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82aastane tantsulõvi

Pärnus ja Pärnumaal elavad
Ühendkuningriigi kodanikud moodustavad toreda sõpruskonna, kes
käib kalal ja peab grilliõhtuid. Lk 9

Hans Aru käib kolm korda nädalas
tantsutrennis ja on rahul, et saab
pensionipõlves teha just seda, mida soovib.
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Kohus saatis

73aastase
lapsevägistaja
trellide taha

Ühistranspordikeskuse asutamislepingule allakirjutamine tekitas elevust nii saalis kui allakirjutanute seltskonnas.

Ants Liigus

Ühistranspordikeskus on sündinud
VIIES MAAKOGU. Uuenevad Pärnumaa 2030+ tegevussuunad
Silvia Paluoja

Kilingi-Nõmme

klubis olid
Saarde käsitöömeistrid
viienda maakogu eel üles
sättinud telgedel kootud vaipade
näituse, fuajees sai vaadata Saarde kihelkonna esimesele laulupeole pühendatud fotonäitust ja
võõrustajad olid elevil, sest selline hulk omavalitsusjuhte pole siia
varem kogunenud.
Suures saalis tervitasid enne
tõsiste ettekannete ja arutelude
algust kohaletulnuid Kilingi-Nõmme muusikakooli õpilased. Saarde vallavolikogu esimees Väino
Lill rõhutas sündmuse erakordsust, sest maakogul kirjutasid
omavalitsuste esindajad alla MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskuse

asutamislepingu ja põhikirja,
hes sellega ajalugu.

te-

Käsi alla
Tõsi, ligemale aasta tagasi alanud töö ühissõidukiliiklusekorraldamisel maakonnas ja jaanuaris
Pärnumaa omavalitsuste liidus
(POL) selleks täishoo saanud lepingu ettevalmistamine ei viinudveel
otsuseni Vändra alevit ja Vändra
valda, Tootsi ja Halinga valda ning
nende volikogusid.
Pärnumaa ühistranspordikeskuse korralduse kiitis valitsus
heaks paar nädalat enne maakogu, 11. septembril. Riigi esindaja

on Pärnu maavalitsus. 1. jaanuase juhataja Urmas Kase, kelle sõrist 2015 hakkab keskus neljandanade kohaselt tuleb pingutada
na Eestis tööle eesmärgiga muuigas valdkonnas, et mitte olla naata bussiliikluskättesaadavamaks.
bermaakondadega võrreldes vaeEelmisest arengustrateegiat
semad ja vähem haritud.
käsitlenud maakogust Are vallaKoostöö
keskuses on möödunudkaks aastat ja vahepeal on toimunud riigis
Rõõmustava pöörde tõi juttumuutusi, mis kajastuvad eile arudesse POLi juhatuse esimees Eeri
Tammik, kes rääkis omavalitsustusel olnud tegevuskava uuendamises. Päeva esimeses pooles käte ühistest suurtest tänavustest insitlesid ettekandjad majandust, vesteeringutest, mis tuginevad
teises haridust läbimurdesuundakokkulepetele ja mõistmisele, et
de kaupa. Need
vaid koos saaon teadmistepõdakse mõjutada
hine tootmine, ~ „Nina on pärast makodumaakonna
su jälle vee peal, aga
arengut. Tamturismi- ja puhmik nimetas
kemajandus, avatehnilise taristu
likud teenused ja
Pärnu külastusarendamiseks seakodanikuühiskeskust ja turistud eesmärgid on
kond ehk sidus
miinfopunkti,
maakond ja tehLottemaa teesuures osas täitmata
niline taristu.
maparki kui konii lennujaama kui
Murekohti
halike omavalitsadama arendamion mitu, näiteks
suste suurima
toetusega
elanikkonna väsel.“
(264 676 eurot)
henemine, tööeaUrmas Kase
liste lahkumine,
projekti, kümne
vähe tegutsevaid
välikorvpallivälettevõtteid saja elaniku kohta, oojaku rajamist, Pärnumaa keskkonnahariduskeskust, mis valmis Eudatust lühemkeskmine eluiga, taroopa Liidu toetusega ja maksis
suvate töökohtade nappus.
„Nina on pärast masu jälle 4,2 miljonit eurot.
vee peal, aga tehnilise taristu
POLi poolelt maakonnale vaaarendamiseks seatud eesmärgid
dates ütles Tammik, et tarvis on
on suures osas täitmata nii lennumõelda teenuste kättesaadavuse
jaama kui sadama arendamisel,“
parandamisele kodukohas, koosütles maa valitsuse arengutalitutööle väikeste põhikoolide pidami-

selja gümnaasiumivõrgukujundamisel,kokku leppida terviseradade
ja piirkondlike hoolekandekeskuste asukohas. Aastal 2018 saab Eesti Vabariik saja-aastaseks ja see
tähtpäev tuleb jubanüüd võtta väärilise tähistamisekeskmesse.
Pärnumaa arengust rääkides
ütles maavanem Andres Metsoja,
et maakonnas ei ole mõistlik
omavahel kakelda, vaid otsida
üksmeelt ja teha meeskonnatööd.
Arengustrateegia läbimurdesuundade kohta arvas maavanem, et
see on liiga vähe ambitsioonikas.
„Olen kindel, et Pärnu lennujaam vajab selgetpoliitilist kokkulepet, see tulebrekonstrueerida.
Turismi kontekstis pole teist valikut, kui tahame, et Põhja-Euroopast jõuaksid turistid meile,“ sõnas maavanem.

Majanduse võti
Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse juhatuse liige Sulev
Alajõe nimetas maakonna võtmesektoritena elektroonika- ja metallitööstust, tervist ja heaolu ehk
spaasid ja sanatooriume, puidu-,
metsa- ja mööblitööstust. Majanduse arengut takistavad aga tööjõu vähesus ja sobivate oskuste
puudumine, kõrghariduspiirangud ja noorte lahkumine, alltöövõtt ja piiratud eksport, ainult
maanteetransport, sest sadama
tegevus on piiratud, siin ei tegel-

da konteinerveostega. Ta nimetas
ka ettevalmistatud tootmiskohtade puudumist ja noortele väheatraktiivset elukeskkonda.
Pärnumaa majandusharude
müügimahtude suhtelises võrdluses on esikohal hulgi- ja jaekaubandus, mis moodustab ligikaudu
veerandi müügimahust, järgnevad ehitus, metallitoodetetootmine ja tekstiilitootminening kõrgel
kohal on ka elektroonikaseadmete tootmine (5 protsenti). Ekspordis on Pärnumaa tegijad AS
Wendre kõrval OÜ Scanfil, AS
Ruukki Products, Note Pärnu OÜ,
AQ Lasertool OÜ, mis on piirkonnas suurimad tööandjad.
Maakogu lõppu reede õhtupoolikusse jäi arutelu tasuva töö
osatähtsuse suurendamisest, ettevõtete ja sektorite koostööst.
Pärnumaa arengustrateegias-

se 2030+ saavad kohalikud omavalitsused teha oma ettepanekuid
poolteist kuud, siis peab maavalitsus need kokku võtma ja esitama siseministeeriumile. Tegevussuunad on lahti kirjutatud nii
maakonnakui omavalitsuse järgi.
Mituneid sihtaastaks jääb, on iseküsimus, sest maakogu kõnesaalis tõstatas Pärnu linnavolikogu
liige Mark Soosaar sellekohase
küsimuse IRLi kuuluvale maavanemale, kelle kindel arvamus on,
et tema näeb Pärnumaad vaid
ühe omavalitsusena.

Pärnu maakohuskaristas lapseealiste tüdrukute seksuaalses ärakasutamises süüdi
mõistetud 73aastast Vladimir
Lipovskoid nelja aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega.
Süüdistuse kohaselt otsis
Lipovskoi vähemalt 2010.
aastast kuni 2013. aasta aprillini kontakti lapseealiste võõraste tüdrukutega.
Mees kutsus lapseealisi
tütarlapsi enda juurde, ostis
neile kommi, sõidutas autoga.
Peale usalduse tekkimist hakkas mees tüdrukuid oma seksuaalsuserahuldamiseks erineval viisil ära kasutama.
Ahistamine toimus tema
kodus, Pärnu jõe ääres ujumiskohas suplemise ajal ning
Pärnu rannas.
Kohus tunnistas Lipovskoi
süüdi karistusseadustiku paragrahvide järgi, mis käsitlevad vägistamist ja sugulise kire vägivaldset rahuldamist.
Mees mõisteti süüdi ka
paragrahvide järgi, mis käsitlevad sugulise kire rahuldamist lapseealisega ja lapseealise seksuaalset ahvatlemist.
Ise ta ennast kohtus süüdi ei
tunnistanud.
Lipovskoi peeti kinni mullu 26. aprillil. (PP)

Varastati BMW,
Lexuse vargus
jäi pooleli
Politseile laekunud avalduse
kohaselt varastatiööl vastu reedet Pärnus Papiniidu tänavalt
sõiduauto BMW. Auto ja selles
olnud esemete vargusega tekitati kahju 17200 euro eest.
Samas piirkonnas üritati
varastada Lexuse maasturitki,
kuid see kuritegu jäi pooleli.
Prokuratuuri pressiesindaja sõnade kohaselt ei õnnestunud esialgse info kohaselt vargal Lexust käivitada.
Kuritegudes kahtlustatavaid esialgu ei ole.
BMW kadumise kohta
alustati menetlustkaristusseadustiku paragrahvi järgi, mis
käsitleb vargust. Lexusesse
tungimist menetletakse süüteo
katse paragrahvi järgi. (PP)
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Neljapäeval suri Eesti üks tuntumaid lauljaid Jaak Joala. 26. juunil 1950 sündinud Joala alustas
oma muusikukarjääri 17aastaselt, mängis ansamblites Kristallid, Virmalised ja Radar. Lauljana
oli Joala menukas kogu endises NSV Liidus. 2010 pälvis Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Eesti jalgpalli liit nakatab
koole spordipisikuga
Eesti jalgpalli liidu (EJL) äsja
alanud uue suuremahulise
spordiprojektiga “Jalgpall kooli” on liitunud seitsePärnumaa
kooli.
Sel sügisel startiva ja kuni
2020. aasta lõpuni vältava algatusega on Pärnu linnast ühinenud Vanalinna, Kuninga tänava
ja Rääma põhikool. Maakonnast
on liitunud Sauga, Surju, Jõõpre ja Audru kool.
Lapsi liikuma ja sportima
õhutava ettevõtmise taga on
küll jalgpalli liit, kuid projekt ise
ei keskendu kitsalt jalgpallile,
vaid spordile üldisemalt.
Lastele korraldatakse projekti käigus spordiüritusi ja
-võistlusi, koolitatakse kehalise
kasvatuse õpetajaid ja koolidele
jagatakse spordivarustust.
Eesti jalgpalli liidu noorteprojektide juht Teet Allas ütles,
et registreerimine projekti kestab ja koolid on oodatud sellega
ühinema.
“Registreerida saab jooksvalt. Kindlat lõpptähtaega me
praegu ei pane, sest projekt kestab vähemalt 2020. aasta lõpuni. Kui on huvi osaleda, tuleks
võtta ühendust meiliaadressil
kooliprojekt@jalgpall.ee,” kutsus Allas.
Ettevõtmise eestvedajad
loodavad, et järgneva kuue aasta jooksul lööb spordiprojektis
kaasa 50 000 noort üle Eesti ja
jalgpalliliidu esindajad jõuavad
selle ajajooksul külastada vähemalt 60 protsenti Eesti koolidest, kusjuures iga osalejakooli
kaks või kolm korda.
Selaastal üritavad treenerid
jõuda 50 kooli. Kas nende teele
jääb ka Pärnu linnavõi maakonna kool, pole veel teada.
Koolis toimub staadionil või
võimlas, vastavalt võimalustele
ja ilmale, jalgpalli tutvustav üritus, kus osalevad ka kohalike
jalgpalliklubide treenerid.
Iga osalejakool saab tasuta
148-leheküljelise raamatu
„Jalgpall õpetab!“, millekoostasid Urmas Kirs, Karel Voolaid,
Janno Kivisild, Katrin Kaarna,
Marko Pärnpuu ja Teet Allas kehalise kasvatuse õpetajatele,
seal on toodud harjutused ja
nõuanded.
Äsja trükivalgust näinud
teos koostati spetsiaalselt kooliprojekti tarvis.
Tähtis roll laste liikuma ja

sportima utsitamisel on projektis kanda kooliperelgi.
Märtsist maini panevad õpilased end proovile osavusfestivalil „Värav!“.
1.–5.klassi õpilastele mõeldud osavusfestival koosneb neljaharjutuse sooritamisest.Kolme
harjutuse sooritamist treenivad
lapsed oma koolis, neljanda saavad nad teada alles võistlusel.
Harjutuste tegemiseks kingib EJL igale koolile pallikoti
koos kümne mänguvahendiga,
vestid ja tähised.
Veebruaris-märtsis toimuvad koolides eelvõistlused, mille parimad pääsevad maakondlikule mõõduvõtule.
Koolides lähevad vastamisi
klasside kuueliikmelised võistkonnad, kuhu kuuluvad kolm
poissi ja kolm tüdrukut, maakondlikel jõukatsumistel võistleb aga kool kooli vastu.
Iga maakonna 4.–5. klasside
osavamaid pallureid oodatakse
maikuus A.Le Coq Arenale üleeestilisele osavusvõistlusele.
1.–3. klasside mõõduvõtt
päädib maakondliku võistlusega.

Eesti jalgpalli liidu ellu kutsutud kooliprojekt on välja töötatudEestis ja spetsiaalselt Eesti tingimuste jaoks. Kui see kujuneb edukaks, võib algatus
laieneda Lätti ja Leetu.
Septembri algusest kuni
siiani EJLi algatusega ühinenud
130 kooli üle Eesti ja alaliit on
külastanud esimest kuut kooli
Harjumaa.

EJLi toetavadmahukas ettevõtmises Coca-Cola HBC Eesti
AS ja Nike.

jamatkahuvilistel võimalik osa võtta
Pärnumaa XXIV matkamängust,
mida üle 20 aasta on korraldanud Pärnumaa skautide ja gaidide malev.
Tegemist on lustliku-sportliku maastikumänguga, kus võistkonnad saavad proovile panna
oma nutikuse, kiiruse, osavuse,
loovuse, koostööoskuse ja matkatarkused.
Võistlusele on oodatudkõik
loodus-, spordi- ja matkahuvilised lasteaiaealistestkoolinoorte
ja täiskasvanuteni. Osalejatele
on ette valmistatudkolme raskusastme japikkusega rajad.
Korraldajatel on rõõm tõdeda, et igal aastal näeb rajal nii
vanu tuttavaidkui ka uusi võistlejaid. Kauaste osalejate kinni-

Silver Nõmm valdab keeli, teab masinaid ja seadmeid ning
tunneb end tootmisvaldkonnaskodus.
Urmas Luik

Audrus alustas Pärnu Graniit
taas tänavakivide tootmist
Silja Joon

Betoonmüüritis peab

ke tehakse eri mõõdus vastavalt
tellija soovile. Tulevikus on ettevõtjatel kavas hakata pakkuma
esteetilise välimusega plokke, et
neid võikskasutada linnaruumis.
Betoonplokke saab värvida, katta
need näiteks maakivi, paekivi või
graniitkillustikuga.

Sel suvel käivitus Audrus tänavakivide tootmisliin, ettevõtmist
veavad Pärnumaa noored mehed, kelle arvates innovaatilised lahendused ja selle tootmisharu puudumine
Lääne-Eestis on põhju-

sed seda valdkonda
arendada.
Pärnu Graniit OÜ juhatuse liige
Kaspar Ojamets (27) on Ares kas-

tusel toovad neid matkamängule ikka ja jälle tagasi põnev rada, huvitavad ülesanded, pinget
pakkuv võistlusmoment jahead
sõbrad, kellega koos mõnusalt
aega veeta.

Traditsiooniliselt septembri
viimasel nädalavahetusel toimuv matkamäng kulgeb sel aastal Audrus ja selle lähiümbruses,
matkamängu start ja finiš on
Audru koolis.
Praeguseks on osalemisest
teada andnud 20 võistkonda,
kuid korraldajad loodavad purustada eelmise aasta rekordi
tookord oli rajal 30 meeskonda.
Võistkondi saab registreerida
võistluse stardini.
Lisainfo ja registreerimine
on leitav matkamängu kodulehel. (PP)

–

IT-õpinguid nad kumbki kutsehariduskeskuse lõpetamise järel ei jätkanud, sest kooli suunitlus oli toonavälja õpetada kontoritöölisi. Väljavaade istuda kinnises toas neid ei köitnud. Noormehi paelusid seadmed, mehhanismid, masinad ja tootmine. Ojamets sai tehnikaga sina peale
Stokkeris kliendihaldurina töötades ja Nõmm tegeles aastaid Soomes pereettevõttes teedeehitusega.

Käiku lähevad plast ja
kumm
Pärnu Graniidil on veel üks
põnev tootegrupp murukärjed.
Ojamets töötab müügijuhina paralleelselt Tallinna firmas Nelitäht
OÜ, kus kummipurust toodetakse Rubberi kaubamärgi all eri värvi turvaalusmatte, mida saab Pärnu Graniidist tellida. „Põhja-Euroopas selliseid alusmatte ei toodeta, mujal maailmas küll,“ teab
–

on

Kaspar Ojamets peab kõige innovaatilisemaks tooteks kla sipur st bjeato nist legoplok e, milehind so dne
suurusjärk
sama, mis vedelalbetoonil.

on

Ojamets.
Kummipuru, mida kasutatak-

Uued lahendused

Vuti tagumisest tunnevad
rõõmu nii poisid kui tüdrukud.Urmas Luik

vastu

väga suurtelekoormustele. Plok-

vanud ja õppinud Pärnumaa kutsehariduskeskuses IT-eriala nagu
ka tema klassivend, Lemmest pärit Silver Nõmm (28), kes on ettevõtte tootmisjuht.

Skaudid ja gaidid
seiklevad matkamängul
Täna on kõigil loodus-

Plastisulatamisliini meister Tarmo Nairis suudab päevas
valmistadakuni 130 murukärge ja neid toodetakse talv läbi.

–

Anu Villmann

Harju-ja Tartumaal, ent teadupärast on betoonraske ja selle transport väga kallis. Kohapeal valmistatud tänavakivi on tarbijale
soodsam. Lego-betoonplokid on
uus tootearendus, neid Eestis
müügiks ei toodeta.Ojamets teab,
et niisuguseid plokke Eestis küll
tehakse, ent ainult oma ettevõtte
tarvis.
“Tahame teha nii head asja
kui võimalik, et tulla turule uute
lahenduste ja eritellimuste täitmisega. Kasutame kõige paremat
toormaterjali, kõiki tooteid jatootematerjale on testitud laboris.
Kaubal on firma garantii ja kinnitus laboratoorsete uuringute kohta,” kirjeldab Kaspar Ojamets.

“Tegeleme taaskasutusega,”
ütleb Kaspar Ojamets välja tootmise juhtmõtte. See on tema esimene suurem tootmisettevõte.
2012. aastal ostis ta Audrus tootmishoone, kus tootsid tänavakive
masu ajal pankrotistunud AS PärÕiged materjalid
nu Betoonimeistrid. “Neist jäid
maha tänavakivide tootmise maMilliseid tooteid ettevõttes
sinad, mis vajavalmistatakse,
sid taastamist ja
milles seisnevad
innovatsioon ja
nüüdisajastamist. ~ “Tahame teha nii
head asja kui võimataaskasutus?
Tegime masinad
Pärnu Grakorda ja lisasime
lik, et tulla turule uute
automaatika, et
niidi tootevalilahenduste jaeritellineid võiks arvuti
kusse kuuluvad
muste täitmisega. “
sillutuskivid,
abil juhtida,”kirmüürikivid,
jeldab Ojamets.
Kaspar Ojamets
Tänavakivide
kõnniteeplaadid, betoonplotootmisliini korrastamine, uuendamine ja autokid. Tootevalikust leiabüheksa eri
matiseerimine võttis poolteist aaskuju ja mõõduga sillutiskivi. Tootat. Tegelikult oleks ettevõtte võitevalikust leiab ka sellise kuju ja
nud alustada kauba müüki juba välimusega sillutiskive, millesarmullu, ent siis oli kogu tootmine nast Eesti teised tootjad ei paku.
katsetusfaasis. Ettevõttes on koos
Sillutiskividega saabkaunistada aeda või rajada vastupidaOjametsa ja Nõmmega töölkuus
inimest. Automatiseerimise tõttu
vaid autoparklaid jaerateid. “Inion töölisivähem kui Pärnu Betoomesed tahavad erineda ning kunimeistrite ajal.
jundada teid ja väljakuid omaTänavakive toodetakse Eestis
näoliselt. Meil on erimõõduliste

kivide vormid janii saame pakkuda tavapärasele kujule alternatiivi värvi ja vormi osas,” laususSilver Nõmm. Tooted on sertifitseeritud.
Tänavakive valmistatakse
kruusliivast ja graniidist. Graniit
tuuakse Skandinaaviast, kruusliiv
Pärnumaalt Mustu-Nõmme karjäärist. Katsetusfaasis sõitsid Ojamets ja Nõmm läbi kõik Pärnumaa liivakarjäärid, et neist laboriuuringute jaoks proove võtta.
Mustu-Nõmme liiv on kõige suuremate osakestega ja sobis ainsana tootmiseks.
Tänavakive müüakse otse
tootmistsehhi õuelt ja need on
soodsamadkui kauplustes.
Peale selle toodetakse Pärnu
Graniidis Eestis ainulaadseid betoonplokke. Plokid näevad välja
nagu legod, mille tulemusena
saab neid kasutada väga edukalt
ajutise müüri rajamiseks, vundamendi ehitamiseks, liiklustõkkena ja muuks otstarbeks.
Tootjad näevad legobetooni
kasutusvõimalusi sadamates ja silohoidlates, sest plokid sobivad
hästi seinteks ja vaheseinteks. Betoonplokid on oma ehituselt sellised, et nendekasutamisel müürina ei ole vaja segu, need püsivad koos tänu oma ainulaadsele
tehnoloogiale.
Plokkide valmistamisel kasutatakse purustatud klaasi, mida
toodetakse Harjumaal. Seda tehakse ilma pakendimärgistuseta
klaasist, millest ei saa enam uut
klaasi toota. “Me ei tea, et keegi
teine seda betoonisegus kasutaks,” lausub Kaspar Ojamets.

se toodete valmistamiseks, saadakse vanadest autorehvidest.
Rehvid on keskkonnale suur probleem ja tänu uuele tootmisliinile
aitab kummipuru ümbertöötamine vähendada keskkonnakahjusid. Pealegi on kummitooted turvalisemad jakeskkonnasõbralikumad kui samasugused tooted, mis
on valmistatudbetoonist või metallist.
Turvaalusmatt leevendab
kukkumist ja on sertifitseeritud
tootena mujal maailmas laialtkasutust leidnud laste mänguväljakutel, hobusetallides, jõusaalides
ja koduaedades. Seda on võimalik maha panna vedelal kujul monoliitsena, nagu näiteks Pärnu
rannas asuval lastemänguväljakul.
Mõõtudega mati pluss on, et
seda saab lihtsamini teisaldada ja
välja vahetada. Poolemeetrise
küljepikkusega matid ühendatakse tüüblitega. Need sobivad betoonterrassikatteks. “Õllekruus ei
lähe kukkudes katki,” naljatleb
Ojamets. Ettevõtja tõi Audru tootmishoonesse kaks murukärje valmistamise liini. Murukärgesid tehakse plastmassi ja Eestis tehtud

autorehvipuru segust.
Plastist murukärjed on kerged, ei idane ega mädane. Ojametsa sõnadekohaselt on inimesed nendekasutamisel väga leidlikud: ehitavadkasvuhoonetes ja
peenarde vahele neist killustikuga käiguradasid, et jalad mustaks
ei saaks.
Murukärgesid on lihtne paigaldada: panedkärjed muru peale ja lisad mullakoos muruseemnega. Kaevata pole vaja.
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Tuleviku horisont on tume
Asso Puidet
Tosin aastat Pärnu
sotsiaalhoolekande
sünonüümiks ol-

nud aktiviseerimiskeskus Tulevik on oma tähtsust ja territooriumi kaotamas
konkureerivale
MTÜ Horisondile, mille asu-

tas neli aastat
tagasi Tulevikust lahku löönud Ilme See-

~

ILM

8–15 m/s

Tuleviku vahel sõlmitud nullhinnaga rendileping üles öelda.
Ohtkaotada Kaldapealse Kodu on Vabriti ärevile ajanud.
Ta kutsub külla ajakirjaniku,
et rääkida, mis ta Seeperest
kuulnud on. Kuidas ta
klientide raha enda kontole kandvat, alkoholiga
kimpus olevat ja muid
koledaid asju. Ega ta ise
täpselt teadvatki, aga
rahvas rääkivat.
Kõige enam häirib
Vabritit aga see, et Seepere kasutavat inimesi
ära, jootes nad täis ja tekitades neis nõnda süütunde. Näiteks olevat
Seepere varjupaiga juhatajana valanud hoolimata sellest, et maja on täis
alkoholisõltuvuses inimesi,
mingil tähtpäeval oma
klientide morsi sissealkoholi.
“Siis oli selge, et terve maja jõi
pärast kaks nädalat,” olevatVabrit ise üle hoovi seda näinud.
Seepere istub säärast süüdistust kuuldes korraks maha ja lükkab selle siis ümber. Midagi sellist polevat olnud, tegemist on
alatu laimuga.
Miks Vabrit tedasedaviisi laimab, ei oska Seepere pakkuda.
Tema igatahes viha ei pea ja Tulevikku hävitada ei tahtvat. Tema
ja Horisondi ainus missioon olevat inimestele headteha. Ja seda
nad ka teevad. Niipalju, kui suudavad. Näiteks nagu Seepere ise
räägib, viidi ühele õnnetule, kes
ei jaksanud end supikööki tulekuks trepist üles vedada, söök aia
taha tänavale.

Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja
kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänetuul 8–15 m/s. Öösel
on sooja 7–13, päeval
12–16 kraadi.

Pärnu
+12...+16
max+16

Kõige soojem ja
kõige külmem:
2005 +19,4
1906 -4,3
Homme pilvisus tiheneb
võib sadada
vihma. Puhub lääne-ja
edelatuul 5–12 m/s. Öösel on sooja 7–13, päeval
14–17 kraadi.

ning kohati

KOLME PÄEVA PROGNOOS

+14...+17
+14...+16
+10...+12

Pühapäev

Esmaspäev
Teisipäev

Päike tõuseb täna 7.17, loojub 19.08.

–

pere.

Ilmatark

–

Kohtume Seeperega Mihkli
tänava majutusüksuse juures.
Hoovi veereb elegantselt läikivmust Mitsubishi linnamaastur.
Juhipoolne uks avaneb ja välja astub Seepere.
Hoonest väljunud kaks meest
astuvad paar sammu uhkele autole lähemale ja jäävad seda omakeskis nappe lauseid vahetades
takseerima. Muljetavaldav sõiduk
on teravas kontrastis nende lihtsate ja pisut kulunud rõivastega
ning mõjub ümbruskonnas nagu
kosmosest saabunud tulnukate
laev.
Ühest teisest, palju jõukamast
maailmast on ka imposantselt
suured kuldsõrmused, mis kaunistavad Seeperekümnest näpust
kuut. Igaüks neist sõrmustest on
ilmselt rohkem väärt kui majutusasutuses kodu leidnud pealt
kolmekümnel inimesel elu sees
kokku raha olnud.
Peale selle särgi rinnaesisel
rippuv sõrmejämedune kullast
kett, mille otsas tikutopsi mõõtu
kullast plaat, kuldsed kõrvarõngad ning kuldsete ornamentide ja
kivikestega kaunistatud Prada
prillid. Näib, et Seepere tegi Tulevikust lahku lüües ja oma äri
luues õige otsuse.
Jagavad kodutuid

Kahe konkureeriva sotsiaalhoolekandega tegeleva ettevõtte
omavaheliste lahingute epitsenter on Suur-Sepa tänaval ühist
hoovi jagavad kodutute varjupaik
ja rehabilitatsioonikeskus. Mõlemad hooned on aastate jooksul
kord Tuleviku, kord Horisondi
käes olnud.
Vihaseks konkurentsiks kasvanud vastasseis pandi idanema
2010. aastal, kui aastaid Tuleviku hallata olnud Rääma tänava
majutusüksust juhtinud Seepere
otsustas oma teed minna. “Mulle
jäi seal lihtsalt kitsaks,” ei hakka
Seepere oma lahkumist põhjalikumalt avama.
Sama aasta lõpus tegi Horisont Pärnu linnavalitsusele Tulevikuga võistleva pakkumise niirehabilitatsiooniteenuse kui varjupaiga teenuse osutamiseks. Hori-

VASTASSEIS: Kunagistest kolleegidest,

Horisondi

juhatajast

Ilme

Seeperest

sont saigi varjupaigateenuse

osutamise õiguse aadressil Suur-Sepa 18 endale.
Rehabilitatsiooniteenus jäi
Tulevikule, sest toonane juhataja
Priit Ruut tegi nullpakkumise.
“Meil oli üks kõrvalprojekt, millega sai enamiku rehabilitatsiooniteenuse kulusid katta,” selgitas
Tuleviku praegune juhatajaMirjam Vabrit.

Tulevik põhja
Pärast esimest kokkupõrget

ja

turu jagamist

valitses mõnda aega rahu. Eelmise aasta lõpus aga
tegi Tulevik linnavalitsusele soodsama pakkumuse ja sai varjupaiga teenuse osutamise õiguse kolmeaastase pausi järel tagasi. “Ja
siis ta (Seepere A. P.) alustas
sellist sõjalist tegevust,” märkis
Vabrit. “Ta ütles, et tema elu ülesanne on Tulevik põhja lasta.”
Vastukäiguna esitaski Horisont omakorda Tulevikust kümme korda odavama pakkumise rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ja sai linnalt teenuse osutamise õiguse enda kätte. “Nii et
selle aasta alguses vahetasime
ilusti hoovi peal kohad ära,” meenutas Vabrit, kuidas Horisont võttis üle rehabilitatsioonikeskuse ja
Tulevik omakorda varjupaiga.
Seepere polevat sellega leppinud.
“Ta ütles, et aasta lõpuks on ta tagasi,” väitis Vabrit.
Kui ei ilmne just erakordseid
asjaolusid, peaks Horisont varjupaiga enda kätte saamiseks ootama järgmise aasta lõpuni, kui linnavalitsus korraldab taas pakku–

mise varjupaigateenuse osutami-

seks.
Küll tuleb nii Horisondil kui

aktiviseerimiskeskuseTulevik juhatajastMirjam Vabritist (vasakul) jaMTÜ

on saanudPärnu sotsiaalhoolekandeturul vihasekdonkurendid. AntsLi gus

Tulevikul juba enne tänavuse aasta lõppu teha võistlevad pakkumised rehabilitatsiooniteenuse
osutamiseks, kui nad sellest huvitatud on.
Sidemed linnavalitsuses
Seepere märgib, et ta ei pruugi olla huvitatudlinnale rehabili-

tatsiooniteenuseosutamise jätkamisest. Mõne aastaga sotsiaalabiteenuste turulkõvasti kanda kinnitanud ja oma tegevust laiendanud Horisondil on niigi palju tegemist, kas või sisuliselt sama teenuse osutamine tööhõiveameti
tellimisel.Supiköögiteenus, toidu
kojukandeteenus, vältimatu toiduabi teenus, majutusasutuse
haldamine.
Millest Seepere unistab, on
veel ühe majutusüksuse avamine.
Seda Vabrit kardabki. Ta
kahtlustab, et Horisont ihub hammast justKaldapealse Kodu nime
all tuntud majutusüksusele Rääma tänaval, milletubade väljaüürimisega Tulevik piskut raha teenib.
Nimelt tegi mõni nädal tagasi sinna majja reidi linna sotsiaalkomisjon, mis andis nähtu põhjal
olukorrale hävitava hinnangu.
Hoone seisukord ollaoluliselt halvenenud, see olevat ebahügieeniline ja tuleohtlik.
Pikantseks muudab reidi asjaolu, et sotsiaalkomisjoni kuulub
ka Seepere. Seepere küll väidab,
et kui komisjonis on arutluse all
tema tegevust puudutavad teemad, ei osale ta huvide konflikti
vältimiseks komisjoni istungitel.
Ometi võttis ta reidist osa ja osales ka reidijärgsel istungil, kus
arutati võimalust linnavalitsuse ja

ON, MILLE PÄRAST

SÕDIDA
Sotsiaalteenuste turul liiguvad märkimisväärsed summad. Mõni näide Pärnu linnavalitsuse tänavuaastasest eelarvest:
~ Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenus (osutaja MTÜ Pärnu Horisont)
eelarvesse planeeritud
25 350 eurot.
~ Vältimatu abi teenus (toiduabi, osutaja MTÜ Pärnu Horisont) 4250 eurot.

laenukontor
alates aastast 1998

TELLI PRÜGI

KONTEINER 24/7

tellimiskeskusest internetis www.prügivedu.ee
või helista tel 672 3000

–

–

Supiköögiteenus (osutaja
MTÜ Pärnu Horisont)
12 030 eurot.
~ Täiskasvanute varjupaik ja
päevakeskus (osutaja MTÜ
AktiviseerimiskeskusTulevik) 114 000 eurot.
~ Laste ja perede varjupaiga
teenus (MTÜ Pärnu Shalomi
Abikeskus) 62 190 eurot.
~ Laste ja perede päevakeskuse teenus (MTÜ Pärnu
Shalomi Abikeskus) 23 120
~

–

–

eurot.
~

Matuseteenus (omasteta
inimesed, osutaja OÜ Viimne Tee) 15 020 eurot.
–

Andmed:Pärnu linnavalitsus

LAEN
Rohu 5
Kuressaare,
tel 453 3651
saarekalur@sarma.ee
www.saarekalur.ee

Selle nädala ilm on olnud sügisene. Kogu esmaspäeva sadas,
Lõpel tuli sademeid 23 millimeetrit. Sademete poolest võib
arvata, et kui edaspidi palju vihma ei tule, jääb kuu keskmine
sademetehulkalla normi.
Kolmapäeval esines kohati öökülma ja see kahjustas mitmes paigas suvelilli. Nädala lõpp tõotab tulla veidi soojem ja
päevased temperatuurid küünivad 15 soojakraadini.
Vaatasin oma märkmetest viimase kümne aasta lõikes esimese öökülma saabumist ja leidsin, et öökülmad saabuvad
alles oktoobri alguses. Kuid on erandeid. Näiteks 2005. aastal
oli Lõpel esimene öökülm 17. septembril ja 2006. aastal alles
29. oktoobril.
Järgmisel nädalal püsib vahelduv ilm.
Tuul on põhiliselt põhjast ja loodest. Öökülma oht on kolmapäeval ja neljapäeval. Ilus
päikesepaisteline ilm võib olla esmaspäeval ja järgmisel laupäeval. Sajab
teisipäeval ja reedel, muul ajal on
ilm muutlik. Arvan ikkagi, et sügis
tuleb pikk, sest aias roomasid
veel väikesed nastikud. Kui kõvemat külma ei tule, siis puude
lehed Lääne-Eestis niipea värvi ei
muuda. Vanasti arvati, et kui mihklipäeval (29. septembril) on
puud veel lehes, on jüripäeval
Ilmar Tiismaa
puud jälle lehes ja rohi maas.

aastaintressiga alates 14,4% laenusummalt või
20% laenujäägilt
ja tagasimakse perioodiga kuni 5 aastat

Täpsemate laenutingimustega tutvu meie kodulehel või helista meile. Vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.Näiteks laenates 1000 eurot 5 aastaks intressiga 22% aastas laenujäägilt,
on krediidikulukuse aastamäär 24,45% jakuumakse 28 eurot.

Homme 20 aastat tagasi hukkus

parvlaev Estonia,
nõudes 852 inimese elu
Valgussüdamega astun
taevasina kirkasse kirikusse
Mu mõttedkui sulgpilved suvetaevas
soe tuul puhub õrnalt nad kõrvale
Pausid, nende vahelpuhas taevasina
Siis valgussüda
kui päike tõuseb mu seest
kiirgab kiired
rohelisele hiigelpuule
ta juured
hargnemas mu varvasteni
kõik oksad saavad embavaiks
–

Mirjam Maripuu
(24.
10.1977-28.09.1994)
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super premium petfood

PetMarketi lemmikloomapoodides Maksimarketis ja Mai Selveris

27. ja 28. septembril

Kõrge kvaliteet mõistliku hinna eest
√ Kõikidele tõugudele
√ Maitsev ja tervislik
√ Ilma kunstlike lõhna-, maitse-ning
säilitusaineteta

Alve OÜ Suur-Jõe 67 Pärnu
tel 442 5701, 5662 2123 E–R 8–18,L 10–15
E-pood www.alve.ee
?

?

www.husse.ee

?

Pärnu Väikeloomakliinik

...

teab, keda

Tallinna mnt 77
E–R 9–19 L 10–15
?

Info ja registreerimine
443 0878 5646 4264
?

24 tundi

lemmikloomade hädaabi

5661 7444

Koerte jakutsikate

koolitus ja
sotsialiseerumine
Tel 527 9548
yacheeros@gmail.com

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

AUTOKLAASID
MÜÜK JA

PAIGALDUS
KASKO KLAASIKAHJUDE KÄSITLUS

MAURI TEHNOPARK
REMIT

AUTO

Remit Auto OÜ

Audru vald, Pärnumaa
tel 444 3180, GSM 5648 1742
www.remitauto.ee, autoklaasid@remitauto.ee

?

?

?

Autoremont
Autohooldus
Rehvitööd
(täisrehvivahetus
alates 19€)

?

Keevitustööd

?

Rehvihotell

?

Varuosad

Küsige hinnapakkumist!
Püsiklientidele soodustused!
Serunt Auto OÜ, tel 447 1000, 524 4227
Kaubasadama tee 18, maja 2, boks 17,
Pärnumaa (MauriTehnoküla)

27. SEPTEMBER 2014

5

UUDISED

PÄRNU POSTIMEES

Avalik joomine läheb
taas keelu alla
Justiitsministeeriumsaatiskooskõlastusringile korrakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis
taaskeelustab avalikuskohas alkoholi joomise.
Eelnõu seletuskirja kohaselt
on kavas keelata avalikus kohas
alkoholi joomine, välja arvatud
seaduses ja kohaliku omavalitsuse poolt avalike ürituste korda reguleerivates määrustes ja
avalikus kohas alkoholijoomist
lubavates üldkorraldustes määratud juhtudel.
Eelnõuga liigutakse enne tänavu 1. juulit kehtinud regulat-

siooni taastamise suunas, mil
avalikuskohas alkoholijoomine
oli keelatud.
Eelnõu koostamisel on ministeeriumarvestanud inimeste
üldist negatiivset suhtumist alkoholi tarbimisse tänavatel, väljakutel, parkides japoodide läheduses. Samuti on arvestatud,
et häirimisel põhinev keeld ei
ole mitme omavalitsuse hinnangul inimestele ega korrakaitseorganitele piisavalt arusaadav
ning ilmalauskeeluta ei ole võimalikalkoholi tarbimist avalikes
kohtades piirata.

Pärnu tantsijad tõid
Tšehhist medaleid
Anu Villmann

MTÜ Pärnu Mündikoda tunnistas esimese partii meenemünte (ülal) praagiks, tellis uue partii teiselt vermijalt (paremal).
Sepp Aleksei Vaštšenko vermis seepeale oma meenemündi, kus peal Pärnu linnavapp.

Urmas Luik

Sepp kaalub sepikoja sulgemist
ja tülitseb müntide pärast
Tõnu Kann
Mullu märtsis Pärnu
Vallikäärus sepikoja
rendilepingu kolleegilt

üle võtnud Aleksei Vaštšenko, kes lubas Pärnule kaks kahurit kinkida, pole kindel, et lepinguaja lõppedes tuleva aasta märtsis sepatööga Pärnus jätkab.
“Kahurid ei puutu asjasse, need
olen lubanudlinnalekinkida jasõna ma pean,” ütles Vaštšenko. “Aga
mullune suvi näitas, et äriplaan oli
liiga uljas ja äri siin eilähe.”
Pärnu turistidele sepp lootma
jääda ei saa. “Need on enamjaolt
vanemad soome abielupaarid,
kellel on eluks vajalik olemas ja
nipsasjakeste vastu nad huvi ei
tunne,” sõnas Vaštšenko.
Nipsasjakesi on sepikojas
müügil küllaga: sõrmuseid, suveniirideks sepistatud nuge, sepisnumbreid majadele või korteriustele, nagisid, küünlajalgu.
Kuna ostjaid käib vähe, tuleb
linnasepp ots otsaga kokku, kui
on linnalekuuüüri 190 eurot
ära maksnud ning töö- ja materjalikulu ja maksud tulust maha
arvanud.
Selles, et linnavalitsus linnale
mainet loovas linnasepikojas tegutsemise eest nii kõrget üüri nõuab,
on Vaštšenko paradoksaalsel moel
–

–

ise süüdi: varsti viis aastat tagasi
haaras ta kinni linna korraldatud
enampakkumisest ja lõi teise hinnaütlejana ise üürihinna lakke.
Neli aastat linnasepikojas tegutsenud sepp ütles mullu märtsis lepingu üles, Vaštšenko võttis
selle üle ja veendus ise, kui ilmvõimatu on Pärnus sepatööga rikkaks saada.
Peale selle peab ta lepingutingimusi täites hooldama sepikoda
katusest usteni, pidama korras
krunti ja hoidma suvekuudelseitse päeva nädalas sepikoja avatud,
mis eeldab abilise palkamist.
“Kõigele lisaks veel see jama
MTÜ Pärnu Mündikojaga,” rehmas Vaštšenko käega.
Jama jah
“Esimese suurema tööna, mis
ma siin sepikojas tegin, oli viissada meenemünti MTÜ Pärnu Mündikojale, mille eest ma pole siiani
saanud sentigi,” tunnistas sepp.
“Raul Sarandi, kes mündid tellis,
tunnistas minu tehtud mündid
praagiks ja keeldus maksmast.”
MTÜ Pärnu Mündikodakorraldab Pärnu meenemündi tootmist. Münt kannab legendi Pärnust, kus tärkab armastus ja sõprus, seda saab giljotiini abil poolitada. Sarandi on meenemündi
idee autor jaPärnu Mündikoja juhatuse liige.
Sarandi ei eita Vaštšenkolt
müntide tellimist ega sedagi, et
pole nende eest maksnud.
“Need mündid ei vastanud
mõõtmetele, giljotiin neid ei poo-

litanud ja töö tuli tunnistada
praagiks,” on lühidalt kokkuvõetuna Sarandi selgitus, miks asjad
viiesaja tellitud mündiga on, nagu need nüüd on. Samal ajal
maksis mittetulundusühing
praakmünte valmistanud matriitsi eest ning müntide toorikute
eest, mis sepale üle anti.
Sepp süüdistab Sarandit, et
too andis müntide vermimiseks
vales mõõdus toorikud.
“Ma ei võtnuks nii suurt tellimust vastu, kui polnuks kindel, et
mulle antud toorikud on õiged,”
sõnas Vaštšenko. “Vermimisel
metall paisub, uskusin, et töö tellija on sellega arvestanud.”
Kuigi mündid giljotiinile ei sobinud, esitas sepp mittetulundusühingule arve suurusjärgus 1500
eurot, müntidekäsitsi vermimise,
puhastamise, söövitamise, lakkimise ja asjaajamise eest.

“Nii need asjad ei käi, et iga
mees tuleb ja esitab mingisuguse
arve ning teine muudkui maksab,” ütles Sarandi. “Mündid ei
kõlvanud. Puhas praak.”
Õnnetuseks ei võtnud Vaštšenko tööd vastu kirjalikult, nii
ei saa tagantjärele keegi enam
tark olla ja vastataausalt küsimusele, kas mõõdud olid õiged või
valed, kas meenemündi diameeter anti ette vermitud münti silmas pidades või tooriku kujul.
Jutt on umbes 0,2 millimeetrist, mis rätsepale riiet lõigates
oleks kaduvväike suurus, kuid metalli täppistöö juures kilomeeter.
“Pakkusime Vaštšenkole töö

eest tasu, kuid seppkeeldus seda
vastu võtmast,” tunnistas Sarandi.

Pakutud summa oli Vaštšenko
kinnitust mööda küsitust kolm
korda väiksem.
Nüüdseks on Pärnu Mündikoda tellinud meenemündid teiselt
tegijalt. Sõprusest ja armastusest
kõnelevad praagiks kuulutatud
mündid seisavad kasutult ja vihastavad jätkuvalt asjaosalisi.
Praagil ja ehtsatel meenemüntidel saab vahetteha: praagil
on Pärnu linna logo vermitud
mündi aversi sisse, giljotiinile sobivatel müntidel tõuseb logo reljeefseltmündipinnast kõrgemale.
Mitmete inimeste arvates on reljeefse logoga mündid paremini
välja kukkunud.
Sepp põrutas turule
oma mündi
Vaštšenko otsustas turule paisata oma meenemündi, millel on
nii esi- kui tagakülg vermitud.
Aversil on Pärnu linna vapp, reversil Pärnu kindluse kaart koos
daatumitega 1670–1835.
Sarandi meelest on see osaliselt idee vargus, Vaštsenko arvates aga tõestus, et ideid saab ellu
viia suurema kärata ja mittetulundusühinguid loomata.
Rahavaidluses soovitasSarandi Vaštšenkol kohtusse minna.
“Eesti Vabariigis on võimalik
selliseid vaidlusi lahendada kohtus, mitte ajada oma õigust taga
ajalehe kaudu,” sõnas Sarandi.
Sepp lubas, et kohtusse ta ei
lähe.

Eesti koondise koosseisu kuulunud Pärnu tantsukooli WAF
Dance tantsijad tõidTšehhis toimunud tänavatantsu maailma-

meistrivõistlustelt koju häid
kohti.
Eesti koondisesse kuulus
ühtekokku 54 tantsijat, neistkaheksa Pärnust. Peale pärnakate
esindasid riiki Carolina ja
D.r.e.a.m tantsustuudio (Tallinn) tantsijad.
Riikide arvestuses teenis
Eesti koondis Sloveenia ja võõrustajamaa Tšehhi järelauväärse kolmanda koha.
Eestlastele riputati kaela
kuus medalit, neist kaks tuli
Pärnusse ja neli Tallinna Carolina tantsustuudio tantsijatele.
Laste vanuseastmes jõudis
kolmandale kohale WAFi õpilane Tõnis Tomson. Niisama kõrge koha teenis juunioride seas
Markus Monak.
Kaks pronksi
Ühisesitusega jõudsid Tomson ja Georg-Martin Sai (WAF)
seitsmendale kohale.
Juunioride väikese grupi kategoorias päädis pärnakate

Mark ja Markus Monaki, Rasmus Järvesaare, Georg-Martin
Saia, Gerta Palli, Merily Lüllija
Angela Absaloni tantsu “Antiviirus” esitus 13. kohaga.
Ka Lisette Laanela (Laine
Mägi tantsukool) tulikoos Angela Absaloniga (WAF) eri kategooriates kõrgetele kohtadele.
Usti nad Labemis peeti tegelikult korraga kahte mõõduvõttu: streetdance show’ maailmameistrivõistlusi, mis on selleala
harrastajatele aasta tähtsaim
sündmus, ja diskostiili karikavõistlust.
Kokku osales IDO (rahvusvaheline tantsuorganisatsioon)
korraldatud võistlustel enam
kui 2000 tantsunoort Norrast,
Itaaliast, Saksamaalt, Tšehhist,
Sloveeniast, Slovakkiast, Venemaalt, Serbiast, Austriast, Bel-

giast, Prantsusmaalt, Poolast ja
Eestist.
WAF Dance tantsukooli juhi Meeli Pärna sõnadekohaselt
on tänavatants üks noorimaid
IDO tantsudistsipliine ja Usti
nadLabemis peetud MM alles
kolmas omataoline.
“Erinevalt hiphopivõistlustest pööratakse tänavatantsu ehk
streetdance show’ võistlusel suurt
tähelepanu tantsunumbri ideele
jaesinemisel on lubatudkasutada rekvisiite. Näiteks mullusel
MMil kasutasid Sloveenia tantsijad esituses lossifassaadi ja
purskkaevu butafooriat,” kirjeldas tantsukooli WAF Dance tegevjuht Meeli Pärna.

