaravila müümata jäämi-

Linn tõstis
hooldusteenuse
maksumust

Ööl vastu laupäeva kell 2.09
teatati tulekahjust Pärnus
Karja tänaval asuvas kahekorruselises elumajas.
Päästemeeskonna saabudes oli tuli mööda hoone välisvoodrit levinud katusekonstruktsioonidesse. Tulekahjus hävis pool hoone katusest, siseruumid said veeja suitsukahjustusi. Inimesed
tules kannatada ei saanud.
“Menetlejate arvates sai
põleng alguse maja siseruumidest ja põhjustajaks oli
lahtise tule allikas,” selgitas
Lääne-Eesti päästekeskuse
pressiesindaja. (PP)

max +6

Päike tõuseb täna 9.06, loojub 15.29.

Pärnu linnavalitsus otsustas
anda AS Rahva Raamatule
nõusoleku rändkaupluse
Raamatubuss müügikoha
paigaldamiseks Kilgi 4 kinnistu ehk Härma kaubahoovi
parkimisplatsile. (PP)

Tuli hävitas pool
katusest

0...+6

Kõige soojem ja
kõige külmem:
1992 +8,0
1978 -28,5

Härma kaubahoov
saab raamatubussi

Pärnu linnavalitsus otsustas
kinnitada Tammiste hooldekodu ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks alates
uuest aastast 7200 krooni
kuus, milles sisaldub 85%
hoolealuse pensionist.
Tammsaare puiestee vanurite hoolekandekeskuse
kolimisel Tammistesse hakkab sama hinnakiri kehtima
alates märtsist.
Seni küsiti hooldusteenuse eest 6300 krooni kuus.
Abilinnapea Jane Metsa
sõnutsi tuli hinda tõsta üldise
hinnatõusu tõttu. (PP)

UUDISED

Kui Via Baltica Pärnu ümbersõit valmib, korraldatakse liiklus Tallinna maantee ja Ehitajate
tee ristmikul ümber.
Ants Liigus

Via Baltica Pärnu ümbersõitu
rahakaotus ei ähvarda
Ester Vilgats

Tuntud poliitiku toimetusele antud vihje, justnagu kavatseks peaminister Andrus Ansip kasutada Via Baltica Pärnu ümbersõidule ette
nähtud raha TallinnaTartu maantee ehituse
rahastamiseks, ei vasta
maanteeameti andmeil
tõele.
Poliitik, kes ei kuulu Ansipiga ühte erakonda, kinnitas, et dokument, mille kohaselt Pärnu ümbersõidu rajamine hoomamatusse
tulevikku lükatakse ja selleks
mõeldud raha kulub Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamiseks, ootavat peaministri laual allkirjastamist.

Asi on teehoiukavas
Nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske kui maanteeameti peadirektori asetäitja Koit Tsefels kinnitasid, et tõenäoliselt on tekkinud
arusaamatus seoses valitsuses kinnitamist ootava teehoiukavaga.
Teada on, et teehoiukava on tekitanud valitsuses diskussiooni ja
selle kinnitamine on veninud.
Küll ütles Tsefels, et diskussiooni valitsuses on maanteeameti teada põhjustanud see, et siiani
pole otsustatud, kuidas Tallinna-

Tartu maantee ehitust rahastada.
“Järgmisest aastast tõuseb kütuseaktsiis ja üks variant on ehitada sellest rahast, aga siis venib
ehitus väga pikale,” seletas Tsefels.
Võimalik on rahastada Tallinna-Tartu maantee ehitust ka väljaspool kütuseaktsiisi, aga see,
mismoodi seda sel juhul teha, pole samuti otsustatud.

Europrojektidelt raha ära
võtta ei saa
Tsefels kinnitas, et eurorahast
finantseeritavad projektid on omaette teema ja sealt ei saa mingil juhul raha mujale tõsta. “Kui raha
on tarvis kusagilt võtta, jäävad ära
pigem väiksemad teed, aga Euroopa Liidu raha kasutamiseks on
meil kokkulepped sõlmitud ja seda raha niimoodi võtta ei saa.”
Tsefels selgitas, et eraldamata
ei saa mõistagi jätta ka üksnes riigi poolt finantseeritavat osa europrojektis, sest siis jääks kogu raha
saamata.
Maanteeamet on Tsefelsi andmeil esitanud valitsusele mitu teehoiukava eelnõu, muutes osa investeeringuid, kõikidel juhtudel
on aga Via Baltica Pärnu ümbersõit sees olnud.
“Tallinna-Tartu maantee on
eriprojekt ja nii tuleb seda käsitleda. Meie eelistus on igapäevane
teehool, järgmiseks on europrojektid,” selgitas Tsefels.
Ka Marika Priske andmeil on
teehoiukava puhul peamine prob-

leem selles, kas Tartu maantee
ehituseks jätkub aktsiisist ja kust
sel juhul, kui sellest ei peaks piisama, raha juurde saab.

Projekt valmib mai lõpuks
Tsefelsi andmeil on vähemalt
praegu jõus kava, millest ajakirjandus kirjutas kuu aja eest. Nimelt on Via Baltica Pärnu ümbersõidutee projekti valmimistähtaeg
järgmise aasta mai lõpp.
Seegi oli juba korduvalt edasi
lükatud tähtaeg, varasemate arvestuste kohaselt pidanuks projekt
valmis olema.
“Asi on võtnud oodatust rohkem aega, sest on tulnud arvestada
paljude arendusprojektide ja maade küsimustega,” kommenteeris
maanteeameti peadirektori abi Tiina Reismann küsimust novembri
alguses.
Trassi valikul on üks probleemne koht Tallinna maantee üleminek
Ehitajate teele. Tee-ehituse standardid näevad ette sellise raadiusega
kurvi, mis tuleks osaliselt endise piimakombinaadi kinnistule, kuhu
Port Artur grupp kavandab suurt
äri- ja kaubanduskeskust.
Ümbersõidutee ehitamise kõige varasem algus on maanteeameti prognoosi kohaselt 2009. aastal,
tööd kestaksid eelduste kohaselt
kolm aastat.
Kavandatavate ehitustööde
maksumus on ligi 800 miljonit
krooni ja projekti ettevalmistamiseks kulub 19 miljonit, mis rahastatakse suures osas Euroopa Liidu
ühtekuuluvusfondist.

ne pingestab küll linnakassa seisu, kuid linn ei saanud pakkuja
nõudmistele vastu tulla, kommenteeris linnavalitsus.
OÜ Alvarelli Invest esitas viimase lepinguprojekti ise ja jättis
sealt välja mitu olulist punkti, nagu näiteks tähtajad ja sanktsioonid. Linnavalitsus sellise lepinguga nõustuda ei saanud. (PP)
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Eelmisel nädalal Pärnu koolide ümbruses munitsipaalpolitsei korraldatud tubakareididel tabati üheksa suitsetavat
õpilast, neli poissi ja viis tüdrukut vanuses 14-15 eluaastat.

Laial tänaval on tammed
ehitajatele ette jäänud
Tõnu Kann
Pärnus Laia tänava servas kõnnitee ääres kasvab rida noori
tammesid, millest vähemalt neli on ette jäänud ehitajaile – tagantjärele raske öelda, kas tulevase parkimismaja vaivundamendi rajajaile või Pärnu Soojuse ajutise maapealse toru paigaldajaile.
Oksi on vähemaks seatud
vähemalt neljal puul.
Kaks saega pügatut kasvavad peagi avatava Ringi ja Laia
tänava nurgal. Üks tammedest
asub ühel, teine teisel pool Ringi tänavat. Üks tamm on pidanud mitmest harust loobuma,
sest jäi ette laternapostile, teist
on pügatud võhikule arusaamatul põhjusel.
Mõnikümmend sammu
Kesklinna silla poole on kaks
tamme uue võrasoengu saanud
seal, kus Pärnu Soojuse maapealne toru miskipärast jõnksu
teeb ja puupaari kolmest küljest
ümber piirab. Näib, et puud on
pidanud lõivu maksma tõstukile, mis muidu poleks seal torusid paigaldada saanud, ja töömehe osav käsi on ettejäävad

harud aegsasti maha lõiganud.
Pärnu majandusosakonnast
öeldi, et töömeestel on seal saagimiseks suuline luba, sest teisiti lihtsalt ei saa parkimismaja
ehitada ega ajutist soojatoru rajada.
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhata asetäitja
Maire Nigul selgitas, et soojatoru, mille rajamine puid sundis
kärpima, lubati maa peale ehitada ajutisena ning tohib seal olla 17. augustini 2008.
“Olemasolev vana soojatoru
jääb tulevase parkimismaja vaivundamendi alale, seepärast
taotleski Pärnu Soojus luba ajutine toru viia puude lähedusse
maa peale,” rääkis Nigul. “Püsiv
soojatoru tuleb koos parkimismaja ehitusega.”
Nigul lausus, et kuigi parkimismaja detailplaneering on
kehtestamata, anti ehitajale luba maa-aluse osa ehituseks, millest põhiosa moodustab vaiade
maasse kruvimine.
Nigul teatas, et ühtlasi on
Pärnu linnavalitsus andnud
nõusoleku ehitamiseks üle kinnisasja piiri, et parkimisalale vajalikku pealesõitu rajada.

Maarjakodu alustas
uues majas
Silvi Kanošina
Puudega laste ja noorte päevakeskuse Maarjakodu perel kulus
terve kuu kolimisele Pärnu südamest Lõuna tänava villast Mai
tänava taastusravikeskuse hoovimajja, reedel sai nende uus
kodu õnnistatud ja pidulikult
avatud.
Maarjakodu asutaja ja seda
17 aastat juhtinud Hiie Martinsoni kinnitust mööda võtsid
noored maja kiiresti omaks ja
vanemadki on ülimalt rahul,
sest lastele vajalik taastusravi on
käeulatuses.
Maja sisustamisega polnud
maarjakodulastel muret, seda
tänu Rootsi Oskarshamni sõprusühingu annetustele. Laste päralt on avar tegevustuba, kööktuba ja kolme voodit mahutav
puhkeruum.
Laiade ustega avaras tualetis-pesuruumis on ratastooliinimest koos abilisega mahutav
dušinurk ja koht pesumasinale.

Juhataja töökabinet on kahasse
arvutinurgaga.
Maarjakodu avamise õhtupoolikul täitus majake külalistega. Avamistseremoonia sisse juhatanud Martinson ütles, et elus
ei jää kunagi hätta see, kellel on
palju sõpru. “Mul kuluks hulk
aega, et lugeda üles kõik meie
pere head sõbrad ja toetajad,”
sõnas ta. “Soovin majapere nimel kõigile headele inimestele
tervist, õnne ja rahulikku advendiaja jätku.”
Maarjakodu uue maja õnnistas sisse Eesti apostliku õigeusu
kiriku ülempreester Ardalion
Keskküla. Õnnitlejate-tervitajate pika rivi eesotsas oli Pärnu
abilinnapea Jane Mets.
Kunagise haigla hoovimaja
ümberehituseks eraldas Pärnu
linn 600 000 krooni ja töö tegi
Pärnu firma AK Ehituse OÜ. Majakese fassaadi uuendamine ja
vettpidava katuse eest võla
maksmine seisab maarjakodulastel veel ees.

Ümberkaudsete majade elanikud ei soovi Suur-Sepa 13a kinnistule korterelamut.

Ants Liigus

Veetorni korterelamu kütab kirgi
Raavo Raadik

Pärnus Suur-Sepa 13a
asuva endise veetorni
juurde ehitatava hoone
vastu on ümberkaudsete majade elanikud protestinud ligikaudu kaks
aastat, nüüd on volikogu päevakorda võetud
punkt, millega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitusõigust.
Karja 7 asuva kinnistu omanik Agu
Kaljo leiab, et niinimetatud ehitusõiguse täpsustamise sildi all soovivad hoone rajajad Suur-Sepa
Arenduse ASist seadusest mööda
hiilida.
“Suur-Sepa 13a kinnistu asub
miljööväärtuslikus piirkonnas ja
linna muinsuskaitseala kaitse-

vööndi piirides. Inimesed ei soovi
oma eramute naabrusesse monstrumist korterelamut. See hoone ei
sobi sinna. Elamu rajamisel tekib
terves kvartalis probleeme, kas või
parkimisega, muresid tuleb teisigi,” põhjendas Kaljo, miks eramukvartali elanikud ei soovi oma majade lähedusse kõrghoonet.

Puudused otsuseprojektis
“Isegi volikogu otsuse projektis, mis on minu käsutuses, märgitakse, et hoone projekteerija OÜ
Sweco Architecti koostatud eskiislahendus ei vasta täielikult detailplaneeringu nõuetele. Vastavus
planeerimisseadusega on üldjooneline, välja arvatud maakasutuse
sihtotstarve, mille muutmine on
kavandatud ehitusloaga,” tsiteeris
Kaljo. Mees on veendunud, et niiviisi soovitakse vältida uue detailplaneeringu kehtestamist ja sellega kaasnevat arutelu.
“Elamukvartali elanikud ei lubaks rajoonis tornelamu ehitamist,” oli Kaljo kindel. “Tuleb al-

gatada Suur-Sepa 13a kinnistu
uus detailplaneering, seda aga ei
soovita.”
Kaljo pöördus 12. detsembril
avaldusega volikogu esimehe Ahti Kõo poole, eilseks ta volikogust
vastust saanud ei olnud. Mees on
nõus oma õiguste tagamiseks kohtusse pöörduma.
Suur-Sepa Arenduse ASi juhatuse liige ja volikogu planeeringukomisjoni esimees Garri Suuk Kaljo väidetega ei nõustunud. Suuk
selgitas, et arendaja tegi ehitusloa
muutmiseks taotluse ja kõik protseduurid on teostatud seadusest
lähtudes.

Arendaja ei ole nõus
“Kui planeeringukomisjonis
arutati Suur-Sepa 13a kinnistuga
seonduvaid küsimusi, siis mina juhatuse liikmena ja Elmar Lepp
arendusfirma ühe omanikuna ei
hääletanud. See on komisjoni
koosoleku protokollis märgitud,
nii et võite kontrollida,” rääkis
Suuk. Ta kinnitas, et eelnõu poolt

hääletas kümme komisjoni liiget
ja ainult kolm oli eelnõu vastu.
Suugi sõnade järgi on ehitusloaga maa sihtotstarbe muutmine
seadusega kooskõlas. “Oleme konsulteerinud siseministeeriumiga,
sealt selgitas planeeringute osakonna juhataja Jüri Lass kirjalikult, mida tuleb järgida. Oleme
veendunud, et kõik on seaduslik,”
selgitas Suuk.
IRLi Pärnu osakonna juht Raul
Sarandi, kes osales planeeringukomisjoni istungil vaatlejana, ütles
Suur-Sepa 13a krundi ehitusõiguse täpsustamise kohta, et tegemist
on volikogu jaoks väga huvitava
eelnõuga.
“Komisjoni istungit juhtis väga
jõuliselt Garri Suuk. Istungil leiti,
et tegemist on seadusega lubatud
pretsedendi loomisega. Isiklikult
arvan, et kõik inimesed, keda eelnõu puudutab, peaksid selliste asjade otsustamisel saama kaasa
rääkida. Ehitusloa täpsustamisel
nad seda aga ei saa,” arvas Sarandi.

Öine postkastipõleng tõi kaasa vaid ehmatuse
Raido Keskküla

Maarjakodu tööpere: juhataja Hiie Martinson (paremal),
kasvataja Sirje Kallas ja tegevusjuht Marve Pärtel süütavad maja õnnistamiseks küünlaid.
Urmas Luik

Ööl vastu reedet kella poole kolme paiku süütas Pärnus Uus-Sauga tänaval tundmatu noormees
puust elumaja küljes rippuva postikasti, kuid tänu sündmuse pealtnägijatele sai see enne suuremat
tuleõnnetust kustutatud.
Pärnu Postimehe fotograaf
Ants Liigus, kes oli öösel linna jõulukaunistusi-tulesid pildistamas,
märkas Uus-Sauga tänaval lühemat kasvu noormeest postkasti juures askeldamas ja siis väravast välja tulemas. Mõni hetk hiljem lahvatas postkastipealne põlema.
Et tegu võis olla süütamisega,
helistas Liigus politseile ja häire-

keskusele ning asus süütajat autoga taga ajama. Noormees jooksis
kõrvaltänavasse ja kadus.
Fotograaf sõitis maja juurde
tagasi, lükkas põleva plastist materjali postkastilt maha ja äratas
majaelanikud. Liigus rääkis, et oht
maja süttimiseks oli suur, sest selle napi aja jooksul oli värv majaseinal pruuniks põlenud ja koorunud.
Kohalesaabunud päästetöötajad kontrollisid põlengukoha üle
ja politsei kaks patrullautot alustasid süütaja otsinguid, kuid kurikael jäi leidmata.
Et juhtumi kohta politseile
avaldust esitatud ei ole, pole politsei uurimist alustanud.

Öine sündmus äratas unised majaelanikud.

Ants Liigus
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Pärnu linnavalitsus austab tänukirjaga dr Jaan Lemendikku
kauaaegse tänuväärse töö eest Pärnu ambulatoorse arstiabi
arendamisel ja perearstiabi rajamisel ning 60. sünnipäeva puhul.

Kunagises kinos avab reedel uksed ööklubi
Urmas Hännile

Reedel peab ametliku
avamispeo ööklubi
Sugar. Kunagise kino
Kiir põhjalikult uuendatud ruumesse rajatud
klubi mahutab 300 külastaja ringis.
„Ruutmeetritelt on Sugar niisama
suur, kui on Mirage või Bravo,
võib-olla tekitab kõrge lagi optilise illusiooni, nagu oleks ta neist
tükk maad suurem,” rääkis Pärnu
noorima ööklubi programmi- ja
reklaamijuht Reio Tilk. „Kohti on
klubis ligi 300, siis tunneb iga külastaja end veel mugavalt.”

Klubi soliidsetele
Tilk tunnistas, et ehkki esialgsete plaanide kohaselt pidanuks
uus klubi juba ammu töötama, ei
olnud neil lootusil antud täituda.
Kuigi Pärnu kesklinna muinsuskaitse tsoonis paiknev hoone
ise ei olnud muinsuskaitse all, mistõttu polnud remonditöödel tarvis
järgida täpseid ettekirjutusi, nõudis vana uueks tegemine siiski
enam aega, kui keegi hinnata oskas.
„Tahad järjest paremini ja paremini, sinna see aeg kulus,” lausus klubi reklaamijuht.
Kui palju laias laastus pool
aastat väldanud remont maksma läks, ei saa täpselt ütelda: päris hulk arveid on veel laekumata.
Küll oli programmi- ja reklaamijuhile selge, et Sugarist saab soliidne klubi, kuhu ei lubata alla
21aastasi, kuid ka mitte neid, kes
ei pea korrektsest riietusest.

„Kui külastaja on juba uksel
meie arvates pahuras tujus, jääbki uks tema ees sellel õhtul suletuks,” väitis Tilk. „Spordisusside
ja dressidega ei ole siia asja, kindel tahtmine on seda joont hoida.”

