
Haapsalu Tagalahel vajus auto läbi jää
Reede õhtul kell 19.20 sai häire-
keskus teate sõiduautost, mis va-
jus Haapsalu Tagalahel läbi jää. 
Juht pääses eluga, kuigi läbimär-
jana autost välja.

Pimedas Österby sadamast üle 
jää Haapsalu suunas tulnud sõi-
duauto Nissan vajus läbi paarsa-
da meetrit enne Suur-Mere täna-
va otsas olevat slippi. 

Samal ajal promenaadil jaluta-
nud pealtnägija rääkis, kuidas ta 
nägi jääl tulesid lähenemas ja kii-
rendas slipi suunas sammu, lootes 
jääteelt tulevast autost head pilti 
saada. „Siis aga käis jube pauk ja 
tuled kadusid,” rääkis ta.

41aastasel juhil õnnestus au-
tost välja pääseda ja endast ko-

hale saabunud päästjatele mär-
ku anda. „Meil oli temaga kon-
takt, nägime teda taskulambi-
ga,” ütles päästeameti Haapsalu 
operatiivkorrapidaja Janno Osa.

Et õnnetuskohast kalda pool 
oli jää kohati nõrk, kogesid ka 
kannatanule päästelauaga vastu 
läinud pinnaltpäästjad. Ka nemad 
kukkusid paaris kohas läbi jää. 
„Kohati oli jääl paksust vaid ne-
li-viis sentimeetrit,” ütles Osa õn-
netuskohalt päästjate kaasa too-
dud jäätükki näidates. „Selline jää 
ei kanna ka inimest, autost rää-
kimata,” ütles Hiiu–Lääne pääs-
tepiirkonna juht Hannes Aasma.

„Autoga jääl sõitmine pole 
praegu kuigi mõistlik tegu. Ühes 

kohas võib jää olla 17, teises viis 
sentimeetrit paks. Nii need õn-
netused juhtuvad,” nentis Osa.

Kannatanu, kes Haapsalu po-
litseijuhi Andrei Taratuhini sõ-
nul oli kaine, toimetas Lääne-
maa haiglasse politseipatrull, sest 
Haap salu kiirabi oli hõivatud. „Lä-
him kiirabi oleks tulnud Lihulast. 
Nii kaua polnud meil aega ooda-
ta,” ütles Osa.

Et Tagalahe jääolud võivad ol-
la heitlikud, kinnitasid ka Haap-
salu jääoludega kursis olevad Ro-
ger Õiglas ja Erki Teras. 

„Kohalikud teavad, et Tagala-
hel on teatud kohad, kus jää ei 
teki nii kiiresti kui mujal. Näiteks 
jahtklubi juurest Promenaadi ho-

telli poole,” ütles Teras. Ta lisas, et 
seal takistab jää kasvamist ilmselt 
tugevam vool või hoopis allikad.

„See oli etteaimatav, et ühel 
päeval keegi läbi kukub, sest jää 
peal käiakse ammu. See on äär-
miselt hulljulge temp,” ütles Te-
ras. „Ma ei lähe isegi uiskudega 
jääle, ilma et oleks jää paksuses 
kindel,” lisas ta.

Haapsalu ümbruse jääl toi-
muval ei hoia ametlikult keegi 
silma peal. „Meie jälgisime seda 
siis, kui oli ametlik jäätee – seal 
kehtis samasugune liikluseeski-
ri nagu maanteel,” ütles Taratu-
hin. Ta lisas, et kui ametlikku jää-
teed ei ole, on autoga jääl sõitmi-
ne äärmiselt riskantne.

Aasma tunnistas, et tal oli nä-
dalavahetuse ees hirm, sest tõe-
näoliselt läinuks ilma selle õn-
netuseta teisigi hulljulgeid jää-
le. „Ma ei ole kunagi aru saanud, 
miks peab minema jääteed kat-
setama oma elu ohtu pannes. Vä-
ga julge otsus, eriti veel pimedal 
ajal,” ütles ta. „Praegused jääolud 
pole kindlasti veel sellised, et sõi-
ta võiks. Pole mõtet proovima 
minna,” lisas Aasma.

Reede õhtul tõmbasid pääst-
jad promenaadi slipikohale ette 
läbikäiku keelava lindi ja hiljem 
paigutati sinna ka jääle minekut 
keelav silt. Läbi jää vajunud Nis-
san on siiani vees.

KAIRE REILJAN

MALLE-LIISA RAIGLA
malleliisa@le.ee

Piirsalu rahvamaja eestvedaja Lea 
Lai ütles, et viimane elektriarve 
oli tavapärasest kolm korda suu-
rem. Laia sõnul saavad nad prae-
gu maksmisega hakkama, kuid 
suurte elektriarvete jätkudes pea-
vad vastu vaid paar kuud.

Piirsalu rahvamajal on kaks 
küttesüsteemi – õhk-vesisoo-
juspump ja kaks ahju. Lai tun-
nistas, et on mõelnud kogu maja 
õhk-vesisoojusele üle viia, kuid 
praegu on ta õnnelik, et pole se-
da teinud. 

„See kuu saame elektriarve 
makstud,” ütles Kiideva küla-
seltsi juht Sirli Olgo. „Mis eda-
si saab… võtame üks kuu kor-
raga, varsti on kevad,” jäi Olgo 
siiski positiivseks. 

Sel kuul oli Kiideva külaselt-
sil elektriarve 400 eurot. Seltsi-
maja kütab elektriga põrandakü-
te. Seda välja lülitada ei saa, sest 
põranda all on veetorud, mis sel 
juhul külmuksid. Selle vältimi-
seks käivad seltsi liikmed aeg-
ajalt külamajas kraanist vett til-
gutamas. „Nagu väike laps, kes 
vajab pidevalt poputamist,” üt-
les Olgo külamaja kohta 

Olgo on rääkinud ka linna-
valitsusega, et äkki on võimalik 
külamajale leida mõni soodsam 
kütteviis. 

Suurem eelarve
Võntküla külamaja juht Rutt 
Lillepea ütles, et maja on kaks 
kuud olnud kinni ja välja pole 
seda renditud. 

Majas hoitakse 10kraadist soo-
ja ahikütte ja köögis miinimu-
mi keeratud põrandaküttega. 
„Elame säästlikult,” ütles Lille-
pea. Sellegipoolest oli nüüd kät-

te saadud elektriarve suurem kui 
eelmisel kuul. 

Haapsalu finantsjuhi Martin 
Schwindti sõnul saavad linna all-
asutused elektriarved lisatoeta 
makstud, vaid mõnel üksikul ju-
hul kanduvad kulud selle aasta 
eelarvesse üle. Täpset seisu ta 
kommenteerida ei osanud, sest 
kõik arved ei ole veel laekunud. 

Haapsalu kultuurikeskuse 
direktor Gülnar Murumägi üt-
les, et detsembri eest saadetud 

elektriarve oli poole suurem kui 
novembri oma. „Püüame hak-
kama saada, terve Eesti rahvas 
peab hakkama saama,” ütles ta. 

Murumägi rääkis, et kui eel-
mistel talvedel oli maja koroona-
viiruse tõttu suletud, siis sel aas-
tal seda tehtud ei ole, kuigi kü-
lastajaid on varasemast vähem. 
„Kui maja on kinni, ei teki ka 
kulusid, aga me tahame üritusi 
teha ja maja lahti hoida,” rääkis 
Murumägi. 

Praegu linna selle aasta eelar-
vet koostav Schwindt tõdes, et 
energiale mõeldud summasid 
tuleb allasutustel tõsta. „Sama 
energiale kuluva summaga enam 
hakkama ei saa,” ütles Schwindt.

Linn plaanib eelarvega suu-
rendada ka tänavavalgustusele 
mõeldud summat, mis on linna 
suurim elektrikulu. „Tänavaval-
gustusega on seis kriitiline,” üt-
les Schwindt. Tema sõnul saab 
arve makstud täiendavate laeku-

miste arvel. Schwindt selgitas, 
et palgad tõusevad ja selle arvel 
tõuseb loodetavasti ka linnaeel-
arvesse laekuv tulumaksuraha. 

Tavapärasest neli-viis korda 
suurema elektriarve sai ka Lää-
nemaa haigla. „Nagu kõik, kes is-
tuvad börsipaketil,” ütles haigla 
haldusjuht Reimo Reimer. „Haig-
lat kinni ei pane, maksame ära.”

Kulusid kokku hoida pole 
haiglal kuskilt, sest kõik masi-
nad on vajalikud ja võtavad voo-

lu. Seda, kas mõne seadme ost 
lükkub elektriarvete tõttu edasi, 
ei osanud Reimer veel hinnata, 
sest praegu on alles aasta algus 
ja eelarve koostamisel. 

Toetust küsitakse
Esmaspäevast saavad Haapsalu 
ja Lääne-Nigula elanikud esitada 
omavalitsustele avaldusi elektri-
hinna hüvitamiseks. Haapsalu 
aselinnapea Kaja Rootare ütles, 
et enne tööpäeva algust on linna-
valitsusele laekunud juba üle saja 
avalduse ja neid tuli päeva jook-
sul pidevalt juurde. „See oli ka 
prognoositav,” ütles Rootare.

Suurenenud töömahu tõt-
tu alustab teisipäevast Haap-
salu linnavalitsuse sotsiaalosa-
konnas tööd veel üks inimene. 
Rootare põhjendas ühe töötaja 
juurde palkamist sellega, et suu-
re hulga elektrihinna hüvitami-
se avalduste tõttu ei tohi tavapä-
rane töö seisma jääda. 

Summad, millele toetust küsi-
ti, olid Rootare sõnul väga erine-
vad – kõik sõltub sellest, millega 
inimene oma kodu kütab, mit-
mekesi elatakse ja milline elekt-
ripakett kasutusel on. Esimese 
hooga Rootarel üle tuhande-
euroseid arveid silma pole jää-
nud. Ta arvas, et seesugused ar-
ved on saanud pigem need, kes 
oma sissetulekute poolest hüvi-
tiste saajate hulka ei kuulu. Sa-
mas tunnistas ta, et nii suured 
arved pole ka välistatud, kui ini-
mene on oma kodu küttesüstee-
mi üles ehitanud just elektrile. 

Seda, et hüvitise saamiseks 
laekub avaldusi pidevalt, tunnis-
tas ka Lääne-Nigula sotsiaalosa-
konna juhataja Tuuli Varik. „Kõik 
töötajad tegelevad,” ütles Varik. 

Omavalitsustel on aega aval-
dusi menetleda 35 päeva. 
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Kampaaniaga 
„100 suusatundi” 
annavad treenerid kõigis maa-
kondades tasuta tunde. Lk 5

Vormsi volikogu 
kinnitas 
reede õhtul vallavalitsuse 
uue koosseisu. Lk 3
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EESTI VANIM JÄRJEPIDEVALT ILMUNUD SÕLTUMATU AJALEHT

Haapsalu � nantsjuhi Martin Schwindti sõnul on seis Haapsalu tänavavalgustusega kriitiline. MALLE-LIISA RAIGLA

Päästekorrapidaja Janno Osa 
õnnetuskohalt toodud jäätüki-
ga, millel paksust vaid 4–5 cm.
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 ENERGIAKRIIS

Elektriarved löövad auke 
kõigi rahakotti
Suured elektriarved ei tühjenda üksnes eraisikute rahakotti, kriitilises seisus on ka külamajad, linnavalitsus ja haigla.
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Õpetlik õnnetus

H 
aapsalus Suur-Mere tänava otsas slipil 
on hoiatussilt, mis keelab jääle mine-
ku. Kuni reede õhtuni võis keelamine 

tunduda ülemäärasena, sest kena lumevaibaga 
kaetud meri on ju jääs. Reede õhtul uputas Noa-
rootsist üle mere tulnud hulljulge autojuht oma 
sõiduriista Haapsalu Tagalahte. Paari meetri sü-
gavuses meres kõhutavast masinast turritavad 
jääpinnal vaid katuserelsid ja autoraadio antenn.

