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Läänemaa farmid püsivad ukrainlaste toel
Lõuna-Läänemaal asuv Kirbla piimafarm on ukrainlasi palganud juba kaks aastat, sest kohapealt pole töötajaid võtta.
Kaie Ilves

kaie@le.ee

Läänemaa
piimafarmid

Teisipäeval kell 14 seisis 27aasta-

Maakonna suuremad farmid
on Kirbla, Nigula ja Palivere.

ne Sergei Homeniuk lüpsiroboti ees ja jälgis tähelepanelikult
arvutiekraani. Küsimuse peale,
kuidas Kirblas meeldib, läks Homeniuki nägu laiale naerule ja
ta vastas: „Hästi!”
Homeniuki ülesanne on arvutiekraanilt jälgida, kas lehmadega on kõik korras kas kõik on
lüpsil käinud, kas loomad on
ved ja söönud, kui suur on piimaand. Kõik muu teevad ära masinad – robot peseb udarad, lüpsab, juhib piima kanistritesse.
Ainult arvuti taga siiski istuda
ei saa. Tuleb ka loomadele sööta ette anda, uustulnukaid robot-

● Kirbla farmis on kaheksa lüpsirobotit, 450 lüpsilehma. Farmis
töötab 31 inimest, sh neli uk-

rainlast. Ukrainast hakati töölisi palkama kaks aastat tagasi.
● Nigula farmis robotlauta pole, 500 lüpsilehma. Farmis töötab 25 inimest, sh kaks ukrainlast. Esimesed ukrainlased palgati mullu.
● Palivere farmis on kolm lüpsirobotit, 200 piimalehma. Seni ei ole Ukrainast töölisi tulnud palgata.

–

ter-

pinud loomakasvatust. Ukrainas
töötas ta samasuguses farmis kui
Kirbla oma ja teenis kuus 300 eurot Ukraina kohta on see tema
sõnul üsna hea palk. Homeniuk
on hariduselt piima- ja lihatoodete tehnoloog, ta töötas Ukrainas piimatööstuses kuupalgaga
200–250 eurot. Tema lasteaednikust abikaasa ja meedikust ema
teenisid sadakond eurot kuus.

laudaga harjutada jms.
Homeniuki teisipäevane vahetus algas kell neli hommikul
ja lõpeb kell 16 – kokku 12
di.Kahe sellise päeva järel ootab
teda ees kaks vaba päeva. Homeniuk on pärit Moldova piiri äärest Vinnõtsja oblastist, kus asub
Ukraina õhujõudude baas. Eestis
on ta esimest korda ja tuli sõbra soovitusel. Kirblas töötab Homeniuk koos lasteaednikust abikaasaga mullu detsembrist. Elavad nad kahetoalises ettevõttele
kuuluvas korteris.

–

tun-

Nigulas kaks ukrainlast
Nigula piimafarmis töötab sellest
nädalast kaks ukrainlast lüpsja ja karjak, mullu töötas samuti
kaks. Kirbla piimafarmis on tööl
kokku neli ukrainlast. Töötavad
nad üheksa kuu kaupa. Siis tuleb
tagasi kodumaale sõita, kolme
kuu pärast võib uuesti Eestisse
tulla. „Sätime nii, et ühed lähevad ja teised tulevad,” ütles Kirbla OÜ juhatuse liige Toomas Laos.
Esimesed tulid 2017 juulis.
Laos ei taha mõeldagi, mis saaks,
kui Ukrainast enam palgata ei
hiks. „Eks ma siis palkaks Moldaaviast,” ütles ta naljaga pooleks, „aga jah,kohapealt pole kedagi võtta. Majad on pooltühjad,

Igatsevad koju
Toit maksab meeste sõnul Ukrai-

Sergei Homeniuk

on töötanud Kirbla piimafarmis neli kuud. Farmi loomakasvatusjuhil Anne Põldäärel leidub ukraina tööliste kohtavaikdi dusõnu. URMASLAURI

va-

–

to-

noored on läinud, jäänud on pensionärid.” Laos ja farmi loomakasvatusjuht Anne Põldäär kinnitasid nagu ühest suust, et ei
taha mõeldagi ukrainlaste-eelsele ajale.
Kirbla piimafarm – kaheksa
lüpsirobotit, 450 piimalehma
on kohapeal ainus suur tööandja,
peale farmi asuvad külas ainult
väike pood ja haruraamatukogu, töölisi pole aga kuskilt võtta.
„Pool aastat otsisime, aga ei midagi. Kaks joodikut käis pakkumas,” ütles Laos, rehmas käega
jakirjeldas, kuidas Paide kandist
–

tulikuulutuse peale töödküsima
mees, plastist õllepudel kaenlas,
töömeest tast ei saanud.
Põldäär meenutas aegu, kui

tööline lihtsalt ei ilmunud välja,
kell neli öösel tuli hakata asendajat otsima või teha töö ise ära.
„Reedeti hakati juba varakult ääri-veeri rääkima, et laupäeval-pühapäeval tööle tulla ei saa tervis ei luba. Lased siis inimese lahti ja poolteise nädala pärast lähed, palud ta tagasi, sest kedagi
teist pole võtta,” rääkis Põldäär.
Nigula piimafarm hakkas ukrainlasi palkama samal põhju–

sel nagu Kirblagi – töölisi oli
ja, aga kuulutuse peale ei tulnud kedagi. „Isegi mitte huvi ei
tuntud,” ütles Nigula farmi loomakasvatusjuht Tiina Roosalu.
Kui Ukrainast palgata ei saaks,
oleks keeruline. „Kohapeal noori ei ole, vanad on vanad,” ütles
Roosalu.
Ukrainlastest sai päästerõngas nemad töötaks ennast või
puruks ja teeks rohkem, kui
dus lubab. „Oleme püüdnud samu inimesi tagasi kutsuda, kaks
meest on teist korda, kolmas on
tulemas, väga tubli töömees,” üt–

sea-

nu-

les Laos. „Kõik on roboti peal,
tikad poisid. Jamasid pole olnud.”
Roboti peal tähendab tööd arvutiga, millega päris igaüks hakkama ei saa. Ukrainlastega suheldakse vene keeles. „Robotile panime venekeelse programmi eestikeelse kõrvale,” ütles Põldäär
„Eks saaks panna ka ukrainakeelse, aga siis ei saaks jälle meie aru.”
Palka saavad ukrainlased eestlastega võrdselt. „Tunni hind on
üks. Umbes tuhat eurot teenivad
välja,” ütles Laos.
Kiievi oblastist pärit 28aastane
Oleksii Skopets on kodumaal õpse,

aga

süs

ei

saaks

jälle

meie

aru.”

nas umbes sama palju kui Eestis. Korterikulud on suuremad,
sest gaas on kallis. Kirblas kulub
korteri peale 70–100 eurot kuus,
mis on Ukrainaga võrreldes vähe. Pension on tublisti alla saja
euro. Küsimuse peale, kuidas
rainas üldse hakkama saab, kehitas Homeniuk õlgu. „Tuleb saada. Selline elu on.”
Eestis teenitud raha eest tahab Homeniuk osta Ukrainas
omale kodu, Skopets aga
da oma ettevõtte. „Kas just piimafarmi, aga põllumajandusega
seotud ettevõtte küll,” ütles ta.
Skopets on töötanud ka Soomes
ja loodab, et seekordsed üheksa
kuud võõrsil on viimased tahaks kodus olla. Kirbla paneelmaja korteris seinal on tal
raina lipp.

Uk-

asuta-

–

Uk-

Haapsalu Lepatriinu lastehoid lõpetab tegevuse
malleliisa@le.ee

dis, ju siis ei ole piisavalt
erakliente,” lisas ta.

Haapsalus Lahe tänaval asuv Lepatriinu lastehoid suleb juuli viimasel päeval uksed, sest linn lõpetab selle tegevuskulude
mise. Sulgemine valmistab vanematele meelehärmi.
„Vastus on – võite linnavalitsuse käest täpsemalt küsida et
linnas on piisavalt lasteaiakohti ja päevahoiu järele pole enam
vajadust,” ütles lastehoidu pakkuva MTÜ Lepatriinu Mängumaa
juht Kristin Veltri (pildil).
„Meie ei pane midagi kinni,”
ütles Haapsalu aselinnapea Liina Põld. „Lasteaed on eraoman-

Lepatriinu Mängumaal oli Ridala vallaga
leping pakkuda Haapsalus ja Uuemõisas lastehoidu, sest vallal
dal polnud piisavalt lasteaiakohti. 2007. aastal alustas
Veltri lastehoiuga Haapsalus Posti
tänaval, kuna ta oma lapsel polnud lasteaiakohta. Järgnes 2011.
aastal avatud lastehoid Lahe tänaval ja aasta hiljem Uuemõisas
Lossi tänava lastehoid.
Posti tänava lastehoid suleti
2016, sest Veltri sõnul vähenes
laste arv ja selle päevahoiu järele puudus vajadus.

Malle-Liisa

Raigla

toeta–,

en-

Nüüd lõpetab linn Lahe tänava lastehoiu
gevuskulude katteks
toetuse maksmise.
„Linna poolt vähendame rahastust, kuna munitsipaallasteaedades on meilkohti pakkuda,” ütles Põld.
„Koostöö lõpetatakse, sest
linna lasteaiad on pooltühjad
ja need on vaja täita,” ütles kahe Lepatriinus käiva lapse ema
Kätlin Tamm.
Siiani toetas linn MTÜ tegevuskulusid ühe lapse kohta
241 euroga kuus, vanema
omaosalus Lepatriinu lastehoius
on 16 eurot.

te-

Põllu sõnul maksab linn lapse
kohta sama summa Haapsalu lasteaedadele. Vaid rühmades, kus
on suurem eripedagoogi ja logopeedi tugi, on kulud lapse kohta
suuremad. Haapsalu lasteaedades tuleb vanemal maksta
lustasu 24 eurot kuus.
Tamm ütles, et lapsevanemate jaoks on lastehoiukadumine
paras peavalu. „Kaob selline väike, kodune, erivanuseliste laste
rühmaga lastehoid, mida
mad väga hindavad. Selline alternatiivvalik,” ütles Tamm.
Lastehoid ongi hinnatud eelkõige seepärast, et õed-vennad
saavad samas rühmas käia – Lepatriinu lastehoius on liitrühmad,

osa-

vane-

kus koos kahe-ja seitsmeaastased
lapsed. Tamme sõnul on lastehoid kodune ja perekeskne
just need olid tema peres lasteaiavalikul määravad.
Tamm teadis rääkida, et mitmetel vanematel tekivad lastehoiu sulgemise tõttu ka logistilised probleemid. Põld selles probleemi ei näe, sest Haapsalu
linnas on nii Wiedemanni tänaval asuv Tõrukese lasteaed kui
ka Endla tänaval asuv Päikesejänku lasteaed.
Kõigile 25 Lahe tänava Lepatriinu lastehoius käivale lapsele on pakutud kohta linna lasteaedades. Põllu sõnul saavad nad
Lahe tänava hoius käivatele laste–

vana-

le pakkuda kohti kõigis Haapsalu
ja Uuemõisa lasteaedades peale
Tarekese. „Ümberpaigutamine
käib eelkõige vanemate õdedevendade järgi,” ütles Põld.
Tamm ütles, et tema lastele
pakuti kohti Päikesejänkus, mida
nad ka õige pea vaatama lähevad.
Uuemõisas Lossi tänaval asuv
Lepatriinu lastehoid jätkab tööd.
„Seda on meil jätkuvaltvaja, sest
Uuemõisa lasteaed-algkoolis ei jagu kohti kõigile sealkandis elavatele lastele,” ütles Põld.
Lossi Lepatriinus on kohti samuti 25 lapsele. Põllu sõnul saab
Uuemõisas asuvas lastehoius vajadusel kohtade arvu ka
dada.

suuren-
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Ukrainlastest ja
orjatööjõust

Lääne

Elu kirjutab Läänemaa piimafarmidest, kus töötavad juba mõnda aega
ukrainlased. Needsamad, kelles rahan-

dusministri kandidaat Martin Helme näeb ohtu
eestlusele et kui me jätkame nende sissetoomist, oleme eestlastena varsti vähemuses.
Teiseks märgib Helme, et ei nõustu ettevõtjatega, kes ütlevad, et nad ei leia endale kohapealt
tööjõudu kui see on nii, tuleb ärimudel üle vaadata, ja mis peaasi orjatööjõu palkamise asemel
maksta kõrgemat palka, küll siis leidub ka töökäsi.
Tundub nagu mõistlik jutt?Aga seda vaid kaugelt vaadates. Kirblas on ukrainlased töötanud
juba paar aastat, põhjuseks seesama, mida Helme ei usu kohapealt pole kedagi võtta. Kirblas elab sadakond inimest, suur osa pensionieas.
Kortermajad on pooltühjad. Noori ei ole. Kes on
töötegija, see töötab laudas, kes ei ole, seda ei
pane tööle ka kõrgem palk. Orjatööjõust rääkides ukrainlased saavad Kirblas Eesti keskmist
palka nagu eestlasedki. Nende maksud laekuvad Eestisse. Ukrainlased töötavad siin üheksa
kuu kaupa, kauemaks jääda seadus ei luba. Vahepeal tuleb neil vähemalt kolmeks kuuks naasta kodumaale.
–

–

–

–

–

Kas

ehk tuleks siis ärimudel üle vaadata? Kirbla moodsa robotlauda laiendus
valmis poolteist aastat tagasi. 1,2 miljoni eurone investeering tehti ajal, kui piimafarme järjest likvideeriti. Kirbla oma ei jäänud raskel
ajal mitte ainult vee peale, vaid laienes poole jagu.
Ainus, mida võiks ärimudelile ette heita, on see,
et laut on ehitatud vale koha peale. Ääremaa küla asemel võiks see asuda Harjumaal. Seal oleks
ehk mingigi võimalus palgata eestlased, aga seegi pole kindel. Eks leidu pealinna lähedal ka puhtamat ja kergemat tööd.
Üheksa kuu kaupa Eestis töötavad ukrainlased
ei saa kuidagi eestlust ohustada, samuti pole nad
odav orjatööjõud. Jutt ärimudeli ülevaatamisest
aga on lihtsalt rumal ja asjatundmatu.
TEISED LEHED

Kaido Kama: tõde ei tõuse
ja vale ei vaju
POSTIMEES. Enam ei kiputa suurt raiemahtu õigustama
meie metsade suure juurdekasvuga, kirjutab Postimehe ajakirjanik Kaido Kama.
Metsastatistika peamine autor keskkonnaagentuurist
lan Sims ütles otsesõnu, et nemad ise juurdekasvu ja raiemahu arvude võrdlemist õigeks ei pea, sest kõige rohkem kasvab juurde keskealist metsa, aga raiume küpset metsa. Sim
si sõnul on juurdekasvu lihtsalt hea rahvale näidata.
Kama kirjutas, et Eesti riik on meile pikka aega järjekindlalt valetanud. Suuri raiemahte on juba alates 1990ndatest
õigustatud metsade suure juurdekasvuga.
Valedele lähtealustele rajatud metsapoliitikat peaks hakkama korrigeerima. Kahjuks ei ole midagi sellist toimunud.
Avaliku ja argumenteeritud vaidluse asemel on praeguseks
kasutusele võetud hoopis teised taktikad. Suhtekorraldajate
abiga on hakatud levitama lööklauseid: „Kui teile meeldib
puitpõrandal käia, siis tuleb ju ometi metsa raiuda.”
Metallivarguste probleem lahenes 90ndail alles siis, kui
metall otsa sai. Ilmselt läheb metsaga samamoodi. Ainuke
vahe on selles, et kui metalli varastati, siis Eesti mets raiutakse maha seaduslikult.
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LAUSELAEN
„Mõtlesin natuke ja otsustasin pakkumise vastu võtta. Patt oleks keelduda.”
Haapsalu uus aselinnapea Innar Mäesalu. Lääne Elu, 11. aprill 2019

Tõeline võitlus vabaduse pärast
Tõeline võitlus vabaduse eest ei seisne valimiste tulemusel
valitsusse jõudnud erakonna vastustamises, vaid käib juba
ammu meie kõigi kaduma kippuva privaatsuse pärast.