Mõnus ja
õpetlik kogemus

Tšehhis käik näitas, et eelmise aasta võistlusega võrreldes
on tänavatantsijate tase oluliselt
tõusnud. Toona arutas tänavatantsukomitee osalejate vähesuse tõttu koguni tiitlivõistluste
pidamise lõpetamist. Äsja lõppenud võistlus aga tõikinnitust,
et selle tantsustiili viljelejaid tuleb üha juurde.
Pärna jutu järgi sujusid võistlused hästi jaajakavast peeti korrektselt kinni. Ainus tõrvatilk
meepotis oli valgustus, mis esinejaid paar korda alt vedas.
Omajagu põnevust ja uudsust lisas aga asjaolu, et mõõduvõttu peeti jäähallis. Jää oli
mõistagi kinni kaetud, kuid uisuplatsi ühes servas oli jäetud
jupike jääd vabaks ja seal lasid
võistlejad esinemiste vahel usinasti liugu.
Elbe jõe kaldal asuv maaliline Usti nadLabem jättis pärnakatele väga hea mulje.
“Linna ümbritsesid mäed,
väljas oli 24kraadi sooja. Reis oli
lastele otsekui suvevaheaja pikenduseks,” kiitis Pärna. Siiski,
mõnusast reisielamusest enam
hindas Pärna võimalust näha
teisteriikide tantsijaid. “Konkurentide tase oli kõrge, meil on
neilt palju õppida,” märkis ta.

Halinga noormees künnab Olustveres
Annika Poldre
Selle nädala lõpus, reedel ja laupäeval peetakse Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli maadel Eesti künnimeistrivõistlusi.
Pärnumaalt osaleb Halinga noormees Robert Peetson, kes võistleb
pöördadraga künnis, esindades
Halinga OÜd.
aastane Peetson on maaüli21

kooli üliõpilane, kes hiljuti lõpetas sõjaväeteenistuse. Maaülikoolis on tal seetõttu pooleli õpingud
põllumajandussaaduste tootmise
ja turustamise erialal.
Robert Peetson osales Eesti
künnimeistrivõistlustel 2012. aastalgi, kui samuti pöördadral kündes saavutas neljanda koha.
Künnivõistlusi peetakse neljas
võistlusklassis: pöördatrade vaba-

ja meistrite klass, noorkündjate
klass ja meistrite klass tavaatradel.
Üldarvestuses esimesed kohad saavutanud sõidavad tuleval
aastal Taani esindama Eestit künni maailmameistrivõistlustel.
Olustveres võistlevad meisterja noorkündjad Eestist, Lätist,
Leedust, Soomest, Saksamaalt ja
Inglismaalt.

Peale meistrivõistluste toimuvad seminarid, õpitoad ja tehnika
esitlused. Samuti selgitatakse hoidistemessil välja aasta parimad
hoidised janende retseptid.
Künnimeistrivõistlusi on Eestis peetud juba alates 1965. aastast.

Eesti künniselts korraldab
Olustvere ametikooli maadel künnivõistlusi alates 2005. aastast.

Pärnu tantsijatel läks Tšehhis tänavatantsu ma ilmameistrivõistlustehlästi. Koju to di kakspronksmedalit ja
hulgaliselt muid häid kohti.
SigridAbsalon
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Pärnu Haigla
beebi-ja mängukool
ootab pisikesi sõpru
vanuses 2 kuud 3 aastat

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Port Artur 2 teisel korrusel

saabus müügile uus sügistalvine toodang

–

?

See on parim koht jaaeg

lapsevanemale ning lapsele suhtlemiseks.

?

Beebikooli eesmärk on lapse vaimse, emotsionaalse

?

ja füüsilise arengu toetamine muusika jaliikumise kaudu.

?

?

?

lai valik viigipükse 25 €
lai valik voodriga seelikuid, hind al 22 €
lai valik poolmantleid, hind al 99 €
lai valik toppe, hind al 18 €
valik tooteid 10 €, 14 €
lai valik kvaliteetseid Daniele Donati
käekotte al 15 €

Tel 447 3525
perekool@ph.ee

Külastage meid!

www.ph.ee

Jupiter Plus

Savi 26

MÜÜA

5391 9988

?

sorteeritud D-marki kivisütt

?

pakitud turba-ja purubriketti

?

antratsiiti

Veovõimalus

INFO tel 443 7805, 507 9861

Kas Sul on Pärnu Postimees tellitud?
ümberehitamine

suitsulõõrideks

paberil

Pärnu Postimehe toimetuses Rüütli 14, II k, kabinet 208
2
IVlt

?

VIA

CLI
kaupluses
Naisterõivaste

See
kõik ainult

€
7.50
kuus
juriidilisele isikule
8.60 €

Telli

nutitelefonis
arvutis

toodang
sügistalvine
uus
müügile
saabus

•€
25
viigipükse
valik
lai

€
•lai
22
ai
hind
seelikuid,
voodriga
valik

€
•lai
99
ai
hind
poolmantleid,
valik

VÄÄRTUSLIKUM, KUI PEALTNÄHA PAISTAB!
Aastas 251 numbrit paberlehte, 365 päeva digilehte, 4 numbrit ajakirja teadlikule tarbijale OSUTI, 6 numbrit ajakirja parimateks aastateks 30+
11 numbrit ajakirja elukogenud inimesele 60+, aasta lõpus kalender
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Ehitajate tee ristmikud ei
pea sõidukoormusele vastu
Teet Roosaar
Saemehed
harvendavad Mai
kooli taga läbimatukskasvanud
võsa, väiksed lapsed ei söandanud
hämaraga
sealt möödagi

Kaks

varem

minna.
Ants Liigus

Kunstmurustaadioni tagune
puhastatakse võsast
Anu Villmann

Mai kooli lähedal
kunstmurustaadioni
merepoolses küljes võtavad SKM Haljastuse

töömehed võsa maha.
Kohati läbimatuks muutunud
võpsikusse on hoolimatud kodanikud aastate jooksul kõvasti prügi maha visanud ja võserik ise sedavõrd kõrgeks jatihedaks kasvanud, et tükkis kohati juba staadioni taga Karja tänava pikendusel
liikuvaid autosid kriimustama.
Pärnu linnavalitsuse pressi-

esindaja Maria Murakas rääkis, et
peale ala prügistumise kogunes
sinna kahtlast seltskondagi.
“Olen näinud, kuidas see
maa-ala muutus puude lehtemineku ajal nii metsikuks, et lapsed
ei julgenud sealt enam kooli-koju
minna,” lisas Murakas.
Mai kooli direktor Silja Kikerpill ütles samuti, et risu täis ja läbimatuks kasvanud võsa ei olnud
ainult silmale kole vaadata, vaid
ka hirmutav ja ohtlik.
“Staadioni juures tööõpetusemaja klassiruumides õpivad ajutiselt kahe algklassi lapsed ja neil
oleks sealt võsa kõrvalt kooli ikka
väga jube tulla,” leidis Kikerpill.
Et sealt kaudu liikuvate õpi-

laste kooliteed veidigi kenamaks
ja turvalisemaks muuta, pöördus
direktor abipalvega linnavalitsuse poole japalus vohava võseriku
maha võtta.
8. septembri istungil eraldaski linnavalitsus reservfondist majandusosakonnale 7160 eurot
puude maha võtmiseks ja võsa
korrastamiseks.
Töömehed on poolteist nädalat saagidega mütanud ning jätkavad staadioni ja Mai kergliiklustee
vahele jääva maalapi puhastamist
ilmselt tuleval nädalalgi.
Tulemust on juba sõna otseses mõttes kaugele näha, sest
nüüd paistavad staadionile nii
kergliiklustee kui isegi meri.

65/168/68 naine soovib
tutvuda mõnusa Tallinna härrasme-

Energiline

hega. 71117

Väike brünett elurõõmus sõbralik
kultuurihuviline parimates aastates
Tallinna vanaema soovib tutvuda
samaväärse vanaisaga. Auto, maja
ja rahakott ei ole näitajad. 71180
Nooruslik naine Tallinna lähedalt
soovib leida sõbraks-kaaslaseks haritud ja tervislikult elavat kuuekümnendates härrasmeest. 71178

65+ mitmete huvidega pealinna
proua tutvub ausa hooliva pahedeta eelmisest suhtest vaba kuni 70 a
pealinna härraga. 71163
58 a Tallinna naine soovib tutvuda
ühe mõnusa vaba mehega. 71144

NAINE MEEST
65/168/83 täidlane rinnakas laiade

puusadega lesknaine, erialalt kokk,
pahedest prii, sündinud Vähi tähtkujus ja Pühvli aastal, koduste eluviisidega, meeldib käsi-ja aiatöö.
Soovin tutvuda 67–80 a härrasmehega Pärnust või lähiümbrusest,
kellel oleks oma kodu. 71236

65 a rõõmsameelne optimistliku ellusuhtumisega sportliku eluviisiga
väiksem sale töötav lesknaine tutvub kuni 72 a vaba korralike eluviisidega mehega. 71222

Austatud härra, kui soovid leida

partnerit tantsupõrandale, teatrisaali või lihtsalt sügismasenduse eemalepeletamiseks, siis helista palun

tavalisele naisele Tallinnast, kel pole enam vaja muretseda pensionisammaste pärast. 71246

53 a tallinlanna ootab oma ellu 48–
55 a tugevat ausat töökat hoolivat
nooruslikku meest, kellega koos
elus edasi minna. 71228
60 a naine soovib tutvuda sobivas
vanuses kultuuri-ja reisihuvilise pikemat kasvu sõbraga. 71223
Veidi üle 60 a, sale, 166 cm üksik
energiline heatahtlik huumorimeelega maj kindl naine soovib tutvuda
maj kindl sobivas vanuses optimistliku mehega. 71203
74 a leskproua soovib tutvuda korraliku 73–74 a ausa härraga, kes ei
suitseta ja on alkoholivaba. 71118

aastat tagasi

valminud

Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee

65/166/68 nooruslik sümpaatne Tal-

linna leskproua usub, et oskab olla
hea naine ühele elurõõmsale ja
hoolivale mehele. 71202

50+ lühemat kasvu nooruslik sale
tasakaalukas naine Neitsi tähtkujust
soovib suhet haritud tervislike eluviisidega rõõmsameelse 55–60 a
Tartu leskmehega, kellel kultuurihuvi ja meeldib reisida ning käia looduses. Sobivusel kooselu. 71199
60 a vaba naine soovib leida mat
kindl Tartu või Jõgevakandi meest,
kellega suhelda. 71196
Pahedest prii, üle 60 a, üksi elav
saarlanna otsib pikemat kasvu vabaaja kaaslast, kellega lihtsalt käia ja
olla koos, keda saab usaldada ja
kelle pole esmatähtis ei alkohol ega
voodi. 71195
Tavaline kohustustest vaba korrektne tasakaalukas väiksematkasvu 76
a lasteta leskproua, elan pealinnas
suure aiaga oma majas. Kõik eluks
vajalik on olemas, ka korras sõiduauto. Otsin saatuse tahtel üksikuks
jäänud vanahärrat, kes tahaks ja
suudaks olla veel majas peremees.
71190
Üksikuks jäänud töötav aus 58 a
naine tutvub mat kindl töötava Tallinna mehega vanuses 58–62 a, kes
on aus, heasüdamlik ja kellele
meeldib vahel autoga reisida.
71189
76 a naine tutvub mehega vanuses
78–80 a. 71085

52 a vaba naine soovib tutvuda püsisuhteks toreda ausa positiivse ellusuhtumisega endast ja teistest lugupidava mehega. 71143
Tallinna proua soovib leida seitsmekümneste härrade seast truu
sõbra-kaaslase, kellega koos elust
rõõmu tunda. 71141
Tere, veel tundmatu mees Pärnust
või selle lähiümbrusest! Kui oled
üksik, kuuekümnendates, veel nooruslik, pikemat kasvu, alkoholiprobleemita ja juhid autot, siis sinuga
soovib tutvuda üksik kuuekümnendates naine. 71134
55/164/53 sale sportlik tervislike
eluviisidega üksik naine, kes töötab
Tallinnas, soovib püsisuhet tervislike eluviisidega 53–60 a härraga.
71132
Veidi üle 60 a proua soovib leida
kuni 68 a härrasmeest, kes võiks
veel armastada ja austada ning
oleks ka hea kaaslane. Oleks tore,
kui ei suitsetaks ega tarvitaks liialt
alkoholi. 71131
69 a kõrgharidusega sõbralik südamlik mitmekülgsete huvidega
Tallinna naine soovib tutvuda sobivas vanuses optimistliku mehega.

71129
58 a sale Tallinna lesknaine soovib
tutvuda pikemat kasvu mehega.
71120
60+ kõrgema haridusega sümpaatne sõbralik Tallinna naine tutvub
elurõõmsa ja hooliva mehega, et
koos nautida edaspidist elu. 71091

“Eks tööd oleks seal veel palju
vaja teha, aga kõike korraga ei
jõua. Rämpsust puhtaks tuleb see

ala meil endalteha jasee jääb ilmselt kevadesse,” arvas Kikerpill.
Kuna tänavavalgustust kogu
staadioni ulatuses Karja pikendusel ei ole, lasi kool paigaldada
tööõpetusmaja külge lambi ja teine uus lamp sai ühe posti külge.
Praegu linn sinnakorraliku tänavavalgustuse väljaehitamist ei
kavanda, kuna lähitulevikus saab
piirkond nagunii hoopis uue näo.
“Seal on algatatud Mai tänav
3 kinnistu, Karja pikenduse,kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna
vahelise ala detailplaneering,”
lausus Murakas.

63/167/63 maj kindl korrektne tasakaalukas Tallinna naine soovib tutvuda härraga, et koos elus edasi
minna. 71119
Väiksemat kasvu Tallinna naine
soovib leida sõpra, kellega käia kultuuriüritustel ja vahetevahel tantsimas. 71115

46 a figuurikam tartlanna ootab
oma ellu pikemat kasvu eelmisest
suhtest vaba mat kindl 46–53 a härrat. Ei soovi kohe kooselu. 71113
47 a ilus daam ihkab-ihaldab leida
meest, kes tuleks ja jääks, keda
usaldada. 71106
48 a vaba Pärnumaa maanaine soovib leida sõpra-elukaaslast, kellega
koos elust rõõmu tunda. 71100
Härra aastates 65–75. Kui oled huvitatud väiksemat kasvu brünetist tallinlannast, tavalisest vanaemast,
kellega minna vastu sügisõhtutele,
võta palun ühendust. 71098
60 a tegus rõõmsameelne sale
leskproua tutvub pikemat kasvu soliidse härraga, kes oleks mõnus
kaaslane eluteel. 71094
53 a lühemat kasvu meeldivalt täidlane pruunisilmne brünett ootab
kohtumist kuni 58 a Tallinna või lähiümbruse mehega, kellel ei ole alkoholiprobleeme. Küll aga on tal
olemas huumorimeel, mõistus ja
süda. 71090
Heatahtlik nooruslik vaba kõrgharidusega Tallinna naine 57/173/70
soovib tutvuda heatahtliku huumorimeelega maj kindl mehega. 71089
Üksikuks jäänud proua tutvub 70
ringis Tallinna härraga, kes on
meeldiv kaaslane ühistes ettevõtmistes. 71087
76 a leskproua soovib oma ellu
sõpra, kellega koos vanaduspäevi
lõbusamaks teha. 71079
56 a lahutatud tubli naine otsib oma
ellu meeldivat silmapaari, et särast
rõõmu leida. 71075
48 a vaba Pärnumaa maanaine soovib leida sõpra-elukaaslast, kellega
koos elust rõõmu tunda. 71072
Naine tutvub rõõmsameelse positiivse mehega kooselu eesmärgil.
71069

64/176/78 krapsakas naispensionär,
hobideks reisimine, käsitöö, soovib

ristmikud ei pea liikluskoormusele vastu ja maanteeamet uurib, kuidas oleks võimalik teekatet tugevamaks muuta.
Kolmapäeva õhtul avalikustas Eesti Televisiooni saade
“Pealtnägija” Mäo liiklussõlmest
ja Pärnu ümbersõidult võetud
teekattekoostise ekspertiisi
tulemused.
Selgus, et Tallinna maantee
ja Ehitajate tee
ristmikult võetud proovis oli
sideaineks kasutatud bituumeni sisaldus 5,4 asemel 5,9
protsenti.

“See on sisuliselt plastiliin
sooja ilmaga,” kommenteeris
maanteeameti teedearenguosakonna peaspetsialist Karli
Kontson. Ta lisas, et sideaine on
kallis ja keegi seda meelega
rohkem ei pane.
Pärnu ümbersõidu tegemist
alustas Läti firma SIA Binders
koos Koger SumbergEhitusega, mis asfaldini ei jõudnud.
Tööd lõpetas konsortsium, kuhu kuulusidLemminkäinen Eesti AS, AS TREF, AS Teede REV
2.
Küsimusele, kes ja millal
konsortsiumis vale bituumenisisaldusega teekatte pani, vastas maanteeameti peadirektori
asetäitja Kaupo Sirk, et konkreetne proov võeti lõigult, mil&

tutvuda omavanuse pahedeta Harjumaa võiTallinna mehega. 71055

MEES NAIST
54 a leskmees, kes ei joo ega suitseta, otsib elukaaslast. 71179
51a korralik heasüdamlik rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega vaba härrasmees tuleb seltsiks
üksiku vaba heasüdamliku naise
juurde, olen nõus aitama majapidamistöödes ja isiklikus koduses elus.
71243
50a mees soovib tutvuda naisega
püsisuhteeesmärgil. 71237

58/180/75 veel mitte vaba korralik
mees otsib mõistvat suhet saledama tulevase naisega Tallinnast.

71229
Hei, 19 a Viljandimaa neiu, kes kasvatab lapsi ja kelle kuulutus oli leheskevade paiku, kui sa ei ole siiani
kedagi leidnud, siis sinuga soovib
tutvuda 40 a Viljandimaa mees, kes
on heas vormis, ei joo ega suitseta.
71227
Alla 30 a noormees sportliku keha
ja eluviisidega, ei joo, ei suitseta.
Soovin tutvuda materiaalselt kindlustatud kuni 60 a naisega. 71224
60ndates Pärnu mees soovib leida
kaaslaseks heasüdamlikku naist
Pärnust. 71221
Nooruslik kena mees soovib leida
armukeseks saledamat kuni 55 a
naist Tallinnast. 71218
62/174/70 sportlik haritud vaba korralik Tallinna mees soovib tutvuda
kaasaegse normaalse Skorpionidaamiga. 71201
Mees soovib tutvuda 30–35 a naisega, kellega koos elus edasi minna.
71198

75 a Kesk-Eesti mees, kes elab oma
majas, soovib leida elukaaslaseks
sobivas vanuses naist, kes juhib autot, on abiks aias ja ka tantsupõrandal. Viina ja suitsu ei tarvita. 71192
Kaalude või Kaksikute tähtkuju
proua 63+, 165–170 cm, sale. Kui
oled üksinda ning elu on kurb ja
igav, helista pahedest priile mehele
70+, tutvume. 71083

65/180 Elva

pensionär soovib tutvuda naisega, et vahest kohtuda.
71186

le ehitaskonsortsium ehk Lemminkäinen Eesti AS, AS TREF ja
AS Teede REV 2. Sirk ei täpsustanud, milline ettevõte Tallinna
maantee jaEhitajate tee ristmikul teekatte paigaldas.
Autojuhid võivad näha, et
teekate on rööpasse sõidetud
eelkõige Ehitajate tee ristmikel
ehk peale Tallinna maantee ristmiku Tammiste tee, Liivi tee jt
ristmikel. Küsimusele, kus ja
mitme kilomeetri
ulatuses on kasutatud liigse bituumenisisaldusega
asfaldisegu, vastas
Sirk, et ulatuse
kindlakstegemine
ei olnud proovi
võtmise eesmärk.
“Peamine eesmärk oli selgitada välja selles
konkreetses kohas avaldunud
defekti põhjus,” lausus Sirk.
Kui keegi on teinud vea,
peab ta selle eest vastutama.
Pärnu ümbersõidul on viieaastane garantiiaeg.

“Maanteeametil on teadmine, et ettevõtja on probleemses
kohas kaldunud kõrvale lepingu tingimustest, edasised sammud sõltuvad lepingupartnerite läbirääkimiste tulemustest,”
ütles Sirk.
Tema ettevaatlikust sõnastusest võib välja lugeda, et
maanteeametil on liiga pehme
teekatte kohta üks konkreetne
tõestus ja nüüd on valida, kas
minna tõestamiste ja nõudmistega edasi või lepitakse liiga
pehme teekatte tugevdamises
sõbralikumaltkokku.