Õnnelik õnnetus, võib kokkuvõtteks nentida, 
sest juht sai masinast eluga välja. Tema lahepõh-
jas kalu jõllitav Nissan on aga ohumärk – hoiatu-
seks teistele, kes sama julgelt üle pudeda lahejää 
kavatsevad sõita. Reedel merre vajunud autot sin-
na ligunema jätta ei tohi, sest võimalikud kütuse- 
ja õlilekked ohustavad Tagalahe ravimudavaru. 
Kuidas sõiduk merest välja upitatakse, on iseasi.

Tänavune pilgupüüdja pole Tagalahel miski ha-
ruldus, seal on ennegi autosid läbi jää vajunud. 
Samm õigest teest kõrvale ja oledki kadunud mees. 
Isegi siis, kui Suur-Mere tänava slipilt Österby sa-
damasse viiv jäätee ametlikult avatud oli, piisas 
vaid kümmekond meetrit märgitud trassist kõr-
vale kalduda ja olidki meres.

K 
aanetanud merel sehkendajad – kel-
gumatkade korraldajad, jäärajasõidu-
huvilised, ka need, kes jääteid rajanud 

– on pideva mõõdistamisega selgeks saanud, kus 
Haapsalu ümbruse meres on jääd ja kus seda po-
le. Tagalahel on seda nii mõneski kohas vaid paar-
kolm sentimeetrit. Vasikaholmi rannas või Suu-
rel viigil on jää ühtlasem ja paksem. 

Reedene õnnetus oli ehe kinnitus hirmudele, 
mis tõusid seoses transpordiameti otsusega jää-
teede rajamise pealt kokku hoida – kui ametlik-
ku teed pole, leidub ikka neid, kes autoga jääle 
kipuvad. Ametliku tee puhul on keegi, kes me-
rejääl ja sellel ohutult sõitmisel silma peal hoiab 
ning jääl liiklemise ohutusreegleid meelde tule-
tab. Kõik need reeglid on asjakohased, kuid üks 
neist on eriti oluline: jääteel tohib liigelda vaid 
valgel ajal.

 LAUSELAEN
„Algul kaks vanemat ei lubanud testida, 
kuid kui laps nägi, et teised kõik testivad, 
oli ka tema huvitatud ja lapsevanem 
otsustas ringi.”
Ridala põhikooli direktor Milve Viigand. Lääne Elu, 8. jaanuar 2022

 TEISED LEHED

Röntgenipilt Eesti elektritarbijatest
EESTI PÄEVALEHT. Rohkearvuline elektriarvete avalikusta-
mine, mis algas möödunud nädalal, on hea. Kui detsembris 
tõmbas börsihindade nägemine rohepöörde ja elektribörsi 
alasti, siis arvete avaldamine-võrdlemine on nagu röntgeni-
pilt elektritarbijatest, kirjutatakse lehe juhtkirjas.

Väga ligikaudselt öeldes on korteriinimesed saanud det-
sembri eest mõnekümne kuni mõnesaja euro suuruseid ar-
veid, majainimesed mõnesaja kuni paari tuhande euroseid. 
Tarbimiskombed ja küttelahendused nende arvete taga on 
väga erinevad. Paarile tuhandele eurole lähenevate arvete 
puhul tekib küsimus, kas inimene on oma kodu energiala-
hendused piisavalt hästi läbi mõelnud. Paistab, et kõik küt-
telahendused ei ole alati nii energiasäästlikud, kui pakku-
jad ja paigaldajad neid reklaamivad.

Suures plaanis on inimeste praegune pahameel õigusta-
tud: riikide tasemel on mööda pandud energia tagamisega 
ja Eesti riigi tasemel praeguste energiatoetuste korralduse-
ga. Ent selle kõrval ei tohi unarusse jääda isikliku energia-
tarbimise analüüs ja järeldused. Hinnasignaalid on vajali-
kud, aga nii keskse hüve nagu elektri puhul ei tohi nad lü-
kata inimesi vaesusse ega tekitada väljapääsmatuse tunnet.

givad praegu kõik argumendid re-
kordilise palgakasvu kasuks. Kõige-
pealt on Eesti tööturg jõudnud äär-
misse kitsikusse ja ilmselt löödi juba 
eelmise aasta viimases kvartalis va-
bade ametikohtade kriisieelne tipp. 

Turult ammendunud tööjõures-
surss tähendab seda, et ettevõtted, 
kes soovivad uusi töötajaid värvata, 
on sunnitud neid kõrgema palga eest 
konkurentide juurest üle ostma või 
välismaalt sisse tooma – ja nagu tea-
da, pole kumbki neist viisidest lihtne 
ega odav. Seejuures on värvata soo-
vivaid tööandjaid rekordiliselt palju. 

Et enamasti leiavad palga-
vestlused aset aasta algu-
ses, omab läbirääkimiste-
le kahtlemata mõju ka tar-

bijahindadega toimuv. Kui elektriar-
ve maksmine käib üle jõu, tekib ini-
mesel paratamatult küsimus, kuidas 
oma sissetulekuid suurendada. 

Tööandjatel on omakorda raske 
palgasoovist keelduda, sest suure osa 
Eesti ettevõtete jaoks oli 2021. aasta 
vägagi edukas ja kasumlik. SEB prog-
noosi põhjal kasvab keskmine palk 
tänavu lausa 8,5 protsenti, ületades 
tublisti tarbijahinnaindeksi tõusu.

Seetõttu võib loota, et 2022. aas-
ta saab majanduslikus plaanis olema 
edukas. Kiirest inflatsioonist hooli-
mata on inimeste reaalsissetulek suu-
renemas, mis annab avaramad või-
malused oma heaolu tõsta. 

Täiendavat hoogu tarbimisele an-
nab jätkuvalt teise pensionisamba 
tühjendamine. Kui jaanuaris laekus 
sealt maksujärgselt u 76 miljonit eu-
rot, siis järgmises voorus mai algu-
ses võib poodi ja kõrtsi jõuda juba 
150 miljonit. 

Lisaks hoogsale sisetarbimisele pü-
sib endiselt optimistlik ka eksporti-
jate väljavaade. Kui Eesti majandu-
se taastumine on olnud üks Euroo-
pa kiiremaid, siis paljudes teistes rii-
kides on nõudlus alles kosumas ku-
nagiste mahtude juurde, mis ka siin-
mail tööd annab.

mitmete tegurite kokkulangemine, 
alustades ilmast ja lõpetades poliiti-
kaga. Nimelt on Eesti kõrgete ener-
giahindade taga ennekõike just Eu-
roopa ja Venemaa pingelised suhted, 
mis on rekordiliselt kõrgele tasemele 
viinud nii gaasi kui ka elektri hinna.

Kas täpselt samad mustrid kordu-
vad aastal 2022? Vaevalt. Esmalt on 
ettevõtted teinud omad järeldused ja 
annavad endast maksimumi, et tarbi-
jate soovidele järele jõuda. Teiseks ei 
saa olukorras, kus näiteks USA on tea-
tanud üsna jõulisest kursimuutusest 
rahapoliitikas, eeldada, et tarbijate 
nõudlus kasvaks tänavu sama hoog-
salt kui mullu. Kolmandaks, poliiti-
list olukorda arvestades oleks mui-
dugi naeruväärne hakata rääkima 
Venemaa ja Euroopa suhete sooje-
nemisest, ent peamine stsenaarium 
on jätkuvalt Nord Stream 2 avami-
ne 2022. aastal. See motiveeriks ka 
Vene maad Euroopa jaoks kraane roh-
kem avama, mõjutades seeläbi ala-
nemise suunas nii toasooja kui ka 
elektri hinda.

Küll on praegune energiahin-
dade buum kestnud liialt 
pikalt ja tekitanud ka teis-
tes majandusharudes tun-

de, et hinnatõus on vältimatu. Lähi-
ajal on oluliselt kallinemas nii toidu-
korvi kui ka paljude teiste vajalike 
kaupade ja teenuste hind. Seetõttu 
on kindel, et tagasihoidlik ei saa tä-
navune inflatsioon olema. Samas on 
selge, et kaupmehed jälgivad hoole-
ga ka tarbijate ostujõudu ja oma käi-
be arvel hindu tõstma ei kiirustata.

Eesti kontekstis on vähemalt sa-
ma huvitav kui inflatsioon see, mis 
hakkab toimuma inimeste palkade-
ga. Võib julgelt öelda, et sisuliselt rää-

See ei tähenda aga, et ettevõt-
ted peaksid tänavu leppima 
väiksema kasumiga ja ini-
mesed madalama heaoluga.

Kätte on jõudnud 2022. aasta ja 
koos kõigi ülejäänud hiromantidega 
proovivad eesootavat ennustada ka 
majandusanalüütikud. Ja nagu ala-
ti, tuleb tõdeda, et pilt kristallkuu-
lis on udune ning ennustuste tege-
mine seetõttu väga raske. 

Kui eelmisel aastal segas kuuli tööd 
koroonaviirus, siis tänavu on analüü-
tikud kimpus millegagi, mis peaks 
majandusteadust õppinuile selgeks 
saama justkui juba esimesel kursusel 
– inflatsiooniga. Kahjuks on viimane 
kümnend näidanud, et õpikuteadmi-
sed ja päriselu ei kipu kokku langema. 

Aastaid arenenud maailma valitse-
nud väga aeglane hinnakasv tekitas 
lõpuks ka keskpankade leebe raha-
poliitika kriitikute seas veendumuse, 
et kiire inflatsioon on jäänud kauges-
se möödanikku. Usuti, et saabunud 
on „sekulaarne stagnatsioon”, kus 
hinnad tõusevadki äärmiselt aegla-
selt. 2021. aasta ja eriti selle viima-
sed kuud on meid taas veennud vas-
tupidise võimalikkuses. 

Äsja avaldatud andmetel küün-
dis Eesti inflatsioon detsembris üle 
12 protsendi ja isegi euroala riikide 
keskmine tarbijahinnaindeksi kasv 
on jõudnud viie protsendini. Selles 
valguses on muutunud ka keskpan-
kade toon, kes inflatsiooni ajutisusest 
rääkimise asemel nüüd möönavad, 
et see võib pikemaks kestma jääda.

Praegustest suurtest arvudest hoo-
limata ei saa õnneks öelda, et inflat-
sioon jääb sama kiireks terve 2022. 
aasta vältel või ei eksisteeriks tarbi-
ja rahakoti jaoks sõbralikumaid stse-
naariume. 

Kõigepealt tuleb aru saada, mis 
põhjustas 2021. aasta kiire inflatsioo-
ni. Ennekõike on see olnud üllatavalt 
kõrge nõudlus, millele pakkujad po-
le suutnud koroonapiirangute ja ka-
rantiininõuete tõttu vastu tulla. Ener-
giahindade tõusu on võimendanud 

Mida toob 2022. aasta?
Uus aasta on alanud vägeva hinnatõusuga,  
mis kandub üle paljudesse majanduselu valdkondadesse. 

 Kiirest inflatsioonist hoolimata 
on inimeste reaalsissetulek  
suurenemas, mis annab avaramad  
võimalused oma heaolu tõsta.

NÕUANNE

Eelmisel aastal läks tööl väga kiireks 
ning mul jäi puhkamata. Nüüd soovin 
kogu oma puhkust jaanuaris kasuta-
da, kuid tööandja ei taha seda luba-
da. Kas mul on selleks õigus?