Üks

Eesti kõrge politseiametnik jagas sel nädalal Twitteris pardakaamera videot punast tuld eiranud veokijuhist, kes tekitas liiklusohtliku olukorra. „Mõelda, kui iga
pardakaamera oleks kui mobiilne
liikluskaamera. Fikseerib huligaane,
saadab hoiatusi. Pikas perspektiivis
kõva ennetus. Ei saa välistada, et tulevikus nii ongi...” kommenteeris ta.
Kas olete nõus?
Oletan, et paljud on, sest selline
asjade korraldus oleks ju esmapilgul loogiline ning tundub ka, et üldise turvalisuse huvides. Tehnoloogia on juba olemas, vaja see vaid kasutusele võtta.
Samamoodi ei tekkinud paljudel
küsimust, kui avalikkusest käis läbi idee panna uute autode „mustad
kastid” salvestama ja politseile edastama sõiduki asukohta, kiirust ning
muid sarnaseid andmeid.
Aga kas tõesti tahame totaalse jälgimise ühiskonnas elada ja kas oleme valmis nii suure osa oma vabadusest japrivaatsusest turvalisuse ettekäändel ohverdama?
Kuna vajalik tehnoloogia on tõepoolest olemas, siis pole tegemist üldse teoreetilise küsimusega. Hiina, mis
teatavasti pole demokraatlik ega õigusriik, on kodanike jälgimisega väga kaugele jõudnud ning rakendab
laiaulatuslikku sotsiaalse hindamise süsteemi (tuntud kui Social Credit System), kus ühte tervikusse on
liidetud valvekaamerad, sotsiaalmeedia, sideandmed, ostude ajalugu, reisiinfo, finantsteenused, suurandmete analüüs, tehisintellekt ning riiklikud registrid ja andmekogud. 2013.
aastast arendatud süsteem on tänavu

Mis juhtub Hiinas inimestega,
jõudnud tasemeni, kus absoluutselt
kelle sotsiaalne skoor on madal?
igale inimesele on kavas määrata personaalne sotsiaalse väärtuse skoor.
Nad ei saa enam võrdsel määral
osa ühiskonna hüvedest. Näiteks
Algul olid süsteemi entusiastlikeks arendajateks paljud Hiina
on üheksal miljonil inimesel võimatevõtted, kes sidusid inimeste andtu lennukipileti ostmine, sest nenmeid oma teenustega. Igaüks võib de reiting ei luba seda. Ühes suurguugeldades leida Sesame Crediti linnas võivad koeraomanikud kaokiirlaenureklaame, kus õnnelikud tada loomapidamise loa, kui kaameAnvar Samost
inimesed lasevad firma äpil skannirad tuvastavad, et nad on oma lemkolumnist
da nägusid ja saavad hetkega teada, mikuid rihmata jalutanud. Näiteid
millise summa nad võiksid kohe oma on veel ja veel.
arvele laenu saada. Väga mugav, eks
Ei ole vaja palju fantaasiat, et tõmmata paralleele kirjeldatu ning autoju? Massiivsed näotuvastuse andmebaasid on suurtel tehnoloogiafirmade pardakaamerate jälituskaameradel nii Hiinas kui ka läänemaailmas teks muutmise idee vahele.
ammu olemas, sest oleme ise telefoHiina riik ei pea isegi
ni kasutamise hõlbustamiseks end
sinnakandnud koos uskumatu hulküsima andmete kasutamiseks luba, siis demoga muude andmetega.
kraatlikes riikides käib
osad, kus elab moslejuba aastaid loid vaidlus suurte tehmeid või muidu riigi sei- noloogiafirmade õiguse üle nende
sukohast vähese usalduskogutud isikuandmete kasutamiseks. Samuti on õiguslikud vaidluväärsusega inimesi, on ta
valisest veel tihedamaltkaetud valvesed käimas selle üle, kuidas kohtud
kaamerate võrguga, mille andmeid ja õiguskaitseasutused peaksid neitöötleb võimas näotuvastuse ja -anale andmetele ligi pääsema. Kui riilüüsi tarkvara. Näiteks välismaalasel gid pole alati juurdepääsuprivaatseon peaaegu võimatu neis piirkondatele andmetele saanud isegi kohdes politsei tähelepanu alla sattumata tu loaga siis seda, mida Facebook,
liikuda ning kohalikel võimatu loata Google jaAmazon meie loovutatud
sealt lahkuda. Režiimi kinnitusel on andmetega teevad, avalikkus suures
see turvalisuse huvides ning terrorisosas isegi ei tea.
Vabaduse ja privaatsuse kõige
mi ärahoidmiseks vajalik.
suuremaks vaenlaseks on iseenesestmõistetavus. Seni, kuni riived
on väikesed või tunduvad mugavad
Aga kas tõesti tahame totaalse
ja otstarbekad, lubame me riigil või
jälgimise ühiskonnas elada ja kas suurfirmadel oma elu järjest rohkem
kontrollida. Jääb loota, et Hiina-taolisoleme valmis nii suure osa oma
te mittevabaderiikide hoiatav reaalvabadusest ja privaatsusest tursus hoiab vabas maailmas võrreldavalisuse ettekäändel ohverdama? vad arengud siiski ära.
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METSAOMANIKUD VASTU

Marina Kaljurand
kohtus Haapsalus
pensionäridega

Keskkonnakaitsjad
nõuavad suvist raierahu

Marina Kaljurand (SDE) rääkis eile

Haapsalu sotsiaalmajas diplomaa-

di- ja suursaadikutööst, presiden-

Viimastel päevadel kütab kirgi vastasseis metsameeste ja loodusaktivistide vahel,
mille tingis MTÜ Eesti Metsa Abiks avalik kiri keskkonnaministeeriumile.
töid saab ka kevadisel ajal teha
nii, et nende mõju lindudele ja
loomadele on võimalikult väike.
Näiteks
tuleb
valida
puistud, mi
eelista,”
ütles
Ehrpais.
da linnud pesitsuspaikadena ei
eelista,” ütles Ehrpais.

Urmas Lauri
urmas.lauri@le.ee

Keskkonnaaktivistid soovivad
kehtestada Eesti metsades lindude pesitsemisperioodil ligi neli
kuud kestva raierahu. MTÜ Läänemaa Rohelised juhatuse liige
Kätlin Tamm ütles, et ka nemad
toetavad pöördumist. „Me toetame diskussiooni, seda, et teemat
hakataks laiemalt arutama. Siis
leitaks ehk ka võimalused loodust ja linde säästa japaremini
kaitsta,” ütles Tamm Lääne Elule.
Tamme sõnul tuleks arutada, kuidas kompenseerida maaomanikeleraierahust saadav võimalik kahju ja uurida, kui palju
metsamehireaalselt tööta jääks.
„Tuleks ka uurida, mis ja kui palju segab ja mõjutab lindude pesitsemist,” ütles Tamm. „Traditsiooniliselt on pesitsusajal lastud lindudel olla. Praegune aeg
on pigem hälve.”
Erametsaliit reageeris keskkonnakaitsjate tegevusele
poolse pressiteatega, kus nenditakse, et roheäärmuslased tahavad kümned tuhanded maainimesed mitmeks kuuks tööta jätta.

oma-

Igal aastal

„Mingi seltskond võtab selle
igal aastal taas üles,” ütles Eesti
Erametsaliidu juhatuse esimees
Mikk Link. „See on omamoodi
normiks kujunenud, et see
ma tuleb igal aastal uuesti üles,
kuna metsandus läheb paljudele
korda. Oleme sama meelt
dega, kes leiavad, et linde tuleb
hoida ja neid pesitsuse ajal võimalikult vähe segada. Samal ajal
tuleb arvestada sellega, et sellistel piirangutel on väga tugev

tee-

nenmõ-

Seadust pole

„Tegelikult sellist asja naguraierahu ei eksisteeri,” tõdes Link.
„Sellekohast seadust või määrust
pole kunagi kehtestatud, aga
mestel on kujunenud arusaam,
et see on kohustus. Asi on nii,
et RMK on vabatahtlikultkoostanud endalekevadsuviste raiete
strateegia. See on firmasisene dokument, millega nad võtavad endale kohustuse pesitsusajal vähem loodust häirida.”
Nädala alguses pöördusid
kodanikuühendus Eesti Metsa
Abiks, Eesti Loomakaitse Selts
ja loomade eestkosteorganisatsioonLoomus keskkonnaministeeriumi poole, et vastutav minister kasutaks oma kohast õigust piirata määrusega lindude
ja loomade sigimisperioodil tehtavaid raieid, et hoida ära metsaelanike tarbetut hukkumist.
„Kevadsuviste raiete käigus
hukkuvad linnupojad, lõhutakse pesi, hävitatakse mune,” leiavad looduskaitsjad. „Ka tekitavad sellised raied vastuolu seadustes, sest looduskaitseseaduse
järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja
de tahtlik hävitamine jakahjustamine või pesade kõrvaldamine, eriti pesitsemise japoegade
üleskasvatamise ajal.”
Kuni metsades toimuvat
raietegevust seadusega kooskõlla
ei viida, jätkatakse raierahu vajadusest teavitavat kampaaniat.

ini-

Neli kuud raierahu jätaks metsamehed tööta.

Ülehomsest
algab riigimetsas

raierahu
● Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga algab riigimetsas
15. aprillil 15. juunini kestev
raierahu, metsas jätkatakse sel
perioodil istutamis- ja metsahooldustöödega.
● Kevadine raietööde peatamine
on riigimetsas saanud traditsiooniks, RMK on kevadsuvist
raierahu pidanud alates 2002.
aastast. Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude
ja loomade häirimist sigimisperioodil.
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ju tuhandetele perekondadele
üle Eesti.”
Link märkis, et kui raierahu
kehtestamine läheb poliitikasse
oma elu elama, siis võib see palju
paha tekitada. „See poleks raierahu, vaid tööseisak, sundpuhkus.
Kuu aja pikkuse puhkuse võib sel
ajal küll välja võtta, kuid praegu
käib juttneljast kuust. Mida teeksidmetsamehed need ülejäänud
kolm kuud, kui raierahu neil metsa minna ei luba?” ütles Link.
Link lisas, et enne totaalse piirangu kehtestamist tuleb kõigepealt hinnata, kas piirangud üldse lahendaks probleemi. „Pole
uuringut, mis tõestaks, et just
metsatööde piiramine oleks pa-

URMAS LAURI

rim japeamine meede lindude
arvukuse suurendamiseks,” ütles
ta. „Ornitoloogide uuringud viitavad, et tänase rändlindude arvukuse vähenemise taga on suuresti globaalsed kliimamuutused, aga ka näiteks rändlindude
aktiivne küttimine lõunapoolsetes riikides. Mõtteviis, et kõigepealt piirame ja pärast uurime,
on äärmiselt lühinägelik.”
Metsaomanik Taavi Ehrpais
ütles, et väga suur osa metsaomanikest teeb kevadisel ajal raietöid
vastutustundlikult. Tihti on just
mai või juuni aasta kõige kuivem
aeg, kus pinnasekahjustused on
kõige väiksemad. „ Metsas töötavad inimesed teavad, et

metsa-

muna-

divalimistest ja Euroopa Liidust.
Kaljuranna meelest tuleks presidendi valimist muuta – valijamehed
ei lahku enne, kui president on valitud. „Nagu paavsti valimine,” ütles ta.
Ta kõneles ka riigikoguja Euroopa Parlamendi valimistest. „Minult
on küsitud, kas see pole rahva petmine, et kandideerin riigikokku ja siis
europarlamenti. Ma arvan, et ei ole,
sest mõlemas otsustatakse Eestile olulisi küsimusi,” ütles Kaljurand.
Riikidevahelisi organisatsioone võrdles Kaljurand perega – üksi elades saab ise otsustada, millal magada ja mida süüa teha, kuid
kui leitakse kaaslane, tuleb ka temaga arvestada.
Marina Kaljurand on sotsiaaldemokraatide esinumber Euroopa
Parlamendi valimistel. Europarlamendi valimised on 26. mail.
Malle-Liisa Raigla

Vikman saab HaapsaluLinnamajanduse juhiks
Peeter Vikmanist
(Keskerakond,
pildil) saab
pärast Haapsalu aselinnapea kohalt
bastamist
re tõenäosusega

vasuu-

kortermajade haldamisega tegele-

va munitsipaalettevõtte Haapsalu
Linnamajanduse ASi juht.
„Me oleme sellest võimalusest
rääkinud,” tunnistas Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond), kes on ühtlasi Haapsalu Linnamajanduse ASi
nõukogu esimees.

„Peeter Vikmani potentsiaali, mis tal selles valdkonnas
tatega on kogunenud, tuleb kindlasti ära kasutada,” ütles Karilaid.
Haapsalu Linnamajanduse ASi
juhib varem ettevõttes halduri tööd
teinud Marvel Alp. Vikman on koos
Lauri Väliga (HaRi) Haapsalu Linnamajanduse ASi nõukogu liige.
Vikman ise ütles, et ei soovi sündmustest ette rutata. „Praegu ma
olen veel ikka Haapsalu aselinnapea ja volikogu otsustab 26. aprillil,
kas ma jätkan sellel kohal või mitte,” ütles ta.
Lemmi Kann

aas-

Haapsalu

TŠAIKOVSKI
F E ST I VAL
27.–30. JUUNI 2019

PILETID NÜÜD MÜÜGIL!
tchaikovskyfestival.ee
Festivali
peatoetaja
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INTERVJUU

13. aprill 2019

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

–

26. MAI 2019

Jaak Madison: EKRE tahab viia
euroliidu tagasi juurte juurde

EKRE nimekirjas europarlamenti pürgiv riigikogu liige Jaak Madison ütles,
et pooldab tugevat NATOt ega soovi ka Eesti lahkumist Euroopa Liidust.
peerimine Euroopa Liidus paralleelsüsteemina.
Kõige ebademokraatlikum
ühendus Euroopa Liidus on Euroopa Komisjon, sest mitte ühelgi euroliidu elanikul ei ole võimalik valida Euroopa Komisjoni presidenti ja volinikke, kes
otsustavad väga suurte eluvaldkondade üle. Rääkimata sellest,
et siiamaani on Euroopa Parlamendis parteide vahel kokku
lepitud, et kes ja mis perioodil
saab järgmisena Euroopa Komisjoni presidendi koha. See vajab
reformimist. Rääkimata põllumajanduspoliitikast, kus Prantsusmaa riisub koore ja väiksematele riikidele jääb ülejäänu.

Andrus Karnau
andrus.karnau@le.ee

EKRE populaarsus on viimase viie aastaga
selt tõusnud, 2014 europarlamendi valimistel saite 4, 2015
riigikogu valimistel 8 ja tänavu märtsis 17,8 protsenti häältest. Värske uudis ütleb, et Euroopa Parlamendi uues koosseisus tuleb äärmusparempoolsete fraktsioon, mis võib
saada suurimaks. Mis on teie
partei valimisedu põhjus?
Kui on nõudlus, siis järelikult va-

märkimisväär-

lijad vajavad midagi, mida poliitmaastikul ei ole. Eestis tekkis
2013–2014 konservatiivse telje
rahvuslikul poolel tühimik, sest
toonane IRL mugandus sotside ja
Reformierakonna valitsuses. Tekkis tugev väärtuskonflikt kooseluseaduse pärast, samuti migratsiooniprobleem, ning polnud
ühtegi teist jõudu, kes nendele
probleemidele kiiresti reageeriks
ja suudaks vastata. Tekkis vajadus, see on ka üks põhjus, miks
EKRE sai tuule tiibadesse.
Euroopa Parlamendis tekkivat üht suuremat fraktsiooni
ei nimetaks ma äärmusparempoolseks, sest selle juhtivad jõud
on Itaalia valitsuspartei Liiga ja
Austria Vabaduspartei, mis samuti kuulub valitsusse ja omab
asekantsleri kohta. Need on parempoolsed parteid, millest on
saanud peavool. Poliitiline
tik on muutunud. Äärmusparempoolseteks on neid erakondi keeruline nimetada, nagu ka meid,
sest kui üks erakond saab parlamendivalimistel kolmanda
lemuse, saab viie ministriga valitsusse, siis on tegu tugeva parempoolse, aga mitte äärmusliku parempoolse jõuga.