Mees soovib tutvuda 55–65 a pikemat kasvu naisega püsisuhteks.
Võimalikud ka muud variandid. Elukoht pole oluline. 71074 60+ leskmees otsib elukaaslast. Olen kodune ja rahuliku loomuga. 71174

44 a lastetu eluga ilusti toime tulev
Eesti mees soovib tutvuda 40 a kena toreda naisega, kes võib olla natuke priskem ja kellel võivad olla
lapsed. 71173
58 a Haapsalu mees tutvub 50–60 a
daamiga, kes soovib leida enda
kõrvale meest. 71166
62 a tervisliku eluviisiga hästi nooruslik mees otsib sõbrasuhet saledama hingelt armsa naisega Tallinnast. 71162
54 a leskmees otsib elukaaslast.
Oma maja. 71140

42 a suitsuvaba Tallinna mees, kes
ei ütle “ei”-sõna klaasile õllele, otsib
endale naist püsisuhteks. 71136

39/183/83 heas vormis viina-ja suit-

suvaba Viljandimaa mees soovib
tutvuda kena ja saleda naispolitseiniku, -sõjaväelase või turvanaisega
vanuses kuni 44 a. 71107
Keskeas mees soovib salasuhet
Tartu või selle ümbruse naisega.
71104
Vaba mees soovib tutvuda 40–56 a
naisega püsisuhteks. 71093

Tere, kena vaba sale daam kuuekümnendates! Sind ootab oma ellu
66 a kõrgharidusega vaba karske
maj kindl mees pealinna lähedalt.
71086
60 a mees metsast loodab leida südamlikku ja looduslembest naist
Tartumaalt, kes hindaks ka vaimseid väärtusi. 71078
50+ igati nägus ja hästi hoolitsetud
Tallinna mees loodab leida sõbratari, kellega aeg-ajalt kohtuda. 71073
Pensionieas nooruslik kõrgharidusega laialdaste huvidega ja oma
majaga mees soovib tutvuda sobivas eas rõõmsameelse ja heatahtliku naisega. Sobivusel kooselu.
71052

36 a Tartu mees, ei joo ega suitseta,
soovib tutvuda kena meeldiva naisega vanuses 20–40 a. 71050
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82aastane tantsulõvi
tahaks tangot õppida

Kikilips ette ja lavale,
teab sirgeselgne ja
tipp-topp vormis här asme sHansAru,

mida esinemisel tähtsaks pidada.
Silja Joon

Tantsurühmade Räämakad ja Tantsulust
vanimaid tantsijaid
Hans Aru käib kolm
korda nädalas tantsutrennis ja on rahul, et
pensionipõlves saab
just seda teha, mida

soovib.
Pärnu seeniortantsurühmasRäämakad harjutatakse iga nädal
hoolega vanu seltskonnatantse,
millega juba aastaid kohalikel
rahvaüritustel üles on astutud.
Harjutatakse Pärnu aiandusja mesindusseltsi saalis ning tantsutunde juhendab Sirje Ossipova.
82aastane Hans Aru tantsib
paralleelselt Räämakatega eakate seltsi Elulust tantsuringis, mis
tähendab, et nädalas kolmel õh-

tul ühtejärge poolteist tundi seab
ta hoolega tantsusamme. Raekülas elav pärnakas nendib, et talle
meeldib liikumine. See väsitab
omajagu, aga üldiselt peab ta vastu. “Sirje nõuab ja õpetab,” lisab

aga kui saaksin, õpiksin selgeks
tango, sest seda pole ma veel ära
õppinud,” lausub Hans rõõmsal

toonil.
Räämakate juhendaja Sirje
Ossipova ütleb, et vanu seltskonta.
natantse inspireeris õpetama Neeme Järvi ema Elss Järvi raamat
Leskhärra jaoks pole raske
sõita Raekülast
“LapsepõlveRäämale tantsulood”. “Minu lapma ei tantproovi. Ta teab, ~ Noorena
sepõlv möödus
sinud, tööd oli palju
et naisi on eakasamal ajal jamäte tantsurühmaletan,
kuidas me
ja alles pensionipõlsuurte
des rohkem ja
õppisime
ves tekkis võimalus
mehed on defitkõrval tantse,
end teostada.
siit. “Noorena
mida igal pool
ma ei tantsitantsiti: padesnud,” märgib
panni, padegrasi, tuuridega valssi ja reinlendeelupäevad sepa- ja tollitööd teinud Hans. Tööd oli palju ja alles rit,” meenutab Ossipova.
Vanade seltskonnatantsude
pensionipõlves on tal tekkinud
võimalus end vabamalt teostada all peab Ossipova silmas tantse
ja teha kõike, mida hing on ihaalates 18. sajandist tänapäevani.
nud.
Mõni tants, mida ta õpetab, on
Ülekaalu Hansul pole jatervipärit Euroopast ja Vene tsaari õusel pole suurt häda. “Olen eluga konnast, osa on Euroopa uuemad
rahul. Lemmiktantsu mul pole,
seltskondlikud tantsud ja mõne

Urmas Luik

on eestlased
omaks teinud.

Papiljoni
polka, kohhaanuška, minjoon,

sternpolka ja paljud
teised tantsud on Räämakate tantsukavas leidnud oma koha.
Ka tantsurühma riided on
Elss Järvi kirjeldustele vastavad
eelmise sajandi algusele iseloomulikud.
Räämakates astub üles kaheksa tantsupaari, kuid tantsijaid on
rohkem, üle 20. Esinemisi on palju ja kui tavaliselt on juulist oktoobrini tantsijatel puhkus, pole
tänavu puhata saadud. Augustis
viibiti Soomes Savonlinnas ja
Enonkoskis, kus anti kolm kontserti. Muusikat tegi ansambel
Tõmba-Jüri ja publikule kanti üh-

–

tejärge ette 17 tantsu.
Pärnus oli suurem avalik esinemine Tervise sanatooriumi saa-

lis väärikate ülikooli avaaktusel.

Kõik tõelised väärtused on siin maailmas tasuta
Silja Joon

aitama.Kui meie mõtted, tunded
jakeha on tasakaalus, võib inimene luua endale suurepärase elu,
on Kalev veendunud.“Ma näen
inimestega kohtudes iga päev,
kuidas nad ei usu iseendasse. See
kõik algab kodust ja jätkub lasteaias ning koolis. Täiskasvanud jätavad lapse hinge mulje, et ta on
ilma nende tarkuseta rumal ja
mõttetu olend,kellest vormitakse
haridussüsteemis keegi, kes on
midagi väärt,” räägib ta.

“Ma usaldan asju, mida on tõestanud sajandid ja aastatuhanded,
mitte nagu ravimid, mida katsetatakse aasta ja hakatakse siis
müüma,” tõdeb koolitaja, joogaõpetaja ja tervendaja Kalev Veskimäe (50), kes alustas sellest sügisest Pärnus joogatundidega.
Veskimäe viibib nädala vältel
Eesti eri linnades ja Saaremaal,
toob väikeste huviliste ringideni
põnevaid filme, peab loenguid
tervisest, hirmudest, sisemisest
ärkamisest ja paljust muust, teeb
joogatunde ja soovijatele tervendajana tasakaalustavaid seansse.
“Igaüks saab ennast ise abistada ja tervendada.Mitte keegi ei
saa kedagi tervendada, ainult tema ise saab seda enda sees teha.
Teine inimene saab toetada, anda usku ja vihjeid, kuidas enese
tervendamise teeotsale jõuda.
Lõpliku valiku teeb inimene ise:
kas ta võtab vastutuse oma tervise, suhete ja kogu elu eest või jätkab senist eluviisi, mis on ta kriisini viinud,” kirjeldab Kalev.

Kohaloleku õpetaja

Iidne teadmine
Kalevi hääl meenutabloodusmees Fred Jüssi oma see on rahulik jaheasoovlik.Kuidas jõudis
Järvamaa ettevõtja, ITd ja psüh–

holoogiat õppinud Afganistani sõja veteran teemadeni, millest ta
oma kohtumistel inimestega räägib?
Joogaga tegeleb Kalev intensiivselt enda tarvis 2005. aastast.
Kundalini joogaga puutus ta esimest korda kokku Rootsis hingamiskoolitusel. Esimese viieteistkümne minuti järel mõistis ta, et
see on asi, mida ta vajab. Juba
kuu aja pärast oli ta MarikaBlossfeldti rahvusvahelises Kundalini
jooga laagris.
Nelja aasta eest järgnes Kalev
inimeste ootusele ja hakkas praktiseeritut joogat, enda elukogemust ja teadmisi teistega jagama. “Jooga sobib mulle sellepärast, et see on iidne teadmine.
Usaldan asju, mida on tõestanud
sajandid ja aastatuhanded. Mitte
nagu ravimid, mida katsetatakse
aasta ja hakatakse siis müüma,”
lausub ta.
Kalev ütleb, et kui rääkida päris algusest, on teda alati paelu–

–

Kui meie mõtted, tunded ja keha on tasakaalus, võib inimene luua endale suurepärase elu, usubKalev Veskimäe.
nud küsimused, miks tema ja teised inimesed siin on, mida üldse
tähendab inimeseks olemine. Selles on nii palju müsteeriume. Kalevit huvitabki kõik, mis sellega
seoses, salapärane jooga sealhulgas. Üks esimesi kokkupuuteid
selles valdkonnas oli tal aastaid
tagasi Gunnar Aarmaga.
Teadmamees vihjas ühele
hingamisharjutusele, mida ta ei
soovitanud üle kolme korra teha.
“Muidu te ei saa öösel magada,”
lisanud tark. Inseneridiplomiga
Veskimäe pidas seda nonsensiks
ja proovis järele. Tegi harjutust
viis korda ega maganud öösel minutitki. Järgnes taipamine, et kõi-

ges selles, mida me ei tea ega näe,

võib-olla hästi suur hulk põnevaid
nüansse.

Alguses eksperimenteeris ja
vaatles Kalev ümbritsevat enda
jaoks, hiljem loobus arvutitööst
oma firmas, keskendudes ainult
sellele.
Hullumeelne normaalsus
“Kui alustad elamist oma südame järgi, siis avastad, et valdkond, kus seni oled leiba teeninud, ei pruugi enam korda minna. Kohtud, vaatad, paned tähele. Pole vaja televiisorit ja raadiot,
sest elu ise muutub huvitavaks
vaatemänguks. Kui tahta ennast

avastada, on jooga üks paremaid
võimalusi,” seletabKalev.
Kalev ütleb, et “normaalsed”
asjad on teda alati tunduvalt vähem köitnud, ta ei pane pahaks,
kui tema mõtteviis kummaline
võib näida. “Maailm on hullumeelne.Kõik on silmakirjalikud.
Paljud käivad ringi maskis, avalikult elavad klantsitud ja veatut
elu. Kodus haarataksekülmkapist
õlle järele või minnakse end pubisse või klubisse välja elama. Me
ei oska elada endale, otsime väljastpoolt kiitust ja elame teistele,”
mõtiskleb Kalev, kelle jaoks on
selline elu ilma teadlikkuseta.
Kui rääkida autoriteetidest,

Erakogu

nimetabKalev kahte meest: joogi
Bhajan, kes on Kundalini jooga
alusepanija, jaColin P. Sisson. Kalev Veskimäed teatakse Eestiskohaloleku õpetajana. Ta jagab ja
vahendab Uus-Meremaalt pärit
Colin P. Sissoni õpetust teadlikust
elamisest kohaloleku väe kaudu.
Sisson jõudis oma elumuutvate
tõdedeni Vietnami lahinguväljade jasõjajärgse segaduse trauma
järel ning on kirjutanud inspireerivaid raamatuid.
Kalev on läbi käinud tulest ja
veest, kogenud sõda, lahkuminekut, viibinud psühhiaatriahaiglas
ja, jõudnud arusaamisele, et sellest pole kasu, õppinud ise ennast

Kalevi juurde tulevad inimesed oma ihu- ja hingehädadele
leevendust otsima.
Oma tasakaalustavatel seanssidel tunnetab Kalev hädasolija
olemust, tema kinni jäänud mõtteid-tundeid ja asub seejärel üheskoos kliendiga tema uskumusi
uurima. “Kui inimene saab sellest
barjäärist üle, hakkab ta silmanähtavalt särama,” kirjeldab tervendaja.
Kõik tõelised väärtused on
maailmas tasuta ja mitte keegi ei
suuda neid kunagi maksustada.
Keegi ei saa ostaraha eest supermarketist õnnetunnet, rahulolu
iseendaga, sügavat taipamist, tõde või armastust. Puhast õhku.
Kõik algab hingamisest. Kohalolekust.Elamisest hetkes. Lihtsamaltöeldes oled iseendas ja iseendaga rahul täpselt selle hetke
tõega, mis sinus on. Ei otsi paremat, ei ela tulevikus, ei kiru seda,
mis on, ega siple minevikus, mis
on juba tehtud.
“Kogen õnnelikuna õnne ja
kurvana kurbust. Kohalolemine
hetke tões on meie väekoht. Saan
oma jõu iseenda seest. Mul on
sõpru, kes toetavad ja turgutavad.
Saan jõudu igast taipamisest ja
avastamisest, eluliste pusletükkide liitmisest. Elu on selge ja lihtne. Olen väga halb näitleja, ma ei
oska ega saa valetada ei teistele
ega endale. Ma ei taha iseendaga
vastuollu minna,” kirjeldab Kalev
Veskimäe.
See on kõige suurem haiguste põhjus. Kui lõhe tegelikkuse ja
inimese soovi vahel “olla keegi”
paisub liiga suureks, on kuri haigus käes.
Pikad juuksed ja habe?Kalev
ütleb, et see on tema teostamata
nooruspõlve mõte.
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Britid naudivad Eesti kliimat ja head seltskonda
Karin Klaus
Pärnus ja Pärnumaal
elavad Ühendkuningrii-

gi kodanikud moodustavad toreda sõpruskonna, kus oluline koht
on ühisel kalapüügil ja
grilliõhtutel.
Andrew Black, Colin Goode jaRoger Evans on Pärnumaal elanud
vastavalt kümme, neli ja viis aastat. Igaühel on Eestissekolimiseks
olnud oma põhjus, kuid kõik
kolm hindavad siinset rahulikku
eluolu ja kaunist loodust. Ühine
on seegi, et kõik kolm härrat tulevad kohtumisele koos oma
kaaslaste võluvate eestlannadega.
–

Pensionipõlv rahulikus
paigas
Devonist

Plymouthi linnast

pärit Andrew teenis 22 aastat Briti mereväes. Erru minnes otsustas

omandada uue ameti ja kõrghariduse ning asus Londonis õppima trükkimise ja kirjastamise
eriala.
Õppimise ajal avanes mehel
võimalus mõneks kuuks minna
kogemusi omandama Helsingisse. Kolleegide soovitusel tuli ta
suvel avastama Tallinna ja Pärnut
ning leidis nähtu sedavõrd sümpaatse olevat, et ostisAudru kanti maa ja majapidamise. Praegu
elab ta Saugas ja naudib pensionipõlve, tegeldes põhiliselt oma
hobide reisimise, kokkamise ja
mesilastega.
“Devon on ilus koht, aga siin
on samuti väga kena,” tõdes Andrew. “Eesti loodus oliüks põhjus,
miks ma siia otsustasin kolida.”
Birminghamis ehituse alal
töötanud Colin sattus Eestisse kaheksa aastat tagasi puhkusereisile. Esimene Pärnu puhkus ei jäänud viimaseks ja viis aastat tagasi abiellus mees Riinaga, otsustas
pensionile minna ja Eestisse kolida. Praegu elavad abikaasad Jõesuus, Colin tegeleb jätkuvalt väikest viisi ehitustöödega ja oma
hobidega, milleks on kalapüük ja
ta

–

puutreimine.

“OtsustasimeEestis elada, kuna Birmingham on väga suur,
multikultuurne ja kärarikas linn,
kus elab liiga palju inimesi,” põhjendas Colin otsustEesti külla elama asuda. “Siin on rahulik, liiklus
väike, õhk puhas. Mulle meeldib
väga maal elada.”
Šotimaalelanud Roger sattus
Eestisse esimest korda 18 aastat
tagasi töö asjus. Mees tegeles Euroopa Liidu ühisprojektidega põllumajanduse, turismi ja maaelu
arengu vallas ning külastas Eestit
sageli.
“Mul oli Eestis palju sõpru ja
tuttavaid,” rääkis Roger. “Viis aasta tagasi otsustasin tollase tööandja juurestpensionile jääda ja
siia kolida.”
Roger elab abikaasaga Sindis
ja teeb endiselt tööd Eesti ülikoolide eri projektide raames ning
edendab oma väikest firmat, mille tegevusaladeks on rahvusvahelised koolitused ja arendusprojektid.
“Naudin oma tööd, sest kogu
aeg toimub midagi ja see on põnev, aga samal ajal meelitab mind
üha enam pensionile jäämine.
Võib-olla sellepärast, et mul on
pensionäridest sõbrad, kes aina
teevad toredaid asju, sel ajal kui
mina töötan,” tunnistas Roger.

Aktiivne seltsielu
Sõprade sõnutsi elab nende
teada Pärnumaal alaliselt umbes
10–15 britti, peale selle veel inimesed, kes on siiaostnud eluase-

Urmas Luik

Andrew (vasakult), Roger ja Colin koos oma kaasadega ei pelga Eestimaa külma ja vihmast ilma: Suurbritannias olevat see palju hullem.
me või maad, kuid ise töö või
selleaastastel Briti päevadel.
Rogeri kinnitusel on suhtlemuude põhjuste tõttu pidevalt
Pärnus ei viibi.
mis-ja infovõrgustik väga oluline,
Kuna Pärnu on nii väike, said
sest inimesed on enamasti hõivatud ja mis tahes probleemi korral
inglased omavahel tuttavaks üsna kiiresti. Näiteks Colin juhtus on hea teada kedagi, kes vajaliku
ehituspoes kuulma inglise keelt ja info või inimeseni oskab juhataastus kõnelejate juurde. Nii algas
da.
tutvus Pärnus tükk aega elanud
“Mõne inglasega kohtusime
keelekursusel, sest me kõik püüainglastest abielupaariga, kes omakorda ühistel grilliõhtutel ja ürime eesti keelt õppida,” nentis Cotustel tutvustasid teda järgmistelin ja müristab koos kaaslastega
le inimestele.
naeru. Nimelt väidavad mehed, et
Eesti brittide üsna tihedas
hoolimata pidevast õppimisest ja
suhtlemises on suur osa Briti saatsoovist kohaliku maa keelt osata
konnal Eestis, mis korraldab paledenevad õpingud üsna visalt.
“See pole just kergeim keel
ju üritusi ja vastuvõtte, kuhu komaailmas, aga me püüame poes
halik brittide kogukond on oodatud. Praegune Briti suursaadik või mõne tuttavaga suheldes vähemalt alguses eesti keelesrääkiChristopher Bruce Holtby on akda,” on Colin visa keelt harjutatiivne inimene ja käib sageli Pärnus, mullu Pärnus toimunud Brima.
ti nädala tegevustes oli saatkonKama või
nal olulineroll jaon seda oktoobapelsinimarmelaad?
ri lõpus toimuvatelBriti päevadelgi. Ärilist koostööd Eesti ja SuurEesti toidu üle inglased ei nurise, sest 50 aastat tagasi toitusid
britannia vahel arendavadka Briti-Eesti kaubanduskoda jaPärnubritidki põhiliselt lihast ja kartumaa ettevõtlus-ja arenduskeskus.
list. Aastatega on briti köök aga
tunduvalt multikultuursemaks
Rahvuskaaslastega kohtutakse grillipidudel, nauditakse vaba muutunud ja nii toidukaupade
suhtlemist,
valikutkui rahvusmõnusat toitu
köökide mitmeke~ “Devon on ilus koht,
ja käiakse kasisust ei anna Pärlal. Lisaks britnu toidupoodideaga siin on samuti
ga võrrelda.
tidele ja eestväga kena. Eesti loolastele juhtub
Andrew ei
dus oli üks põhjus,
seltskonda
mõista tänini,
sakslasi, soommiks ma siia otsustamiks mõtlevad
lasi, rootslasi ja
eestlased lihast
sin kolida.”
isegi mehhiklarääkides ainult kaAndrew Black
si välismaalana-või sealiha,
teist sorti kvalised on seltskondlikud ja suhtlevad meelsasti. teetset liha siit leida on raske ning
Kui kutsutakse, tutvustavad kala kvaliteet ja valik on kesiseinglise härrad oma kodumaa kulpoolsed. Samuti väidab palju reituuri, näiteks eelmisel aastal toisinud mees, et Eesti on ainus riik,
munud Briti nädalal tegid nad TÜ kus kauplustes alkoholiosakond
Pärnu kolledžis Ühendkuningriion toiduosakonnaga võrreldes hiigist põhjaliku esitluse.
gelsuur.
Äsja lõppenud suvel osalesid
Roger aga kiidab Eesti toidu
nad ühepäevakohvikuga Augustivärskust. Suurbritannias tehakse
unetuse festivalil ja on tegevad
toitu neistsamadest toorainetest,
–

kuid praetakse-külmutatakse see karda, sest olen ju britt: kui eestenamasti supermarketite tarvis lased otsivad saapad, mütsid ja
valmispakenditesse, mis mikrolaipaksud joped välja, panen mina
neahjus soojendatuna pole enam T-särgile pluusi peale,” muheles
mees.
kuigi maitsev.
“Eesti toidu värskus on suur
Küll on inglasi pannud imeseelis. Vahel tahaksinküll fish and
tusest kulme kergitama eestlaste
tee-ehituskultuur.Kõik kolm on
chips’e ja haggis’t ning harjunud
maitsega apelsinimarmelaadi
harjunud Briti saarte mägistel
saab nüüd õnneks osta Tallinnast
maastikel looklevate ülikitsaste
Marks and Spencerist, aga üldikäänuliste teedega, kus üksteisest möödapääsemiseks on ehiselt eelistansiiski Eesti toitu,” kinnitas Roger ja tõi näite ühest rahtatud laiendused, seepärast tunvusvahelisest
duvad Eesti
maanteed neile
Euroopa suveülikoolist, kus ~ “Otsustasime Eestis
laiad ja mugaelada, kuna Birmingvad, kuid Eesti
kõik osalejad
stiilis teeremont
pakuvad rahham on väga suur,
vustoidu õhtul
ei tuleks Inglismultikultuurne ja käoma riigi toitu.
maal kõne allagi.
rarikas linn, kus elab
“Ma pole kuRoger serveeris
kolleegidele viisagil maailmas
liiga palju inimesi.”
mati eesti kama
pidanud sõitma
Colin Goode
tee-ehitusel veojogurti ja vaariauto järel, kust
katega ning
kivid laiali lendavad, see oli hämsööjad olnud vaimustuses.
mastav,” tõdes Roger. “Teed on
Kolm briti härrat asuvad ka
ise meelsasti köögis pliidi taha ja nädalaid suletud või piiratud kiirusega, kuid reaalselt töid ei toiColini naise sõnutsi maitseb abimu, aga Tartusse või Tallinna ärikaasa tehtud karjasepirukas ülihästi.
kohtumisele sõites on suur probleem, kui pead kümneid kiloMõnus Eesti kliima
meetreid sõitma kiirusega 50 kiEestimaa ilm meeldibvihmalomeetrit tunnis.”
sest ja tuulisest riigist pärit mees“Inglismaal on klient esmatele väga. “Teil on neli korraliktähtis ja ükskõik mis elualal püüku aastaaega ja see on palju patakse inimestele mitte ebamugarem kui Glasgow' pidevad madalvusi tekitada,” nõustus Colin.
rõhkkonnad, mis toovad kaasa
Klient
on kuningas
suure niiskuse, tuule ja vihma,”
andis Roger plusspunktid Eesti ilMehed leiavad, et klientidesmale.
se suhtumine jätab Eestis soovida
“Inglismaal pole tavaliselt muudel elualadelgi ja naeratavat
lund ja kui lund harva sajab, on bussi- või taksojuhti, müüjat või
see märg. Siin on külm ja värske
ettekandjat siinliialt sageli ei kohta.
lumi krudiseb mõnusalt, saab isegi jäätunud jõe või mere peal käia
“Inglismaal on teeninduskulInglismaal seda ei juhtu,” kiitis tuur teistsugune. Oma ettevõttes
Andrew Eesti talve.
panin alati rõhku sellele, et ehitusmees inimese uksele koputaColini jutu järgipidi ehitusfirmas pidevalt ilmateadet jälgima des teretaks ja tutvustaks ennast,
ja sageli tuli vihma tõttu katuseküsiks, kuidas läheb,” tõi Colin
töid edasi lükata. “Külma ma ei näite oma tööalalt. “Tähtis on
–

kliendile naeratada isegi siis, kui
sul on olnud halb päev.”
“Olen äriomanikelt vahel küsinud, miks nad ei panusta oma
teenindajate koolitamisse. Öeldakse, et see ei tasu ära, sest inimesed töötavad firmas nii lühikest aega. Pean seda negatiivseks
suhtumiseks, sest inimesed lahkuvad töölt, kui nad ei tunne end
firmas hästi,” resümeeris Roger.
Kui jutt läheb suhtlemisele ja
info vahetamisele, leiavad inglased üksmeelselt, et nendekodumaal ollakse tunduvalt avatuma
meelelaadiga.
Colini jutu järgi oli nendekodutänaval tavaline, et naaber astub vähemaltkorra nädalas naabri kodust läbi juttu ajamaja kohvi jooma. Samuti suhtleb Colin interneti, Skype’i ja telefoni teel tihedalt Inglismaale jäänud sõprade ja tuttavatega, isegi endiste sõjaväekaaslastega, kellega teeniti
koos 30 aastat tagasi.
Loomulikult on Inglismaal
tähtsaks suhtluskohaks arvukad
pubid, kus saadaksekokku sõpradega, istutakse perega, peetakse
ärikohtumisi ja pühapäevaseid
lõunaid.
“Pubis teavadkõik kõiki ja see
on suurepärane võrgustiku näide:
kui sul on vaja elektriku või automehaanikuabi, räägid sellest pubis ja alati on keegi, kes teab kedagi, kes saab aidata,” kiitis Colin
kodumaa pubikultuuri.
Inglaste avatust ja positiivsust
eestlaste puisevõitu suhtlemisstiiliga võrreldes kinnitavad meeste
abikaasadki. “Mulle meeldib, et
inglased ütlevad oma naistele kogu aeg “kallis”,” tunnistasAndrew
kaasa. “Eesti mees ei ütle seda
iial.”
Suurbritannias kõnetatakse
sõnaga “love” “kullake” isegi
võhivõõraid.
“Me lihtsalt armastamegi kõiki inimesi,” võttis Colin laialt naeratades teema kokku.
–

–
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Vaevatasu Steffani Pizzarestorani põlengu

süüdlase väljaselgitamiseks

MÜÜ OMAMETS

29.10.2013 kella 04.00 paiku öösel süttis süütamise
tagajärjel põlema Pärnus Nikolai 24 asuv Steffani Pizza-

PROFESSIONAALSELE

restoran.