Põhipuhkus aegub ühe aasta jooksul arva-
tes selle kalendriaasta lõppemisest, mille 
eest puhkust arvestatakse. 2021. aastal 
välja teenitud põhipuhkust saab kasutada 
31. detsembrini 2022. Seega 2022. aas-
tal saab töötaja kasutada põhipuhkust nii 
2021. kui ka 2022. aasta eest.

Tööandja koostab puhkuste ajakava iga 
kalendriaasta kohta ja teeb selle töötaja-
tele teatavaks esimese kvartali jooksul, hil-
jemalt 31. märtsiks. Mida varem puhkus-

te ajakava kinnitatakse, seda varem see 
kehtima hakkab ja töötajad saavad põhi-
puhkust kasutama asuda. Enne seda saab 
põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkulep-
pel. Kui töötaja ja tööandja kokkulepet ei 
saavuta, ei saa paraku ka puhata, isegi kui 
sellest 14 tööpäeva ette teatada. See on 
lubatud vaid töötajatele, kellel on seadu-
sest tulenev õigus nõuda põhipuhkust nei-
le sobival ajal.
See õigus on:
●  naisel vahetult enne ja pärast rasedus- 

ja sünnituspuhkust või vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust;

●  mehel vahetult pärast lapsehoolduspuh-
kust või naise rasedus- ja sünnituspuh-
kuse ajal;

●  vanemal, kes kasvatab kuni seitsme-
aastast last;

●  7–10aastase lapse vanemal lapse kooli-
vaheajal;

●  koolikohustuslikul alaealisel koolivahe-
ajal.

Küll aga võib töötaja enne puhkuste ajaka-
va kinnitamist kasutada muid puhkusi (näi-
teks õppe-, lapsepuhkus), teatades soovist 
tööandjale 14 kalendripäeva ette.

Kokkuvõttes – enne puhkuse ajakava 
koostamist on võimalik põhipuhkusele jää-
da vaid poolte kokkuleppel. Tööandja koos-
tab puhkuse ajakava ja teeb selle töötaja-
tele teatavaks hiljemalt 31. märtsiks. 

Vladimir Logatšev
tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

Meie poes on juba ammu inimesed tööl 
„libiseva graafikuga” ehk tööajakava 
koostatakse selliselt, nagu töötajatele 
sel kuul kõige paremini sobib. 

Meil on palju osalise tööajaga tööta-
jaid, sh üliõpilasi, pensionäre jne. Tööle-
pingu seadus lubab nüüd sõlmida muu-
tuvtunni kokkuleppeid. 

Kas võime neid sõlmida tagasiula-
tuvalt (summeerimisperiood algas 1. 
oktoobrist)?

Töölepingu seaduse muudatused, mis või-
maldavad muutuvtunni kokkulepet, jõustu-
sid 15. detsembril. Seadus ei võimalda sõl-
mida muutuvtunni kokkuleppeid varasema 
tähtajaga ehk n-ö tagasiulatuvalt. 

Muutuvtunni kokkulepet saab sõlmida 
üksnes juhul, kui korraga on täidetud viis 
eeltingimust:
1)  kokkuleppe soovib sõlmida töötaja, kes 

töötab osalise tööajaga seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam;

2)  kokkuleppe koostamise algatab tööta-
ja kirjalikus vormis ja kokkulepe vastab 
töölepingu seaduse nõuetele;

3)  tööandja peab töötaja muutuvtundide 
üle eraldi arvestust;

4)  kokkulepe ei ole sõlmitud rohkem kui 
17,5 protsendiga tööandja töötajatest;

5)  töötaja tunnitasu on vähemalt 1,2kord-
ne tunnitasu alammäär.
See tähendab, et kui muudes olukorda-

des on töötaja töö- ja puhkeaja korralda-

mine tööandja õigus ja kohustus, siis muu-
tuvtunni kokkuleppe sõlmimine peab alga-
ma töötaja kirjalikult väljendatud soovist 
(mida ta kinnitab allkirjaga), mitte tööand-
ja initsiatiivil. Töötajal on õigus muutuvtun-
dide tegemisest ka keelduda. 

Küsimuses kirjeldatud olukorras saab 
tööandja anda töötajatele teada, et nad 
saavad rääkida läbi ja sõlmida muutuvtunni 
kokkuleppe, kui oma soovist kindlaks kuu-
päevaks teada antakse. Kui töötajad on 
soovi avaldanud, pooled on läbi rääkinud 
ja kahepoolselt töölepingu lisa allkirjasta-
nud, võib kokkulepet rakendama hakata ju-
ba uues summeerimisperioodis. 

Meeli Miidla-Vanatalu
tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

Kas võin põhipuhkust kasutada jaanuaris?

Kellega võib sõlmida muutuvtunni kokkulepet?

MIHKEL  
NESTOR
SEB majandus

analüütik
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Viimati osalesid kõik seitse Vormsi volikogu liiget 17. detsembri istungil, kui saarvallale valiti vallavanemat. Enamikul istungitel on aga laua vasak, opositsiooni 
pool tühi.  URMAS LAURI

 LÜHIDALT

Haapsalu vapi
märgile esitati  
kaks kandidaati
Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbu-
se sõnul esitati tähtajaks Haapsalu 
vapimärgi saamisele kaks kandi-
daati. „Linnavalitsus hakkab aruta-
ma, kas lisab ka omalt poolt kandi-
daate,” ütles Parbus.

Tavaliselt on Haapsalu vapimär-
gi saajad välja valitud ja välja kuu-
lutatud jaanuari lõpus toimunud vo-
likogu istungil. 

Möödunud aastal said vapimär-
gi Kalju Aigro, Valli Ender ja Vladi-
mir Padama.

Ühtegi aukodaniku kandidaati sel 
korral ei esitatud. Viimati kuulutas 
Haapsalu aukodaniku välja 2018. 
aastal, selleks sai Nikolai Novosjo-
lov. Malle-Liisa Raigla

Uuemõisa  
Magaziini avamine 
lükkub edasi
Kuigi veel sügisel plaanis KPG Kau-
bandus avada Haapsalu Magazii-
ni jaanuari alguses, on poe avami-
ne edasi lükkunud. 

Magaziini poeketti pidava KPG 
Kaubanduse OÜ üks omanikke Ur-
sel Kaarna ütles, et praegu ta ava-
mise kohta veel täpsemalt teavet 
anda ei saa. Ehitajad teevad hoo-
nes sisetöid ning ka väljast on ma-
jakarbil veel üht-teist puudu. 

„Sõltume välitöödest, need te-
hakse nii kiiresti, kui ilm lubab,” ütles 
Kaarma. Ta lisas, et sisetöid on pi-
durdanud ehitusmaterjalide defitsiit. 

Kodu- ja aiakaupade poekett 
Magaziin sai 2000. aastal alguse 
Võrust, Venemaalt toodud kummi-
jalatseid müüvast väikesest poest. 
Nüüdseks on Magaziinil 14 kaup-
lust 12 Eestimaa paigas.

Andra Kirna

Läänemaal grippi 
diagnoositud ei ole
Kuigi Eestis levib A-gripiviirus, ei 
ole terviseameti vaneminspektori 
Lea Kiisi sõnul gripp Läänemaale 
jõudnud. 

Sel aastal ei ole Läänemaal üh-
tegi grippi haigestunut tuvasta-
tud. „Ei ole laboratoorselt kinni-
tatud juhte ega kinnitamata juh-
tumeid,” ütles Kiis. Ta selgitas, et 
kinnitamata juhtum on see, kui pe-
rearst on patsiendile sümptomite 
põhjal diagnoosi pannud, kuid se-
da pole laboratoorselt kinnitatud. 

Malle-Liisa Raigla

Koroonaviirusega 
nakatunud  
põevad kodus
Viimase kümne päevaga ehk aasta 
algusest on Läänemaale lisandunud 
170 koroonaviirusega nakatunut. Sa-
ma ajaga on analüüsitud 1204 lään-
lase koroonaproove ehk 14,12 prot-
senti proovidest on positiivsed. 

Terviseameti vaneminspektori 
Lea Kiisi sõnul on viimastel päeva-
del Läänemaale lisandunud haiges-
tunute hulgas palju neid, kes tege-
likult elavad mujal – Tallinnas, Pär-
nus, Võrus. 

Viimase kümne päevaga on Lää-
nemaal nakatunuid lisandunud vaid 
ühte perekonnakoldesse. Tervise-
ametil on veel neli kollet jälgimi-
sel, kuid nendesse haigestunuid li-
sandunud ei ole. 

Kiisi sõnul on suur nakatumine 
perekonnasiseselt, kuid suur hulk 
on ka teadmata nakatunuid. Vii-
rust on ka sisse toodud Hollandist, 
Soomest, Bulgaariast, Saksamaalt 
ja Egiptusest.

Kuigi Läänemaal on nakatunu-
te hulk tõusnud, ei ole Läänemaa 
haigla koroonaosakonda avanud, 
sest haiglaravi vajavad üksikud ja 
need on saadetud Lääne-Tallinna 
keskhaiglasse. Läänemaa haigla 
ravijuhi Alge Vare sõnul ei ole ük-
sikute haigete tõttu osakonda ava-
da vaja. „Meil on võimekus osakond 
poole päevaga avada,” ütles Vare. 

Viimati pöördus üks koroonavii-
rust põdev haige haigla poole pü-
hapäeval, kuid tema saadeti kodu-
sele ravile.  Malle-Liisa Raigla

 OPOSITSIOON EI OSALE

Vormsi volikogu kinnitas reede õhtul peetud istungil vallavalitsuse uue koosseisu 
ja detsembris vallavanemaks valitud Maris Jõgeva sai kaela ametiraha.

Vormsi võimuliit kinnitas 
vallavalitsuse koosseisu
KAIRE REILJAN, URMAS LAURI
info@le.ee

Vormsi volikogu võimuliit ehk 
valimisnimekirjast Avatud Vorm-
si volikokku pääsenud neli liiget 
kinnitasid reedel toimunud is-
tungil vallavalitsuse koosseisu. 
Vastasrinnast keegi istungil ei 
osalenud.

Vormsi uus vallavalitsus on 
viieliikmeline. Lisaks vallavane-
male kuuluvad sinna Vormsi las-
teaed-põhikooli direktor Age Häl-
vin, valla kultuuri-, haridus- ja 
noorsootöö spetsialist Eda Lee-
salu, kunagi Vormsi ja viimati 
Rapla vallavanema ametis olnud 
Meelis Mägi ning ettevõtja Too-
mas Valge.

Jõgeva ütles volikogus, et vali-
mised võitnud valimisliidu Ava-
tud Vormsi üks lubadusi oli, et 
vallavalitsuse võiksid moodusta-
da vallaametnikud ja lisaks neile 
lasteaed-põhikooli direktor, kuid 
praegu selline variant veel ei toi-
miks. „Praegu pole kõik olulised 
valdkonnad vallavalitsuse struk-
tuuris kaetud ja paljudel amet-
nikel pole ka ametijuhendis sõ-
nastatud ootusi, et peaks võt-
ma poliitilise vastutuse,” selgi-
tas Jõgeva.

Nii pakkus Jõgeva volikogule 
lahenduse, kus vallavalitsus moo-
dustuks ühelt poolt töötavatest 
ametnikest ja teisalt oleks väl-
jastpoolt juurde toodud asjatund-
likkust. „Mul jääb kaks meeskon-
da: üks on otsustuskogu, kus 

olen vaadanud, et valdkonnad 
oleksid kaetud, ja teine igapäe-
vane ametkond,” ütles ta.

Jõgeva sõnul jagunevad Vorm-
sil lootused vallavalitsusele ka-
heks: tahetakse, et vallavalit-
sus kannaks vastutust ja ühtla-
si kaasaks kohalikke elanikke ja 
esindaks eri rühmi. „Mul on hea 
meel, et volikogu juurde moo-
dustati palju komisjone ja neis-
se on kaasatud paljud vallaela-
nikud,” ütles Jõgeva.