Te olete kirjutanud, et Euroopa Komisjonis valitseb mõtte-

laad, et väikesed rahvusriigid
on probleemiks. Mulle on jäänud vastupidine mulje: Euroo-

pa Komisjon kaitseb Iirimaa
piiriküsimuses väikest majandust, Euroopa Komisjon kait-

seb Venemaa-vastaseid sankt-

Hispaania või Itaalia.

Ma ei arva, et Euroopa Komisjon kaitseb Iirimaa huve. Euroopa Liidu ja Suurbritannia lahkumisleping kaitseb euroliidu huve, sest Euroopa Komisjoni arvates peab lahkumisleping olema
nii terav ja valus, et mitte kellelgi ei tuleks rohkem mõttesse lahkuda Euroopa Liidust. Iirimaa kaitsmine on kasulik Euroopa Komisjonile, et Iirimaad mängida brittide vastu. Mis puudutab sanktsioone, siis Euroopa Liidus on olnud tugev surve karistada Venemaad sõjategevuse eest
naaberriikides. Venemaa-vastased sanktsioonid on õigustatud,
aga samal ajal ei näe ma kasulikuna iga hinna eest Ungari ja
Poola karistamist, sest nad ei allu kohustuslikele migratsioonikvootidele.

tu-

Ega valitsusse jõudmine ei
muuda erakonna olemust; te-

gu on äärmusparempoolsetega, kes on jõudnud valitsusse.

EKRE on lubanud korraldada

referendumi Eesti kuulumise
üle Euroopa Liitu. Millal alga-

tate referendumi?

Meie erakond võttis kaks aastat
tagasi kongressil vastu otsuse, et
kui Euroopa Liit jätkab sama
ni, kui tulevad uued otsused, mis
aitavad võimu koondada Euroopa Komisjoni kätte – me räägime
ka fiskaal-, migratsiooni- ja ka
julgeolekupoliitikast siis ühel
hetkel võib tekkida vajadus korraldada referendum. Ka Suurbritannia tegi referendumi, mistõttu ei peaks kartma rääkida Eu-

lii-

–,

võrdne arv kohti?
Me soovime, et sellest räägitaks.

Euroopa liidu ministrite nõukogus on igal riigil üks esindaja ja
arvestatakse, et kõik on võrdsed
laua taga. Euroopa Parlamendis,
millel on väga suur seadusandlik jõud ja roll, on kõige suurem
esindatus Saksamaal 96 saadikuga, teine on Prantsusmaa 81 saadikuga ja Eestis on kuus esindajat.Kui me seal rakendame praegust poliitikat, siis on jõutelg kaldu Kesk-Euroopasse ja samal ajal
Eesti-sugused väikeriigid võivad
ainult pealt vaadata, kuidas enamuse tahtega surutakse läbi
solutsioone, mis tihti ei ole meile kasulikud. Seega selle punkti
mõte programmis on pöörata tähelepanu probleemile, et Euroopa Liidus kahjuks ei ole riigid laudade taga nii võrdsed, kui sellest
vahel armastatakse rääkida.
Tõenäoliselt sellist punkti kunagi ellu ei viida, aga omaette
võiduks peame, kui probleemist
räägitakse.

re-

sioone, millest on huvitatud

näiteks väike Eesti, aga vähem
on huvitatud suured riigid

maas-

Küsimus on äärmuse defineerimises. See on suhtumise küsimus. Liiga või Vabaduspartei olid
äärmusparteid võibollakümme
aastat tagasi, kui neil ei olnud piisavalt toetust, et jõuda valitsusse ja muuta üldist paradigmat.
Tsenter on muutunud, sinna on
liikunud erakond Isamaa, Saksa
kristlikud demokraadid CDU ja
enamik Euroopa Parlamendi EPP
fraktsiooni (Euroopa Rahvapartei) poliitilisi jõude.

ringi nii, et igal riigil oleks

Migratsioonikvoodid ei ole
Euroopa Liidus kohustuslikud
enam mullu suvest saadik,
mil see lepiti kokku ülem-

kogul.

Riigikogu liige

Jaak Madison

usub, et Euroopa Liidul tuleb tagasi pöörduda

aegadesse.

roopa Liidu tulevikust ja muutumisest võrreldes sellega, mis
EL oli aastal 2003, kui Eestis oli
ELiga liitumise referendum.
Praegu on koalitsioonipartnerite vahelkokku lepitud, et Eesti jätkab Euroopa Liidus ja NATOs. Selles ei kahtle mitte keegi. Samal ajal me üritame muuta
Euroopa Liitu tagasi oma juurte
juurde, milleks oli majanduslik
ühendus, vabakaubandus, tööjõu
vaba liikumine. See on see mõte,
miks loodi 1951 Euroopa söe-ja
teraseühendus. Selle nimel me
töötame. Ja nagu on näha, siis ka
teised sarnased erakonnad, kel-

söe- ja teraseliidu

TIINA KÕRTSINI / ÕHTULEHT / SCANPIX

lega me oleme varsti koostööd
tegemas Euroopa Parlamendis,
näevad meiega asju samamoodi.
Ja juba sellest johtuvalt ei pruugi üldse tullagi vajadust
dumi järele.

referen-

Aga milliste muutuste korral
te kaalute referendumi korral-

damist?

Üks olulineküsimus on fiskaalpoliitika. Kui näiteks Prantsusmaa on koos mõne teise riigiga korduvalt mänginud mõtetega luua eraldi rahandusministri
ametikoht Euroopa Liidus, kelle alluvusse kuuluks kontroll

kõikide riikide rahanduspoliitika üle, siis kindlasti oleks tegemist jätkuva sammuga föderaliseerimisel. Me näeme selles
suurt probleemi. Teine probleem
on julgeolekupoliitika. Kui siiamaani oli üpriski hea sümbioos
Euroopa Liidu ja NATO vahelisel julgeolekukoostööl, siis viimase paari aasta jooksul, tulenevalt eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa vastuseisust president
Donald Trumpile, on tekkinud
vastasseis ka NATOs. Vastasseis
USAga nõrgestab meie julgeolekut, sest meie huvides on ühtne
ja tugev NATO, mitte NATO ko-

2016. aastal septembris oli Euroopa Liidu ministrite nõukogus hääletus kohustuslike migratsioonikvootide üle, vastu olid
Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia, Eesti hääletas poolt. Ungari ja Poola läksid Euroopa Kohtusse, sest kohustuslik kvoot rikub nende suveräänsust. Euroopa Kohus ütles, et see on kohustuslik, seda tuleb täita.

Aga mullu suvel tegi ülemkogu uue poliitilise otsuse, et
uusi pagulaskvoote ei kehtestata, ka Eesti valitsus oli koos
Ida-Euroopa riikidega uute
kohustuslike kvootide vastu.

Kui see jätkub nii, oleks see meile väga kasulik.
Miks te soovite, et Euroopa
Parlamendi kohad jagataks

Euroopa Liidu peamine otsustuste tegemise koht on ülemkogu, kus igal riigil on üks

esindaja. Minu meelest me ei
saa väita, et Eesti oleks eba-

võrdsemas olukorras teiste rii-

kidega võrreldes.
Euroliidus on institutsioone, kus
ongi riigid võrdselt laua taga, aga
see on silmamoondus, sest Euroopa Parlament on ebavõrdne.
Üheks lahenduseks võikski olla kahekohaline parlament, kus
ülemkogus on kõikidel riikidel
võrdne esindatus.
Keda EKRE toetab Euroopa
Komisjoni järgmise presidendina?

Erakond ei ole seda veel arutanud. Minu teada pole ka uus
planeeritav Euroopa Parlamendi fraktsioon, mis suuresti põhineb Euroopa Rahvaste jaVabaduse fraktsioonil (ENF), seda arutanud. Sellesse fraktsiooni kuuluvad Austria Vabaduspartei jaLiiga. Minu teada nemad on otsustanud, et ei esita Spitzenkandidat’i
ehk inimest, kes oleks Euroopa Komisjoni presidendikandidaat. See oleks ebademokraatlik
samm, kui enne valimisi pannakse paika oma mees kõige kõrgemale kohale. Kompromisse leitakse poliitiliste jõudude vahel
pärast valimisi.
Kes võidab Eestis Euroopa Par-

lamendi valimised ja mitu
kohta saab EKRE?

Arvestades olukorda, kus Brexit
lükatakse edasi ja Eestist valitakse kuus saadikut, ma pakun, et
võidab praeguse reitingu järgi
Reformierakond. Meil on väga
suur võimalus teha teine tulemus. Heade tingimuste korral,
kui me suudame mobiliseerida
oma valijaskonna, on meil võimalik saada kaks kohta.

Intervjuu Jaak Madisoniga oli Raadio 2 eetris neljapäeval, 11. aprillil.

KULTUUR

13. aprill 2019

Juubilarid

–
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aprill

1. aprillil sai 70aastaseks
Haapsalus sündinud vehkleja Valeri Rossar.

3. aprillil sai 60aastaseks
Haap salu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Pää-

5. aprillil sai 55aastaseks
supesa lasteaia direktor Maarika Aru.

5. aprillil sai 90aastaseks kauaaegne Haapsalu I keskkooli algklasside õpetaja Ilme Holm.

Haapsalu on paelunud paljusid autoreid, mida aeg edasi, seda rohkem.

ARVO TARMULA

MERELINN INSPIREERIB

5. aprillil möödus 150 aastat
kooliõpetaja ja seltskonnategelase Peeter Reikmanni sünnist.
Oli Haap salu vastastikuse krediidiühingu, muusikaseltsi Heli ja Kungla asutaja. Surnud 1937 Haapsalus.

Kirjanduslik Haapsalu
Haapsalu, mis tänavu tähistab oma 740. sünnipäeva, on väärilise koha leidnud ka kirjanduses.
Monika Undo
Läänemaa ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja

linnas on palju peidus, aga kohe seda ei hooma.
Ning tuul oli täis merelõhna, sest
linn asus mere ääres nii on kirjeldatud raamatus „Pikk-pikk teekond”. Haapsalu on kaunis
rehõnguline linn. Säärasele tõdemusele on jõudnud peaaegu
kõik Haapsalust kirjutanud
torid. Merega seonduvat on püütud esile tuua filigraanse täpsuse ja detailirohkusega. Näiteks
Ernst Ennol on luuleread hommikul meretuul silitab randa. Leelo Tungal aga kirjutab „Haapsalu
eleegiates”: sellest linnast, kus tänavad lähevad merre, / jääb mul alati imelik igatsus verre. Ivar Soopan
„Õhulossivanaisas” toob Ehte tänava kohta välja, et see on noolsirge tänav, mille lõpus paistab
sillerdav vesi. Või samast
tust mõte, et niisuguseid tänavaid
oli siinpalju, mille ühest otsast vaadates paistis teises otsas meri.
Leelo Tungal tõdeb luuletuses „Mu südamesse alles Haapsalu jääb”, et igas pilliroos ja pilliloos on tänapäev ja keskaegsed müüdidkoos. Mis oleks Haapsalu ilma
Valge Daamita? Eks tegu ole põh–

Võibolla tüüpiline pilt, mis tuleb
seoses Haapsalu jakirjandusega
silme ette, on jalutavast Ernst Ennost Õhtu kaldal. Tegelikult on
aga Haapsalu linn, mis on paelunud paljusid autoreid, peab kohe lisama, et mida aeg edasi, seda rohkem.
Haapsalu motiive on oma
tekstides kasutanud peale Ernst
Enno veel näiteks Olev Remsu,
Piret Jaaks, Adam Cullen, Aidi
Vallik, Mart Juur, Leelo Tungal,
Juhan Paju, Mihkel Kaevats ja
Ivar Soopan. Adam Culleni haikukogumikus on Haapsalu suisa peategelane.
Võiks ju arvata, et elame unises väikelinnas, aga kas see ikka on päris nii? Mihkel Kaevats
on kirjutanud „Novembrilõpu
Haapsalus”: Novembrilõpu Haapsalu, / senini tumeroheline muru / ja
müstiliselt paks udu. / Vanalinnatänavate laternapostid / kaovad, kui teed
sammu, / ettehoiatamata uttu. Selles uduses ja esmapilgul tühjas

me-

au-

raama-

jusega, miks Valge Daami müüt
on kirjanikel Haapsalust kirjutades üheks lemmikteemaks ning
fantaasiale on antud voli. On siis
selleks Andrus Kivirähki näidend
„Valged daamid” või Juhan Paju
raamatud. Aidi Valliku meelest
on Valgel Daamil hinges/kummitamisind. Mühlen on teoses „Valge daam” suutnud daami ilmumisse tuua salapära: „Veel tänapäeval seisab ristimiskabelike lossis.
Vaikselt ja unistavalt asub ta seal, valatud üle kuupaistest. Katus läigib ja
hiilgab õhtukasteses hõbedas. Sihvakate kuuskede varjudes seisavad valged müürid. Kui tornikellkesköötundi
lööb, siis hääletult ilmutis kerkib, paar
pilku aknal viibib, et kaduda taas jälle müüresse.” Värskust legendi lisab Andrus Kivirähk, kelle Valge Daam tunnistab: ma olen väsinud olemast Valge Daam. Aastast
aastasse, sajandist sajandisse, ikka
nii valge ja täiuslik.
Mõnes mõttes on Haapsalu
kohta kirjutatu omamoodikroonika. Ei saa Aidi Vallik mööda
raudteest: oli ükskord raudtee, / aga
nüüd on paus sees, / rong ei sõida,
tsuhh-tsuhh-tsuhh, / Parts ei ole ron-

gijuht. Ja Haapsalu ning bluusi vahele saab panna võrdusmärgi.
Nagu nendib Aidi Vallik: pea meri
on jääs /ja tali on käes, / need kõledad kuud Haa-aap-sa-lus, / kui tühjad on / tänavad / õued /ja kohvikud
/ kõrtsid ja muud… / vot see on see
/ õige / õige / õige Haapsalu bluus.
Kirjanduses on oma koha leidnud isegi linnapea Urmas Sukles. Mart Juur luuletuses „Augustibluus”: on randa, kus Tšaikovski
suples, / nüüd juhatamas doktor Urmas Sukles. Ja Nublu räpib: Seal
on Talumehe kõrts / Valge Daam /
Seal on rannapromenaad / Seal on
klubi Africa.
Haapsalu jakirjanduse puhul
tuleb kindlasti märkida krimikirjanikku Juhan Paju, kelle raamatute tegevus toimub põhiliselt Haapsalus. Paju „Mudasegaja armuke” algab kurjakuulutavalt: „Nii suurepäraseid tingimusi
tapmiseks polnud Haapsalu linnas
enam ammu olnud. Ärge nüüd arvake, et siin niisuguseid võimalusi pidevalt otsitakse ja sobiva leidmisel
kohe ka mõrvatakse. Statistika järgi
toimub Haapsalu linnas aastas üks
raskemate tagajärgedega kaklus või

liiklusavarii, aga vahel juhtubsedagi
vaid üle aasta.” Statistika statistikaks, aga Paju krimkad
tavad natuke telesarja „Midsomeri mõrvad”, sest pisikeses Midsomeris leiab aset päris palju tapmisi. Nii ei saa Paju loodud komissar Kivistik istuda, käed rüpes, sest kriminaalseid lugusid
on Haapsalus lahendadaküll ja
küll. Kuigi Paju teoste põhjal võib

meenu-

jääda mulje, et Haapsalu

on Ees-

ti kuritegevuse pealinn, siis tegelikult maalib Paju Haapsalust
pildi kui väikesest armsast mereäärsest linnast.
Sünnipäevalaps Haapsalu on
eri autorite tekstides valdavalt romantiline merelinn, kus segunevad müüdid ja tänapäev, uus ja
vana, salapärane ja argine; kus
on küll väikelinna nukrust, kuid
ometi leiab hing ses linnas rahu. Ilon Wikland on raamatus
„Pikk-pikk teekond” nentinud,
et see oli niisugune väike linnake,
kus võis täiesti oma tahtmist mööda ringi joostaja kui niimoodi võib,
on see ju õnn! Kui selles väikelinnas peitub õnn, siis rohkem
nu polegi vaja!