PARTNERILE,

Steffani Pizzarestorani omanik OÜ Kingexport paneb
välja kuni 10 000 euro suuruse vaevatasu isikule, kes
edastab Steffani Pizzarestoranis 29.10.2013 toimunud
põlengu kohta informatsiooni ja annab ametivõimudele vajadusel sellekohaseid ütlusi.
Vaevatasu makstakse välja õigustatud isiku nõudel ja
pärast prokuratuuri või politsei kinnitust, et tänu
edastatud informatsioonile on kuriteos kahtlustatav
tabatud.
Igasugune teadaolev info tuleb edastada hiljemalt
01.01.2015 e-postil vihje@steffani.ee
Vihjajate anonüümsus on tagatud!
Otsime oma kollektiivi JUUKSURIT. E-post: info@tiandri.ee.

Teeme üldehitustöid. Lisainfo tel
5458 7445.
Otsime oma meeskonda bussijuhti
töökohaga Pärnu-Jaagupis ja
selle ümbruses. Kontakttelefon
+372 518 9441. info@venderloo.

SAADES ISE

PARIMA HINNA!
info@dmmets.ee

www.dmmets.ee
Müüa kvaliteetne toores küttepuu
30–50 cm veoga (lepp, kask, saar).
5346 1200.

LIIV, KRUUS, KILLUSTIK,
MULD, FREESASFALT, vedu. Tel
5639 1234.
Müüa küttepuud (ka kuivad ning
võrgus). Tel 505 9868.

Vanaproua ootab korterikoristajat,

üle nädala, kolm tundi. Helistada
27. septembril ja 2. oktoobril
443 8825 kella 19–21.
Võtame tööle telefonimüügi konsultante. Paindlik tööaeg, sobib ka
lisatööks pensionärile või õppurile.
Brutopalk alates 500 Väljaõpe kohapeal. CV saata estadamyyk@
gmail.com. Lisainfo tel 5624 9586.

Mere 7 (Pärnu Bussipargi territooriumil). Info tel 5335 9536

corporekarate.eu/treeningud/

MULD, LIIV, KILD. 516 7789.

Müüa mõnedkorrad kasut kušett
80 x 200 koos kattemadratsiga.
Hind 100 Tel 5374 0174.

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

€.

MÜÜK

Müüa uus traatkeevitusaparaat
Decamid 135E koos täis ballooniga 300 Kreissaevõll laagritega
15 5382 1505.

Sauna-ja suitsuahjud, kaminad,
pliidid, boilerid soodsalt. Pottsepa-

–

€.

Müüa vähe kasutatud GAZ 52 ja
53 rehvid. 240 x 508 7 tk; 220 x
508 3 tk. 5303 1463, 5383 4455.

YTIC OÜ

Savi 30 Pärnu
Tel 442 2085 5336 5520

€.

–

tööd. 505 4355.

Kasepinnud, -klotsid. 5392 8834.

Vajatakse vene keelt kõnelevale
lapsele inglise ja eesti keele õpetajat. 5566 2706, 5646 7273.

teisipäeviti, neljapäeviti,
pühapäeviti algusega kell 17
Lapsed alates 5 aastast

Tel 5683 3683

ee.

Pakume tööd CE-kat veoautojuhile
(25meetrised autod, täispära). Töö
vahetustega, 2 nädalat tööl, 1 nädal
kodus. Abiks varasem töökogemus
pool-ja/või täishaagisel ja eesti
keele oskus. Kasuks tulevad kohusetunne, ausus, lojaalsus. Stabiilne
töö Soome-Rootsi vahel. Korralik
tehnika ja palju tööd. Tel 5340 0065.

510
Tel.
4149

–

–

?

Kuivad klotsid. Paksud kasepinnud. 5390 5039.

?

Pakume sorteeritud
D-marki KIVISÜTT
lahtiselt jakottides.
Puidubrikett
Turbabrikett
Antratsiit

Pakitud TURBABRIKETT. Kojuvedu. Tel 514 9745.

Pakitud kvaliteetne puidubrikett (10 kg)
Kuivad kaminapuud
(lepp ja kask, 40 l)
Küttegraanulid (16 kg)
Täiskuivad männipuuklotsid
alusel javõrgus

Kojuvedu

Küttekeskus, Sauga vald, Kilksama
Tellimine 449 0099, 5348 2098
www.kuttekeskus.ee

Küttepuud 4 rm kaupa. 514 4359,

Lillemets.

Müüa 1937. a meeste Husqvarna
jalgratas. 5686 6338.
Müüa 200 l raudvaadid, looreha
T-25-le, saunaahi, haamerveski,
gaasipliit. 5901 8804.
Müüa 2 Soome kelku, punased
tellised, mullafrees. 5683 9350.
Müüa 2 televiisorit, Ø 22 cm,
5–10
Poolik el-pliit “Tebos”
praeahjuga, 15 “Singeri” kohverõmblusmasin, 1929. a, 25
Suur vanaaegne riidekirst, vajab
restaureerimist, 15 Kõik seadmed töökorras. 5358 4527.

šett, harmoonium, toolid, lauad,

riidekapp, voodid. 514 2195.

Müüa mööbel, õmblusmasin,
riideid, jalatsid jpm kraami.
510 0181.
Müüa rehvid 240 x 508R; 225/75
x 17,5. Tel 551 3003.

€.

€.

€.

Küttepuud.5362 7019.

Müüa ükskolmekohaline tööriietekapp, nahast ja riidest diivan, ku-

Müüa villast lõnga, 12
5336 5963.

kg.

OST

€.

Küttepuud(ka kuivad). 55959144.

€

OST RAAMATUD, LAUANÕUD,
–

KÜTTEPUUD, kuivad. 5373 7286.

Müüa akordion Akkord Orion 2,
80 bassi ja 5 registrit. Hind 80
5741 2406.

MÖÖBEL. 5192 9453.

€.

€.

Kvaliteetne PUIDUBRIKETT. Vedu.
Tel 5359 2794.

TURBA-JA PUIDUBRIKETT koos
veoga. 507 8754, briketivedu.ee.

purustaja –
Müüa mahlapress
320 Kompressor kahe silindriga, 18 ats 100 Ford Mondeo
2,0D pihustid, 3 tk 100 tk. Audi
80 šarniirid, 2 tk 20 Talverehvid 205 x 55 x 16, uued prot, 2 tk
80 Žiguli uued veljed, 3 tk
20 Tel 5382 1505.
+

Ostan kardinapuu, pealttäidetava
pesumasina,
kummuti.

5456 2447.

€.

Kuivad PLIIDIPUUD ja KLOTSID.
Kojuvedu. Tel 514 9745.
Kolm vahvat kassipoega otsivad
kodu. Ema väga hea hiirepüüdja.
5689 6004.

Firma ostab metsaraieid. 511 3232.

palke, paberipuid, küttepuitu ja
võsaraiejäätmeid.

Tel 511 8671,509 0200.
Musta-valgekirju isane ja mitmevärviline emane kassipoeg. Sündi-

OSTAME
PÕLLUMAAD

(võib olla koormatud rendilepinguga)

Pakkuda võib ka koos
metsa jahüpoteegiga

PARIM HIND!KIIRE TEHING!
tel 506 9600
ott@apslund.ee

ELUSKANADE LÕPUMÜÜK! Linnu
talu müüb Valgamaal Tagulas aasta munenud Hy-Line'i tõugu pruune ja valgeid munakanu 1€ tk E–P
kl 8–14. Tel 503 1485, 501 7500.

FASSAADI SOOJUSTUS eramajadele, dryvit-süsteem. 515 2296.

info@

Lapsehoid Sauga vallas vajab lapsehoolduspuhkuse asendajaks lapsehoidjat. Vajalik vastav haridus
või kutse. Keskus@pereabikeskus.
ee, 5332 3969.

HOBUSESÕNNIK. 507 7851.

Kvaliteetne HALUPUU (must lepp,
kask) veoga. 564 4507.
Kuivad lepahalud.5834 1783.

PUIDUBRIKETT otse tootjalt.
518 4676.

Kuiv lepahalg 0,6
5563 4327.

m;

€.

€.

–

€.

Pärnu Teksapoes uus kaup! Papiniidu keskus, Riia mnt 106a, Pärnu.
E-R 10-18, L 10-16. K&T Kaubad
OÜ.
RATTAÄRI Merimetsa 15a. Jalgrattad kuni –40%. Müük, remont-hooldus, varuosad. Jalgrattad järelmaksuga. Tel 5562 7469, 442 5387,
www.rattaari.ee.

Müüa MTZ-920, hind 7500 €;
ader Kverneland, 3 hõlma, hind
800 €; kombikülvik, hind 250 €;
niitja-purustaja Taarup, hind 400
€; vasarveski, hind 200 €; segumasin, 0,25 m², hind 150 €; GAZ53 uksed, hind 50 €, rehvid koos
velgedega, 240-508, hind 50 tk.
Tel 513 2814.
€

Kuivad kütteklotsid lahtiselt ja pakitult, kaminapuud, turba-ja puidubrikett, pellet. Vedu. Tel
506 8501.

3 m.

KVALITEETNE KÜTTEPUU. Osta ja
sa ei kahetse! 513 2013.

Müüa kolme uksega ja kõrgendusega helepruun praktiline kapp
25 Peeglilaud 10 Riiul 6
jm. Asuvad Papiniidus. Tel
5561 5954.

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm
Lemmetsa Kalatöötlemiskompleksis

värske vikerforelli müük
?

Kala päritolu: Saaremaa nüüdisaegsed
vesiviljelusfarmid

Kala kogus on piirua
tud

KÕDUSÕNNIK 30 kg. KUIV või
TOORES HALUPUU 30–50 cm.
Tammaru Farm, 523 8852.
KÜTE: 3 m, halg 30–60 cm,
võrgud, katlasse saar. Al 16 €/rm.
Järelmaks. 5620 8210.

€.

Kuiv kask, lepp, saar 0,5 ja 0,3 m.
Kuivad kase-, lepa-haava-ja okaspuuklotsid VÕRGUS ja PUISTENA.
Vedu TASUTA. 5349 2771.

Kuiv küttepuu, lepp, kask võrgus.
Tel 5669 3242.

Müük sularaha eest.
Ka ettemaksuga,
väljastatud arve alusel
tel 5883 9093, ecofarm@ecofarm.ee

Küttepuu al 29 € veoga. 5800 1397.

Jämedad pinnud,halupuud veoga.
5667 0705.

Liiv, muld, pae-ja graniitkillustik,
männipuukoor, kuni 1,5 t veoga.
5349 2771.

–

€.

MÜÜA KATUSEPLEKKI 5
5550 6817.

Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja

Müüa
kuivad
5650 7474.

€

kaminapuid, pelleteid ning puiduja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.

Kontakt 433 3130,523 8503.
Müüa halupuud. 5349 5658.

–

Ostan teie pööningult, aidast,
keldrist ja kuurist vanavara: vanad lauad, toolid, vokid, kastid,
kohvrid, tööriistad, purgid, pudelid, raamatud jm vanad esemed,
võivad vajada restaureerimist.
Tulen ise kohale, raha kohe kätte.
Tel 5804 6910.

€

märke, medaleid, ordeneid, münte, paberraha, fotosid, postkaarte, fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat, kulda, mänguasju, marke,
tikutoosietikette, taluesemeid,
mööblit jm. Tulen ise kohale ja rahakohe kätte! Tel 56298981.

€

Müüa Mitsubishi Galanti mootor,
1986, 1,8, kap-rem, generaatori ja
starteriga. Järelhaagis Skif, dokumentideta. 5190 5639.

Kvaliteetne lõhutud küttepuu al
30 rm (hall lepp, must lepp, kask),
klotsid 28 rm veoga. 507 0727.
€

Küttepuud 3 m ja halupuud 30–60
cm. Tel 56690234.

Ostan merevaigust kaelakee ja
muid vanu ehteid, kellasid ja palju muud. Maksan Teie soovitud
hinna. Alati aus asjaajamine ja aitan ka hinnata. Tel 5872 5458.

Ostan vanu raamatuid, kunsti,

–

?

Raamatupidamine.
pearaamatupidaja.ee.

AV Küttepuud OÜ, küttepuud
(kuiv/märg), kotipuu. 56993638.

€

–

–

Kuiv lepp võrgus. 511 1177.

Igal teisipäeval kell 14–16
kub tööd müüjale. Tööaeg graafiku
alusel. 53475148.

Aasta kuivanud korralikud puud
(lepp, 30–75 cm), 39 €. 5373 7294.

Kuivad klotsid kottides ja puidubrikett. 5662 5110.

nud mais. 512 9961.

Alkoholipood Tallinna mnt 11 pa-

€.

–

Metsä Forest Eesti AS ostab
kasvavat metsa, metsamaad,

Müüa heas korras ja hooldatud
Vectra univ. 1998, 1,6, 74 kW. Tel
504 4498.

–

MAI ÖKOPOOD, mahetooted.

m².

küttepuud.

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

Ostan veneaegse taksofoni, gaseeritud vee automaadi ja valgusfoori. Tel 516 4550.
Ostan Vene motoploki MTZ-05
koos riistadega. Võib rem vajada!
Kuni 500 Tel 5687
€.

Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Tel 505 9151 või 53543002.
Toores küttepuu ja kuiv puu võrkkotis. Tel 5815 2410.
Kartul ja kaminapuud võrgus. Vedu tasuta. Tel 5620 8897.
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KÜLVIKALENDER: 27. september Kuu Skorpionis, lehttaimed.
29. september Kuu Amburis, vilitaimed. Amburis Kuu muudab
suunda. 1. oktoober Kuu Kaljukitses, juurtaimed. 3. oktoober
kell 11.00 Kuu Veevalajas, õistaimed. Kuu jõud on tõusvad.
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Aed annab saaki nagu mets
Tekst ja fotod
Annika Poldre
Sügiseti jõuab kätte
aeg, kus paljudes tärkab looduseinimese

ürgne instinkt: tuleb
minna metsa, et korjata
seeni või marju, varuda
söödavat talveks, nii

nagu on teinud esivanemad. Ent samasuguseid, kuid suuremaid ja
maitsvamaidki vilju
saab ka koduaias kasvatada.
„Just eile korjasin aiast jõhvikaid,“
ütleb Tiia Orav vastuseks pärimisele, milline oli tänavune metsaandide saak tema koduaias.
Mustikapõõsad on juba tühjaks nopitud saak oli hea. Samas
lähedal punetavad pohlad. Kõrges
turbapeenras on mustikapõõsaste
ees pohlade kõrval tumepunased
jõhvikad. Perenaine tõstab jõhvikavarsi kõrgemale ja nähtavale tulevad justkui kobaras rippuvad
marjad, palju suuremadkui need,
mis rabas kasvavad.
–

Turbamuld on
sobiv pinnas
Niisugust saaki nähes võib
küll uskuma jääda, et selle aia
omanik metsa mustikale või rabasse marjule minema ei pea. „Ei
teagi, kust tuli mõte neid aias kasvatama hakata,“ ütleb Tiia Orav
meenutades, kuidas ta aastaid tagasi Kambjast marjakasvataja
käest esimesed istikud tõi. Turbamullas on taimed nii lopsakalt
kasvanud, et neid on saanud harvendada ja nii on marjamaa tasapisi laienenud.
Veel 14 aastat tagasi laius siin

madalal maal võsa, enne majaehitust tuli kõigepealt maad tublisti
tõsta. Nüüd on elumaja ümber
kaunis iluaed, mille rajamisel läks
algul professionaalse aiakujundaja nõu ja abi vaja.
Siin pole traditsioonilisttarbeaeda, ei köögiviljapeenraid, marjapõõsaste ega viljapuude rivi.
See-eest on madal paradiisiõunapuu, millekollased viljad mõjuvad
rohelisel taustal väga dekoratiivselt.
Ja köögiviljadki kasvavad siin
aias. Kuid perenaine ei korja neid
peenralt, vaid pottidest, kus kasvatab kurke, tomateid, kõrvitsaid
ja rooskapsaid. Perenaise sõnul on
neid sel viisil hõlbus ümber paigutada või nihutada, luues sedasi
koos õitsvate lilledega harmoneeruvaid värvilaike.
Ei puudu aiast ka maasikad.
Need ei kasva samuti peenras,
vaid ruudukujulistel platsidel, mis
on kiviplaatidega ümbritsetud. Nii
mõjuvad nad pigem ilutaimede
kui viljakandjatena.

Igihaljad taimed on maja ees tervikuks sobitatud.

Rohkem sibullilli
Üllatavalt lopsakad on suured
rohelise, valge ja lillaka südamikuga efektsed dekoratiivkapsad.
„Siiani oli mul palju üheaastasi lilli, nüüd hakkan rohkem püsikuid
kasvatama,“ lubab Tiia Orav. Ja lisab, et lemmaltsa ehk virkliisut
paneb ta siiski kasvama ka edaspidi. Nende kõrvale plaanib ta sibullilli juurde tuua.
Maja lõunapoolse seina ääres
sirutab end lopsakas viinamari,
peites lehtede taha tumesiniseid
vilju. „„Rondo“,“ tutvustab perenaine oma viinamarjasorti, mis
maitse poolest ei jää alla supermarketi kaubale. Tänavu on aeda
lisandunud mõni uustulnuk, nagu
söödavate viljadega kuslapuu ja
aktiniidia. Silmailu pakuvad igihaljad puud-põõsad, nende hulgas on esiplaanil omapärane lei-

Lilled kaunistavad maja seinu ja nišše.

Tiia Orav rõõmustab jõhvikasaagi üle.

nakuusk, latv maa poole kaardu.
Selle aia rajamise ajal valitses
aiakujunduses arusaam, et peatähtis on muru, ja moes olid suured muruplatsid. On siingi maja

looma liikumist. Nii satuvad kitsed talvel maja lähedale ja nende
pärast tuleb mustikapõõsad kinni
katta. Perenaise fotokaamera on
jäädvustanud hetke, kus haavi-

kolmest küljest muruplatsiga
ümbritsetud ja niidetud roheline
maa-ala lisab kogu aiale avarust.
Krundil puudub tara, mis piiraks vaatevälja või takistaks mõne

kuemand on kevadel aias tagajalgadel seistes nosinud väikseid roosipungi. Romantiline elu justkui
looduskaitsealal, kuid ei, hoopis
Pärnu linnas.

Mängulaas pakub tuge emadele ja lastele
Karin Klaus
Väikelastekeskuse Mängulaas
eestvedajad soovivad toetada
noori emasid, et väikelapsega
koos kasvamine jaarenemine kulgeks rõõmsamalt ja pingevabamalt.
Pärnus Õhtu põigus asuv
Mängulaas avati kevadel, kuid
esimesed kuud kulusid sisseelamiseks. Septembris algasid lastele mõeldud ringitunnid ja loengud lapsevanematele.
Väikelastekeskuse mängutoas, mis on kasetüvedega kujundatud toredalt metsasarnaseks,
saab käia põnniga turvaliselt
mängimas jasünnipäevi pidamas.
Mängulaas tahab teistest
mängutubadest eristuda just väikelastele sobiva atmosfääri ja vahendite poolest, sest suurtes mängutubades võivad kõige pisemad
suuremate mängumöllule jalgu
jääda.
Peale selle tegutsevad Mängulaanes arendavad mänguringid
lasteaiaõpetaja Triinu Palmiste juhendamisel ühe- kuni kaheaastastele ja kahe-kolmeaastastele lastele ning toimuvad väikelaste käelise tegevuse tunnid, kus juhendajaks kunstnik Maarja Pajusalu.
Riinu Verlini juhendamisel
õpitakse beebimassaaži tundides
kuni aastasi pisipõnne masseerima, neile laulma ja nendega
võimlema.
Keskuse ühes toakeses on bu-

Helga Isand

(paremal) ja Mairi Habanen pakuvad Mängulakneupl seo as mü giksnatura lset s ljapse õbralikest materjalidesltasteasju. UrmasLuik

Riinu Verlin (paremal) juhendab beebimassaaži tunde ja emade juturingi.

tiik, kus müüakse lapsesõbralikest
materjalidest riideid ja mänguasju, katsikukingituseks sobivaid
kaarte, tasse, infotahvleid jne.
Mängulaane loojad Helga
Isand ja Mairi Habanen said tuttavaks mõni aasta tagasi Pärnu
haigla sünnitusosakonnas, nende
pisipojad sündisid samalpäeval ja
naised olid palatikaaslased. Nad
hakkasid suhtlema, lastekasvatamise muresid ja rõõme jagama
ning hiljem koos põnnidega mänguringides käima.
“Mänguringid olid väga toredad, aga pärast tunni lõppu polnud lapsega kuskil olla,” meenutas Isand. “Leidsime, et Pärnus
puudub alla kolmeaastatele laste-

le ja nendeemadele mõeldud pesa, kus mõnusalt aega veeta.”
“Mängulaas sündis meie endi
vajadustest, sest nägime, kui oluline on noortel emadel omavahel
suhelda ja kogemusi jagada,” lisas Habanen. “Minul ja Helgal oli
esimene laps, meie abikaasad viibisid töö tõttu palju kodust eemal
ja teineteise tugi muutis emaks
olemise palju lihtsamaks. Saime
rääkida ja kogemusi vahetada
lapse arengut puudutavatel teemadel: pööramine, roomamine,
esimesed sammud ja sõnad.”
“Oma lapsega seotud mure
võib üksi olles tunduda väga suur,
aga kuuldes, et teistel on samad
probleemid, jääb muretsemist

palju vähemaks,” teab Isand oma
kogemusest.
Nii soovivadnoored naised, et
Mängulaande leiaksid tee needki
emad, kelle tutvusringkonnas vastavas vanuses lapsi pole. Väikelastekeskuse emade ning rasedate
juturingi ja beebimassaaži tundi
juhib Riinu Verlin, kes on sünnitoetaja, imetamisnõustaja ja rasedate joogaõpetaja.

