Tänane ilm
Läänemaal
Selge ja kuiv ilm. Puhub
muutlik tuul 16 m/s. Sooja
on 8 kuni 11 kraadi.
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SISU

Läänlased taotlevad
euroraha
Vaid kahel läänlaste projektil on lootust saada Euroopa rikaste riikide abifondist
16 miljonit krooni, kuigi
Läänemaalt tuli kümme
taotlust kokku ligi saja miljoni krooni eest.

Loe lk 3

Kogu tõde Pivarootsi
tuulikust
Pivarootsi tuulik väikese
puhkekülaga asub Virtsu
lähedal KõmsiPivarootsi
teekäänaku taga, 500 meetrit merest. TallinnaVirtsu
magistraalile veski ei paista. Hulk lõunaläänlasigi
teab paika vaid umbes.
Loe lk 5

Laikmaa muuseum
avas suvehooaja
Ants Laikmaa majamuuseumis eile oma näituse avanud
haapsallane Kaia Kasemaa
eksponeerib töid seekord
koos lapselapse Kirke Kasemaaga.
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OHHOO!

Eestirootslased
avaldasid valitsusele
toetust
Rootsi rahvusvähemuste
kultuurinõukogu väljendas
eile toetust Eesti valitsusele. Eestirootslastena tõdeme, et Eesti riik on oma loomishetkest lähtunud kõigi
siin elavate rahvuste rahumeelsest kooselust, seisab
avalduses, millele on nõukogu nimel alla kirjutanud Uile
KärkRemes (pildil) ja Lars
Rönnberg.
Avaldus nentis, et eestirootslased on aastasadu elanud eestlastega kõrvuti ning
rootslus Eestis on olnud ja on
ka edaspidi ühtekuuluvus
nii oma keele ja kultuuriga
kui ka osaksolemine oma
kodumaal  Eestis ja Eesti
riigiga.
Eestirootslased valisid tänavu veebruaris põhiseaduse alusel Rootsi rahvusvähemuse kultuurinõukogu Eestis, mille eesmärk on hoida
eestirootsi identiteeti, kultuuri ja traditsioone ning
teha koostööd teiste sellesarnaseid eesmärke järgivate
organisatsioonidega.
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Ettevõtjaid häirib parkimiskohtade
nappus Haapsalu kesklinnas
Olari Taali meelest võiks teha parkimise tasuliseks ja saadava rahaga rajada maaaluse parkla
Lehte Ilves
lehte@le.ee

Eile linnavalitsuse kutsel linnajuhtidega kohtunud Haapsalu ettevõtjad tekitasid diskussiooni uute parkimiskohtade
loomise teemal.
Kuigi sel suvel lisandub
Haapsalu kesklinna sadakond
parkimiskohta, kasvab autode
arv kiiremini.
Mida ette võetakse? küsis
Uksetehase juht Ago Soomre.
Linna muinsuskaitseametnik Tõnis Padu selgitas, et parkimismaja võtab väga palju
ruumi ja kesklinnas pole kohta isegi mitte kõige väiksemale
parkimismajale.
Küll aga lubab hea ehituspinnas kesklinna kaubanduskeskuse ümbrusse rajada kas või
mitme maaaluse korrusega
parkla. Padu sõnul on kaalutud
kogu Lihula mnt  Jaama t ristmiku alla parkla rajamist.
Küsimus on vaid, kes ehitab
ja kust raha tuleb.
Olari Taal pakkus kaalumiseks ettepaneku, et anda näiteks Falckile majandada 300
maapealset tasulist parkimiskohta ja vastutasuks rajagu
Falck maaalune parkla.
Helsingi kesklinn on maa
aluseid parklaid täis ehitatud,
sekundeeris Taalile Soomre.
Tuhat parkimiskohta!
Aselinnapea Märt Maiste
ütles, et kaubanduskeskuse
parklas seisavad päev läbi sealsete ettevõtete töötajate autod,
kaubamaja külastajad enam

Parkimismajale Haapsalu kesklinnas ruumi ei ole, aga maaaluse parkla rajamiseks on pinnas väga hea.
vaba parkimiskohta ei leia.
Selle vastu aitab, kui lubada
tasuta parkida vaid pool tundi.
Padu meelest poleks see lahendus, sest siis ajaksid parkivad autod Posti tänava veel
rohkem umbe.
Tee palju tahad, puudu tuleb ikka, vahendas Padu liik-

lusspetsialistide arvamust parkimiskohtade asjas. Spetsialistide meelest on kesklinn koht,
kus käiakse jalgsi, suured
kauplused on äärelinnas ja sinna minnakse autoga.
Praegu on kaubanduskeskuse ees 78 parkimiskohta. Suvel
lisandub uue tornmaja taha

Turu tänavale veel 44 kohta.
Keset suve saab aga valmis ligi
poolesaja kohaga parkla Vabal
tänaval linnusemüüri ääres.
Seal hakkavad seisma ka suured turismibussid, kes ei tohi
enam vanalinna sõita.
Haapsalu linnavalitsus kohtus ettevõtjatega esimest kor-

URMAS LAURI

da. Linnapea Ingrid Danilov
ütles, et kohtumisi võiks edaspidi korraldada kaks korda aastas. Linnavalitsus tutvustab
neil kohtumistel oma plaane ja
muresid, ettevõtjad saavad kõnelda, mida nemad ootavad linnavalitsuselt. Et otsida koostöövõimalusi, lootis Danilov.

Automüüjad nautisid messil müügiedu
päeval avades, et kui üks üritus on kestnud juba 16 aastat,
on ta jätkamist väärt.
Danilov tegi ettepaneku, et
mess võiks olla koht, kus kord
aastas saavad kokku ettevõtjad
ja avalik võim; avalik võim ja
avalikkus. Linnapea lubas, et
tuleval aastal on linnavalitsus
üks messil osaleja, et tutvustada linna arengusuundi jms.
Ka teised omavalitsused
võiksid messil osaleda, kutsus
Danilov.

Lehte Ilves
lehte@le.ee

Kui Haapsalu kultuurikeskuse
sees on äripäevade aegu rohkem vaatamist naistele, siis
kultuurikeskuse esine on kiiskavate autode, merepaatide ja
muude sõidukite päralt.
Eile keskpäevaks oli automüüjail kuus kindlat ostjat,
neist kolm Silberautol, kaks
K.U Oru Autol ja üks KIAsid
ning FIATte müüval Tradilol.
Silberauto Ülemiste juhataja Andres Pästlane ütles, et inimene ei taha enam osta kõige
odavamat autot. Hinna asemel
vaadatakse otstarbekust. Silberauto kolm müüdud autot
olid diibi uusimad mudelid.
Silberauto ongi Haapsalus
kõige uuemate mudelitega.
Näiteks uudse disainiga Dogde
Nitrot, mille hind jääb poole
miljoni krooni kanti, pole praegu näha isegi mitte Tallinna
salongis, ütles Pästlane.

Eilne tõmbenumber
Haapsalu
äripäevadel:
piigad meelitati tünnisauna, mille
põhjas pudel
Jägermeistrit.
URMAS LAURI

Tradilo müügijuht Aare Viks
lootis äripäevadel müüa vähemalt neli autot, niisama palju
kui mullustel äripäevadel.
KIAde kõrval müüb Tradilo
nüüd ka FIATeid. Messil oli ka
mitmesuguse suurusega FIAT
kaubikuid.
Suurtel paatidel polnud nii
head minekut kui autodel. Pal-

diskis paate valmistav Bell
Boats näitas Haapsalus merepaate, mis jäid hinnavahemikku 265 000  600 000 kr.
Me ei loodagi siin midagi
müüa, ütles Bell Boatsi müügijuht Mikk Toomel.
Kultuurikeskuses sai 200
krooni eest pildistada oma
aurat ehk biovälja ja kuulda

selle põhjal pandud diagnoosi;
osta lõhnaküünlaid, ehteid,
puhastus ja kosmeetikavahendeid ja palju muud.
Teiste seast paistsid silma
Maarja Jõevee Kullamaal tehtud säravad ja omanäolised
klaasehted.
Haapsalu linnapea Ingrid
Danilov ütles äripäevi nelja-
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ARVAMUS

Lääne Elu

Maavalitsuste kaotamine
on ennatlik

JUHTKIRI

Auto linnas

Ajalooihalejal on südantsoojendav vaadata vana
Haapsalu pilte  neil on enamasti auto ja üldse liiklusvabad uinunud aguliuulitsad.
Kuigi Haapsalus saab asjad tihtilugu kõige
hõlpsamalt aetud jalgsi või jalgrattaga, ei ole
mõistlik autoliiklust tagalinnast ega ka ärikeskmest liiga kaugele peletada. Seda ei saakski teha,
sest PõhjaHaapsallu tuleb kohe juurde korterimaju, uusi elanikke ja sõidukeid.
Juba ammu annab Haapsalus endast märku
parkimiskohtade vähesus, eriti külalisrohkel
kõrghooajal ja kaubakeskuste ümber. Kuigi uusi
parkimiskohti üritatakse vana ja kesklinna kitsasse ruumi juurde pressida, on maa ükskord
otsas ja tuleb muud välja mõelda.
Igati tervitatav on üldine ja avalik mõtteliigutamine. Kus sõidukit parkida, kas maa all või
peal, kes maksab, mil moel parkimist piirata
jpm.
Ärimehed ja linnaametnikud liigutasid sellel
teemal mõtteid eile. On näha, et ärimeeste uuenduslikust lähenemisest ja ametnike alalhoidlikkusest võib värskeid lahendusi sündida.
Uusi ideid võiksid aga just nüüd lisada kõik,
sest see teema puudutab tõesti igaüht.

TEISED LEHED

Kraaksub kurja
Keskerakonna liider, praegu Tallinna linnapea toolil
istuv Edgar Savisaar on taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks mõjukaimaid ja samal ajal vastuolulisimaid
poliitikuid, kirjutas Viljandimaa ajaleht Sakala.
Kui vaadata tagasi Savisaare väljaütlemistele ja ütlemata jätmistele eelmise nädala sündmuste jooksul,
kinnistub arusaam, et ta mängib oma mängu, mille sisu
ja eesmärgid pole üheselt selged ei tema poliitilistele
vastastele ega ilmselt kõigile erakonnakaaslastelegi
peale üksikute asjassepühendatute.
Eesti ühiskonna lõhestumisest rääkimine ja pigem
ähvardavalt kui hoiatavalt mõjuvate sõnumite edastamine pole Savisaare puhul erandlik. Meenutagem eelmist sügist. Septembris, enne presidendivalimiste kolmandat vooru rääkis Savisaar ajalehele Kesknädal antud intervjuus: Valik ei ole Ilvese ja Rüütli vahel. Me
valime mitte lihtsalt presidenti, vaid oma tulevikku.
Valik on ahjuajamis ehk vägivallapoliitika ja kodurahupoliitika vahel. Ühtlasi viitas ta võimalusele,
et 22. septembril lähevad vastakuti venelased ja eestlased ning sellele järgneval päeval põrkavad kokku
eestlased isekeskis. Midagi niisugust mäletatavasti ei
juhtunud, küll aga mõjusid Keskerakonna liidri sõnad
nende võimaluste kohta enne presidendivalimisi soovmõtlemisena, et tema arvates võikski nii minna.
Eestis toimuva kriitiline hindamine on vajalik, aga
Tallinna linnapea kraaksub eelkõige kurja ja vastandab end seaduslikult tegutsevale vabariigi valitsusele.
Miks? Savisaar seda teab.

anarahval oli alati varnast võtta mõni sügava sisuga tarkusetera, mis keerukate valikute
puhul manitses ettevaatlikkusele ning
hoiatas uisapäisa otsustamise eest.
Tänapäevalgi on elu kinnitanud
nende paikapidavust. Üks neist ütleb
 ära vanasse kaevu enne sülita, kui
uus valmis pole. Sellepärast ei saa ka
juttu maavalitsuste kaotamisest kuiKajar Lember
dagi arukaks pidada.
Rahvaliidu
Viimati oli see teema päris põhjalipeasekretär
kult päevakorral 2003. aastal, tookordse valitsuse esimesel valitsemisaastal.
Tõeline déjàvu!
Olgu kohe alguses öeldud, et siinse kirjatüki
eesmärk ei ole kedagi
põhjendamatult kritiseeRahvaliit on küll
rida, vaid tõepoolest otenam kui kindel,
sida lahendusi. Häid laet tugev
hendusi.
Praegune arutelu on
omavalitsusparaku väga pinnapealsüsteem on Eesti
ne  kaotame maavalitsutasakaalustatud
sed ja jagame ülesanded
laiali, ning seejuures rääarengu alustala.
gime veel omavalitsusliitude tugevdamisest!
Õnneks pole üheski
demokraatlikus riigis mõeldav, et ühel
heal päeval seisab asutuse uksel silt
SULETUD.
ARVAMUS

Nimemuutus asja ei paranda
Maavalitsuste kaotamine ilma midagi mõistlikku asemele pakkumata annaks kogu võimutäiuse harukondlikele ministeeriumidele.
Kui tõesti kavatsetakse riigi halduskorraldust muuta, peab sellele eelne-

ARVAMUS

Eiki Nestor
SDE aseesimees, riigikogu
liige

Koostanud Urmas Lauri

LAUSELAEN

Riiki pole võibolla enam olemaski,
kuid Riigikogu liikmed puhkavad.

Sotsioloog Andrus Saar küsis neljapäeval Eesti
Raadio Reporteritunnis, kus on riigikogu liikmed,
miks nad ei käi vene koolides ega räägi vene koolilaste
ja nende vanematega. (SLÕL, 3. mai)

ma põhjalik arutelu ning analüüs.
Eelkõige tuleb leida lahendus seadusandlikele probleemidele, praegu
on omavalitsusliidud mittetulundusühingud, millesse kuulumine on vabatahtlik.
Rahvaliit on alati olnud arvamusel,
et maakondlikud omavalitsusliidud
tuleb seadustada avalikõiguslike isikutena. Kui räägime maakonna terviklikust ja tasakaalustatud arengust, on
loomulik, et arenguküsimustes saavad
kaasa rääkida kõik omavalitsused.
Rahvaliit toetab regionaalse omavalitsustasandi loomist maakondlike
omavalitsusliitude baasil koos talle
seadusega üleantud funktsioonide ja
vajalike vahenditega, samuti pooldame valitava maavanema ametikoha
loomist.
Muudatuste eesmärk ei tohiks kindlasti olla kokkuhoid, vaid hästi toimiv haldussüsteem, mis tagab iga
maakonna arengu. Sest kas ei tundu
maavalitsused ja omavalitsusliidud
mõttetud just seetõttu, et sinna pole
suunatud küllaldaselt ressursse ning
nad ei ole piisava suuruse ja pädevusega, et täita neile pandud ülesandeid?

Maakonna arengu huvides
Pärast eelmisi riigikogu valimisi uuris
regionaalminister Jaan Õunapuu asja
ning pakkus lahendused regionaaljuhtimise määratlemiseks, nimetades
plussid ja miinused.
Eelkõige pidas minister silmas nende liitude olulist tugevnemist, kuid
kahjuks ei leidnud see põhimõte koalitsioonipartnerite omamoodi arusaama tõttu toetust. On tore, et pärast mõ-

ningast valitsemist on ka peaminister
leidnud, et vajame tugevat omavalitsuste liitu.
Maakondlik juhtimistasand peaks
pihta hakkama eelkõige sellistest
omavalitsustele pandud ülesannetest,
mille täitmiseks tuleb ületada omavalitsuste piire ning mida üheskoos teha
on otstarbekam, lähtudes maakonna
arengust.
Praegu seisab maavalitsus rinnutsi
ülesannetega, mis võiksid olla ja peaksid olema omavalitsusliitude mure 
maakonna arengukava koostamine,
infrastruktuuride kaardistamine ja
planeerimine, maakonna ühistranspordi, hariduse (gümnaasiumi ja kutseharidus), terviseedenduse, noorsootöö ja kultuuri korraldamine jne.

Ringiga sealsamas tagasi
Usun siiski parimat  et me ei tee
ümberkorraldusi läbi mõtlemata ega
kiirustades. Mõtleme järele, kas on
mõistlik jagada maavalitsuse ülesanded ministeeriumidele ja omavalitsustele, kus esimesed peavad ülesannete
täitmiseks võtma lisatööjõudu ning
looma maakondadesse oma esindusi
ja viimased jääksid oma kasvava koormuse tõttu üha nõrgemaks.
Sel moel jõuame ühel päeval hoopis reformini, mis kokkuhoiu huvides
liidab ministeeriumide esindused
maakonnas üheks asutuseks, ning tõenäoliselt hakkab see kandma uut ja
kõlavat nime  maavalitsus. Rahvaliit on küll enam kui kindel, et tugev
omavalitsussüsteem on Eesti tasakaalustatud arengu alustala.