IRL lootis võimupöördekatsest
oravate kiire “ei” asemel enamat
Eno-Gerrit Link
Isamaa ja Res Publica Liidu
(IRL) Pärnu osakonna esimees
Raul Sarandi hindas reedel Reformierakonnale tehtud Pärnu
uue võimuliidu moodustamise
ettepanekut õnnestunud ideeks,
kuid tunnistas, et ootas oravaparteilt kiirest “ei” ütlemisest
enamat.
“Plaan õnnestus nii, nagu ta
oli mõeldud, kuigi lootus oli
suurem,” tunnistas Sarandi.
Pärnu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees
Jaanus Ots arvas, et IRLi reede
pärastlõunal enne töönädala
lõppu tehtud “ootamatu” ettepanek Pärnu uue võimuliidu moodustamiseks sai tõuke IRLi esimehe Mart Laari samal päeval
suvepealinnas viibimisest.
Sarandi lükkas selle arvamuse ümber.
IRLi Pärnu piirkonna esimees
kinnitas, et tahtis avaldusega tähelepanu juhtida Pärnu linna
kehvale majanduslikule olukorrale, mis uuel aastal veelgi rohkem allamäge võib veereda.
Otsa arvates oli IRLi ettepanek kas läbi kaalumata ja emotsionaalne samm või odav propagandatrikk. “Selle aasta linna eelarve ei ole tõsine argument, millega välja tulla, sest selle üks
koostaja on Sarandi ise,” väitis
Ots.
Otsa jutu järgi oli Reformierakonna kiire “ei” nende ootuspärane käitumine. “Koalitsioon
on ühtne ja ühtegi probleemi

õhus ei ole. Ma ei näe põhjust,
miks koalitsiooni peaks muutma,” analüüsis Ots, kelle arvates
ei võtnud IRL isegi ettepanekut
kuigi tõsimeelselt. “Ei usu, et
nad seda koalitsiooni tahavad.
Kui nad seda tõsiselt tahaksid,
oleks asi enne läbi räägitud.”
Reformierakonna fraktsiooni esimehe Vello Järvesalu ütlust mööda pole IRLi pakutud
võimuliidul mõtet. “Võimuliidul
peab olema volikogus häälteenamus. 33 piires võiks ikka liita ja lahutada osata,” tähendas
Järvesalu, kelle arvates püsib
võimuliit järgmiste kohalike
omavalitsuste valimiseni.
Pärnu volikogu reformierakondlasest esimehe Ahti Kõo sõnade kohaselt on IRLi koalitsioonipakkumine pesuehtne
provokatsioon.
Kõo sõnul ei imestaks ta, kui
IRLi Pärnu juhatus, saanud teada, et reformierakondlased linnavolikogus ei soovi jõulurahu ajal
võimuvõitlust alustada, pöördub
samasuguse “üleskutsega” järgmiseks Keskerakonna poole.
“Kutsun kõiki Pärnu linnavolikogu liikmeid, sõltumata
erakondlikust kuuluvusest, keskenduma kasutu võimuvõitluse
asemel volikogu neljapäevase istungi ettevalmistamisele,” teatas volikogu esimees. “Siis on
meil päevakorras 2008. aasta
eelarve arutelu ja vastuvõtmine.
Selle käsitlemisel on teretulnud
kõik asjalikud ettepanekud, mis
suurendaksid linna tulusid ja aitaksid kokku hoida kulutusi.”

Kandidaatide
esitamise tähtaeg
läheneb
Sel nädalal on viimane võimalus esitada Pärnu teenetemärgi kandidaate.
Kandidaate saavad esitada Pärnu linnavolikogu
fraktsioonid, komisjonid ja
liikmed; Pärnu linnavalitsus
ja linnapea ning Pärnus tegutsevad juriidilised isikud
kuni 22. detsembrini volikogu kantseleisse.
Pärnu teenetemärk on
autasu, mis antakse linnale
osutatud oluliste teenete
väärtustamiseks, esimesed
teenetemärgid anti välja tänavu veebruaris.
Oodatakse ka Pärnu aukodaniku tiitli ja vapimärgi
kandidaate, neid taotlusi saab
esitada kuni 15. jaanuarini.
Pärnu aumärgid antakse
pidulikult üle 22. veebruaril
vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul. (PP)

Panus klubiliikmetele
Et püstitatud eesmärgini jõuda, tahab Sugar juurutada klubi
liikmekaarti, mille omanik saab
soodustusi nii klubisse pääsemisel
kui klubis viibides.
Ideaalina oleks Tilga ütlust
mööda mõeldav, et klubis ongi
lõõgastumas ainult klubi liikmed,
teistele lihtsalt ei jätku enam ruumi.
Klubis kõlama hakkavast muusikast rääkides väitis Sugari programmi- ja reklaamijuht, et selles
valdkonnas ei hakka nad Ameerikat avastama: mängitakse ikka
moodsat klubimuusikat, nagu on
kombeks sellistes asutustes nii Eestis kui mujal maailmas.
„Meie muusikavalikus saab paralleele tõmmata Tartu Illusioni ja
Tallinna Bonboniga,” ütles Tilk.
„Kas just üks ühele, aga midagi
sinnakanti. Retromuusikat ei hakka me kohe kindlasti mitte mängima.”
Ehkki ööklubi peaesinejad on
DJd, ei tähenda see, et aeg-ajalt ei
kuuleks Sugaris elavat muusikat.
Kuuleb nii menukaid soliste kui
ansambleid.
Kuigi mahukate töödega ööklubi hoone juures ollakse lõplikult ühel pool, ei ole Sugar siiski
veel päris valmis: kevadel avab
klubi hoone Kuninga tänava poole jääval hoovil suveterrassi.
Peale selle, et selles päikesele
avatud istumiskohas saab kohvi
juua, kavandatakse sinna ka esinemisvõimalust muusikutele.

| LÜHIDALT

Päästjad kingivad
pärnakatele
meelespea

Kunagise kino Kiir hoones Vee 10 avatakse reedel ööklubi Sugar.

Urmas Luik

Särav
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!

E
N
I
M
U
K
K
ERIPA

V A L I K U T E

R O H K U S

Libe tee viis auto
kraavi
Laupäeva hommikul kella
9.30 ajal kaotas Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee 8. kilomeetril 43aastase Alari juhitud
Ford Mondeo möödasõidul libeduse tõttu juhitavuse, sõitis
teelt välja kraavi ja rullus üle
katuse, teatas Pärnu politseiosakonna pressiesindaja.
Fordi juht toimetati kehavigastuste tõttu Pärnu haiglasse, kuid lubati pärast esmaabi kodusele ravile. (PP)

Selle aasta
parima üllatuse jättis
Glaskek aasta lõpuks –
kõikides meie Tallinna ja Tartu
esindustes ootavad Teid uskumatult
üllatavad soodushinnad.
Tulge ja vaadake oma silmaga!
Pakkumine kehtib järgmistele toodetele:
• puitaknad ja -uksed • puitalumiiniumaknad ja -uksed
• PVC-aknad ja -uksed • PVC-aknalauad • terasuksed •
keraamilised plaadid (saadaval Tartu Riia tn140
müügiesindusest) • lükandsüsteemid
Pakkumine
(saadaval Tartu Riia tn 140, Võru
kehtib ainult
eraisikutele kuni
Jüri tn 27, Põlva Oja tn 7 ja
21. detsembrini.
Jõgeva Pargi tn 4
Täpsemad tingimused
müügiesindustest)
www.glaskek.ee.

Lääne-Eesti päästekeskus läkitab aasta lõpul pärnakate
postkastidesse voldiku, kus
tuletatakse meelde, kuidas
õnnetusi vältida ja mida teha,
kui õnnetus ikkagi juhtub.
Lääne-Eesti päästekeskuse
ennetustöö büroo peaspetsialisti Kristi Raidvere sõnutsi
erineb värske üllitis varasematest selle poolest, et selles
pole rasvaselt käsud ja keelud, vaid lihtsas sõnastuses
meeldetuletused, kuidas saab
õnnetusi ära hoida ja kuidas
toimida, kui midagi juhtub.
Voldikus juhitakse näiteks tähelepanu sellele, et tulekahju võib alguse saada
elektriseadme lähedal asuvatest tolmurullidest, või sellele, et hädaabi numbril 112
helistades tuleks kõne lõpetada alles siis, kui päästekorraldaja seda lubab.
Meelde tuletatakse suitsuanduri vajalikkust, näidates piltlikult, mitu minutit
kulub süttimishetkest suurema põlenguni. (PP)

Teelt väljasõit
lõppes
vigastustega
Tellides veel sellel
aastal Glaskekist tooteid
vähemalt 5000 krooni eest
on Sulle „äge pauk“
garanteeritud!

Laupäeva varahommikul
sai Vändra alevis vigastada
autoga teelt välja sõitnud
mees.
Õnnetus juhtus kella
5.30 ajal Vändras Jannseni
tänaval, kus 29aastane Raimo ei tulnud sõiduki Mitsubishi Space Wagon juhtimisega toime.
Kiirabi viis juhi Pärnu
haiglasse, kust ta lubati pärast
esmaabi kodusele ravile. (PP)
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Pärnu-Jaagupi muusikakooli õpilased ja
õpetajad andsid eile õhtul meeleoluka
jõulukontserdi kohalikus luteri kirikus.

Are alevikus ehitatakse
veetorustikke
Anu Jürisson
Aasta tagasi asutatud valla veeettevõtte OÜ Are Vesi juhatuse
esimehe Kert Alamaa sõnade
järgi on alanud tööde näol tegu
viimase 15 aasta suurima investeeringuga Are valla vee- ja kanalisatsioonivõrku.
Keskkonnainvesteeringute
keskus (KIK) eraldas Are vallale
üle 1,7 miljoni krooni Are alevikus vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks ja uuendamiseks. Valla omaosalus projektis
on 300 000 krooni.
Eesmärk on rajada torustik
ja ühendada Are põhikool ning
vahepeale jäävad elamud aleviku ühtsesse kanalisatsiooni- ja
veevõrku. Põhikool on seni kasutanud oma puurkaevu vett ja
kanalisatsioon läks läbi septiku

ojasse. Alamaa rääkis, et nii kooli kui Kooli tänava ridaelamute
kraanivees on praegu liiga palju
rauda.
“Are alevikus on kolm veevärki, mis ei ole üksteisega seotud. Nüüd saame need liita,”
kirjeldas vee-ettevõtte juht.
Vanadest torustikest sai välja vahetatud Uue tänava veetorustik. Töövõtjaga sõlmitud lepingu järgi peaksid kõik tööd
valmis saama tuleva aasta maikuus.
Alamaa tunnistas, et tööd
jätkub. Koostöös vallavalitsusega valmistab osaühing ette järgmisigi veeprojekte. KIKi toetusel
on tehtud põhjaveeuuring ja
koostamisel taotlus uue veehaarde väljaehitamiseks Suigu
asulas, mille vees on liiga palju
fluori.

Maavanem tutvub täna
Kihnu lennuväljaga
Silvia Paluoja
Täna avatakse AS Tallinna Lennujaama halduses olev Kihnu
lennuväli, mis on saanud uue
rajakatte ja terminalihoone, ehitisega tutvub Pärnu maavanem
Toomas Kivimägi.
“Inimeste turvalisusest ei ole
olulisemat asja, olen sunnitud
tõdema, et sellega oli Kihnus
probleeme,” ütles maavanem eile. “Eriti terav probleem oli
ühenduse stabiilsus, seda murukattega lennuvälja pärast.”
Kihnu lennuväljale on paigaldatud Baltimaades ja Skandinaaviaski uudse tehnoloogia
järgi kärgkate, raja pikkus on
400 ja laius 20 meetrit.
Saare õhuvärav tervitab saa-

bujaid uue terminalihoonega,
vana hoone selle kõrval ehitatakse ümber külalistemajaks.
Terminalihoone andis AS YIT
Ehitus tellijale üle novembri lõpus.
AS Tallinna Lennujaama regionaalsete lennujaamade direktori Andres Taimla jutu järgi
on investeering, mille haldaja
tänavu Kihnu teeb, ligi viis miljonit krooni. Selle eest on korrastatud drenaaž ja kärgkatte alla läinud muruväljak, paigaldatud konteinermajana terminalihoone, rajatud perroon ja kõnniteed.
Miljon krooni kulub lennuohutust suurendava ilmajaama
paigaldamisele, et lenduritel
oleks Kihnu ilmast täpne info.

Taaspühitseti Audru orel
Raavo Raadik
Pühapäeva pärastlõunal taaspühitseti Audru kiriku orel, 20 aastat vaikinud ja nüüd taastatud
pillil musitseerisid organistid
Tiia Tamm, Ene Salumäe ja Kristel Aer, jutluse pidas kiriku endine vaimulik Allan Kährik.
Orel, mille valmistas orelimeister Carl Georg Thal, on Eestis ainulaadne, selle remondiks
hakkas Audru kiriku kogudus koguma annetusi 2001. aastal.
Muusikainstrumendi taastas orelimeister ja Viljandi kultuurikolledži pedagoog Olev Kents, kes
oma sõnade järgi puutus orelitega kokku veel eelmise sajandi
seitsmekümnendatel aastatel.
Belgias, Rootsis, Taanis,
Saksamaal, Soomes, Hollandis
ja Hispaanias kogemusi omandamas käinud Kents on tunnus-

tatud orelimeister, Saksa orelisõprade liidu ja Eesti orelisõprade ühingu liige.
Oreli restaureerimiseks kogusid kiriku kogudus ja MTÜ
Audru Kiriku Oreli Sõbrad ligikaudu 600 000 krooni. Audru
kiriku õpetaja Tiina Janno kinnitusel on osa annetajaid kogudusele teada, mõni annetus laekus aga anonüümselt.
Janno tänas kõiki annetajaid, erilise äramärkimise pälvisid Virve Pichen ja Audru vallavanem Rein Talisoo. “Audru vallavanem lubas oreli taastamiseks valla abi ja ta pidas oma lubadust,” sõnas Janno.
Jumalateenistusel esitasid
koguduse muusikud koguduse
laulu, orelil mängiti Johann
Sebastian Bachi, Wolfgang Amadeus Mozarti ja teiste heliloojate loomingut.

Orelimäng tõi Audru kiriku rahvast täis.

Peep Tarre

“Ülevalt on see kuusk küll roots, aga okas on tal ilus ja tugev, nii et heas toitumuses puu,” jagab jõulukuuse valiku tarkusi
RMK Vändra metskonna metsnik Eero Nurk.
Henn Soodla

Jõulupuu otsimine nõuab head silma
Silvia Paluoja

Need, kes jõulukuuse
turult ostmise asemel
seda ise riigimetsa otsima minna plaanivad,
astugu head tava järgides metskonna kontorist läbi ja varugu aega,
sest õiget puud leida
pole kerge.
Riigimetsa majandamise keskuse
(RMK) Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu lausub, et neil
käib tavaliselt inimest poolsada
jõulupühade eel kuuseluba küsimas.
Erametsaomanikud valivad
aasta pidulikema puu oma valdustest, riigimetsa raiuma minnes
peab kontorist loa küsima. Meetrine kuuseke maksab 25 ja poole
pikem 40 krooni.
Kägu kordab teada tõde: mida
hiljem puu tuppa viiakse, seda parem. Sobivaim aeg on vanarahva
kombe kohaselt jõululaupäev ja
seda tava järgib Vändra metsaülemgi.

JÕULUPUU
• RMK hinnakirja järgi on kuuse hind ettenähtud kohas ise raiudes
40-125 krooni jooksev meeter, lisandub käibemaks 10 protsenti.
• Alla kolme meetri pikkuse kuuse hind on kokkuleppeline.
• Täpset infot annavad metskonnad, vaata RMK kodulehelt telefoninumbreid.
• Maksekviitung kinnitab kuuskede transportimisel toimingu seaduslikkust.
Andmed: RMK kodulehekülg

Pikk soe sügis venitab ennast
talvise pööripäevani ja metsavahel
ei anna miski märku jõuludest.
Vändra laantes on nähtud unetu
karu jälgi, kährik on alles erk,
poolkuivanud seenekübarad sirutavad samblast välja ja pelglik
musträhn lendab üle lageda. Vesi
on kraavides väga sügavalt ja pajutibud selle kaldal on ajataju kaotanud ning pungitavad hõbedasi
urbi nagu märtsis.

Kraaviperve kaunitar
Kraavipervesid ääristavad kuused, mida riigimetsas soovitataksegi jõulupuuks raiuda.
“Oleneb inimesest, kui nõud-

lik ta on, millist kuuske ta tahab ja
kuhu selle viib või kui suur on tema elamine,” räägib RMK Vändra
metskonna metsnik Eero Nurk.
“Aga sügavasse metsa jõulupuud
otsima ei minda, heas toitumuses
ja ilusa okkaga puud kasvavad
varjust väljas.”
Pealtnäha pole neil paarimeetristel puudel vahet, küll ütleb kogenud metsamehe silm, et kraavikaldalt ei saa järjest iialgi ilusaid
kuuski. Need on kas liiga ühepoolsete okste, venitatud ladva, pika
aastakodarate vahe või halva okkaga.
“Kuuseliigid on erinevad, aga
toa jaoks võiks olla ikkagi ilusa tu-

merohelise okka ja korrapäraste
okstega kaunitar,” näitab metsnik
karmi okkaga poolteisemeetrist
puud.

Ilutsemise väärikas lõpp
Kui metsast silma järgi kauneim
puu lõpuks leitud, tuleb talle kodus
kiiresti juua anda. Liiter või rohkemgi tõmbab tuppa jõudnud
kuusk endale kohe vett sisse.
“Tähtis on, et pärast jalapealt
saagimist ei hoita puud kuivas,
muidu tõmbab ta kuiva õhu elusoontesse. Et okas kauem kinni
oleks, tuleb enne veepotti panemist saagida tüvel jupike, ei maksa teda piinata,” soovitab Nurk.
Mõnelgi kodumetskonnast
kuuseloa küsijal on metsnik soovitanud raiutud puu asemele kevadel uusi istutama tulla, sest metsataimede muldapanijate järele on
metskonnas vajadus suur.
“Mõni on lubanud tulla ja tulnudki,” kinnitab Nurk. “Aga mis
jõulupuusse puutub, siis teda ei
tohiks kevadeni jätta prügikasti
kõrvale vedelema, austust peab
olema kuuse vastu nii palju, et tal
oleks ka väärikas lõpp, lõkkes näiteks, seda ta väärib, sest kuusk on
ikkagi nii pikaealine puu.”

Tõstamaa Maarja kirikul uueneb katus
Silvi Kanošina
Kolm aastakümmet tagasi tornivaringus ja kolme aasta eest jaanuaritormis kõvasti räsida saanud
Tõstamaa kiriku katust on küll parandatud, kuid vettpidava katuse
loodab kirikukogudus äsja alanud
tööde käigus peale saada.
Kirikukoguduse juhatuse liikme Liivi Heametsa sõnutsi tuli katuse jaoks 300 000 krooni muinsuskaitseameti pühakodade programmi kaudu ning tormi järel paigaldatud katuse lammutamise
ning uue ehitamisega on ametis
Tallinna firma Frantsiskus OÜ.
Heamets ütles, et jõulujumalateenistus saab kirikus küll peetud,
ehkki laest nõrguv vesi ja niiskus
võivad kirikulistele liiga teha. “Nagu kuulda on, ei jätku sellest toetusest katuse lõpuni ehitamiseks, loodame, et saame raha juurde,” lausus ta. “Ehkki kogudusel on sada-

kond liiget, ei laeku maksudest ja
annetustestki sadu tuhandeid.”
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent
kinnitas, et Tõstamaa kirik saab
järgmise aasta riigieelarve nii-öelda katuserahast veel 200 000
krooni, kuid tornikiivri ehitus on
veel jutu tasandil.
Aastail 1763-1768 maakividest laotud Tõstamaa Maarja kirik on arhitektuurimälestiste nimekirjas, sestap on vallavanem
Toomas Rõhu ütlust mööda üsna
normaalne, et muinsuskaitse aitab
kirikut korda teha.
“Mõni aasta tagasi oli võimalus kirikule tornikiiver peale panna ja vallavalitsus oli valmis ettevõtmist toetama, kuid kogudus otsustas siis oma vahendid mujale
kulutada,” teavitas Rõhu. “Nüüd
on kogudusel huvi, koostöös tellime kiivri projekti ja alustame torni ehituseks raha otsimist.”