6. aprillil möödus 85 aastat
bibliofiili, kooliõpetaja, koduloouurija ja harrastusmesiniku Ilmar
Heinrich Jõesoo sünnist. Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler.
Surnud 2. detsembril 2015,
tud Kullamaa kalmistule.

mae-

7. aprillil sai 85aastaseks
Haap salu I keskkooli kauaaegne
algklasside õpetaja Lea Moosaar.
7. aprillil sai 60aastaseks
Haap salu uksetehase direktor
Ago Soomre.
8. aprillil sai 80aastaseks näitleja ja lavastaja Ago-Endrik Kerge.

Kirb-

8. aprillil sai 90aastaseks
la ja Lihula sovhoosi kauaaegne
rektor Ülo Simson.
10. aprillil möödus 115

di-

aas-

tat arst Arnold Juhansi sünnist.
Surnud 23. septembril 1981 Haap-

salus, maetud Haapsalu
mistule.

Metsakal-

sõ-

Kaie Ilvesel ja Ülle Meistril ilmus uus lasteraamat
nad on hakanud oma looduslikke elupaiku hülgama ja kolivad
linnadesse.” Ta lisas, et roostikukarud tunneb ära selle järgi, et
neil on pea peal kohev hall kar-

Kaire Reiljan
kaire@le.ee

Lääne Elu ajakirjaniku ning kirjaniku ja luuletaja Kaie Ilvese
vast ilmunud lasteraamat „Väike roostikukaru”, mida kaunistavad Ülle Meistri pildid, jutustab
südamliku loo sõprusest.
Koolieelikutele mõeldud raamatu peategelane on üksildane
roostikukaru nimega Ruufus,
kelle mamma ja papa on suure
üleujutuse ajal kaduma läinud.
Õnnetule Ruufusele pakub kodu vesirotiemand, kelle kodu ja
reeglitega väike Ruufus harjuma peab, kuigi talle vesiroti juures üldse ei meeldi. Peagi kasvab
Ruufus aga suureks, alustab iseseisvat elu, leiab sõbraks kassi
ega ole enam sugugi üksildane.
Ilvese sõnul jõudsid roostikukarud tema loomingusse enam
kui kuus aastat tagasi, kui ta kir-

vatutt.

Ka Ruufuse lugu sündis Ilvese
sõnul jubamitu aastat tagasi, kui
peategelane ei kandnudki veel
Ruufuse nime ja oli vaid üks tegelane pikemast loost. „Kui olin
sellest loost umbes 100000 tähemärki valmis kirjutanud,
sin, et ikka ei tule pikka lugu ja
nii see jäi,” rääkis Ilves raamatu
sünniloost. Siis otsustas ta
tikukaru loo hoopis eraldi jutuks
vormida. Sedagi jõudis Ilves mitu korda ümber kirjutada, enne
kui lugu trükiküpseks sai.
Ilves ise peab raamatus tekstist tähtsamaks hoopis tuntud
kunstniku ja illustraatori Ülle
Meistri pilte. Meistrit ja Ilvest
seob juba ammune tutvus ja nen-

vaata-

Kunstnik Ülle Meister (vasakul) ja Kaie Ilves Martnas Meistri
kodutalu trepil.
URMAS LAURI

jutas raamatut „Vanaisa maja”.
Seal on tegelaseks roostikukaru härra Järvet koos kaksikute
õepoegade Endli ja Indrekuga,
kelle ema samuti suure üleujutuse ajal kaduma jäi.

„Roostikukarud elavad roostikus ja on väga erakliku eluviisiga,” rääkis Lõuna-Läänemaalt pärit japraegugi Lihulas elav Ilves.
„Nende loomulik elukeskkond
on Matsalu jaPenijõe roostik, aga

roos-

dekoostöö tulemusena on sündinud lasteraamat „Preili Pöörane”.
Meister ütles, et Ruufuse lugu
meeldis talle väga: „See oli nii südamlik.” Ruufusele näo andnud
kunstnik ütles, et roostikukaru
väljanägemises neil autoriga erimeelsusi ei tekkinud. „Ta tuli
sugune, nagu ta tuli,” ütles Meister
Illustraatori sõnul alustab ta
tavaliselt joonistamist sellest pildist, mida tundub olevat kõige
parem teha. „Siis juba tulevad teised ka,” rääkis Meister oma loomeprotsessist. „Väikeses roostikukarus” sündis esimesena pilt
roostikupuhmas istuvast õnnetust Ruufusest, kelle vesirotiemand just leidnud on.
Vana kooli kunstnikuna ei kasuta Meister raamatute illustreerimisel arvutit ega moodsat digitaalset joonistuslauda kõik „Väikese roostikukaru” illustratsioonid on käsitsi maalitud akvarellid.

nii-

tavaliselt

joonistamist

sellest

–

pil-

16. aprillil saab 70aastaseks
filmimees, näitleja ja mälumängur Raul Tammet.
18. aprillil saab 60aastaseks
Haapsalu linnaalgkooli õpetaja
Anne Vaarpuu.
18. aprillil saab 55aastaseks
vehkleja ja vehklemistreener Hardo Lehis.

19. aprillil saab 55aastaseks
Haapsalu I keskkooli vilistlane,
kunstnik Valev Sein.

24. aprillil saab 75aastaseks muusikaõpetaja ja koorijuht
Maaja Moppel.
28. aprillil möödub 115 aastat ajaloolase ja Haapsalu muuseumi teaduri Leo Randre sünnist Peterburis. Surnud 11. oktoobril 1966 Haapsalus, maetud Met-

sakalmistule.

~
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Kevadpuhastus sinu organismis
Peagi särab päike, mis mõnusalt soojendab kevadist ilma. Toimekamad võtavad ette
kevadpuhastuse ja aiatööd, et loodus saaks tärgata ja särada oma täies ilus.
Kuidas on lood sinu keha ja organismiga? Kas mõtled ka endale ning pakud enda kõige tähtsamale varale enda kehale,
hoolitsust ja tuge mida ta vajab? Talveunest ärkamine ja ilmade muutumine toob kaasa ka organismis muutusi.
Vahelduva kliimaga piirkonnas elades on vaja organismil kohaneda mitu korda aastas. Talvisel perioodil varub keha külma kaitseks
rasva ja toitaineid naha all asuvatesse kudedesse. Sealhulgas kogunevad ka jääkained ning ka surnud ja kahjustunud rakud, mis
võivad tekitada edasisi probleeme kehas, mida tihti ravimitega püütakse leevendada. Aga probleem võib peituda vaid kehvas iümfisüsteemi töös, mis on takistatud ja jääb seega hätta enda ülesannete täitmisega.
-

Lümfisõlmede ülesanne on hävitada
baktereid, tugevdada immuunsüsteemi,
filtreerida kehast kahjulikke aineid, juhtida
vedelikku organismis ja juhtida lümfivoolu.
Ühes ööpäevas valgub lümfisüsteemist
verre minimaalselt kaks liitrit lümfi. Kui
lümfisüsteemi töö on haiguse või trauma
tõttu häiritud ning vedeliku teekond kehas
takistatud, tekivad tursed.
Õnneks on juba paar aastat Eestis
protseduur,
paneb
saadaval
mis
lümfisüsteemi tööle ning mille toimet on
testinud kümned tuhanded inimesed
Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž.
Rullmassaaž stimuleerib lümfisõlmi ja
lümfi liikumist, mis parandab ainevahetust,
kudedes
seisma
paneb
jäänud
koevedeliku uuesti liikuma, vähendades
näiteks kaasasündinud, pärast traumat või
teadmata põhjustel tekkinud turseid.
Lümfisüsteem on vahel n-ö laisk ning
rullmassaaž treenib lümfisooni, -kapillaaristikku ja -sõlmi, ergutab neid uuesti tööle
hakkama. Ehk siis kiire lümfi liikumine
filtreerib kehast kahjulike aineid ja
baktereid ning viib need kehast koos liigse
vedelikuga välja, mis sinna seisma jäädes
on paljude probleemide tekkeallikaks.
-

Kuidas lümf päästab keha halvast?
Lümfisüsteem toimib filtrina, peatades ja
hävitades ümbritsevatest kehaosadest
kohalekandunud baktereid jm võõrkehasid. Lümfisõlmed
on baktereid
lümfotsüütide tekkepaigaks.
õgivate
Lisaks viimastele hävitavad baktereid ka
spetsiifilised ensüümid. Ehk siis on oluline,
et lümfid hästi töötaksid, sest see kõik halb
jõuab verre kui lümfid oma tööd korralikult
ei tee.
Lümf liigub soontes aeglaselt
keskmiselt 30 cm/min. Kiirus suureneb
pärast söömist ja kehalist aktiivsust.
Lümfivedeliku liikumist aitab väga tõhusalt
parandada Beautiful Me kehasalongi
rullmassaaž. Lümfi soodustatud liikumine
tagab kudede parema varustatuse ja
kiirema jääkainetest vabanemise ning
seeläbi vigastuste kiirema paranemise ja
Kui
organismi parema seisundi.
lümfisooned
on
kas
kahjustunud
vigastuse, operatsiooni, infektsiooni või
millegi
muu tagajärjel, siis ei saa
lümfivedelik korralikult voolata ja koguneb
-

Rullmassaaži mõju teie tervisele:
Parandab lümfi- ja vereringlust
Parandab soolestiku tööd
Parandab ainevahetust
Parandab liigeste seisundit
Vähendab turseid
Vähendab raskustunnet jalgades
Vähendab peavalu
Toimib paljude haiguste ennetajana
Rikastab kudesid toitainete ja hapnikuga

keha kudedesse
SEE TEKITAB
TURSEID ja teisi probleeme kehas.
-

nso
*

i
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Ainuüksi rullmassaaži protseduur on väga
tõhus ja toimiv lümfi liikuma panija ja
seda tõestavad
organismi turgutaja
arvukad Beautiful Me kehasalongi kliendid
ning nende tagasiside. Kuid mõelge, mida
te suudate kui lisate sinna veel tervisliku
toitumise ja ka
natuke liikumist.
Ei pea olema tugev rahvaspordi
Liikumine
aktiivne
harrastaja.
ja
ka
tegutsemine õues, jalutamine
shoppamine on kehaliseks liikumiseks. On
arvukalt ülimalt õnnelikke kliente, kes on
saanud
abi
ammu
kimbutavale
probleemile just Beautiful Me kehasalongi
rullmasaažist. Rullmassaaž ei ole pelgalt
lahendus probleemidele, see on ennetav
investeering sinu enda kehasse, et hoida
ära probleemide tekkimine.
-

-

On inimesi, kes on leidnud tee Beautiful
Me kehasalongi rullmassaaži juurde
seetõttu, et on saanud tunda selle tõhusat
mõju ja ennetavad organismi heaolu. On
hulganisti teisi, kes on saanud leevendust
neid kaua vaevavale probleemile ning on
palju neid, kes esmalt tulevad kaotama
sentimeetreid
enda
keha
ümbermõõtudest, kuid avastavad siis, et ühtlasi
mõjub see kogu keha heaolule hästi.
Keskmiselt
kaotatakse
rullmassaaži
10-korra kuuriga 20 cm oma keha
ümbermõõtudest. See on vaid väline
muutus. Suurim muutus on kehas sees
seda ei saa mõõta, seda saab tunda.
Kahanevad sentimeetrid ei ole midagi
muud, kui kehasse talletunud jääkained ja
tursed. Need on aluseks paljudele
erinevatele probleemidele, mida sageli
ravimitega püütakse korda ajada.
-

Beautiful Me kehasalongis küsitakse igalt
inimeselt pärast 10-korra kuuri tagasisidet.
Sealt on näha, et inimesed tunnevad
ennast energilisemana ning paistetused
on kadunud juba pärast paari rullmassaaži
protseduuri. Pärast esimest külastust on
klientidel tunne, et kingad mis eelmine
päev jalas olid on suureks jäänud kõik

|

•

et tunnete toimet juba

pärast esimest korda.

1

see on kehasse talletunud jääkainete ja
tursete kadumine, mis ei ole loomulikuks
osaks organismis.
Loomulikult on
tähtsaim tervis ja heaolu, kuid sellega
kaasneb ka ilu. Jah rullmassaaž koos
õige vee tarbimisega paneb keha tööle ja
toob tagasi ka välise sära. Beautiful Me
kehasalongis saad kaasa teadmised, miks
ja milline on kehale parim vesi, mida juua
ja tarbida, et toita rakke, et need töötaks
korrektselt.
-

Rullmassaaž

on

väga

vajalik

ka

elukogenud meestele ja naistele, kellel

aastaid on juba omajagu. Beautiful Me
kehasalongis on igapäevaselt ja suurel
hulgal ka neid kliente, kellel vanust üle
60-aasta. Nende tagasiside põhjal võib
väita, et Beautiful Me kehasalongi
rullmassaaž annab energiat ja toob välja
hinges peituva noorulikkuse ning on
leevenduseks paljudele kimbutavatele
tervisemuredele. Peagi on Beautiful Me
kehasalong juba Eesti kaheksas linnas.
Kümme salongi pakuvad unustamatut ja
tõhusat aega iseendale või ka ideaalset
aega koos kaaslasega. Igas Beautiful Me
kehasalongis saate nautida rullmassaaži
privaatselt. Samas on olemas ka
sõbratuba, kus saab nautida tõhusat
rullmassaaži kahekesi.
Beautiful Me
kehasalongi rullmassaaži tulles ei pea te
kaasa võtma mitte midagi üleliigset.
Kohapeal saate sobivad treeningriided
ning pudeli mineraalidega vett, mis toetab
protseduuri mõju. Perenaine juhatab teid
tuppa, kus rullmassaaži masinal asendite
võtmist juhendatakse
ekraani vahendusel.
Saa teada, miks kümned
tuhanded eestlased
Beautiful Me kehasalongi
ja selle rullmassaaži
armastavad.

-

Rullmassaaži mõju
kehale ja nahale:
Vähendab talje, puusade,
jalgade ja käte ümbermõõtu
Vähendab kehakaalu
Korrigeerib probleemseid piirkondi
Vähendab tselluliiti
Parandab ja silendab nahka
Eemaldab naha sarvestunud kihti
Vähendab kortse
Annab näonahale ja kehale
tervisliku jume

Rullmassaaži mõju lihastele:
Rikastab lihaseid toitainete ja hapnikuga
Valmistab keha ette füüsiliseks koormuseks
Kiirendab keha taastusvõimet pärast füüsilist koormust
Vähendab lihaste pinget ja suurendab lihaste töövõimet
Rullmassaaži mõju närvisüsteemile:

Tõhus ja tugev massaaž omab stimuleerivat toimet
Kerge massaaž mõjub rahustavalt ja lõõgastavalt
Parandab naha tundlikkust
Parandab närviimpulsi ülekannet
Parandab une kvaliteeti

1
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HARULDANE TÜDRUK

Hele Tamm tahab
maadelda veel viis aastat

7

Käsi
mullas
46. osa
Aidi Vallik
hobiaednik

Neljakordne Eesti meister Hele Tamm on vaieldamatult kõige andekam
maadleja, kes on treener Tiit Seitoni käe alt 25 aasta jooksul läbi käinud.
Kaie Ilves

Kaevamata, rohimata ja

kaie@le.ee

kastmata

„Haruldane tüdruk. Niisugust
teist pole mul olnudki,” ütleb Seiton, Martna SK maadlustreener.
25 aastaga on Seitoni käe all
treeninud 200–300 noort maadlejat, aga mitte ühtegi Tammesarnast. „Andekus, töökus temas on kõik koos,” ütleb Seiton.
Peale selle – Tamm armastab
maadlust ja see nakkab. Kui ta
12 aastase piigana trennis käima
hakkas, tuli tema sabas maadlema veel neli-viis tüdrukut, mis
on üsna ebatavaline. 25 aasta
jooksul on Seiton treeninud 20–
30 tüdrukut, aga kui trenni tuli
Hele, muutus maadlus Martna
tüdrukute seas popiks. Tänavugi käis Martnas maadlemas neli
kuue-seitsmeaastast piigat.
„Hele oma karismaga tõi teised ka,” meenutab Seiton.
Seitoni sõnul on Tammel veel
üks harukordne omadus. Et tüdrukuid on vähe, tuleb trenni te
ha koos poistega. Kui esialgu ei
tekita see probleeme, siis mingis
vanuses ei taha tüdrukud enam
poistega maadelda. „Hele on sellest üle. Ühtegi trenni ei jätnud
vahele. Maadles poistega. Käis
võistlustel,” kiidab Seiton ja kordab: „Haruldane tüdruk.”
koos

poistega.