Võimulepe
kui kompromiss

Mõnusalt kained
Olgu alkohol hinnatud kui põhjamaise kinnisuse avaja, selgelt mõelda on võimalik siiski vaid kaine peaga,
kirjutas Järvamaa Teataja.
Kehtestada politseiprefekti ettepanekul alkoholimüügi keeld on maakonnas esimene niisugune piirang.
Kuigi suurem hulk inimesi suhtub asjasse mõistvalt,
on neidki, kes leiavad, et keeld on liig mis liig. Teised
on jälle rõõmustanud, et kord on ka külapoeesine pink
õllejoojatest tühi ja töömehed päeva lõpuni kained.
Politseistatistika räägib samuti selges keeles, et vähemalt seekord läks keeld asja ette. Tavaliselt rohke
alkoholitarbimise pärast ette kardetud volbriöö möödus imerahulikult ja peale kiirusemõõtmise politseinikel justkui muud teha polnudki.
Vahelduseks on kaine maakond igatahes päris mõnus koht. Mõnigi inimene on isegi arvanud, et niisuguseid keeluaegu võiks meil rohkem olla.
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äbirääkijail on koalitsioonilepingu sõlmimiseks kaks tuge.
Kõigepealt valimistel antud lubadusedideed ja teiseks valijate antud hääled. Maailmavaated on erakondadel, teadagi, erinevad ning ka lubadused seetõttu vastakad. Kõige keerukam ongi ühe leppe sõlmimisel siduda omavahel eri suundadesse minevaid arvamusi. Teinekord tuleb aga
leida kompromisse ühe ja sama probleemi lahendamiseks mõeldud, kuid
eri mõtete vahel.
Toon siinkohal näite koolieelsete
lasteasutuste ehk rahva keeli lasteaedade asjus tehtud kompromissist.
Nii sotsiaaldemokraadid kui ka reformierakondlased näevad suurt probleemi selles, et meil on puudu lasteaiakohtadest. Töö ja pereelu parem
ühitamine on kõige tõhusam võluvits
sündimuse suurendamiseks. Kui see
võimalus puudub, jääb laste saamine
emaleisale paremaid aegu ootama.
Kehtivate seaduste alusel on kõik
koolieelseisse lasteasutustesse puutuv
kohaliku omavalitsuse ülesanne. Reformierakond nägi lahendust selles,
et toetada riigieelarve rahaga uute lasteaedade ehitust, ja lubas valijaile selleks mõeldud investeerimisfondi loomist mahuga 400 miljonit krooni aastas.
Sotsiaaldemokraadid nägid lasteaiakohtade puuduse kõrval probleemi ka alushariduse kvaliteedis. Selle

tähtsaim osa on lasteaiaõpetajate palk,
mis peaks olema kindlasti sama suur
kui põhikooliõpetajail. Ilmakodaniku
targaks saamine algab juba lasteaias
ja kui omavalitsustelt õpetajale makstav palk on erinev, on kindlasti erinev
ka kooli astuvate laste valmisolek edasiseks õppimiseks. Võrdsete võimaluste loomine hariduses peab algama
varem, kui heliseb esimene koolikell.
Meie pakkusime lahenduseks koolieelsete lasteasutuste õpetajate palkade maksmise kohustuse ülevõtmist riigile ning sellest kohalike omavalitsuste eelarvetesse jääva raha kasutamist
uute lasteaiakohtade loomiseks.
ompromissi leidmine kahe
idee vahel algas läbirääkimiste esimesel päeval ja lõppes
viimasel. Reformistid ei pidanud vajalikuks linnade ja valdade õigustes
ja kohustustes muudatusi teha. Nende mõtet toetas ka kohalike omavalitsuste tulubaasi tõhus ja järjepidev
kasv. Sotsiaaldemokraatidele oli aga
tähtis võrdsete võimaluste loomine
hariduse saamisel sellest olenemata,
millises linnas või vallas laps elab,
ning sellega seoses ka õpetajate palkade tõstmine.
Nii sündiski valitsusliidu programmi säte, mis kõlab nii: Loob lasteaiakohtade arvu suurendamiseks ning
lasteaiaõpetajatele põhikooliõpetajatega võrdse alampalga maksmisele

kaasaaitamiseks uute lasteaedade ehitamise riikliku investeeringute programmi Igale lapsele lasteaiakoht!
400 miljoni krooni suuruses aastamahus ning algatab seadusemuudatused,
mis aitavad lahendada lasteaiakohtade nappust.
Inimkeeli tähendab see, et kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused lasteaedade asjus ei muutu. Riik
toetab omavalitsusi 400 miljoni lisakrooniga aastas. See raha peab aitama kaasa nii lasteaiakohtade loomisele kui ka sellele, et õpetajad lasteaedades saaksid oma töö eest väärilist palka.
Kindlasti peab aga arvestama, et
lasteaiakohtade loomisel ja õpetajaile väärilise palga maksmisel seni esirinnas olnud linnad ja vallad ei oleks
oma mõistliku tegevuse tõttu halvemais oludes kui need omavalitsused,
kus pole sellele küllaldast tähelepanu pööratud.
Riigi ja omavalitsuste õiguste ja kohustuste täpsustamine ning sellele
rahalise katte leidmine on igal aastal
valitsuse ja omavalitsusliitude läbirääkimiste teema. Küllap saavad seal
ka kõik id lõplikud täpid peale.
Peaasi on, et ühelgi perel ei jääks
laps tulemata seetõttu, et tööle tagasi
ruttaval emal pole last kellegi hoole
alla usaldada. Ja et esimesse klassi
minevail lastel oleks kõik eeldused
viitele õppimiseks.

Ootame teie arvamusi: Lääne Elu, Posti 30, 90504 Haapsalu, tel 473 7222, 473 7111, info@le.ee
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Haapsalu linn õnnitles
vastseid lapsevanemaid
Läinud reedel võõrustas Haapsalu linnavalitsus kultuurikeskuses vastseid lapsevanemaid.
Kutse said need Haapsalu
pered, kus sündis 2007. aasta
esimeses kvartalis laps. 24
kutsutust oli kohal 17 ja see on
hästi, ütles Haapsalu linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiuosakonna juhataja Eve Lemmsalu.
Peredele esinesid Päikesejänku lasteaia laulu ja tantsupõnnid. Iga pere sai just selleks puhuks valmistatud tassi, taldriku ja kausikese. Need on tellimisel tehtud ja selliseid poest
ei saa, ütles Lemmsalu. Umbes tunni kestnud vastuvõtt
lõppes kohvilauas.
Säärast vastuvõttu korraldas
linnavalitsus esimest korda ja
kavatseb ürituse muuta traditsiooniks. Lemmsalu sõnul tuleb
järgmine vastuvõtt augustis,
sest suvel, juunis, on pered
puhkamas. Enne aasta lõppu
jõuab siis veel korra teha.

Kaie Ilves

Väikeste ilmakodanike vastuvõtu kavatseb linnavalitsus muuta traditsiooniks. ARVO TARMULA

Enamik europrojekte jäi rahata
Lehte Ilves
lehte@le.ee

Vaid kahel läänlaste projektil
on lootust saada Euroopa rikaste riikide abifondist 16 miljonit krooni, kuigi Läänemaalt
tuli kümme taotlust kokku ligi
saja miljoni krooni eest.
Keskkonnakaitse ja säästva
arengu valdkonnast pääses
edasi Lihula Soojuse projekt,
mis kavandab Lihula kütmist
taastuva biokütuse ehk heina,
põhu ja pillirooga. Selleks küsis Lihula Soojus 389 861 eurot
ehk 6 miljonit krooni.
Selles valdkonnas ei mahtunud edasipääsnute hulka OÜ
Citycorp Invest, kes küsis üle
poole miljoni euro Haapsalu
endise naftabaasi jääkreostuse
kõrvaldamiseks. Citycorp Invest kavandab Jaama oja kaldale uut elamupiirkonda.
Tervishoiu ja lastehoolduse
valdkonnas pääses edasi Haapsalu linnavalitsuse projekt, mis
näeb ette linnastaadioni uuen-

damist. Linnavalitsusel on lootust saada üle 10 miljoni krooni ehk 653 749 eurot.
Staadionile on kavas teha
kunstmuruga jalgpalliväljak ja
muid väljakuid.
Kogu projekt maksab 12 miljonit krooni, ütles linnavalitsuse arendustöö spetsialist Maie
Heidemann.
Teised läänlaste selle valdkonna projektid ei pääsenud
edasi. Lihula Vara taotles üle
kahe miljoni euro spordirajatiste uuenduseks. Risti vallavalitsus küsis ligi 400 000 eurot
spordiplatside tarvis.
Lääne maavalitsus küsis ligi
500 000 eurot Haapsalu väikelastekodu kõrvale Kastani tänava äärde sotsiaalkorteritega
noortekodu rajamiseks.
Uut rahastusallikat peab otsima ka Kullamaa vallavalitsus,
kes soovis saada laste ja noorukite riskikäitumise ennetuspiirkonna loomiseks ligi 1,5
miljonit eurot.
Kultuuripärandi valdkonna

projektidest jäi välja Ridala
vallavalitsuse oma. Viimane
küsis 1,3 miljonit eurot ehk 42
miljonit krooni, et kujundada
Uuemõisa mõisahoone valla
haridus ja kultuurikeskuseks.
Edasi ei pääsenud ka MTÜ Arheoloogiakeskus, kes taotles
300 000 eurot, et uurida ja eksponeerida Matsalu lahest leitud keskaegse laevavraki osi.
Inimressursi arendamise
valdkonnas jäi napilt välja
Samaaria Eesti Misjoni projekt
kinnipidamiskohtadest vabanevate inimeste turvakodu rajamiseks. Saamata jääb neil ligi
400 000 eurot (6 mln kr).
Samaaria Eesti Misjoni direktor Toomas Vallimäe selgitas, et selle rahaga oleks saanud Haapsalu ja Pärnu turvakodule ventilatsiooni ja küttesüsteemi.
Viimane variant on laen,
vastas Vallimäe küsimusele,
kuidas nad turvakodu ehitusega hakkama saavad. Siiani oleme laenuta läbi saanud.

valvanud Läänemaa politseinikud on sellest kolmapäevast
jälle kodus.
Politseinikud puhkavad, ütles Haapsalu jaoskonna juht
Ahti Olesk, kes valvas Tallinnas korda ühes rivis oma alluvatega ja puhkab samuti.
Puhkus kestab, kuni olud riigis on rahunenud, selgitas
Olesk. See tähendab, et kui tekib vajadus, kutsutakse nad
taas appi.
Läänemaalt olid Tallinnas
vaid meespolitseinikud. Viga
neist keegi ei saanud. Kus täpselt läänlased märuli ajal olid,
Olesk ei täpsustanud.
Tegime oma tööd, ütles
Olesk. See polnud küll meie
igapäevane töö, aga olime selleks valmis.
Olesk ütles, et ei taha juhtu-

nust täpsemalt rääkida, sest aeg
ei ole emotsionaalsete hinnangute andmiseks küps ja kõik
pole veel lõppenud.

LÜHIDALT

Haapsalu sai juurde
37 abipolitseinikku
Pärast üleskutset on soovinud
abipolitseinikuks hakata 37
inimest, ütles Haapsalu politseijaoskonna pressiesindaja
Tiia Laar.
Abipolitseinikud olid meil
ka enne, kuid hea meel on tõdeda, et inimesed hoolivad
maast, kus nad elavad, ja on
valmis pakkuma abi korra tagamisel, ütles Laar.
Volbriööl korraldatud politseioperatsioonist võtsid politseitöötajate kõrval osa ka abipolitseinikud ja piirivalvurid.
Lehte Ilves

Politseinikud on
Tallinnast tagasi
Tallinnas rahutuste ajal korda

Lehte Ilves

Lääne malev täieneb
uute liikmetega
Üleskutset liituda praegusel
äreval ajal Kaitseliiduga on
Läänemaal järginud üle kümne inimese, ütles Lääne maleva pealik Arnold Juhans.
Nende seas on meremehi,
arheolooge ja ajaloolasi, töölisi
ja mitme muu eriala inimesi,
ütles Juhans. Ta lisas, et palju
on helistajaid, kes küsivad,
kuidas Kaitseliiduga ühineda.

Lehte Ilves

Samaaria Eesti Misjon ehitab
Haapsallu Pargi ladude piirkonda turvakodu. Ehitajad on
needsamad, kes seal ka elama
hakkavad. Euroopa sotsiaalprojekti abiga saavad nad ehituskoolitust ja muud abi.
Vallimäe lootis, et 19 kohaga
turvakodu saab sel aastal valmis. Maja on katuse all, praegu
pannakse laudist.
Euroopa Liidu uute riikide
järeleaitamiseks annavad raha
liitu mittekuuluvad Norra, Island ja Liechtenstein. Eestile
on eraldatud 364 miljonit krooni, kuid taotlusi tuli ligi 13 korda rohkem ehk 4,6 miljardi
krooni eest.
Edasipääsenud projektide
kohta ei saa veel kindlalt öelda, et need ka raha saavad. Rahandusministeerium järjestas
esitatud projektid pingeritta ja
edastab materjali doonorriikidele, kes langetavad otsuse oktoobriks, selgitas rahandusministeeriumi välisabitalituse juhataja kt Katre EljasTaal.

Lääne Elu
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Valmimas on Haapsalu
turismi arengukava
Lehte Ilves
lehte@le.ee

Haapsalu äripäevade avapäeval peetud turismifoorumil tutvustas linnavalitsuse kultuurijuht Triin Toompuu peatselt
valmivat Haapsalu linna turismi arengukava.
Aastani 2015 vaatav arengukava näeb Haapsalus kolme
peamist turismivaldkonda.
Üks on kuurorditraditsioonil
põhinev spaa ja lõõgastusturism, mida saab täiendada loodus ja aktiivse puhkusega.
Teine suund on Haapsalu
kui kultuuriturismi sihtkoht.
See on mõeldud peamiselt Eesti elanikele; välismaistele turistidele annavad siinsed kultuuriüritused lisaväärtust.
Kolmas suund on Haapsalu
ajaloopärand: linnus, raudteejaam, kuursaal, promenaad,
muuseumid jms, tutvustas
Toompuu. Selles valdkonnas
kavandatakse muuseumide
omavahelist koostööd. Et Haapsalu oleks populaarne õpilasekskursioonide sihtkoht, tahetakse reklaamida linna muu
hulgas ka Õpetajate Lehes.

Arengukava koostajad peavad Haapsalut sobivaks seminaride korraldamise paigaks.
Seminarist vaba aega saaks
veeta linna kultuuriobjektidega tutvudes või veekeskuses jm
lõõgastudes.
Aastal 2009 on Haapsalus
taas juubelipidustused, linn
saab 730 aastat vanaks.
Turunduse seisukohalt tasub juubelipidustusi korraldada, ütles Toompuu.
Kava näeb ette, et tuleval
aastal on Haapsalus saadaval
omanäolised suveniirid. Selleks kavatseb linnavalitsus korraldada konkursi. Ka Haapsalu salli turundamist tahetakse
parandada.
Maavanem Sulev Vare juhtis tähelepanu, et arengukava
on liiga suvekeskne, ja tahtis
teada, mida võetakse ette turismihooaja pikendamiseks. Vare
sõnul on Haapsalus head sportimisvõimalused, needki aitaksid hooaega pikendada.
Turismi arengukava kinnitab linnavolikogu ja seejärel
saab arengukava lugeda ka linnavalitsuse koduleheküljelt internetis, ütles Toompuu.

Aita pimedal näha!
Haapsalu lasteraamatukogus
oli möödunud nädalal kirjanduse päev, kus tutvustati ka
kombatavat raamatut nägemispuudega lastele. MTÜ Kakora
juhataja Sülvi Sarapuu oli kohapeale toonud mitu huvitavat
lasteraamatut. Tegelased olid
nagu kokkuköidetud nukud.
Käega katsudes saab pime
inimene ettekujutuse, milline
näeb välja Lumivalgeke või
milline kuri hunt, pajatas Sarapuu ja lisas, et need raamatud on peamiselt soomlaste
tehtud ja küllaltki kallid, kuni
6000 kr tükk.
Soomlased pööravad vaegnägijaile suurt tähelepanu ja
neil käib edukalt ka kirjeldustõlkide koolitamine.
Kirjeldustõlgid aitavad mittenägijail aimu saada näiteks
filmide ja teatrietenduste visuaalsest küljest. Kirjeldaja
pajatab sellest muidugi hetkel,
mil tegelastel pole otsest dialoogi. Samuti on kirjeldustõlgid vajalikud kunstinäitustel
ja muuseumides, et taieseid või

eksponaate mittenägijale ilmekalt kirjeldada.
Muidugi nõuab see töö oskusi ja ka annet, sest kirjeldamisel tuleb eelkõige lähtuda olulisest, mitte takerduda pudi
padisse.
Me kutsume kõiki huvilisi
õppepäevale, mida me ise nimetame kirjeldustõlkide pilootpäevaks, tutvustas Sarapuu lähiplaane.
Esimene säärane päev leiab
aset Tallinnas esmaspäeval, 7.
mail. Päev algab kell 10.30.
Osavõtumaks on 50 krooni.
Õppejõud on Soomest ning
õppimine käib inglise, soome
ja eesti keeles. Kõike kommenteerib Sülvi Sarapuu.
Kui kellelgi tekib huvi, on
ta 7. mail oodatud Tallinnas Lai
tänav 13. Õppepäev peetakse
Tallinna ülikooli kunstide teaduskonna majas, täpsustas Sarapuu ja lisas, et kirjeldustõlgi
oskused on üldjuhul hästi tasustatud.
Aivo Paljasmaa
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Pihl: politsei on
valmis võimalikeks
rahutusteks 9. mail
Siseminister Jüri Pihli kinnitusel on politsei valmis
võimalikeks rahutusteks 9.
mail, kuid ta avaldas arvamust, et Eesti sisejulgeolek
on raskemast punktist üle
saanud. Pihl avaldas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil arvamust, et
inimesed ei lähe kaasa internetis levivate üleskutsetega meeleavalduste korraldamiseks. Kutsun inimesi provokatsioonidele
mitte alluma, ütles siseminister.
Pihl märkis, et korrakaitsejõudude põhieesmärk on
tabada rahutustele õhutajad. Praegu kahtlustab politsei rahutustele kihutamises rohkem kui kümmet
inimest.

Saarte Liinid hakkab
pakkuma tasuta
internetti
Praamijärjekordades seisvatel sülearvutiomanikel
hakkab aeg edaspidi kiiremini kulgema, sest Saarte
Liinid alustab juba lähiajal
parvlaevasadamates tasuta traadita internetiühenduse pakkumist.
Ka Väinamere Liinid on
tulnud välja plaaniga alustada MandriEesti ja saarte vahel kurseerivail parvlaevadel WiFi pakkumist.
Ettevõtte juhataja Urmas
Treiel ütles, et esimese
sammuna luuakse WiFi leviala Hiiumaa ja mandri
vahel sõitval St Olal.
Ühe võimalusena kaalub Väinamere Liinid laevadel traadita interneti levialade loomist koostöös
Hiiu maavalitsusega, kes on
lubanud aidata ka rahastamisel. Sellisel juhul tuleks
internet tasuta.

Eesti üksused
Afganistanis
vahetuvad
Neljapäeva õhtul lendasid
Afganistani kuuekuulisele
NATO juhitud operatsioonile jalaväekompanii Estcoy4, demineerimismeeskonna EODT11 ja logistilise toetuselemendi NSE
3 kaitseväelased.
80liikmeline kapten
Andrus Merilo juhitav jalaväekompanii, 15liikmeline kapten Sven Pooli juhitav logistiline toetuselement ja 10liikmeline kapten Harri Terase juhitav
demineerimismeeskond
hakkavad teenima rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude koosseisus
Afganistani lõunaprovintsis Helmandis.
Eile varahommikul saabusid Eestisse tagasi möödunud aasta novembris
teenistust alustanud sadakond kaitseväelast.
BNS, EPL Online
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Linnugripitekitaja muudab
aja jooksul kuju
Euroopast, Aafrikast ja Lähis
Idast võetud H5N1 viiruse proovid näitavad, et viirus erineb
tunduvalt oma Aasiast pärit
eellasest ning arvatavasti nakatab imetajaid palju kergemini.
Linnugripitekitajat leidub
nii Aasias, Aafrikas kui ka
Euroopas ja nii puudutab see
suurt osa maailma rahvast. Vastukaaluks 2006. aastale ei andnud linnugripp endast sel talvel Euroopas märku, küll aga
oli surmajuhtumeid Egiptuses
ja Aasias ning haiguspuhanguid Aafrikas ja LähisIdas.
Teadlased kasutavad kõikide Euroopas, LähisIdas ja Aafrikas levinud linnugripitekitajate ühisnimetusena emaviiruse lühendit. Emaviirusel
on üks, Aasiast pärit eellane,
millest ta juba märkimisväärselt erineb, nagu näitas H5N1
viiruse proovide võrdlus.
Teadlased, nende seas Ilaria
Capua WHO linnugripilaborist
Paduas ja Steven Salzberg, on
uurinud ja võrrelnud Euroopa,
Aafrika ja LähisIda viiruseproove nii omavahel kui ka
Aasiast võetud proovidega.