Tõstamaa kiriku katust ehitavad Tallinna töömehed. Henn Soodla
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Interneti-portaali www.arst.ee ja Terviselehe lugejad valisid aasta arstiks SL Meediku ravikeskuses töötava Sven Lindströmi.
Tiitlisaajat tunnustatakse reede õhtul Tallinna raekojas.
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Algasid õpetajate
palgaläbirääkimised
Haridusminister Tõnis Lukas
esitles eilsel haridustöötajate
palgaläbirääkimiste esimesel
kokkusaamisel kompromissettepanekut õpetajate alampalga
tõusuks uuel aastal, mis on valitsuse pakutud 20protsendilisest palgatõusust pisut kõrgem,
ent jääb õpetajate küsitule endiselt alla.
Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses toimunud läbirääkimistele kutsus minister peale õpetajate esindajate ka omavalitsusliitude esindajad, kes on munitsipaalkoolide
pedagoogide tegelikud tööandjad.
Ministri kompromisspakkumine partneritele kehtestab pedagoogide alampalgaks uuel

VÄ L ISMINISTE R U RMAS PA E T kinnitas Pariisis Lähis-Ida rahuprotsessi panustajate konverentsil, et Eesti annab Annapolise kohtumise järel taaskäivitunud Palestiina-Iisraeli rahuprotsessi toetamiseks aastatel 2008-2010
miljon USA dollarit ehk ligi 11
miljonit Eesti krooni.
Ministri kinnitusel on see
seni Eesti suurim panus üleilmsete konfliktide lahendamiseks. (BNS)

aastal senise 8260 krooni asemel 10160 krooni, mis teeb palgatõusuks 23 protsenti.
Vanempedagoogi alampalk
tõuseks 9440 kroonilt 11 517
kroonini, noorempedagoogil
7800 kroonilt 9718 kroonini,
pedagoogidel-metoodikutel 11
400 kroonilt 13 680 kroonini.
Need alammäärad on aluseks uuel aastal normaalkoormusega töötavatele õpetajatele
palkade maksmisel.
Eesti haridustöötajate liidu
(EHL), Eesti maaomavalitsuste
liidu ja Eesti linnade liidu esindajad lubasid need ettepanekud
jaanuari alguses oma liikmeskonnas läbi arutada. Läbirääkimiste
järgmine voor toimub jaanuari
teisel nädalal. (Postimees)

NE L JA PÄ E VA L peab valitsus selle aasta viimase istungi, jättes järgmise nädala
neljapäeva vabaks. Istungile
kogunetakse vaid juhul, kui
tekib lahendamist vajavaid
küsimusi. (BNS)
EESTI ENERGIA teatel
lisab 1. jaanuarist kehtestatav
elektriaktsiis 5.90 senti kilovatt-tunni eest keskmise pere
elektriarvele 17 krooni kuus.
Iga kilovatt-tunni elektri
eest tuleb uuest aastast tasuda aktsiisi viis senti, koos käibemaksuga 5.90 senti. Aktsiisitasu hakkab elektriarvel kajastuma eraldi real. (BNS)

Tarbijakaitse soovitab vältida
Tsiigu e-poest tellimist
Tarbijakaitseamet teatas, et soovitab tungivalt vältida ostude
sooritamist lastekaupade müügiga tegelevast Tsiigu Internetikauplusest, kuna firma ei suuda
täita tellimusi ega tagasta klientidele saamata jäänud kaupade
eest tasutud ettemaksu.
Amet on saanud Tsiigu e-poe
klientidelt väga palju kaebusi.
Peale tellimuste täitmata jätmise ja klientide raha kinnihoidmise võttis ettevõte tellitud toodete eest kuni 100 protsenti ettemaksu, mis on vastavalt Eestis
kehtivatele seadustele keelatud:
kaupu või teenuseid tellides ei
pea klient maksma enam kui 50
protsenti lõpphinnast.

Tarbijakaitseamet kehtestas
ettevõttele täpsed kuupäevad
(14., 21. ja 28. detsember), mil
Interneti-kauplus peab inimestele raha tagasi maksma.
Kui nimetatud kuupäevadeks pole raha tagastatud või
tellitud tooteid kohale toimetatud, saab tarbijakaitseamet kohaldada väärteomenetluse ja teha ettevõttele trahvi kuni 30 000
krooni ulatuses.
Tarbijakaitseamet soovitab
kõikidel inimestel, kes on Tsiigu
Interneti-kauplusest asju tellinud, kuid pole ei kaupa ega ette makstud raha lubatud aja
jooksul kätte saanud, pöörduda
ameti poole. (Postimees)

JÄÄKARU FRANZ JÕUDIS TOPISENA TAGASI TALLINNA. Loomaaia jääkaru Franz
jõudis eile topisena tagasi Tallinna, alates
neljapäevast saavad teda Eesti loodusmuuseumi imetlema minna kõik huvilised.
Franzist valmistas topise taksidermist Elton Vogt. Neljapäeval avab Tallinnas Laial

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saad Sa korda ajada pangabussis!
Hansapanga buss peatub üle nädala esmaspäeviti
(7. ja 21. jaanuar, 4. ja 18. veebruar, 3., 17. ja 31. märts,
14. ja 28. aprill, 12. ja 26. mai, 9. juuni)
• Tori vallavalitsuse juures kell 14.30–15.15
• Häädemeeste perearstikeskuse juures kell 16.45–17.30
Hansapanga buss peatub üle nädala teisipäeviti
(15. ja 29. jaanuar, 12. ja 26. veebruar, 11. ja 25. märts,
8. ja 22. aprill, 6. ja 20. mai, 3. ja 17. juuni)
• Varbla vallavalitsuse juures kell 13.00–13.45
• Tõstamaa rahvamaja juures kell 14.45–15.30
Bussis saad:
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida erinevaid lepinguid
• head nõu pangateenuste kohta
Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee,
küsi lisa 6 310 310. Näeme siis.

tänaval asuv loodusmuuseum väljapaneku,
kus peale Franzi uudistamise saab tutvuda
ka jääkarude eluoluga Arktikas.
Väljapanek kestab 2. märtsini 2008, mil
Franz viiakse ruumipuuduse tõttu kuni järgmiste spetsiaalsete näituste korraldamiseni
fondi hoiule.
Arvet Mägi/Virumaa Teataja

RO OTSI ME RE TRA NS PO RDIINSPE KTSIO O N
avastas kahe Tallinki ja ühe
Viking Line’i reisilaeva vettpidavate uste elektrisüsteemides puudusi. Inspektorite hinnangul lööks laevade sisemusse tungiv vesi elektrisüsteemid rivist välja. (BNS)
VA LUUTAVAHETUS FIRMA TAV ID hoiatab
Hiinas leviva rahapettuse eest,
kus kaubanduses antakse
meelega valeraha, mis on hästi järele tehtud ja raske õigest
eristada. (Postimees)
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Asume Port Artur 1s
III korrusel
(uue liftiga otse poodi)

Supersoodsad

jõuluhinnad
Kullast ehted
kuni

-50%
.-

575
1150.325.sõrmus
495.575.ripats
1150.243.kaelakett
325.450.kõrvarõngad
750.ts
.kett + ripa
29 200.- 19 200
g
2
5
tt
e
k
la
e
a
meeste k
3 4 5 0 . - 2585.r
klotse
jätkub.
Hinnad kehtivad

ni kaupa

kuni 31.12. või ku

Detsembris kõik
EMMALJUNGA 2008. aasta mudelid

eriti hea tutvumishinnaga.

VÕIMALIK TELLIDA KÕIKI MUDELEID!

I COO Platon 7
koos 2in1 kookoniga

7900 kr
ESPRIT Ontario
2in1 kandekookoniga

3600 kr

-10%
-20%

Huppa talvekollektsioon
LENNE talvekollektsioon

Ja veel palju-palju teisi soodsaid pakkumisi!
www.beebile.ee

tel 447 8686

Ajamiga garaaiuksed

No jäi maha jah.
Lähme toome pärast ära ja
siis kuhjaga kohe!

Mehed !!!
Lume unustasime
kaasa võtta !

Port Artur I

Sooduspakkumine 24.11.-24.12.2007
10 100.valge garaaiuks ja ajam
2375 x 2000
2500 x 2000
2375 x 2125
2500 x 2125
Lisatasu eest võimalik tellida 15 standardvärvi
ja garaaiukse paigaldus
OÜ - Savi 3, 80041 Pärnu
ADEVIK Radevik
tel, faks 443 7177
viimistlusmaterjalid
GSM 513 3917, 5667 2906
Mõõdud:

R
NB! Uus
parkimisvõimalus
Port Arturi juures.

JÕULUOSTUD PORT ARTURIST!

PARKLA

Mööblisalong MÜNT

Taara
vastuvõtt

Lai tn

Port Artur 2

VALI KINGISAAJALE VALIKUVABADUS!
KINGI PORT ARTURI KINKEKAART NING
VÕIMALUS VÕITA LISAKS SAMAS VÄÄRTUSES
KINKEKAART KAUBA PEALE!
Vabandame ebamugavuste pärast parkimiskorralduses, mis on
tekkinud Port Arturist olenematutel põhjustel seoses tänavate
ehituse venimisega ja tormilise arendustegevusega Port Arturi
ümbruses. Olukorra leevendamiseks pakume oma klientidele
parkimisvõimalust Lai 10 (endine REV) hoovis, paigaldatud on ka
vastavad juhised.

PAKUB ALATI
KORRALIKKU JA
SÕELUTUD KIVISÜTT:
- DKO 50-100
- SSOM 25-50
- SEPASÜSI
Avatud E-R 8.30-16.30
Tel 442 0198, 509 8996
Pärnu, Niidu 13
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Tänu oma koostisosadele
on Malaisia köök maailma
üks ebatervislikumaid.

| KO M M E N TA A R

Putini nimetamine

K

Kosovo albaanlaste kannatus hakkab katkema, nad on täis otsustavust riiklik iseseisvus välja kuulutada.

Reuters

Kosovo: otsustusvõimetus ja pugemine
Toomas Alatalu,
politoloog

Olukord Kosovo ümber
meenutab juba ammu
tsirkust, kuid seda
etendust võib veel
kauaks jätkuda.
Ligi aasta 10. detsembrist kui lõpptärminist kaagutanud Euroopa Liit
ei teinud lõpuks muud, kui andis
probleemi lahendamise üle uuele
eesistujamaale, kelleks on juhtumisi Kosovo kunagine saatusekaaslane puna-Jugoslaavias – Sloveenia.

Moskva sekkumine
Asi, millega ei saanud hakkama suurriigid, tuleb nüüd lahendada väikeriigil! Liikmesmaad,
sealhulgas Eesti, leevendasid ebamugavustunnet kõikvõimalike
avaldustega stiilis “praegune olukord ei saa sellisena kesta ja lahendus tuleb leida” (Urmas Paet
Eesti välisministeeriumi 14.12.
pressiteate kohaselt).
Õige, ent seda juttu räägib ta
juba teist aastat. “Nii Kosovol kui
Serbial on Euroopa Liidu perspektiiv” – ja jälle ei kahtle selles keegi. Vähemalt 23 riigis, sest Küprose, Kreeka, Slovakkia ja Hispaania

valitsus räägivad Venemaaga sarnast juttu.
Tegelikult hakkabki kogu Kosovo probleem pihta sellest, et
ametlikult ei tunnista keegi enamuse ja vähemuse vastuolu peapõhjusena Moskva sekkumist ELi
siseasjadesse. See käib ka enamuse kohta – pooldad avalikult Kosovo iseseisvust, saad kaasa tüli Venemaaga ning võid – riik gaasist
ja ladvik tasuta kalamarjast – ilma
jääda. Tagajärjeks on üks lõputu
heietamine lootuses midagi niisugust välja mõelda, et oleks ise rahul ja veel enam Moskva rahul.
1991. aastal oli pisike Island
see, kes julges tunnustamise juttu
alustada, ent nüüd pole kedagi,
kes kahele punaimpeeriumile viimase sõna ütleks.
Vastupidiselt toimijaid aga
jätkub. Viimane uudis selles reas
on Serbia presidendivalimiste
ootamatu kavandamine 20. jaanuarile. Mis sest, et Boris Tadicil
saab nelja-aastane ametiaeg täis
alles juunis. Ent eks mäletata sedagi, et Serbia presidendi koht sai
täidetud alles pärast kaks aastat
kestnud ponnistusi (Milosevicimeelsed boikottisid valimisi, kus
kehtis 50 protsendi osaluse reegel), et Tadic kogus 53 protsenti
häältest ja et 46 protsenti kogunud rahvuslane Tomislav Nikolic

on valmis uuesti kandideerima.
2007. aasta Serbia parlamendivalimiste järel (üks neist valimistest, mille tulemusi Kosovo pidi
ootama) parlamendi esimeheks
saanud Nikolic võeti küll pärast
avaldust taastada Venemaa-Valgevene-Serbia 1999. aasta kolmikliit
ametist maha, ent on jätkuvalt
presidendikandidaat.
Nüüd sündis kusagil (võib olla kindel, et Kremli koridorides)
idee korraldada Serbia presidendivalimised enne, kui Kosovo n-ö
ära läheb. Mõistagi kulgeks kampaania nii, et Tadic lubaks ELi minekut koos Kosovo kinnihoidmisega, alternatiiviks oleks aga Nikolic
oma itta mineku jutuga. Muidugi
on esimene variant ainuõige ja Kosovo peab Tadicit toetama.

Poliitdemagoogia
Karta on, et järjekordse järeleandmise korral – Brüsselis välja
hõigatud Serbia valimiste kuupäev
on veel kinnitamata – ei jää see
viimaseks seda tüüpi katseks.
Võib isegi väita, et Venemaal
on viimasel kolmel aastal välja kujunenud terve tootmisharu – poliitdemagoogia Kosovo teemadel,
mille üks eripära on Interneti aktiivne kasutamine (vastav kodulehekülg avati portaalis regnum.ru
veebruaris 2005).

Sihipäraselt kulgenud ajuloputus on osutunud viljakaks, sest sadadel foorumitel ja ümarlaudadel
on arutatud Kosovot võrdsel alusel Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja
Transnistriaga. Rääkimata juba
Mägi-Karabahhi, Põhja-Küprose,
Krimmi, Baskimaa ja isegi KirdeEesti külgepookimisest.
Ehkki Kosovo puhul on tegu
puna-impeeriumi lagundamise lõpuleviimisega, Abhaasia, LõunaOsseetia ja Transnistria puhul aga
separatismikolletega, mille tekke
ja püsimise eeldus on võõrriigi sõjabaaside rahvusvaheliste kokkulepete vastane püsimine nendel
territooriumidel. (Kirde-Eestis ei
tulnud midagi välja just sellepärast, et Paldiski baas asus mujal).
Tänu Lääne omaaegsele vastutulekule on Moskval praegu võimalus väita, et sõjabaase polevatki, on vaid nn rahuvalvajad, ent
mainitud foorumitel ja ümarlaudadel jääb seegi sõnum kõrvale.
Propaganda, eriti kui seda teha
süsteemselt, omab siiski mõju. Seda kajastab seis, kus EL ei langeta
otsuseid Euroopa sügavuses toimuva kohta (Kosovo), vaid võtab
seda võimalusena kaubelda vägede väljaviimise osas petturina käitunud Venemaaga. Toimuv näeb
juba ammu välja kui kõige ehtsam
inimkaubandus riiklikul tasandil.

EESTI OPTIK’u AASTALÕPU PAKKUMISED!
PRILLIRAAMID

- 50%

DETSEMBRI
LÕPUNI
PRILLITELLIJALE
SUUREPÄRANE
VALIK

VÕI

PRILLIKLAASID

- 50%
Igal juhul võidad,
tule ja veendu.
MÜÜGIL KINKEKAARDID.
Soodustustused kehtivad
raamide ja klaaside koosostul

01.-31.12.07.a.
Soodustusi ei saa koos
kasutada.

Meie kauplused Tallinnas:
Pärnu mnt. 68
Pärnu mnt.17
Pärnu mnt.238 Järve Selveris
Väike-Karja 5
Tartu mnt. 45
Kaubamaja tn. 6
Sõpruse pst. 213

Tartus,Rüütli 10
Pärnus,Hospidali 14
Pärnus,Rüütli 47
Pärnus,Seedri 6
Viljandis,Turu 6
Kuressaares,Kohtu 1
Paides,Vee 3

Kärdlas,Uus 3
Raplas,Tallinna mnt.14
Rakveres,Tallinna mnt.16
Jõhvis,Narva mnt.5

www.optika.ee

ui keegi arvas, et 2. detsembri parlamendivalimised Venemaa FöderatsiooKarmo
nis määrasid midagi lõplikult ära, siis
Tüür
ta eksis. Toon ehk ühe pisut kaugevõitu võrdluse, kuid see selgitab mu mõttekäiku. Esimest ja Teist maailmasõda ei tuleks vaadelda
eraldi, vaid koos. Esimene valmistas ette pinnase teiseks. Niisamuti toimisid parlamendivalimised Venemaal ettevalmistava etapina
presidendivalimistele.
Kogu Venemaal võimu ümber tiirlev seltskond veendus, et hääletusmasin toimib korralikult, tõrkeid pole oodata, hääletamistulemustega jäävad lõpuks rahule kõik.
TÜ
Põhiline mäng käib ju ikkagi praeguse
politoloog
presidendi Vladimir Putini ümber. Käsil on
suur nimetamisemäng. Esiteks tuleb jälgida,
kes, keda ja kuidas nimetab Putini järeltulijaks. Seni pole Putin ise seda teinud, vaid ta on nõustunud nelja
partei ühiselt nimetatud esimese asepeaministri Dmitri
Medvedjeviga. Kuid oluliseks märksõnaks tuleb lugeda vestluse
käigus öeldud sõnu – konsultatsioonid jätkuvad. Nii et neid Kremli heakskiidu saanud kandidaate võib tulla veel.
Teiseks tasub tähele panna, kelleks nimetab see järeltulija
kandidaat Vladimir Putinit. Medvedjev pakkus Putinile peaministri kohta. Ma ei usu eriti selle variandi jõustumist. See näitab minu
meelest, et nimetamisemäng pole läbi.
Kolmandaks ja ehk kõige olulisemaks tuleb pidada seda, kelleks-milleks nimetab praegune president ennast ise. Veel pole ta
kergitanud saladuseloori oma tuleviku kohalt.
Põhimõtteliselt on kolm võimalust, mis lasevad asjadel edasi
toimida sissetöötatud, kontrollitavas rütmis.
Esiteks – Putin võtab sisse mõne koha juba olemasolevas süsteemis, olgu selleks peaminister, parteisekretär vms. Selle võimaluse ohuks on, et ükskõik kui nõrk inimene ka ei istuks tugevale
presidenditoolile, muudab selle tooli võim uue istuja tugevaks,
seega Putinile potentsiaalselt ohtlikuks.
Teiseks – praegune president laseb enda tarvis luua mõne süsteemivälise koha. Midagi sellist, mida praeguses põhiseaduses pole. Olgu selleks seni arusaamatu rahvusliku liidri roll või näiteks
Vene-Valgevene liitriigi juhi amet.
Ohud jäävad samaks, kui ei kirjutata ümber põhiseadust ja
seega ei nõrgestata oluliselt Venemaa Föderatsiooni presidendi
rolli.
Kolmandaks võib Putin muidugi valida poliitilisest võimust
taandumise tee. Asuda juhtima Gazpromi, Olümpiakomiteed
vms. Kuid siin muutuvad ohud veelgi suuremaks. Nagu kõlab
üks ütlus – võimult lahkuv president võib kõndida ainult lähima
seinani.
Fantaasia korras võib välja pakkuda võimaluse, et kodanik
Vladimir Vladimirovitš Putin kaob oma hästivarjatud varandust
nautima kuhugi kaugele ja soojale saarele. Aga see jääb ilmselt juba ulme valdkonda. Öeldakse ju, et võim korrumpeerib ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt.
Putin on selleks liiga kaua absoluutset võimu nautinud, et sellest niisama kergelt loobuda.
Oodata ei tule kaua. 23. detsembriks peavad olema paigas
ametlikud presidendikandidaadid. Kuigi ega seegi too täit selgust.
Enne kui Putin pole sisse võtnud kohta X ja uue presidendina pole
paigas kodanik N, ei ole selles mängus selgust.
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Kalda 3, 87701 Vändra
Tel 446 7054
www.wentextil.ee
myyk@wentextil.ee

Poroloon- ja
vedrumadratsid

Autoistmekatted

MÜÜGILE ON SAABUNUD UUS KAUP

TEEME TEIE TOA SOOJAKS
MEIE KÜTTEGA
kivisüsi

(DK- ja SSO-marki)

Pakume lisaks

puidubriketti
kaminapuid
OÜ YTIC

Mööbli katteriide vahetus

lus

õima
Veov

Savi 37, Pärnu. Info tel 442 2085, 5336 5520

Kuni detsembrikuu lõpuni,
ostes vähemalt 3000 krooni eest
kuld- ja hõbeehteid,
kingituseks Bumerangi kinkekaart

Kinkekaart

l
l
l
l
l

JP Ehitus

hoonete mikrokliima
kliimaseadmed
kliimaseadmete hooldus ja remont
ventilatsioonimaterjalid
ventilatsioonilahendused

Avatud 10-23.30 Ringi 37, Pärnu tel 442 0302 www.bumerangpub.ee

Tallinna mnt 93b, Pärnu tel 447 5260, 447 0060
e-post jpehitus@jpehitus.ee

Asume Pühavaimu 13

SUUSKADE JA SUUSAVARUSTUSE MÜÜK
ÄÄRELINNA HINDADEGA

HOOAJA ALGUSMÜÜK
Alates 14.12
SUUSAD:
SUUSASAAPAD:
SUUSAKEPID:
SUUSAMÄÄRDED:

Üle 40 erineva mudeli
Üle 30 erineva mudeli
Üle 50 erineva mudeli
Üle 200 erineva sordi

Lisaks lai valik suusakindaid, sport- ja suusaprille, mäesuusa
riideid ja muud spordikaupa
IGAÜHELE VASTAVALT SOOVILE JA VAJADUSELE

Paide mnt 9

www.a2k.ee

(Reideni maja)
E-R 10-18, L 10-15

Pakume
saunamaterjali:
l

voodrilauad
l lavalauad
l liistud
l erineva stiili
ja kujuga lavad

LOE ja
KOMMENTEERI
www.parnupostimees.ee

Vajadusel paigaldus
Info 5645 2170

Stiilipuhas disain

l

www.pakkpuit.ee

Eripakkumine
kehtib 31. detsembrini

kõik BOSCHI sinised
standardtööriistad koos kingitusega ALVEst

2

450m kodusisustust

pildid on illustreeriva tähendusega

E - R 10 - 18
L 10 - 15
Vana-Pärnu lõpus
Mauri Tehnokeskuses
+372 447 5238
+372 566 770 00
info@abashfurniture.eu
www.abashfurniture.eu

professional

Abash Sisustussalong

Eripakkumise tingimustega saab tutvuda

kaupluses

Lao 8, Pärnu l tel 447 8477, 442 5701, 5662 2123, 501 7062 l www.alve.ee

PÄ R N U P O S T I M E E S 1 1

18. DETSEMBER 2007

K U LT U U R

Homme kell 19 on Pärnu kontserdimaja
suures saalis vokaalansambli Greip soolokontsert, piletid 75 ja 50 krooni.