Nii vallavalitsuse kui ka voli-
kogu komisjonide liikmed kinni-
tas Vormsi volikogu nelja poolt-
häälega. 

Opositsioon puudus
Volikogu reedesel istungil osale-
sid taas ainult valimised võitnud 
ja seitsmeliikmelises volikogus 
neli kohta saanud valimisliidu 
Avatud Vormsi liikmed. Oposit-
sioon, kuhu kuulub kaks Kesk-
erakonna ja üks valimisliidu Ta-
sakaalukalt Arenev Vormsi esin-
daja, kohale ei tulnud.

Vormsi volikogus on käinud 
jõnksutamine juba esimesest is-
tungist alates. 

Volikogu esimesel, 13. no-
vembril peetud istungil mindi 
kohe tülli ning Keskerakonna ni-
mekirjas volikokku pääsenud Ar-
vo Allik ja Ivo Sarapuu lahkusid 
istungilt enne volikogu esime-
he hääletust. Kolmanda jõuna 
volikokku pääsenud valimislii-
du Tasakaalukalt Arenev Vorm-
si esindaja Heino Paulus istungil 

ei osalenud ega soovinud oma 
puudumist ka Lääne Elule kom-
menteerida.

28. novembri istungi pidas 
isekeskis vaid valimisliidu Ava-
tud Vormsi neljaliikmeline selts-
kond, Keskerakonna ja Tasakaa-
lukalt Areneva Vormsi esindajaid 
kohal ei olnud.

„Lihtsalt ei sobi selline aeg,” 
kommenteeris puudumist voli-
kogu eelmist koosseisu juhtinud 
Sarapuu toona. „Oleme tükitöö-
inimesed ja keset tööpäeva kok-
ku tulla ei saa, sest valget aega 
on praegu niigi vähe.” 

Sarapuu ütles siis, et kui vo-
likogu oma is-
tungite aega 
ei muuda, tu-
leb tal ilmselt 
volikogust lah-
kuda.

Detsembri-
istungil hääle-
tas täiskoossei-
sus laua taha kogunenud voli-
kogu vallavanemaks Maris Jõge-
va. Salajasel hääletamisel osales 
kuus volikoguliiget – neli hääle-
tas Jõgeva poolt, kaks olid vas-
tu, üks volikoguliige ei osalenud 
hääletamisel.

Reedeks, 7. jaanuariks oli 
volikogu esimees Jaak Kaabel 
istungi aja õhtule lükanud, et 
enam poleks päeva poolitamist, 
mida Sarapuu varem ette heitis. 
Kuid sellest hoolimata polnud 
vastasrinna esindajaid volikogu 
laua taga.

„Täna sai küll istungi aeg pan-
dud selliselt, et ei oleks valgel 
ajal ja oleks võimalik siin olla, 
aga sellegipoolest oleme nelja-
kesi ja esindatud on ainult Ava-
tud Vormsi,” ütles Kaabel reedest 
istungit sisse juhatades.

„Tervis veab alt,” põhjendas 
Sarapuu oma puudumist eile Lää-
ne Elule. Ta kinnitas, et voliko-
gust eemale hoidmist pole mõtet 
protestimiseks lugeda. „Miks ma 
protestin? Edasi läheb nii, nagu 
läks,” lausus Sarapuu. Mis eda-
si saab, seda näitab tema sõnul 
aeg: „Vaatan, mis minuga kuu 
aja jooksul juhtub.”

Ka Allik kinnitas, et vastasrin-
na istungitest eemale jäämises 
pole mõtet otsida protesti. Kui 
Sarapuule reedeõhtune istungi-
aeg sobib, siis tema nimekirja-
kaaslasele Allikule mitte. „Minu-
le ei sobi selline aeg. Reede õh-
tul ei sobi,” lausus Allik. Tema sõ-
nul on Vormsi volikogu istungi-
ajaks olnud aastaid esmaspäe-
va hommik kell 9 ja nii peaks-
ki jätkama: „Selge peaga esmas-
päevahommikused istungid so-
bisid kõigile, siis olid ju kõik is-
tungil kohal.”

Kui volikoguliige pole kol-
mel järjestikusel istungil osale-
nud, arvatakse ta volikogust välja 
ja tema asemele tuleb nimekir-
jast järgmise häälesaagiga liige. 
Allik volikogust oma sõnul väl-
ja ei langeks. „Kui istungiaeg ei 
muutu, saan oma volitused pea-
tada,” ütles ta. Volituste peatami-
se ajaks osaleks tema asemel vo-
likogu töös asendusliige. Kesk-
erakonna nimekirjast oleks esi-
mene asendusliige Heily Piip.

Kolmanda opositsionääri, Hul-
lo poe pidaja Pauluse sõnul seda 
ohtu pole, et ta puudumiste pä-
rast volikogust välja kukuks. „Ik-
ka hakkan osalema, olen ju voli-
kogusse valitud,” lausus ta. Seni-
seid puudumisi keeldus Paulus 
selgitamast. „Ei kommenteeriks 
ausalt öeldes. Jätkuvalt.”

Asi on tahtmises
Alliku sõnul pole vastasrind veel 
volikogu istungiaja muutmise 
võimalust maha matnud. „Püüa-
me Kaabeliga rääkida, vaatame, 
kuidas on,” lausus Allik.

„Reedene volikogu aeg oli 
Vormsi Keskerakonna esindaja-
ga kooskõlastatud, vaatamata sel-
lele kordus varasem,” tõdes Kaa-
bel. „Siin paistab asi ikkagi olema 
tahtmises või selle puudumises 
kogukonna asju ajada ja oma va-
lijaid esindada. Kas esmaspäeva-
hommikune aeg regulaarseks is-
tungiajaks saab, seda ei oska öel-
da. Teoreetiliselt mõeldav nagu 
kõik teisedki ajad,” lisas Kaabel.

 Kui volikoguliige pole  
kolmel järjestikusel istungil 
osalenud, arvatakse ta voli-
kogust välja, asemele tuleb 
nimekirjast järgmine liige. 
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Vene laat tõi Karja tänava rahvast täis
Pärast vahele jäänud aastat lau-
päeval Haapsalu Karja tänava val-
lutanud vene laat tõi kokku suu-
re hulga kauplejaid ja huvilisi.

Juba enne, kui Haapsalu slaavi 
folklooriansambel Bõliina laada 
avatuks laulis ja aselinnapea Tõnu 
Parbus avasõnad ütles, käis kaup-
lemine täie hooga. Laadalettidel 
leidus pavlovoposadski rätikuid, 
kampsuneid ja käpikuid, samu-
ti toidukraami nii kohapeal söö-
miseks kui ka kaasa ostmiseks.

Laadameeleolu lõid lisaks Bõ-
liinale Lehti Kostabi juhendata-
vad mustlastantsijad ja külalised 
Sillamäelt.  KAIRE REILJAN

KAIRE REILJAN
kaire@le.ee 

„Vahel tuleb tunne, et peab kir-
jutama,” ütles Randmann-Mihk-
la laupäeval Haapsalu raamatu-
kogu lugemissaalis oma vast il-
munud raamatut „Sinisema tae-
va aeg” esitledes. 

Autori sõnul sai ta raamatu kir-
jutamiseks tõuke esimese koroo-
nalaine ajal kodus vanu pilte vaa-
dates ja aru saades, kui vähe tea-
me enne meid elanud inimestest. 
„Väga tore oleks lugeda mõne mi-
nu esivanema kirja pandud mä-
lestusi sellest, kuidas tema lapse-
põlves oli,” ütles ta. Randmann-
Mihkla tunnistas, et eelkõige las-
te ja lastelaste jaoks hakkaski ta 
oma lapsepõlvelugusid kirja pane-
ma. „Ühel hetkel sain aru, et see, 
mida kirja olen pannud, hakkab 
võtma raamatu kuju,” rääkis ta.

Randmann-Mihkla sõnul pol-
nud ta väga kindel, kas tema 
lood raamatu mõõdu välja an-
naksid. „Ja kuhu Haapsalu ini-
mene sellisel puhul pöördub, kui 
ta tahab kindel olla? Ta pöördub 
[bibliograafi, laste- ja noortekir-
janduse uurija ning lastekirjani-
ku] Krista Kumbergi poole,” ütles 
autor. Nii näitaski ta oma lugu-
sid Kumbergile. „Õnneks Krista 
mind kohe Kuu peale ei saatnud, 
õieti ei saatnud mind üldse Kuu 
peale,” ütles Randmann-Mihkla. 

Päriselt juhtunud lood
„Sinisema taeva aeg” sisaldab lu-
gusid Randmann-Mihkla lapse-
põlvest Nõmmel 1960.–1970. aas-
tatel, nähtuna 14–15aastase tüd-
ruku silmade läbi. „Lood sellest, 
kuidas ma teen ja toimetan ja 
vaatan tagasi sellele, mis on juh-
tunud,” ütles autor. Ta lisas, et 
kõik raamatusse jõudnud lood 
on ka tegelikult toimunud.

„Tahaksin, et raamat tooks 
selle aja tänapäeva noortele lä-
hemale. Oleks huvitav teada, kui-
das tänapäeva lugeja, eriti noo-
remad inimesed, nendest asja-
dest aru saavad,” ütles Rand-
mann-Mihkla esitlusel.

Kuigi „Sinisema taeva aeg” rää-
gib elust Nõmmel, võib seda pi-
dada ka läbinisti Haapsalu raa-
matuks. Tekstid toimetas Lääne-
maa ühisgümnaasiumi emakee-
leõpetaja Monika Undo, raamatu 
kujundas haapsallane Egon Erk-

mann ja pildid joonistas Haap salu 
kunstnik Kätlin Sandvik-Soon.

Raamatu toimetamise kohta 
ütles Randmann-Mihkla, et see 
oli väga suur töö, mis ei möödu-
nud ka vaidlusteta: „Monika on 
tohutu põhjalik inimene ja ko-
hati läks meil ka vaidluseks min-
gisuguste sõnade üle, mida mi-
na olen kasutanud, aga mis po-
le eesti keeles päris õiged. Nii et 
kohati tuli kompromisse teha.”

Küsimusele, miks Randmann-
Mihkla, kes on ju ka kunstnik, 
ise raamatu illustreerimist ette ei 
võtnud, vastas ta: „Ma teen teist-
laadset kunsti ja ma poleks osa-
nud nii joonistada.” Autor tea-
dis, et raamat peab tulema hel-
ge ja lapselikus võtmes. „Olen 
näinud Kätlini joonistusi ja sel-
lepärast pöördusin tema poole,” 
ütles Randmann-Mihkla.

Suur eeltöö
Sandvik-Soon tunnistas esitlusel, 
et kui Randmann-Mihkla illust-
reerimisettepanekuga tema poo-
le pöördus, arvas ta esiti, et mi-
dagi on sassi läinud ja mõeldud 
ei ole teda. „Arvasin, et ma ei tu-
le sellega toime, sest polnud va-
rem selliseid asju teinud,” lisas 
ta. Sandvik-Soon ütles, et kuna 
ta oli äsja läbinud Moskva ja Pe-
terburi kunstikooli e-kursused, 
kus põhirõhk oli just pliiatsi ja 
markeritega joonistamisel, jul-
ges ta ülesande siiski vastu võtta. 

„Esimene peatükk, mille sain, 
kohe kõnetas,” ütles Sandvik-

Soon. „Mulle meeldis see ajas-
tu ja mulle meeldivad vanad as-
jad – need pole nii sirged ja per-
fektsed,” lisas ta. Kunstniku sõ-
nul eelnes piltide joonistamise-
le suur eeltöö, et kõik detailid ta-
peedimustritest lampide-kardina-
teni oleksid ajastukohased. „See 
protsess oli väga huvitav. Mõni-
kord oli ühe peatüki eeltöö pal-
ju pikem kui joonistamine ise,” 
lisas ta. Inimeste joonistamisel 
olid kunstnikule abiks ka Rand-
mann-Mihkla perefotod.