Kui

esialgu

Iga

–

ei

Võitis pronksi
Märtsi viimasel nädalavahetusel
võitis Tamm Euroopa suurimal
maadlusturniiril Tallinn Open
2019 pronksmedali. Arvestades,
et ta viimased kolm aastat pole
järjepidevalt treeninud, on tulemus tähelepanuväärne. Tallinn
Open 2019 on kui maadluspidu,
kuhu võistlejad sõidavad kokku
üle Euroopa. Osalejaid oli 2000
ringis. Tamm alistas kuni 20aastaste seas Norra koondise maadleja Julie Dalsbotteni.
„Dalsbotten eksis ja otse loomulikult ei jätnud Hele seda ära
kasutamata,” ütleb Seiton.
Enne Tallinn Openit polnud
Tamm mõnda aega võistelnud.
Martna kool läbi, õppis ta kolm

detavalt

Hele Tamme igapäevatöö Haapsalus Laine juuksurisalongis meeldib talle väga

inimesi ilusaks teha.

KILMARIA

kutsehariduskesku-

Eesti meistrivõistlustel 2016, Hele Tamm sinises trikoos.

Hele Tamm
Neljakordne
maadluses.
● Rahvusvahelise maadlusvõistluse Tallinn Open 2019 pronksmedal.
● Sündinud 1999.
● Lõpetanud Martna kooli ja Jõhvi kutsehariduskeskuse.
● Töötab Haapsalus Laine hotelli juuksurisalongis.
●

Eesti meister

masele jäi Tamm viimastelLäänemaa meistrivõistlustel alla.
Tammel oleks eeldusi kuuluda
mitte vaid maakonna, vaid Eesti ja Euroopa tippu, kui ta kõvasti tööd teeks.
Tallinn Openist ei osanud ta
midagi oodata. Vahepeal oli mi-

–

saab suhelda ja
ARVO TARMULA

aastat Jõhvi
ses, kolis Ristile ja töötab märt-

sist Haapsalus juuksurina.
Tema töökohas Laine hotelli
salongis avanev pilt on ootamatu. Maalilise merevaatega ruumis mängib meditatiivne muusika ja õbluke blond tüdruk peseb juukselõikusele tulnud Soome proual pead.
„Keegi ei usu, kui ma ütlen, et
tegelen maadlusega. Ma ei tea,
miks inimesed kujutavad ette,
et maadlejad on suured ja tursked. Need, keda mina tean, on
pigem peenikesed,” ütleb Tamm.
Küsin, kas ta on Läänemaa
parim maadleja. Tamm hakkab
naerma. „Ma arvan, et ei ole,” ütleb ta. „Eestis olen keskel, kui alguses on algajad ja lõpus tipud.”
Kõige tugevamaks peab
Tamm supermaadleja Viktoria
Vessot, kes tuli mullu oktoobris Buenos Aireses noorteolümpial viiendaks. Aktiivselt võistlevaid naisi on Eestis kümmekond,
maakonnas kolm – Tamm, Lisette Böttger jaKristin Pihelgas. Vii-

noh, peaaegu

aiandusega vähegi kokku puutunud inimene teab, et
selle hobi juures on kolm kõige kurnavamat, raskemat ja
tüütumat tööd kaevamine, rohimine ja kastmine. Ning
et seda peaks tegema võimalikult väikeses mahus, on
leiutatud igasuguseid vigureid. See, et iluaias on okaspuude
ja põõsaste alad tervikuna läbi kaevamata jäetudning niitmise-rohimise vältimiseks killustiku või männikoorega multšitud, on juba üsna tavaline.
Aga hoopis vähemkasutatakse seda võtet köögiviljaaedades. Inimestele, kellega püüdsin enne pihta hakkamist seda
asja arutada, ei tundunud see üldse võimalikki olevat. Tõepoolest tavapärane agrotehnika nõuab igasügisest maa läbikaevamist koos sinna sõnniku või komposti lisamisega, igal
kevadel uute peenarde tegemist, suvi läbi kestvat umbrohueemaldust, kastmist ning kobestamist.
See kõik on tohutu hulk ränka füüsilist tööd, ja mul oli väga hea meel avastada, et saab tegelikult ka teisiti.
Veelgi enam, otsustasin järgida veel teisegi vene aiandusautori nõuandeid tomatite kasvatamiseks kasvuhoones ilma
suurema kastmiseta. Et ka mu kasvuhoone sai püsti pandud
otse rohukamarale, leidsin, et ei kaota sellegi proovimisega
ilmselt midagi.
Meetod ise näeb ette tomatitele võimalikult sügavate istutusaukude kaevamist, nende põhja peotäie vanade padjasulgede ja teise peotäie tomativäetise segamist ja siis tomatitaime sinna sügavustesse istutamist, nii et ainult tutt jääb välja. Õige, igasse auku tuli kallata vähemalt 4 liitrit vett ja lasta sel pinnasesse imbuda, alles seejärel istutada taim. Ning
kõige lõpuks multšida taimede vahed terve kasvuhoone ula
tuses paksu ajalehe-, papi-või muu makulatuurikihiga. Väidetavalt polevat siis terve suvi vaja kasvuhoone kastmise pärast muretseda.

–

ha

–

tu jõuproovi vahele jäänud,

Lää-

nemaa ja Eesti meistrivõistlustel
tahtis ta küll osaleda, aga põletas
puid ahju pannes käe ära. „Siis
mõtlesin, et üks võistlus veel on,
lähen sinna, aga ma polnud nii
kaua võistelnud, et tõsine närv
oli sees,” ütleb ta. Vastased olid
väga tugevad, sest sellise klassi
võistlustele niisama ei tulda. Dalsbotteni seljatanud, oli Tamm nii
õnnelik, et pisarad tulid silma.
Maadlema hakkas Tamm vendade sabas. Vennad praegu enam
maadlusega ei tegele, aga toona
käisid poisid Seitoni juures trennis ja tüdruk jõlkus kaasa, vahtis pealt. „Siis palusin nooremat
venda, et küsigu treeneri käest,
kas mina võinkah trenni tulla,”
meenutab Tamm.

Treener lubas ja tüdruk läks.
Esialgu ei olevat treener midagi
ütelnud. „Kui ma esimest korda
Eesti meistriks tulin, siis ütles, et
kuigi talle ei meeldi, et tüdrukud
maadlevad, võiks minust midagi saada,” ütleb Tamm.
Puhas akrobaatika
„Noh, jah. Teatud eas lähevad
tüdrukud nagu… käest ära,”
ütleb Seiton hiljem, kui küsin,
miks talle ei meeldi, et tüdrukud maadlevad. Neil „käest ära
läinud tüdrukutel” baseerubki suurte ja turskete maadlejate müüt. „Aga muidu on maadlus puhas akrobaatika,” ütleb ta.
Oma medalisaaki Tamm peast
ei tea. „Neljakordne Eesti meister
olen. Eesti meistrivõistluste medaleid on veel, teisi ja kolmandaid kohti, aga ma ei mäleta,
kui palju ja millal,” ütleb Tamm.
Täiskasvanute Eesti meistrivõistlustelt on kaks korda tulnud teine koht.
Trennis maadleb Tamm poistega 12aastasest peale. „Esialgu
tahtsin hirmsasti kõik võita,” ütleb ta. „Ja võitsid ka?” küsin. „Alguses küll,” vastab Tamm.
Mida on maadluses rohkem
vaja – annet, jõudu, osavust või
kavalust? „Tööd,” ütleb Tamm.
„Ainult jõuga ei saa, on vaja oskust hetke tabada,” ütleb ta.
Tulevikuplaanide kohta sõnab
Tamm, et võistelda võiks veel viis
aastat, siis võtaks rahulikumalt.

polevatsiis

terve

Ma

suvi

vaja

kasvuhoone

kastmise

pä-

omalt poolt tean nüüd lisada, et see kõik töötab tõesti hästi, ainult et väikeste mööndustega. Tegelikult ma oma tomateid kastsin siiski,
kui sõrme makulatuuri vahelt läbi mulda ajasin ja see kuiv tundus seda juhtus umbes kolm korda suve
jooksul. Mitte et tomatid oleksid veepuudusest kuidagi märku hakanud andma, lihtsalt mu oma närv ei pidanud vastu.
Ja seda ma pean ka ütlema, et makulatuurikihikatsin ma lõpuks raskuse mõttes veel vetikamultšikihiga, sest ilma raskuseta kippusid need ajalehed kasvuhoone tuulutuse mõjul
oma kohalt nihkuma.
Saak igatahes oli ilus. Ämbritäisi, mis ma sealt ära tõin,
marineerisin ja salatiteks tegin, ma kokku küll ei lugenud,
aga puudu neid kindlasti ei jäänud.
Kahjuks ei oska ma võrrelda saagikust sellega, mis ma
oma Koidula-aia minikasvuhoonest sain, kui veel tomateid
normaalselt kasvatasin. Seal kasutasin ka räimede matmist
taimede alla. Aga et üleüldse mahtus mulle sinna vaidkuus
tomatitaime, siis niikuinii tähendas see mastaap vaid võileivamaterjali.
–

Siiamaani,

nüüd juba viis suve, olen oma tomateid
kasvatanud just nõnda, nagu siin kirjeldasin. Peamiselt meeldibki mulle see, et nõnda ei pea kasvuhoonet kuigi tihti kastma ja õhk seal püsib samuti selle võrra kuivem ja tomatitele kuiv õhk meeldib. Multši ja makulatuuri korjan mullapinnalt sügisel külmade tulles ära koos sinna ladestunud võimalike haigusetekitajatega. Neil aastail ei ole ma oma tomatimajas taimehaiguste ega
kahjurputukatega rinda pistma pidanud. Viljad hakkavad ka
värvuma õigel ajal ja kõik on ilus nagu filmis. Kuigi nii nagu esimesel aastal, nii ma nüüdki igaks juhuks siiski kastan
neid umbes kord kuus.
Paprikate ja kurkidega on muidugi mõnevõrra teine teema. Paprikate kasvatamisel seda muretut meetodit väga kasutada ei saa, peamiselt põhjusel, et paprikal on tundlik juurekava ja eriti õrn on juurekael. Teda ei tohiks istutada sügavamale, kui ta potis kasvas, muidu jääb ta põdema ja
kib umbes kahenädalane või pikemgi kasvuseisak. Et sügavale teda seega istutada ei saa, siis olen paprikale vaid sulgi
alla istutusauku pannud lootuses, et aitab ehk niiskust hoida ja annab neidsamu mineraale ja toitaineid mida tomatitelegi, ning kasvupinna olen pealt tihedalt kinni multšinud,
et hoida ära niiskuse aurumist ja umbrohtu. Paprikaid-pipraid kastan seega umbes kümne päeva või kahe nädala tagant nagu kasvuhoonekurkegi, nad kasvavad mul koos,
matitest eraldi kasvuhoones.
–

te-

to-
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Matt kolme käiguga. Eelmise nädala vastused: Qxf6, Rg7, Qxg7, Kd8,
Qd7#. Leidke tänasest ristsõnast lahendus vastuse realt. Eelmise nädala vastus: glissaad; Tartu maraton. Ristsõna lahendusi ootame hiljemalt
järgmise nädala reedeks aadressil reklaam@le.ee või Posti 30, Haapsalu.
Õigesti vastanute vahel loositakse välja Lääne Elu meeneid.
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RISTSÕNA-

d

–

The movie”

Kodumaine dokumentaalfilm „Ott Tänak – The Movie” annab vaatajatele võimaluse elada kaasa Eesti rallisõitja Ott Tänaku püüdlustele võita WRC-sarja
ihaldatud maailmameistritiitel ja olla tunnistajaks kriitilistele hetkedele. Kinolinale tuuakse ilustamata reaalsus närvesöövate võistluste telgitagustest ning
näidatakse seda, mis muidu jääb avalikkusele kättesaamatuks. Paralleelselt võidusõidu tõusude ja mõõnadega rullub lahti inimlik lugu, kuidas põikpäine Saaremaa poiss murdis end kõige kiuste maailma tippu. „Ott Tänak – The Movie”
linastub Haapsalus kinos 14., 15., 16., 18. ja 22. aprillil.
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mesed:Uudised 19.30Seitsmesed

20.00 Ajujaht 20.30 Kaks kanget
Sovetistanis 21.30 Kättemaksukontor 22.35 Kolmeraudne 00.10
Kick–Ass: Uus superkangelane
02.25 Quantico 03.10 Legendid
03.50 Ajujaht 04.15 Võimalik
vaid Venemaal 04.35 Seitsmesed:
Uudised 05.05 Seitsmesed

19. aprill

vestleb aju–uurija Jaan Aruga

05.15 Tuvikesed
06.32 Astrotobeloogia
06.35 Zak Storm
06.57 Astrotobeloogia
07.00 Põrgulikud köögid
08.00 Reporter
09.00 Meie kaunid kodud
09.30 Õhtu!
10.30 Minu kodu on parim
11.30 Kodus ja võõrsil 12.00
Stileto vendeta 13.00 Kodutunne
14.00 Tüdruk nimega Elif 15.00
Toscana kirg 16.00Stileto vendeta 17.00 Hingesugulased 18.00
Põrgulikud köögid 19.00 Reporter
20.00 Roaldi nädal 21.00 Õhtu!
22.00 Ted 00.05 Kuum pirukas
4 01.50 Üks mu sõber 03.40
Reporter 04.30 Küladetektiivid
05.15 Tuvikesed

05.25 Kirgede torm 06.15 Ämblikmees 06.40Käsna–Kalle Kantpüks
07.05 Lego Tähesõjad: Freemakeri pere seiklused 07.30 Maša
ja karu 07.35 Jänku Juss 07.40
Ämblikmees 08.00 Jäneste kool
– kuldse muna valvurid 09.30
Jääaeg: Munadepüha eri 10.00
Beverly Hillsi chihuahua 12.00
Kaks kanget Sovetistanis 13.00
Kättemaksukontor 14.05 Kuningas Arthur 16.50 Timothy Greeni
veider elu 19.00 Seitsmesed:
Uudised 19.30Seitsmesed 20.00
Suure tähe väike täht 21.35 Pettus
briti moodi 23.30 Exodus: Jumalad
ja kuningad 02.35 Hawaii 5–0
03.20 Hawaii 5–0 04.05 Ajujaht
04.30 Võimalik vaid Venemaal
04.50 Seitsmesed: Uudised 05.20
Seitsmesed

Seitsmesed

L

P

20. aprill

imelised linnumunad

–

Armastuse tiivad
08.00 Top Shop
08.15 Preili Moon
08.30 Preili Moon
08.45 Zig ja Sharko
09.10 Tuhat tervist
09.40 Kodustiil
10.10 Meie kaunid kodud
10.40 Hooaeg
1.30 Mis?Moodi
12.00 Rooli võim
12.30 Punane sekund
13.00 Radar
14.00 Kuuuurija
15.00 Siberi võmm
16.00 Romet ja Julia 17.00 Väikesed hiiglased 19.00 Reporter+
19.35 Hop 23.55 Põrgulik kättemaks 03.25 Armastuse saar
04.10 Küladetektiivid 04.55 Päriselu lood: Globalistid või natsid?