Sven Heiberg tehnoloogiat ei karda
Triinu Ojalo,
Endla teatri dramaturg

on Paris Hiltonil või Britney
Spearsil meile rääkida?

Sven Heiberg lõpetas
selle aasta kevadel Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia lavastaja ja näitleja erialal
ning tuli seejärel Endla
teatrisse tööle.

Peale oma kursusekaaslaste osales lavastuses vanemaid ja kogenumaid näitlejaid. Kas kursusekaaslastega on lihtsam (olete ju neli
aastat koos koolis päevi õhtusse saatnud) või keerulisem (julgevad rohkem küsida ja kahelda) tööd teha?

Nüüd on noorel lavastajal valminud esimeses koduteatris debüütlavastus “Electronic City”.

Ma ei taha teha mingit vahet
noorte ja vanade vahel. Kursakaaslased tunnevad mind kauem,
mõistavad mind sageli poolelt sõnalt, kuid nad on isiksused, näevad maailma asju omamoodi, mõtlevad omamoodi, nendenigi jõudmiseks tuleb palju vaeva näha.

Miks valisid oma esimeseks
lavastuseks Endla teatris
just saksa nüüdisautori
Falk Richteri veidi ebakonventsionaalse näidendi
“Electronic City”?

Kas lavastav näitleja on raske olla? Räägitakse, et tihtipeale analüüsivad näitlevad
lavastajad end liiga palju ja
rollide loomine on seetõttu
valuline ja keeruline. Kuidas sinu jaoks need kaks
rolli kokku lähevad?

Esimesest lugemisest alates oli
selge, et see näidend oma teemade, tegelaste ja jutustamisviisiga
köidab mind ja tahan selle teatrilavale tuua. Kui Endla pealavastaja
Tiit Palu küsis, millised oleksid mu
enda eelistused algavaks hooajaks,
panin lauale just selle teksti.
Milliseid märksõnu tõstaksid näidendis ja lavastuses
esile?
Näidend on paljudest pisikestest kildudest kokku pandud suur
pilt, mis pääseb mõjule alles tervikuna. Näidend on hoogne ja halastamatugi – ühest lausest piisab,
et kogu kujunema hakkav pilt põrmuks paisata. Lavastus on selles
mõttes rahulikum, et on loodud
süsteem, mis peaks aitama pildis
orienteeruda, mõttest aru saada.
Kui rääkida teemat pidi, siis nii
näidendis kui lavastuses on vaatluse all inimene üleilmastuvas,
edukultuse all kannatavas maailmas, kus kogu tants toimub kellegi teise pilli järgi ja enda valikud
on minimaalsed.
Lavastus mõjub omamoodi
ohumudelina, süvendades tunnet,
et tulevikus asendab tehnoloogia
igasuguse inimestevahelise kommunikatsiooni ning vahetud ja siirad tunded.
4. detsembril avas Eesti Vabariik saatkonna virtuaalses suhtluskeskkonnas Second Life (Teine
Elu). Tegemist on kolmemõõtmelise maailmaga, mida kasutajad reeglite piires oma suva järgi kujundada saavad. Rate.ee ja Orkut.comi
populaarsusest pole mõtet rääkida,
Second Life on samm edasi, muutes virtuaalse suhtlemise veel paeluvamaks – saad vormida endast
kellegi, kes sa tegelikult ei ole.
Internetis on levinud nn rolli-

Sven Heiberg ei karda tehnoloogiat, kuid peab seda abimeheks, mitte omaette eesmärgiks,
suhtlust elava inimesega ei asenda miski.
Ants Liigus
mänguserverid. Kasutaja logib sisse, loob endale uue identiteedi –
hakkab näiteks sõdalaseks ja seikleb selle identiteediga väljamõeldud maailmas. Nii mõnigi andekas inimene on ülikoolist välja langenud, sest virtuaalmaailmas elamine on võtnud kogu tema aja.
Hiljuti lugesin ühest mõrvast
Hiinas, mille põhjuseks oli see, et
üks virtuaalne tegelane varastas
teiselt virtuaalselt tegelaselt tema
vara. Probleem lahendati reaalselt
elu võtmisega. Sümboleid :-) :( :*
on paljud inimesed näinud. Kas
need asendavad tõelist naeratust,
kurbust, suudlust?
Ma ei usu, et tehnoloogia
asendab igasuguse inimestevahelise kommunikatsiooni, kuid arvan, et väärtustada tuleb vahetut
suhtlust siin ja praegu. Kus me

lõppude lõpuks õnnelikud olla tahame, kas väljamõeldud maailmas
või päris elus?
Milline on sinu enda suhe
tehnoloogiaga?
Olen õppinud Tartu ülikoolis
arvutiteadust ja mõne aasta tarkvarafirmas programmeerijana töötanud. Tehnoloogiat ei karda, kuid
jälgin hoolega, et peremees suhetes mina-arvuti, mina-Internet
oleksin mina ja mitte teine pool.
Tehnoloogia on abimees. Vahend,
mitte eesmärk. Teist inimest ei
asenda inimesele miski, arvuti ja
mobiili vahendusel loodud lähedusetunne on ohtlikult petlik.
Osa lavastusest on reality-seriaali võtted ning selles kontekstis
tõuseb oluline küsimus – kuivõrd

manipuleeritakse tegelikkusega
meie ümber, iseäranis meedia vahendusel.
Inimese aeg ja võimed on piiratud, sellest tulenevalt on kõike
ümbritsevat mõista võimatu. Tuleb teha valik olulise ja ebaolulise
vahel. Minu arvamus on, et meedial on käes väga suur võim – kui
mingist teemast on vaja teha
uudis, siis see tehakse. Kui mingi
sündmus ei ületa uudisekünnist,
ei ole seda nagu olemaski olnud.
Seega tehakse meie eest valik
– määratakse, mida peame teadma ja mida meil ei ole vaja teada.
Ühest küljest on sellise valiku tegemine paratamatu ja vaieldamatult vajalik, teisest küljest peame
õppima suhtuma kriitiliselt kõigesse, mida loeme, ja kindlasti peame
õppima valima, mida loeme. Mida

Mulle tundub, et lavastajale
on kasulik olla näitleja. Saada aimu, mis tunne see on, kui oled
madrus kellegi teise juhitavas laevas. Oma nahal saad paremini aru,
kuidas näitleja võib lavastajat aidata ja kuidas ta seda teha ei saa.
Mõistad, millised ülesanded ergutavad näitlejat ja millised jätavad
ta arusaamatusse. Hea kool on
seegi, et näed töötamas teisi lavastajaid. Saad õppida nende vigadest ja voorustest.
Mis puudutab vastupidist –
näitlev lavastaja –, siis püüan alati unustada, et olen ise lavastanud.
Püüan mõista, mis see on, mida
mult oodatakse, ja oma võimetele
vastavalt seda realiseerida. Ma ei
usu, et mul oleks näitlejana kergem, kui ma ei oleks lavastanud.
Kalju Komissarovil oli koolis mingi aeg suisa reegel – iga näitlejatudeng peab mingi katkendi lavastama, et saada maik suhu, milles lavastaja töö seisneb.
Kuidas end Endlas tunned?
Ja kas kogud mingeid unelmate näidendeid ja ideid
lauaservale või sahtlisse?
Mis on see lavastus, mille
kindlasti varem või hiljem
lavale tuua sooviksid?
Jah, kogun küll. Lugu, mida
ma varem või hiljem teha sooviksin, on olemas, aga nõuab veel kirjutamist. Endlas tunnen end hästi. On tunne, et kõik võimalused
on olemas, ole ainult mees ja anna minna.

“Eesti keeled”
kõlavad kitarril
ja kandlel
Karin Klaus
Täna kell 19 on Pärnu kontserdimaja suures saalis kontsert “Eesti keeled”, samanimelise ansambli koosseisus esinevad Tuule Kann (laul, kannel), Pille Karras (basskannel), Ain Agan (kitarr), Jaak
Sooäär (elektrikitarr), Riho
Sibul (pildil) ja Jaak Johanson
(laul ja kitarr).
Kavas on tuntud lugusid
albumitelt “Sabaga täht” ja
“Kella tiksumist ...”, mis mõlemad pälvisid Eesti muusikaauhinna etno/folkmuusika kategoorias, ning värsket loomingut.
Eesti Keeled on kahest
kandlest ja kahest kitarrist
koosnev omanäoline keelpillikvartett, milles kohtuvad rahvamuusika ja džäss, suuline pärimus ja autorilooming, traditsioon ja innovatsioon. Ansambel tekkis 1999. aasta alguses
Ain Agana eestvedamisel, eesmärgiks kandle ja kitarri kõlaerinevuste baasil uue helikeele
otsimine.
Nüüdseks on Eesti Keelte
sume, kohati eksperimentaalne helimaailm leidnud kindla
koha eesti muusikas. “Sabaga
täht” valiti “Eesti muusikaauhindade 2003” jagamisel kolmes kategoorias nominendiks
ning see võitis aasta folk/etnoartisti ja parima plaadikujunduse (kujundaja Martin
Pütsep) tiitli, “Kella tiksumist
...” valiti aga aasta folk/etnoartistiks muusikaauhindade
jagamisel kaks aastat hiljem.
Eesti Keelte muusika eripära on suuresti tingitud sellest,
et koos mängivad väga erineva
taustaga muusikud, kes kõik
ennast ansamblisse sobitades
siiski iseendaks jäävad. Peale
džässi ja rahvamuusika mõjude domineerib kvarteti teisel
albumil autorilaul ning leidub
vihjeid kaasaegsele klassikalisele muusikale.
Piletid maksavad 120 ja
80 krooni.
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Ostame METSAKINNISTUID,
ka raiutud ja hüpoteegiga
l Ostame PÕLLUMAAD
Küsi hinda! Teeme pakkumise!

SA Pärnu Haigla kuulutab välja
kirjaliku üürienampakkumise

Lai 10, 80010 Pärnu,
tel 447 7900, 528 5263,
faks 447 7903, metsagrupp@hot.ee

Teeninduspinna sihtotstarve on iluteenuste osutamine.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.01.2008.
Enampakkumise tingimuste saamiseks kontakteeruda
e-postil ph@ph.ee või
tel 447 3161, haldusspetsialist Jan Põlluste.

l

Tegutseme alates aastast 1996

TEENINDUSPINNALE
RISTIKU 1 HAIGLAHOONES
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ARTIKKEL

Hotell Jurmala SPA tegevdirektori Hele Lõhmuse sõnul on
Jurmalat Pärnuga raske võrrelda, sest Pärnu kesklinn ja
ranna rajoon on lihtsalt tunduvalt suuremad.

Jurmalas elab 55 400 inimest, neist pool käib Riias tööl.

Teet Roosaar

Ligikaudu 44 000 elanikuga Pärnu on iseseisev linn.

Urmas Luik

Pärnu paistab Jurmala kõrval nagu unine karu
Teet Roosaar

Kuurortlinn Pärnu suudab Jurmalaga võrreldes tänu suuremale
kesklinnale turistidele
rohkem võimalusi pakkuda, kuid lõunanaabrid on uuenduste elluviimisel usinamad.
Lätlaste kuurortlinna Jurmalat
võib Eestis võrrelda Viimsiga. Riia
kesklinn asub Jurmalast 25, lennujaam 15 kilomeetri kaugusel.
Kohalikud on harjunud Riias vaba
aega veetma, 14 kilomeetri pikkusesse erinevatest kaluriküladest
koosnevasse kuurortlinna tullakse
puhkama või magama.
Pärnu on iseseisev linn, Jurmala Riia külje all asuv puhkepiirkond, mis elatub turismist. Ühtegi
tööstusettevõtet seal pole, 55 400
inimesest pool käib Riias tööl.

Eestlased konkureerivad
venelastega
Neli aastat Jurmalas elanud
Hotell Jurmala SPA tegevdirektori Hele Lõhmuse sõnade järgi on
Jurmala puhas vene linn. “Kui Alla Pugatšova ja Filip Kirikorov sõidaksid igal aastal Narva-Jõesuusse, oleks ka see vene linn. Pärast
NSV Liidu lagunemist on venelased end siin kodusena tundnud,”
kirjeldas Lõhmus suvist Jurmalat.
Jurmala linnavalitsuse uuring
näitab, et selle aasta esimesel poolel külastasid Jurmalat kõige rohkem hoopis eestlased, kes moodustasid linnakülalistest 13-14
protsenti. Kuid siin tuleb arvestada, et küsitletud on 33 ööbimiskohas (kokku on neid 63) viibinud
turiste, kes peatuvad linnas rohkem kui kolm ööd.
Teise poolaasta andmed on seni näidanud leedulaste ja venelaste ülekaalu. Jurmala linnavalitsuse
turismiinfo peaspetsialisti Dace
Strele ütlust mööda tullakse Venemaalt rohkem juulis ja augustis,
eestlased on aga usinad veepargi ja
spaakülastajad. Talviti on Jurmala
hotellides head hinnad ja eestlased
on kaasmaalastele kuuluva Hotell
Jurmala SPA üles leidnud.
Interneti-aadressidel www.
jurmala.lv ja www.hoteljurmala.
com võib igaüks tutvuda võimalustega, mida lõunanaabrite kuurortlinnas teha. Seda eesti keeles, sest
erinevalt Pärnu linnavalitsusest on
Jurmala linn oma kodulehekülje

Hotell Jurmala SPA on soodne võimalus talvises Jurmalas peatumiseks.
naaberrahva keelde tõlkida suutnud ja Läti parim spaahotell kuulub nagunii eestlastele.
Pärnu linnavalitsuse turismi vanemspetsialisti Tõiv Jõulu jutu järgi on Pärnu turismiportaali www.
visitparnu.com kavas järgmise aasta esimeses kvartalis lätikeelse versiooniga täiendada. Selle aasta suvekülalise küsitluse järgi moodustasid lätlased Pärnu külastajatest
küll vaid 0,9 protsenti (soomlased
63, sakslased 15 ja rootslased 12
protsenti), kuid tegelikkus võib olla küsitlusest erinev.

Mõlemal linnal on plusse
ja miinuseid
Lõhmuse arvates on suvine
Pärnu Jurmalast võimalusterohkem. Jurmala 400 meetri pikkusel
jalakäijate tänaval on raske Pärnu
kesklinnale ja ranna rajoonile konkurentsi pakkuda, Pärnus lihtsalt
on rohkem diskoteeke, kauplusi,
söögikohti ja hotelle. Pärnu ranna
rajooni on elama pannud rannapromenaad, Jurmala rannas on
vaid düünid ja õlletelgid.
Pärnu kontserdipaigad on rohkem katuse all, Jurmala peab leppima ligi 3000 külastajale mõeldud vabaõhulavaga. Korrastatud
Vallikäär avardaks Pärnu võimalusi tunduvalt.
Mõlemas linnas on Baltimaade ühed suuremad veekeskused.

Jurmala veepark avas suvel uue
vabaõhukompleksi ja kavatseb
järgmisel aastal avada 51 purskkaevuga fontäänipargi, Tervise Paradiis pole viimase paari aasta
jooksul muutunud.
Ühendus Jurmalaga on parem
kui ühendus Pärnuga. Riia ja Jurmala vahel on tihe rongiühendus,
kaht linna ühendab kolmerealine
eri sõidusuundadega maantee.
Riia ja Jurmala vahel asub Riia
lennujaam, kust küll Jurmalasse
praegu ühissõidukit ei käi.
Strele andmetel on bussiliin
lennujaamast Jurmalasse ettevalmistamisel, pilet hakkab maksma
kaks latti (45 krooni). Sõit taksoga Jurmalast lennujaama maksab
20-50 latti (450-1125 krooni),
Riia-Jurmala bussipilet 35 santiimi (7.80 krooni).
Pärnut ühendab Tallinna ja
Riiaga peamiselt maantee. Raudteetranspordi osatähtsus on väike,
kohalik lennujaam ainult saartega
ühenduse pidamiseks. Strele sõnade järgi arendavad lätlased praegu usinalt Läti-sisest lennuliiklust,
sest turist ei viitsi kulutada kolme
tundi, et sõita autoga teise linna.
Jurmala piiril kogutakse ühelatist (22.50 krooni) turismimaksu. Strele rääkis, et Jurmala linn
on arutanud selle kahe või kolme latini tõstmist, kuid esialgu
pole muutusi otsustatud. See-eest

on linnas parkimine tasuta.
Pärnus turismimaksu pole,
kuid kesklinnas ja ranna rajoonis
on parkimine tasuline.

Kus turist lärmab ja
kohalik magab?

ohustada linna väga väärtuslikku
puitarhitektuuri. “See on Pärnuga
võrreldes kindlasti Jurmala suur
pluss. Selliseid villasid Eestis pole,”
jutustas Lõhmus.
Talvel kipuvad mõlemad linnad välja surema ja mõlema linna
omavalitsused püüavad teha kõik,
et turiste aasta läbi ligi meelitada.
Jurmala eelis on lähedale jääv
pealinn, kust tullakse kuurortlinna mere äärde jalutama ja kepikõndi tegema. “Murdmaasuusatamist kui sellist siin ei tunta. Kahjuks pole Jurmalas selleks loodud
võimalusi, kuigi potentsiaali ning
kaunist männimetsa ja randa on
kilomeetrite kaupa. Lätlased seevastu suusatavad hoopis mäest alla või imetlevad oma varustust,”
lausus Lõhmus.
Madalhooajaga arvestatakse ja
tehakse sooduspakkumisi, mõlemad linnad arendavad konverentsiturismi. Lõhmuse andmetel on
Hotell Jurmala SPA täitumus aasta
kõige viletsamatel kuudel, jaanuarist märtsini, 40 protsenti. Hotell
Jurmala SPA eelis teiste Jurmala
hotellide ees on ravi- ja hooldusprotseduuride lai spekter, lätlased
kutsuvad spaaks iga veesilma.
32-36 protsenti Hotell Jurmala SPA külastajatest on eestlased.
“Eesti ja vene kliendid ongi põhilised, lätlased käivad Saaremaal
ja avastavad meid tasapisi,” ütles Lõhmus. Eestlastele on jälle
Jurmala uus ja huvitav.

park, mis koosneb karussellidest,
skate-pargist ja kohvikutest. Strele
sõnul avatakse lõbustuspark kas
detsembris või jaanuaris ja sissepääs sinna tuleb tasuta.
Teist aastat järjest peetakse
Jurmalas 8. detsembrist aasta lõpuni nädalavahetustel jõululaata.
Toimuvad kontserdid, jõuluvana
jagab kingitusi, pakutakse kaupa
müüa. “Lätlased armastavad väljas käia, ka pühade ajal,” kinnitas
Strele.
Strele rääkis, et konkurentsis
püsimiseks tuleb igal kuurortlinnal pidevalt pingutada. Et Vilniuses avati äsja suur veepark, mõeldakse Jurmala veepargis, millised
on nende eelised, et mitte turiste
kaotada. Spetsiaalsed pakkumised
on venelastele uue aasta vastuvõtmiseks, linna tutvustavad brošüürid ilmuvad üheksas keeles. “Tänavu nägime, et poolakeelsetel
voldikutel pole mõtet, järgmisel
aastal asendame need norrakeelsetega,” kõneles Strele.
Kuigi nii Pärnus kui Jurmalas
valmistatakse naabrite keeles turismibrošüüre, on neist turistide
kodumaal pidevalt puudus. “Saatke mulle neid 500,” ütles Riias
asuva Eesti saatkonna majandusnõunik Urve Nõu,
kui talle kuus lätikeelset Pärnu
brošüüri andsin.