Jaanuari lõpuni on Sandvik-
Sooni originaalillustratsioonid 
raamatule „Sinisema taeva aeg” 
vaatamiseks väljas lugemissaali 
fuajees. „Originaalis on need na-
tuke särtsakamad kui raamatus,” 
ütles kunstnik.

Küsimusele, kas „Sinisema 
taeva ajale” võiks oodata ka jär-
ge, mis pajataks autori lugu-
sid nooruspõlvest, vastas Rand-
mann-Mihkla, et järge raamatu-
le ei tule. „Teismelisena on iga-
ühel asju, millest ta väga rääki-
da ei taha,” ütles ta.

  KULTUUR

 „SINISEMA TAEVA AEG”

Koroonaaeg pani haapsallanna 
raamatut kirjutama
Kunstniku ja kunstiõpetajana tuntud Tiiu Randmann-Mihklal sai kaante vahele esimene 
ilukirjanduslik raamat, mis pajatab lugusid tema lapsepõlvest Tallinnas Nõmmel.

M
AL

LE
-L

IIS
A 

RA
IG

LA

KA
IR

E 
RE

IL
JA

N

M
AL

LE
-L

IIS
A 

RA
IG

LA

„Sinisema taeva aeg”
●  Autor: Tiiu Randmann-Mihkla
●  Kirjastus: Carp Stuudio
●  Lehekülgi: 104
●  Toimetanud: Monika Undo
●  Illustreerinud: Kätlin Sandvik-

Soon
●  15aastane Tiiu jutustab oma 

elust Nõmmel vanas puumajas, 
kus tal on palju mängukaaslasi 
ja naabreid. ALLIKAS: APOLLO

Tiiu Randmann-Mihkla loodab, et raamat toob tema lapsepõlveaja tänapäeva noortele lähemale.  2 X KAIRE REILJAN

Raamatu illustraator Kätlin Sandvik-Soon (vasakult), autor Tiiu 
Randmann-Mihkla ja toimetaja Monika Undo. 

Alanud aastal on tähelepanu 
all raamatukogud.

Homme  
algab 
raamatu
kogude 
aasta
Raamatukogude aasta lükkab 
käima kolmapäeval kell 11.50 
algav Eesti raamatukogude 
ühine ettelugemisaktsioon. 

Haapsalu kultuurikesku-
se ees saab kõigepealt jäl-
gida otseülekannet Tarvas-
tu raamatukogust Viljandi-
maal, kell 12.12 loevad Lää-
ne-Nigula vallavolikogu lii-
ge Neeme Suur ja Haapsalu 
põhikooli 2.b klassi õpilane 
Juhan Karlis ette katkendeid 
raamatutest. 

Suur loeb katkendi Mud-
lumi raamatust „Mitte ainult 
minu tädi Ellen”, mis oli 2021. 
aastal enim laenutatud Eesti 
autori ilukirjanduslik teos raa-
matukogudes ja mida loetak-
se raamatukogude aasta algu-
se puhul ette üle riigi. 

Haapsalu keskraamatuko-
gu peaspetsialist lugejakooli-
tuse alal Janne Tenson ütles, 
et Suur valiti lugejaks ühiste 
arutelude tulemusena. „Ku-
na tekst on üsna tõsine ja me 
tahtsime meeshäält, siis jõud-
sime Neeme Suureni,” ütles ta.  

Karlis, kes loeb ette katken-
di enim laenutatud lasteraa-
matust, Piret Raua „Tobias ja 
teine b”, on aga lasteraama-
tute tubli lugeja. 

Raamatukogude aasta ava-
misega saavad alguse läbi aas-
ta kestvad lugemistalgud. „See 
on 12 teemat hõlmav lugemis-
üritus, aga mis ja kuidas täp-
selt, selgub 12. jaanuaril,” 
ütles Tenson. 

Samuti kuulutatakse väl-
ja raamatukogu(de)teemali-
ne kirjandusvõistlus. 

Raamatukogude aasta pi-
du jätkub lasteraamatukogus, 
kus mängitakse mänge ja pa-
kutakse teed ja vahvleid.

Raamatukogude aasta eest-
vedaja on Eesti rahvusraama-
tukogu ning aasta eesmärk 
on uurida lähemalt, mida 
pakuvad oma lugejatele Ees-
ti ligi 900 raamatukogu.

Teema-aasta on mõtteliselt 
jaotatud neljaks. Aasta esime-
sel kolmel kuul keskendutak-
se raamatukogudele kui kir-
jandus- ja kultuurikeskustele, 
kevadel tutvustatakse raama-
tukogude võimalusi tegutseda 
kogukonnakeskusena, suvel 
tulevad raamatukogud oma 
tavapärastest ruumidest väl-
ja ja aasta viimased neli kuud 
on pühendatud tuleviku raa-
matukogule.

Tensoni sõnul on ka Lääne-
maal tulemas mitmeid ette-
võtmisi, mis haakuvad raa-
matukogude aasta teemaga.

ANDRA KIRNA
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Haapsalu kergejõustiklaste uus aasta algas edukalt
Aastaid on uue kergejõustikuaas-
ta avalöögiks olnud Tallinnas Las-
namäe kergejõustikuhallis toi-
muv teivashüppe GP, kus alati 
on osalenud ka Haapsalu kerge-
jõustikuklubi treeneri Kaja Lad-
va hoolealused. Võistlusel, kus on 
alati kohal suurem osa iga vanu-
seklassi Eesti paremikust, näitasid 
Haapsalu noored häid tulemusi.

Tütarlaste U14 (2009–2010 
sündinud) kuulitõukes olid väga 
tublid Anna-Britt Aser ja Elisabeth  
Kovtun. Mõlemad sportlased tõu-
kasid kahekilogrammist kuuli üle 
üheksa meetri, Aser 9.24 ja Kov-
tun 9.21. See andis neile vastavalt 
neljanda ja viienda koha.

Aser jooksis 60 m tõkkeid aja-
ga 11.02 ja oli seal kümnes. Kov-
tun ületas aga teivashüppes kõr-
guse 2.15 ja sai seitsmenda koha. 

Sama vanade poiste teivashüp-
pes sai tulemusega 1.85 seitsmen-
da koha Mikk Mihkel Koppe. Sa-
ma tulemusega oli üheksas Chris-
topher Kuusik.

Neidude U18 (2005–2006 sün-
dinud) kuulitõukes oli taas väga 
tubli Emma Kathrina Hein, saa-
des ühel oma tugevamal alal kol-
manda koha, tõugates kolmeki-

lost kuuli 11.65. 60 m tõkkejook-
su ülitihedas jooksus oli Hein tu-
lemusega 9.49 kuues.

Vana aasta lõpus tegi üle nelja 
aasta sisevõistlustel etteaste kuuli-
tõukaja Fred Vali. Hiljuti 45aasta-
seks saanud sportlane võitis  Au-
dentese spordiklubi kuulitõuke-
võistluse tulemusega 14.67.

Eelmine välihooaeg jäi vana-
meistril vahele. Kuid 2014–2019 
kuus hooaega järjest Eesti edeta-
belis viie parima sekka mahtunud 
kuulitõukajal on selleks sisehoo-
ajaks plaan. „Soovin osaleda Eesti 
meistrivõistlustel. Loodan meet-
ri paari kuuga juurde saada,” üt-
les Vali. 2019 isiklikuks rekordiks 
17.30 tõuganud Vali on kindlasti 
meistrivõistlustel medali võitmi-
seks võimeline. 

 JAANUS GETREU
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Läänemaa jalgpalliklubi 2010 sündinud poiste võistkond.  

Palivere spordi- ja tervisekeskuses saab sel nädalal võtta suusatunde ja oma oskusi lihvida.  URMAS LAURI

Haapsalu noored kergejõustiklased Elisabeth Kovtun (vasakul) 
ja Anna-Britt Aser. KAJA LADVA

 100 SUUSATUNDI

Suusaliit kingib 
tasuta suusa tunde
Eesti suusaliidu kampaaniaga „100 suusatundi” kingitud tunde viib 
Paliveres tasuta läbi Kadri Lukk, suusatada saab aga mujalgi.

Lihulas tuleb üritusi täis 
jalgpallinädal
Uue kooliveerandi teisel näda-
lal algab Lihula spordihoones 
Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi 
suur jalgpallinädal, kus võistlus-
tulle astuvad nii klubi noored 
jalgpallurid kui ka naiskond.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklu-
bi naiskond peab kodupubliku 
ees kaks Eesti rahvaliiga meist-
rivõistluste mängu. Detsembris 
rahvaliigas esimese mängu võit-
nud naiskond peab nelja päe-
va sees kodusaalis kaks kohtu-
mist. 19. jaanuaril on vastaseks 
FC Business School, 23. jaanua-
ril aga võõrustatakse Põhja-Tal-
linna JK Volta naiskonda.

Lõuna-Läänemaa JK nais-
kond koosneb klubis alustanud 
kahe põlvkonna jalgpalluritest.

Üle mitme aasta jätkuvad Li-
hulas Lõuna-Läänemaa JK noor-
te saaliturniirid, mis said algu-
se 27 aastat tagasi.

Aastate jooksul on noorte-
turniire külastanud üle 60 Eesti 
jalgpalliklubi, lapsi ja noori on 
selle aja jooksul mängimas käi-
nud kindlasti üle 2000.

Nüüd on vana Lihula spordi-
maja asemele kerkinud uus ja 
avar võimla ning üle kahe aas-
ta on Lõuna-Läänemaa jalgpalli-
klubi korraldamas kodust noor-
teturniiri. 

Klubi noorteturniirid toimu-
vad jalgpallinädala laupäeval, 
22. jaanuaril ja pühapäeval, 23. 
jaanuaril.

Esimesel päeval mängivad ka-
he vanuseastme noored – hom-
mikupoolikul 2010–2011 sündi-
nud lapsed ja pärastlõunal 2012–
2013 sündinud jalgpallurid. Pü-
hapäeval, pärast naiste rahvalii-
ga mängu kell 14 täitub võimla 
noorimate pallivõluritega. Võist-
lustulle astuvad 2014–2015 sün-
dinud poisid ja tüdrukud. Just 
nende, lasteaia viimases rühmas 
ja esimest aastat koolis käivate 
laste turniir täitus imekiiresti.

Igas vanusegrupis osaleb ka-
heksa võistkonda, seega teeb 
nädalavahetusel Lihula turnii-
ril kaasa 24 võistkonda umbes 
250 noore jalgpalluriga.

JAANUS GETREU

Jalgpallihallis peeti kõrge 
tasemega noorteturniir
Laupäeval samal ajal, kui Haap-
salu vanalinnas peeti vene laata, 
võistlesid Uuemõisa sisehallis 
noored jalgpallurid, sealhulgas 
külalised Venemaalt Vologdast.

Tallinnas tegutsev Football 
Planet eesotsas Nikita Martõno-
viga tõi Haapsalu uhiuude halli 
selle esimese noorteturniiri.

Võistlemas olid 2010. ja 
2008. sünniaastaga poisid. Tur-
niiril osalesid FK Olimp Volog-
da, FCI Levadia, Football Planet, 
FC Tallinn, JK Järve ja Lääne-
maa JK. 

2010 sündinud poisid olid 
turniiril mängupraktikat han-
kimas treener Bert Rotbergi ju-

hendamisel. Läänemaa noorte-
treener ütles turniirikogemust 
kommenteerides, et poisid sai 
hea võimaluse näha, milline on 
nende vanuses poiste tipptase.