Viiruse metamorfoos
teel läände
Esimest korda on teadlased
uurinud kõigist neist paigust
pärit viiruste pärilikkust, ütles Marylandi ülikooli teadlane Salzberg. Senised geeniuuringud on suuremalt jaolt
hõlmanud vaid KaguAasia
linnugripitekitajat. Just sealt
arvatakse viirus olevat lääne
poole rännanud.
Meie analüüside järgi asub
viiruse läte kas Venemaa
Aasiaosas või Hiina Quinghai
provintsis, ütles Salzberg.
Oma teekonnal KeskAasiast
Venemaa Euroopaossa ja LähisItta on viirus kolm korda
muutunud. Avastasime, et
emaviiruse tüvi on hargnenud kolmeks üksteisest sõltumatuks haruks, kinnitas
Salzberg. Just üks neist tüvedest on põhjustanud surmajuhtumeid nii Iraagis kui ka Egiptuses.

VÄLISMAA

Venemaa saatkonda
Stockholmis loobiti
kividega
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Linnugripitekitajat uurinud
teadlased on koostanud viiruse sugupuu. Proovide järgi on
eri paikadest leitud viirused
omavahel lähisuguluses. H5N1
sugupuu koosneb kolmest peaharust, kaks neist esinevad
vaid Aasias, kolmas on ema
viiruse tüvi. See omakorda jaguneb kolmeks allharuks, mis
on omavahel palju lähemas suguluses kui kahe Aasias esineva põhitüvega.

Geenid kombineeruvad
omavahel
Viiruste puhul kulgeb aeg teisiti, uurijad näevad neid vaadeldes oma silme all evolutsiooni, kus viirus produtseerib
järglasi uskumatu kiirusega.
Tihti esinevad mutatsioonid
võivad sageli haigustekitajale
kasuks tulla. Mutatsioonide
kandjad paljunevad edasi
sama ruttu ja pärandavad muutused oma järglastele. Just sääraste muutuste analüüsile toetuvad linnugripitekitajat uurinud mikrobioloogid.
Gripiviirused valdavad veel
teistsugustki trikki  nad suudavad geene omavahel kombi-

neerida. Eri tüved ristuvad ja
segavad geenid ära. Proovid
näitavad, et ka emaviiruse
kaks tüve on hiljuti oma pärilikkust kombineerinud. Marburgi ülikooli mikrobioloogi
HansDieter Klenki sõnul pole
selles midagi üllatavat. Ta on
jälginud Capua ja Salzburgi
tööd ja väidab, et täpselt samamoodi kui H5N1 käitub ka gripiviirus.
Just säärane käitumisviis
sunnib aga inimest viirust respekteerima. Linnugripitekitajad katsetavad pöörase kiirusega, missugused geenikombinatsioonid annavad neile olelusvõitluses suuremaid eeliseid.
Olles uurinud ja võrrelnud
kolme emaviiruse allharu
nende ühise, muide, Lõuna
Koreast leitud Aasiaeellasega,
leidsid teadlased, et mutatsioone iseloomustab muu hulgas ka
suurenenud valmisolek nakatada imetajaid.

H5N1 nakatab kasse ja
inimesi

inimesi ja tõi seal kaasa ka surmajuhtumeid. Kaks Korea
proovi näitasid, et viirus nakatab küll kasse, kuid pole neile
surmav.
Teadlaste sõnul on emaviirus niisama nakkav kui vana
Aasiatüvi. 2006. aasta keskpaigani on nakatunud 34 inimesest
surnud 15. WHO 11. aprilli seisu andmete järgi on linnugrippi nakatunud 291 inimest, neist
172 on surnud, 26 surmajuhtu
oli väljaspool Aasiat. Globaalselt võttes ei tähenda need arvud midagi muud kui üksikjuhte ja linnugrippi peetakse
endiselt loomataudiks.
Viroloogid kardavad siiski, et
haigus võib areneda pandeemiaks, mis nõuab sadu tuhandeid või isegi miljoneid inimelusid. Capua ja Salzbergi sõnul võib viirus muteeruda ning
hakata levima inimeselt inimesele. Nende leitud hargnevad
sugupuud ei kanna just julgustavat sõnumit.

Spiegel Online,
tõlkinud Kaie Ilves

H5N1 tabas 2006. aasta talvel
Austrias ja Saksamaal kasse,
Egiptuses, Iraagis ja Türgis aga

Prantsusmaa soovis oma riigipeana
tunnustada Inglise kuningannat
BBC teatel taotles Prantsusmaa
50 aastat Briti riigiarhiivis tolmunud ja ammu unustatud
plaani järgi poliitilist liitu Inglismaaga 1957. aastal mõned
kuud enne EMÜ sündi.
BBC teatel tegi Prantsuse
peaminister Guy Mollet oma
Briti kolleegile Anthony Edenile Londonivisiidil 1956. aasta 10. septembril asjaomase ettepaneku. Alternatiivina pakkus Mollet juba septembris
võimalust Inglismaaga ühineda. Kummalegi ettepanekule ei
järgnenud otseseid samme ja
plaan tolmus aastakümneid
Briti arhiivis.
Üsna kohe pärast Mollet ettepanekut võttis Prantsusmaa
uue kursi. 1957. aastal lõi ta
koos Saksamaa, Itaalia ning

Beneluxi riikidega Roomas
ühenduse, millest sai hiljem
Euroopa Liit.
BBC saate järgi oli sotsialistist Mollet Britimeelne ja imetles Inglismaad. Peale selle vajas ta seljatagust suhetes Egiptuse presidendi Gamel Abdel
Nasseriga nii tollase Suessi
kriisi kui ka sõltumatu Aleeria
küsimuses.
Kuigi Eden Mollet ettepaneku tagasi lükkas, vaimustas
teda kolleegi pakutud alternatiiv  ettepanek Inglismaaga
ühineda. Dokumentide järgi ei
välistanud Eden seda võimalust. Mollet aga näis uskuvat,
et Prantsusmaa tunnustabki
170 aastat pärast revolutsiooni
riigipeana Inglise kuningannat.
Plaan jäi siiski vaid riiulile

tolmu koguma. Prantsuse riigiarhiivis pole sellest BBC saatejuhi Mike Thompsoni sõnul jälgegi. Briti sellekohased paberid olid aastakümneid salastatud, nüüd paarkümmend aastat küll ligipääsetavad, kuid
seni tähelepanuta jäänud.
Thompson pühendas teemale terve saate, milles viitas ka
ühele varasemale kahe riigi
abielule  faktile, et 1904.
aastal leppisid Prantsusmaa ja
Inglismaa formaalselt kokku
oma koloniaalmõjupiirkondades. See liit kindlustas riike
Saksamaa vastu ja tagas kahe
maailmasõja aegse relvavendluse.
Spiegel Online,
tõlkinud Kaie Ilves

1957. aastal külastas kuninganna Elizabeth II Austraaliat. Ka Prantsusmaal unistati temast.

Venemaa saatkonda Stockholmis loobiti kividega, vahendasid neljapäeval uudisteagentuurid ItarTass ja
TT. Tundmatud huligaanid
heitsid munakive üle saatkonna aia. Kivid maandusid
parkimisplatsil ja laste mänguväljakul. Neli saatkonna
autot sai kahjustusi.
Kohe pärast juhtunut polnud infot, kas kivide loopimine võib olla seotud kolmapäevase ründega Rootsi
suursaadiku vastu Moskvas.
Märatsejad üritasid rünnata Rootsi suursaadikut, kui
ta oli teel Eesti saatkonda.
Ööl vastu neljapäeva loobiti kividega Eesti saatkonda Moskvas. Vene noored
kogunesid ja karjusid ka
Eestit toetava Gruusia saatkonna ees.

Poola jätab punamonumendid vaid
sõjaväekalmistuile
Poola kultuuri ja rahvapärandiministeerium koostab
mai keskpaigaks seaduseelnõu, mis võimaldab kommunistliku ikke jäänused
avalikest kohtadest eemaldada.
Poola rahvusliku pärandi kaitse hakkab sisaldama
(Nõukogude) monumentide
likvideerimist avalikust
ruumist, ütles Interfaxile
kultuuriministeeriumi esindaja Jan Kasprczyk.
See ei puuduta aga vähimalgi määral mälestusmärke, mis asuvad sõjaväekalmistutel, lisas ta.

Hiina matab Harbini
linnas ümber
Nõukogude sõdurid
Hiina alustab töid Harbini
linnapargis asuva Nõukogude sõdurite matmispaiga
üleviimiseks äärelinnas
asuvale kalmistule. Venemaa Hiina suursaadiku Sergei Razovi sõnul toimub
ümbermatmine VeneHiina
kokkuleppe kohaselt sõjamemoriaalide valdkonnas.
Hiinasse on maetud üle
14 500 Nõukogude sõduri,
neile on püstitatud üle 50
mälestusmärgi 45 Hiina linnas.

Ahmadinejad: Iraan
ei peata tuumatöid
Iraan ei allu rahvusvahelisele survele ega peata tuumaprogrammi, teatas president Mahmoud Ahmadinejad neljapäeval.
USA, Suurbritannia,
Prantsuse, Saksa, Vene ja
Hiina kõrged ametnikud ähvardasid kolmapäeval Iraani uute ÜRO sanktsioonidega, kui too keeldub peatamast uraani rikastamist,
mida seostab Lääs plaaniga
valmistada tuumarelvi.
ÜRO on detsembrist peale kehtestanud Iraanile kahed sanktsioonid.
Iraan ei ole seni soostunud
tuumatöid peatama, kinnitades, et vajab rikastatud
uraani elektrienergia tootmiseks.
BNS
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Suvekodust peeneks hotelliks 
viis korrust ema Kalliga kahasse
Puhkekohaks leidub palju mugavamaid ja odavamaid paiku kui mõisaaegne tuulik
Kaie Ilves
kaie@le.ee

Pivarootsi tuulik väikese puhkekülaga asub Virtsu lähedal Kõmsi
Pivarootsi teekäänaku taga, 500 meetrit merest. TallinnaVirtsu magistraalile veski ei paista. Hulk lõunaläänlasigi teab paika vaid umbkaudu. Et
kuskil on. Suvel käis paar prouat auto
pealt toidukraami ostmas. Kohalikud
nad küll ei olnud. Vist veskist siis,
kinnitab rändkaupluse Sirje, kes täpselt ei tea. Aga pidada uhke asi olema.
Kui õige teeots käes, ilmuvadki 15
meetri kõrguse mõisaaegse Hollandi
tüüpi tuuliku tiivad teekäänaku tagant nähtavale. Ootamata ja üsna viimasel hetkel. Selleks ajaks arvab otsija, et on lootuseta eksinud. Tagasi
pole ta pööranud sellepärast, et pole
nagu kuhugi pöörata. Kitsas tee kah.
Karl Ristikivi lapsepõlvemaana on
paik teada kui pärapõrgu. Lähem suurem asula on paarikümne kilomeetri
kaugusele jääv pisike Lihula. Suured
linnad nagu Pärnu ja Haapsalu on ikka
väga kaugel. Tallinnast rääkimata.
Seda ootamatum ja kummastavam tundub seal asuv majesteetlik valge veski  esialgu suvekoduks plaanitud
peen kolmetärnihotell.

Veskist käib jõud üle
Puhkekohaks leidub veskist mugavamaid ja odavamaid paiku, ütleb
Pivarootsi tuuliku omanik ja muidu
pärnakas Peeter Pung, ehitusmeister
ja firmaomanik, kes seitse aastat tagasi tuulikuvare ära ostis ja korda tegi,
alguseks seda suvekoduks mõtles, aga
välja kukkus kolmetärnihotell.
Napile hektarile veski ümber mahuvad väikesed puhkemajad, püstkoda ja saun, tenniseväljak ja minigolfirajad, rannavolleplats ja laste mängumaja. Ruuminappuse kohta ütleb peremees, et ongi hea, muidu ehitaks lolli peaga kogu aeg midagi juurde. Nüüd,
kui Pung sauna ees õhtupäikese paistel istub, on kogu valdus ilusti pilgu
all. Tuulikus läheb aga kolmas hooaeg.
Paiga leidis Pung nii, nagu paiku
ikka leitakse. Sõidad, vaatad, meeldib, hakkab painama. Kukeranna tuuliku korda teinud, müüs ta selle sakslastele. Siis tuli Pivarootsi. Pung teab,
et tuulikust käib jõud üle. Mõisast
näiteks ei käi.
Tuulikud, paraku, kipuvad iseloomu näitama. Pivarootsi oma lihtsalt
kavaldas ennast Punga käes suvekodust hotelliks. Esialgu tuli veskivare
mulla seest välja kaevata ja sellega
sai Pung hakkama raskusteta. Kui
krohv teist korda paekiviseinalt maha
tuli  tuulikul pole ju katust peal ,
siis mõtlesin, et suvekoduks pidada
on ta kallis.

Tuulik emaga kahasse
Tuulikut peab Pung emaga kahasse.
Ema Kalli teeb toidud ja hoiab veskil
silma peal. Kui vaja ja poiss parasjagu ära linnas on. LääneEesti võsa ja
madal maa lõuna poolt pärit prouale
õieti ei meeldi. Kadakased rannakarjamaad ja meri aga küll. Küll siin on
ilus, ütleb Kalli, kes mõnikord sõbrannaga tuuliku väljakul törtsu tennistki mängib, et luidliikmeid liigutada.
Retseptid on kõik Kalli omad ja
imelike nimedega. Näiteks palava päeva jook, läänlase maius ja tuuliku

kuklid. Sõira teeb proua ise ja kamavahtu. Selliseid mujalt ei saa. Ikka
veski moodi, pole mõtet vigurdada,
ütleb Kalli. Küsimusele, kas ta ei karda, et keegi tuuliku koduleheküljel
olevaid retsepte omatahtsi kuritarvitab, vastab Kalli: Las nad teevad. Ega
neil ikka minu moodi välja tule.
Kõige tähtsamad on õige tuju, õige
tegija ning õiged sööjad. Ja see, et igale toidule tuleb tsipakene võid ja suhkrut sisse panna.
Kui on rohkem rahvast, kutsub Kalli abilise. Rohkem on nii paarkümmend inimest, sest veski alumise korruse söögitoa pika laua taha üle selle
ei mahu. Ega siis inimest saa söömata
teiste järele ootama jätta.
Ema teeb üksi mitme inimese töö
ja räägib viipekeeles inglist, saksat,
soomet, rootsit ja hispaaniat, loetleb
Peeter keeli. Aru on nad siiani saanud, ütleb Kalli ja kiidab, et äraminejad kipuvad kallistama ja tagasi
tulema. Silma võtab märjaks, ütleb
proua, kes veskiostu esialgu päris sõgedaks mõtteks pidas.
Poisile ütlesin, et oli seda risti nüüd
vaja. Veski oli väga lagunenud. Vene
ajal olid siin lambad sees ja sõja ajal
lõhkasid sõdurid mürske. Naabrid
vaadanud esialgu suure hämmastusega, et noor poiss ja vana naine, mis
niisugused ka ehitavad. Aga ehitasid.
Esimesed kunded tulid veskisse Tartust 2005. aasta 2. oktoobril.

Kahest veskist aitab
Veski teisel korrusel on 60 ruutmeetrit meresinist sviiti. Sakslased ei tule
terrassilt nädal aega alla, loevad seal
raamatut, vaatavad merd ja teevad vahepeal korraks asja veinikeldrisse.
Püsikliendist suursaadiku soovi järgi on sviidikamina ees jalapingid. Et
kõige noorem külaline oli kahekuine,
on ruumis ka Eestiaegne häll, milles
titt võib magada. Siin sviidis on oma
tulevasi leitud ja perelisa tehtud, ütleb Pung, aga peab saladust. Kui ei
peaks, siis enam ei tuldaks. Kolmas
korrus on päikesekollane. Seal saab
koosolekut ja muidu nõu pidada.
Sisustuses on nii, et uus ja vana kõrvu. Köögis moodne tehnika, aga Eestiaegsed kummutidrõivakirstud ja
kesteabmisaegsest, veskipõranda
alt välja kaevatud poolikust veskikivist laud. Puit ja lubjakrohvitud seinad, Ludmilla Swarzewskaja gobeläänid peal. Sinisel korrusel sinine ja
kollasel kollane.
Neljas korrus näitab 70.80. aastate
tarbeasju. Viiendal peitub galerii,
kuhu on loodusemees Peeter Vissak
andnud sõna oma fotod üles riputada.
Veskiärklitrepp on nii kitsas, järsk ja
poolikute tuhvidega, et tuleb karu
moodi jalgjalalt pätapäta astuda.
Siin saab limonaadi juua ja merd vaadata, ütleb Peeter.
Kuplialuses näitab Kalli, kui pikalt
jaanuaritorm üheksameetrised Tõstamaa saekaatris tehtud veskitiivad
tuulikust eemale kangutas. Poolteist
meetrit lükkas, aga kadakate vahele
ei viinud. Suursaadik, kes tormi ajal
veskis puhkas, ei saanudki aru, et tiivad hädas. Ütles, et kolistab kangesti,
aga muidu on kõik korras.
Kolme aasta pärast võiks veski peremehe plaani järgi olla niisama tuntud paik nagu Roosta puhkeküla.
Kaks veskit taastanud, arvab Pung, et
aitab küll. Kolmandat enam ei taha.
Kui muud ei saanud, sai mälestusmärgi iseendale.

Pärnakas Peeter Pung ostis
Pivarootsi veskivare ja ehitas
tuuliku üles. Peetri seljatagust
kindlustab ema Kalli.
2 × ARVO TARMULA
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Laikmaa majamuuseum avas
suvehooaja Kaia Kasemaa näitusega
Kaie Ilves
kaie@le.ee

Ants Laikmaa majamuuseumis
eile oma näituse avanud
haapsallane Kaia Kasemaa eksponeerib oma töid seekord koos
lapselapse Kirke Kasemaaga.
Olen õnnelik, et saan oma
näituse teha siin Laikmaa majas. See on suur au, ütles Kaia
Kasemaa, kes eksponeerib
muuseumis paarikümmet tööd,
teiste hulgas laikmaalikke Läänemaa maastikke, merevaateid
ja päevalilli. Vaatasin eile
Kaja Kasemaa päevalillepõldu
muuseumiseinal ja tundsin,
kuidas sealt tuleb sooja, märkis Ants Laikmaa majamuuseumi juhataja Helgi Ojassoo.
Viieaastaselt Kirke Kasemaalt, kes oma sõnul omandas
kunstihariduse vanaema käe
all, on väljas kaks pilti, üks
neist akrüülmaal ja teine segatehnikas kollaaitüüpi töö.