Pärnu kui kuurortlinna arengus mängib olulist rolli Tartu üliKülastajad ootavad
kooli Pärnu kolledžis õpetatav turismi- ja hotelliettevõtluse eriala. pidevalt midagi uut
Jurmalas kõrgkooli pole, kuid Riia
Mida Jurmalas peale ranei asu kaugel ja sealsetes kõrgkoo- nas käimise ja spaa külides on turismi erialagi.
lastamise teha? PeaKumbki linn pole täpselt mää- le tuntud veepargi
ratlenud, millised linna piirkon- (http://www.
nad on elurajoonid ja millised lär- akvaparks.lv)
makad lõbustuspiirkonnad, rääki- kavatsetakse
mata nendes erinevate reeglite J u r m a l a s
kehtestamisest.
peagi avada
Lõhmus ütles, et Jurmalas al- lõbustusgab suvel kell 23
öörahu ja munitsipaalpolitsei kontrollib sellest kinnipidamist. “Iseasi on
see, et trahv makstakse lihtsalt ära ja
lärmatakse edasi,
sest munitsipaaltrahvide määrad ei
ole üldse suured,”
kirjeldas Lõhmus
kohalikke tavasid.
Ilutulestik on
Jurmalas keelatud, sest see võiks Jurmala linnavalitsuse turismiinfo peaspetsialist Dace Strele.
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Korteri (võib ka maja) Audrus, Lius
või Tõstamaal. 5669 7618.
Ostan 2-3toalise korteri Pärnus.
Tel 507 3293.
Otsin kliendile 1toal korterit Pärnus, hind kuni 550 000 kr. Tel
513 8310, Aime, Vestman KV.
Ostan väiksema puuküttega
korteri kesklinnas (45-60 m²).
Võib vajada remonti.
Helista 514 7495.
Müüa 3toal mug korter läbi maja,
toad eraldi, pakettaknad, lodža, duširuum ja WC eraldi, parkimiskoht,
maja soojustatud, toimiv ühistu,
meri lähedal. 521 2644.

Võtame tööle pulbervärvija, värvija, lukksepa. Väljaõpe kohapeal.
Tel 5669 5533.
Ilusalong HairExpress vajab
juuksurit, kosmeetikut ja
küünetehnikut.
Tel 508 4784.
Pakun tööd saemehele Tori vallas.
5349 0394.
Töö kogemustega plaatijale. Tel
5553 8312.
Märjamaa lähedal valmivasse talli
vajatakse tallimeest. Pakume konkurentsivõimelist töötasu ja vajadusel elamispinda. CV palun saata: fortholding@hot.ee, faksil
489 8091. Lisainfo tel 5660 2809.
Rendile anda juuksuri koht kesklinna salongis. Info tel 515 8303.
SP Transit Eesti AS otsib rahvusvaheliste vedude autojuhti. Nõutav E-kategooria. CV saata faksil
620 1410 või helistada 620 1427.

Pakun tööd kopp-laaduri juhile.
Oodatud on teotahteline, tehnikat
tundev, viinaveata inimene. Masinal vanust 5 kuud. 565 1027.
OÜ vajab saeraamile kahte abitöölist. Tel 5667 4541.
Sauberlandi keemiline puhastus ootab oma meeskonda
KLIENDITEENINDAJAT.
Lisainfo tööpäeviti
tel 447 8000 või 5698 8100.
AS Pärnu Laht vajab kiiresti külmhoonesse kalatöötlejaid. Roostiku
4, Pärnu. Tel 443 3215.

Võtame tööle rahvusvaheliste vedude autojuhi. Tel 502 6651.
Pakun lisatöö võimalust paariks
päevaks nädalas juuksurile ja kosmeetikule päevamaksuga. Asukoht heas kliendipiirkonnas. Vajalik erialane haridus ja võõrkeelte
oskus suhtlustasandil. Sooviavaldus saata aadressil Ilusalong, Ringi 50-4, 80012 Pärnu.
AS Kajax Fishexport pakub täiskohaga tööd kalatöötlejatele ja tõstukijuhile (füüsiliselt raske töö).
Töökoht Liu külas Audru vallas.
Summeeritud tööaeg. Värske kiluräime pakkimine. Palk 8000-10 000
kr. Info tööp kl 8-18 tel 510 3670.

Diana Ilusalongi kliendid ootavad
just SIND Härma keskuses avatavasse ilusalongi JUUKSURIKS.
Tööd on palju! Helista Dianale kohe 5663 9226.
Kui Sa oled pagar või on soovi see
eriala omandada, ootame Sind telefonil 444 5831, 5690 5030. Palk
on töö vääriline.
Pesumaja Pesumix võtab
tööle operaatori.
Info tel 5657 7629.

Passion Café asukohaga
Kuninga 1 pakub tööd
nõudepesijale ja osalise
töökoormusega kokale ning
ettekandjale.
CV saata: kohvikusse@hot.ee,
info tel 528 1790.
Pärnu postkontor pakub tööd
POSTITÖÖTLEJATELE.
Pakume: tööaega graafiku
alusel, lisapuhkust talvel,
sportimisvõimalusi.
Info tel 447 1108, 505 6470
või tulla postkontorisse.

Pakume tööd
koristajale (0,5 kohta) ja
kütjale (2 ahju).
Tel 5660 5647.

Finantsiliselt kindlustatud noorpaar soovib üürida väga heas korras 2-3toalist korterit Pärnus Mai
või kesklinna piirkonnas. Otse
omanikult, pikemaks ajaks! Võtta
ühendust tel 5193 6658, Aivo.

REISIJATEVEDU, 8 ja 19 kohta.
Transarendus OÜ. Tel 506 7409.
Väikebussid, 8 ja 13 k. 502 8435.

Müüa kaks head elamukrunti Pärnu
linnas. 517 2977.
Müüa maja. 504 5133.

Jõuluvana tuleb! Tel 565 9627.

Müüa 4toaline heas korras krt Mai
34, vaatega merele, V k, 1 480 000 kr.
Tel 510 1762, Urmas.

Müüa 1toaline korter (15 m²)
Jannseni tn. Hind 230 000 kr. Info
518 7030.
Uues majas 2toal avar mug 50m²
krt, V k, lift, hea asukoht Metsa
15a. Omanikult. 5551 0309.

SOODUSPAKKUMINE aasta lõpuni:
paarismaja Raekülas 25% odavamalt, üp 216 m² ja 90 m². KASUTA
VÕIMALUST! 517 2977.
Müüa maja Nurme tn, üp 138 m²,
krunt 600 m², hind 2 200 000 kr.
ERIPAKKUMINE kuni jõuludeni: hind
1 900 000 kr. 507 3293.

Üürile 2toal korter. 5563 1195.

KAARDID ENNUSTAVAD.
Helista 900 1727,
kogenud ennustajad,
24 h, 17 kr min.
Ajavahemikul 8.-9.12.2007 varastati Tõstamaa vallast Värati külast
paadimootor Mercury 40. Kellel
on infot või kellele on pakutud
müüa eelmainitud mootorit, võtta
ühendust tel 5649 2836.

Üürile anda J. V. Jannseni 33 büroohoones asuv kontoriruum. Info
501 2797.
Üürile anda 1toal mug möbl korter ranna rajoonis. Üür 2500 kr +
maksed. Tel 501 3972.
3toal heas korras ahik krt KilingiNõmmes, puupliit, ts-vesi, -kanal,
WC, aed. 350 000 kr. 522 2093.

Üürile anda 1toal krt Pikal tn, 3000
kr + komm-maksed. 5698 6442.
2toal soodne ahik krt kivimajas
Ülejõel. Tel 522 2093.
3toal korralik keskk krt Papiniidu
27, III k. Tel 522 2093.
Üürile äripind, 140 m². 552 5352.

Juurviljade töötlemisega tegelev
firma võtab tööle liinitöölisi (naisi). Tel 552 8897.
Võtame tööle müüja kohvikusse
kesklinnas. 558 8415.

Riiga Lidosse uisutama ja sööma
E-P. Info tel 5663 4002.

Soovin üürida 1toal krt omanikult.
Soodsalt. KIIRE. 523 8062.

www.ennustus.ee. 5348 2672.

Eksklusiivne 3toaline korter Papiniidus. Tel 553 8652.

Sooduspakkumine kuni 31. detsembrini: müüa 3toal krt Riia mnt,
hind ainult 675 000 kr. 554 5258.

Korralik, mittesuitsetav naisterahvas üürib korteri Pärnu kesklinnas
otse omanikult. Tel 5363 2607.

EHITUSTÖÖD. Tel 529 9308.

Üürile anda 1toal mugavustega korter omanikult. 5567 9757.

Väikebussid, kuni 16 k. Telefon
5663 4002.

Üürin korteri soodsalt Pärnus Raekülas või kuni 15 km linnast väljas.
Kiire! 5557 5713.

Ehitus, remont. 5616 2001.

Restorani vajatakse koristajat,
nõudepesijat, klienditeenindajat.
5677 3179.

Müüa k mug 4toal krt Tori-Jõesuus. Hind 450 000 kr. 502 0184

3toal krt Ülejõe raj. 555 3812.

Tahuranna vallas Reiu külas UUS
paarismaja. ½ majaosa üp 166,9 m²,
krunt 977 m². Lok keskküte ja
kanalisatsioon, vesi puurkaevust,
saun, elekter 3x16 A, 2 WCd ja
vannituba, 2 terrassi (100 m²), rõdu
(17,5 m²), PVC-aknad, täispuidust
välisuks, garaaž. VIA Baltica 800 m ja
meri 200 m kaugusel. Pärnu linnapiiri
8 km. Marko Koitla, tel 5340 7787.
Küsi soodsat jõuluhinda!

Head kliendid. Ootan teid
oma uude Margiti Ilusalongi
Kuninga 19
(sissepääs Pühavaimu tn).
Tel 444 1800. Kohtumiseni,
Margit Petrov.
Ennustaja Heli neljapäeval Pärnus. Tel 5192 3752.

Ennustuse Kinnisvara võtab omanikult lepinguga müüki kinnisvara. Hea hind ja kiire müük. Telefon
5348 2672, www.ennustus.ee
Ostan korteri Audrus. 5385 0940.

Saarde Vallavolikogu kehtestas
5.12.2007. a otsusega nr 56 Kilingi-Nõmme linnas Kitsas 2 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu.
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Eesti rahuaegse kaitseväe loomise päevilt
Olaf Esna

Mõni aasta tagasi laotus üle meie NATO kaitsev vihmavari. Nüüd
võib rehepapp istuda
nurga taga maas ja läbi
Põhiseaduse Pilsneri
põhja uurida kord vareseid, kord taevast turvavaid Rumeenia hävituslennukeid. Ei ole
enam mingit muret, küll
head tulevad ja teevad
pahadele ai-ai-ai.
Paraku tuleb välja, et siin ilmas on
raske midagi uut välja mõelda. Lugege kindralmajor Jaan Sootsi
1928. aastal kirja pandud mälestusi, mis ilmusid samal aastal ajakirjas Sõdur, siis selgub, et nii
mõndagi on juhtunud varemgi.
Ainult vanasti tuli mõistus varem koju ja näiteks 1924. aasta 1.
detsembril suudeti putš oma jõududega maha suruda. Meil on 15
aasta jooksul olnud terve rida tarku ministreid, aga näiteks pronksiööl pidid politseinikud olema kivirahe all vormimütsides.
Sootsist endast niipalju, et ta
arreteeriti 1940. aastal pärast Eesti okupeerimist NSV Liidu poolt.
Soots suri 6. veebruaril 1942 uurimisalusena Solikamski vanglas.
Mahalaskmisest päästis teda
surm.

Sõjaministri keerulised
ülesanded
Soots meenutab: “Vabadussõda lõppes kevadel 1920. Sõjavägede ülemjuhataja instituut kaotati
ära. Ühes sellega lahkusin mina
ametist. Vägede juhtimisele astus
minister, kes oma esimeseks ülesandeks luges demobilisatsiooni läbiviimise.
Jaanuaris 1921, kui mina rahvaesituse valikul asusin sõjaministri ametisse, oli demobilisatsioon
sõdurite kohta läbi viidud, ohvitseride kohta veel mitte.
Kui võrrelda seda, mis mina
tahtsin Eesti kaitseväes näha, sellega, mis tegelikult oli, siis oli siin
vahe suur: see ei teinud mitte rõõmu.
Sõjaväe organisatsioon oli äärmiselt kokku tõmmatud, milles
nähtavasti väljendus tolleaegne
seltskonna arvamine, kes ainult

Soomlased olid meid külastanud oma hüdroplaanidega. Nende maandumised polnud õnnelikud, abi oli tarvis. Seda andis meie
merilennuvägi, kuid esitas ka sellase arve.
Soomlased maksid välja, kuid
vahekord oli rikutud ja kättemaks
ei jäänud tulemata.
Ja kui meie lendurid oma Soome lennule Viru Valget ligi võtsid,
et keeluseadusemaa sõpru sellega
kostitada, tuli Soome tolliametnik
ja tegi protokolli. Meie ajalehed
haarasid kaasa ja rahvusvaheline
skandaal oli valmis: “Eesti sõjaväe
lendurid Soome salapiiritust vedamas …”
Tolleaegne sõjaminister, arvestades ainult viimase faktiga,
likvideeris asja karmilt: kes läks
reservi, kes sai 30 päeva aresti;
lennuväe ülem kapten Ots sai
ametist tagandatud ja jalaväekapten asemele pandud. Siin oli aga
ühes musta veega ka laps välja visatud ja Tallinn õhust kaitseta jäetud, sest jalaväekapten ei või ju
lennuväge juhtida.
Ükski aparaat ei tõusnud enam
õhku, kõik kõdunes. Ja lendurid,
need põgenesid kui rotid uppuvalt
laevalt. Ruttu võtsin asja käsile ja
esimene asi: lennuväe ülemaks sai
lendur. Samuti sai tarviliste lennuplatside nimestik kokku seatud ja
maad sõjaministeeriumi kätte antud.
Samm-sammult ja järk-järgult
ettenähtud suunas tegutsedes on
lennuvägi sinna jõudnud, kus ta
on praegu.”

väiksearvulist väge võis sallida.
Kõige radikaalsem selles küsimuses oli Joh. Pitka. Tema andis O.
Strandmannile märgukirja, kus tegi ettepaneku: alaline sõjavägi
hoopis likvideerida ja selle asemele luua väike vabatahtlik sõjaline
organisatsioon, kellele kõik sõjariistad ja mobilisatsioonitagavarad
üle anda.
Põhjendas oma ettepanekut
sellega, et meil välishädaohtu ei
ole, on vaid sisemine hädaoht – selle vastu olevat aga alaline sõjavägi
jõuetu, mõjuv aga vabatahtlik organisatsioon. Valitsevad ringkonnad nõnda kaugele aga ei läinud.
Kuid siiski oli meie vägede
kokkutõmbamine tehtud nii oskamatult, et ta oli kaunis hädaohtlik.
Nimelt olid peale sõjaväe ringkonna ülema, kelle asukoht Tallinnas, väed koondatud kahte diviisi,
kusjuures I diviisi ülema alla, kes
elas Narvas, kuulusid ka Viljandi
ja Pärnu garnisonid, nii et diviisi
ülem üle Tallinna neid vägesid pidi juhatama.
Väeosad olid jäetud sinna, kus
nad rahutegemisel asusid. Sellega
oleks mobilisatsioon olnud äärmiselt raske, sest väeosade tagavaraväelased elasid kaugel. Näiteks 9.
pataljon asus Narvas, reservistid
aga peamiselt Pärnumaal. 5. pataljon Võrus, reservistid aga Virumaal.
Ja kui näiteks sarnaseid reserviste, kel tarvis teise maakonda
sõita, oleks olnud 30 000 – 40 000
meest ja iga rong võtab peale 500
meest, siis oleks mobilisatsiooni
puhul sõdurite vedamiseks tarvis
olnud 60-80 rongi. Sellepärast sai
siis ühes uue organisatsiooniga ka
uus dislokatsioon välja töötatud ja
sügisel 1921 manöövrite asemel
läbi viidud.”

Kaader, kasarmud,
korraldus

Merevägi vähendatud,
lennuvägi olematu
Soots jätkab: “Mereväes oli
kokkutõmbamine üle piiri läinud.
Nimelt oli Lennuk seisma pandud
ja temalt suurtükid maha võetud.
Teistel laevadel oli mõne kaliibri
jaoks nii vähe mürske, et neid
üheks korralikuks lahinguks poleks jätkunud. Näiteks 35 mürsku
üheksale suurtükile.
Kui siia veel lisada, et meil erilisi miinipanemise laevu ei olnud
ja et ka merekindlused kaugeltki
korras polnud, et seal puudusid
tulejuhtimise abinõud täielikult ja
sihtimise abinõud osaliselt, siis on

Kindralmajor Jaan Soots.
selge, et see koht, kust vaenlane
võiks kõige rutem meie pealinna
alla jõuda, see on Tallinna reid, oli
äärmiselt nõrgalt kaitstud, õigemini oli peaaegu kaitseta.
Lennuväge kui niisugust õieti

Olaf Esna erakogu

ei olnudki enam. Oli küll lennurood, aga see seisis jalaväekapteni juhatusel, sellega oli ta ülem
õieti laohoidja. Sarnasesse seisukorda oli sattunud lennuvägi järgmiselt.

“Ohvitseride koosseis oli nõrk:
kaugelt suurem osa oli sõjaaegse
haridusega,” seletab Soots. “Kõige
halvemad said küll demobilisatsiooni korras vabastatud, kuid osa
nendest tuli kättemaksuga: Valve
hakkas moonutatud andmetega
sõjaministeeriumi süüdistama,
mille eest Valve toimetajatel tuli
kohtuotsuse järele istuda.
Samal ajal tuli avada täienduskursused ohvitseridele – ohvitserideks ettevalmistamisel ja kursused
kindralstaabi ohvitseride ettevalmistamiseks, sest viimaseid oli nii
vähe, et neid isegi kõrgematele
kohtadele ei jätkunud. Samuti sai
välja kaubeldud luba ohvitsere välismaale saata.
Need omal ajal ette võetud
abinõud on meil praeguse aja ohvitseride koosseisu ette valmista-

nud ja tõstnud nii kõrgele, kui ta
on praegu.
Sõdurid olid meil ka veneaegse haridusega. Esimest korda tuli
siis oma sõdureid ette valmistada,
milles ei puudunud raskused. Kuid
tagajärjed tulid head: meie oma
ette valmistatud Eesti sõdur osutus kõigiti paremaks kui Vene väes
õpetatud.
Varustamine oli korratu ja raske. Iseäranis kasarmute puudus
andis end tunda. Kuid siiski oli kasarmuid hakatud välja jagama
teistele: Tallinna patarei kasarmud olid saanud kohtuministeeriumi vangimajaks, Kreutzwaldi
tänaval olev viiekordne maja oli
antud postipeavalitsusele jne. Samal ajal pidi sõjaministeerium sõdurite paigutamise pärast lahinguid lööma, nagu see Rakveres
sündis.
Ei tahaks kõiki neid korteri- ja
kasarmukohtade tülisid enam
meelde tuletada, kuid üldiselt sai
vastu võetud põhimõte, et riik
peab kasarmud ehitama. Ja selle
põhimõtte teostamine on andnud
praegused kasarmud.
Arusaamised sõjaväe organisatsioonist olid seltskonnas kaunis
omapärased. Nõuti sõjaväe tehnikakooli ühendamist tehnikumiga,
sõjaväe tervishoiuvalitsuse ja erisõjaside kaotamist.
Sõjaväelased oleksid pidanud
käima tsiviilarstide juures, tehnikum oleks pidanud valmistama ette tehnikaohvitsere ja sõjaside
oleks rippunud üldisest telegraafist ja telefonist. Nendes küsimustes ei võinud mina järele anda ja
ei andnudki.
Ja õnn, et see nõnda läks, sest
1. detsember 1924 näitas meile,
kui tähtis on eriside sõjaväele, sest
linna telefonikeskjaam sai mässajate poolt kohe üle võetud. Ainult
sõjaside jäigi, mille kaudu siis ka
mässu likvideerimine korraldati.
Nüüd, kui tagasi vaadata selle
töö ja õige põhimõtte eest võitlemise peale, mis meie kaitseväe organiseerimise juures tuli läbi teha,
võib küll rõõmuga konstateerida,
et need põhimõtted ja Eesti vägede korraldamises võetud suund on
osutunud õigeteks.
See töö on vilja kandnud:
praegune Eesti kaitsekorraldus,
see on nagu täismees poisikese
kõrval. Jääb ainult soovida, et see
suund edasi kestaks, et meie kaitseorganisatsioon jõuaks sellele
täiusele, missugust meie riigi ja
rahva huvid nõuavad.”

