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AMETLIK ESINDUSKAUPLUS PÄRNUS

Pärnumaal napib tervishoiu- ja 
hoolekandespetsialiste, aga lii-
ga palju on sekretäre, raamatu-
pidajaid ja andmesisestajaid.

Töötukassa teatel selgus 
Pärnumaa tööjõuvajaduse uu-
ringu tulemustest, et puudust 
tuntakse tervishoiu-, hoolekan-
de-, ehitus- ja tootmisspetsialis-
tidest. Vabade ametikohtade 
arv nimetatud valdkondades ei 
tulene üksnes kvalifitseeritud 
tööjõu vähesusest, vaid on seo-
tud töö iseloomu ja palgaga.

Raskusi töötajaid leida on 
nendel ettevõtetel, mis pakuvad 
vahetustega tööd, füüsiliselt ras-
ket tööd ja mille tasu jääb alla 
Eesti keskmise. Keerulises olu-
korras on teenindussektori ette-
võtjadki.

Esimesest hindamisest on 
möödas kolm aastat ja sel ajal on 
tööturul toimunud mitu muu-

tust. Aina teravamalt kerkib esi-
le probleem, et vajalike oskuste-
ga töötajaid jääb üha vähemaks.

Pärnumaa tööturgu iseloo-
mustavad turismimajandus, 
tootmine ja põllumajandus, kuid 
töötajaid otsivad IT-firmadki. 
Fujitsu Estonia AS ja Savii Cor-
poration OÜ on korraldanud mi-
tu infopäeva ametipidajate leid-
miseks. Selles sektoris on väga 
suur roll keeleoskusel: Fujitsu 
Estonia ootab oma ridadesse 
soome keele ja Savii Corporation 
inglise keele kõnelejaid.

Töötukassa koostab kaks 
korda aastas tööjõuvajaduse uu-
ringu, et töötajad ja tööandjad 
teineteist kiiresti leiaks, noored 
teaksid valida, mida õppima 
asuda, vanemaealised ja tervis-
likel põhjustel tööturult eemale 
jäänud saaksid ennast täienda-
da ja leida uue väljundi. (PP)

Maakonnas leidub  
liiga vähe teenindajaid

Sotsiaalmeedias jagati fotot sel-
lest, kuidas Riia maanteel pea-
tati liiklus ületava pardipere pä-
rast.

Facebooki leht “Märgatud 
Pärnus24” jagas fotot, kuidas 
Pärnus Kännu kohviku lähedal 
peatasid tähelepanelikud auto-
juhid Riia maanteel sõidukid, 
kuna pardiema oli otsustanud 
poegadega üle tee minna. (PP)

Riia maantee suleti  
teedületava pardipere pärast
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Eile õhtul jõudis Pärnu Koidu-
la pargis publiku ette kirjan-
duslik-muusikaline etendus 
“Arbujad 80. Me pilgar oli 
pikk”. 

Kultuuriseltsi Tulused kor-
raldatud kirjandusetendused 
toimuvad Koidula pargis veel 
neljal korral juulis ja augustis.

Esitamisele tuleb eesti luu-
letajate Heiti Talviku, Betti Al-

veri, Mart Raua, Paul Viidingu, 
Bernard Kangro, Uku Masingu, 
Kersti Merilaasi ja August San-
ga looming antoloogiast “Arbu-
jad”. Peale luule kõlavad pargis 
Arbujate sõnadele loodud muu-
sikalised vahepalad.

Eelmisel aastal toodi Koidu-
la pargis publikuni kirjandus-
etendused Siuru rühmituse loo-
mingust. (PP)

Koidula pargis kõlab luule

Pärlseljal kohtusid  
tuhanded jahimehed

M
öödunud ree-
dest püha-
päevani toi-
mus Pärlseljal 
üleriigiline  
jahimeeste 
kokkutulek 

“100 Pärnus”, kus kolme päeva jook-
sul käis uudistamas ligemale 6000 
inimest.

Üritus on Eesti jahimeeste seltsi 
(EJS) aasta tähtsaim ettevõtmine. 
“Oleme selle kujundanud sündmu-
seks, kuhu peale jahimeeste on ooda-
tud pere ja kaaslased ning neljajalg-
sed sõbrad, keda sel korral oli 300 
ringis,” selgitas EJSi tegevjuht Tõnis 
Korts. Kätt ei pandud ette muudelegi 
huvilistele, kes jahindusest täpsemalt 
enne kokkutulekut veel ei teadnudki.