Akrüüli proovisin esimest
korda. Väga värviline oli.
Pliiatsi ja pastakaga olen vana
kala, ütles Kirke, kes sai vanaemalt loa pildid näitusele
panna, kui küsis, millal siis
tema võiks esineda.
Kaht kunstnikku, Kirket ja
Kaiat, ühendab näitusel Kaia
Kasemaa maalitud kelmikas
portree punastes dressipükstes
väikesest Kirkest, üks kass
kaenlas, teine selja taga.
Kaia Kasemaa on õppinud
Tallinna kergetööstustehnikumis, mille lõpetas 1969. aastal
kunstnikukoloristina. Aastatel 19651969 õppis ta maali
Olev Subbi ja Lilian Sinki käe
all. Töötas Haapsalu teeninduskombinaadis silmkoe ja vaibakunstnikuna. Näitustel esinenud 1967. aastast Moskvas,
Tallinnas, Haapsalus, Keilas ja
Paides. Oma suurimaks saavutuseks peab kunstnik pärltehnikas Valge Daami vaipa, mil-

le sai kingituseks Rootsi kuningas oma esimesel külaskäigul
Eestisse, sh Haapsallu.
Kaia Kasemaa näitusega avas
Ants Laikmaa muuseum oma
suvehooaja, samuti tähistab
väljapanek Ants Laikmaa 140.
sünniaastapäeva. Oleme Kaia
Kasemaaga kooliõed ja tunneme teineteist hästi. Nii kasutasimegi ära võimaluse eksponeerida Kaia loomingut, sest tahame, et muuseumis oleks väljas
ikka Läänemaa kunstnike
tööd, ütles Ants Laikmaa majamuuseumi töötaja Eha
Nõmm. Kasemaa näitus on
muuseumis väljas kuu aega.
Sellele järgnevad suvel Ülo
Telgmaa ja Heljulaine Sarnet
Zaurami näitused.

Kaia Kasemaa on jäädvustanud maalile ka oma lapseURMAS LAURI
lapse Kirke.

Valve Fihlman avas Haapsalus kaksiknäituse
Kaie Ilves
kaie@le.ee

Aprillis Kuke galeriis oma graafiliste tööde näituse avanud
Valve Fihlman eksponeerib esmaspäevast oma töid ka kolmiknäitusel Haapsalu kunstikooli galeriis.
Kunstikooli galeriis esineb
Fihlman koos Soome harrastuskunstnike AnnaMaija Nisula
ja Teija Vuontelaga. Kõik kolm
on Soome Kouvola kunstiklubi liikmed. Kolmiknäituse
mõte oli spontaanne, kuid sai
teoks ja kõik on väga rahul,
ütles Fihlman, kes elab läinud
aasta augustist Haapsalus ning
tegi Soome kunstnikele ettepaneku korraldada ühisnäitus.
Kuke galeriis eksponeerib
1942. aastal Tallinnas sündinud ja hiljem Soomes elanud
Fihlman ligi paarikümmet graafilist lehte, mis kannavad endas vanade aegade hõngu nii
tonaalsuse kui ka teemavaliku
poolest. Enamasti taimelehti,
roosiõisi jm, näiteks iiriseid
kujutav Fihlmann kasutab kohati erku rohepunast, kohati
ülitagasihoidlikku pruuni, on
filigraanne ja heas mõttes va-

namoeline. Graafika on minu
lemmik viimased kolmneli
aastat, märkis Fihlman, kes on
teinud ka akvarelli, pastelli,
õlimaali ja segatehnikat.
Lilli kujutab Fihlman ka sel
väljapanekul hulga. Olen ju
lillehull, ütles Fihlman naljaga ja märkis, et tema lemmikteema ongi loodus. Fihlmani
teema ja inspiratsiooniallikad
on ka kirjandus ja ajalugu.
Kunstikooli galeriis sekundeerivad Fihlmanile Soome
harrastuskunstnikud Nisula ja
Vuontela. Nisula, kes tegeleb
kunstiga aktiivselt 2001. aastast, on väljas viie graafilise
tööga, palju on taimetrükki.
Püüan iga päev kunsti teha,
kinnitas Nisula, kes hakkas
kunstiõpingutega agaramalt
tegelema kümmekond aastat
tagasi.
Vuontela esineb näitusel akvarellidega, kus näeb Soome
päraseid maastikke, mere ja
linnavaateid. Teiste hulgast
torkavad enim silma verevad
moonid, mis mõjuvad erksa
värvilaiguna muidu üsna tagasihoidlikus koloriidis.

Kuke galerii näitus on avatud 21. maini, kunstikooli galerii
oma (fotol) 25. maini. Mõlemad ekspositsioonid on ühtlasi
ARVO TARMULA
müüginäitused.
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Noorlauatennisistid olid
Aseris edukad

Löö kaasa! Vesiaeroobika

Jõu noortemeistrivõistlustel
Aseris osales Läänemaalt 17
lauatennisisti.
Neidude Aklassis võitis hõbemedali Anna Tievit. Teise hõbeda sai ta naispaarismängus koos Viljandimaa neiu Julia Kirpuga. Finaalmängus
kaotasid nad Eesti noortemeistritele M. L. Nurgale ja K.
Kozmale 2:3 (otsustav sett 9:11).
Neidude Bklassis tuli
pronksile Kristiina Seiton.
Tublilt mängisid tütarlaste
kõige nooremas vanuseklassis
teistest paar aastat nooremad
Karin Talving ja Kertu Saviots,
kes said vastavalt 4. ja 5. koha.

Naistega basseinis ehk Kuidas ma vees mõnulesin

Medalivõidust polnud kaugel ka poiste Dklassis Olari
Nebokat, kuid napid kaotused
tasavägistes viimastes mängudes jätsid ta viiendaks. Toomas Vestli oli 9.
Poiste C klassis sai 10. koha
Norman Madiberg, 11. oli Raiko
Söötmaa, 15. Allar Õunapuu,
17. Karel Üksvärav ja 18. Joosep Laev. Noormeeste Bklassis võitis pronksmedali Henri
Pikla, neljandaks jäi Raido
Söötmaa, viiendaks Lauri Luik
ja seitsmendaks Raido Heinlaid. Poiste Aklassis oli Janno
Soots 6. ja Marion Kivilaan 9.
Heikki Sool

Kristjan Jääts
sport@epl.ee

Päikesepaisteline hommik Kalevi spaa veekeskuses. Mõni
minut puudub kella kümnest,
heatujuline treener Liina Raska marsib reipal sammul basseini äärde suure sinise sülemiga.
Algamas on süvaveeaeroobika treening, mis tähendab, et
harjutusi hakatakse tegema nii
sügavas vees, et viilimise eesmärgil jalgadega põhjast tuge
otsida on välistatud. Enne soojendusharjutuste alustamist
saan juhendajalt suure sinise
vöö, panen selle oma keha ümber ja see hoiab mind nagu veinipudeli korki kogu 50minutilise treeningu vältel pinnal.
Raska sõnul on vööd vaja seepärast, et harjutajaid väljuks
pärast treeningut basseinist
sama palju, kui on sinna sisenenud. Harjun esmamuljel üle
keskmise ebamugava vidinaga
ümber puusade suhteliselt kiiresti. Tagantjärele mõeldes ei
kujutaks süvaveeaeroobikat
abivahendita ettegi. Samuti
sunnib vöö treenijat korgiefekti tõttu kasutama harjutusi tehes lihaste rühmi, mida tavaline sulistamine ei hõlma.

Ergutus kogu päevaks
Nagu iga korralik treening,
koosneb ka süvaveeaeroobika
kolmest osast: soojendus, treening ning lõdvestus koos venitustega.
Soojenduseks vees joostes
vaatan lapsiku uudishimuga
paremale ja vasakule ning avastan meeldivaks üllatuseks, et
mind ümbritsevad vaid kenad
naised. Miks ei taha mehepojad vette võimlema tulla, selle
kohta pakub treener Raska, et
võibolla kohutab neid sõna
aeroobika. Eelarvamused on
argadele, ütlen kõigile kahtlejaile.
Soojenduse lõppedes on süvaveeaeroobika hakanud täiesti meeldima ja ootan suure põnevusega pearooga ehk siis
põhitreeningut. Vahepeal on ka
tundi hilinejad ennast sinise
vööga ehtinud ja vette hüpanud. Kokku hulbib basseinis
koos minuga seitse harjutajat.
Umbes pooletunnine põhitreening koosneb peamiselt kõikvõimalikesse ja võimatuisse

Treener Liina Raska juhendamas vesiaeroobika tunnis osalejad.
suundadesse sooritatavaist jalalöökidest ja niisama edasi
tagasi kepsutamisest. Basseini
äärel seisva juhendaja näidatud harjutused tunduvad esmapilgul lihtsamast lihtsamad,
kuid veetakistuse ja korgist
keskosa tõttu on nende korralik jäljendamine vähemalt esimest korda osalejale küllaltki
keerukas.
Põhitreeningu lõpuks lähevad mu põsed vees rahmeldamisest punaseks nagu jõevähil
ja tunnen, et paras aeg oleks
natuke niisama lösutada. Ka
treeningukaaslaste näod on
nüüd tooni võrra jumekamad.
Treeningu lõpetuseks teeme
venitusharjutusi. Paremat magustoitu pärast pearooga on raske välja mõelda. Soovitan kõigil kaelani vees olles oma liigeseid venitada ja painutada,
sest veetakistus annab vajalikule enesepiinamisele meeldiva mõju. Viimase harjutusena palub treener Raska hoolealustel endale lehvitada ja soovib ilusat päeva jätku.
Lisateave: www.eva.ee ja
www.vesiaeroobika.ee
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ARDO KALJUVEE

Vesiaeroobika
Plussid
 sobib ülekaalulistele, rasedatele ja ujumisoskuseta inimestele;
harjutuskorda saab kohandada nii tugevaks treeninguks kui ka
leebeks taastusraviks;
 treenib kogu keha, arendab tasakaalu ja parandab rühti;
 vigastuste oht on peaaegu olematu;
 väga elamusrikas ja rahustav;
vesi lõõgastab ja toniseerib lihaseid.
Miinused
 nõuab küllaltki pikka sisseelamist;
 nii hästi, kui treener kuival maal harjutusi teeb, ei õnnestu
neid vees järele teha;
 saab harrastada vaid sügavas basseinis ja koos spetsiaalse
vestiga.
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LÄÄNE MAAVALITSUSE TEATED

SOFIA AASMA

Alkoholimüügi keeld
Avaliku korra tagamise huvides peatab Lääne maavanem alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse Lääne maakonnas 8. ja 9. mail järgmistes
müügikohtades:
 kauplused;
 rändkauplused;
 väljaspool siseruume peetavad avalikud üritused: toitlustusäri
tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole toitlustusäri siseruume paigutatud müügikohad (välikohvikud).
Lääne maavalitsus

sünd 11. märtsil
Hanila vallas

Nimi on pandud uutele
ilmakodanikele
Haapsalus

MARIAN ALPIUS

sünd 1. märtsil

sünd 9. märtsil
Martna vallas

DMITRI KRJUTKOV
MATTIAS ELMERS
sünd 8. veebruaril

MARTIN MÖLDER
sünd 6. märtsil

RAIKO KARILA

TEATED

Kuidas olla elurõõmus
8. mail kl 18 on Haapsalus Posti
37 teisel korrusel üritus teemal
Kuidas olla terve ja energiline
ning säilitada hea enesetunne pikkadeks aastateks. Osavõtust
teatada tel 5656 0451 või
521 2463.
Korraldaja

Detailplaneeringute ja
teemaplaneeringu
kehtestamine
Noarootsi vallavolikogu kehtestas 30. aprilli otsusega nr 28
Roosta III, otsusega nr 29
LarsasValle katastriüksuse, otsusega nr 30 Riinu kinnistu, otsusega nr 31 Arturi kinnistu detailplaneeringu ja otsusega nr 36
Aulepa tuulepargi teemaplaneeringu.
Noarootsi vallavalitsus

On kolm asja,
mida iga stiilne
naine vajab
— muu on
teisejärguline.
Prillid NormanOptikast.

Kõmsi kevadlaat
on Kõmsi rahvamaja esisel platsil
pühap, 13. mail kl 10.
Teave tel 525 3236.
Korraldajad

Kevadlaat Lihulas
on Lihula kultuurimaja ees laup,
26. mail algusega kl 9.
Teave tel 477 8191.
Lihula kultuurimaja

Kuldleer
Tänavu on kuldleeri oodatud
need, kes said oma leeriõnnistu-

Stiil, kvaliteet ja mood on meie prillide kõige olulisemad tunnused.
Juunikuus konsulteerib Teie tava- ja päikseprilliostu meie Rävala
salongis ajakirja “Stiil” stilist. Palun registreerige end telefonil 646 7123.

Tallinn: Rävala 6, Tõnismägi 16A, Paldiski mnt. 68 Merimetsa tervisekeskus
Pärnu Rüütli 14, Tartu Ülikooli 6, Kuressaare Kohtu 1, Haapsalu Karja 7
w w w. n o r m a n o p t i k a . e e

se EELK Martna Püha Martini koguduses 1957. aastal või varem,
aga ei ole veel kuldleeris käinud.
Kuldleeri jumalateenistus on
15. juulil kl 13 Martna kirikus.
Osalemise soovist teatada esmaspäeviti või neljapäeviti kantselei tel 479 2682.
EELK Martna kogudus

sünd 27. veebruaril

KÄTRIIN KURST
sünd 2. märtsil

LIIS SEDMAN

sünd 12. märtsil

KRIM UMAHER
sünd 16. märtsil

ALEKSEI GLUKHOV
sünd 12. märtsil

Elektrikatkestus

DAVID SUKIN

Elektrivõrgu hoolduse ja remondi
tõttu on elektrikatkestus:
7. mail kl 916 Küla AJ;
7. mail kl 910 Paliveres Haapsalu mnt 13, 5, 5A, 7, 923,
Allikmaa tee 2, 5, Keedika tee 1
5, Männi 14, Raba 4, Jaama,
Liiva, Pargi, Soo, Kooli, Metsa t,
Laada plats 1;
7. mail kl 1016 Muru AJ;
7., 10. ja 11. mail kl 916 Laiküla AJ;
8. mail kl 916 Põlde, Masina
AJ;
8. mail kl 1011 ja 9. mail kl 9
13 Kurevere, Paekivi, Sillukse,
Karjääri AJ;
8. mail kl 910 ja 9. mail kl 9
11 Niibi, Koka, Veterani, Väike
Nõmmküla, Kekkilä, Raba, AJ;
8. mail kl 1011 ja 9. mail kl 9
10 Mõisa, Nõmmküla AJ;
8. mail kl 917 ja 9. mail kl 9
11 Lonka, Liivade AJ;
9. mail kl 1214 Hara, Admani,
Möldrimere AJ;
9. mail kl 1516 Laose, Hanila,
Valentina, Kõre, Kiiratsi, Kera,
Metsavahi, Porsiku, Karjamaa,

TARVET KUKK

sünd 13. märtsil
sünd 17. märtsil

sünd 19. märtsil
Lihula vallas

MARIS PAJU

KARL MATTIAS ILLENZEER
sünd 9. märtsil
Noarootsi vallas

LAURA LAKSBERG
sünd 27. veebruaril
Ridala vallas

LISETE MIKK

sünd 2. märtsil

MAIA METSAND
sünd 13. märtsil
Taebla vallas

LISANDRA TRUUS
sünd 9. märtsil

HENRIK EILPUU
sünd 14. märtsil.

Õnne lastele ja vanematele!

TEATED
Koora, Kübareste, Tuuliku,
Pivarootsi, Kutsari, Põlde, Masina,
Kaseküla, Mäena, Türneri, Esivere, Rõuste, Sepamaa AJ;
10. mail kl 916 ja 11. mail kl
915 Tuhvli, Salu, UueVirtsu, Silde AJ;
10. mail kl 912 Särje, Loigu,
Einby, Voosi AJ.
Palume vabandust!
Fortum Elekter AS

neljap, 10. mail kl 914 Lihula mnt
ja Saare tänava ristmikul Saare
tänav.
Palume vabandust!
Eltel Networks

Sotsiaalmaja
(Kastani 7) loengusaalis on teisip,
8. mail kl 11 psühholoog Heili Laido
interaktiivne loeng.
Läänemaa Vähiühing

KIRIKU TEADE

Tänavate sulgemine
Kolmap, 9. mail kl 916 suletakse
elektrikaabli paigalduse tõttu tänav Lihula mnt ja Tamme tänava
ristmikust kuni Tamme 33 ning

EELK Martna kogudus
P, 6. mail kl 13 emadepäeva jumalateenistus kirikus, laulab koguduse koor.

REKLAAM

Laupäev, 5. mai 2007

Emad on ilusad!
Tule salon+
juuksurisalongi,
osta värvi-ja lõikuse

Foto: Olga Makina, soengustilistika Ly Duglas, salon+ Tartu

kompleksteenus
ning me kingime
Teile värvi tasuta!

Soodustus kehtib vaid Jõhvi ja
Haapsalu salon+
juuksurisalongides
Kampaania kestab
7.05 - 13.05.2007

salon+ Jõhvi
Jewe Keskus
Narva mnt.8
Tel: 33 46 911

salon+ Haapsalu
Karja 11
Tel: 47 55 004

Lääne Elu
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Haapsalu PlussMiinus,
Lihula mnt 3, tel 473 7175,
Avatud E-R 9:0018:00, L 10:0016:00.
Pakkumised kehtivad kuni 31.05.2007
või kuni kaupa jätkub.

IGA
IG
A PÄEV SAMSUNGI TOOTE OSTJALE ROLLER!
Maikuus loosime Euronicsi ja PlussMiinuse kauplustest
Samsungi toodete ostjate vahel igal päeval välja stiilse
rolleri. Loosimises osalemiseks toimi nii:
1) Osta Euronicsi või PlussMiinuse kauplusest Samsungi
tooteid vähemalt 1000.- eest.
2) Saada SMS numbrile 12166 kujul ROLLER_ostuteki
number_eesnimi_perekonnanimi.
Kuula järgmisel hommikul StarFM
3) Kuula
hommikuprogrammi. Laupäeval ja pühapäeval
saadetud SMSidele loositakse roller välja esmaspäevases
StarFM hommikuprogrammis. Võitjate nimed kuvatakse
www.euronics.ee ja
meie kodulehekülgedel www.euronics.ee
www.plussmiinus.ee.
www.plussmiinus.ee.

5999.-

Digitaalne fotokaamera Olympus FE200

6.0

Lainurkobjektiiv

MP / CCD

6.1

5× 2.5

OPT. ZOOM

MP / CCD

LCD

Nikkor

Kuumakse alates 176.-

18-55 mm II
OBJEKTIIV

SGHI600LKASEB

Nutitelefon
Samsung i600
WAP, GPRS,
JAVA, MMS,
EDGE, Bluetooth,
MP3, kaamera,
e-post, QWERTYklaviatuur.

2.5

2499.-

TASUTA!