Kui Eesti Vabariigi postitemplitele ilmusid salapäraselt viisnurgad
Eero Lõhmuste, filatelist
1919-1940 olid Eesti postiasutustes kasutusel 29millimeetrise läbimõõduga kaksikring kalendertemplid. Nende välisringi ülemises
osas oli kohanimi või kohanimi +
AG, külgedel paiknesid kaks risti
või malta risti kujulist märki, alumises ringiosas märge “EESTI”. Siseringis oli kuupäev, kuu Rooma
numbritega ja kuupäeva all templi tunnustäht.
Alates 1937. aastast hakati
seoses postiasutuste nimede muutmise ja uute avamisega, samuti
amortiseerunud templite asendamiseks järk-järgult kasutusele võtma uut tüüpi kaksikring kalendertempleid, mille pildikuju erines
oluliselt eelmisest.
Nimetatud templi välisringi
ülemises osas oli kohanimi ehk kohanimi + AG, eritemplite puhul

aga enamasti sündmuse nimetus.
Vanema tüübi ristikujuliste märkide asemel oli kaks viisnurka (paiknesid keskjoonest allpool), märge
“EESTI” puudus. All keskel paiknes templi tunnustäht. Kuupäev
oli siseringis, kuu Rooma numbritega. Templi läbimõõt oli 27-29
millimeetrit.
Asjakohast dokumentaalset informatsiooni (postivalitsuse korraldus, määrus jm) ei ole selle
templitüübi kujundamise või kasutuselevõtu kohta postimuuseumist ega teistest allikatest õnnestunud leida.
Ajavahemikul 1939-1940 võeti Pärnumaa postivõrgus uued
templid kasutusele alljärgnevalt:
Kilingi-Nõmme N1 AG (endine
Vaksali AG), Võtsi AG (endine
Tahkuranna), Tihemetsa AG (endine Voltveti), Tali AG (endine
Talli), Seljametsa AG (endine Pus-

tuski), Tarva AG (vastavatud), Tori vaksali AG, Nuia postkontor, Abja postkontor ja Lelle postkontor
(vana templi asendamiseks).
Peale regulaarsete kalendertemplite kasutati Pärnus kahte sama tüüpi eritemplit. PÄRNU RANNA HOTELL (suvekuudel 19371940) ja PÄRNU JUUBELIPIDUSTUSED 23.-24.06.1939 (kuurort
100). Viimasel oli ainult üks viisnurk ja tunnustäht puudus hoopis.
Postiajalooliselt väärivad märketa “EESTI” tembeldusega kirjad
erilist tähelepanu mitmest aspektist lähtudes.
Nad on raskesti leitavad seoses lühikese kasutusajaga. 19411944 esineb nende järelkasutust
nii NSV Liidu kui Saksa postmarkidel. Need kirjad võivad moodustada iseseisva kogumisvaldkonna.

Tihemetsa AG märketa “EESTI” postitempel 5. III 40.
Eero Lõhmuste erakogu

Vändra postkontori märkega “EESTI” postitempel 30. I 25.
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Ostan noorloomi eluskaalus. Tel
5613 8099.

www.hot.ee/rautorent. 5344 3230.

Ostan vanaaegse mootorratta, ka
jäänuseid ja varuosi. 5344 4144.
Raja K.T OÜ ostab 3-6 m küttepuid, paberipuid ja palke. Pakkuda võib ka saepinde, sinega ja
metsakuiva materjali. Küsi hinda
tel 5341 3723.

1,5 aastat kuivanud kasekaminapuud võrgus (jõuluhind), klotsid
võrgus. Vedu tasuta. 5349 2771.

INFRAPUNASAUN - 1-, 2-, 3kohaline. CD-raadio. SUUR JÕULUSOODUSTUS! Mexin Baltic OÜ,
Lao 12, boks 5, tel 443 1518, www.
mexinbaltic.com

Kasepinnud, klotsid. 5392 8834.
Kuivad klotsid, paksud kasepinnad. 5390 5039.

GARAAŽIUKSED ja AUTOMAATIKA: eramutele ja tööstusele. Müük,
paigaldus, hooldus. Korralik kvaliteet ja hea hind. Tel 504 4798,
marko@plasmet.ee, asume Papiniidu keskuses. Wiru Uks OÜ. www.
wu.ee
Müüa sise- ja välisvoodrilaudu,
põrandalaudu. Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5661 4162.

Pakitud TURBABRIKETT. Kvaliteetne PUIDUBRIKETT. Vedu
kogu maakonnas. Tel 514 9745.

Müüa kuivi kütteklotse (kask, pakitud 40 l võrkkotti, kohalevedu).
Info ja tellimine tel 5663 7001.

KÜTTEPUUD (kuivad). 5373 7286.
KÜTTEPUUD võrkkotis, kuivad, 30
cm, lepp, saar, veoga. 514 9745.
Halupuud, 50 ja 30 cm. 5647 5581.
Kaminapuud võrkkotis. Telefon
5647 5581.

Köögid, eritellimusmööbel, lastetoad, elutoad, vaibad, valamud ja
saunad. Chic Interior. Tel 443 1508.
www.interior24.ee

Välis- ja siseuksed korterile ja majale. SUUR JÕULUSOODUSTUS!
Mexin Baltic OÜ, Lao 12, boks 5,
tel 443 1518, www.mexinbaltic.
com

Ostame 3 m haava- ja lepapakku.
Tel 5814 9124.
OÜ UNEVÕLU. Tekkide, patjade,
voodipesu, vedru- ja poroloonmadratsite müük, tellimine. Tallinna mnt 35a, tel 447 2158. E-R
10-17, L 10-14.
AS l LTD

Savi tn 26 müüakse D-marki kivisütt ja pakitud turba- ning puidubriketti. Veovõimalus. Info telefonil 443 7805, 507 9861.

Küttepuud. Tel 5453 2470.

Küttepuud, saematerjal. Telefon
5664 7393.

Müüa pakitud turba- ja puidubriketti koos veoga. Tel 507 8754.

Poola ja Leedu eterniit, pabertoru,
aiavõrk. Tel 747 1961.

Koorimata ja kooritud kartulid.
Vedu. 5620 8897.
Küttepuud alusel, riidas või puistena. Tel 5822 2000.

VAIBAD, hind alates 559 kr.
PARIM + SUURIM VALIK!
E-R 9-18, L 9-15, tel 443 6566.
AB SISUSTUS, Lao 12, boks 4.
Klotsid, kruus, killustik. 506 9835.

Müüa Pärnus kõik Respo haagiste
mudelid, suur kogus kohapeal.
Hooldus, varuosad tel 522 5119 ja
rent tel 5333 3469. OÜ All-Round.

Pliidi- ja kaminapuud võrkkotis
ning pliidiklotsid lahtiselt. Tel
5374 7043.

KÜTTEPUUD. 518 6899.

KARTULID. Vedu. 557 9218.

Rosmenton OÜ müüb autode varuosi: tuled, plekid, kärukonksud, tuuningtuled. Asume Riia
mnt 48 ja oleme avatud E-R 9-18.
Tel 5344 7216, 442 6322.

Dobermannikutsikad. 5300 9044.

Müüa põranda-, voodri- ja ehituslaudu. Erinevad laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Müüa voodri-, kämpingu- ja põrandalaudu. Veovõimalus. Telefon
503 1859.
Müüa põranda- ja voodrilaudu.
Kojuvedu tasuta. Tel 505 5654.
SOOJUSPUMBAD. Konsultatsioonid, müük, paigaldus. OÜ Pärnu
Soojuspumbad, Kevade 1a. Tel
5648 7575, 443 6032.

Müüa küttepindu ja saematerjali.
Tel 5814 9124.
Käsitööd kingikotti leiate Port Artur 2 II korruselt.
Uus kogus kaupa. Ballikleidid ja
palju erinevat kaupa. Kasutatud
riiete pood Riia mnt 27.
AKUKESKUS.
Müük ja testimine.
Sekk Autokaubad.
Riia mnt 129a.
Tel 443 9456, 503 0342.
Jäme pind - 0,5 m, 3 m. 520 2859.

Kooli- ja kontoritarbed
CASE LOGIC’u tooted jõuluvana
kingikotti!
Papiniidu 9, Pärnu (Levadia maja).
Tel 445 1777, E-R 8.30-17.

TULEKUSTUTID, SUITSUANDURID. ALVE OÜ, LAO 8, telefon
442 5701, 447 8477, 5662 2123.

TAUNEX AUTO - HAAGISTE RENT.
Suur valik, hind alates 100 kr
päev. Tel 5567 0646.

Ostan heas korras kasutatud köögimööbli. 5691 0789.
Skan Est Holding ostab pakke,
paberipuid ja palke (ka metsakuiva ja sinega). 5678 3433.

Jõuluvana ja päkapikk tulevad koju. 502 2576.

JÕULUVANA TULEB. 5387 0669.

AS Kihnu Kala müüb järgmisi
kalatooteid:
- külmutatud kala ja kalafilee:
paneeritud kilurümp - 400 gr
(10 kr pakk), roogitud räim - 1
kg (15 kr pakk), forell (95 kr kg;
peaga roogitud rümp), heigirümp (45 kr kg), heigifilee (60
kr kg), mintaifilee (60 kr kg),
euroopa meritont (rabbitfish,
60 kr kg), ingelkala (angelfish,
60 kr kg), skumbria (55 kr kg),
mereahven (75 kr kg), kalmaarituubid (50 kr kg), kalmaarirõngad taignas (70 kr kg),
skalopiliha (50 kr kg), sinimerekarbid (70 kr kg), koorimata
krevett (40/50 tk kg; 160 kr kg),
paltusetükid (55 kr kg), tursk
(peata, roogitud rümp; 65 kr
kg), tursk (peaga, roogitud
rümp; 60 kr kg);
- Leedu delikatesskonservid
(erinevad: skumbriafilee, sardiinifilee, heigifilee, lõhefilee);
- Tallinna vürtsikilu 250 gr
metalltoosis (Tunnustatud Eesti Maitse Pääsukese märk);
- Kihnu vürtsikilu 1 kg plastämbris;
- erisoola heeringas (1,5 kg
plasttoos - 40 kr).
Oleme avatud E-R kl 9-16
Vana-Sauga 24.
Tel 447 5910.

Sõiduõpetaja annab lisatunde (ka
vene keeles), 1 tund - 160 kr. Auto
Golf V. Tel 5665 9707.
Koerte koolitus, näituse- ja sõnakuulelikkuse treening sisehallis.
Pärnu Koerakasvatajate Klubi, info
tel 527 9548.

Müüa jõulukuused Kaubamajaka
juures suure kuuse kõrval 19.-23.
detsembril; Härma kaubahoovis
18.-24. detsembril.

A&P Mets AS müüb
LÕHUTUD KÜTTEPUID.
Tel 529 6260.

JÕULUKAUPADE MÜÜK - vanikud,
kuuseehted, valguskuused (120180 cm), kunstkuused, männid (60250 cm), el-kuuseküünlad, aknasiluetid, kuusejalad, valgusvoolikud
(pikkuste valik). ALVE OÜ, LAO 8,
tel 442 5701, 447 8477, 5662 2123.

OÜ Rodus ostab Libatses
LEHTPUU PAKKU (lõige 2,5/
3,1 m, läbimõõt alates 12 cm),
LEPA KÜTTEPUUD (lõige 3,0
m), METSAKUIVA OKASPUUPALKI. Samas ostame
KASVAVA LEPA RAIET - küsi
pakkumist! Müüme KÜTTEMATERJALI, EHITUS- JA
SAUNAMATERJALI, ÜMARMATERJALI SAAGIMINE!
Tel 508 2501, Allan.

Kaubiku rent. Info tel 521 5198.

Ostame kasvava metsa raieõigust,
palke ja paberipuid. Parimad
hinnad, kiire töö. Info 5646 3054.

Saetud lõhutud küttepuud. Vedu.
512 0488.

Kuivad KÜTTEPUUD võrkkotis,
30-50 cm, 25-48 kr. Kviitung.
Pakis BRIKETT.
Tel 523 8852. www.tg.ee
TAMMARU FARM.

Vanaraua OST. 5360 5827.

Rendime platvorm-autotreilerit
reg-massiga 2 tonni ja kerghaagiseid. Parmu 6, tel 5333 3469. AllRound OÜ.

TAUNEX AUTO - SÕIDUKID SAKSAMAALT. JÕULUKUU ALLAHINDLUS igalt firma autolt 2000
kr + registreerimine ja ülevaatus
firma kulu ja abiga. Lisaks soodsalt talverehvid koos paigaldusega. Võtame autosid komisjonimüüki, sobivusel võimalik kohene
väljaost. Lille 2a, Pärnu. Telefon
5567 0646, 502 4876. Valik nähtaval: www.taunexauto.ee

RAAMATUPIDAJATE ÕPPESEMINAR hotellis STRAND 11. jaanuaril 2008 kl 10-16.30. Teemad:
raamatupidamise aastaaruanne,
maksuprobleemid ja -muudatused 2007-2008. Lektor vannutatud
audiitor Maidu Kuuse. Osavõtutasu 1100 kr + km 18%. Info ja registreerimine telefonil 449 0900
või e-postil: klea@klea.ee. AUDIITORFIRMA KLEA.

Müüa BMW 525 (TDS, universaal,
must metallik). Tel 5343 9486.
Müüa Opel Omega (2,0 i, 1990. a).
5561 7554.
Müüa Ford Focus (1,8, TDi, universaal, 2003. a, punane, ls 115 000
km). Tel 513 3302.

Leitud umbes 2aastane tubase eluviisiga emane kass. 442 6180.

16. dets õhtul kaotatud KilingiNõmme - Soometsa - Pärnu bussis
punast värvi mobiiltelefon Sony
Ericsson K610i. Ausale leidjale
kopsakas vaevatasu. Tel 5813 1633.

Kuivad küttepuud. Tel 5661 7258.
Kütte- ja kaminapuud. 5646 3054.

Kaotatud väike rahakott. Ausal
leidjal teatada tel 443 2247.

Müüa leht- ja okaspuu voodrilaudu ja põrandalaudu. Värvimise
võimalus. Vedu. 5326 7858.

Müüa Toyota Corolla (94. a, diisel)
ja sõiduauto haagis. 5562 6683.
Küttepuud alusel (2 rm), lepp (45
cm) 1350 kr; kask (30 cm) 1600 kr;
võrkkotid 40 l - lepp 40 kr, kask 45
kr + vedu. Kodupuu OÜ, 505 4496.

ILUTULESTIKU VAHENDID (üle 100
erineva toote) I, II, III kl. PARIM VALIK! ALVE OÜ, Lao 8, tel 442 5701,
447 8477, 5662 2123, 501 7062.
Kivisüsi, kruus, liiv, kild. Vedu.
5821 2222.
Jämedad kasepinnud, vedu, 3 m
ja tükeldatud. 5647 5581.
Halupuud. Vedu. 564 4507.
Kompostmuld, liiv. 5648 6988.
Küttepuud veoga. 5662 5110.
Kuivad klotsid veoga. 564 4507.
Kuivad klotsid kottides. Telefon
5662 5110.

AS TARRIKS müüb
saematerjali, erinevad
ristlõiked. Info 443 7372.

Ajaloolist püügiõigust Liivi lahel.
Tel õhtuti 5664 5387.

Teravilja, herne- ja rapsijahu, šoti
mägiveiseid. 525 7582, 445 7213.
Müüa saematerjali. 5561 9376.
Saunaahjud, kaminad ja boilerid,
soodsalt. 505 4355.
Müüa voodri- ja põrandalaudu,
ehituslikku saematerjali. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

OÜ Grundar Puit ostab
kasvavat metsa
ja metsamaad,
võib olla ka hüpoteegiga
ja osaliselt raiutud,
müüjatele soodsate hindadega.
Lille 4, Pärnu.
Tel 510 3681, faks 447 0525.

Pärnu Kivi OÜ. Graniit ja marmor.
Köögitasapinnad, kaminaümbrised, aknalauad. Lao 9, Pärnu. Tel
442 6665, www.parnukivi.ee. Detsembris ja jaanuaris materjal
- 20%.

Otsid jõulu- või aastavahetuspeo
paika? Metsatalu ootab sind! Tel
5569 7588.

Audi 100, 6000 kr. KIIRE. Telefon
552 3436.
www.massaaz.info
KINKEKAARDID
Mai, 5332 8081. Ülejõe, 5190 8805.
Ostan heas korras ratastraktori
MTZ-82/80. Tel 5373 5619.

Tervendamine ja kursused.
Küsi lisa tel 513 6284.
www.tervisesalong.ee

Ostan küttepuid (3 m), paberipuid, leht- ja okaspuupalke. Tel
509 9574.
Interfor Group OÜ ostab palke 1070 kr tm, paberipuid - 600 kr tm,
metsakinnistuid, raieõigusi. Metsa ülestöötamise teenus. Telefon
515 0451.

www.rendiautorent.ee, 514 1510.
Soodne sõiduautorent. Telefon
5621 5764.

DOONORIPÄEV neljapäeval, 20.
detsembril kl 9-10.30 Tõstamaa
rahvamajas. Palun kaasa võtta
isikut tõendav dokument.
SA Pärnu Haigla veretalitus.
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KAMINATE PAIGALDUS, EHITUS.
POTTSEPATÖÖD. 5554 3185.
Varuosad USA autodele. Sõidukite remont- ja hooldustööd. Pennzoili õlid. E-R 9-18. Tel 442 9323,
5669 6916. info@rendia.ee. NB!
Meie uus asukoht Lao 10-2.
KAEVETÖÖD MINIEKSKAVAATORIGA. 5349 5065.
Lõõgastav massaaž. 5827 2987.

TEENUS
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Firma teeb üldehitus-,
siseviimistlus- ja
plaatimistöid. 523 5693.

Veod kaubikuga 1,6 t. 508 3492.

KENT Kodumasinad.
Tel 443 2552.

Vannitubade remont. 5560 1608.
Ehitusmeeskond teeb kõiki töid:
* vundamendid,
* müürid,
* puidutööd,
* katused,
* voodrid,
* kipsitööd,
* põrandad,
* maalritööd,
* lammutustööd.
Tel 5569 4213.

San-tehnilised tööd, välistrassid.
Majad võtmeteni. Fassaadide
soojustamine. Info tel 5562 7771,
503 8184, www.ehituspilt.ee
San-tehnilised tööd. 529 0445.
San-tehnilised tööd. 553 2197.
Veoteenus 1,4 t. 5625 8017.

KONTORITEHNIKA HOOLDUS
Mere 7, tel 443 8005,
info@koopiatehas.ee

Ahjud, pliidid, kaminad. Telefon
5596 6907.

Laadukas OÜ. Treilerveod kuni 25
tonni, kaevetööd, planeerimistööd, lumekoristustööd 24 h. Tel
5646 1733.

Multilift kalluri- ja veoteenus. Multilift-konteinerite rent. 5660 7729,
info.lumbar@mail.ee
Uued ja kasutatud arvutid.
Müük, remont, hooldus.
Riia mnt 54, tel 442 6648,
www.arvutiparandus.ee

Firma pakub täite-, tõste-, planeerimis- ja korvtõstukitöid teleskooplaaduriga (maksimaalne kõrgus 13 m). Tel 516 3535.

JÕULUKUU SOODUSPAKKUMISED! Kasutatud kvaliteetarvutid.
Arvutihooldus.
Kilgi 4, Härma Kaubahoov.
www.digistep.ee, tel 443 8552.
TRANSPORDITÖÖD 16 m³ isotermilise kaubikuga (tagaluuktõstukiga). Tel 5393 9939.

LAEN sulas kätte 3 minutiga! Pantida saab enamjaolt kõike. Riia
mnt 21, tel 442 5444.
Võlgade sissenõudmine. Telefon
730 0818.
El-boilerite puhastus, paigaldus,
remont. 447 5125, 5662 8899.

Keevitus- ja metallitööd. Telefon
524 8364.

Täidame tindi- ja laserprinterite
kassette OOTETÖÖNA. Vanapargi
1, tel 442 5732.
VEOD, KOLIMINE, TÖÖMEHED.
5622 6895. ENN. 442 6177, 24 h.