Mõlemas vanuseklassis võit-
sid Vologda noormängijad, kes 
näitasid turniiril ülitugevat ta-
set.

Pikka aega Levadias treene-
rina tegutsenud ja aastaid oma 
noormängijatega Haapsalus 
laagreid korraldanud Nikita 
Martõnov jäi nii turniiri kui 
ka Uuemõisa sisehalliga väga 
rahule.

TRIIN VELLEMÄE
Läänemaa JK

Palivere spordiklubi  
alustas rahvaliigat võiduga
Eesti rahvaliigas pidas esimese 
kohtumise Palivere spordiklu-
bi meeskond, kohtudes koduses 
spordihoones Saku jalgpalliklu-
biga. Mäng Paliveres oli täies-
ti eriilmeline ja pealtvaatajad 
said tõelise sportliku elamuse.

Juba kohtumise teisel minu-
til viis kapten Rivo Reinsalu Pa-
livere juhtima. Ridamisi tuli Pa-
livere meestelt väravaid: edu-
seisu kasvatasid Rener Uibo-
puu, Aimar Miilberg ja Kristo 
Linder. 17. minutiks juhtis Pa-
livere SK juba 4:0.

Kuid jalgpallis ei lõpe mäng 
enne kohtuniku lõpuvilet. Nii 
alustas Saku meeskond mee-
letut tagasitulekut, lüües kol-
me minuti jooksul kolm vära-
vat. Siiski suutsid koduväljakul 
mängivad Palivere jalgpallurid 
õhukest eduseisu kaitsta ja võt-
ta 4:3 üliolulise võidu.

Palivere spordiklubi mängib 
Eesti saalijalgpalli rahvaliiga E-
alagrupis. Meeskondi on palju, 
kokku on loodud koguni ühek-
sa alagruppi.

Reinsalu sõnul on Palivere va-
remgi rahvaliigas edukalt män-
ginud. „Siis tegime seda oma Pa-
livere meestega, nüüd võtsime 
kampa ka Haapsalu jalgpallu-
reid, et Covid-tõendiga mängi-
jaid oleks rohkem,” ütles Rein-
salu. Mängida saavad rahvalii-
gas ainult valitsuse kehtesta-
tud reegleid täitnud sportlased.

„Meil on kolmene alagrupp 
ja teame vaid seda, et edasipää-
suks piisab neljast võidust ja 
mittepääsemiseks vaid ühest 
kaotusest,” ütles Reinsalu. 

Pühapäeval mängisid Pali-
vere SK jalgpallurid Märjamaal 
Märjamaa Kompaniiga 2:2 viiki.

JAANUS GETREU

ANDRA KIRNA
andra@le.ee

Esmaspäeval alanud Eesti suu-
saliidu kampaaniaga „100 suu-
satundi” annavad Eesti parimad 
treenerid kõigis maakondades ta-
suta tunde. Huvilised saavad nä-
dala jooksul proovida ja oskusi 
lihvida nii murdmaa- ja mäesuu-
satamises kui ka suusahüpetes.

Läänemaal õpetab huvilisi suu-
satama Kadri Lukk. „Paliveres ju-
hendan sel puhul kolme gruppi,” 
ütles Lukk Lääne Elule. „Esmas-
päeval käisid tasuta suusatunnis 
lapsed ja algajad täiskasvanud, 
tänaseks on registreerunud Ri-
dala ja Palivere koolilapsed ning 
Palivere lasteaed. Reedeks oleme 
kutsunud pisut suusatada oska-
vaid täiskasvanuid,” täpsustas ta.

Harrastajad teretulnud
Luki sõnul on kampaania korras 
läbi viidavad suusatunnid päris 
treeningu moodi. „Oodatud on nii 

need, kellel on vaja tehnikat lih-
vida, kui ka need, kes pole ammu 
suusatanud ega tunne end enam 
kindlalt,” rääkis Lukk. Viimaste 
hulka arvas ta ka need, kes kuna-
gi on sõitnud klassikat, aga vaba-
tehnikat varem proovinud ei ole.

Paliveres saab suuski ka lae-
nata. „Selle ürituse tarvis oleks 
mõistlik siiski suusad bronee-
rida,” ütles Lukk, selgitades, et 
nüüdisaegsed suusad tuleb vali-
da pikkuse ja kaalu järgi. „Päris 
puusuusaga vabatehnikat sõita ei 
saa,” lisas ta. Lastesuuskade bro-
neerimine pole nii oluline, neid 
on Palivere turismi- ja tervisepor-
dikeskuse laenutuses rohkem.

„Iga harrastaja on teretulnud, 
ootan suure huviga,” sõnas Lukk.

„Suusatundi on teretulnud 
kõik huvilised,” ütles ka Eesti suu-
saliidu juhatuse liige, kampaania 
eestvedaja Vahur Teppan, kes ise 
viib tunde läbi Tartus. „Pakume 
tunde nii algajatele, kes alles tee-
vad esimesi suusasamme, kui ka 

edasijõudnutele, kes tahavad os-
kusi lihvida. Suusaliidu kodulehel 
saavad inimesed valida endale so-
biva tasemega tunni,” rõhutas ta.

Kampaania „100 suusatundi” 
kestab 16. jaanuarini, oma oskusi 
ja teadmisi annavad edasi 57 Ees-
ti murdmaa- ja mäesuusa- ning 
suusahüppetreenerit. 

Rajad Paliveres ja Haapsalus 
Läänemaa suusakeskuseks ku-
junenud Paliveres on rajad ju-
ba mõnda aega huvilistele ava-
tud olnud. 

Paliveres on pikim suusarada 
5,75 km, kuid on ka 1,3 km pik-
kune valgustatud rada ning 2,5 
ja 3 km pikkused rajad. „Saab va-
lida raja kas mahutreeninguks 
või tehnika lihvimiseks. Õhtu-
sed tasuta treeningud toimuvad 
valgustatud rajal,” rääkis Lukk.

Ametlikud suusarajad on ava-
tud ka Haapsalus. Haapsalu spor-
dibaaside haldusjuhi Alar Källe 
sõnul on pühapäevast avatud Pa-

ralepa suusarajad. „Avatud on 2,5 
kilomeetrit valgustatud rada ja 
viiekilomeetrine, millest osa kat-
tub lühema rajaga,” ütles Källe. 

Suusarada on ka Haapsalu 
staadionil. „Seal saab sõita vaba-
tehnikas, klassikarada polnud või-
malik veel sisse lõigata, sest Haap-
salus on lund suusatamiseks veel 
natuke vähe. Tänavatele jagub, 
aga suusaraja jaoks oleks paari 
lumesadu veel vaja,” lisas ta.

Peale ametlike suusaradade 
on Läänemaal veel harrastajate 
loodud radu, enamasti koolide 
juures. Ridala kooli õpetaja Pille 
Raudsepp ütles, et kooli kõrval 
Mäemõisa pargis on 650 meetri 
pikkune suusaring juba olemas. 
„Kelgutada saab ka,” lisas ta.

Noarootsi kooli juurde suusa-
raja tegemine on alles ees. „Eel-
mise töönädala lõpul selleks veel 
lund ei jätkunud. Nädalavahetu-
sel sadas juurde, nüüd vaatame, 
kas saab teha,” rääkis Noarootsi 
kooli õpetaja Kaili Leht. 
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da sotsialistlik võistlus filoloogi-
de ja põllumajandustöötajate va-
hel. Ühelt poolt kõrged hinded, 
teiselt poolt kõrge saak.”

„Nägelemiseni!” ütles Katrin 
Üllarile peahoone ees.

„Homme Pariisis,” vastas Ül-
lar hüvastijätule ning esimene 
sats tüdrukuid kadus kohviku-
uksest sisse.

Seejärel astus rahvarohkel 
promenaadil teiste seas ka ette-
vaatlikult jalga jala ette tõstes ju-
ba soliidses eas, kõrgeauline vä-
liskirjandusprofessor Evald Jõgi-
ne. Tema oli end külma vastu tal-
verõivaisse pakkinud, peas kan-
dis ta läkiläkit. Loenguil rääkis 
Prantsusmaast, Hispaaniast, Sak-
samaast, tervest Lääne-Euroopast 
ja selle kõrgkultuurist, ent pea-
vari oli mehel läbi ja lõhki idalik.

Brunole tuli meelde Jõgi-
se soovi tus, siis, kui professor 
Shakespeare’i luges: „Inglismaa-
le sattudes käige ilmtingimata 

ära Stratford-upon-Avonis, ole-
tatava Shakespeare’i oletatavas 
sünnilinnas. Väga ilus koht. Soo-
vitan soojalt.”

Nagu ikka, reageeris Koppel 
hoobilt, isegi pingilt püsti tõus-
mata: „Selleks, et Inglismaale sat-
tuda, peab seal enne toimuma sot-
sialistlik revolutsioon. Kuningriigi 
asemel peab moodustama Suur-
britannia ja Põhja-Iirimaa Ühen-
datud Demokraatliku Vabariigi. 
Sarnaselt Saksa Demokraatliku 
Vabariigiga. Muidu me sinna ei 
satu. Kas on teada, et ettevalmis-
tused ülestõusuks juba käivad?”

Jõgine jättis ütlemata, et ta on 
nevõjezdnoi, see tähendab, et te-
magi ei pääse välismaale. Õppe-
jõud olid oma ettevaatlikkuses 
eri klassi. Akadeemik Kuningas 
ajas juttu, mida võis ju riigivas-
taseks kvalifitseerida. Ta rääkis, 
kuidas teda Halli Maja – NKVD 
kohaliku peakorteri – keldris ru-
sikaga näkku peksti, ning näitas 
õmblust vasakul käe veenil, peo-
pesast veidi ülalpool – eneseta-
pukatse jälge. Jõgis oli enne sõ-
da paar riigitruud aabitsat kirju-
tanud, keeleliselt redigeerinud 
Konstantin Pätsi paraadelulugu, 
tema hoidis igaks juhuks oma 

keele täiesti hammaste taga. Aga 
et ta on Inglismaal õppinud, siis, 
kui ta veel noor oli ning oli alles 
Eesti Vabariik… Ta hoopis naera-
tas auditooriumi ees ning lausus:

„Jaa, üliõpilane Ivar Koppel. 
Teie esitasite ühe võimaluse. Vaa-
gige omakeskis revolutsiooni tõe-
näosust. Mulle pole vaja oma tu-
lemusi esitada. Lisaks teie toodu-
le on aga veel teisigi võimalusi. 
Milliseid? Sellele mõelge kodus, 
jällegi pole vaja minu loengut se-
gada nende mulle esitamisega. 
Meie keskendume kirjandusele, 
ainult kirjandusele.”

Õhtul, kui poisid olid oma 
kuulsusrikkas, parajasti Senni 
Kaalika nimelises intritoas koti 
peale heitnud, meenus Üllarile 
Jõgise jutt. „Kas ta ahvatles meid 
putku panema? Et me muretsek-
sime kummiküna ja paneksime 
puhu-tuul-ja tõuka-paati-meetodil 
Saaremaalt Rootsi?” arvas Üllar.

„Võib-olla Soome kaudu? Karja-
last raksti üle piiri, siis takso, tak-
sojuhile kuldkäekell, mille oleme 
röövinud juveelipoe vitriinist, et 
viigu selle eest Rootsi. Soome on 
pugeja, Soome annab põgeniku 
Nõukogude Liidule tagasi,” pak-
kus Koppel.  Järgneb
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Koppel püüdis üles võtta „Metsa-
vendigi…”, ent selle keelas Ne-
pomnjaštši silbipealt ära: „Kura-
di provokaatorisunnik, ma sulle 
ehitan! Tahad hirmsa jama kae-
la tuua või?”