“Tahame, et emad leiaksid siit
endasuguste naiste tugivõrgustiku, ja tore, kui lapsedki siit sõpru
jamängukaaslasi saaksid,” julgustas Habanen emasid Mängulaane
perega liituma.
Mängu-ja tegevusringide kõrval algavad septembris lapsevane-

matele mõeldud loengud ja töötoad. Täna räägib väikelastekõne
arengust ja arendamisest logopeed Kadi Künnapuu. 4. oktoobril toimub lugemiskoolitus lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele, mille eesmärk on lastes lugemise vastu huvi äratada, ja koolitus “Õnnelik lapsevanem õnnelik laps”. Lektor on õppejõud ja
eripedagoog MailiLiinev.
18. oktoobril räägib tervislikest smuutidest, toormahladest ja
puu- ning juurviljasnäkkidest Triinu Uueda. 14. novembril saavad
emad koolitusel “Ilu sinus eneses”
nõu juuksurilt-stilistilt, 29. novembrilräägib lapsevanemaks olemise nippidest Kristiine Vahtra–

mäe Eesti lastevanemateliidust.
Kuigi tänapäeval leiab emaks
olemise ja lastekasvatamise kohta internetist väga palju infot,

usuvad Isand ja Habanen, et kõige parem on saada teadmisi otse
spetsialistilt, sest noor ema ei
pruugi infotulvas mõista, mis on
õige, mis vale.
“Loengute teemad on sellised,
mis ka meid endid noorte emadena huvitavad ja mis meie laste
kasvades on parajasti päevakorda
kerkinud,” kommenteeris Isand.
“Kõik lektorid on spetsialistid ja
samal ajal emad.”
Mängulaanes käivad emad on
oodatudka Figuurisõprade ühistele õhtutele Mängulaanes.
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27. SEPTEMBER

TELEKAVA
Esmaspäev 29. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40Reisile minuga*
13.05 JamieOliveri 30 minutiroad*
13.30 Mõistlik või mõttetu*
14.00 Minuscule
14.05Kahekõne (sub)
15.00 Allveelennud
15.10Dicte*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13(Eesti 2013)
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok Ostes maailmakokku
23.05 ENSV*
23.35 Ringvaade*
00.40 HolbyCity haigla*
*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00 Sajandiarmastus*
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Köök
20.30 Kodutunne
21.30 Naabriplika
22.30 Mentalist
23.30 Mõrvaennetajad
00.25 Gaasikontroll
01.25 Mf Saadetis
03.00 Reporter*
03.50 Mentalist*

PÄRNU POSTIMEES
Teisipäev 30. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (sub)
12.55 Osoon (sub)
13.25Välisilm*
13.55Dok Ostes maailmakokku*
14.50Väikeste Lõõtspillide Ühing
15.05 Meieinimesed*
15.30 Mehed ja mõrrad*
16.00 HolbyCityhaigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Broadchurch
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
00.30 HolbyCityhaigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatusüda*
11.00Kodutunne*
12.00Köök*
12.30 Naabriplika*
13.30Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Krimi
20.30 Radar
21.30Viimane võmm
22.30 Must nimekiri
23.30 Mf Põrguline kättemaksuhing
01.25 Sissemurdjad
01.50 EkstreemkalapüükRobson
Greeniga
–

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Mf Nagu kaks tilka vett*
14.15 Selline on elu!
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Volgadega ümber Musta mere
20.30 Kartulid jaapelsinid
21.30 Erisaade: Eesti rikaste TOP
22.30 Mf Olen numberneli
00.40 CSINew York
01.35 Õigluse nimel
02.25 Volgadega ümber Musta mere*
02.50 Kartulid jaapelsinid*
03.40 Erisaade:Eesti rikaste TOP*
07.00 Animasarjad* 09.00 Ringvaade* 09.35 Tagatargemad 10.00Ellujäämise kunst 10.30 Siin japraegu
11.10Eesti TOP 7* 11.55ERR.ee uudised 15.30Kadekops 16.00Lastetuba 16.10 Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00Peeter Paani uuedseiklused 18.20 Mily murrab pead 18.30Lastetuba 18.45
Džungliraamat 18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10 Muumidemaailm 19.20AK
(viipek) 19.30 AK(vk) 20.00 Riiginõunik 20.50 Minuscule 21.00 Eesti lood
21.30 Plekktrumm 22.15 Mf Tahan
elada! 00.10 Teise looduse tegijad
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00 Mf Californiakoopamees*
12.40Kõige naljakamad koduvideod
13.30Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00
Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure pauguteooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Ohtlikilu 23.40 Puhkus
Mehhikos 00.55 Suure paugu teooria* 01.55 Malaisia*02.45 Kõige naljakamadkoduvideod*
08.15 Punased roosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Mf Sügis NewYorgis* 16.00 Saladused*
16.30Köök* 17.00 Superlapsehoidja
18.00Doktor Oz 19.00 Uus võimalus
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda 21.00 HotellAdlon 23.00 Näpudpõhjas 23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
–

06.30 Eesti kõige-kõige*
07.00 Reporter+ 08.00 Usu
või ära usu!* 08.30 Komissar Rex* 09.20 Hr. Päiksekiir*
10.10 Näljased meremehed* 11.05
Jututuba 13.30 Supermani uued
seiklused* 14.20Knight Rider 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar
Rex 17.10 Supermani uuedseiklused
18.05Knight Rider 19.00Tuvikesed*
20.00 Rooli võim 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks ja pool meest* 21.30
Kriminaalne Venemaa 22.30 Valged
hundid 23.30 Conan 00.20 Kaks ja
pool meest 00.45 Tuvikesed

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Volgadega ümber Musta mere*
12.10Kartulid ja apelsinid*
13.15Erisaade: Eesti rikaste TOP*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 SherlockNew Yorgis
23.30 Mf Raevukaslend
01.30Valgekrae

Kolmapäev 1. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Mehed ja mõrrad*
12.25Kirjandusministeerium*
12.55NO99Kunstikool*
13.00 Sügise laulud
13.05 Suurmaarjapäev
13.30 SEB 17. TartuRattamaraton*
14.00 Ajalik ja ajatu*
14.30 Isa Brown*
15.15 Maahommik*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Rahvusvaheline muusikapäev
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Võimukants
23.30 Dok MatthewBourne’i maailm
00.20 HolbyCity haigla*
06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00 Viimane võmm*
12.00Radar*
13.00Krimi*
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda
21.00 Saladused
21.30 Pilvede all
22.30 Rizzoli ja Isles
23.25 Charlie inglid
00.20 Pan Am
01.10 Vampiiripäevikud
01.55 Kalailm*
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40Kaua võib!*
12.10 Suletud uste taga*
13.15Padjaklubi*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Naistevahetus
21.00 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Juurdlust viivadläbi sensitiivid
22.30 Kättemaks
23.30 Top Gear
00.35 Firma
01.30 Uus normaalsus

07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.45 Indiaanipoiss Yakari*
07.00 Animasarjad*
09.00 Ringvaade* 10.05Rakett 69*
08.15 Lastetuba* 08.30
10.35 Mf Tahanelada!* 12.32ERR.
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.45 IndiaanipoissYakari*
ee uudised 15.30Kadekops 15.55
Tom jaFluffy 16.00Lastetuba* 16.15 09.00 Ringvaade* 10.054x4 10.35
AegRuum 11.25Eesti muusikavideod
Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00Peeter Paani uued
11.50ERR.eeuudised 15.30Kadeseiklused 18.20 Mily murrab pead
kops 15.55 Tom ja Fluffy 16.00Laste18.30Lastetuba 18.45 Džungliraatuba* 16.15 Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00 Väike prints
mat 18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10
Muumidemaailm 19.20AK (viipek)
18.25 Maša jakaru 18.30Lastetu19.30 AK (vk) 20.00 Pealtnägija(vk
ba 18.45 Džungliraamat 18.55 Mukk
sub) 20.45 Bluestone 42 21.15TEDx
ja Tšavapa 19.05 Muumidemaailm
Tallinn 21.30 AegRuum 22.20 4x4
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00
22.50 Dok Riik minu jaoks*23.45
Meie inimesed: Arnika (vk sub) 20.25
Plekktrumm*
Kapital (vk sub) 20.55 Minuscule
21.00BFM esitleb. lyhikas 21.30 Mf
Paradiis. Armastus 23.25 Kahetsejad
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
08.30 Seitsmeseduudi11.00 Mf Ohtlikilu* 13.30Kodu kesed* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
set linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cob11.00Kalamehejutud 13.30 Kodu
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge CobPerepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljaPerepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
kamadkoduvideod 21.30 Euroopa
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljajalgpalli Meistrite liiga 23.35 Puhkus
Mehhikos 00.50 Suure paugu teookamadkoduvideod 21.30 Euroopa
ria* 01.50 Malaisia*
jalgpalli Meistrite liiga 23.40 Euroopa pokkeriturnee 00.40 Suure paugu teooria*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süü08.15 Punased roosid
09.05 Emmerdale 10.05
tu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
13.00Doktor Oz* 14.00 HotellAdKüladetektiivid 10.55 Süülon* 16.00 Suur lotokolmapäev
tu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
Roosidesõda* 17.00 Superlapse13.00Doktor Oz* 14.00Kadunud*
15.00Ebatavalisedkahtlusalused*
hoidja 18.00Doktor Oz 19.00 Uus
võimalus 20.00 Kodutunne 21.00 Ka16.00Kodutunne* 17.00 Superlapdunud 22.00 Ebatavalisedkahtlussehoidja 18.00Doktor Oz 19.00 Uus
alused 23.00 Näpud põhjas 23.30
võimalus 20.00 Naabriplika 21.00 Mf
Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter
Karvapallide kättemaks 22.50 Soovi01.40 Linnaelu
tusediseendale 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
–

06.30 Rooli võim* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
06.30 Kuldvillak 07.00 Reusu!* 08.30 Komissar Rex*
porter 08.00 Usu või ära
09.20 Conan* 10.10 Näljased meusu!* 08.30 Komissar Rex*
remehed* 11.05 Jututuba 13.30 Su09.20 Conan* 10.10 Näljased mepermani uued seiklused* 14.20Knigremehed* 11.05 Jututuba 13.45 Suht Rider* 15.15 Näljased meremehed permani uued seiklused* 14.40Näl16.15Komissar Rex 17.10 Supermajased meremehed15.40 Supermani uued seiklused 18.05Vapustavad
ni uued seiklused 17.25Knight Rivetsud 19.00 Tuvikesed* 20.00 Kuldder 19.00 Tuvikesed* 20.00 Krimi
villak 20.30 Usu või ära usu! 21.00
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
Kaks japool meest* 21.30 Mf Katastjapool meest* 21.30 Punkri kaunirooffilm 23.15 Sügispunker+ 23.45
mad hetked 22.30 Punker 23.30 CoConan 00.35 Kaks ja pool meest
nan 00.20 Kaks ja pool meest 00.45
01.00 Tuvikesed
Tuvikesed

Neljapäev 2. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.40 Meie inimesed*
13.05 Ajavaod
13.35Eesti muusika videod
13.50Vabariigi kodanikud (sub)
14.45 Tõuse ja sära!*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok Teadmine on algus
00.10 Ringvaade*
01.15 HolbyCity haigla*

Reede 3. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Dok Teadmine on algus
14.00Kapital*
14.30Foorum (sub)
15.20Tallinn
15.30 Osoon*
16.00 HolbyCityhaigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05Viimane tango Halifaxis
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kulisside taga
23.35 Pealtnägija*
00.20 Ringvaade*
00.55 Ajalik jaajatu*
01.25 HolbyCityhaigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00Pilvede all*
12.00 Saladused*
12.30 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda*
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Laula mu laulu
21.30 Mf Pohmakas 2
23.35 Chuck
00.30 Bordell 232
01.25 Kuidas alasti hea välja näha?
02.10 Rizzoli ja Isles*
02.50 A jaB
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40 VõimalikvaidVenemaal*
12.10Naistevahetus*
13.10 Juurdlustviivad läbi sensitiivid*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
22.35 Kolmeraudne
23.35 Dr House
00.30 Euroopa pokkeriturnee
01.35 Vaga vesi
02.25 Kolmeraudne*
03.15 Euroopapokkeriturnee*
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.50 Indiaanipoiss Yakari*
09.00 Inimene ja koduloom 10.05
Puutepunkt* 10.30 Teadlased 11.00
Kood 12.00 Muusikapreemiad 2014*
13.05ERR.eeuudised 15.30Kadekops 15.50 Tom ja Fluffy 16.00Lastetuba* 16.10 Animasarjad 17.30
Buratinotegutseb jälle 18.00 Väike
prints 18.20Lammas Shaun 18.30
Lastetuba 18.45 Väike printsess
18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10 Sõprade linn 19.20AK (viipek) 19.30AK
(vk) 20.00 4x4* 20.30 Vanamees ja
põder 21.15 Protokoll 21.30 Sünge
juhtum22.25 Bluestone 42* 22.55
Eesti TOP 7 23.40 Vincent
08.30 Seitsmeseduudised*09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Kalamehejutud 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod21.30 Mf Barbar Conan 23.30 Puhkus Mehhikos
00.45 Suure paugu teooria*01.45
Malaisia*
08.15 Punased roosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus*
13.00Doktor Oz* 14.00 Mf Karvapallide kättemaks* 16.00 Naabriplika* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Pilvedeall 21.00 Gok Wankokkab
21.30 Kuula mu laulu 22.30 Kolm
naist paadis 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Punkri kaunimadhetked* 09.20 Conan* 10.10 Näljased
meremehed* 11.05 Jututuba 13.10
Supermani uued seiklused* 14.45
Knight Rider* 16.15Komissar Rex
17.10 Supermani uued seiklused
18.05Knight Rider 19.00Tuvikesed*
20.00 Kalailm 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks japool meest* 21.30 Mf
Võrgutav võõras 23.35 Conan 00.30
Kaks japool meest 00.55 Tuvikesed

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatusüda*
11.00Laula mu laulu*
12.30Kalailm
13.00 Heeringas Veenuseõlal
13.30Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 NädalalõppKanal 2ga
23.00 Mf Mu pruudil on mälukas
00.55 Kuula mu laulu
01.45 Mf Õhuässad
04.00 Reporter*
04.50 Charlieinglid*
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Kodumäng*
12.10Kättemaksukontor*
13.10 Selgeltnägijatetuleproov*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Keskearõõmud
22.30 Mf Peiupoisid
00.30 Kondid
01.30 Mf Tumedaim tund
03.00 Keskearõõmud*
04.00 Sellineon elu!
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Sõprade linn* 08.40 Tom ja Fluffy*
08.50 Indiaanipoiss Yakari* 09.00
Ringvaade* 10.05 Smallville 10.50
Eesti muusikavideod11.18 ERR.ee
uudised 15.30Kadekops 15.50 Tom
jaFluffy 16.00Lastetuba* 16.15Animasarjad 17.30Buratino tegutseb
jälle 18.00Lassie 18.20Klumpsud
18.30Lastetuba 18.45Kasperi ja Emma lood 18.55 Väike printsess 19.05
Sõprade linn 19.20AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Rakett 69 20.30 Lapsepõlv 20.55 Juhuslikkohtumine 22.00
Kuritegu* 23.00 Sünge juhtum*
23.55BFM esitleb. lyhikas 00.20 Eesti TOP 7*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Barbar Conan* 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf Teekondkolledžisse 23.10 Puhkus Mehhikos 00.25 Suure paugu teooria*
01.25 Malaisia*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Kuula
mu laulu* 15.00Kolmnaist paadis*
15.30 Gok Wankokkab* 16.00Pilvedeall* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Saladused 20.30 Köök 21.00 Mf Ööd
Rodanthe’is 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
06.30 Kalailm* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10Punker* 11.05
Jututuba 13.35 Supermani uued
seiklused* 14.25Knight Rider* 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar Rex 17.10 Supermani uued seiklused 18.05Knight Rider 19.00 Tuvikesed* 20.00 Eesti kõige-kõige
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
poolmeest* 21.30 Mf Visad võmmid
23.35 Proovi järele enne surma 00.30
Kaks ja pool meest 00.55 Tuvikesed
01.50 Südamelt ära

Laupäev 4. oktoober
07.30 Animasarjad
08.35 Lassie*
09.00 Puutepunkt (sub)
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (sub)
11.15Pealtnägija (sub)
12.00 Ajalik jaajatu
12.30 Nikolaj ja Julie
13.15Laulu lugu:
13.20Lähetus: Moskva, paarkümmend aastathiljem
13.55 Susanna-RetiRäim
14.00 Viimane tango Halifaxis*
14.55 Võimu kants*
15.55 Jalgpalli Premium liiga: Tallinna
FC Levadia – Nõmme Kalju FC
18.00ENSV*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 Iloline inemine
19.00 Aasta Õpetaja Gala
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.45 Midsomeri mõrvad
00.15 Kuritegu
01.10 Üdiklubi muusikakokteil
*

*

*

06.15 Ma ei teadnud,et olenrase
06.40 Illusioonimeistrid
07.25 Reporter*
08.20 Jälle Tom ja Jerry
09.00 Aia-ja Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
12.55Radar*
13.55Kuldvillak*
14.30 Heeringas Veenuse õlal
15.00Kodutunne*
16.00 Viimane võmm*
17.00Mf RosamundePilcher –
Suvine pööripäev
19.00Reporter+
19.35Klipijaht
20.35 Mf Smurfid
22.40 Köök*
23.10 Mf Super Mike
01.25 Mf Mehed,kes jõllitavad
kitsesid
05.40 Kirgede torm
07.25 Teismelised ninjakilpkonnad
07.45 Littlest Pet Shop
08.10 Aladdin
08.35 Teismelised ninjakilpkonnad
09.00 Simpsonid
10.00 Heimari kokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kartulid ja apelsinid*
14.05Keskea rõõmud*
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmesed uudised
19.30Mf Madagaskar 2
21.15 Padjaklubi*
22.15 Mf Vanne
00.30 Mf Rohelinekaart
02.35 Uus tüdruk
09.00 Rallipõrsas Ruudi 09.30 Tugitoolisport
09.35 Elagu rüütlid! 10.05 Hiirelabor
10.10 Väike printsess* 10.20Vahva
Roosi* 10.30 Okaspead 11.00Lapsepõlv* 11.25 Juhuslikkohtumine*
12.30Plekktrumm* 13.15Kirjandusministeerium* 13.45MI* 14.15TEDx
Tallinn* 14.30 Haapsalu 14.45Minu veetlevKunder 15.20Riiginõunik* 16.15 Smallville* 17.00Nils Holgersson 18.30 Tugitoolisport*18.35
Lammas Shaun 18.45 Joona jutud
19.05 Mesilane Maia* 19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45 Dok Tapatöö 21.25 Lõpp 21.30 Kriminaaltango ja väga korralikudinimesed 00.05
Mf Paradiis. Armastus*
07.30 Kõige naljakamad koduvideod 08.00 Totaalne
muutumine:kodu-eri 09.00
Vaga vesi 10.00 Salajane ladu 13.50
Legaalne 14.20Mf Teekondkolledžisse* 16.00Lasko 17.00 Alexelakorvpalli Meistriliiga 19.00 Ninjasõdalased 19.30Rammumeeste maailma
karikasari 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.05 Mf Peeglid 2 23.55
Ameerika õudukas:nõiakool 00.50
Lasko* 01.40 Mf Peeglid 2*
05.30 10 aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid 06.00 Mf Charlotte Linki romantika Austaja 07.45 Kuidas
alasti hea välja näha? 09.00 Emmerdale 09.30 Sõbrad* 12.00Mf Ööd
Rodanthe’is* 14.00 Miss Marple: Laip
raamatukogus 16.00 Gok Wan kokkab* 16.30 Aia-jaKodusaade 17.25
Lemmikretseptid 18.10Rachael Ray
argipäevaroad 19.00 Tohter Olaf
19.55Beebiminutid 20.00 Kuula mu
laulu* 21.00 Mf Rosamunde Pilcher –
Kihlatud, armunud, segaduses 22.55
Nero Wolfe: Uksekellhelises 00.45
Reporter+
–

08.10 Reporter 09.00 Komissar Rex* 10.50 Conan*
12.30Punkri kaunimadhetked* 13.30Punker* 14.30Krimi*
15.00 Staariminutid 15.15Mf Katastrooffilm* 17.00Mf Võrgutav võõras*
19.00Kaks kanget Indias20.00 Ohtlikud puhkused 21.00 Hr. Päiksekiir
21.30 Mf Operatsioon:Lõppmäng
23.15 Mf Metsikud 4 01.05 Kalailm*

Pühapäev 5. oktoober
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 Jamie Oliveri 30 minuti road
11.40 SandraNurmsalu ja lapsed
11.45Puutepunkt
12.15Elulõim
13.05Kulisside taga*
15.05Broadchurch*
15.50 Midsomerimõrvad*
17.20Downton Abbey*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Isa Brown
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 ENSVm
21.00 Aktuaalnekaamera
21.40 Sport
22.00 NO99 Kunstikool
22.05 Dicte
22.50 Tõuse ja sära!*
00.05 Nikolaj ja Julie*
06.15 Rooli võim*
06.40 Mf Smurfid*
08.35 Klipijaht*
09.35 Nädalalõpp Kanal 2ga*
11.05Laula mu laulu*
12.35 Saladused*
13.05 Naabriplika*
14.05Pilvedeall*
15.05Mf MesinädaladLas Vegases
17.00Mf Utta Danella Šokolaadine suvi
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 Hotell Grand
23.20 Mf AllatulistatudBlack Hawk
02.00 Mf Michael Clayton
03.55 Mf Mu pruudil on mälukas*
05.30 Reporter+*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.00 Simpsonid
10.00Mf Monster High: Scaris hirmude linn
11.15Mf Madagaskar 2*
13.05 Me armastame Eestit*
14.35 Stop!
15.05 Midsomerimõrvad
17.10 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
22.00 Mf BOND: 007 ja mees kuldse relvaga
00.35 Politseipere
01.30 Castle
02.20 Stop!*
02.45 Simpsonid*
03.15 Midsomerimõrvad*
04.55 Seitsmeseduudised
–

09.00 Nils Holgersson* 10.30 Tugitoolisport* 10.35Looduselust* 11.45
Maile Grünbergi värvilisedmaailmad*
12.25 Armastasin ilmapeata lõvi*
12.55Elukutse disainer* 13.20Eesti disain seestpoolt vaadates* 14.20
Kuniks kõik on seda väärt 14.25 Oi,
aegu 15.20Kood* 16.20 Siin japraegu* 17.00Elagu rüütlid!* 17.30Rallipõrsas Ruudi* 18.00 Härra Lapsti lasteteater 18.25 Samsam* 18.35
Arva ära, kui palju ma sind armastan* 18.45 Suursilm* 19.00 Mesilane
Maia* 19.10 Maksikoer Fik* 19.20AK
(viipek) 19.30AK (vk) 19.453. Tartu
Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 2014
20.15 Teemaõhtu:Andres Ots 70. Tähelaev: Andres Ots 21.30 Lilled Algernonile 22.45 Siin ja praegu: Andres Ots 23.45 Tugitooliteater:Mõrvaretsept 00.00 Bigbändimuusikat:
Mickeys BB
–

06.30 Totaalne muutumine: kodu-eri 07.30 Vagavesi 08.25 Salajane ladu 10.15
Rammumeeste maailmakarikasari* 11.15Tippkokk 12.15Brickleberry 12.40 Liiga 13.05 Mf Roosa
panter 15.30 Clevelandishow 16.30
Lasko 17.30Kirvemehed 18.30
Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased
19.30 Totaalne muutumine:kodu eri
20.30 Simpsonid 21.00 Vormel1: Jaapani GP(Suzuka ringrada) 23.30 Top
Gear* 00.35 Valgekrae 01.25 Lasko* 02.15 Kirvemehed* 03.15 Ninjasõdalased*
05.30 10 aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid
06.00 Mf RosamundePilcher Kihlatud, armunud,
segaduses* 07.45 Kuidas alasti hea
välja näha? 08.45 Top Shop 09.00
Emmerdale 09.30 Näpud põhjas*
12.00Ellen* 16.30 Hooaeg 17.10
Metskassid 18.05 Ameerika tippmodell 19.00Kolm naist paadis* 19.30
Nädalalõpp Kanal 2ga 21.00 Mf Kuninganna 23.05 Mf Nero Wolfe 00.55
Reporter+ 01.25 Vampiir, vaim ja libahunt 02.05 Ameerika tippmodell*
02.50 Allilma emandad 03.35 Kuidas
alasti hea välja näha?* 04.25 Metskassid* 05.05 Reporter+*
–

06.30 Postimees 08.10
Punkri kaunimad hetked*
09.00 Komissar Rex* 10.50
Conan* 12.30Proovi järele
enne surma* 13.25Valged hundid*
14.20 Ohtlikud puhkused* 15.15Mf
Operatsioon: Lõppmäng* 17.00Mf
Visad võmmid* 19.00Radar 20.00
Ohtlikud puhkused 21.00 Hr. Päiksekiir 21.30 Looduse meelevallas 22.00
Mf Matrix 00.30 Punker* 01.30 Night
Chat 05.00 Postimees

VABA AEG

1825 Suurbritannia linnade Darlingtoni ja Stocktoni
vahel avati esimene üldkasutatav raudtee maailmas.
1908 Ilmuma hakkas päevaleht Pealinna Teataja.