AUTOKLAASIDE MÜÜK JA PAIGALDUS, AUTODE VÄRVI- JA
PLEKITÖÖD. HEMARE PLUS OÜ,
Lao 8-30, tel 510 6697, 447 8482.

EHITUSTÖÖD. 5693 1238.

AS SA.MET. Kaeve- ja planeerimistööd. Info tel 5665 6088.

Veod kaubikuga 1,6 t. 5335 8004.

Põrandate paigaldus. 5698 8161.

Detsembris allahindlus: näohooldus + maniküür - 280 kr; näohooldus + seljamassaaž - 350 kr.
Hotell Astra, Tammsaare 24b. Tel
529 0594, 515 4713.

Avatud kl 9-20 automaatpesula
Lauka tee 6 Sauga alevikus (sõidu- ja veoautodele). 5300 4341.
OÜ All-Round.
LAARMANN KRAANAD. 70 t, 50 t,
36 t, 28 t, 25 t, 20 t, korvtõstuk (32
m ja 40 m). Info 5552 0847.
Hommiku 1, tel 447 9888.
www.salacia.ee

OÜ (asutamisel) pakub raamatupidamisteenust firmadele. Algdokumendist aastaaruandeni, statistika, deklaratsioonid jne. Info
kalkulaator111@hot.ee või telefonil 511 8574.
PRILLIDE REMONT. E-R kl 10-13.
Tallinna mnt 15. Tel 5668 6594.

Kallist poega ja venda

Meie kallis, kallis

Peeter VAHARIT

Liia VOOD

17. XII 1962 - 12. XI 2004

11. VI 1947 - 18. XII 2001

45. sünniaastapäeval
mälestavad ja leinavad

60. sünniaastapäeval ja
6. surma-aastapäeval
mälestavad Sind kurbuses
ja südamevalus

SÕIDUAUTODE (ka uunikumid),
MOOTORRATASTE ja plastdetailide VÄRVITÖÖD. Autokoda, Raba
28, tel 501 5465, 443 5900.
OÜ VIRAM valmistab eritellimusel
korterite sise- ja välisuksi, aknaid,
treppe, mööblit jms. Hinnapakkumised ja info tel 5198 8327,
509 1019, e-post: info@viram.ee
MASSAAŽ. 5391 1565.

ema, õde perega.

emme, õde perega, kõik Sinu
pere suured ja väikesed.

Ja äkki saab
otsa kõik.
Ka see, et olime.
Mis on see ainus,
mille kaasa viime?
Ei igavik, ei tunne.
Ei lõppemist,
ei algust.

Su kalmu kohal
tasa nutvas
tuules
ma vaikselt
langetan pea.

Kallist ema

Kallist ema

Ilse KIPPERIT

Sirje AAK-LÕÕBAST

17. XII 1922 - 11. X 2007

18. XII 1958 - 26. VI 2006

mälestab
85. sünniaastapäeval

mälestavad
49. sünniaastapäeval

tütar.

lapsed peredega.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis
ema ja vanaema

Ohtlike puude langetamine. Tel
5347 4029.

OÜ pakub teleskooplaaduri teenust (kopa-, kraana-, korvtõstukija laaduritööd). 14 m nool. Telefon
5349 0394, 518 6899.

Ehitus-remonditööd. 501 5473,
443 0033.

Püstikute vahetus ja kõik torutööd. 551 1708, 515 4456.

OÜ teeb siseviimistlust. Telefon
5646 5468.

Su jaoks on lõppenud kõik
kannatused, vaevad,
kõik rõõmud, õnnehetked maha jäid.
On piiritu Su kalmu kohal taevas,
seal kohtumise lootus meil on vaid.

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis vend ja onu

18. XI 1935 - 15. XII 2007

Valentin EHOV
5. II 1943 - 15. XII 2007

Urni muldasängitamisest
teatame.

Ärasaatmine 22. XII kl 12
Kilingi-Nõmme Saarde kabelist
Saarde kalmistule.

Ärasaatmine 21. XII kl 13
Metsakalmistu
matusemajast.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie seast

Ärasaatmine 22. XII kl 11
Metsakalmistu matusemajast.
Põrm tuhastatakse.

Ärasaatmine 19. XII kl 13
Vana-Pärnu kalmistu kabelist
Vana-Pärnu kalmistule.

Ärasaatmine 20. XII kl 12
Metsakalmistul.

Kallid tädi Helmi ja Karli, Eda,
Heli peredega.
Oleme teiega sel raskel
tunnil, kui jätate hüvasti oma
armsa abikaasa, isa ja vanaisa

Edgar ANTONIGA

Avaldame südamlikku
kaastunnet Rita Kontusele
tütar

On mälestus helge ja puhas.
On mälestus Sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,
ei iial me südamest kao.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus püsib veel.
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Meie südamlik kaastunne
Helmile perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

Mälestame kallist klassiõde

Mareli EHA

Edgar ANTONI
surma puhul.

Kati, Marten, Rainer.

Ülle MÄGI

Armsad Karli ja Aino.
Siiras kaastunne isa ja äia

Närepid, Petersonid ja Tamm.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Juta Reidmale
perega kalli venna

Klassikaaslased ja
õpetaja Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumist.

Mälestame head naabrimeest

Jüri TALLOT

Edgar ANTONI
Ülle MÄGI
kaotuse puhul.

KÜ Turu 18.

Jüri TALLO
7. IX 1944 - 16. XII 2007
Leinavad lesk ja tütred.

Ivan STAŠKEVITŠ
12. IV 1942 - 15. XII 2007
Leinavad elukaaslane,
Milvi ja Aimar.

surma puhul.

Teatame kurbusega,
et lahkus kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

Leinavad omaksed.

Voldemar LAANEMETS
5. XI 1921 - 15. XII 2007
Leinavad lesk ja
pojad peredega.

Südamlik kaastunne Jaanus
Kraavile kalli elukaaslase

2kuused rotveileri-labradori kutsikad otsivad endale head peremeest. 5669 5485.

Leinavad õde ja
õelapsed peredega.

Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis
isa, vanaisa ja vanavanaisa

Teatame kurbusega,
et lahkus meie kallis
abikaasa, isa, vanaisa,
vanavanaisa ja äi
Edgar ANTON

Rina-Signe TILK
8. IX 1935 - 12. XII 2007
Leinavad lapsed
ja lapselapsed.

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial,
vaid heliseb igavesti ...

Krohvimine. 5552 3075.
Jõulupakkumine! Näomassaaž 50
kr, kulmude kitkumine ja värvimine + ripsmete värvimine 50 kr,
maniküür 50 kr. Rüütli 16, II k, tel
442 3361.

Elu andis
muret, vaeva,
elu andis õnne ka.
Saatus juhtis
nõnda laeva,
et kõik pidi
lõppema.

(J. Viiding)

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg - see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule ja
süütab taevase taevatähe.

Testver OÜ. Kaeve-, planeerimistööd, kanalisatsiooni, veetrasside
paigaldus, KALLURVEOD - kild,
liiv, kruus, muld. Tel 508 66222.

UDO
surma puhul.

Milvi ja Kaljo.

Sügav kaastunne omastele.

surma puhul.
Segakoor Sindi.

Vaike, Leili, Evi, Mati.

Perekonnad Nikolajevski,
Pitsal, Suik ja Varik.

Ülle MÄGI
Mälestame kallist klassiõde
Meie kaastunne omastele.

Ülle MÄGI
Töökaaslased
Wendre eesmajast.

(Kontus)
ja avaldame
kaastunnet omastele.
Vändra KK 43. lend
ja klassijuhataja.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Rita Leetsaarele
vend

Kallid Rita ja Merike.
Meie südamlik kaastunne teile
venna ja onu

VALENTINI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
AS Pärnu Veest V-6,
V-15, V-33 ja avariiteenistus.

Mälestame head ja abivalmis
suvenaabrit

Ruslan SAFINIT
VALENTINI
surma puhul.
Sõbrannad Veronika ja Eha.

Avaldame kaastunnet Hildale,
Maikale ja Renele perega.
Markna talu pere.

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele kalli tütre ja õe

Mareli EHA
ootamatu surma puhul.
Tihemetsa Põhikooli õpetajad
ja õpilased.
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| SÜNNIPÄEV
45aastaseks saab hambakliiniku juhataja, stomatoloog Kalmer Lepik.
39aastaseks saab Ülejõe
Tervisekeskuse OÜ hambaarst Aivo Pilisner.
46aastaseks saab OÜ
Kvaliteetmööbel juhataja,
MTÜ Eesti SS-Leegioni
Muuseumi juhatuse liige
Leo Tammiksaar.
37aastaseks saab
Helgi&Pojad OÜ juhatuse
liige Mihkel Vainula.

| NIMEPÄEV
Neeme ja Neemo

150 AASTA
EEST
Jannsen kirjutab
postiljonist
Kui laupäev oma tänast pauna
täitsin ja aknast välja vaatasin,
mötlesin ma: Brrr!! Kes ema
laps selle tormi ja räitsaga
postitasko peab kandma, see
tunneb ka, mis Jumal taevas
on!
Miks mul pea ka mitte
hirm olema?
Nagu ise nääte, riide hilp
kasin, kasukast ei jöua saada
ja sellega oleks ka raske käia.
Mo ainus troost on see: kui
külm kallale kipub, siis annan
aga häste jalgele valo! Tänini
oli ilm minu poolt, aga ega see
nenda voi jääda.
Ma isegi ootan neid päevi,
kus ehk möne saani otsa peal
sammo kaks hölpsamalt edasi
saan. Juba paari nädala eest
oli mul laul keele päeal: “Tere, kallis saanitee, Voorimeeste meelehää see – “
Aga seal tulid vanad Kadrid, rikkusid tee ja laulo mölemad ära ja ilmake jäi ueste
pehmeks ja ööd süsimustaks.
Aga niisugune vangi elo
pole ka midagi.
Perno jõest ülesaada oli
juba veider asi ja pole praegugi kiita.
Mis aitavad Lätimaa õitsejad öunapuud ja Sörvemaa
mühisejad pihklakad, kui Eestimaal ahjo-puud öuest ja heina körred lauda pealt otsas on
ja omati ei saa metsast kätte?
Meie oma vahel ütelda: Perno
kaupmehed ootavad (---), kus
saanitee? Tarvis oleks lino,
tarvis oleks linasiimnid, tarvis
vilja, tarvis puid, tarvis mönesuguseid asjo, mis linna turul
ei kasva, aga kus saanitee?
Peaks ta varsti tulema!
Perno Postimees
4. detsembril 1857

Mai kinos linastuvad kell 17.15 eestikeelne animatsioon
„Džungliloom Hugo“ (pildil), kell 18.45 „Beowulf“ ja
kell 21 „Hitman“ (alla 14aastastele keelatud).

| TEISIPÄEVANE KALENDER
LÕBUSTUS

NÄITUSED

Mai kinos kl 17.15 „Džungliloom
Hugo“ (eestikeelne animatsioon),
kl 18.45 „Beowulf“, kl 21 „Hitman“
(alla 14aastastele keelatud).
Endla teatris kl 12, 15 interaktiivne jõuluetendus lastele „Salasõber“ (suures saalis).
Kontserdimajas kl 19 ansambel Eesti Keeled. Tuule Kann (laul,
kannel), Pille Karras (basskannel),
Ain Agan (kitarr), Jaak Sooäär
(elektrikitarr), Riho Sibul (laul, kitarr), Jaak Johanson (laul, kitarr).
Piletid 120 ja 80 kr.
Tervise kultuurikeskuses kl
19.30 „Jõuluvõtmes“. Säravaid
operetimeloodiaid. Operetiansambel Wunderbar Tallinnast. Tants.
Pilet 100 kr.

EELINFO
Kontserdimaja suures saalis
19. detsembril kl 19 vokaalansambli Greip kontsert. Piletid 75
ja 50 kr.
Kontserdimajas 22. detsembril kl 19 Haydni „Loomine“.
Oxford New College Choir (Suurbritannia), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Kädy Plaas (sopran),
Nicholas Sharratt (tenor, Suurbritannia), Uku Joller (bass), dirigent Edward Higginbottom (suurbritannia). Piletid 150 ja 100 kr.
Raekoja saalis 23. detsembril kl
14 „Lumepromenaad 2007“. Hedvig Hanson (laul), Andre Maaker
(kitarr), Villu Veski (saksofon) ja
Pärnu linnaorkestri keelpillikvartett. Piletid 80 ja 50 krooni müügil
tund enne algust kohapeal.

Pärnu linnagaleriis ja kontserdimajas (Aida 4) Peeter Alliku näitus „Uue õnne algus. Transparahüponostika ja tervendavad
pildid“.

Täna on viimane päev tuua või saata oma vastused!
1. Paarisaeru kahepaadi (Jüri Jaanson ja Tõnu
Endrekson) MMi pronksmedal ja maailma karika võit.
2. Eesti kaheksapaadi võit kuni 23aastaste MMil.
3. Pärnu filharmoonia loomine.

Kunstnike majas (Nikolai 27)
„Pärnu kunsti ülevaatenäitus
2007“.

4. Ansambli Bedwetters võit MTV Euroopa muusikaauhindade jagamisel “Euroopa uute helide” kategoorias.

Pärnu muuseumis fosforiidisõjale pühendatud näitus „Ei fosforiidile! 20 aastat fosforiidisõjast“.

6. Linnavalitsuse kolimine uude hoonesse Suur-Sepa 16.

Uue kunsti muuseumis (Esplanaadi 10) Peeter Lauritsa fotod
„Viies aastaaeg“ ja Priit Kapsta fotod „Minu kodu Ruhnu“.

9. Uue ehitus- ja aianduskaupluse Bauhof (endine Ehituse Service ja Aiaparadiis) avamine Papiniidus.

Kunstihallis (Esplanaadi 10) Pärnu mMoodsa Kunsti Näitus „Leivast, armastusest ja vintpüssist“.

11. J. V. Jannseni monumendi avamine Rüütli tänaval.

Punase torni galeriis Silvia
Pärna õlgehistöö näitus „Toome
jõuluks õled tuppa“ ja Helle Hanseni keraamikanäitus „Esimene lumi“. Õlgedest jõulukaunistusi saab
ise meisterdada näituse töötoas
igal teisipäeval, neljapäeval ja reedel kuu lõpuni. Punane torn avatud T-L 10-17.
Ammende villas Jüri Ristna
maalide müüginäitus „Vaikuse heli“.
Keskraamatukogu lasteosakonnas raamatunäitus „Kuskil
põhjapõdrad käivad“ ja Pärnu Vanalinna Koolituskeskuse kunstiringi jõulunäitus „Inglid ja päkapikud“. Perioodikasaali galeriis
eesti rahvaga seotut kajastavad
trükised „Eesti Vabariik 90. Detsember - eesti rahva kuu“. Trepigaleriis Kasperi Hasala fotonäitus „Kirikud Päijänne kallastel“.

5. Munitsipaalmaja (Liiva 8b) valmimine.
7. Sanatooriumi Tervis uue vabaajakeskuse valmimine.
8. Kaubamajaka laiendamine.

10. Hansaport kui esimene äriinvesteering uues linnasüdames.
12. Jakobsoni pargi uuendamine.
13. Aldur Vungi koostatud raamat “Pärnu vanadel fotodel”.
14. Raamat “Pärnu Eesti kunstis”.
15. Mark Soosaare dokumentaalfilm “Vabatahtlikud”.
16. Vana-Pärnu ja Raeküla vee- ja kanalisatsiooniprojekt.
17. Ranna puiestee ja Side tänava pikenduse ehitamine.
18. Papiniidu ristmiku remont.
19. KÜ Aia 12 terviklik uuendus ja ümbruse korrastamine.
20. Eesti aukonsuli Saksamaal Stuttgardis Helmut
Aurenzi suurannetus Pärnu haiglale (ligi miljon krooni).

Rüütli 14, 80010 Pärnu
Tel 447 7090, faks 447 7088
postimees@parnupostimees.ee
www.parnupostimees.ee
Toimetus:
vastutav väljaandja Margus Mets,
peatoimetaja Hannes Kuusma,
tel 447 7063,
tegevtoimetaja Iira Igasta,
tel 447 7070
Arvamus:
arvamus@parnupostimees.ee;
Kaupo Meiel, tel 447 7074;
Kalev Vilgats, tel 447 7075
Uudised:
uudised@parnupostimees.ee;
Teet Roosaar, tel 447 7081;
Ester Vilgats ja Silvi Kanošina,
tel 447 7080;
Silvia Paluoja, tel 447 7086;
Eno-Gerrit Link, tel 447 7095
Sport:
sport@parnupostimees.ee;
Enn Hallik, tel 447 7076
Kultuur:
kultuur@parnupostimees.ee;
Silja Joon, tel 447 7085
Täna:
tana@parnupostimees.ee;
Kristjan Lepa, tel 447 7083
Foto:
henn.s@parnupostimees.ee;
Henn Soodla, tel 447 7079
Reklaam ja kuulutused:
reklaam@parnupostimees.ee
Aidi Mesi, tel 447 7098,
faks 447 7072;
reklaami tellimine, tel 447 7077;
reklaamikujundus tel 447 7071,
kyllike.t@parnupostimees.ee
Lehe tellimine ja
turundusosakond:
tellimine@parnupostimees.ee
Erkki Lumisalu, tel 447 7087

21. ...…………………………...................................................................

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

Vastaja nimi: ……………..........………............................................

| HOROSKOOP

Aadress: …………………………….....................................................
Telefon: ………………………………………............................................
Ettepanekud palume saata või tuua 18. detsembrini Pärnu
Postimehe toimetusse Rüütli 14, Pärnu 80010 või saata
meiliaadressil tegu@parnupostimees.ee.

JÄÄR (21. III – 19. IV)
Hea päev tegeleda uurimistööde või õppimisega. Tunned
suurt huvi religiooni, poliitika
ja filosoofia vastu.
SÕNN (20. IV – 20. V)
Sinu õppimis- ja keskendumisvõime on täna suurepärased.
Võid teada saada midagi uut.
KAKSIKUD (21. V – 20. VI)
Jutuajamised tuttavate või
sõprade ringis on üsna intensiivsed. Ole valmis kuulama.
VÄHK (21. VI – 22. VII)
Kui võimalik, vali tänaseks töö
või tegevus, mis vajab detailsust, tähelepanu ja püsivust.
LÕVI (23. VII – 22. VIII)
Suudad olla täna vägagi veenev ja mõjutada inimesi sulle
sobivas suunas.

NEITSI (23. VIII – 22. IX)
Inimesed kipuvad teisi oma nägemuse järgi muuta soovima ja
see tekitab lahkarvamusi.
KAALUD (23. IX – 22. X)
Sul on täna terav mõistus nagu mõnel detektiivil. Märkad
väiksemaidki detaile.
SKORPION (23. X – 21. XI)
Võid täna tulla erakordselt hea
rahateenimisidee peale. Kirjuta see igaks juhuks üles.
AMBUR (22. XI – 21. XII)
Oled täna ebatavaliselt veenev. Eriti hästi sujuvad müügivõi õpetamisametid.

TÄHTSAD TELEFONID
Lääne-Eesti häirekeskus
112
Politsei
110, 444 6444
Munitsipaalpolitsei 444 8380
Pärnu kiirabi
112
K-Nõmme kiirabi
449 0103
P-Jaagupi kiirabi
449 4003
Vändra kiirabi
446 7093
Pärnu Elektrivõrgu
välisrikked
1343
Elektri siserikked 24 h
523 6555
Telefonirikked
165
Pärnu Vesi
avariiteenistus
445 5650
Pärnu tasuline bussiinfo 12 012
Autoabi
1888
Infoteenus
17017, 1188
Usaldustelefon
126
Loomade varjupaik 449 5565

PÄRNU AASTA TEO
KANDIDAADID

18.12 - Clubsession Nite Popmuusika öö DJ Rivo Tettermann
Sp. kõigile TASUTA!
K. 19.12 - Feetmixer Klubihitte mixib DJ Erkki Sarapuu
Sp. naistele kuni südaööni TASUTA!
N. 20.12 - Heat Raadiohitte kütab DJ Margus Kaukes
T.

Sp. naistele kuni
südaööni TASUTA!