05.40 Kirgede torm 06.30 Simp-

sonid 06.55 Simpsonid 07.20
Tasujate võitlused 07.45Käpapatrull 08.10 Madagaskari pingviinid
08.35 Käpapatrull 09.00 Simpsonid 09.30 Simpsonid 10.00
Naudime elu 10.30 Nurgakivi
11.00 Buduaar 11.30 Naabrist
parem 12.30 Kättemaksukontor
13.35 Eesti muusika karikas
15.50 Midsomeri mõrvad 17.55

Papad Mammad 19.00 Seitsmesed: Uudised 19.30 Shrek 2
23.55 Juhusuhe 02.00 Midsomeri
mõrvad 03.45 Naabrist parem
04.30 Nurgakivi 04.55 Jääaeg:
Munadepüha eri 05.15 Seitsmesed: Uudised

07.00 Sammalhammas, kus sa
oled? 07.10 Robin Hood 07.25
Zou 07.35 Lammas Shaun 07.45
Vikerkaare Rubiin 07.55 Indiaanipoiss Yakari 08.10 Põrsas Peppa
08.15 Lastetuba 08.30 Molang
08.35 Geronimo Stiltoni lõbusad
lood 09.00 Ringvaade 10.00 Eesti
mäng 10.30 Siiditeel 10.55 Ajavaod 11.25 Kadunud allveelaevad
12.25ERR.ee uudised 15.15 Muusika! 15.50 Rambipalavik 16.15
NOVA 16.30 Sammalhammas,
kus sa oled? 16.40 Robin Hood
16.55 Zou 17.05 Vikerkaare Rubiin 17.20 Väike printsess 17.30
Indiaanipoiss Yakari 17.40 Kollikool 17.50 Põrsas Peppa 17.55
Molang 18.00 Toredate Asjade
Saar 18.05 Maša ja karu 18.10
Karbist välja! 18.15 Lammas
Shaun 18.25 Geronimo Stiltoni
lõbusad lood 18.45 NOVA 19.00
Rambipalavik 19.25 Aktuaalne
kaamera 19.30 Siiditeel 20.00
Sinine planeet II 20.50 Kauged
reisid 21.00 Wend Weis 21.30 OP
22.30 Gimme danger. IggyPopi ja
the Stoogesi lugu (Gimme danger,
USA, 2016) 00.15 Westworld
01.10 Wend Weis 01.46 ERR.
ee uudised

07.00 Sammalhammas, kus sa
oled? 07.10 Robin Hood 07.25
Zou 07.35 Lammas Shaun 07.45
Vikerkaare Rubiin 07.55 Indiaanipoiss Yakari 08.10 Põrsas
Peppa 08.15 Lastetuba 08.30
Geronimo Stiltoni lõbusad lood
08.50 Kollikool 09.00 Wend Weis
10.00 Eesti mäng 10.30 Siiditeel
10.55 Ajavaod 11.25 Lõppgambiit 12.52 ERR.ee uudised 15.15
Muusika! 15.50 Rambipalavik
16.15 NOVA 16.30 Sammalham-

mas, kus sa oled? 16.40 Robin
Hood 16.55Zou 17.05 Vikerkaare
Rubiin 17.20 Väike printsess
17.30 Indiaanipoiss Yakari 17.40
Kollikool 17.50 Siimuke 17.55
Põrsas Peppa 18.00 Toredate
Asjade Saar 18.05 Maša ja karu
18.15 Lammas Shaun 18.20
Geronimo Stiltoni lõbusad lood
18.45 NOVA 19.00 Rambipalavik
19.25 Aktuaalne kaamera 19.30
Siiditeel 20.00 Sinine planeet II
20.50 Loodusepäev Osooniga
21.00 Wend Weis 21.30 OP
22.30 Delfiinmees (Dolphin Man,
Kanada, Prantsusmaa, Kreeka,
Itaalia, Jaapan, Rootsi, Šveits,
2017) 23.25 Westworld 00.25
Wend Weis 00.57 ERR.ee uudised

07.00 Sammalhammas, kus sa

oled? 07.10 Robin Hood 07.25
Zou 07.35 Lammas Shaun 07.45
Vikerkaare Rubiin 07.55 Indiaanipoiss Yakari 08.05 Põrsas
Peppa 08.15 Toredate Asjade
Saar 08.20 Maša ja karu 08.30
Geronimo Stiltoni lõbusad lood
08.50 Kollikool 09.00 Ringvaade
10.00 Eesti mäng 10.30 Siiditeel
10.55 Ajavaod 11.25 Vernanda
11.55 Filmiõhtu. SulevLuik 12.50
ERR.ee uudised 15.15 Muusika!
15.50 Rambipalavik 16.15 NOVA
16.30 Sammalhammas, kus sa
oled? 16.40 Robin Hood 16.55
Zou 17.05 Vikerkaare Rubiin
17.20 Väike printsess 17.30
Indiaanipoiss Yakari 17.40 Kollikool 17.50 Siimuke 17.55 Põrsas
Peppa 18.00 Toredate Asjade
Saar 18.05 Maša ja karu 18.15
Lammas Shaun 18.20 Geronimo
Stiltoni lõbusad lood 18.45 NOVA
19.00 Rambipalavik 19.25 Aktuaalne kaamera 19.30 Siiditeel
20.00 Gidon Kremer oma hääle
leidmine 21.00 Wend Weis 21.30
Sinu nimi on... 00.10 Wend Weis
00.45 ERR.ee uudised
–

9

~

07.00 Sammalhammas, kus sa
oled? 07.10 Robin Hood 07.25
Zou 07.35 Lammas Shaun 07.45
Vikerkaare Rubiin 07.55 Indiaanipoiss Yakari 08.05 Põrsas
Peppa 08.15 Toredate Asjade
Saar 08.20 Maša ja karu 08.30

Geronimo Stiltoni lõbusad lood
08.50 Kollikool 09.00 Ringvaade
10.00 Eesti mäng 10.30Siiditeel
10.55 Ajavaod 11.25 Estoonlane Arne Mikk 12.34 ERR.ee
uudised 15.15 Muusika! 15.50
Rambipalavik 16.15 NOVA 16.30
Sammalhammas, kus sa oled?
16.40 Robin Hood 16.55 Zou
17.05 Vikerkaare Rubiin 17.15
Väike printsess 17.30 Indiaanipoiss Yakari 17.40Kollikool 17.50
Siimuke 17.55 Põrsas Peppa
18.00 Lastetuba 18.10 Karbist
välja! 18.15Lammas Shaun 18.25

Geronimo Stiltoni lõbusad lood
18.45 NOVA 19.00 Rambipalavik
19.25 Aktuaalne kaamera 19.30
Siiditeel 20.00 Allilma mõistatused 20.50 Minu Noarootsi 21.00
Wend Weis 21.30 Võõramaalane
22.20 Võõramaalane 23.20 Delfiinmees 00.20 Wend Weis 00.53
ERR.ee uudised

07.00 Sammalhammas, kus sa
oled? 07.10 Robin Hood 07.25
Zou 07.35 Lammas Shaun 07.40
Vikerkaare Rubiin 07.55 Indiaanipoiss Yakari 08.05 Põrsas Peppa
08.15 Lastetuba 08.30 Geronimo Stiltoni lõbusad lood 08.50
Kollikool 09.00 Ringvaade 10.00
Eesti mäng 10.30 Siiditeel 10.55
Ajavaod 11.25 Eesti lood 11.55
Aastaajad 13.35 Supilinna Salaseltsi making of 14.05 Supilinna
Salaselts 15.50 Rambipalavik
16.15 NOVA 16.30 Sammalhammas, kus sa oled? 16.40 Robin
Hood 16.55 Zou 17.05Vikerkaare
Rubiin 17.20 Jänkupere kevadpühad 17.30 Arva ära, kui palju
ma sind armastan. Väike valge
hirv 17.55 Põrsas Peppa 18.00
Lastetuba 18.15 Põrsas Peppa
18.20 Päev, mil Henry kohtas...
18.25 Kasperi ja Emma uued
lood 18.35 Mina ja Miia 19.00
Rambipalavik 19.25 Aktuaalne
kaamera 19.30 Meelte sagedus
Amazonases 20.00 Tuhast tõusnud Tokyo 20.45 Maahommiku
lood 21.00 Wend Weis 21.30
Apostel 23.40Sinu nimi on... 01.27
ERR.ee uudised

07.30 Geronimo Stiltoni lõbusad
lood 07.50 Indiaanipoiss Yakari
08.05 Indiaanipoiss Yakari 08.15
Mesitaru 08.25 Kasperi ja Emma
uued lood 08.35 Mina ja Miia
09.00 Operatsioon Ai 09.30 Arva
ära, kui palju ma sind armastan.
Väike valge hirv 09.55 Džungliraamatu safari 10.10 Väike
printsess 10.20 Säde 10.35 Uus
Tase 11.00Sinine planeet II 11.50
Hukkunud Alpinisti hotell 13.15
Filmiõhtu. Sulev Luik 14.10 Enne
veeuputust 15.45 Noor meister
16.15 Koolitants 2019 17.00
Minu Kanada seiklus 18.20 Märka
märki 18.25 Väike printsess 18.40
Lammas Shaun 18.45 Piip jaTuut.
Köögiviljateater. Muna 18.50
Põrsas Peppa 18.55 Päev, mil
Henry kohtas... 19.00 Uus Tase
19.25 Aktuaalne kaamera 19.30
Elu allpool nulli 20.15Noor meister
20.45 Igaühele oma 21.30 Meelte
sagedus Amazonases 22.00 W1
A 22.30 Tuhast tõusnud Tokyo
23.15 Apostel 01.31 ERR.ee
uudised

21. aprill

07.30 Osoon
07.55 Aia elu
08.05 Attenborough’ imelised

linnumunad

–

Südamete printsess

07.55 Lustakad karud
08.10 Hop
10.00 Maaelu
11.00 Õhtu parimad palad
12.00 Roaldi nädal
13.00 Üks eriline loomakliinik
14.00 Doktor Murphy
15.00 Rizzoli ja Isles
15.55 Malluka suvi
16.25Köök
17.00Köök
17.30 Suur komöödiaõhtu
19.00 Reporter+
19.35 Meie aasta Aafrikas
20.35 Inglid ja deemonid
23.05 Mis öösel juhtus
00.55 Serena
02.40 Viimane kangelane
04.45 Küladetektiivid

05.45 Papad Mammad
06.30 Simpsonid
06.55 Simpsonid
07.20 Tasujate võitlused
07.45 Käpapatrull
08.10 Madagaskari pingviinid
08.35 Käpapatrull
09.00 Simpsonid
09.30 Simpsonid
10.00 Shrek 2
12.00 Padjaklubi
13.00 Suure tähe väike täht 14.40
Stop! 15.15 Ajujaht 15.50 Midsomeri mõrvad 18.00 Kaks kanget
Sovetistanis 19.00 Seitsmesed:
Uudised 19.30 Papad Mammad
20.30 Eesti muusika karikas
22.35 007 ja liiga kitsas maailm
01.20 Impeerium 02.10 Politseipere 03.00 Midsomeri mõrvad
04.40 Papad Mammad 05.25
Seitsmesed: Uudised 05.55 STOP!

07.30 Geronimo Stiltoni lõbusad

lood 07.50 Indiaanipoiss Yakari
08.05 Indiaanipoiss Yakari 08.15
Mesitaru 08.25 Põrsas Peppa
08.30 Toredate Asjade Saar
08.35 Jänkupere kevadpühad
08.50 Meistrimehed Pat ja Mat
09.00 Minu Kanada seiklus 10.20
Väike printsess 10.30Märkamärki
10.35 Uus Tase 11.00 Allilma
mõistatused 11.45 Plekktrumm
12.30 Gidon Kremer
oma
hääle leidmine 13.30 Meie Aja
Kunst 14.00 Heureka 14.30
Maahommiku lood 14.50 Jalgpalli
Premium Liiga. Paide Linnameeskond Tallinna FCI Levadia 17.00
Operatsioon Ai 17.30 Koolitants
2019 18.15 Buratino tegutseb
jälle 18.40Väike printsess 18.50
Lammas Shaun 19.00 Uus Tase
19.25 Aktuaalne kaamera 20.25
Suurlinna tuled 23.20 Eternally.
Charlie Chaplini laulud 00.10
Druus ja Fatkin
–

–

10

13. aprill 2019

TEATED

Enesetapja päevaraamat
Saale

sõ-

Väester

„Tere, Inga. Ma ei suuda uskuda,
et sa tahtsid blogi ära kustutada.

JÄREUT

Aasta lõpus tahtsin end ära tappa.
Läksin sügavale metsa ja heitsin
lumme, lootes surnuks külmuda. Kuid siis meenus mulle sinu
blogi. Ja taipasin, et ma ei saa ju

lugeda sinu järgmist postitust,

kui ma ära suren. Ja nii ma siis
ajasingi end püsti ja läksin tagasi koju, et sinu järgmistpostitust
lugeda. See blogi on mulle elu
mõtte tagasi andnud. Sa ei tohi
seda ära kustutada. Palun. Mul
on seda blogi vaja. Anti.”
Naine ei suutnud loetut uskuda. Kuigi kirjast kumas läbi
meeleheide, täitis see Inga kummalise rahu ja peaaegu rõõmuga. Ta sai kinnitust sellele, et tegi õiget asja. Ta oli õigel teel. Ja
see oli imeline tunne.
Endalegi ootamatultküsis Inga mehelt järgmiseskirjas telefoninumbrit, lisades samas lõppu
enda oma. Ta lihtsalt tundis vajadust Antiga otse suhelda. Need
kirjad liikusid liiga aeglaselt.
Mõni minut pärast kirja ärasaatmist hakkas Inga telefon
helisema. Ekraanil vilkus võõ-

ÕNNITLEME!

ras number. „Inga kuuleb,”
nas naine kõnele vastates.
„Tere, mina olen Anti,” teatas meloodiline, lausa sümpaatne mehehääl. Inga oli kindel, et
ta polnud kunagi meeldivamat
häält kuulnud, tegelikult polnud
ta isegi uskunud, et kellegi hääl
võiks nii kenasti kõlada.
„Tere, Anti,” vastas neiu veidi ebalevalt. „Mina olen Inga.”
„Ma olen sinu blogi
nud lugeja,” jätkas võluva häälega mees. „Ma tunnen seda lugedes, et mind mõistetakse, et
ma pole selles neetud maailmas
üksi.”
„Aga mida su naine arvab,
kui sa võõrastele naistele helistad?” küsis blogija endalegi
tamatult.
„Mul ei ole naist, pole kunagi
olnudki,” vastas Anti. „Ma olen
endaga nii hädas, et minust poleks mehena asja. Ma ei saaks
kellelegi niisugust koormat
le suruda.”
„Mis mõttes koormat?” ei saanud naine aru. Mees hakkas rääkima. Ta jutustas oma lapsepõlvest, joodikust isast ja kodust põgenenud emast. Ta rääkis isegi
ema kirjadest.

andu-

oo-

pea-

Haapsalu Jahiselts

Day Spa pilet E–N 10,50 €; R–P 15
Fra Mare Ilumaailm:

saada oma õnnitlused
aadressil info@le.ee
või lisa veebi kaudu
aadressil www.le.ee.

€.

TANTSUÕHTUD

Fra Mare À LA CARTE restoran

Matsalu rahvuspargi külastuskeskus (Penijõe küla, Pärnumaa).
Tel 472 4236.

Kullamaa kultuurimaja galeriis
Eesti rahvusarhiivi näitus
„Marie Under 135”.

Lihula muuseum avatud ettetellimisel. Info muuseum@lihula.ee

SOTSIAALMAJAS

või tel 523 4303.

Rõude muuseum avatud etteteatamisel, tel 5683 1203 või

Keskraamatukogu: (Posti 3) ja
lasteosakond (Wiedemanni 11)

~

KINO

Haapsalu kultuurikeskuses
13. aprillil kl 13; 14. aprillil kl 17.45;
15.–16. aprillil kl 19.30; 18. aprillil
kl 13; 22 aprillil kl 17.15 „Ott Tänak
The Movie”, pilet 4 €. 14. aprillil
kl 13; 18. aprillil kl 17.30; 22. aprillil
kl 13 „Imedepark”, pilet 3 €.
15. aprillil kl 17.30; 20. aprillil kl 13;
23. aprillil kl 15 „Imedepark” 3D,
pilet 3.50 € prillid 1 €. 14. aprillil
kl 15 „Shazam!”, pilet 4 €.
–

+

MUUSEUMID
Haapsalu raekoda (Kooli 2)
www.salm.ee.

~

Haapsalus

K–P 11–17.

Posti 30

(Kooli 5) K–P

Iloni Imedemaa teemakeskus
11–17. www.salm.ee.