~

NIMEPÄEV

~

Elo, Loone, Õrne

~

Endla teatris kl 19 komöödia
„Kvartett“ (suures saalis), kl 19
moodne armastuslugu „Eedeni
aed“ (Küünis).

SUDOKU
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2
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4
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3
9 7
3

Täida tühjad kohad numbritega 1..9 nii, et üheski reas,
veerus ja tumedama joonega
piiratud 9 ruudukeses poleks
korduvaid numbreid.
~
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8
47
2

9

2
5

4
2

4

6
3

1 38
9 7
1
7
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Täida tühjad kohad numbritega 1..9 nii, et üheski reas,
veerus ja tumedama joonega
piiratud 9 ruudukeses poleks
korduvaid numbreid.

Ööklubis Mirage ansambel

Smilers. DJ Priit Allas. Uksed kl
23, ansambel alustab pärast südaööd.

Ööklubis Vaarikas „Euroseiver“. DJ Jürgen Allik.
sahitid läbi aegade“. Celavy latino
show. DJ Enno Lohu.
Tervise klubis V rahvusvaheline laste janoorte festival „Kuldleheke“. 10.30–17 pop-džässlaulukonkurss: solistid, duetid, ansamblid. Kl 19 festivali lõpetamine.
Sindi skate-pargis kl 13 „Sindi Skate 2014“. BMX, rula, tõukeratas. Esinevad parkuurijad ja
tantsukool JJ Street.
Kuursaalis ansambel Sada ja
Seened. DJ Riho Pruul.

Trahteris Postipoiss kl
sambel Mosquito.

112

Kiirabi

Linnavalitsuse

444 8200

15505

15505@lv.parnu.ee
Pärnu Elektrivõrgu
ja e-post

1343

välisrikked

Elektri siserikked 24 h

ja e-post

523 6555
445 5650

443 4929

rike@elwo.ee

Pärnu tasulinebussiinfo

12012

Matuseteenused:
Hingemaa OÜ 24 h 447 0090
Viimne Tee OÜ 24 h 443 7400
VinukOÜ
24 h 442 5111
Infoteenus 551 7017 (tasuta),
1188
126

Usaldustelefon

Keskkonnainspektsiooni

1313

valvetelefon

1888

Autoabi
Telefonirikked

Laste-

P, 28. SEPTEMBER

Kontarev.

Jõuluvana Korstna talus 12–
16 perepäev „Päkapiku kool“.

165

ja perede varjupaik

Tervise kultuurikeskuse Pilliroo baaris kl 20 tantsuõhtu.
Kesklinna silla juurestkl 12
Pärnumaa VII rattaretk. Distantsid 42 ja 20 km.
Spordihallis võrkpalliturniir
„Pärnu sügis 2014“. Kl 10 ASK
Kuldiga Rakvere VK, kl 12 Pärnu VK Poliurs/Ozolnieki, kl 16
Poliurs/Ozolnieki ASK Kuldiga,
kl 18 Pärnu VK Rakvere VK.
–

–

–

E, 29. SEPTEMBER

Tervise kultuurikeskuses kl
19.30 Kreeka muusika õhtu. Ansambel Buzuki Rembetes ning
tantsupiigad Alhena ja Anžeia.
&

HOROSKOOP

19. IV)
Jätka otsimast viise, kuidas leida tee sügavamale oma lähedaste südamesse.
JÄÄR (21. III

EELINFO
Koidula muuseumis 30.09 kl
19, 05.10 kl 16etendus „Viru laulik jaKoidula“. Pääsmed Piletilevi
ja Piletimaailm.

–

SÕNN (20. IV 20. V)
Praegu on üks sobivamaid aegu aastas, et end paremini or-

KAALUD (23. IX 22. X)
Kuna Päike on sinu tähemärgi
kohal, on hea aeg panna end
teistest ettepoole. Kasuta seda
–

energiat ja lae oma patareid.

–

Teatris 5. okt kl 12 PPL eakate
kontsert, esineb Uno Kaupmees
saateansambliga. Piletid Metsa 10
E, T, K, N 10–13.

ganiseerida.
KAKSIKUD (21. V 20. VI)
Lõbutse, sest praegu on lustlik
aeg. Ka romantika võib õide
puhkeda. Naudi sportimist ja
kunsti.

SKORPION (23. X 21. XI)
Planeeri oma järgmist eluaastat. Nüüd on sinu võimalus anda „uusaastalubadusi“.
–

–

NÄITUS
Pärnu muuseumis püsiekspositsioon „11 000 aastat ajalugu
elamusi vanast ajast“. Eesti vabaõhumuuseumi näitus „Eesti taluarhitektuur. Püsiv ja muutuv“.
Näitus „Veelinnurahvas. Lennart
Meri filmirännakud 1969–1988“.
Avatud T–P 10–18.

AMBUR (22. XI

–

21. XII)

Naudi sõprussuhteid, sest suhtlemine tuleb sulle praegu kasuks. Jaga oma unistusi.

–

VÄHK (21. VI 22. VII)
Praegu on aeg, kus keskendud
–

kodule ja perekonnale. Vahest
soovid end kodus kookonisse
tõmmata ja teiste eest peita.

KALJUKITS (22. XII 19. I)
Praegu särad sina rambivalguses ja autoriteetsed inimesed
märkavad sind.
–

VEEVALAJA (20. I 18. II)
Haara igast võimalusest, et reisida, haridust omandada ja silmaringi laiendada.
–

Raekoja linnagaleriis Eesti
akvarellistide ühenduseaastanäitus „Värvilised leheküljed 2“. Avatud T–R 11–17,L 11–14.

22. VIII)

–

Säilita oma aktiivne tegutsemisstiil. Sul on, kuhu minna, ja
inimesi, kellega kohtuda.

KALAD (19. II 20. III)
Oled veidi pinges ja seetõttu
–

NEITSI (23. VIII 22. IX)
Praegu on sobiv aeg mõelda
oma väärtushinnangutele. Küsi
endalt, mis sulle tegelikult korda läheb.
–

Kunstnike maja galeriis näitus „Põleva Kaelaga Kirjak
tsirkus non grata“. Avatud T–R 11–
17, L 11–14.
–

kaitsed ägedalt oma huvisid.
See pingelisus mõjutab isegi
intiimseid suhteid.
Elesir Publishing Service

Uue kunsti muuseumis Rah-

vusvaheline klaasikunsti väljapanek „2D→“. Vive, Lembit ning
Tuulikki Tollikoguperenäitus rannarahva elust „Merelehmad“.
Rahvusvaheline portreenäitus
„Silmast silma“. Avatud iga päev
9–19.

ENDLA
TEATER
u±r*3i mi

Villa Artises Alma Maari, Anne
(Maar) Rudanovski jaEliise Maari näitus „Kohtumine vanaema

osW

aias“.

tSKW>W«*

MSW l
‘

"

hAtRU-VN KlRfcVTS

21 an-

Kohvikus Fookus kl 21 esineb
Merike Susi.
/*

Kentuki pubis kl 21 ansambel
Elumees.

Iiri pubis
wakers.

Sweet Rosie Mood-

C. F. Hahni pubis elav muusika. C’est La Vie.

HOMMIKUPROGRAMM
E–R kell 8–11

Veerevas Õlles kl 20.30 esineb

Milla

&

Särkyneet.

Eakate avahoolduskeskuses
kl 13 loomingulised kohtumised:
Ülle Karu.

Tervise kultuurikeskuse Pilliroo baaris kl 20 tantsuõhtu.

443 1133

Pärnu naiste varjupaik
5398 1620
Loomade varjupaik 524 6705

Maarja-Magdaleena gildi
majas kl 18tantsuklubi.

–

112
Lääne-Eesti häirekeskus
110,444 6444
Politsei

dispetšerteenistus
Tänavavalgustus

–

Pärnu Issandamuutmisekatedraalis (Aia 5) kl 14 õigeusu
vaimuliku muusika kontsert. Esineb Venemaa riikliku filharmoonia koorikapell Jaroslavia.Kunstiline juht ja peadirigent Vladimir

Kurg.

Pärnu Vesi

Kanuumatkad Matsalurahvuspargis hinnad maas!
Alates 8 eurot inimene. Helista
tel 5695 0350 või kirjuta raili@

Ööklubis Sugar kl 23 ansambel Regatt. DJ Andi Raig.

TÄHTSAD TELEFONID

infotelefon

ASK

naturetours.ee, www.naturetours.
ee.

Jahtklubis kl 20 esitab meeleolumuusikat elektriklaveril Ain

infolaua telefon
Linnavalitsuse

–

Eliisabeti kirikus kl 16 „Musica sacra“. Kristina Kriit (viiul),
Kirill Boev (klaver). Kavas Bartòk,
Schönberg, Prokofjev.

Öölokaalis Kassa kl 23 „Kas-

58

1 6

nieki, kl 18.30 Pärnu VK
Kuldiga.

~

LÕVI (23. VII

SUDOKU

1
9

NÄDALAVAHETUS JA ESMASPÄEV PÄRNUS

L, 27. SEPTEMBER

13

27. SEPTEMBER 2014

PÄRNU POSTIMEES

Uulu spordihoones võrkpalliturniir „Pärnu sügis 2014“. Kl
16.30 Rakvere VK Poliurs/Ozol-

Põnevad intervjuud, värsked uudised,
hommikumängud auhindadele
ja palju head muusikat
Igal esmaspäeval kell 11.30
olulised teemad kodulinnast
eetris on PÄRNU POOLTUND!
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Pärnu IssandamuutmiseKatedraal
jaFestival Credo kutsuvad teid
*
"N

28. septembril kell 14
õigeusu vaimuliku muusika

kontserdile
Pärnu Issandamuutmise
Katedraalis Aia tn 5
Esineb Venemaa Riikliku Filharmoonia
koorikapell JAROSLAVIA
Kunstiline juht japeadirigent
professor Vladimir Kontarev
Pilet 10 €
Piletid saadaval eelmüügist
Hotel Victoria, Kuninga 25, Pärnu
Sooduspiletid pensionäridele,
õpilastele, grupile alates
10inimesest –50%
Info 5625 4400
Korraldaja Maarjamaa Katedraali Ümarlaud

*

see
Nagu

sügis

mööduvad
nii

aastad,

päikesepaistet
nendes

jatui

päikesekulda,
päevades
Su
Olgu

olgu neis
suurt!
rõõmugi
ja
tervist

"
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KUULUTUSED

Hobusesõnnik kottides, 30 l
5848 4485.

–

1

PÄRNU POSTIMEES

Olete oodatud pühapäeval,
28. septembril kell 13
Pärnu Immaanueli kogudusse
Henno 3, et osaleda nüüdisaja
populaarsemal ristisu põhitõdesid tutvustaval kursusel.
ALFAANNAB VASTUSEID!
Tule ise ja võta sõbergi kaasa.
Kursus on tasuta!

€.

Müüa söödateravili, söödajahu,
nisu. 5649 2433.
Müüa mahe söödateravili, jahu.
5627 0966.

Rendile anda ruum paadi hoiustamiseks. Tel 5664 7332.

26.–28. sept kl 9–20 toimub
PÄRNU SÜGISLAAT Maxima prkl.
5691 2670.
Doonoripäev teisip, 30. okt kl 9–11
Varbla Rahvamajas. Kaasa võtta
isikut tõendav dokument. SA Pärnu Haigla Veretalitus

Pärnu Linnavolikogu teatab, et 18.
septembri 2014. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 74 võeti vastu Niidu tn 9, 9a ja Niidu tn 11 kinnistute
detailplaneeringukehtestamine.
Pärnu Linnavolikogu teatab, et 18.
septembri 2014. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 75 võeti vastu
Karja tn 97 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Pärnu Linnavolikogu teatab, et 18.
septembri 2014. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 76 võeti vastu
Liiva tn 8c ja 8f kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.

PROMETS OÜ ostab metsakinnistuid ja raieõigust. 5591 9930.

–

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et Jaani tn 22a
kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek
kestab
vahemikus 30.09.–
07.10.2014. Selle aja jooksul saab
detailplaneeringute eskiislahendustega tutvuda Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja tööpäeviti
kella 8–16 Pärnu Linnavalitsuse
planeeringute saalis nr 103, aadressil Suur-Sepa tn 16. 8. oktoobril
2014 kell 16 toimub samas ruumis
detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik arutelu.

maalri-ja plaatimistööd.
www.1ja1.ee, 5697 9788.

Soovin osta Pärnu kesklinnas või
ranna rajoonis asuvat elamumaad
või renoveerimist vajavat maja. Tel

puurimine, puhastamine,
projekteerimine
Septikute müük japaigaldus
Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd
Süvaveepumpade
müük japaigaldus

Massaaž Rüütli 25. Tel 58160985.
Nõuandeliin tel 900 5020. Töö-,
tervise-, armastuse-ja suhteprobleemid, 24 h. Hind 0,97 €/min.

puude

langetamine.

?

?

kassette
Soodsa hinnaga A4 / 80 g formaadis

?

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

?

Tänavakivide paigaldus. 5802 6461.

Vannitubade ehitus www.topruut.
ee. Tel 5566 6155.
Veod 1,3t kaubikuga. 5649 4784.

Fassaadi soojustus-ja

viimistlustööd
Katusekattetööd

VEOD, KOLIMINE, TÖÖMEHED.
442 6177, 5622 6895. ENNUPOISID.

Üldehitus

VEO-ja TÕSTETÖÖD. 516 7789.

viimistlustööd
|

Katusekattetööd

Üldehitus

Ennustusliin. 900 2202. Tariif 1

Tel

5649

4910

€/min.

ETERNIIT KOOS PAIGALDUSEGA.
5660 8122.
€

Laser-ja tindiprinteriKASSETTIDE
TAASTAMINE
Printerite remont ja hooldus
Suur valik tindi-ja laserprinterite

?

Tänavakivide paigaldus. 5804 2209.

Elektritööd. 502 9598.

Pillimees juubelile. 5647 2730.

Üldehitustööd väikefirmalt.
5564 3141, 5809 1998.

paber

Ohtlike puude eemaldamine ja võsa lõikus. Helista julgelt ja leiame
lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Betooni-, müüri-ja üldehitustööd.
5333 9309.

Ahjud, pliidid, kaminad. www.
ahjukeskus.ee, 524 6837.

oal

Väikeehitus-, koristus-, lammutus-ja kolimistööd. 5595 9144.

Puurkaevude, küttekaevude

3 t tagaluuktõstukiga veok, vajadusel ka töömehed. 5595 9144.

üldplaneeringuga. Materjalidega

Veoteenus väiksema kastiautoga.
Küsi lisa 5343 2545.

Markko massaaž.
Telli koju tel 5894 1848.

527 3622, Puuspetsialist OÜ.

Paigaldan tänavakivi. 5662 3081.

PLAATIMISTÖÖD. Tel 5646 1733.

Firma soojustab majade fassaade.
www.radivaehitus.ee, 5348 7655.

Puistevillaga soojustamine. Tel

5346 6086.

Eemaldan viljapuudelt vesikasvud.
502 9840.
Igapäevane nõidumiskunst, kadunud inimeste otsimine, spiritism
ja psühholoogiline nõustamine.
Tel +372 5865 0010. E-post:
morsusserpentis07@gmail.com.

INVATRANSPORT. 5886 9590.

GPSi UUENDUS. 5617 3144.
Puit-ja parkettpõrandate paigal-

HALJASTUSTÖÖD murud, teed,
taimed jm. 5559 3828.
–

Selgeltnägija Kristi vastuvõtt Pärnus. Reg tel 550 0093.

HALUMASINA rent

ja teenus

(bensiiniga või elektriga, mobiilne).
5620 8210.
Maja Kabli rannast 20 km, Saarde
v, Laiksaare, (krunt 5079 m², kaev,
elekter, kõrvalhoone, järv, 25 000

Kutseline maakler Veiko Tamm,
tel 513 8494, www.ader.ee

Üürile anda 2toal keskk 24 m² krt.
5650 8581.

Otsin kliendile 2toal korterit Mai
rajoonis, kuni 45 000 €, kiire tehing.
5552 4002, Ott Kosk Tõnisson

Üürile anda tuba. 5827 0327.

€).

Hea sõber, oled oodatud Alfa kursusele! 30. sept kell 18 Munga 2
Pärnus. Liituda saab ka 7. okt. Kursus sisaldab õhtusööki, loenguid,

KV.

alfa.ee.

OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja
põllumaad. 504 5215, 514 5215.

Vesi nagu leheline:
inimvere kirbe lehk.
Öö eikuu-, ei täheline,
viimneehk.

–

Fassaadi-, katuse-, üldehitus-,

–

materjale, grupivestlust. Sissepääs
tasuta. Lisainfo tel 553 6147, www.

LAARMANNKRAANAD tõstevõimega kuni 80 t, kraana haagisega,
teleskooplaadur. 5552 0847.

Ohtlike

sihtotstarbe määramine koos ehitusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse, parkimise, haljastuse
ning heakorra planeerimisega. Sama korraldusega otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva

–

langetamine.

Ostan maad, metsa. 511 1666.

5613 8590.

saab tutvuda www.tahkuranna.ee
alajaotuses “Ehitamine ja planeerimine”.

puude

504 7811.

tailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on maa-alale ärimaa kõrval-

–

mine. 5362 7019.
Ohtlike

Tahkuranna Vallavalitsus algatas
10.09.2014. a korraldusega nr 235
Uulu küla Laadi tee 7 kinnistu de-

Kaitseliidu Pärnumaa malev teatab, et väliõppused ja laskeharjutused 2014. aasta oktoobris viiakse läbi alljärgnevalt:
4. oktoober Tootsi laskepaik,
12. oktoober Tootsi laskepaik,
11.–12. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär ja lähiümbrus,
15.–19. oktoober Audru vald, Potsepa karjäär ja lähiümbrus,
25.–26. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär ja lähiümbrus,
24.–26. oktoober
Saarde vald,
Lauri karjäär ja lähiümbrus.
Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid.
Palume nimetatud perioodidel õppuste ala vältida!

Küttepuude saagimine ja lõhku-

–

Mälestame leinas

Raieteenus saemeestega. Ostame
raieõigust. Tel 503 2650.

Üürile 1toal ahik möbl krt töötavale naisele soodsalt. Küte olemas.

KENT Kodumasinad. Tel 443 2552.

Rakkekaevude kaevamine, puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

5366 5616.

Kopplaadur. 502 5738.

Üürile 1toal möblkrt. 53805533.

Sindleinama jäi

Rakkekaevude
557 4792.

Soodne autoremont. Tel 5696 2535.

Teen KÜ-dele koridoride koristust.
5591 2276.

42/185 kena haritud

mees tutvub
26–35 a neiuga püsisuhteks.
5344 0420.

puhastamine.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine. 5672 7555.

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

lumbar.ee, www.lumbar.ee.

–

(Marie Under)

KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD.
Litsents. 5660 0400.

Piia LASSI
(sünd Naber)
August VIRULA

27. IX 1914 17. X 2013
–

Vanemad,
tütred Elena ja Jana perega,
tädi Vaike, vend perega

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel
900 1727, 24 h. Hind 1,09 €/min.
Katusekattetööd remont, ehituslikud plekitööd. 554 8164.

koduõu.

–

Puurkaevude rajamine japuhastamine. Vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. 502 1279,
526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.

ventilatsiooni detailid. ET Plekitööd OÜ, Reldori tööstusküla, Lao
8, boks 9. 56842818, 5662 1017.

kodumaja,
igatsema

19. XII 1957 28. IX 1994

Katuseplekid, korstnamütsid, aknaplekid, vihmaveesüsteemid,

dus, lihvimine, viimistlus, taastamine. 515 4056.

Mälestame isa ja vanaisa
100.sünniaastapäeval.
Tütar abikaasaga ja

lapselapsed

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestus meiega.

Kallist isa
Illar VARMAT
26. II 1948 28. IX 1994
mälestavad 20. surma-aastapäeval
tütred peredega.

Septikute müük ja paigaldus,
süvaveepumpade paigaldus. Tel

Ostan või rendin kalapüügiõigust.

5340 0855.

521 7415, info@veegrupp.ee.
Süstime seinad soojaks hingava
TERMOVAHUGA. Soojustuskogemused alates aastast 2007 (ligi
2000 objekti Eestis). JÄRELMAKSUVÕIMALUS! www.therm.ee,
info@therm.ee, +372 5660 6010.

Metsakinnistute jaraie ost

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845.

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

–

www.teemantpuur.eu.

Tel 525 9788 harry@grundar.ee
?

Üks eluvärav igavesekssulgus,
ees rahu, vaikus, uni pikk.

Teatame kurbusega,

et lahkus meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

Lahkus meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

Püha on elu tule tuha-ase.
Elu tuli loitev püham on ise.

faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse
?

(G. Suits)

Suikus igavesele unele

Luule IIN
25. XII 1924 26. IX 2014
–

Laine LEHTLA
8. I 1933 24. IX 2014
–

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 3. X kl 12
Viimse Tee kabelist Sillutise 6
Metsakalmistule.

Erich-Arvo PEA
Mälestame kauaaegset
endist naabrit.
Südamlik kaastunne omastele.

Kallis Heidi perega.
Sügav kaastunne Sulle
kalli venna

Ilmar VAABELI
surma puhul.

Kitse põik 6, 7, 8

Urve ja Arvo

Aino PÄRNI
20. VI 1932 25. IX 2014
–

Sügav kaastunne Margusele,

Leinavad lapsed peredega.

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt 1.X kl 13.30
Haapsalu mnt 48 leinasaalist.
MuldasängitamineMetsakalmistule.

Hüvastijätmine 1. X kl 12
Viimse Tee kabelis Sillutise 6.
Põrm

Südamlik kaastunne omastele
kalli

Vaike LÜKKI

Jaan NOPPEL

Sügav kaastunne

Jaanusele,Valdisele, Erkile
isa ja vanaisa kaotuse puhul.

Mälestavad Antti,
Andres ja Kaire

Avaldame kaastunnet

Avaldame kaastunnet Andruse

Margus Noppelile tema leinas.

perele isa, äia ja vanaisa

Pauline ÕUNPUU

Jüri TÕNUTARE

lähedastele.

kaotuse puhul.
Perekond Nuut

surma puhul.