Norm. hind 3995.Kuumakse alates 125.-

www.nikonschool.eu

FE200

15.4

14.1

WXGA 1280×800

WXGA 1280×800

7999.-

10999.-

Norm. hind 8995.Kuumakse alates 235.-

Norm. hind 12995.Kuumakse alates 311.-

D40KIT/D40KITS

Digitaalne peegelkaamera
Nikon D40 Kit

8999.-

Kuumakse alates 264.-

NPR40BT1

15.4

WXGA 1280×800

Sülearvuti Acer Aspire 3682WXMi
Intel Celeron M 420 (1.6 GHz) protsessor, 512 MB
mälu, 60 GB kõvaketas, WIFI, DVD-kirjutaja,
mälukaardi-lugeja, veebikaamera, Windows XP Home.

Sülearvuti Samsung R40
Protsessor Intel Celeron M430 (1.6 GHz), 512 MB
mälu, 80 GB 5400 rpm kõvaketas, Super Multi DVD
+/- RW kirjutaja, 128 MB ATI X200 videokaart, WIFI,
kaal 2.7 kg, Windows XP Home.

42 LCD-teler Philips
Külmik Liebherr
KLASS

A

Tolmuimeja
Electrolux

267 kWh/a

151 l
44 l

6 kg / 24 h
K×L×S
cm

3799.-

Norm. hind 4995.Kuumakse alates 111.-

CT20310

42

107 cm/LCD

800 cd/m²

1600:1
HD-ready

RES/px

1366×768

2000.-

178°/178° HINNAVÕIT

17999.-

Norm. hind 19999.Kuumakse alates 566.-

42PF3331

1595.-

XXL43T

122×55×61

Norm. hind 10995.Kuumakse alates 293.-

LXAEN05027

LXADW05024

Sülearvuti Acer Aspire 5112WLMi
AMD Turion 64 (1.6 GHz) protsessor, 1 GB mälu, 120
GB kõvaketas, 128 MB Ati X1300 graafikakaart, WIFI,
DVD-kirjutaja, veebikaamera, Windows XP Home.

LCD

9995.-

1800 W
Imemisv. 300 W

TEADE
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Fortum Elekter ASi hinnapaketid
1. maist 2007
0,4 kV ja 0,23 kV hinnapaketid

Mõõtühik

Uue paketi

Uue paketi

summaarne

summaarne

hind

hind käibemaksuga

s/kWh

106,38

125,53

Päevatariif

s/kWh

125,18

147,71

Öötariif

s/kWh

73,65

86,91

1,98

2,34

0,4 kV liitumispunkti peakaitse kuni 63 A
1. Partner 24
2. Partner 12/12

3. Partner 24 Pluss
Püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (1faasiline ühendus)

kr/A kuus

Püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (3faasiline ühendus)

kr/A kuus

Põhitariif

s/kWh

5,94

7,01

83,99

99,11

4. Partner 12/12 Pluss
Püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (1faasiline ühendus)

kr/A kuus

1,98

2,34

Püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (3faasiline ühendus)

kr/A kuus

5,94

7,01

Päevatariif

s/kWh

102,59

121,06

Öötariif

s/kWh

61,02

72,00

Püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (3faasiline ühendus)

kr/A kuus

11,89

14,03

Päevatariif

s/kWh

92,88

109,60

Öötariif

s/kWh

56,27

66,40

Püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele

kr/kW kuus

21,80

25,72

Põhitariif

s/kWh

74,67

88,11

Püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele

kr/kW kuus

21,80

25,72

Päevatariif

s/kWh

91,89

108,43

Öötariif

s/kWh

55,28

65,23

0,4 kV liitumispunkti peakaitse 63 A ja üle
5. Partner 63 Pluss

6. MegaPartner 24

7. MegaPartner 12/12

Pauaaltooted
Võrguteenus pauaalkliendile (1faasiline ühendus)

kr/A kuus

122,85

144,96

Võrguteenus pauaalkliendile (3faasiline ühendus)

kr/A kuus

368,55

434,89

Reaktiivenergia

tarbimine

s/kvarh

6,94

8,19

Reaktiivenergia

võrkuandmine

s/kvarh

11,89

14,03

Lugupeetud
Fortum Elekter ASi klient!
Sel aastal uuendatud elektrituruseadusest tulenevalt hakkavad 1. maist
kõik elektritarbijad maksma igalt kasutatud kilovatttunnilt 2,57 senti
taastuvenergia toetust. Kogutud toetus läheb Eestis tegutsevate taastuvenergia tootjate rahastamiseks.
Muudatusega seoses kinnitas Energiaturu Inspektsioon 17. aprillil
Fortum Elektri võrguteenuste uue
hinnakirja.
Hinnapakettide summaarsed lõpphinnad tarbitud kilovatttundide koh-

ta hakkavad sisaldama elektrienergia,
võrgu ja taastuvenergia tasu (2,57
senti kilovatttunni kohta).
Taastuvenergia toetuse osa on kõigil elektritarbijail võrdne igalt tarbitud kilovatttunnilt. Kuuarve muutumine on erinev sõltuvalt tarbitud
elektrienergia kogusest ja kasutatavast hinnapaketist. Keskmine muutus
on 2 senti kW/h (kmga).

Fortum Elekter ASi
klienditeenindus
www.fortumelekter.ee

lk 11
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TVNÄDALA FILMID

lastekas

Esmaspäev

Tekst Heiki Vilep
Pilt Moritz

Kanal 2 kl 22 Koletis (USA/Saksamaa 2003)
Tõsielul põhinev hittdraama USA ajaloo kurikuulsaimast naissarimõrvarist Aileen Wuornosist. Meeleheitel prostituut Aileen kohtab noorukest Selbyt, kelle vanemad on saatnud ta tädi juurde
elama, et ravida tüdruku lesbilisust. Aileenile on see armastus
esimesest silmapilgust. Kui aga üks tema kliente muutub vägivaldseks, laseb Aileen ta enesekaitseks maha. Sellest saab avapauk
tema traagilises tapmiste reas. R: Patty Jenkins. O: Charlize
Theron, Christina Ricci, Bruce Dern.

KUIDAS ISSI TELEKAT REMONTIS
ISSI VÄGA TÄHTSA NÄOGA
TELEKAT REMONTIS
KÜKITAS NII KAUA SEAL
ET PÜKSIPÕLVED LONTIS

TV 3 kl 21.30 Ameerika prints: John F. Kennedy juuniori
lugu (USA 2003), draama.
R: Eric Laneuville. O: Kristoffer Polaha, Portia de Rossi, Jacqueline
Bisset. Bestselleril Päev, mil John F. Kennedy juunior suri põhinev
film Ameerika ühe populaarseima presidendi poja elust.

KORRAGA KÄIS HIRMUS PAUK
JA TELKUST VISKAS TOSSU
ISSI VAIKSELT POMISES: NOH,
NÜÜD LÄKS KÜLL VIST NÄSSU!

Teisipäev
ETV kl 22.20 Kõlvatu (Inglismaa 2004), draama
R: Laurence Dunmore. O: Johnny Depp, Samantha Morton, John
Malkovich. Rochesteri krahv John Wilmot on liiderlik napsilembene
elupõletaja. 1670. aastate lõpul kutsutakse dekadentlik krahv temasse suure poolehoiuga suhtuva riukaliku kuninga õukonda, kus
ta sisustab oma aega luuletamise, vägijookide pruukimise ja naiste
võrgutamisega. Tihtilugu suudab mees kõige kolmega tegelda
ühtaegu. Siis vaimustub Wilmot teatrinäitleja Elisabeth Barry kaunidusest ja püüab maailma asjadesse edaspidi märksa kainemalt
ning enesekriitilisemalt suhtuda. Pärast John Wilmoti kirjutatud
skandaalset näitemängu muutub aga kõik. Nimelt ei suuda ennast
solvatuna tundev enesekeskne isevalitseja näha satiiris mingit huumorit. Kuninga põlu alla sattunud Wilmot pagendatakse Inglismaalt. Pahelise krahvi ainus lohutaja on Elizabeth, kes muutub
talle eriti vajalikuks pärast süüfilisse nakatumist ja joomatõve järsku süvenemist. Allakäiguga kaasneb senise seltskonnalõvi tervise
ja mõtteerksuse kiire hääbumine. Lõpuks on Wilmoti esinduslikust
välimusest järel vaid hale vari.

VALJUL HÄÄLEL ÜTLES AGA:
NII ON ETTE NÄHTUD 
TOSS KÄIB IKKA PAUGU TAGA
TÄHTIS TÖÖ SAI TEHTUD:
PRÜGIMÄELE OLEKS LÄINUD
HILJEM VÕI SIIS VAREM
NÜÜD ON AGA PÕHJUST OSTA
KOHE UUS JA PAREM

Reede
TV 3 kl 21.30 Murtud südamete klubi (USA 2000)
R: Greg Berlanti. O: Timothy Olyphant, Zach Braff, Dean Cain.
Komöödia. Dennis on paljutõotav fotograaf, kelle 28. sünnipäev
on ukse ees. Tal on palju sõpru, ent ühtäkki ei suuda ta otsustada,
kas see on halb või hea. Kui sõpruskonda tabab hulk õnnetusi,
pannakse nende sõprus proovile.

Laupäev
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TV 3 kl 21.50 Helesinine laguun (USA 1980)
R: Randal Kleiser. O: Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo
McKern. Romantiline draama laevahukust eluga pääsenud kahest
lapsest, poisist ja tüdrukust, kes satuvad üksikule, idüllilisele, inimese kätest puutumata saarele, mida võib nimetada maapealseks
paradiisiks. Üheskoos tuleb neil ellu jääda ning eluga edasi minna.

A

Pühapäev
mai peo
juht
misce

elektrijuhimaginaarühik naisenimi tivuse ühik


kumma

ajaühik
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kevadpüha

arseen

meessugu

mekk

sitikas

inter alia

tsiviilkoodeks

sekund

Araabia
valitseja
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Kanal 2 kl 21.15 Sõrmuste isand: Sõrmuse vennaskond
(USA/UusMeremaa 2001)
4 Oscarit võitnud ja 13 Oscarile kandideerinud suurejooneline hittfilm, mis põhineb J. R. R. Tolkieni Sõrmuste isanda romaanitriloogia
esimesel osal. Frodo on rahulikult oma elu elav kääbik. Ühel päeval
satub tema kätte aga kummaline sõrmus. Sõrmus, mis tuleb hävitada, et maailm ei langeks kurjuse võimu alla. Võlur Gandalf aitab
Frodot ohtuderikkal teekonnal, kus saadab neid truu vennaskond,
mille liikmed pigem sureks, kui laseks sõrmusel valedesse kätesse
sattuda. R: Peter Jackson. O: Elijah Wood, Sean Astin, Ian
McKellen, Noel Appleby.

kevadlill

suupärane
olema
naisenimi
raadius

hea
stiiliga
jood

kuu
E filmireissöör
(eesn)

suudl.
lemb
orientaalne

köögiriist

viimistl.
materjal
ilmakaar

mehenimi
Kust Miki
merele läks

krammi
järv Eestis

puuvirna
lase
allapoole

rullnokk

mu meel
mu
sugulased
aval inf
grupp

mega

naisenimi

hektovolt

rünt

magnee- muigutatilise
minegi
induktsioo- indiaanni ühik
lased

pillide
kuningas
meri

nimetamine
maasikas
(soome k)

väike udu

mitte
teine
megatonn

2× vok

kuiv maa

tonn
strontsium
naisenimi

skulptuur
Haapsalus
riietusese
saar Soome lahes

Gibson

ehk

lääge

vaap

v. rajad
reaumur
musketär

10 6
Asimovi
teos

värv

Räikkonen

ooperilaulja

aru, tuju
seltsimees
vald
Harjumaal

küsisõna

raudteejaam
Raplamaal
meid (v k)

imago

KINOFILM

1.
lakk
United
States

1900.

kala
United
Press
jõgi Kongo
jõestikus

Vene
diplomaat
pikkusmõõt

2× konson.

kevadlõke

esmasp

võimekal

süsinik

51.
mahuühik
sugulane

jõgi
Euroopas

raske
vesinik

koera
hüüatus
ajusport

reede
linn
Austrias

TV 3 kl 22 Eile sündinud (USA 1993), romantiline komöödia.
R: Luis Mandoki. O: Don Johnson, Melanie Griffith, John Goodman.
Ärimees Harry Brock saabub Washingtoni, et mõjuvõimsate ametiisikute seas suruda läbi plaane, mis soodustaksid tema edasisi
äriettevõtmisi, kuid tema mitte just kõige nutikama, endisest tantsijannast kallima Billie Dawniga ei ole paslik kõrgseltskonna palge
ette ilmuda. Tegudemehena tuntud Brock palkab seepeale reporter Paul Verralli, et too õpetaks naisele, kuidas endast intelligentsemat muljet jätta. Järgneb koomiliste sündmuste sasipundar, millesse ilmub nii mõnigi umbsõlm juurde, kui Paul oma hoolealusesse
armub.

temas

3× vokaal
sisearhitekt

noot
NEuro
solist
seleen

Prantsuse
helilooja

märkasid
kaunvilja

jõusööt

asustatud
punkt
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ainsus
kalapoeg

pikkusmõõt

Võõras
Haapsalu kultuurikeskuses 7. mail kl 20 ning 8. mail kl 18.45 ja 20,
pilet 35 kr.
Tuntud rokkstaar, TP, sõidab laupäeva pärastlõunal Tallinnast Narva oma ema matusele. KohtlaJärve lähistel ütleb tema auto üles.
Sellest tulenevalt peab mees järgmise ööpäeva väikelinnas veetma. Rokkari plaadikompanii saadab Andres Kivi, ühe oma kontoritöötaja, KohtlaJärvele TPd abistama. Kivi saabudes on TP juba
kadunud. Rokkstaar on omaalgatuslikul tuuril läbi väikese linna.
Kivi asub staari otsima. Mõlemad tegelased avastavad öö jooksul
provintsilinna kummalisi paiku ning elu täis alkoholi, narkootikume
ja ekslemist. Kivil võtab see reis dramaatilise pöörde.
Samal ajal kui Kivi ja TP kulgevad läbi öö, läheb oma sõpradega
välja ka kohalik 17aastane Dana. Ta on teismeline tüdruk, tulvil
unistusi ning imetlust TP vastu. Sellel ööl Dana ja TP teed ka kohtuvad.
Võõras on film, mis ei portreteeri ainult popstaari, Tallinna kontoritöötajat ja KohtlaJärve elanikke, vaid ka narkareid kui ühe
medali kaht poolt, mille ühisnimetajaks on tõik, et kõik üritavad
põgeneda igavleva ühiskonna eest. Üks valib selleks kuulsuse,
teine meelemürgid, kolmas midagi muud.
Võõras on ühtaegu nii film, draama, must komöödia kui ka
provintsielu dokumentatsioon. Film toob esile absurdsuse, tunded, unistused ja karmi reaalsuse.
Kõik viited tegelikele kohtadele ja inimestele on väljamõeldis.
Osades: Tanel Padar, Karol Kuntsel, Maarja Mitt, MariLiis Lill.

TV KAVA
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7. mai

8. mai

9. mai

10. mai

11. mai

12. mai

13. mai

06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon
11.00 Prillitoos
11.45 Kas vana arm ka valsitab
12.00 Meister ja Margarita
12.55 DraamasariRelvavennad
13.55 Sari Prügikala
14.55 Lastef Detektiiviklubi
aardejahil
16.15 Eurovisiooni laulud 2007
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 LE. Saame kokku
Tomi juures. Doktor koer.
Muumioru lood
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Doksari Metsik loodus
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.05 LE. Saame kokku Tomi
juures. Kit ja Kaboodle
19.30 Mine metsa!
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Teateid tegelikkusest:
Rahva hääl
20.35 Doksari 112
21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm. Sport
21.35 Pehmed ja karvased
21.55 Välisilm
22.20 Välisilm esitleb: Mees, kes
sõi oma peapiiskopi maksa?
23.15 Aktuaalne kaamera
23.20 Doksari Müüdimurdjad
00.10 Ulmefilm Frank Herberti
Düüni lapsed
01.35 Dokfilm Ülesanne
täidetud: Langan Iraagis
03.07 Homne kava. ETV 24

06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon
11.00 Maahommik
11.45Osoon
12.10 Terveilm
12.35 Välisilm
13.00 Välisilm esitleb: Mees, kes
sõi oma peapiiskopi maksa?
14.00 Krimisari Mõrvarühm
14.50 Keele meelest
15.15 Armastuse adjutandid
16.10 Eurovisiooni laulud 2007
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 LE: Saame kokku
Tomi juures. Doktor koer. Pätu
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Avatud toimik
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.05 Foorum. Erisaade
vene keeles
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Meie. Vanaemad,
kes on emad
21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm. Sport
21.35 OP!
22.05 Animafilm Maraton
22.20 Draama Kõlvatu
00.10 Tähelaev. Jüri Vlassov
01.25 Dokf Muusikatempel
Le Casino de Paris
02.20 Armastuse adjutandid
03.13 Homne kava. ETV 24

06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon
11.00 OP!
11.30 Animafilm Maraton
11.45 Draama Kõlvatu
13.35 Muuseumirott: Siuru
13.50 Doksari Metsik loodus
14.20 Teateid tegelikkusest
14.50Õpiõu!
15.15 Armastuse adjutandid
16.10 Eurovisiooni laulud 2007
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 LE: Saame kokku Tomi
juures. Doktor koer. Reporterhiir Marvi Hämmer
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Puutepunkt
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.05 LE: Saame kokku Tomi
juures. Kit ja Kaboodle
19.35 Osoon
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Pealtnägija
20.55 Saatevigad BBC moodi
21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm. Sport
21.35 Foorum
22.25 Aktuaalne kaamera
22.30 Dokkaader.Jonathan
Austraalias
00.00 Noortesari Punkd
00.20Paar
01.10 Riigikogu infotund
02.15 Armastuse adjutandid
03.10Mõrvarühm
04.04 Homne kava. ETV 24

06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon
11.00 Pehmed ja karvased
11.20 Foorum
12.10 Riigikogu infotund
13.15 Dokkaader. Jonathan
Austraalias
14.45 Mine metsa!
15.15 Armastuse adjutandid
16.05 Hajameelselt abielus,
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 LE: Saame kokku
Tomi juures. Doktor Koer.
Reporterhiir Marvi Hämmer
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Õpiõu!
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.05 LE. Saame kokku Tomi
juures. Kit ja Kaboodle
19.35 Eurovisiooni eel
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Paar
21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm. Sport
21.35 Eurovisiooni eel
22.00 Eurolaul 2007:
ESC poolfinaal
00.45 Doksari Metsik loodus
01.10 Armastuse adjutandid
02.03 Homne kava. ETV 24