Ants Laikmaa majamuuseum ja
park (Kadarpiku küla, LääneNigula v): K–P 11–16.

Raudtee-ja sidemuuseum

R–P

11–17. www.salm.ee.

sioneerima, olen harjunud tegema seda, mida pean. Ma olenko-

sõb-

–

min-

sa-

Järgneb

RAAMATUKOGUD

E–R 10–18, L 10–15,
laenutuspunkt (Kastani 7)
T 14–17, R 11–14.
Uuemõisa

~

HAAPSALU

15. aprillil kl 12 See teater: naljakuu
estraadiprogramm sketšides.

Seoses Haapsalu rahvasprindiga 13. aprillil
10–18 (esimese auto start kl 11)
Haapsalu linnas osaliselt suletud järgmised tänavad:
raudteejaama esine plats, Jaama, Mulla, Staadioni, Raudtee,
Õpetaja, Lille, Kauba, spordihoone ja veekeskuse esine parkla,
Mulla tänava parkla ja suure silla ümbrus.
Kui võistlus saab varem läbi, lähevad ka tänavad varem lahti.
on orienteerivalt kl

Raudteejaama parklatesse palume autosid
kuni 13. aprilli õhtuni mitte parkida. Raudteejaama
bussipeatus on üle viidud Kiltsi tee ja Raudtee tänava ristile.
Korraldajad paluvad vabandust tekkinud ebameeldivuste pärast.
Palume autod ja muud sõidukid tänava servast hoovi paigutada.

Info: võistluse juht Heiki Rahuoja, tel 506 5391;
Martin Jaanus, tel 5388 0503; Kalle Kruusma, tel 529 2642.
–

raamatukogu

(Ehitajate tee 3, Uuemõisa)
K, N 12–20, L 10–15.

Läänemaa
vähiühing
on pakkunud oma liikmeile
ja nende peredele tuge
juba 10 aastat.

Oleme tänulikud
abi ja toetuse eest.
Läänemaa vähiühing, SEB
EE621010220047448013.

Jahitunnistuse taotlemine

Jahitunnistuse taotlejate kursused Läänemaal algavad

13. aprilil kell 10 Käbi
jahi majas (www.jahimaja.ee). Info ja registreerimine: kalev.sootalu@gmail.com,
tel 502 4283 ja EJS.ee.

Kuraatorituur Eha Komissaroviga

Ridala raamatukogu (Kooli 1,
Panga küla) E–K 10–18, N 15–20.

Laupäeval, 13. aprillil kell 12 tutvustab kuraator Eha Komissarov Haapsalu raekojas näitust „Avatud kollektsioonid. Kunstimuuseum sinu linnas”.
Sissepääs muuseumipiletiga.
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

Asuküla raamatukogu (Mägari
küla) T, K 10–18, N 10–16, R 9–15,
kuu 2. ja 4. laupäev 9–15.
Vaata www.lib.haapsalu.ee.

NÄITUSED
Keskraamatukogu (Posti 3):
lugemissaali fuajees:

Haapsalu linna pensionäride ühenduse üldkoosolek
toimub 25.04.2019 algusega kell 12
Haapsalu muusikakooli saalis, Kastani tn 7

~

Valmistame graniidist
ja paekivist hauakive,

kunsti stuudio Bastor näitus
„Eesti vanasõnad”.
Lasteraamatukogus: Regina LukkToompere illustratsioonide näitus
„Kõik on olemas ja enamgi veel”.

hauaplaate, hauaääriseid
ja rõngasriste,
kiri peale vastavalt soovile.

Maie kunstipood (Posti 2):

Väike-Ahli

E–R 10–18, L 10–15.

1. aprillist kuni 20. aprillini
Tigukassi keraamika näitusmüük.

Päevakord:
aruanne tehtud tööst;

•

•

•

Ungru Paekivi OÜ,
küla, Haapsalu
www.ungrukivi.ee
info@ungrukivi.ee
tel 505 6576

Haapsalu linnagaleriis
(K–P 12–18) 7.–28. aprillil Liisa
Kruusmägi näitus „Limonaad

•

Haapsalu linna pensionäride ühendus

HOOLI RASKUSTESSE SATTUNUD PEREDEST!

Haapsalu kunstikooli galerii
(Jaani 2) avatud T–R 14–18,
L 12–16. Hoovigaleriis: Haap salu

Annetusi saab teha MTÜ Läänemaa Abikassakontole
EE592200221046665398, Swedbank AS.
Teave veebis www.abikassa.ee.

noorte huvikeskuse kunstistuudio

näitus „Kas sina näed, mida mina
näen?” kuni 27. aprillini.

Toimetuse aadress:
Posti 30, 90504 Haapsalu.
Toimetus 473 7222,
kuulutused ja reklaam 473 7111,
e–post info@le.ee, reklaam@le.ee

Peatoimetaja Andrus Karnau
Toimetajad Kaie Ilves, Lemmi Kann,

E-post laanemaa.abikassa@gmail.com.

Kuulutuste vastuvõtja Regina Elvelt

Fotograaf Arvo Tarmula

Trükitud Printallis

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid toimeta-

Pangakontod

liselt honoreerida. Kaastöid ei tagastata ega
retsenseerita. Kaebuste korral ajalehesisu
kohta võib pöörduda pressinõukogusse
pn@eall.ee või tel 646 3363.

da ja selguse huvides lühendada ning valiku-

Reklaamitoimetaja Ave Tapner

Kaire Reiljan, Urmas Lauri, Tarmo Õuemaa,

Malle-Liisa Raigla
Küljendaja Andrus Rebane
Keeletoimetaja Riina Tobias

organisatsiooni uue põhikirja läbiarutamine;
volikogu, juhatuse ja revidendi valimine;
organisatsiooni tegevuskava läbiarutamine.

Läänemaa Abikassa ootab heade inimeste ja organisatsioonide
annetusi, et toetada raskustesse sattunud peresid Läänemaal.

asfaldil”.

Rannarootsi muuseum avatud
T–L kl 10–16. www.aiboland.ee.

Kodulehekülg: www.le.ee

Majagaleriis: Haapsalu kunstikooli
I–II kursuse õpilaste tööde näitus
kuni 4. maini.

Hanila muuseum on avatud N–L
kl 11–17. Tel 5333 8586. E-post:
hanilamuuseum@laaneranna.ee.

Restoran Blu Holm (Sadama 9/11)
on avatud E–N 12–23,
R–L 12–24 ja P 12–22.

~

Ilmub teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval

mu haavatavaks, et sedavõidakse kurjasti ära kasutada. Mu
rad on mind korduvalt reetnud,
mind narrinud, minu üle irvitanud. Ja need sotsiaaltöötajad, kes
minukodus käisid ja rääkisid, et
tahavad mind aidata ma ei suutnud neid uskuda, sest teadsin, et
nad võivad mu lastekodusse viia.
Ja see oleks olnud kõige hullem
asi, mis oleks juhtuda saanud. Jah,
mu isa võis olla jõhker joodik, aga
tema juures oli mul kodu. Ja
gil omapärasel moel armastas ta
mind. Ja mina armastasin teda.
Armastan siiamaani. Kuigi ma
mal ajal ka vihkan teda.”
„Ma mõistan,” teatas Inga.
Ta tõepoolest mõistis. Ta tajus,
et neil kahel oli palju rohkem
ühist, kui algul paistis. Jah, Inga
pere oli olnud igati ontlik ja korralik, kuid neiu oli oma isa samamoodi armastanud ja vihanud.
Vahel polnud tüdruk ema mõista suutnud. Kogu nende pereelu
polnud tegelikult olnud nii tavapärane ja igapäevane, nagu Inga
oli endale pidevalt sisendanud.

Spaahotelli Laine fuajeegaleriis
(Sadama 9/11) Haapsalu kunsti klubi
lillemaalide näitus „Ootus” avatud
kõigil päevadel 6–22, piletita.

5330 8033.

TEATER
Haapsalu kultuurikeskuses
13. aprillil kl 19 „Abielu on talumatu”
(vene keeles), pilet 18.50–24.50 €
Piletilevis.
17. aprillil kl 19 Rakvere teater, „Kuni
ta suri”, pilet 15/13 € Piletimaailmas.
20. aprillil kl 19 Sepo Seeman, „Mees
ja mootorrattaõpik”, piletid 18/15 €
Piletilevis.

avatud E–R
kl 8.30–17

genud, et enda avamine muudab

le midagi? Ma kardan vastuseid.”
„Ja ikkagi – sa ei saa enne rahu,
kui saad need vastused,” oli Inga
kindel. „Vahel tuleb tõele näkku
vaadata. See võib olla valus ja ebameeldiv, aga vahel on see vajalik.”
Vaevalt oli naine lause lõpetanud, kui taipas, et psühholoog
Luise oli talle korduvalt täpselt
sama öelnud. Ja kuidas oli tema
reageerinud? Ta oli peitnud pea
jaanalinnu kombel liiva alla. Ta
eelistas eiratakõike seda, mis talle haiget tegi. Ta teadis, et tegelik tervenemine oli võimalikvaid
siis, kui ta vaatas ausalt endasse,
tunnistas endale seda, mis ta hinges kriipis, ka seda, mis oli temas halba või ebameeldivat, seda enesehävituslikku osa endast,
mis oli ta surma äärele tõuganud.
„Võibolla,” tunnistas mees.
„See võib tunduda jabur, aga ma
lihtsalt ei suuda neid kirju avada.
Ma kardan vastuseid rohkem kui
praegust teadmatust. Ma tunnen,
et olen lõksus, et ma ei leia kuidagi rahu. Tegelikult põgenen ma
ju iseenda eest. Aga ma ei oska
teisiti. Ma olen harjunud funkt-

jas telefoninumbrit, lisades samas lõppu enda oma.

Bergfeldt ja lobby–baar (Ranna
tee 2). L, 13. aprillil kl 20.30 Coco.

~

Lääne Elu
toimetus

kas mind? Võibolla ma tegin tal-

„Aga küsi ta käest,” pakkus
naine välja.
„Mis mõttes?” sattus mees segadusse.
„Vasta lihtsalt tema kirjale,”
soovitas Inga.
„Ma ei taha,” protesteeris Anti.
„Ma ei saa talle andestada seda,
et ta mu isa juurde maha jättis.
Ükski normaalne ema ei tee nii.”
„Ma ei öelnudki, et sa peaksid talle andestama,” teatas naine. „Aga on näha, et sa mõtled
väga palju oma emale, sa tahad
teada, miks ta su hülgas. Ja praegu on sul võimalik tema käest
kõike sedaküsida. Sa pead lihtsalt ta kirja avama. Võibolla on
ka seal juba mõni vastus peidus.”
„Ma ei saa neid kirju lahti
teha,” ei olnud mees nõus. „Ma
kardan seda, mida ta kirjutab.
Mis siis, kui mulle nende kirjade

Endalegi ootamatult küsis

toomkirik. Muuseum on suletud.
Giidituurid: linnus@salm.ee;
tel 518 4664.

vett väljutav ja salendav kehahooldus erihinnaga 55 €; näomassaaž ja mask 30 €; maniküüri ja
pediküüri komplekshooldus 39 €.

~

Siis

ei ole seda kellelegi jaganud.”

Inga mehelt järgmises kir-

Haapsalu piiskopilinnuse

TERVIS JA SPORT
basseini-ja
saunapark avatud iga päev
13–22, kl 19 vesiaeroobika.

Spaahotell Laine: iluteenused
ning vee-ja saunakeskus, lisainfo
www.laine.ee, tel 472 4414,
spa@laine.ee.

Soovid õnnitleda oma lähedasi
või Sulle olulisi inimesi?

sisu ei meeldi? Mis siis, kui põhjus oli minus? Võibolla ta vih-

TEATED

~

80
Õnnitleme!

osa

„Ma ei saa aru, kust ta minu
aadressi sai,” lõpetas Anti. „Ma

KUHU MINNA
Fra Mare Day Spa

UUDO ELMAR

34.

Väljaandja OÜ Lääne Elu: Posti 30, 90504
Haapsalu, tel 473 7222

Swedbank EE18 2200

2210 1567 8031,
SEB EE62 1010 6020 0251 5004

KUULUTUSED

13. aprill 2019

MÜÜK

AUTOD

Auto-ja majavõtmete valmistamine, lukkude paigaldus ja müük.
Autoraadiod ja -kõlarid.
Autoalarmid. Rauduksed.
LVL OÜ, Posti 39 (veetorn),
tel 473 3247 ja 507 7979.

Müüa 2011. a Peugeot 3008.
Läbisõit 70 500. Heas korras,

päritolu Eesti, manuaal, bensiin.
Hind 5500 €. Tel 516 1633.

KINNISVARA

Müüme põranda-, voodri- ja
ehituslaudu mitmes laiuses.
Vedu tasuta. Tel 506 4651.

kinnisvara väärtust! Konsultatsioon

tasuta! Tel 503 5250,
www.ehitusministeerium.ee

Hoonete soojustamine puistevillaga.

Tootja Läänemaal valmistab
klaas plastist septikuid ja mahuteid.
Kaeve-ja planeerimistööd kopplaaduriga. Tel 551 0428,

ain.raali@mail.ee.

kutseline maakler
Läänemaal

517 8676

Tel 516 4278, 505 5203.

kaie.roos@pindi.ee

Müüa ehituslikku saematerjali ning

voodri- ja põrandalauda.

Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Ostame põllu-ja metsamaad.
Parim hind. Tel 506 9600.

Kuiv küttepuu 30, 40, 50 cm võrkkotis. Tel 523 8852.
Tammaru Farm, www.tg.ee.

OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

Müüa küttepuud. Hall lepp al. 36 €/
rm, segapuu al. 36 €/rm, must lepp al.
38 €/rm. Vedu hinnas. Halu pikkus
tavalt ostja soovile. Tel 5666 0431.

Ostame põllu-ja metsamaad üle
Eesti. Parim hind ja kiire tehing.

vas-

Küttepuude müük (lehtpuu).
Pikkus 30 cm, 40 cm ja 50 cm vas-

tavalt ostja soovile. Hind alates

Tel 509 6173, Andrus.
TEENUS

Asrex OÜ teostab üldehitustöid.

37 €/rm. Tarne alates 5 rm.
E–R kl 9–16. Tel 5668 1436.

Meeldivatkoostööd soovides!
info@asrex.ee, www.asrex.ee,
tel 5622 6716.

Müüa küttepuid: segalehtpuu ja
valge lepp al. 36 €/rm, sanglepp
al. 39 €/rm, kask al. 55 €/rm.
Tel 5697 5216.

Osutan

inkassoteenust.

Tel 5695 1441, Raigo.

Müüa märgi ja kuivi küttepuid koos
kohaletoomisega. Info 5687 3966
või timberexpert@online.ee.
Müüa 6 m pikkune alumiiniumist
mootorpaat. Tel 515 5229.
Tiffani mööblisalongi suur
tühjendus müük! Avatud kolmapäevast reedeni kell 10–18 ja
laupäeval kell 10–15.
Asume ikka Haapsalu kaubamaja
keldrikorrusel.

aclamgrupp@gmail.ee

Tagame kvaliteedi. Pakume
koostööd korteriühistutele.
Tel 5566 1168.

E-mail:
info@developingehitus.ee.
Puurkaevude puurimine ja hooldus.
Vee-ja kanalisatsioonitorustiku

OST
Musta ja värvilise vanametalli
kokkuost aadressil Tööstuse 11,
Haapsalu. www.rauaspets.ee.
Teave tel 5837 6276.

objektil, puuduvad
Tel 527 1059,

liitekohad.

info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
Marofix OÜ teostab ehitus-ja
remonditöid. Võta julgelt ühendust
ja leiame lahenduse. Tel 5615 1799,

info@marofix.ee, www.marofix.ee.

Niverox OÜ – kvaliteetsed
fassaadi tööd ning terviklikud
ehitus-ja remonditööd.
Võta julgelt ühendust ja küsi

rajamine. www.puurvesi.ee,

tel 5569 4310, taavi@puurvesi.ee.

Septikute ja kogumismahutite tühjendus ning kanalisatsiooniummistuste likvideerimine, septikute paigaldus, kaevetööd. Tel 518 0091.

