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Läänemaal on vägivalda
rohkem kui mujal Eestis
Statistika järgi võiks Läänemaa kanda Eesti peksumaakonna tiitlit

Kaire Reiljan
kaire@le.ee

Kohaliku politseijuhi Margus
Kaldma sõnul näitabkehaliste
väärkohtlemiste suur arv Lää-
nemaalpigem inimeste julgust
väärkohtlemisest teada anda ja
politsei tõhusat tööd.

Tänavu kaheksa kuuga re-
gistreeritiLäänemaal 107keha-
lise väärkohtlemise juhtu:maa-
konna elanike hulka arvestades
rohkem kui kusagil mujal Ees-
tis, 10 000 elanikukohta 39 juh-
tu. Harjumaal ja Tallinnason see
arv 27, Viljandimaal Eesti pisim
arv –9 juhtu.

„Ilmselgeltpole siin loogikat,
kui teame, et Tallinna ööklubi-
de ümber käib
pidevalt madin.
Et menii selgelt
eristume, peab
olemaasi polit-
seitöö taktikas,”
ütlesKaldma.

Kaldma kin-
nitas, et peks-
miste suurele hulgale vaatama-
ta on võimalus tänavalpeksa saa-
da üsna väike. Suurem osa löö-
minguist toimub pereringis või
ühisel viinavõtul.

„Enamasti on löömine ikka
tuttavate inimeste vahel – vana-
de suhete klaarimine või ühise
joomaajal tekkinud tüli,” ütles
Haapsalu kriminaaltalituse juht
Andrei Taratuhin.

Inimesed on julgemad
Andrei Taratuhinisõnulpöördub
politsei poole abi saamiseks ena-
mastikannatanuise ja sedapeab
kriminaalpolitseinik positiivseks.
„Kui ei teataks, oleks asi palju
hullem,” sõnas ta.

Vägivallatsemist hakatakse
uurimaka siis, kui teatajaks on

pealtnägija, naaber jts. Samuti
on politseil heakoostöö haigla-
ga –sinnapöördunud peksmis-
tunnustega inimestest antakse
politseile teada.

„Kui peksmise fakt on meile
teada, ei saa me seda uurimata
jätta,” selgitas Taratuhin. Ta li-
sas, et tihtipeale onkannatanu
esimene emotsioon tõrjuv, aga
juba järgmiselpäeval on ta val-
mis rääkima.

Uurimiseajal võivadpäevaval-
gele tullaka peksja varasemad
teod.Taratuhini sõnul on umbes
veerand väärkohtlemise juhtu-
mitest päevavalgele tulnud just
ülekuulamiseajal,kui kannata-
nu räägib, et tegelikult on sama
inimeneka varem peksnud.

Neid, kes peksmiste tõttu
korduvalt politsei huviorbii-
ti sattunud, on omajagu. Näi-
teks aasta jooksul on üks pe-
rekond – keskealine poeg ja
tema vana isa – omavaheliste
löömingute tõttu jõudnud po-
litseisse 39 korral. „Nii kui al-
koholi said, läks kaklemiseks,”
ütles Kaldma.

Nüüd on pereliikmed lahku
paigutatud jasellega tulika kak-
lemistel lõpp.

„Perevägivalla korral peaks-
ki nii olema, et pooled lahuta-
takse,” ütles ringkonnaproku-
rör IndrekKalda. „Ühel osapoolel
tuleb otsus vastu võtta, et enam
kokku eipuututa, aga naisel on
seda otsust vägaraske teha,” li-
sas ta.

Enamik menetlusi
lõpeb kokkuleppega
Margus Kaldma sõnul pakub
politsei vägivallaohvritele või-
malust ohvriabisse pöörduda ja
nüüd, mil ohvriabi töötaja asub
politseimajas, kasutatakse se-
da võimalust üsna palju. Sealt
osatakse ohvrile juba soovita-
da, kuidas vägivallatseja käest
pääsemiseks edasi toimida.Vä-
givallatsejaga tegeleb edasipro-
kuratuur.

Ringkonnaprokuröri Indrek
Kalda sõnul jõuabumbes 10prot-
sentikehalise vägivalla juhtumi-
test kohtusse, ülejäänud lõpeta-
taksemenetlushuvi puudumise
või poolte leppimise tõttu.

„Kohtusse minek sõltub teo
raskusest jasamuti selle toime-
panijast, läheneminevõib olla
väga erinev,” ütles Kalda. Ta li-
sas, et prokuratuuris asja lõpe-
tamineei tulekõne alla, kui pe-
revägivald on toimepandud ala-
ealise juuresolekul.

Kalda lisas, etka lõpetamine
ei tähenda, et vägivallatseja pä-
ris puhtalt pääseks –ka leppimi-
se korral on võimalikud lisatin-
gimused alates trahvistkuni üld-
kasuliku töö,alkoholiravile suu-
namise, käitumiskontrolli vms-
ni. Vägivallatsejale võib panna
peale isegi keelu teatudkohta-
des või baarides käia.

Tänavu kaheksa
kuuga registreeriti
Läänemaal 107 kehalise
väärkohtlemise juhtu.

Märts on peksukuu
Statistika näitab, et tänavu onseni kõige rohkem lööminguid olnudmärt-
sis. „Me poleküll süvaanalüüsiteinud,aga võib-ollaon siinpõhjuseks nais-
tepäev,” pakkusKaldma. Üsna palju onkehalist väärkohtlemistka aprillis.

Vägivallatsejate vanust jälgides on näha, et peamised lööjad onnoo-
red või keskealised inimesed.Peksjate seas onvähem 25–29aasta vanu-
seid javanemaidkui 55aastasi.