06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon
11.00 Eurovisiooni eel
11.25 Eurovisiooni eel
11.50 Eurolaul 2007:
ESC poolfinaal
14.40 Ajalik ja ajatu
15.10 Armastuse adjutandid
16.00 Hajameelselt abielus
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 LE: Saame kokku
Tomi juures. Doktor Koer.
Muumioru lood
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Jätku leiba!
18.30 Uue aja asjad
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.05 LE. Saame kokku Tomi
juures. Kit ja Kaboodle
19.35 Keele meelest
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Komöödiasari Statistid
20.35 Avatud toimik
21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm. Sport
21.35 DraamasariDoktor ivago
22.55 Aktuaalne kaamera
23.00 Pealtnägija
23.50 Krimidraama
Bad Luck Love
01.20 Armastuse adjutandid
02.12 Homne kava. ETV 24

08.07 Tänane kava
Lastele:
08.10 Eckhart
08.30 Siim ja Seme
08.35 Tracey McBean
08.50 Muumioru lood
09.10 Celestin
09.15 Woofy
09.25 Must ja valge koer
09.30 Buratino tegutseb jälle
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13, 351
11.15 Pealtnägija
12.00 Tallinna Vanalinna
Suusasprint
13.45 Soovikas
14.20 Pergolesi Stabat Mater
15.05 Elus helide elu
15.20 Smallville
16.05Paar
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 AegRuum. Aitäh
mälestuste eest
18.00Aktuaalnekaamera.Sport
18.15 Doksari 112
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.00 Doksari Teismelised
inglid, 2/6
20.00 Lõpp mäng!
20.30 Õnne 13, 352
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.20 Sport. Sport
21.35 Eurovisiooni eel
22.00 Eurolaul 2007: ESC finaal
01.15 Noortesari Punkd
01.35 Menufilm.
Draama BenHur
04.58 Homne kava. ETV 24

Lastele:
08.05 Eckhart 08.25 Siim ja
Semu 08.30 Tracey McBean
08.45 Muumioru lood 09.05 Lastesari Väänikud vennad
09.30 Lõpp mäng!
10.00 Tähelaev. Priit Pihlap
11.10 Ema laulud.
Hedvig Hanson
11.30 Puutepunkt
12.00 Emadepäeva kontsert
13.20 Ajalik ja ajatu
13.50 Eurolaul 2007: ESC finaal
17.09 Õhtune kava
17.10 Dosari Müüdimurdjad
18.00 Aktuaalnekaamera.Sport
18.15 Projekt EI.
Kunstiakadeemia Patareisse
18.45 Aktuaalne kaamera (vk)
19.00 Rännud Kersnaga
19.40Kingiemaleükskenapäev
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.15 Aeg luubis
21.35 Sport. Sport
21.50 Meister ja Margarita, 9/10
22.45 Draamasari Prügikala
23.45 Draamasari
Raamatupood
00.10Mõrvarühm
01.02 Homne kava. ETV 24

06.15 Top Shop
06.30 Lastele. Kass Oggy ja
kurjad prussakad. Pitt ja Kantrop. Vampiirid, piraadid ja tulnukad. Gnufid
08.00 Reporter
09.00 Regina
10.00Luna
10.55 Kodus ja võõrsil
11.25 Aastad muusikas
12.25 Hooaeg
13.10 Top Shop
13.25 Ride
13.55 Lastele Rocko seiklused
14.25 MacGyver
15.25 Kuhu koer on maetud
16.25Luna
17.25 Regina
18.25 Kodus ja võõrsil
19.00 Reporter
20.00 Võsareporter
20.30 Trikimees
21.00 Ameerika supermodell 5
22.00 Tõsieludraama Koletis
00.05 Joey
00.35 Ärapanija
01.20 Jälgi jätmata
02.10 Kuhu koer on maetud
02.55 Walker  Texase korravalvur 02.55 MacGyver 03.45
Kodustuudio 04.25 Reporter

06.25Lastele.Xmehed
kurjuse vastu. Casper.
Läbematu klass 402. Digimon
08.00 Keno Loto. Summ
08.05 Metsik ingel
09.00 Vaprad ja ilusad
09.50 Kirgede torm
10.50 Seitsmes taevas
11.45 Kes tahab saada
miljonäriks?
12.45 Eesti otsib superstaari
13.45 Eesti otsib superstaari.
Hääletus
14.05 Knight Rider
15.00 Seitsmes taevas
15.55 Keno Loto. Summ
16.00 Sa oled mu elu
16.55 Kirgede torm
18.00 Vaprad ja ilusad
18.55Seitsmeseduudised.Sport
19.20 Krimiuudised
19.30 Võta või jäta!
20.30 C.S.I.: Kriminalistid
21.30 Draama Ameerika prints:
John F. Kennedy juuniori lugu
23.25 C.S.I.: Miami
00.20 Summ 00.25 Armastuseta sinu 00.55 STOP! 01.20
Omakohus 02.05 Telejazz05.55
Uudised. Krimiuudised

06.15 Top Shop
06.30 Lastele: Kass Oggy ja
kurjad prussakad. Pitt ja Kantrop. Vampiirid, piraadid ja tulnukad. Gnufid
08.00 Reporter
09.00 Regina
10.00Luna
10.55 Kodus ja võõrsil
11.25 Võsareporter
11.55 Ärapanija
12.40 Ole terve!
13.10 Top Shop
13.25 Trikimees
13.55 Lastele Rocko seiklused
14.25 MacGyver
15.25 Kuhu koer on maetud
16.25Luna
17.25 Regina
18.25 Kodus ja võõrsil
19.00 Reporter
20.00Krimi
20.30 Kurjuse kannul
21.25 Märul Äkksurm
23.35Sõidame!
00.05 Joey
00.35 Mootorite maailmas
00.50 Tuvikesed
01.20 RD: Surmapiiril
01.50 Kuhu koer on maetud
02.35 Walker  Texase korravalvur 03.20 MacGyver 04.10
Võsareporter 04.35 Rooli võim
05.00 Reporter

06.25 Lastele. Xmehed kurjuse vastu. Casper. Läbematu
klass 402. Digimon
08.00 Keno Loto. Summ
08.05 Metsik ingel
09.00 Vaprad ja ilusad
09.50 Kirgede torm
10.50 Seitsmes taevas
11.45 8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks
12.15 C.S.I.: Kriminalistid
13.10 Võta või jäta
14.05 Knight Rider
15.00 Seitsmes taevas
15.55 Keno Loto. Summ
16.00 Sa oled mu elu
16.55 Kirgede torm
18.00 Vaprad ja ilusad
18.55Seitsmeseduudised.Sport
19.20 Krimiuudised
19.30 Kaua võib!
20.00 Raport
20.30 C.S.I.: New York
21.25 Põnevik Öö värvid
00.10 C.S.I.: Miami
01.15Summ
01.20 Armastuseta sinu
01.45Mõrvarühm
02.30 Raport 02.55 Kaua võib!
03.20 Telejazz
05.55 Uudised. Krimiuudised

06.15 Top Shop
06.30 Lastele: Kass Oggy ja
kurjad prussakad. Pitt ja Kantrop. Vampiirid, piraadid ja tulnukad. Gnufid
08.00 Reporter
09.00 Regina 10.00 Luna
10.55 Kodus ja võõrsil
11.25 Krimi
11.55 Kelgukoerad
12.55 Top Shop
13.10 Rooli võim
13.40 Mootorite maailmas
13.55 Lastele Rocko seiklused
14.25 MacGyver
15.25 Kuhu koer on maetud
16.25Luna
17.25Regina
18.25 Kodus ja võõrsil
19.00 Reporter
20.00 Superlapsehoidja
21.00 Las Vegas
21.55 Jälgi jätmata
22.55 Doksari Tõe jäljed
23.25Põnevik
Maandumisluba pole
01.15 Tuvikesed
01.45Kuhukoeronmaetud 02.30
Walker  Texase korravalvur
03.15 Mac-Gyver 04.05Krimi
04.30 Reporter

06.25 Lastele.Xmehed
kurjuse vastu. Casper.
Läbematu klass 402. Digimon
08.00 Keno Loto. Summ
08.05 Metsik ingel
09.00 Vaprad ja ilusad
09.50 Kirgede torm
10.50 Seitsmes taevas
11.45 8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks
12.10 C.S.I.: New York
12.55 Kahvel
14.05 Knight Rider
15.00 Seitsmes taevas
15.55 Keno Loto. Summ
16.00 Sa oled mu elu
16.55 Kirgede torm
18.00 Vaprad ja ilusad
18.55Seitsmeseduudised.Sport
19.20 Krimiuudised
19.30 Kõige naljakamad
koduvideod
19.45 3Ddokument:
Vintispäi tööl
21.00 Viking Lotto
21.05 Põnevussari Jericho
22.00 Põnevik Surm koidikul
23.50C.S.I.:Miami 00.45 Summ
00.50 Armastuseta sinu 01.15
Komöödia Xvõmmid 03.10
Telejazz 05.55 Uudised

06.15 Top Shop
06.30 Lastele: Kass Oggy ja
kurjad prussakad. Pitt ja Kantrop. Vampiirid, piraadid ja tulnukad. Gnufid
08.00 Reporter
09.00 Regina
10.00Luna
10.55 Kodus ja võõrsil
11.25 Käsi kullas!
12.25Sõidame
12.55 Top Shop
13.10Kodustuudio
13.55 Lastele Rocko seiklused
14.25 MacGyver
15.25 Kuhu koer on maetud
16.25Luna
17.25 Regina
18.25 Kodus ja võõrsil
19.00 Reporter
20.00 Kriminaalne Venemaa
20.35 TOP 10  Eesti parim
eurolaulik
21.35 Põnevik Juhtumisi spioon
23.15 Joey
23.45 Ride
00.15 Kurjuse kannul
01.05 Kuhu koer on maetud
01.50 MacGyver
02.40 Speedest 10
03.05Hooaeg
03.45 Köögist kööki
04.10 Reporter
05.00 Dokf Prohvet

06.25 Lastele. Xmehed kurjuse vastu. Casper. Läbematu
klass 402. Digimon
08.00 Keno Loto
08.05 Metsik ingel
09.00 Vaprad ja ilusad
09.50 Kirgede torm
10.50 Seitsmes taevas
11.45 8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks
12.10 Jericho
13.050 3Ddokument:
Vintispäi tööl
14.05 Knight Rider
15.00 Seitsmes taevas
15.55 Keno Loto
16.00 Sa oled mu elu
16.55 Kirgede torm
18.00 Vaprad ja ilusad
18.55Seitsmeseduudised.Sport
19.20 Krimiuudised
19.30 Eesti otsib superstaari:
lava taga
20.30 Raport
21.00 Doksari Kurjad geeniused
21.30 Bingo loto
22.10 Kahvel
23.30 Päästjad
00.25 C.S.I.: Miami
01.20 Armastuseta sinu
01.45 Raport
02.10 Telejazz
05.55 Uudised. Krimiuudised

06.15 Top Shop
06.30 Lastele: Kass Oggy ja
kurjad prussakad. Pitt ja Kantrop. Vampiirid, piraadid ja tulnukad. Gnufid
08.00 Reporter
09.00 Regina
10.00 Luna
10.55 Kodus ja võõrsil
11.25 TOP 10 
Eesti parim eurolaulik
12.25 Karaokeäss
13.25 Top Shop
13.40 Animasari Mr Bean
13.55 Lastele Rocko seiklused
14.25 MacGyver
15.25 Kuhu koer on maetud
16.25 Luna
17.25 Regina
18.25 Kodus ja võõrsil
19.00 Reporter
20.00 RD: Hiigeljäsemetega
poiss
20.30 Käsi kullas!
21.30 Kelgukoerad
22.30 Põnevik Rajavahetus
00.25 ÕuduspõnevikLiblikmehe
ettekuulutus
02.25 Draama Hea tüdruk
03.55 Kriminaalne Venemaa
04.25 Sõidame! 04.50 Reporter
05.40 Kuhu koer on maetud

06.25 Lastele.Xmehed
kurjuse vastu. Casper.
Läbematu klass 402. Digimon
08.00 Keno Loto
08.05 Metsik ingel
09.00 Vaprad ja ilusad
09.50 Kirgede torm
10.50 Seitsmes taevas
11.45 8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks
12.15 Kurjad geeniused
12.40 Normanni show
13.10 Eesti otsib superstaari
14.05 Knight Rider
15.00 Seitsmes taevas
15.55 Keno Loto
16.00 Sa oled mu elu
16.55 Kirgede torm
18.00 Vaprad ja ilusad
18.55 Seitsmesed uudised
19.20 Krimiuudised
19.30 Võta või jäta!
20.30 Dr House
21.30 Komöödia Murtud
südamete klubi
23.25 Põnevik
Piparkoogimehike
01.35 Seiklusfilm Imemehed
03.35 Komöödia Inglid pesapalliväljakul
05.00 Põnevik Ükskord varas
06.27 Kõige naljakamad
koduvideod
06.50 Uudised. Krimiuudised

06.25 MacGyver
07.15 Top Shop
07.30 Reporter
08.20 Mootorite maailmas
08.35 Ole terve!
09.05 Võluvägi
10.00 Ameerika supermodell 5
11.00 Hooaeg
11.45Kodustuudio
12.30 Köögist kööki
13.00 Subboteja
14.00 Komöödia Kiusatuste
kiuste
16.15 Rooli võim
16.45 Rohelised uudised
17.00 Minisari DArtagnani tütar
18.00 McLeodi tütred
19.00 Reporter+
19.30 Aastad muusikas
20.30 Mr Bean
21.05 Komöödia
Politseiakadeemia 5
22.50 Komöödia Eddie
00.45 Komöödia Peaaegu
kangelased
02.15 Põnevik Ohtlik kaaslane
04.00 Komöödia Tankitüdruk
05.40 Reporter+

07.20Lastele.
Ämblikmees. Pucca.
My little pony
08.55 Keno Loto
09.00 Degrassi kool
ja tema noored
09.30 Jimi maailm
10.00 Hommikuköök
10.30 Pärlipeegel
11.10 Peetri köök
11.30 Nurgakivi
12.00 Komöödia Mambohull
13.50 Dr House
14.50 Vormel1 MM
16.10 Keno Loto
16.15 Kõige naljakamad
koduvideod
16.50 Komöödia Püha parukas
18.55Seitsmeseduudised.Sport
19.30 Normanni show
20.00 Perefilm Babe, põrsas
suures linnas
21.50DraamaHelesininelaguun
00.00 Seiklusfilm Tagasipöördumine Helesinisele Laguunile
01.50 Põnevik Punased
tuled, jäine veri
03.20 Põnevik Kottpime
05.05 Jäähoki MMi poolfinaal
06.50 Uudised. Sport

06.05 Walker  Texase
korravalvur
07.30 Top Shop
07.45 Rohelised uudised
08.00 Kallis õde
08.25 Superlapsehoidja
09.15 Onu Raivo jutupliiats
09.30 Joonissari Karvakerad
10.00 Trikimees
10.30 Käsi kullas!
11.30 Aastad muusikas
12.30 Tragikomöödia
Minu tüdruk
14.30Komöödia
Suve suurim mäng
16.30 Esikaanel: Gerli Padar
17.30 Võsareporter
18.00 McLeodi tütred
19.00Reporter+
19.30 Karaokeäss
20.30 Ärapanija
21.15 Seiklusfilm Sõrmuste
isand: Sõrmuse vennaskond
00.40 Märul Kõva raha
02.20 Tõe jäljed
02.45 Las Vegas
03.30Reporter+

07.20Lastele.
Ämblikmees. Pandamaa.
Pucca. My little pony
08.55 Keno Loto
09.00 Degrassi kool
ja tema noored
09.30 Jimi maailm
10.00 Animaflm Final Fantasy:
Nähtamatud vaimud
12.00 Omakohus
12.55 Kõige naljakamad
koduvideod
13.45 STOP!
14.15 Ruudulipp
14.45 Vormel1 MM
16.55 Keno Loto
17.00 Komöödia D3:
Võimsad pardid
18.55 Seitsmesed uudised
19.15Sport
19.30 Kes tahab saada
miljonäriks?
20.30 Eesti otsib superstaari
21.40 Eesti otsib superstaari.
Hääletus
22.00 Komöödia Eile sündinud
00.00 Seks ja linn
00.40 Totaalne muutumine
01.30 3D dokument:
Vintispäi tööl
02.15 Kurjad geeniused
02.40 Telejazz
05.55 Uudised. Sport
TOIMETUS
Haapsalus Posti 30
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ER kl 8.3017,
tel 473 7111,
faks 473 7040,
epost info@le.ee.
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PU JA PA

Püha maa ja mõnda,
mis seal sees leida on

2.

Margus Maiste
õpetaja

Mööda Jeruusalemma vanalinna
Vanalinn, mis asub IdaJeruusalemmas, sai Iisraeli omaks
Kuuepäevase sõja ajal 1967. Praegu jaguneb see neljaks: moslemi, juudi, kristlaste ja armeenlaste kvartaliks. Meie ööbimiskoht El Hashimi hotell asus just moslemi linnaosas. Pühas
linnas oleku päevil jalutasime kõik need kvartalid läbi. Moslemite kvartal hõlmas vanalinnast küllap suurima osa ja jättis mulle kõige ebasümpaatsema mulje. Kõikjal prügi ja mustus  praht visatakse otse tänavale ja sinna ta vedelema jääbki. Ka äritänavad ei kujuta silmale midagi ilusat ning tõtt
öelda ei leidnud ei haistmis ega kuulmismeel sealt kiiduväärset. Mida kõike seal ei müüda! Puuvilja, riideid, toiduaineid, suveniire, aluspesu jm. Nägin kuidas kõrvuti müüdi
tolmavaid maitseaineid ja naistepesu ning samas üle kitsukese tänava paiknes araabiapärane kiirtoidukoht! Mänguasjad
olid valdavalt hiina päritolu ja popim lelu oli automaat!
Juudikvartal erines eelkirjeldatust nagu öö päevast. Valitses puhtus ja kord, kauplused olid, nagu peavad korralikud
poed olema, kuigi hinnad olid veidi kopsakamad. Kohe lisan,
et Jeruusalemmas elavad juudid on suures osas tõsiusklikud.
Suur osa mehi kannab oimulokke ning on riietatud musta
kostüümi.
Kristlaste kvartal jäi heakorra poolest kahe eelmise vahepeale. Ka siin paiknes palju ärisid, kuid näiteks suveniiride
valik oli teistsugune. Müüdi palju kristlikku kiti  ristikesi,
ikoone, puust Neitsi Maarja ja Jeesuslapse kujukesi jms. Meie
külastasime peamiselt selles kvartalis paiknevaid söögikohti, sest seal ei kehti moslemitele ja juutidele omased piirangud mõningate jookide kohta. Lemmikuks kujunes Jerevani
nime kandev kohvik oma lahke personaliga. Ühel õhtul kohvikus istudes selgus, et olime sattunud äripidajate ema sünnipäevale ning meiegi saime osa sünnipäevatordist.
Armeenia linnajagu jäigi saladuseks. Ainsaks kokkupuuteks oli Armeenia taverni külastamine avapäeva õhtul, kus
tehti meile röögatuim arve kogu reisi jooksul.