Fekaalivedu. Killustiku ja

laaduri, prügikonteineri ja
peotelkide rent/teenus. HRL OÜ,
tel 553 3112, rleemet@gmail.com.
ri, Bobcati

Teostame korterite ja majade
kapitaal-ja sanitaarremonditöid:
plaatimine, tapeetimine, maalritööd,
välisfassaadid, terrassid, kuuride ja
aedade ehitus. Oma tööriistad ja
auto. Tel 5550 0496.
Vahavahetus 13.04.19 kell 13–14
Haapsalu turuplatsil. Vahetuse hind
2 €/kg, müük 16 €/kg.
Tel 5595 1141, Raivo.

www.mesinduskeskus24.ee.

Tartumaa Mesinduskeskus OÜ.

hõbedast ja kullast esemeid,

vanu märke, fotosid vanast Läänemaast, saaniteki ja muud põnevat
navara. Vajadusel tulen ise järele. Tel
5691 5347. Lihula vanavarakauplus.

va-

Ostan sõidukorras auto või mahtuniversaali. Võib olla ülevaatuseta
või pisema rikkega. Tel 5819 0200,

ilusvalgus@gmail.com.
Pere ostab talu (võib vajada
remonti) koos al. paari ha metsa
ja maaga. Tel 5617 9366.
Oodatud kõik pakkumised, Margo.
Ostan teie sõiduauto! Pakkuda võib
absoluutselt kõike! Tehing kohene!

Helistage 5552 2223.

Puurkaevude puurimine ja
projekteerimine. Vee-ja kanali-

satsioonitööd ning septikute

paigaldus. Rauaeraldus, filtrite
paigaldus. Tel 521 7415, 504 2999,
www.baltipuurkaev.ee.

Ehitusfirma R&O Ehitus OÜ. Kõik

ehitus-ja remonditööd: fassaadid,
katused, terrassid, saunad, korrusmajade trepikojad jm. Valmistame,
müüme ja paigaldame ka lisaplekke.
Tel 5857 5060. www.lihulaehitus.ee.
Kevad on kohe saabumas.
Kõik vanad ja uued kliendid, võtke
ühendust! Teeme teie aia ilusaks ja

Viin ära vanarauda jms.
Teen lammutustöid (kuurid, ahjud
jne). Keldrite ja garaažide puhastus.
Tel 5802 9660.
Hauaääriste ja -kivide paigaldus.

Haudade hooldus ja muud kalmistu-

tööd. Tel

557 3287, Jevgeni.

Sebmar Ehitus OÜ paigaldab ja
renoveerib katuseid. Mõistlik hind ja

kvaliteet garanteeritud.

Tel 5623

2357.

kelle ülesandeks on klientide
teenindaminehotelli vastuvõtus.
Oled sobiv kandidaat, kui oled:
avatud, suhtlemisaldis ja kliendikeskse mõtteviisiga;
valdad eesti ja inglise keelt ning
kasuks tulevad soome ja vene
keele oskus;
oled kesktasemel arvutikasutaja.
•

•

•

Töötamine on graafiku alusel

(sh ka öised vahetused).
Kandideerimiseks saada CV meiliaadressile sekretar@framare.ee.
Info telefonil 472 4602, 528 3843.
Pakume tööd viimistlejale: viimistlusliin, käsipüstol. Võimalik väljaõpe kohapeal. Pakume konkurent-

sivõimelist palka

Vajadusel

töö vahetustega. Asume

toodame mööblit ja siseviimistlusmaterjale. Info@aikkon.eu,
tel 524 6096.

Pakume tööd: erinevad tisleri-ja
sadulsepatöö operatsioonid. Ma-

puud saagirohkeks. Lõikan õunapuid,
puid saagida. Hind soodne. Võtke julgelt ühendust tel +372 5817 1670.

Ohtlike ja suurte puude raie.
Arboristiteenused. Tel 504 7811.

aas-

sise-

+

kuus. Tööle saab asuda kohe!
Ühendust võtta:
+358 404105316 või meilitsi
mario.arumagi@agnemirakennus.fi.
Pakume tööd klienditeenindajale
suvehooajaks osalise ajaga
Lillekunsti lillepoes Haapsalus.

Ungru Kivi OÜ pakub tööd
roomik ekskavaatorijuhile, JCB240,
25 t. Töö sisu: paekiviplokkide
kangutamine. Töö sobib ka kogemusega pensionärile.
Tel 509 7937, info@ungrukivi.ee.

Aus ja kohusetundlik keskealine
naine, kes on elus oma taseme
saavutanud, otsib elukaaslaseks
pahedest priid ja heal järjel 55–62a
meest. Kui tunned, et sina oled just
see aus härra, siis teata endast
tel 5561 0795.

weebly.com.
E-posti aadress:
laanemaa.kriisiabikeskus
@gmail.com

LOOMAD

VEREKESKUS

Haapsalu kultuurikeskuses

(Posti 3)
18. aprillil kell 10.30–14.30

Lääne Elutoimetuse
telefonid:
473 7111

Tule doonoriks, kui oled

terve, puhanud ja söönud,
kehakaaluga üle 50 kg

18–60aastane

(kuulutused, teated),

Võta kaasa isikut tõendav
dokument!

473 7222
(tellimine, reklaam),
e-aadress:

info@le.ee,
veebiaadress:
www.le.ee.

Lisainfo: verekeskus.ee ja
Doonorid ja Sõbrad

Kallis Elsa Johanna Talvistu,
avaldame siirast kaastunnet

Südamlik kaastunne
Helmile abikaasa
ja Vaikele isa

ERICH MATTEUSI
surma puhul.

Muusikakooli endised

Urve

armsa

Kuulata vaid, on tiksumas aeg.
Sekundid, minutid reas
lendab aeg.
Koltunud kirjad, mis ammugi loetud,
mälestusi nendest loob aeg...

isa

–

kaotuse puhul.

Klassijuhataja ja

klassikaaslased koos peredega
Südamlik kaastunne
Elsa Johannale ja Liisule
kalli isa ja abikaasa

Jäi tühjaks koduõuja kodumaja...

ERICH HIIE

Teave veebis aadressil
laanemaakriisiabikeskus.

Doonoripäev Haapsalus!

üldehitajatele, teemantpuurijale ja
armeerijatele. Töö suurematel
ehitustöödel Helsingis, Espoos ja
Vantaas. Lepinguga ametlik töö.
Vajadusel aitame leida majutust.
Palk TES lisad (mitte vähem
kui 14 € bruto). Palka maksame 2 x
=

–

–

Soome firma pakub tööd

akordioniõpilased ja Sirje

Vaikselt lahkusid, isake hea,
muredest, valudest enam ei tea...
Meie siiras kaastunne Kalevile
jakõigile omastele
isa, vanaisa, vanavanaisa,
abikaasa

Esmane kriisiabi
552 0094,
esmane kriisiabi
eesti keeles 5671 4273.
vene keeles

TUTVUS

Toimetus kuulutuste sisu eest
ei vastuta.

ERICH HIIET

ERICH HIIE

REINU-EINARI OÜ

viimistlusmaterjale. Info@aikkon.eu,
tel 524 6096.

tast 2002, toodame mööblit ja

Registreerimine
psühholoogilisele
nõustamisele: 515 9572
(eesti / vene keeles).

otsib enda meeskonda
TRAKTORISTI ja
KUIVATIOPERAATORIT.
Kontakt:
tel 5358 4508,
CV saada: risto@reinueinari.ee

Haapsalu Loomakliinik
Posti 5. E–R kl 10–18.
Pood E–R 9–18, L 10–14.
Tel 473 5566, 5694 5545.

ja avaldame kaastunnet
omastele.

25.3.1925–9.4.2019.

ÜDRUMA AUTOTEENINDUS
pakub tööd
hooldustehnik-meistrile.
Kontakt:
tel 5358 4508,
CV saada: risto@reinueinari.ee

terjali tükeldamine, klammerdamine.
Võimalik väljaõpe kohapeal. Pakume
konkurentsivõimelist palka ja head
kollektiivi. Vajadusel töö vahetustega. Asume Uuemõisas Tallinna mnt
80, Aikkon Est OÜ, tegutseme

pillimeistrit

Ärasaatmine kolmapäeval,
17. aprillil kell 11
Ridala
Püha Maarja-Magdaleena
kirikus.

head kollektiivi.

Uuemõisas Tallinna mnt 80, Aikkon
Est OÜ, tegutseme aastast 2002,

Mälestame alati abivalmis

Teatame kurbusega, et
ajast igavikku on lahkunud

ja

Tel 5568 3892, info@lillekunst.ee.

Kopplaaduritööd.
Kruusa, killustiku, täitematerjali ja
mulla müük. Tel 505 7166.

pügan hekke ja saab ka suuremaid

Vajame ADMINISTRAATORIT,

personaalset pakkumist!

Tel 5650 9557 või info@niverox.ee.
www.niverox.ee.

Ajutiselt toimub vastuvõtt
Haapsalu kesklinnas,
aadressil Nurme 2, II korruse ruumis või Haapsalu
sotsiaalmaja I korruse
raamatukoguruumis.
Täpsem teave:
tel 515 9572.

Info telefonil: 5551 2126.

www.piksepoisid.ee.

liiva müük/vedu. Miniekskavaato-

Developing Ehitus OÜ
Katuste renoveerimine, fassaaditööd, majade ehitus, üldehitus.

Saada oma CV
andero@linnamae.eu.

Piksekaitse paigaldus eramajadele. Tel 5667 4254,

Teostame vihmaveesüsteemidega
seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistamerennid otse Teie

Läänemaa
Kriisiabikeskus
MTÜ kolib.

ja HOOAJATÖÖLISTELE.

www.puistemees.ee.

Kaie Roos

CE-kategooria autojuhtidele.
Info telefonil 509 0553.

KOMPLEKTEERIJA-PAKKIJALE

Konsultatsioon objektil tasuta.

11

AS Est-Trans Kaubaveod pakub
tööd rahvusvaheliste vedude

LINNAMÄE LIHATÖÖSTUS
pakub tööd

TÖÖPAKKUMINE

Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,

Kuiv puu 30, 40 ja 50 cm;
toores okaspuu 34 €/rm, lepp ja
kask. Vedu 3–7 rm kaupa.

Ostan

Ehitame ja renoveerime eramuid,
korteriühistuid ning põllumajandushooneid. Kasvatame koos teie

~

Armsat sugulast

Mälestame lugupeetud
naabrimeest

ERICH HIIET

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet kõigile
lähedastele Heljo ja Peeter
laste ning lastelastega.

EERO TALVISTU

Sõbrad jakolleegid

kaotuse puhul.

Spordibaasidest
avaldavad kaastunnet
Marina Vallikule

ERICH MATTEUSI
ja avaldame kaastunnet
omastele.

surma puhul.

Merylin, Marilii, Päivi,
Monika, Luule, Tanja ja Liivi

isa
kaotuse puhul.

Naabripere Harakalt

Juhan, Marina, Väino jaKaja
Kallis Vaike ning lapsed Kalev,
Olev ja Tiina peredega.
Oleme teiega teie leinas kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

ERICH HIIE
kaotuse puhul.
Annelii lastega

Väsisid su töökadkäed...

Avaldame kaastunnet Vaikele,
Kalevile, Olevile ja Tiinale
kalli isa

Siiras kaastunne
Aimele perega, õde Loorele
ja vendadele peredega

ERICH HIIE

EDUARD ELMERSI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Prk-d Saumets ja Jaksmann

ERICH MATTEUSI

Lydia, Linda ja jaan

Laine ja Mihkel

€,

alates 4. korrast 3,90

Südamlik kaastunne
Marele, Getule jaKristjanile

EERO TALVISTU

LEHTI UMDA

–

Avaldame kaastunnet
Helmi Matteusile abikaasa
ja lastele isa
kaotuse puhul.

Reakuulutus (kuni 4 rida, u 120 tähemärki): tööpakkumine, mets, kinnisvara, koolitus ja auto 4,80

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis...
Südamlik kaastunne perele ja
lähedastele

€;

armsa vanaema

ja vanavanaema

surma puhul.

surma puhul.

Haapsalu

Taavo perega

lasteaed Tõrukese pere

müük, loomad, teenus, ost, mitmesugust ja soovin üürida 3,60 €, alates 4. korrast 3

tööotsimine 2,40 €. Raamiga kuulutus 1,07 €/cm2, logoga 1,26 €/cm2, kordus 20% soodsam. Leinakuulutus 11 €, topeltsuuruses 18,90 € ja matuseteade (topeltsuuruses) 11 €. Õnnitlus: väike 11
Tänuavaldus 11 €. Teated 0,69 €/cm2 ; raamitult 0,82 €/cm2. Kuhu minna 0,44 €/cm2. Kirikuteated 12 € kuus kogudus. Avatud E–R kl 8.30–17, tel 473 7111, e-post info@le.ee.

€

€;

ja topeltsuuruses 18,90 €.
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HÕFFi plakatikonkurss

valandasfän ide fanta sia

ILM
Tallinn

Filmisõbrad läkitasid
Haapsalu õudus- ja

Narva

5

6

fantaasiafilmide fes-

tivali korraldatud filmiplakatite konkursile 42 tööd, nende hulgas on ka haapsallaste
loomingut.
Autorid on lasknud
oma fantaasial lennata,
mängides õudusklassika elementide ja ajastutruude stiilistampidega läbi tänapäevase
huumoriprisma.
„HÕFFi meeskonnal „Mõõn”, Liisi Grünberg.
on väga hea meel, et Kokku on sobitatud HaapsalujaKazuo Umezuko miksid.
plakatikonkurss osutus edukaks, seda nii
osalejate arvu kui ka
tööde fantaasiarikkuse poolest,” ütles HÕFFi turunduse koordinaator Heinrich Sepp.
„Rõõm oli jälgida, kuidas mängiti Haapsalu sümbolitega – Valge Daam, vapikotkas, Paralepa rand,
ravimuda ja ööklubi Africa,” lisas ta.
Kõiki plakateid näeb lisaks Lääne Elu veebigaleriile ka 25. aprillil algaval HÕFFil Haapsalu kultuurikeskuses, kus rahvahääletusel selgitatakse välja
publiku lemmikud.
Lemmi Kann
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Vahelduva pilvisusega sajuta ilm.
Puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s.
Õhutemperatuur on 4–6 kraadi.
ööpäev
-2°…8°

Pühapäev

EMHI
Esmaspäev

-3°…10°

põhjakaare tuul

kirdetuul
3–8 m/s

2–7 m/s

Teisipäev

kirdetuul
1–6 m/s

-1°…12°

VA T W .LE

KA

Räpina

Kolmapäev

-3°…12°

muutlik tuul
1–5 m/s

Järgmine
•

•

•

•

Kasvava võsa ja hakkematerjali ost
Metsakinnistute ja raieõiguste ost
Metsamaterjalide ülestöötamise teenus ja
transport
Võsalõikus ja kaevetööd

lisaleht
Kodu ja Aed
ilmub 9. mail.

OSTAME
•

•

reklaam@le.ee
•

•

raieõigusi
leht-ja okaspuu küttepuid
lepa enamusega metsakinnistuid
reigo@lumbar.ee

Valdo Virvelaid, tel 504 8655; e-post: valdo@rajakt.ee

· KATUSEPAIGALDUS
· KATUSEMATERJALID
· VIHMAVEESÜSTEEMID
· KATUSEREDELID
· PLEKKSEPATÖÖD

kasvavat võsa
vähemväärtusliku lehtpuu

tel 5342

TRAVITON OÜ
Nurme 2, Haapsalu
Tel 5347 7919
haapsalu@katuseabi.ee

ühendust!
Võta

www.le.ee

/

tel 473 7222

Telli nüüd vähemalt
kolmeks kuuks
Lääne Elu paberleht
või digileht ja võida
Rock in Haapsalu

kuueks kuuks
Lääne Elu paberleht
või digileht ja võida
reis kahele

kontserdipiletid!

Sankt-Peterburgi!

3 kuud:
paberleht 24,30 eurot,
digileht 10,90 eurot.

6 kuud:
paberleht 48,60 eurot,
digileht 20,50 eurot.

0379 |

www.lumbar.ee