Rüütli 40 Pärnu

44 72404

1182

T-N ISIC ja klubikaardiga TASUTA!
R-L klubikaardiga kuni südaööni
TASUTA ning hiljem -50%
T-L EURO26 ja NPNK kaardiga -50%
SÜNNIPÄEVASOODUSTUS !!

www.mirage.ee

KALJUKITS (22. XII – 19. I)
Kui pead leidma vajalikku infot või jõudma jälile mingile
saladusele, jää oma eesmärgile
kindlaks, sest väga tõenäoliselt
leiad selle, mida vajad.
VEEVALAJA (20. I – 18. II)
Võid täna kohtuda mõne mõjuvõimsa inimesega, kes võib
sulle midagi väga olulist õpetada.
KALAD (19. II – 20. III)
Kui suhtled täna ülemuste või
teiste autoriteetsete isikutega,
siis nüüd on hea aeg tutvustada neile oma ideid ja mõtteid.
Elesir Publishing Service

PÄ R N U P O S T I M E E S 1 9

18. DETSEMBER 2007

A R VA M U S

“Tänu koorilaulule jäi eesti keel ellu.”
Maestro Neeme Järvi, Eesti Päevaleht

| M Ö Ö D U N U D N Ä DA L A T EG U

| J U H T K I RI

Pärnu võimuliidu
päästeõppus
Andres G. Adamson

M

Ütle veel, et noorus hukas
I

ga põlvkonna käibefraas hukas
olevast noorusest on sajanditega nii kulunud, et õigupoolest tuleks selle kasutamine ära
keelata. Noorus on alati olnud niisama hukas kui vanadus ning
kesk-, maimiku- ja imikuiga.
Juhul kui mõni vanadest leiab,
hoolimata tervest mõistusest, et
tänapäeva noorus siiski on hukas,
tutvugu Pärnu noormehe, Vanalinna põhikooli õpilase Eero Vaheriga.
9. klassis õppiv Vaher on end

võimeka ja targana näidanud paljudel-paljudel kodumaistel aineolümpiaadidel, tänavu sügisel tegi ta sama kahel rahvusvahelisel
olümpiaadil. Septembris võitis Vaher Ukrainas korraldatud rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil
oma vanuseklassis hõbemedali,
mis oli läbi aegade Eesti parim
koht neil võistlustel. Läinud nädalal osales Vaher Taiwanil IV rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil ning naasis sealtki hõbemedaliga.

Kahtlemata pole Eero Vaheri
väärikad võidud pealtvaates nii
väga atraktiivsed. Üle ilma kuulsaks ta nendega ei saa, tänutuuri
ei korralda ning linnavalitsuski
talle vaevalt pooltsadat tuhandet
krooni leiab.
Ja mis siis. Kes tahavad, saavad aru, et Vaheri saavutused on
vaieldamatult suured ning olulised nii Pärnumaale kui Eestile tervikuna.
Vaheri-sugused ei peaks sugugi olema eeskujuks vaid omaealis-

tele. Sellistelt tegijatelt võiksid õppust võtta mis tahes vanuses inimesed. Pole ta ju pelgalt suure potentsiaaliga tulevane loodusteadlane, vaid vaimukas ja meeldiv inimene.
Meenutagem, et ta võitis 2004.
aastal teist aastat järjest Pärnu
koolinoorte anekdootide, pilalugude ja huumorikavade konkursi
“Käo-Jaan 2004”. Mida veel ühelt
noorelt – või ka vanalt – inimeselt
oodata.
Kaupo Meiel

| KO M M E N TA A R

Saime mahuka riigieelarve

V

äljakujunenud ja stabiilsetes
riikides loetakse parlamendi aastatöö tipphetkeks eelarve vastuvõtmist. Ka meil kipub
see nii olema. Läinud kolmapäeval
kell 14.54 lõi riigikogu esimees Ene
Ergma tammepuust haamriga
2008. aasta riigieelarve pidulikult
lukku.
Eesti kõigi aegade suurima ja
julgeima eelarve tulud lähenevad
sajale miljardile kroonile (täpsemalt 96,3 miljardit), millest ligi 3
miljardit pannakse mustadeks päevadeks kõrvale.
Suur hüpe saab teoks tänu nii
kasvavale majandusele kui Euroopa Liidu 2007-2013 finantsperspektiivist avanevatele toetustele.
Hoolimata jahtuvatest majandusprognoosidest, läheb ka järgmisel
aastal Eestil hästi – loodetav kasvuprotsent 5,3 võimaldab ehitada
uusi teid, lasteasutusi, spordirajatisi ja tõsta palka politseinikel,
õpetajatel, kultuuri-, keskkonnaning päästetöötajatel.
Sotside valimislubadustest õnnestub täita kaks olulist punkti.
Esiteks hiigelinvesteering – ligi
300 miljonit krooni – lasteaedadele. Teiseks vanaduspensioni kasv
22 protsenti.
Oluline saavutus on see, et eakad ei pea enam enne järgmisi valimisi uurima, milline erakond ostab hääli kõrgemate pensionilubadustega. Pension on lõpuks ometi
indekseeritud ja toetus neile, kelle elutöö tehtud, kerkib edaspidi
koos riigi majanduskasvuga.
Samal ajal jääb hing kripeldama mitme valdkonna pärast, kus
meil, sotsiaaldemokraatidel, ei õnnestunud oma valimislubadusi kogumahus täita.

Olles koalitsioonis kahe parempoolse erakonnaga, pole võimalik
meie vasakpoolset ja suurel määral
kultuurile ning haridusele suunatud programmi ellu viia. Nii peavad kultuuritöötajad leppima vaid
13protsendilise palgatõusuga. Ka
Eesti Televisiooni teise programmi
avamine lükkub ilmselt ülejärgmisesse aastasse. Hoolimata sellest, et
sotside arvates oleks saanud ETV
kultuurikanali avada riigimetsa
müügist laekuva tuluga.
Meile, sotsiaaldemokraatidele,
teeb tõsist muret kultuuripärandi
saatus. Üle viiesaja mälestise Eestis on sedavõrd viletsas olukorras,
et kiire konserveerimiseta võivad
endised taluhooned, kõrtsid, veskid, mõisahäärberid juba algaval
talvel lumekoorma all või tuultevihmade survel kokku variseda.
Paljudel juhtudel on tegemist
vastutustundetute omanikega, kellelt võiks mälestise võõrandada või
kelle puhul saaks riik ostueesõigust
kasutada. Et muinsuskaitseametil
puuduvad selleks vahendid, ei saa
riik kahjuks seadust täita. Nii polegi ime, kui Pootsi mõisa kasvumaja või Audru maneež varisevad juba järgmiseks kevadeks vormituteks kivihunnikuteks.

Saadikud muretsevad
Pärnumaa pärast
Esimese ja teise lugemise vahel võis iga riigikogulane teha ettepanekuid riigieelarve täiendamiseks. Pärnumaa saadikurühma esimehena on mul heameel tõdeda,
et meie maakonna rahvaesindajad
märkasid tõsiseid valukohti.
Reformierakonna saadikud surusid eelarvesse toetused KilingiNõmme – Tihemetsa kergliiklus-

Mark
Soosaar

riigikogu liige (SDE)

tee valgustamiseks, Vändra valla
külakeskuse ja Võiste rahvamaja
remondiks.
IRL seisis Vändrasse ja KilingiNõmme Vabadussõja ausammaste taastamise ning Jõulumäele
tunneli ehitamise eest. Keskerakonna eestvõttel saab remondiraha Varbla rahvamaja. Sotsiaaldemokraadid toetasid remonte Vahenurme sotsiaalmajas, Tali põhikoolis ja lasteaias, Koonga põhikoolis ning Vändra alevi mänguväljakute rajamist.
Sotsid leidsid raha selliste avariiliste mälestiste nagu Pikavere talupalvela, Uue-Varbla mõisahoone,
Vardja rehielamu, Audru mõisa
teenijatemaja, Tori mõisa viinaköök ja Tõstamaa kirik remondiks.
Kiiret abi vajavate ehitusmälestiste nimistu on aga kordades
pikem. Need poolteist miljonit lisakrooni, mis tulevad appi muinsuskaitseameti maakonna miljonile, ei suuda tuua pööret kultuuriväärtuste kaitsmisesse.
Loodame uuel aastal täiustada
nii põhiseadust kui muinsuskaitseja planeerimisseadust. Eesmärk on
paremini kaasata elanikke nii kultuuripärandi hoidmisse kui anda

kodanikele suurem sõnaõigus otsuste langetamisel.
Vaadates tagasi eelarvemuudatustele, on tähelepanuväärne, et
kogu lisaraha läheb maakonda.
Ükski erakond ei usaldanud Pärnu linna haridus-, kultuuri- ja sotsiaalobjektidele raha suunata. Küllap on selles süüdi Pärnu linnavalitsuse hooletu käitumine varasemate riiklike investeeringutega
ning praegune ebamajanduslik
mõtlemine.

Tulge jõulukohvile!
Lõppeval aastal valiti riigikogu uus, XI koosseis. Uuenes Pärnumaa saadikuühenduski. Oleme
jõudnud seitsmekesi koos käia
Koonga, Audru, Tahkuranna vallas, samuti Pärnu linnavolikogus
tutvumas omavalitsuste ja elanike
probleemidega.
Tahame kindlasti järgmisel
aastal ringsõite jätkata. Meile pole ükskõik, kas kaevandusrõngasse sattuv Pikavere küla Koonga
vallas või kaitsealused luitemännikud Tahkurannas jäävad ellu või
mitte.
Siinkohal on õige hetk teada
anda, et ootame kõiki neid, kel on
häid ideid paremaks elukorralduseks, riigikogu Pärnumaa saadikuühenduse jõulukohvile Endla teatris laupäeval, 29. detsembril kell
12. Tulge nii oma murede kui uute
visioonidega!
Pärnumaa saadikuühendus on
seda meelt, et nutika ja tubli tööga saab Eesti edulugu jätkuda.
Soovime kõigile Pärnumaa inimestele ilusaid jõule! Ning toredat vabariigi juubeliaastat, mida juba
kuulutavadki Pärnu kesklinna sinimustvalged pühadetuled.

öödunud reede pärastlõuna
häiris Pärnu mitme võimukandja söögiisu, kuid andis neile ühtlasi poliitilise olelusvõitluse õppetunni. Riigivõimu jagav, kuid Pärnus tüürilt tõrjutud Isamaa ja Res Publica Liit
(IRL) oma Pärnu osakonna esimehe Raul
Sarandi isikus korraldas kohaliku võimuliidu “päästeõppuse”. Selle eesmärk oli
Isamaa ja Res formaalselt muuta võimuliidu koosseisu,
Publica Liidu kuid sisuliselt soovis IRL ennast pigem
võimupöörde korraks päevakangelaseks muuta ning
katse Pärnus Keskerakonna ja Reformierakonna Päroli nii rabe, et nu liidu suhete tugevust testida.
Päästeõppus ise kestis pealt kolm tunselle tõsidusdi. Pärast kella 14 saatis Sarandi Reformise usuvad
erakonna kohalikule juhatusele meedia
vaid selle
vahendusel uue koalitsiooni moodustamikorraldajad
se kutse. Oravate juhid olid segaduses,
kuid kell 16 alanud AS Pärnu Sadama
ise.
jõuluvastuvõtule kutsutuna kogusid ennast ühise laua taga kiiresti ja pärast viit
andsid resoluutse ei-vastuse. Keskerakond
jälgis toimunut näilise rahuga kõrvalt
ning alustas kell 17 oma Pärnu piirkonna
Mart
aastakonverentsi. Kella kuueks õhtul oli
Viisitamme
torm veeklaasis vaibunud ja Sarandi teapole lihtne
tas, et IRL ei teinud üldse nalja.
hirmutada,
Õppuse tulemused võib kokku võtta
nii. IRL väljendas kärarikkalt muret linReformina majandusliku kitsikuse pärast ja sooerakonda ei
vis hullema vältimiseks kopeerida Toomole lihtne
pea võimuliidu Pärnusse. Ometi oli võivõrgutada ja mupöörde katse nii rabe, et selle tõsiduskohalik IRL
se usuvad vaid selle korraldajad ise.
peab olema
Reformierakond pidi valima kolmest
halvast parima. Selle asemel et IRLi ootausutavam.
matut kutset tõsimeeli arutama hakata
või otsus uude nädalasse lükata, valisid
nad kiire äraütlemise taktika. Sellega vandusid nad küll truudust Mart Viisitamme
linnavalitsusele, kuid hammustasid kähku läbi IRLi “provokatiivse avalduse”.
Keskerakond lasi teistel rabelda ja valis õhtul Mart Viisitamme taas erakonna
Pärnu piirkonna esimeheks.
Reedel juhtumisi Pärnus viibinud IRLi
liider Mart Laar võis päästeõppusest teha ilmselt kolm järeldust: Mart Viisitamme pole lihtne hirmutada, Reformierakonda ei ole lihtne võrgutada ja kohalik
IRL peab olema usutavam.
Hannes Kuusma (hannes.k@parnupostimees.ee)
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3500

Eesti jalgpalliliidu traditsioonilisel aastalõputurniiril Tallinnas Kalevi hallis osaleb kaheksal
päeval 200 võistkonda ja ligi 3500 mängijat.

Magus võit libises korvpallurite peost
Enn Hallik

Reedel on Eesti meeste
korvpallimeistrivõistlustel Valgas vastamisi
KK Pärnu/Catwees ja
Valga Welg.

Reedel ja laupäeval on
Otepääl murdmasuusatajate sarivõistluse
“EOK Viessmann Cup”
esimene etapp.

Reedel algab Tallinnas
Kalevi spordihallis saalijalgpalli aastalõputurniir.

Laupäeval on Tartus
VK Janika jõuluturniir
iluvõimlemises.

KK Pärnu/Catwees
meeskond juhtis Eesti
meistriliigas Triobet/
Dalkia vastu üheksa
punktiga, lõpuks said
aga järjest seitsmenda
võidu 70:65 ikkagi tallinlased ja tõusid tabelis Eesti kahe tippklubi
järel kolmandaks.
Pärnul on kirjas kuus võitu ja seitse kaotust, millega seistakse seitsmendal kohal, parasjagu ees Rakvere Tarvast, TTÜst ja Kraft
Mööblist.
Põnevusetendus Pärnu kesklinna koolide võimlas algas sügisese esimese omavahelise kohtumise võitnud Triobeti väikese 4:0
ja 8:3 eduga, kuid Jesper Parve
tõi Pärnule viis punkti järjest ja
peagi juhtis juba Pärnu 10:8.
Mäng oli lahtine ja tasavägine,
esimese veerandi võitis Pärnu
22:19. Head tööd tegid pärnakad
Kristjan Makke katmisel, jättes ta
nullipoisiks.

Aastalõpp on
korvpalluritel tihe

Teisel veerandil oli jäme
ots peos
Teisel veerandajal jätkus
mäng Pärnu meeste dikteerimisel
ja oli hetk, kus Parve kolmepunktivise nad juba üheksa punktiga
ette viis.
Ometi kogus end ka Triobet,
visates kolm korvi järjest. Pahandust tegid väljakuperemeestele
külaliste kaitsjad Gert Dorbek ja
hooaja eel Pärnu meeskonna huviorbiidis olnud Kilingi-Nõmmest
pärit Marko Riis. Veerandaja või-

Jesper Parve viskas Triobeti vastu 30 punkti, kuid võiduks sellest ei piisanud.
tis siiski napilt 18:17 KK Pärnu/
Catwees. Kahjuks sai lauavõitluses vigastada Priit Silland, kes jälgis seetõttu teist poolaega varumeeste pingilt.
Nagu oligi karta, alustas Triobet teist poolaega Pärnut surudes
väga aktiivselt. Tallinlased tegid
9:0 spurdi ja hoidsid kogu kol-

8 erinevat värvitooni

Dell Inspiron 1521
• Protsessor: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 (1,8 GHz)
• Operatiivmälu: 1 GB 667 MHz DDR2 (2 x 512 MB)
• Ekraan: 15,4" WXGA (1280 x 800)
• Kõvaketas: 80 GB SATA 5400 rpm
• Videokaart: ATI Radeon Xpress 1270
• Meediaseade: DVD±RW
• Mälukaardilugeja: 8-in-1
• Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows Vista Home Basic
• Integreeritud veebikaamera: 2,0 megapixel veebikaamera
• Juhtmega ja juhtmeta võrk, Bluetooth
• Garantii: 36 kuud
• Kaane värvus: 8 erinevat värvitooni -> -> ->
• TASUTA KAASA sülearvuti kott

YOURS IS HERE

Kuumakse 384.5% sissemakse, 36 kuud

Arvutitega saab tutvuda:

Ants Liigus

treeneri August Soku pojapoeg ja
Souli olümpiavõitja Tiit Soku
noorem võsu Sten-Timmu Sokk,
visates kahe minutiga kaheksa
punkti ja viies oma meeskonna
59:53 ette.
Parve kaugvise ja Raido Ringmetsa korv vähendasid küll vahe
60:62-le, kuid siis viskas tallinlas-

Kui Euroopa ja Balti kõrgemaid liigasid mängivad klubid
välja arvata, siis meistriliigameeskondadest on pärnakate aastalõpp kõige tihedam.
Eile õhtul mängisid nad Valgas Weljega ja üritasid koduväljakul saadud valusat kaotust revanšeerida, reedel on Pärnu publikul Tartu Rocki külaskäigu näol
oodata tõeline jõulukingitus.
“Võitu on palju loota, aga koduliiga kaks suurt on ennegi oma
tasemele ja eelarvele mittevastavalt laisa partii esitanud ning libastumisele lähedal olnud,” vihjas mänedžer Kask põneva mängu võimalusele.
Selle tippklubiga heitlemise
järel ei saa KK Pärnu/Catwees
veel sugugi jõulupuhkusele, sest
27. detsembril tuleb Tartus astuda vastu Faustole ja 29. detsembril Tallinnas TTÜ-le.

Võrkpallimehed olid
Kuressaares finaali lävel

Hind 11 499.Laupäeval kohtuvad
Rabahallis Eesti naiste
võrkpallimeistrivõistlustel Pärnu VK ja Viimsi VK Milstrand/EBS.

manda veerandi mõnepunktilist
edu. Rait Käbini korvist mindi viimasele puhkepausile siiski viigiseisul 51:51 ja kõik oli veel ees.
Kolmas veerandik kuulus Triobetile 15:11.
Neljandal mänguveerandil
võttis otsustamise enda peale
Triobeti tagamees, legendaarse

uus

värvilised!

Kolmapäeval kohtub
Pärnu võrkpalliklubi
meeskond Schenkeri
liiga mängus Tallinnas
Kalevi hallis Sylvesteriga.

te kasuks kaks korvi Dorbek. Veel
tabas Parve ühe kolmese, kuid
Dorbeki tabavate vabavisete järel
oli võitja selge.
Pärnu edukaim oli taas Jesper
Parve, kes tabas viis kaugviset ja
kogus 30 punkti. Rait Käbin ja
Raido Ringmets toetasid oma
meeskonda kumbki kümne punktiga. Tallinlaste suurim korvikütt
oli 20 punkti visanud Gert Dorbek.
“Positiivne oli, et võitsime
33:27 lauavõitluse ja tabasime
kõik 11 vabaviset,” kommenteeris KK Pärnu/Catweesi mänedžer
Arko Kask. “Kahjuks tegime vastasest rohkem vigu ja kaotasime
palli rohkem kui nemad. Ilmselt
need faktorid tasavägise mängu
võitja otsustasidki.”
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Aasta lõpul heasse hoogu läinud
Pärnu võrkpalliklubi meeskond
esines võitluslikult ka Kuressaares Eesti karikavõistlustel.
Pärnakad kaotasid Tartu Pere Leivale poolfinaalmatši avageimi 21:25, kuid kallutasid teise geimi 25:23 enda kasuks.
Taas läks Tartu 25:19 võiduga
ette, ja jälle suutis Pärnu 25:23
viigistada. Viies geim kuulus paraku 16:14 Tartule.
“Viiendas geimis olime 8:6
ja 11:9 ees, aga tartlastel läksid
kaks kõva servijat Oliver Venno
ja Toni Kankanpää pallima,

meie rünnak oli selles geimis
hambutu ja nii see mäng käest
läks,” rääkis Pärnu meeskonna
peatreener Andrei Ojamets.
Kui Schenkeri liiga hiljutises
kohtumises jäi Pärnu Tartule alla kiirelt ja selgelt 0:3, siis seekord oli mäng Ojametsa hinnangul juba mängu moodi.
“Kiita tahan Argo Meresaart
ja temporündajaid, eriti Andrus
Raadikut,” ütles Ojamets.
Pärnakatel on selle aastanumbri sees ees veel vaid mäng
neljapäeval Tallinnas Kalevi hallis Sylvesteriga. (PP)