Vingi 8 majarahvas

Ruukki Products AS

Sveta & Udo
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n>õrnu
Keegi teabEstonia huku saladust
”Eestis ei saa muutusi tulla, kui inimesed ei julge muutuste poolt valida.“
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuseliige Martin Helme,
Postimees

ESTONIA 20

H

Parvlaev

Estonia hukkumise
20. aastapäeva künnisel on
laev meedias ja kirjasõnas
laiemalt taas pinnale tõusnud.
Rootslaste pöördumine oma parlamendi ja valitsuse poole näitab,
et laevahuku põhjustes kahtlejaid
jätkub. Samuti on õiglane nõuda,
et korraldataks laskumine hukupaika ning filmitaks ja dokumenteeritaks laevavraki olukord. Ühtlasi saaks teada, mis on seal 20
aastaga muutunud.

kaevata, aga selleks peavad kaasa lööma ka Eesti inimesed.
Kohtuasjast pole kuulda olnud,
küll leidsinBorgnåsi nime Svenska
Dagbladetis ilmunud pöördumisele allakirjutanute hulgas.
Muide, Borgnås eiole taustategija, guugeldamisel leiab tema nimega seoses ridamisi Estoniat puudutavaid materjale. Näiteks sellise,
mis pärineb novembrist 2004, mil
pärast kümneaastast vaikimist võttis sõna Stockholmi sadama endine tolliülem Lennart Henriksen,
Kas pelgalt
kes kinnitas korraldusi kõrgemalt
vandenõuteooriad?
lasta osa veoseid, mis Estoniaga tulid, läbi tollikontrollita. Mees oma
Olen läbi lugenud vist küll
kõik, mis Estonia hukust on ilmualgatusel siiski kontrollis ja tuvasnud, alates uudisteagentuuri BNS
tas laadungite sõjalise iseloomu.
kuumades jälgedeskoostatud üleVähemalt 20. septembril 1994 oli
vaadetest kuni
Estonial selline
saadetis, 28.
ilukirjanduslike
käsitlusteni välja. ~ Kas keegi suudaks
kuupäeva kohta
me ei tea, aga väÄsja ilmunud
oletadagi, millist ohEstonia raamatut
listada ei saa mivõis suhteliselt
tu
tutvustanud pidagi.
väike parvlaev kätkemast usutluB or gn å s
sest Postimehes
keda maailma võimpöördus kõrgemate tolliülemajäi mulje, nagu
saima riigi rahvuslite poole ja sealt
püütaks värskes
kule julgeolekule süanti mõista, et
üllitises uuesti
gisel 1994?
nina toppimine
tõlgendada mõrahvuslikku julningaid tunnistusi või seda, mida
geolekut puudutavatesse asjadesse pole soovitav.
inimesed nägid-kuulsid.
Niisiis, kas tõesti ainult vanSuve alguse poole võttis minuga ühendust pensionil ajakirjadenõuteooriad?
nik Rootsist Lars Borgnås, kes
Oht rahvuslikule
soovis Pärnust mõne Estonial
julgeolekule
või
hukkunu
kadunuks jäänu lähedase telefoninumbrit.Selgus, et
Ameeriklase Drew Wilsoni
raamat ”Auk. Parvlaeva Estonia
lauanumber, mida talle telefoniraamatust soovitasin, ei olnud
hukust 28. septembril 1994.a teienam kasutusel. Rohkem minust
se nurga alt“ ilmus aprillis 2006
abi ei olnud, sest viis aastat tagaÜhendkuningriigis.
si tegin iseendaga maha, et kui
Kohtusin Wilsoniga paaril korpeaksingi edaspidi veel Estoniast ral, kui ta oli Eestis materjalikogukirjutama, siis nii, et hukkunute mas. Tutvustas meid toonane kolomaste ja pääsenute vanu haavu
leeg ImreKaas, kes koos Sirje Pihlahti ei rebi ning neid hädavajatiga on kirjutanud samuti üsna täduseta ei tülita.
helepanuväärse käsitluse Estonia
Küll küsisin Rootsi kolleegilt,
hukust. Wilsoni kohta ei oska
mis plaanis. Tema ütles, et mõtmuud öelda, kui et vaikne ameetes on Eesti Vabariik kohtusse
riklane, rohkem kuulas kui rääkis.

öeldi Wilsonile, et tema
taotlust menetletiFOIA sätete alusel. Agentuur vaatas läbi kolm dokumenti (seitsmel leheküljel) jaleidis, et ”need on praegusel ajal ette
nähtudkorras salastatud vastavalt
täitevvõimu määrusele 12 958 ja
selle parandustele“.
Edasi on öeldud, et dokumentide ”salastusastmeks jääb SALAJANE“. Täielikkirss vahukoorel on
lause:”Nimetatuddokumendid on
salastatud, sest nende avalikustamine võib eeldatavasti tekitada
olulistkahju riigi julgeolekule.“
Igaks juhuks on lisatud, et
”peale selle on agentuuril mitmesuguste seadussätete järgi õigus
varjata ka oma tegevuse kohta
käivat teatudinformatsiooni“. Lõpuks, et ei jääks mingit lootust
neile tundlikele paberitele juurde
pääseda, on öeldud, et ”ka mingeid osalisi väljavõtteid mainitud
informatsioonist ei ole kuidagi
võimalik teha“.
Wilsoni raamatus on kirja originaali koopia inglise keeles avaldatud 304. leheküljel ja eestikeelne tõlge 305. leheküljel.
Kas keegi suudaks oletadagi,
millist ohtu võis suhteliselt väike
parvlaev kätkeda maailma võimsaima riigi rahvuslikule julgeolekule sügisel 1994?
Barack ja
Toomas Hendrik
Vaadates teleekraanilt hiljuti
USA presidendi Barack Obama semutsemist Eesti ametivenna Toomas Hendrik Ilvesega, on mul üks
soov: president Ilves, võtke ühendust oma sõbra Obamaga ja öelge talle, et kui Eesti on USA-le sõber, partner, liitlane ja sõjakaaslane, siis tühistagu ta salastatus
Estoniat puudutavatelt dokumentidelt. Selline salatsemine Eestit
puudutava laevaõnnetuse osas
võib tähendada meie usalduse kadu Ameerika vastu ja see ei ole
kindlasti USA rahvusliku julgeoleku huvides.
vastuses

Pärnu
Postimehe
ajakirjanik

Kalev Vilgats

Muide, ma ei ole sugugi kindel, et sellenimeline ajakirjanik
üldse eksisteerib. Lugu on nii, et
igal tegevajakirjanikul, eriti rahvusvahelistel teemadel kirjutavatel, on võimas ”jalajälg“, mille
leiab internetist.
Wilsoni puhul kipub jälg ”Auguga“ piirduvat, kuigi ma ei välista, et pole osanud õigest kohast
otsida. Miks kipub mulle siinkohal meenuma film ”Kaldale uhutud“ Tom Hanksiga peaosas, kes
kullerifirma töötajana lennukatastroofis üksikule saarele sattudes võtabendale sõbraks võrkpalli, mida tootjafirma järgi hakkab
kutsuma Mr. Wilsoniks?
Eestis leidis ”Auk“ küll märkimist ajakirjanduses, kuid mingit
arutelu selle ”teise nurga“ üle ei
tekkinud. Polegi tarvis tõmmata
avalikkuse tähelepanu jahuvi asjadele, millele on raske selgitusi
anda.
Paljude muude huvitavate tõikade hulgas on üks, mis mind
vaevab. Nimelt pöördus Wilson
17. juunil 2002 kirjaga USA rahvusliku julgeolekuagentuuri (NSA
National Security Agency) kesk–

julgeolekuteenistuse (Central
Security Service) poole sooviga
saada informatsiooni reisilaeva
Estonia kohta, mis hukkus Läänemerel Rootsi ja Eesti vahel 28.
septembril 1994. Wilson viitas
oma kirjas informatsioonivabaduse seadusele (FOIA).
20. jaanuariga 2004 dateeritud

PÄRNUMAA

AJALEHT

Vihma

Rüütli 14, 80010 Pärnu
Tel 447 7090, faks 447 7072
postimees@parnupostimees.ee
www.parnupostimees.ee

les, et oli käinud lahkest südamest
pakkumas, aga võtvat aega. Ja üldse olevattahetud sihukest kaupa teha, et naineelab Juhannese juures
edasi, sest Vallikäärus pikutades
hakkab naisterahvalkülm, aga linn
toidab, katab jamaksab kinni.
No vaatame-vaatame, ega sellel naisterahval ju tõtt öeldes eriti
püssirohtu paista olevat, misasja
see linnavalitsus ikka maksumaksja raha kahe käega tuuldeviskab.
Ja kuidas sa nii väga viskadki, kui
isegi peldikute ehitamiseks kahte
kopikat ei ole.
Ma veel mäletan neid aegu,
kui lapsed bussijaama kemmergu
seintelt elutarkust käisid õppimas,
saan seetõttu linnavalitsuse suhtumisest täiesti aru. Sest kui pole
seinu, pole ka midagi kõrva ega
muu asja taha panna.
Kel häda tõesti pooleldi püksis, läheb rõõmsal meelel vabasse
loodusesse ja toodab seal säraval
ilmel orgaanilist väetist, mida linna ärakurnatud pinnas juba ammuilma nii hädasti vajab.
Iseasi vaid nendeärahellitatud
väljamaa ränduritega, kes ei tea,

Toimetuse sekretär
tel 447 7090
Peatoimetaja
Peeter Raidla, tel 447 7063
Tegevtoimetaja
Iira Igasta, tel 447 7070

Mõnikord

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

ASUTANUD J.V. JANNSEN 1857

Kahekümne

aasta möödumine reisiparvlaeva Estonia hukust tormiselLäänemerel on Eesti ajakirjan-

duses saanud taas tugeva kõlapinna.
Kõik peavooluajakirjanduse väljaanded

pühendavad neil päevil ohtralt külgi tollasele katastroofiööle.
Ometi ei tundu, et võiks muutuda
ametlik seisukoht Estonia huku osas. Arvestades, et lõviosa hukkunutest olid
Rootsi kodanikud, võiks arvata, et just
Rootsi peaks eeskätt olema huvitatud
kõigile küsimustele vastuse saamisest.
Millegipärast on nii Eesti, Soome kui
Rootsi võtnud Estonia küsimuses juba
ammu üsna tõrjuva hoiaku. On ju amet-

liku juurdluse lõppjäreldused, mida te
Naiivne oleks
arvata, et
kõik need
aastad on Estonia osas
järgitud
hauarahu
kokkulepet.

veel tahate!
Toetades rootslaste äsjast algatust
Svenska Dagbladetis, oleks vähim, mida
kolme riigi valitsused võiksid ühiseltteha,
uue sukeldusekspeditsiooni korraldamine laevavraki juurde, selle olukorra jäädvustamine ja uurimine.
Naiivne oleks arvata, et kõik need aastad on Estonia osas järgitud hauarahu
kokkulepet. Õigupoolest ei saa keegi ega

miski keelata uurimisretki rahvusvahelistes vetes.

Tähtsam on see, et juba 1994. aastal
oli piisavalt riike, kel oli võimekus saata mehitatud uurimisaparaate Estonia
vraki juurde. Näiteks filmirežissöör James Cameron käis Vene Mir-tüüpi süvaveeaparaadiga korduvalt Titanicu juures, mis lebab mitte 80, vaid 3800 meetri sügavuses. Uurimis- ja päästetehnika
on USA mereväel ning Norral. Tuletagem meelde, et just norralased laskusid
Vene valitsuse tellimusel hukkunud allveelaevale Kursk.
Mõistagi maksab kõik raha, aga tõe
ja hingerahu huvides ei tohiks isegi Eestile olla ükski summa liiga suur. Seda
enam, et võrreldes taasiseseisvuse algusaastatega olemenüüd märkimisväärselt

jõukamad. Küll kerkib kiuslik küsimus,
kas ollaksegi üldse huvitatud Estonia
kohta lõpliku tõe selgumisest.

kuidas õigesti kükitada ja missuguse naela otsast ajalehepaberit
otsida. Just neid eluvõõraid inimesi silmas pidades oleks mõttekas
meie linnalekas või üksainus suur
peldik kinkida ning selle uksele sihuke silt naelutada, mis lahkesti
kutsuks: “Võõras, tule!”
tekibki niisugune kahtlane mõte, et milleks muuks neid autosid
üldse vaja ongi. Bussid ju käivad,
jalgrattadsõidavad, uulitsad eiole
jalamehele enamjaolt ületamatud,
miilits valvab mõnikordvabal ajal
isegi korra ja kombekuse järele.
Muidugi, kui saksal neli ratast
kannika alt ära võtta, läheb tema
kibekähku uusi väljakutseid otsima ja siis jääme meie üldse ilma
targa juhita, mis on muidugi suur
õnnetus ja võib-olla enamgi veel.
Ühe kohaliku kiviraiuja algatuse kiidan loomulikultkahe käega
heaks japaremaks. Kui tema tahab
tõesti tittesid teha, siis on see ainult
tervitatav ebatsensuurnenähtus ja
väärib nii öösel kui päeval järgimist.
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Miks Estonia saatus
rahu ei anna?

Mingid kingid kõigile
sadas jatuju oli hea
ja siis keegi ütles, et mehed, mis me siin niisama limonaadi lürbime. Et teeme parem
midagi, mis kaaskodanikud peast
ning jalust lolliks võtab. Midagi
head ja toredat, noh. Et näed, üks
mees kingib linnale padruniteta
kahureid, teine varastab aiandist
istikuid, kolmas lärmab jaräuskab
niisama töörahva rõõmuks, meie
aga istume põõsa sees, pilk tühi.
Mille peale ma arvasin, et kuna parim kingitus on raamat, siis
võiksin linnavalitsusele Iljitši kogutud teosed annetada. Ja Veeliks
pakkus kukeseeni. Ja Juhannes oli
lahkelt nõus oma järjekordse naistuttava kultuuriosakonnale loovutama, kuna ei saa muidu kuidagi
lahti.
See viimane ettepanek tundus
kõigile hästi vastuvõetav olevat,
kuna naistega on teadupärast alati üks igavene häda ja ülalpidamine läheb kangesti kulukaks jaelus
asi on kõige parem asi ja seened
kuluvad omalegi marjaks ära.
Eile astus Juhannes jälle läbi,
aga oli kahtlaselt kurva näoga. Üt-
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(arvamus
@parnupostimees. ee)

NÄDALA KÜSIMUS

Vindi Volli

Kas elatekaasa sündmustele Ukrainas?

VIDEVIKUTUND
44%

Jah, väga.

Tsiklimeestele

tahaks paar
viisakat märkust teha. Et
kui te järgmine kord kokku
tulete, siis tulge, palun, öösel, tehke sihuke tore kingitus. Siis mul
pole vaja turule minna ja veerand
tundi teie pärast ülekäiguraja otsas varblasi lugeda. Või tulge kahekesi või kolmekesi või äärmisel
juhul neljakesi kokku, miilitsal ka
kergem teile torusid suhu toppida.
Aga ikkagi, rahvas ning kodanikud võiksid hoopis rohkem igal
ajal igale poole kokku tulla.Mille
peale kinnitan, et panen nüüd siia
suure hüüumärgi ja lähen ka ruttu kokku, kuna mehed akna taga
juba

32%

Enamjaolt.
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Pärnu Postimehe veebiväljaande www.parnupostimees.ee
küsitlusel osaleti 22. septembrist kuni eile keskpäevani 859 korral.

Uudised:
uudised@parnupostimees.ee;

Kultuur:
kultuur@parnupostimees.ee;

Sport:
sport@parnupostimees.ee;

Reklaam, kuulutused:

Kojukanne

Väljaandja

reklaam@parnupostimees.ee;

AS Ühinenud Ajalehed

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

tel 447 7085
Tarbija:
tarbija@parnupostimees.ee;

tel 447 7076
Tellimine
tellimine@parnupostimees.ee;

tel 447 7060

tel 447 7087, 617 7717

tel 447 7077,
faks 447 7072
Lugejate kirjad
kirjanurk@parnupostimees.ee

Pärnu linnas
Expresspost tel 617 7717
Pärnu maakonnas
Eesti Post tel 447 0405
Trükk AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada
ja lühendada. Kaastöid ei
tagastata ega retsenseerita.
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SPORT
Schenkeri karikas
selgitatakse
meistrita

1.

Kaidi Kivioja võitis Estonial hukkunute
mälestusvõistlusel, 20. Saaremaa
duatlonil naiste konkurentsis esikoha.

HÕBEMEDALID ITAALIAST

Nädalavahetusel on Pärnus
Schenkeri liiga eelne sügisturniir. Põhjus, miks Pärnu turniiri koosseis on just niisugune, peitub faktis, et samal ajal
selgitatakse Riias Eesti-Läti
ühise Schenkeri võrkpalliliiga
superkarika võitja.
Riias mängivad Läti meister RTU/Robežsardze ja karikavõitja VK Biolars/Jelgava
ning Eesti meister Bigbank Tartu ja karikavõitja TTÜ. Nagu
näha, on superkarika formaat
selline, et Schenkeri liiga meister Tallinna Selver osalejate
sekka ei mahugi. (PP)

Itaalias lõppenud X41-klassi avamerejahtide Euroopa meistrivõistlustel seilas tallinlase Mati Sepa meeskond jahil Le Coq Hardi hõbemedali vääriliselt. Kahepäevasel regatil, kus paremus selgus viie sõiduga, kaotas Sepa
tiim meistrikulla võitnud Itaalia võistkonnale jahil WB Five vaid kahe punktiga. Pronksi sai kodustel vetel purjetanud jahi Extra 1 meeskond.
Hõbeda teeninud internatsionaalses meeskonnas sättisid eestlastest
soote Pärnu jahtklubi purjetajad KarlHannes Tagu, Aivar Tuulberg ja Raul
Grigorjev ning Martin Gustav Lepp ja
Ago Rebane. Välismaa sportlastest
andsid Eesti edusse oma panuse Dede de Luca ja Turco Albatros Itaaliast,
Christian Pinner Austriast ning Arkadi
Sverdlov Venemaalt.
“Võistlesime Itaaliast renditud jahil,” rääkis Karl-Hannes TaguPärnu
Postimehele. “Le Coq Hardi oli meie
kaptenile tuttav paat, ta seilas sellega
Norras toimunud maailmameistrivõistlustel, kus sai neljanda koha. Kiiljahtide tiitlivõistlustel kuulub venelane
Sverdlov Mati Sepa põhimeeskonda,
mina olen senistel MM- ja EM-regattidel seilanud Aivar Tuulbergi jahil Katariina II. Matiga purjetame aga ühes
paadis Match Race rahvusvahelistel
võistlustel.” (JoelKukk, fotoerakogu)

Sõudjad käisid
tudengite MMil
Eesti oli Põhja-Prantsusmaal
Graveline’is peetud üliõpilassõudjate maailmameistrivõistlustel esindatud kahe pärnakate paatkonnaga.
Tartu ülikoolis õppiv
Joosep Laos ja Tallinna tehnikaülikoolis studeeriv Geir
Suursild jõudsid kümne konkurendi seast finaali, olid seal
distantsi algosas medalipositsioonil, kuid taandusid lõpuks
viiendaks.
TTÜ tudengid Karl Koppel
ja Martin Laius said kaheksa
roolijata kahese seas seitsmenda koha. (PP)

Koondisekutse sai
neli pärnakat
Eesti jalgpalli rahvusmeeskonnal seisab oktoobri esimeses pooles ees kaks EM-valikmängu: 9. oktoobril kohtutakse Vilniuses Leeduga, 12. oktoobril võõrustatakse Tallinnas A.Le Coq Arenal Inglismaad.
Koondise peatreener Magnus Persson kutsus neiks
mängudeks kokku 30 pallurit,
Pärnu juurtega mehi on nende seas seekord neli: 33aastane kaitsja Taavi Rähn (74
koondisemängu, praegu Tallinna FC Flora), ning poolkaitsjad ja ründajad 30aastane Martin Vunk (65 mängu, 1
värav, Nõmme Kalju), 26aastane Sergei Mošnikov (21
mängu, Tallinna Flora) ja
25aastane Sergei Zenjov (35
mängu, 7 väravat, Inglismaa
Blackpool FC). (PP)

Auhindu
Suure-Jaanist
Suure-Jaani LTK Lehola lauatennisesarja avaturniiril sai
pärnakas Urmas King Aleksei
Nikonorovi ja Rivo Saaremäe
järel kolmanda koha, eriklassides võitsid veel Sirelin Kukk
(T13), Madis Moos (P13) ja
Taavi Raidmets (Vet40).

TEADE
Mälumäng

Kolmapäeval, 1. oktoobril on
hooaja esimene mälumäng
Pärnu jahtklubis ja 2. oktoobril algab Nikolai Lehtla sari.
Mõlemad mängud algavad
kell 19. Täpsem info telefonil
5685 8235.

Korvpallimeestel on
lähikalender selge

Rahvusvaheline võrkpalliturniir

Pärnu Sügis 2014
Poliurs/Ozolnieki

Enn Hallik

Pärnu VK
Rakvere VK ASK Kuldiga
L 27.09 Uulu spordihoones

Eesti meeste korvpallikarikavõistlustel on kõik kaheksandikfinalistid selged.
Tabeli ülapoolel on vastamisi Audentese SG/noortekoondis
ja Valga/Maks&Moorits, TTÜ
KK ja Rae Koss/Hansaviimistlus
ning TLÜ/Kalev ja Tartu Kalev/
Estiko, viimasest paarist ootab
endale veerandfinaalivastast

16:30 Rakvere-Ozolnieki
18:30 Pärnu-Kuldiga
P

Ji

28.09 Pärnu spordihallis
vo

10:00
12:00

Tartu Ülikool/Rock.
Teises tabelipooles on vas-

tamisi TYCO Rapla ja Tamsalu
Los Toros, Rakvere Tarvas ja
Ambla spordiklubi ning KK Pär-

*pod

nu ja Räpina Kotkad.

Kuldiga-Rakvere
METALL

Pärnu-Ozolnieki

16:00 Ozolnieki-Kuldiga
18:00 Pärnu-Rakvere

v ruu<w

Uulus sissepääs tasuta! Pärnu spordihallis päevapilet 5 eur
Lõika Pärnu Postimehest välja reklaam ja võta kaasa
\
sissepääs 2 ühe hinnaga! Lapsed kuni 12 a. tasuta

NB!

Martin Paasoja ning Kristjan

Voolaiu võitmisega tuleb Eestis
kõigil kõva vaeva näha.
KK Pärnu meeskond saab
kolm esimest Eesti liiga mängu
pidada kodus (lisaks Raplale
10. oktoobril TLÜ/Kalevi ja 19.
oktoobril Rakvere Tarvaga)
ning vahepeal 15. oktoobril
võõrustatakse Balti liiga raames Soome Tampere Pyrintö
pallureid. Esimene võõrsilmäng
on 21. oktoobril Tartus TÜ/
Rockiga.

-

Fännklubi koguneb Hahni pubis pühapäeval kell 16:00! Soodushinnad
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Just viimase paari võitja
mängib veerandfinaalis BC Kalev/Cramoga.
Korvpalliklubi Pärnu hooaeg jätkubki eilse soomlastega
peetud sõprusmängu järel karikavõistluste ning Räpina Kotkastega, esimene mäng on 30.
septembril Räpinas ja teine 2.
oktoobril Pärnus.
Alexela Eesti meistriliiga

avakorvid viskavad pärnakad
kodus 5. oktoobril TYCO Rapla
vastu, kelle tänavust koosseisu
pärnakate treenerid Heiko Rannula ja Mait Käbin ka mängus
Kauhajokiga (Rapla kaotas
56:95) skautimas käisid.
Selge see, et Rapla ei koosne papist poistest, Aivar Kuusmaa juhendamisel mängivate
Rait-Riivo Laane, Janar Soo,
211 sentimeetritpika Ziga Fifolti, ekskoondislase Rait Keerlese,
vanameister Andre Pärna ja Pärnust Raplasse ära hüpanud
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Vallot Vainula taas
Balti lauatennisemeister
Baltimaade lauatennisemeistrivõistlustelLätis esines väga enesekindlaltTallinnas elav ja Eesti koondist treeniv Pärnu klubi
Vint-90 liige Vallot Vainula. Kahe võistluspäeva jooksul kaotas
ta vaid ühe seti.
Individuaalturniirilvõitis varemgi korduvaltBalti parimaks
osutunud Vainula veerandfinaa-

lis 4:1 lätlase Olegs Kartuzovsi
ning poolfinaalis ja finaalis 4:0
leedulased Gintautas Juchna
ning Arnoldas Domeika.
Meeskonnavõistluses jäi
Leedule 1:3 kaotanud ja Läti I
meeskonda 3:1 võitnud Eesti
surnud ringiga teiseks, Vainula
võitis kõik oma kohtumised
numbritega 4:0. (PP)

online@parnupostimees.ee