KUULUTUSED

Järsku kerkis teele kontrollpunkt. Läbida tuli turvavärav ning
ees paistiski Nutumüür  juutide pühapaik. Tegemist on kuningas Herodese ajal rajatud templi läänemüüri osaga  ainsa säilmega kunagisest hiigelehitisest. Nutumüür on eraldatud naiste ja meeste sektoreiks, sest ei saa ju neid üheskoos
palvetama lasta. Käisime müüri juures, pidevaks saatjaks taevast langev vesi. Müüri katsusime ära, kuid oma soovisedelikest kivide vahele ei toppinud. Ma ei taha solvata kellegi
usulisi tundeid, kuid avanenud vaatepilt oli ikka kole, sest
paljud müüri vahele topitud kirjakesed olid märgunud ning
moodustasid veejugade mõjul ühtlase valge jõe, mis seina
mööda alla valgus.
Müüri läheduses asus sissepääs templialustesse käikudesse. Paraku ei saanud käikudesse minna kohe, sest tuli oodata,
kuni moodustub ingliskeelne rühm, kes siis giidi juhtimisel
käikudesse luusima läheks. Tuli oodata tubli tund. Viimaks
oli rühma jagu inimesi koos, enamik neist ameeriklased. Giid
oli hüperaktiivne soravat inglise keelt rääkiv noormees, kes
ehitas oma esinemise üles holliwoodlikus stiilis. Käigud ei
kujutanud midagi erilist, olid üsna tavalised. Giidil jätkus
aga seletamist ning ameeriklased kordasid kooris: Suurepärane! See on ime!
Järgneb

MÜÜK

19.06.192711.03.2007
Kullamaa vallast

7.07.191821.03.2007
Nõva vallast

29.03.194320.03.2007

3.01.192619.03.2007
Oru vallast

 Auto ja majavõtmete
valmistamine, lukkude paigaldus ja müük. Autoraadiod ja kõlarid. Autoalarmid.
LVL OÜ, Posti 39 (veetorni kelder), tel 473 3247 ja 507 7979.
 Nigula saeveski müüb ehituslikku saematerjali (eri ristlõiked) ja
järkamata küttepinde. Tel
502 0531, 472 9121.
 Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 40liitrises võrkkotis, 22 kr.
Kohalevedu tasuta. Tel 523 8503.
 Müüa täispuidust voodid (2000
×1600, lakitud, madratsiga),
2699 kr. Tasuta vedu üle Eesti.
Kvaliteet tagatud. Tel 56793301.
 Muruniidukite ja murutraktorite müük, remont, varuosad. Kevadhooldus: muruniidukid, 450 kr, ja murutraktorid, 950
kr. saepood.ee, Lihula mnt 8,
Haapsalu. Kojukutsed tel
513 1511, elar@saepood.ee
 Põranda, voodri ja ehituslaud. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
 Müüa kaminasüdamikud, suitsuahjud, ahjud ja saunakerised
soodsalt. Tel 505 4355.
 Pakitud turbabrikett ja puidubrikett koos veoga Läänemaal. Tel 507 8754.

VOLDEMAR KUUSEKÄND
Igavikku lahkunud inimesed
Haapsalust

EINO MATIKAINEN

14.09.19101.03.2007

LJUBOV JERMOLOVA

12.08.193127.02.2007

ELMAR HALJAND

ELSA JÜRIMAA

SELMA KUPPER

25.09.193525.03.2007

JUTA LAANSALU

1.01.192329.03.2007
Lihula vallast

12.01.19342.03.2007

SALME PROOS

13.09.19102.03.2007

VAAVO SULA

15.05.19334.03.2007

LINDA MITROFANOVA
13.04.19215.03.2007

AMILDEBRIGITTE
KUUSKLAID
4.04.19166.03.2007

ERO AASTE

19.10.19358.03.2007

MARTHA REINOLA
16.09.192413.03.2007

ALIINE ANTON

19.04.192525.03.2007

SERGEI MATSUK
MAIMU FIAKSEL

20.09.194526.03.2007

EDGARHEINRICH VILTA
4.10.192929.03.2007

BENNO GERM

2.11.195629.03.2007

Südamlik kaastunne
Lembit Ruubenile kalli õe

MARTA RUUBENI
kaotuse puhul.

Ülle, Helmi ja Hans

Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele

MARTA RUUBENI

surma puhul.
Mälestavad endised
töökaaslased moesalongi
päevilt.

SALMEMENITA
KÜNNAPAS

17.01.19298.03.2007

ENDLA ÕUNAPUU
18.08.193611.03.2007

Peatoimetaja Urmas Lauri
Toimetajad Lehte Ilves, Kaie Ilves, Heli Reichardt
Küljendaja Lauri Oja
Korrektor Heli Tammik
Fotograaf Arvo Tarmula
Kuulutuste vastuvõtja Kaja Klettenberg
Raamatupidaja Vilma Höövel

MARTA RUUBENIT

mälestab Lääne
Maaparandusbüroo.

ANNI KOOREM

2.12.19904.03.2007

LEMBIT KOOGAS

JÜRI PAJU

30.04.19444.03.2007
19.06.19885.03.2007
1.07.19402.03.2007

SIRJE GILDEN

29.05.195217.03.2007

AILI SILLASTE

JASMINE SUITS
6.03.19308.03.2007

VOOTELE LUIK

17.11.191919.03.2007

ARTUR JÕEPERE

13.02.191521.03.2007
Taebla vallast

FEELIX RENNING

ASTRA MAAPALU

JOHANNA ÕUNPUU

SINAIDA KANUNNIKOVA

22.02.194920.03.2007
1.01.192025.03.2007
Martna vallast

3.08.192411.03.2007
1.01.192913.03.2007

INGVAR SEEMAN

TOIVO KIMSTO

8.12.193411.03.2007.

JOHANNES PAULUS

Mälestame neid.

4.11.194711.03.2007
8.04.192716.03.2007

Avaldame kaastunnet
Tõnule perega ema

SAIMA KUUSEMÄGI
surma puhul.

Klassikaaslased ja
klassijuhataja
Oru kooli ajast

Muld vaikne, sügav süli
sind kutsus puhkama.
Tõnu, siiras kaastunne
Sulle ja Sinu perele ema

SAIMA KUUSEMÄE
kaotuse puhul.

Aili, Urmas, Ene ja Allan

Südamlik kaastunne
Marja Leppmaale kalli

ema

surma puhul.
Töökaaslased
Maag Lihatööstusest

Südamlik kaastunne
Marja Leppmaale

ema

surma puhul.
Töökaaslased
valmistoodangu laost

Avaldame kaastunnet
Marja Leppmaale ema

EHAMAI JOOSEPI
surma puhul.

Kustus elu, vaikis valu.
Siiras kaastunne
Tõnule perega
ema, ämma ja vanaema
ning Helmile õe

Toredat naabritädi

ERIKA KOLGA

16.11.19211.03.2007

20.10.190624.03.2007
Risti vallast

6.02.19201.03.2007

Sügav kaastunne
omastele.

Toimetuse aadress:
Posti 30, 90504 Haapsalu.
Toimetus 473 7222, kuulutused ja reklaam 473 7111,
faks 473 7040, epost info@le.ee Kodulehekülg: www.le.ee

BENITA MANNI

MEETAROSALIE REIEL

MARTA RUUBENIT.

Aino ja Heino

ADELJAMARIA
TIHHONOVA

18.09.192811.03.2007

Mälestame
armast naabritädi

Ilmub teisipäeval,
neljapäeval ja
laupäeval

17.05.194917.03.2007
Ridala vallast

29.09.19117.03.2007

MARIE SAARE

ARVO VAHTRA

ALMA KOROTENKO

GUNNAR SINDEVA

17.10.19206.03.2007

ALEKSANDR REZJAPKIN
13.05.193121.03.2007

HELMI ERIT

16.10.19146.03.2007

NATALJA HATKEVIT

3.03.195714.03.2007

ELISABET KARI

5.03.19163.03.2007

NIKOLAI ZABRODIN

12.04.193826.03.2007

Nutumüüri ääres ja Templimäel

Hanila vallast

Noarootsi vallast

SAIMA KUUSEMÄGI
kaotuse puhul.

Liidi, Õie ja Kalle ning
Illar ja Urmet peredega

Prk Neuhof

Sügav kaastunne
Reginale vend

ALEKSANDER PASTJANI
kaotuse puhul.

OÜ Lihula Vesi

Väljaandja OÜ Lääne Elu: Posti 30, 90504 Haapsalu. Tel 473 7222.
Vastutav väljaandja Katrin Pärnpuu
Trükitud Printallis
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid toimetada ja selguse huvides
lühendada ning valikuliselt honoreerida. Kaastöid ei tagastata ega
retsenseerita. Kaebuste korral ajalehesisu kohta võib pöörduda
Pressinõukogusse pn@eall.ee või tel 646 3363.

Südamlik kaastunne
Tõnu Nõupuule perega

Avaldame kaastunnet
Kristjan Varesele

kaotuse puhul.

surma puhul.

ema

Prk Ilves, Proosväli,
Ratas ja Viilmaa

venna

Kasari põhikooli I, II ja III
klass ning klassijuhataja

Avaldame kaastunnet
Regina Pastjanile kalli

venna

surma puhul.
Majarahvas

Pakitud KÕDUSÕNNIK 40l kott.
Kuivad KÜTTEPUUD võrkkotis.
Kilepakendis TURBABRIKETT
(11kg).
Vedu Läänemaal. Kviitung.
www.tg.credo.ee
Tel 523 8852. Tammaru Farm
Inglise kasutatud
riiete müük
Haapsalu kultuurimajas
T, 8. mail kl 1213.30.
Kaup ilus ja korralik.
 Müüa sise ja välisvoodrilauda
ja põrandalauda. Vedu üle Eesti.
Tel 5666 4217.
 Müüa kasutatud traktorid Soomest ja Eestist ning traktorite
varuosi ja rehve (Vene). Asume
Taeblas, tel 502 1476, 505 6121.
 Müüa T 25, kivikoristaja, muljurniiduk haakesse, väetisepurusti, kombain Glas (3,2 m), kartulirootor, uudismaa ja metsasahk, külvikukettad (uued), tünnid (30 t, 10 t), kultivaator (3osaline, tõstetavad küljed), kartulisorteer, mutid T 16-le ja veepütt
(haagis).
Tel
502 4283,
477 5635.
 Müüa elupuuistikuid. Tel
523 5209.
 Müüa kalavõrgud, h 75 kr/tk.
Tel 505 4355.
 Müüa võõrasemataimi. Hind 8
kuni 10 kr/tk. Tel 5349 6681, linnas võimalik kohale tuua.
 Hööveldatud profiillauad, välis, sise ja põrandalauad ning
liistud. Sisevoodrilaud al 75 kr/
m². Tel 5647 5575.
 Müüa 80 kg timutiseemet ja 15
kg punase ristiku seemet. Tel
528 3204.
 Omanäolised moeehted, kellad, vööd, lasteriided soodsa hinnaga. Vaata www.idyll.ee Idüll
Butiik. Kvaliteetne kaup Inglismaalt ja USAst.
 Müüa voodrilaudu (välis ja sise)
ja põrandalaudu. Vedu tasuta.
Värvimise
võimalus.
Tel
516 5939.
 Müüa tomatitaimi, hind 3 kr/
tk. Õpetaja 29, Haapsalu.

KUULUTUSED & TEATED

Laupäev, 5. mai 2007

OST

 Müüa 2toal korter kesklinnas.
Teave tel 527 4366.

 Ostame vanarauda ja lammutamiseks Vene ja välismaa sõiduautosid, veoautosid, võivad olla
utiilsed. Tel 5373 5605.
 Ostan garaaidesse seismajäänud aparatuuri, tööriistu, mootorrataste osi jms. Tel 5373 5605.

TÖÖOTSIMINE
 Autojuht otsib tööd. Tel
5552 7359.

KOOLITUS
 OÜ Klimbergi autokoolis Bkat
mootorsõiduki juhi kursused eesti ja vene keeles. Teave ja registreerimine tel 502 4562.

AUTOD
 Müüa Honda Civic 1,4 (dets
2001, must, luukpära, 66 kW,
bensiin, ls 126021 km). Hind al
105 000, tingimisvõimalus, liisinguvõimalus! Teave ja pildid
kerttu@ananke.ee (rohkem infot
ja pilte www.auto24.ee) või tel
566 22392.
 Müüa Ford Sierra 2,0 (1987. a,
tumehall, sedaan, ülevaatus mais
2008, kärukonks, roolivõim,
alarm, kesklukk, kaasas velgedel
talverehvid) ja Mazda 6 17 valuveljed ning uued suverehvid
215×45. Tel 5391 3400.
 Müüa Opel Omega Caravan
2,5 TD (1989. a, valuveljed, CD,
kehtiv ülevaatus, talverehvid
kaasas), hind 10 000 kr. Tel
5341 4430.
 Müüa MB 260 (118 kW, 1987.
a, bensiin, h.bee, hästi hoitud
ja vähe sõitnud). Tel 5192 5555.

SOOVIN ÜÜRIDA
 Noor pere Tallinnast soovib
üheks suvekuuks (juuni või juuli)
üürida aiaga kõigi mugavustega
maja Haapsalus või selle lähistel.
Tel 5622 5069 või 473 3117.
 Soovin üürida 23toal krt. Tel
5334 0633.

KINNISVARA
KINNISVARA

Tallinna mnt 1, tel 473 3888;
Karja 27A, tel 473 4000,

www.kiva.ee
Kinnisvarateenused
aastast 1992
OSTMÜÜK

Tallinna mnt 1, tel 473 3888, 505 8925.

HINDAMINE

Karja 27A, tel 473 4000, 522 1346.

KINNISVARA OSTMÜÜK.
Kokkuleppel kohene
kinnisvara väljaost.
Haapsalu, Posti 18,
tel 518 2706, 502 0308,
473 1434.
Avatud ER kl 1017.30,
L kl 1114.
www.apslund.ee

Posti 21, Haapsalu,
www.aarete.ee, tel 473 4376.
Professionaalseim ja
suurima valikuga kinnisvarafirma Läänemaal ja
Hiiumaal  abiks kõiges
kinnisvaraga seonduvas.
Silvi Merilo  atesteeritud
hindaja, atesteeritud maakler
 tel 522 9958,
Hille Kanter  atesteeritud
maakler  tel 515 2537,
Katrin Annus  atesteeritud
maakler  tel 503 5934,
Marianne Matisen  hindaja
assistent, maakler 
tel 520 3408,
Elve Plaas  maakler 
tel 551 4724.

Su tugev elutahe vaikselt
väsis, ränk haigus murdis sinu
elupuu.
Südamlik kaastunne poegadele
peredega ja omastele

ROBERT ROSSARI

kaotuse puhul.
Vassili, Alma, Marta, Roosa ja
Elmar

TEENUS
Kinnisvarabüroo Uus Maa
otsib oma klientidele
kortereid üürileandmiseks.
Meie poolt korrektsed
üürilepingud ja head üürnikud!
Lihula mnt 8,
90507 HAAPSALU.
Tel 473 1448, faks 473 1447.
haapsalu@uusmaa.ee
Kõige rohkem pakkumisi!
www.uusmaa.ee

Otsime oma klientidele
13toalisi kortereid,
maju, elamukrunte ja
mereäärseid kinnistuid.
Tule ja tee oma pakkumine!
Arco Vara Kinnisvarabüroo AS,
Posti 1, Haapsalu.
Tel 473 7451, 473 7452
haapsalu@arcovara.ee
www.arcovara.ee
Müüa Noarootsi kõrts
(tegutsev, sisustusega).
Teave tel 501 2725,
tarvi@proscript.ee
 Võtame omanikult müüki korteri, maja, maa või äripinna.
Tel 5348 2672. Hea hind ja kiire
müük. www.ennustus.ee
 Anda üürile korralikud äri ja
bürooruumid Uuemõisas. Teave
telefonil 512 9635.
 Ostame omanikelt renoveeritud 34toal krt Haapsalus. Tel
504 2164.
 Müüa 2toal krt (43 m², vajab
remonti, majas 2 naabrit, sobib
elamiseks või suvilaks) ja maatükk (1750 m², sobib ehitamiseks)
Rohukülas. Hind 230 000 kr. Tel
5656 0389.
 Eraisik (mitte kinnisvarafirma)
ostab suvekoduks sobiva taluhoone Läänemaal (juuresolev
krunt kuni 2 ha). Eriti hästi sobib
remontivajav hoone. Mitte pakkuda vahetult merega piirnevaid
kinnistuid. Tel 5332 2661. Oliver
 Omanik müüb 2toal krt (52 m²).
Tel 526 6432.
 Ostan maad otse omanikult.
Palun helistada tel 5810 6978.
 Noor pere ostab Läänemaale
maakodu (kinnistu). Soovitavalt
vanem talukoht 28 ha maaga.
Hind kuni 300 000 kr. Pakkuda
võib kõike, mis maakoduks kõlblik. Elekter ja vesi peavad olema.
Tel 525 0964, epost jan@3s.ee
 Müüa garaa Haapsalus Haava põik 1. Tel 527 9295.
 Müüa aiamaja (kasvuhoone,
puurkaev) koos maaga (1141 m²)
Uuemõisas. Hind 900 000 kr. Tingimisvõimalus. Tel 529 9831.
 Müüa suvila Uuemõisas (2 tuba,
kamin, saun, tööstusvool). Krundil (769 m²) kasvuhoone, hooldatud aed viljapuude ja põõsastega. Teave telefonil 522 1353.
 Ostame mereäärse või merelähedase kinnistu, võib ka koos
majaga. Tel 520 9911.