Aga sellega kõrvalhaltuura ei 
piirdunud. Partorg Nepomnjaštši 
ja esimees Uuemõisagi olid era-
kartulikasvatajad, nendegi põllu-
lapid vajasid noppimist. Tehtud! 
Ja kolhoosipalgale kruviti juurde 
preemia – 20 protsenti. Vähe sel-
lest! Nepomnjaštši treis nupuke-
se „Tublid šefid” EKP Põlva rajoo-
nikomitee häälekandjasse Koit:

„Põllumajanduse edasiaren-
damine ei ole ju ainult maatöö-
tajate ülesanne, selleks on vaja 
vabrikute ja tehaste, kõigi linna-
töötajate kaasabi. Põllumajandu-
se edasiarendamine nõuab suurt 
kultuuri tõusu maal – kolhoo-
sides, sovhoosides ja koolides. 

On loomulik, et maatööta-
jatele tulevad appi üliõpilased, 
tulevased õpetajad, kultuuritöö-
tajad, luuletajad ja muusikud, 
kes pakuvad oma abi nii põl-
lutööl kui ka on tublideks šef-
fideks maa-isetegevuslastele. Kol-

hoosi Uus Maailm tubli kollek-
tiiv saavutas NLKP Keskkomitee 
augustipleenumi otsuste täitmi-
sel uue rekordsaagi kartulikorja-
misel – 224 vakka sordikartulit 
Jõgeva Kollane ühelt hektarilt. 
Sordikartulit Virulane 210 vak-
ka, sordikartulit Jõgeva Varajane 
177 vakka hektarilt, sordikartu-
lit Kalev 160 vakka hektarilt. Ka 
rekordsaakide püstitamisel olid 
abiks šefid, Tartu Riikliku Ülikoo-
li kommunistlikud noored. 

ENSV rahvakirjaniku Friede-
bert Tuglase nimelise keskkoo-
li aulas toimus sündmuse tähis-
tamiseks pidulik aktus. Tublisid 
šeffe tänasid kooli direktor sm 
Leetmaa ja kolhoosi esimees sm 
Uuemõisa. Šefid omalt poolt esi-
tasid kultuuriprogrammi, mis 
oli pühendatud võidukale kos-
mosevallutamisele, meie tubli-
dele kosmonautidele. 

Tuglase kooli isetegevusliku 
näiteringi tublid isetegevuslased 
seavad endale eeskujuks tublide 
šeffide etteasted, mis olid pühen-
datud nõukogude tublidele kos-
monautidele. Vastu võetud otsu-
ses otsustati tugevdada sidemeid 
Tartu Riikliku Ülikooli ja Tugla-
se vahel. Kavatsetakse sisse sea-

 Kuningriigi asemel peab 
moodustama Suurbritannia ja 
Põhja-Iirimaa Ühendatud 
Demokraatliku Vabariigi.
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Kas nägid või kuulsid 
midagi huvitavat?

Saada vihje veebis www.le.ee  
või meiliaadressil info@le.ee.

KUHU MINNA

l TERVIS JA SPORT 
Fra Mare teenuseid tarbides on 
vaja esitada vaktsineerimispass 
ja isikut tõendav dokument.  
Fra Mare Day Spa sauna- ja  
basseinipark: oleme avatud E–P  
13–22. Pilet E–N 10,50 ja R–P ning 
riigipühadel 15.- Vajalik eelnev  
registreerimine – kirjuta dayspa@ 
framare.ee või helista 472 4612.  
Taas on avatud Meresaun, broneeri-
miseks kirjuta spa@framare.ee  
või helista 472 4612.

l TEATER 
Haapsalu kultuurikeskuses: 
18. jaanuaril kl 19 Priit Pius ja Kait 
Kall „Midagi ikka”, piletid 19/17 €  
Piletilevis.

l KONTSERT 
Kullamaa kultuurimajas: 
16. jaanuaril kl 13 estraaditäht  
Merle Lilje kontsert „Kaunid laulud 
estraadi varalaekast”. Kontsert on 
tasuta.

l KINO 
Haapsalu kultuurikeskuses: 
„The King’s Man: Esimene mis-
sioon”: 11.–13. jaanuaril kl 17.30.  
Pilet 5 €.

l MUUSEUMID 
Haapsalu raekoda  
L–P 11–17, N–R ettetellimisel.  
www.salm.ee.

Haapsalu linnuse muuseum 
K–P 11–17. linnus.salm.ee. 

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

Ants Laikmaa majamuuseum 
(Kadarpiku küla, Lääne-Nigula)  
on remondi tõttu suletud.  
www.salm.ee. 

Raudtee- ja sidemuuseum 
L–P 11–17, N–R ettetellimisel. 
www.salm.ee.

Lihula muuseum  
Tel 502 8475. lihulamuuseum@ 
laaneranna.ee.

Rannarootsi muuseum  
(Sadama 32, Haapsalu) on avatud 
T–L 10–16. Muul ajal ettetellimisel, 
tel 5562 3993, www.aiboland.ee.

Hanila muuseum  
Muuseumi külastus on tasuta.  
hanilamuuseum@laaneranna.ee.
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EELK KOGUDUSED 
HAAPSALU 
R, 14. jaanuaril kl 9 hommikupalvus. 
Teenib piiskop Tiit Salumäe; kl 13.30 
teetund (Jaani saal). L, 15. jaanuaril 
kl 15 harras õhtu muusikaga „Hüüd-
ja hääl”. Tervitus õpetaja Kari Tynk-
kynen. Muusika Elari Tamm ja Merle 
Adelman. Sissepääs: vabatahtlik an-
netus (toomkirik). P, 16. jaanuaril  
kl 11 2. pühapäev jumalateenis-
tus armulauaga. Teema: Jeesus il-
mutab oma jumalikku väge. Teeni-
vad vikaar õpetaja Kristel Engman 
ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe 
(toomkirik). T, 18. jaanuaril kl 18.30 
toomkoori proov (toomkirik). Kogu-
duse kantselei avatud K ja R kl 9–15. 
Kooli 6, Haapsalu. Koguduse kirbu-
kas avatud kolmap. ja reedel kl 10–
13 kantselei majas. Koguduse õpeta-
ja Tiit Salumäe 528 0635.

LÄÄNE-NIGULA 
N, 13. jaanuaril kl 9.30 hommiku-
palvus kogudusemajas.  
P, 16. jaanuaril kl 12 jumala-
teenistus armulauaga.

MARTNA 
P, 16. jaanuaril kl 12 leeritund; kl 13 
jumalateenistus armulauaga (kogu-
dusemajas). Püsi terve, kanna maski!

RIDALA 
P, 16. jaanuaril kl 15 jumalateenis-
tus armulauaga (pastoraadis).  
Kanna maski, püsi terve! Vaata ka  
ridala800.ee.

KULLAMAA 
N, 13. jaanuaril kl 10–14 kantselei 
lahti kogudusemajas. P, 16. jaanua-
ril kl 11 2. pühapäev pärast ilmu-
mispüha jumalateenistus armulaua-
ga kogudusemajas. Teema: Jeesus 
ilmutab oma jumalikku väge Teenib 
õp Aarne Lätte ja orelil Ivi Küla.

PIIRSALU 
P, 16. jaanuaril kl 13.30 2. pühapäev 
pärast ilmumispüha jumalateenistus 
armulauaga kogudusemajas.  
Teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku 
väge. Teenib õp Aarne Lätte ja  
orelil Ivi Küla. 

MIHKLI 
Jumalateenistused toimuvad iga 2. 
ja 4. pühapäeval kl 14 Mihkli pasto-
raadis.

KARUSE 
Jumalateenistused toimuvad iga kuu 
1. ja 3. pühapäeval algusega kl 14 
Karuse kirikus või talvekirikus.

Rõude muuseum avatud ettetelli-
misel roudemuuseum@gmail.com 
või tel 5683 1203.

l NÄITUSED 
Keskraamatukogu (Posti 3)  
lugemissaali fuajees: raamatunäi-
tus „Karu kannul” ja illustratsioonide 
näitus: Tiiu Randmann-Mihkla „Si-
nisema taeva aeg”. Lugemissaa-
li vitriinides: Marge Kiirendi keraa-
mika. Laenutussaali vitriinides: ka-
rude näitus „Karu kannul”. Kojulae-
nutuse vahelael: Ennu Põldma foto-
näitus „Loodus läbi objektiivi”. Las-
teraamatukogus: Alessandra Manf-
redi näitus „Loodusega üksi”, stendi-
näitus Rootsi lastekirjandusest „Siin 
kasvavad lapsed”, näitus „Pipi Pikk-
sukk”.

Haapsalu linnagaleriis:  
Urmas Lüüsi näitus „Kõik on seotud 
iseendasse”. 

Haapsalu kunstikoolis (Jaani 2):  
majagaleriis Haapsalu kunstikooli  
III ja IV kursuse õpilaste tööde näitus 
„Pärlid” kuni 8. jaanuarini.  
Galeriid avatud T–R 14–18, L 12–16.

Haapsalu kultuurikeskuse  
fuajees: Rafael Rolan Ranna „Abst-
raktsus vaatab vastu”.

Kullamaa kultuurimaja galeriis: 
Irmeli Vaheri temperamaalid „Valgus, 
värvid, varjud toas ja õues”.

Teemaplaneeringu menetlemi-
se lõpetamine ilma seda keh-
testamata
Vastavalt Vormsi vallavolikogu otsuse-
ga 17. detsembrist 2021 nr 9 lõpetada 
30.4.2012 volikogu otsusega nr 9 alga-
tatud teemaplaneeringu (Vormsi valla 
üldplaneeringu maakasutuse põhisuun-
dade ja juhtotstarbe ning ehitustingi-
muste täpsustamise teemaplaneering) 
menetlemine ilma seda kehtestamata. 

Vormsi vallavalitsus
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Reakuulutus (kuni 4 rida, u 120 tähemärki): tööpakkumine, mets, kinnisvara, koolitus ja auto 5,50 €, alates 4. korrast 4,70 €; müük, loomad, teenus, ost, mitmesugust ja soovin üürida 4,50 €, alates 4. korrast 3,70 €; 
tööotsimine 2,70 €. Raamiga kuulutus 1,50 €/cm2, logoga 1,70 €/cm2, kordus 20% soodsam, kujundamine +15% lõpphinnast. Leinakuulutus 17 €, topelt suu ruses 29 € ja matuseteade (topeltsuuruses) 17 €. Järelehüüe 35 €. 
Õnnitlus: väike 17 € ja topeltsuuruses 29 €. Tänuavaldus 17 €. Teated 1,10 €/cm2; raamitult 1,40 €/cm2. Kuhu minna al. 1 €/cm2. E-post info@le.ee. 

Vaikselt kustus
elutuli, 
põlema jäi
küünlaleek...

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on Sinuga. 
Mälestuste päiksekullas 
jääd Sa ikka meiega...

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie õde, ema, 

tädi ja vanaema

ASTA KAFKA (TÕNTS)
5.6.1938–8.1.2022.

Leinavad õde tütarde 
ja nende peredega.

Südamlik kaastunne 
Silvi Merilole perega 

kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

MEIDA KARELLI
surma puhul.

Ruts ja Kati perega

Mälestame sooja südamega 
armsat ja humoorikat 

meehaldjat 

MEIDA KARELLI
ning avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Piret ja Ilmar peredega 
ning Piia

Langetame leinas pea 
unustamatu ja armsa 

MEIDA KARELLI
lahkumise puhul. 

Sügav kaastunne omastele.

Aime, Marika, Mihkel 
ja Brenda perega

Mälestame 

MEIDA KARELLI
ja avaldame siirast kaastunnet 

Silvi ja Andrese peredele.

Perekond Kruusma ja Aas

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Liisale, 
Renekile ja kõigile lähedastele

kalli

MEIDA KARELLI
kaotuse puhul.