Üritus koosnes kolmest osast: 
koolitused, meelelahutus ja erialased 
mõõduvõtud. Teist aastat järjest kait-
ses erialaste võistluste tiitlit Saarte  

jahimeeste selts. Traditsiooniliste 
võistluste kõrval panid jäägrid ülima 
detailsusega välja jahiajaloolisi eks-
ponaate stendivõistluses “100 aastat   
kodukohas”. “See sai väga menukaks 
kõigi külastajate seas, sest tegu oli 
omamoodi näitusega jahimeeste selt-
si ajaloost,” rääkis Korts. Sellega asi ei 
piirdunud: korraldati veel jahijutu-
taidluse võistlus, kus seltside ülesan-
ne oli etendada või pajatada jahilugu-
sid teemal “100 Pärnus”.

Rajatud oli uhke kaubatänav umb-
kaudu 70 jahindusega seotud ekspo-
nendiga. Tegevust jagus kõigile. Lap-
sed ja naised said osaleda vahvates 
töötubades ja loengutes. Näiteks kõ-
neldi koerte tervisest ja hooldamisest. 
Inimestegi tervist ei jäetud unarusse: 
kohapeal oli võimalik end puukentse-
faliidi vastu vaktsineerida.

Küttide kokkutulek oli senisest 
esinduslikum. “Kohal oli rekordarv 
inimesi, kindlasti olid suured tõmbe-
numbrid Pärnu ja meri ning mõnus 
ilmgi,” rääkis Korts. Samuti tulid osa-

lema tähtsad väliskülalised: Euroopa 
katusorganisatsiooni FACE (seitsme 
miljoni jahimehe huve esindav ühing) 
Brüsseli peakontori esindaja ja orga-
nisatsiooni Baltimaade asepresident, 
Tšehhi jahimeeste seltsi president ja 
asepresident, Soome jahimeeste liidu 
president delegatsiooniga ja Leedu 
esindajad.

Kokkutulek toimus 38. korda ja 
esimesest kokkutulekust Ida-Viru-
maal Toila-Oru pargis möödus 50 
aastat. Kokkutuleku teema oli ajen-
datud Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
vast ja kandis eelmise sajandi ajaloo-
hõngu.
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Kohal oli rekordarv inimesi, 
kindlasti olid suured tõmbe-
numbrid Pärnu ja meri.

Tõnis Korts

Pommiähvardajat karistati tööga
29. mail helistas häirekeskusesse 
18aastane noormees, kes teatas, et 
Häädemeeste bussijaamas on pomm. 
Ta katkestas kõne ja helistas mõne 
minuti pärast uuesti, öeldes, et lõhke-
keha plahvatab 4,5 minuti pärast.

Tegemist oli valeväljakutsega ja 
politsei pidas Häädemeestel kuriteos 
kahtlustatavana A. Kovalenko 29. 
mail kinni. Talle mõisteti kiirmenet-
luse korras viis kuud vangistust ja ka-
ristuse hulka arvati eelvangistuse aeg, 
mille tõttu kuulus kandmisele neli 
kuud ja 27 päeva. Vangistus asenda-
ti 147 tunni üldkasuliku tööga, mis 
tuleb sooritada viie kuu jooksul koh-
tuotsuse jõustumisest.

“Tegu oli alkoholijoobes noore 
mehe tehtud valeväljakutsega, seega 
ei maksa otsida sügavamat loogikat 
selles, kus olematu pomm ähvarduse 
järgi täpselt olema pidi. Oluline on 
see, et on kuritarvitatud hädaabi-
numbrit 112 ja pommiähvardusega 
märkimisväärselt rikutud avalikku 

korda,” sõnas Lääne ringkonnaproku-
ratuuri pressinõunik Liivi Reinhold 
vahetult pärast mehe kinnipidamist.

Kovalenko mõisteti süüdi avaliku 
korra raskes rikkumises. Avaliku kor-

ra raske rikkumise eest, kui see on toi-
me pandud lõhkeseadeldise või ma-
terjaliga ähvardades, karistatakse ra-
halise karistuse või kuni viieaastase 
vangistusega.
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