Su tugev elutahe
vaikselt väsis,
ränk haigus murdis
sinu elupuu.
Mälestame
kauaaegset ühistu esimeest

ROBERT ROSSAR
Mälestame head sõpra ja
avaldame kaastunnet
omastele.
Leida ja Juhan

ROBERT ROSSARIT

ja avaldame kaastunnet
poegadele peredega.
KÜ Nurme 5 elanikud

HAUAKIVID
Haapsalus Lihula mnt 18
ER 1014.
Tel 475 5573, 517 7292.
Haapsalu metsakalmistul
ER 916, tel 475 5191.
Lihulas Oja 8, tel 518 2744.
 Matusebüroost, Kooli 4, E
R 915, matuseteenused: auto,
puusärgid, ristid, pärjad, kimbud,
hauakivid ja plaadid. Tel
473 7210, 514 6239; L ja P tel
479 6162.
 Veoteenus. Kaevetööd ja planeerimine laadurekskavaatoriga.
Tel
506 8747,
554 5400,
info@scoopman.ee,
www.scoopman.ee
 Kaeve ja laadurtööd
rataskopplaaduriga.
 Kalluri teenus.
Tel 501 5079, 518 0091,
info@rimitax.ee
www.rimitax.ee
Aitame, kui vajad abi
äriplaanide koostamisel,
firma imago muutmisel,
kui äri ei edene
ja suhted ei laabu.
E, K, R kl 1114.
Tel 5556 6974, 473 4112.
Roomikekskavaator Volvo
(21 tonni)
Roomiktraktor T 130
(tera laius 3,2 m)
Kraanaga veoauto teenus
(kast 6,1 m, kraana
tõstekaugus kuni 10,5 m):
paneelid, ehitusmaterjal jm.
Veoteenus kalluriga
15+15 t:
kruus, killustik, liiv, muld.
Kopplaaduri tööd
(kaevekopad 40 ja 60 cm
ning hüdrovasar).
Frontaallaadur 1,8 m³.
Tel 5622 0633.
Laadimis, kaevamis
ja planeerimistööd
JCP 4×4 CX kopplaaduriga.
Tel 505 7166.
REDAREKLAAM OÜ
Äri ja reklaamkingitused,
firmarõivad, kleebised jm.
Tehnika põik 2, Uuemõisa.
Tel 473 7104, 517 7119,
redarek@estpak.ee,
www.reda.ee
 Teleskooplaaduri ja ekskavaatoriteenused. Videnna OÜ, tel
513 5419.
 Kopplaaduri ja MAZkalluri teenus LõunaLäänemaal. Tel
5662 5189, 5620 8843.
 Valmistame klaasplastist reoveemahuteid ja septikuid, lisaks
pakume kaeve ja laaduriteenust. Teave tel 551 0428.
 Veo ja tõsteteenus, multiliftkastide rent, ehitusprahi vedu. Tel 5192 5792,
www.taeblaauto.ee

On mälestus,
mis ei muutu tuhaks,
on mälestus,
mis südamest ei kao.
Südamlik kaastunne
StenSulev Bergmannile
ema

 Garaaikatuste remont. Tel
521 5610.
 OÜ Rooniit teeb kimmikatuseid
ja müüb kimme. Tel 527 5570,
rooniit@hot.ee
 Vanametalli tasuta äravedu.
Viime ära teie vana pesumasina,
pliidi, vanni, torudplekid jms. Tel
506 5068.
 Sisekujundus: eramud, korterid, bürood. Konsultatsioonist valmis projektini. Erimööbli joonised.
Tel 5347 3747.
 Ehitusmeeste brigaad ehitab ja
renoveerib hooneid vundamendist võtmeteni. Katusekattetööd,
puitpõrandad, laminaat ja laudparketi paigaldus koos nende ehitusega. Tel 5393 7988.
 Iluga suvele vastu. Geelküüned, maniküür, pediküür ja parafiinihooldus tutvumishinnaga 50
kr mai lõpuni. Sensciencei ilusalong kaubamaja II korrusel Tallinna mnt 1, Haapsalu. Tel
473 3165, 5373 9571. FIE Miriam
Randmann
 Arvutiteenindus ja abi. Tel
5343 6969.
 Teen elektritöid. Kuulutus ei
aegu. Tel 5354 3404, 5676 0802.

TÖÖPAKKUMINE

kutsub suvekuudel avatud
terrassikohvikusse ja uuendatud avarasse restorani tööle
koka, kokaabi,
ettekandja/kelneri ning
baaridaami/baarmeni.
CV ja palgasoov saata
sekretar@framare.ee
Teave tel 472 4605, 472 4602.
Samuti pakume tööd
ööadministraatorile.
Teave tel 472 4600.
 SA Läänemaa Haigla võtab tööle täiskohaga koristaja. Töö vahetustega. Tel 510 5275 või tulla
Vaba 6, Haapsalu.
 SA Läänemaa Haigla võtab tööle hooldaja erakorralise meditsiini ja vastuvõtu osakonda. Teave
tel 472 5801 tööpäeviti või tulla
Vaba 6, Haapsalu.
 Promenaadi hotell pakub tööd
administraatorile, toateenijale,
kokaabile ja ettekandjale. Teave
tel 473 7250 või tulla kohapeale
Promenaadi hotelli Sadama 22,
Haapsalu.
 Uus avatav ja omanäoline restoran otsib oma meeskonda inimesi, kellele meeldib sööki teha
ja seda ka teistele pakkuda. Eelistatud on elukogemus ja sõbralik
meel. Suureks eeliseks on kannatlikkus asjaarmastajaist muusikute/poeetide suhtes. Saada CV
matenet@hot.ee või helista tel
5811 7509.
 Pakume transatööd noormeestele vanuses 1730 a 10. kuni 12.
maini üritusel Speedest 2007.
Töötasu 500 kr päevas. Tel
502 3789. Jaan
 Pakume tööd klienditeenindajale/õllemüüjale vanuses 1830 a
12. mail üritusel Speedest 2007.
Tel 5551 5175. Inga
 AS Allando Trailways võtab tööle Ekat autojuhte nii rahvusvahelistele kui ka Eestisisestele
vedudele. Palk kuni 35 000 kr
(neto). Tel +372 669 1109,
helen@allando.ee
Haapsalu lasteaed
TÕRUKE
võtab konkursi korras tööle
ÕPETAJA ja LOGOPEEDI.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad saata 20. maiks
aadressil Lasteaed Tõruke,
Wiedemanni 12,
90503 Haapsalu.
Teave tel 473 5556,
5649 9297.
 OÜ Sivero võtab tööle nõrkvooluelektriku ja kaablite paigaldaja. Teave telefonil 472 0700.

VAIKE BERGMANNI
kaotuse puhul.

Kristina, Viktor, Kersti,
Marek, Marita ja Sergei
Ärasaatmine laupäeval,
5. mail kell 13
Kullamaa kirikus.

Südamlik kaastunne
Aare Säkile

Lääne Elu
 Kauplus Joogitare Haapsalu
kesklinnas vajab müüjat. CV
koos
palgasooviga
saata
info@bni.ee. Teave telefonil
+372 5630 1261.
 Firma võtab alalisele tööle keevitusoskustega auto ja mehhanismide remondilukksepa. Keevitaja kutseoskuste tasuta täiendusõppe võimalused. Töökoht
Uuemõisas. Teave tel 504 9079.
 AS Kestvuspuit otsib tehniliste hooldetööde juhti. Kogemus nõutav. Brutopalk 15 000 kr.
Võtke palun ühendust tel
472 4740 või saatke CV
info@kestvuspuit.ee
 SA Läänemaa Haigla võtab tööle sanitariettekandja ja köögitöölise. Tel 472 5865 või tulla kohapeale Vaba 6, Haapsalu.
 SA Läänemaa Haigla võtab tööle õe intensiivravi osakonda. Tel
472 5801 või tulla kohapeale
Vaba 6, Haapsalu.
 Africa pubi pakub tööd kokale
ja baaridaamile. Tel 508 3339.
 Pakun tööd isemõtlevatele üldehitajatele ja töötahtelistele abitöölistele. Tel 5393 2290.
 R Kiosk Eesti AS võtab tööle
müüja Rkioskisse Haapsalus. Tel
443 0918, 5358 6722.
 Puhastusfirma võtab tööle puhastusteenindajaid. Tel 475 6874
tööpäeviti kl 917.
 Töömahu suurenemise tõttu
vajab ehitusettevõte tööle viimistlejaid ja abitöölisi. Tel
507 0916 tööajal.
 Jalatsipood turul vajab eesti ja
vene keele oskusega müüjat. Teave turu kontoris või tel 505 4648.
Kiire.

Võtame tööle
õmblejaid,
juurdelõikajaid ja
laotöölise.
Teave tel 472 0100.

Grand Holm Marina jahisadam
pakub suvehooajaks tööd
jahisadama perenaisele ja
kahele kaipoisile.
CV ja palgasoov saata
valdo.kivi@grandholmmarina.ee

Töökaaslased Kastani
kondiitritsehhist

Haapsalu Uksetehas
võtab tööle täistööajaga
KORISTAJA.
Palun tulla kohapeale või
saata sooviavaldus aadressil
Masti 8, Uuemõisa,
Lääne maakond.
ASi FalckLääne Eesti
Haapsalu esindus
pakub suvehooajaks tööd
rannavalvesse, kuhu ootab
üliõpilasi ja teisi tegusaid noori.
Alalist tööd pakume
autojuhtidelevalvetöötajaile
ja turvatöötajatele.
Töö graafiku alusel.
Tel 473 7003 või tulla
SuurMere 2, Haapsalu.
Epost haapsalu@falck.ee
 Evald Okase Muuseum pakub
suvehooajaks (1. juunist 30.
augustini) tööd muuseumi järelevaatajale ja koristajale.
Töö on graafiku alusel, sobilik õpilasele või pensionärile. Töötasu
kokkuleppel päevatasu alusel.
Muuseumi järelevaataja tööülesanded on ekspositsioonide valvamine ning külastajatega suhtlemine. Sobiv kandidaat on hea
suhtleja, kohusetundlik ja usaldusväärne. Kasuks tuleb mõne
võõrkeele oskus. Koristaja tööülesanded on muuseumi ruumide
korrashoid (märg ja kuivkoristus,
WC korrashoid). Sobiv kandidaat
on kohusetundlik, usaldusväärne,
puhtust ja korda armastav. Sooviavalduse
palume
saata
eo.muuseum@mail.ee hiljemalt
25. maiks. Teave tel 551 4039.

LOOMAD
HAAPSALU
VETERINAARKLIINIK
 Loomaarsti vastuvõtt
 Vereuuringud
ER 1018, L, P suletud.

VETERINAARAPTEEK
ER 917, L 1014.
Posti 5, Haapsalu,
tel 473 5566.
Müüa LÕUNAVENE
LAMBAKOERA kutsikad,
sünd 7. veebr. Valvab väga
hästi ja näeb väga ilus välja.
Tel 501 1505, 672 6656.
 Müüa Jämtlandi ja läänesiberi
laika ristandkutsikad. Loovutamine 2. maist. Tel 5391 3373.

METS
võtab tööle
meditsiiniõe ja
mudaravi tegija
(väljaõpe kohapeal).
Teave tel 472 4412.
Hotelli toateenija
(väljaõpe kohapeal).
Teave tel 472 4404.
Roosta puhkeküla
otsib särasilmseid
noori suvetöötajaid!
Oleme pakkunud aastaid
kvaliteetset puhkuse ja
seminariteenust. Oleme
arenenud, õppinud ja kasvanud. Meile meeldib töötada
inimestega, oleme abivalmis,
oleme töökad ja ühtlasi
paindlikud, kiired ja rõõmsameelsed, meile meeldib
tulemustele orienteeritus.
Suve kõrghooajaks
võtame tööle:
- kelnereid, ettekandjaid
- rannakioski müüja
- rannateenindaja (soovitavalt
noormees)
- kioskimüüja
- kokaabi
- puhkemajade koristaja
- peamaja koristaja abi
- administraatori abi
- remondimehe abi
Kandideerimiseks saada CV
roosta@roosta.ee
Teavet küsi
tel 479 7230, 525 6699.

isa

surma puhul.
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Vajatakse CEkat autojuhti
(MB Actros kallur+kraana).
Tel 5663 2033.

 Ostame paberipuud (kask,
mänd, kuusk). Haava, kase,
männi ja kuusepalki. Tasu kohe,
vedu meilt. Ostame kasvavat
metsa ja metsamaad. Raietööd
ja väljavedu. Parim hind Läänemaal. Tel 507 2231, 509 6173.
 Lp metsaomanikud, Läänemaa
Puidukaubanduse OÜ ostab kasvavat metsa ja metsamaad. Tel
510 9983.
 Ostame pidevalt saare ja tammepalki. Teave tel 504 8445.
 OÜ Hansamets ostab kasvavat
metsa, metsakinnistuid ja metsamaterjali. Metsa ülestöötamine ja
vedu. Metsa istutamine. Tel
506 0777. www.hansamets.ee
 Austatud metsaomanikud! Ostame metsamaad ja kasvavat metsa üle Eesti. Tel
526 0713, info@metsinvest.ee
 OÜ Bioenergia ostab väheväärtusliku metsa (lepp, sarapuu
jmt) raieõigust. Hind soodne. Tel
503 7296.

MITMESUGUST
 Kaardid ennustavad, helista tel 900 1727, kogenud ennustajad 24 h, ka mobiiltelefonilt,
h 17 kr/min.
Antikvaarilett
(Videorent, Posti 30, Haapsalu)
müüb ja võtab TP komisjonimüüki kirjandust.
Kokku leppida tel 473 7026.
 Naine, kes te helistate pingsalt
tel 5363 6280 või 5802 8773,
kutsudes kahel laupäeval meest
Haapsallu, võtke kiiresti ühendust
tel 5616 5679.
 Hei, laadale! 5. mail kell 9 Parila
seltsimaja pargis. Tel 5660 4030.
Värvuke
 Hei, mailaadale! 6. mail kell 9
Kullamaa
staadionil.
Tel
5660 4030. Värvuke
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TEATED & REKLAAM

Lääne Elu

ILMAENNUSTUS

KUHU MINNA?

MEELELAHUTUS
Restoran Blu Holm (Sadama
9/11): TP kl 1224. P 1221. 5.
mail kl 20.30 laulab Üllar Jörberg,
pilet 65 kr. 11. mail mängib tantsuks Rain Poolen. Varieteeprogramm. 12. mail mängib tantsuks
ans Principial.
Fra Mare restoran: Teid ootavad Vahemere maade road! À la
carte restoran on avatud PN
1223; RL 1224. Laupäevaõhtud eriprogrammiga! Külmlaua ja
suupistete tellimine ning catering
teenus. Tel 472 4605.
Centrali restoran ja õllekelder: PN 1223; R, L 1202. R
ja L kl 22 karaoke. Tööpäeviti kl
1215 päevaroad. Tel 473 5595.
Wiigi kohvik (SuurLossi 25):
PN kl 1221, RL kl 1223. Peolauad. Tel 473 4704.
Noarootsi kõrts: 5. mail kl 21
DJ Cozzo. Sissepääs 25 kr. Teave tel 520 0913.

TERVIS JA SPORT
Vanalinna Bowling (Jaani 4):
EP 12 ja 24, tel 473 4900.
Happy hours P 2124. Piljard.
Avatud
puhkekeskus.
www.vanalinnabowling.ee
Laine ujula: EL kl 1322; P kl
822. Hommikuujumine iga päev
kl 78. Vesiaeroobika E ja N kl 18.
Jooga T kl 18.30. Infrapunasaun
ja vesimassaaivoodi Hydro jet
ettetellimisega. Teave ja registreerimine tel 472 4414 või epostiga ujula@laine.ee. Lisateave
www.laine.ee
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Haapsalu golfiväljak: EP kl
919. Teave tel 525 0261 või
www.ridalagolf.ee
Fra Mare jõusaal: ER kl 14
22; LP kl 921.
Tule ja lõõgastu Thalasso
SPA Fra Mare uues Day SPA
basseini ja saunapargis!
Avatud iga päev kl 1522, hind 2
tundi 200 kr. Floatingteraapia kl
2223, hind 100 kr.
Vesivõimlemine kl 17 ja 19.
Teave ja eelregistreerimine Day
SPA administraatori tel 472 4612.
Kevadel südamed sulavad!
Kuum hinnaüllatus!
Nüüd võimalus broneerida lounge
Meresauna, 1250 kr 2 tundi
(kuni 12 inimesele).
Lounge Meresaun 2 tundi 2500
kr (kuni 12 inimesele)  hinnas
sisaldub Day SPA basseini
ja saunapargi külastus. Tel
472 4600, 472 4612.

MUUSEUMID
Läänemaa muuseum: KP 11
16. Näitused Elu võimalikkusest
Läänemaal, Roman Haavamägi
115, Pärnu  kindluslinnast
kuurordiks.
www.muuseum.haapsalu.ee
Piiskopilinnuse muuseum,
toomkirik, ristimiskabel ja
kellatorn: avatud 31. maini iga
päev kl 1017. Muuseumis on avatud näitus Ajaloolised masinad.
www.haapsalulinnus.ee
Tel 5346 2673, 472 5346.
A. Laikmaa majamuuseum:

Kaja ja Kirke Kasemaa tööde näitus avatud 6. juunini. KP 1116.
Tel 472 9756.
Raudteemuuseum: KP 1018
Lyckholmi mõismuuseum
(Noarootsi vallas Saare külas):
avatud KP kl 1018. Rühmakülastused palume ette tellida. Tel
5698 8440.
Sidemuuseum (Tamme 21A):
KP kl 1116. Tel 473 3664.
Hanila muuseum: KP kl 11
17. Avatud näitused: Suurrätid
ja Peeter Vissaku loodusfotod. Tel
5648 4164.
Rannarootsi muuseum: KP
1116. Näitused Nobedad näpud, kaljas Hoppet. Näitus eestirootslastest, Aibovaip ja Vormsi
talutuba.

NÄITUSED
Ehte käsitöö ja kunstikoda
(Ehte 4): TR 1018, L 1015.
Avatud näitus Eesti oma märss.
Haapsalu kunstikooli galeriis on avatud täiskasvanud õpilaste õppegrupi tööde näitus.
Väljas on joonistused, maalid ja
keraamika.
Haapsalu linnagalerii (Posti
3): pühap, 6. mail kl 13 avatakse
näitus Isikupära/individuality
07. Näitus jääb avatuks 27. maini. KP 1218.
Kullamaa kultuurimaja galeriis Armsad sõbrad. Kultuuritegelasi Heinz Valgu silmade läbi.
Iloni Imedemaa galerii (Kooli 5): KP 1118.

Narva

Tallinn 10
Kärdla 9

Haapsalu 10

Paide 10

Kullamaa 11
Virtsu 8
Kuressaare

10

6

ILM LÄÄNEMAAL

Pühapäev

3°

15°

Esmaspäev

5°

15°

Teisipäev

3°

edelatuul
38 m/s

kagu ja lõunatuul
310 m/s

Tartu 10

Pärnu 12

Võru

10

Kolmapäev
Täna Läänemaal
Selge ja kuiv ilm. Puhub muutlik tuul 16 m/s.
Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

12°

edelatuul
38 m/s
3°

12°

edelatuul
510 m/s

EMHI
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KINO
Haapsalu kultuurimaja: 7.
mail kl 20 ning 8. mail kl 18.45 ja
20 Eesti film Võõras, pilet 35 kr.
Lihula kultuurimajas: 9. mail
kl 19 koguperefilm Charlotte
koob võrku (eesti keeles), pilet
25 kr.

TÄNU
Avaldame tänu Sulev Saarevälile
ja Kalev Umalale EELK Ridala koguduse haljastuse korrastamise
eest.
EELK Ridala kogudus
Tänan raviarsti Õilme Ainjärve,
õdesid ja kogu haigla personali
korraliku ravi eest.
Elve Saarna

ÕNNESOOV

Sõbrad soovivad

Allanile
palju õnne
sünnipäevaks!