Aili, Heli, Helgi, 
Külliki ja Katy

Lahkus igavikku 
armas naabrinaine

LEA REBANE.

Südamlik kaastunne 
Albertile kalli abikaasa

lahkumise puhul.

Mägi pere ja Artur

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

Meie siiras kaastunne 
Jaak Otisalule perega kalli 

ema, ämma, vanaema 
ja vanavanaema 

kaotuse puhul.
Töökaaslased Luule, 

Aive ja Tiit

COVID-19  vastu vaktsineerides hoolid enda 
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil 

naasta tavapärase elu juurde.

Tutvu ametliku COVID-19 
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Vaktsineerides
oleme tugevamad!

SUDOKU

TUHASTAMISMATUSED JA HAUAMATUSED

LÄÄNEMAA MATUSEBÜROO OÜ

Kooli 4, Haapsalu
tel 473 7210

24 h lahkunu transport külmikusse, tel 514 6239.
 

Info tel 554 3471.

läänemaa loomade varjupaik
Annetuse saad teha, helistades 

900 7000 – toetad 5 euroga
900 7125– toetad 25 euroga

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

Ostame SANGLEPAPALKI ja 
HAAVAPALKI. Min. 18 cm läbi-
mõõt. Parim hind! Hankimine Kui-
jõele – Lääne-Nigula vald, 90903 

Läänemaa. Palume helistada 
Bo Stenholm / OÜ VÄVARS. 

Tel 5622 3870, 
bostenholm2000@gmail.com.

MÜÜK
Müüme põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu mitmes laiuses. Vedu tasuta. 
Tel 506 4651.

Kuiv leht- ja okaspuu al. 53, toores 
lepp 38, haab 37 ja kask 50 €/rm. 
Pikkused 50, 40 ja 30 cm. Vedu 3–7 
rm. Tel 505 5203 või 516 4278. 

Müüa ehituslikku saematerjali ning 
voodri- ja põrandalauda. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

Metsakuiv okaspuu al. 39 €/rm, 
hall lepp al. 37 €/rm, segapuu al. 38 
€/rm, must lepp al. 39 €/rm. Vedu 
hinnas. Halu pikkus vastavalt ostja 
soovile. Tel 5666 0431.

Müüa 3meetriseid küttepuid (must 
lepp, hall lepp ja kask) koos kohale-
toomisega, miinimumkogus 15 tihu-
meetrit. Lisainfo telefoni teel 
5829 3564.

Küttepuu al. 46 € (märg), al. 55 €/
rm (kuiv). Puud kotis al. 3,3 €. Osta-
me võsa. Puhastame kraave, krunte 
ja heinamaid võsast. Ostame raieõi-
gust. Hea hind. Kriske OÜ, 
tel 5648 6058.

Kampaania! Otse tootjalt Premium 
pellet 6 ja 8 mm, pakitud kase puit-
brikett, turba brikett, pakitud kivisüsi, 
kuivad kütteklotsid võrgus. 
Vedu tel 506 8501.

Valge lepp al. 38, sanglepp al. 40, 
metsakuiv okaspuu al. 40, kask al. 
50 €/rm. Vedu hinnas. Halu pikkus 
vastavalt ostja soovile. 
Tellimine 5697 5216.

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

Põllumajandustootja ostab põllu- 
ja metsamaad. Parim hind. 
Tel 506 9600. 

Ostame põllu- ja metsamaad üle 
Eesti. Parim hind ja kiire tehing. 
Tel 509 6173, Andrus.

Ostan otse omanikult kesklinna piir-
konnas maja või majaosa. 
Tel 5371 0909.

Müüa 1toaline korter 46 m², 
2. korrus, uksed ja aknad vahetatud, 
tsentraalvesi, boiler, õhksoojuspump, 
radiaatorid. Haapsalust 15 km, 
Panga külas. Helistada õhtuti 
tel 520 3546.

TEENUS
Kiire soojustamine kvaliteetse 
PUR-vahuga. Tel 5624 1810.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastus võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.

Soojustamine PUR-vahuga vunda-
mendist katuseni. 
Kontakt: tel 529 5156.

Puurkaevude puurimine ja hooldus. 
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine. www.puurvesi.ee, 
tel 5569 4310, taavi@puurvesi.ee.

Viin ära vanarauda, oksi, ehitus-
prahti, mööblit jm. Teen lammu-
tus- (kuurid, ahjud jne) ja ehitustöid. 
Keldrite ja garaažide puhastus. 
Tel 5802 9660.

Telerite ja elektroonika remondi-
töökoda Haapsalus Lihula mnt 27 
(autobaas). Avatud tööpäeviti 9–18 
ja laupäeval 9–14. 
Tel 473 3055, 5557 4519.

Katusefirma Arku Ehitus AI OÜ. Ka-
tuste renoveerimine, profiilpleki pai-
galdus, vihmaveesüsteemide, lisa-
plekkide ja turvaelementide paigal-
dus. info@arkuehitus.ee, 
www.arkuehitus.ee, tel 5394 7498.

Ehitus- ja remonditööd. Katuse-
ehitustööd. Katuse turvatoodete 
müük ja paigaldus. Vihmaveesüstee-
mide müük ja paigaldus. 
Tel 5347 7919. 

Ehitusfirma R&O Ehitus OÜ. Kõik 
ehitus- ja remonditööd: fassaadid, 
katused, terrassid, saunad, korrus-
majade trepikojad jm. Valmistame, 
müüme ja paigaldame ka lisaplekke. 
Tel 5857 5060. www.lihulaehitus.ee.

Fekaalivedu. Tööstuslik tolmu imeja, 
miniekskavaator, Bobcati laadur, 
prügikonteinerid ja peotelgid/pingid/
lauad: rent ja teenus. Killustiku ja lii-
va müük. HRL OÜ, tel 553 3112, 
rleemet@gmail.com.

Tootja Läänemaal valmistab klaas-
plastist septikuid ja mahuteid. 
Kaeve- ja planeerimistööd 
kopplaaduriga. Tel 551 0428, 
ain.raali@mail.ee.

Puurkaevude puurimine ja projektee-
rimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd 
ning septikute paigaldus. 
Raua eraldus, filtrite paigaldus. 
Tel 521 7415, 504 2999, 
www.baltipuurkaev.ee.

Septikute ja kogumismahutite 
tühjendus ning kanalisatsiooni-
ummistuste likvideerimine, septikute 
paigaldus, kaevetööd, fekaalivedu ja 
sõelutud mulla müük. Tel 518 0091.

KOOLITUS

Fixum autokoolis algavad 15.1.2022
VEOAUTO- JA BUSSIJUHI 
TÄIENDÕPPEKURSUSED.

Info tel 511 8111.

TÖÖPAKKUMINE
K-Hoppe OÜ pakub tööd ehitusme-
hele katuste ehitamisel. Töö aasta-
ringne ja ametlik. Info tel 502 1321, 
katused@k-hoppe.ee.

Linnamäe lasteaed pakub tööd 
kokale, 1,0 ametikohta alates 
1.2.2022. Vajalik on toitlustusprog-
rammi ANC haldamine, vajadusel 
programmi väljaõpe kohapeal. Soo-
viavaldused on oodatud kuni 30. jaa-
nuarini lasteaia meilile linnamae.las-
teaed@laanenigula.ee või direktori 
telefonil 5666 7857.

Kastani pagar pakub tööd pagari 
õpilasele. Väljaõpe kohapeal. 
Töö on graafiku alusel. Lisainfo 
tel 5656 9419 või annikakastani@
hot.ee.

OÜ A&T Elekter elektrimaterjali-
de kauplus Haapsalus pakub tööd 
meesmüüjale-klienditeenindajale. 
Tööaeg kokkuleppelise graafiku 
alusel. Info ja sooviavaldused: 
tel 506 5355 või meili teel 
info@atelekter.ee.

Toimetus kuulutuste sisu eest 
ei vastuta.

Tel 473 7222
reklaam@le.ee.

Kui Sul on probleem  või pole oma muret kellegagi jagada,
on Sul võimalus abi saada 

LÄÄNEMAA KRIISIABIKESKUS MTÜ NÕUSTAMINE  

Psühholoogiline nõustamine 515 9572 / 5560 2367

Esmatasandi psühholoogiline kriisiabi (eesti k) – 56714273 
Esmatasandi psühholoogiline kriisiabi (vene k) – 5520094 

Esmatasandi juriidiline nõustamine – 5886 4994 iga T kl 10–12
 

Nõustamine toimub telefoni teel, veebis või asukoht kokkuleppel 
nõustajaga Nurme 2 või Kastani 7, Haapsalu.

Täpsem teave laanemaakriisiabikeskus.weebly.com
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Sinu kuulutus 
võiks olla siin!

Kuulutus lisa mugavalt 
Lääne Elu veebis:

online.le.ee/
lisa-ajalehe-kuulutus

Viimane talv...
Nagu lumehelves
sa kadusid
vaid...

Siiras tänu kõikidele 
lähedal ja kaugemal viibivatele 

headele inimestele,
kes olid oma südamlikul moel 

meile toeks, kui saatsime 
viimsele unele kalli

abikaasa, ema, mamma, 
ämma ja õe

RITA OLENKO.

Vova,
Katrin, Marko ja Kairit peredega 

ning Juta ja Juhan peredega
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EHaapsalu jõulukuusk 

on püsti veebruarini
Haapsalu jõulukuusk on lossiplatsil püsti veebrua-
rini. „Kauem vist ei kannata,” ütles Haapsalu ase-
linnapea Tõnu Parbus. Parbuse sõnul täidavad jõu-
lukuusk ning selle ümber olevad päkapikud-lume-
memmed seal muidu laiutava tühimiku.

Parbuse sõnul on laupäeval, 15. jaanuaril plaanis 
korraldada jõulukuuse all kontsert, kus esineja on 
jõuluvana majas ning väljas oleva publikuni toovad 
muusika kõlarid. Kuuse alt jõuluvana majast annab 
kontserdi rahvalikku muusikat mängiv duo Väliharf 
ehk Marko Matvei ja Anto Siimson.  

Linna jõulupuu toodi lossiplatsile 17. novembril 
Saunjast. Läinud aastal oli Haapsalu jõulukuusk püs-
ti 8. veebruarini. MALLE-LIISA RAIGLA
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Täna Läänemaal
On muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. 
Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s.
Õhutemperatuur on –8 kuni –11 kraadi.
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Lääne maakonna keskraamatukogu 
avab 12. jaanuaril kell 11.50 
Haapsalu kultuurikeskuse ees 
raamatukogude aasta.

Päev algab otseülekandega 
Tarvastu raamatukogust Viljandimaalt. 

Ettelugemise algus Haapsalus ja raamatukogudes 
üle Eesti kell 12.12.

Üle Eesti loetakse ette katkend 2021. aastal enim 
laenutatud Eesti autori ilukirjanduslikust teosest, 
milleks on Mudlumi „Mitte ainult minu tädi Ellen” 
ja katkend enim laenutatud lasteraamatust, 
milleks 2021. aastal oli Piret Raua „Tobias ja 
teine b”.

Haapsalus loevad Neeme Suur ja Juhan Karlis, 
lisaks kirjandusvõistluse välja kuulutamine, 
tervitused.

www.raamatukogudeaasta.ee

E-arve püsimakse 9,20 €/kuus.
Laupäevane Lääne Elu: üks kvartal 15,00 €. info@le.ee / 473 7222

OSTAME
• kasvavat võsa 
• vähemväärtusliku lehtpuu      
  raieõigusi 
• leht- ja okaspuu küttepuid
• lepa enamusega metsakinnistuid

valdo@lumbar.ee
tel 5630 6067 | www.lumbar.ee 
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