„Sedavõiks jukirjeldada nii,etnoorelt tahetakse end tõestada, 25–29aas-
taselt tuleb suur armastus, seejärel agaargipäev ja pärast 55. eluaastat
enam ei jaksa peksta,” ütlesKaldma.

Tapeedikihi alt tuli välja 70 aastat vana kiri
Alar Juhanson avastas Saunjas
suvekodusremonti tehesreedel
tapeedikihtide alt seinalauale70
aastat tagasi kirjutatud lahku-
miskirja.

„Kümnekordse tapeedikihi
alt tuli välja nii selge kiri, nagu
oleks see alles eile kirjutatud,”
ütles Juhanson.

Kiri ise on selline:
„Meta, kallis, kui kunagi

loed… Eile vallutatiTallinn. Tä-
na, 23. sept 44olen siin.Lähme
paadiga saartele. Kui pääseks
veel Sinu juurde!Mõtlen kogu
aeg meie lühikesele õnneajale.

Nüüd on lõpp. Hüvasti! Hoidku
Sind saatus.K.K.S.A.”

Juhanson kahetses, et ei ha-
kanud tapeeti vahetama mõni
päev varem, siis olekskiri täp-
selt sellekirjutamise päeval, aga
70 aastat hiljem ilmsiks tulnud.

Alar Juhanson ostisKirimäe
saares asuva talusuvekoduks 12
aastat tagasi.„Palkmaja, ägedalt
ehitatud,” kirjeldas Juhanson ta-
lumaja.

Viimatikasutati hoonet Lää-
ne teedevalitsusepuhkemajana.
Varemkandis taluSaare talu ni-
me ja Juhansonile teadaolevalt

olid selle omanikudHaapsalust
pärit Reinvaldtid, kes kasutasid
seda suvemajana.

Vennad Ivar ja Edvin Rein-
valdt teenisidVabadussõjas soo-
musrongil jamõlemad on ka Va-
badusristi kavalerid. Edvin Rein-
valdtoli zooloogiamagister ja te-
da peetakse Eesti zooloogia ra-
jajaks.Vennad põgenesid 1944.
aastal Rootsi ja surid seal kõr-
ges vanuses.

1944.aastasügiseks olid mõle-
madvennad aga enamkui 50aas-
tased ja romantiline kiri pole
ilmselt nendekäega kirjutatud.

Kes sellekirja jättis jakes oli
Meta, ei ole Juhansonil õnnestu-
nud välja selgitada.

Oru valla elanike nimekirja
järgiei elanud 1930.aastate lõ-
pus ka Rannakülas, kuhu Saa-
re talu toona administratiivselt
kuulus, ühtegi Meta-nimelist
naisterahvast.

Ajaloolase Kalev Jaago sõnul
liikus 1944. aasta sügiselLääne-
maalringi palju sõjapõgenikke,
kes üritasid siitLäände pääseda,
japole välistatud, etkeegi neist
kirja seinale jättis.

Lehte Ilves Kaire Reiljan
70 aastat tagasikirjutatud kiri on nii hästi loetav, nagu oleks eile
kirjutatud. ERAKOGU
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Enamik menetlusi
lõpeb kokkuleppega
Margus Kaldma sõnul pakub
politsei vägivallaohvritele või-
malust ohvriabisse pöörduda ja
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maakond

„Kohtusse minek sõltub teo
raskusest jasamuti selle toime-
panijast, läheneminevõib olla
väga erinev,” ütles Kalda. Ta li-
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Kui uskuda statistikat, peaksLäänemaa
olema elamiseks jubekoht, sest ela-
nike arvu arvestades on siin peksmist

rohkem kui kusagil mujal Eestis. Kohe kolman-
diku jagurohkem.

Arvudekeel kõlab õõvastavalt,kuid vaevalt et
läänlased ülejäänud Eesti elanikest kuidagi riia-
kamad oleksid.Praktika näitab, et õhtuti võib tä-
naval kõndida üsnarahuliku südamega,kartma-
ta, et keegi asja eest, teist tagakallale tuleks.

Ka politseikinnitab, et suurem osa lööminguid
toimubkoduseinte vahel või omade seltskonnas
või klaaritakse kõrtsi ukse tagarusikatega vanu
arveid. Juhtumid, kus kannatanu lööjat ei tun-
neks, on harvad.

Sama harvad on ka olukorrad,
kus lööja poleks enne viinaklaa-
sist julgust saanud. Sageli tekivad-

ki tülid ühiselt viina võttes – kui keel on rää-
kimiseks liiga pehme, lastakse käiku käed.

Kuigi läänlased on hakanud vägivallatsemisest
politseile teada andma, ei näita arvud politseista-
tistikas veel kogu tõde. Nii nagu pole ka põhjust
arvata, et peksavad ainult purjutajad.

Arvata võib, et tegelikult lüüakse koduseinte
vahel oma lähedasi palju sagedamini, kuid need
lood ei jõua ei politsei ega ka avalikkuse ette.

Kannatanu häbeneb oma lähedase vägivallapu-
hanguist rääkida ja mõtleb sinise silmaga tööle
ilmudes välja lugusid ukse vastu jooksmisest ja
kukkumisest.

Viimaseid päevi Läänemaa politseijuhi
toolil istuv Margus Kaldma ütles läinud
nädalal maakonna turvalisuse arutelul,
et pigem teevadki muret needrikkad

ja ilusad, kes pärast rusikatega vehkimist naise
käekõrvale võtavad, koos arsti juurde tulevad ja
hiljem käsikäes koos ka koju lähevad.

TEISED LEHED

Miski ei näi enam võimatu
POSTIMEES.Kolumnist JüriVendikkirjutab: olukordVene
poliitikas on selline, et see, mis tundus võimatu alles paar
aastat tagasi, on nüüd teoks saanud, ja see, mis paistis mõel-
damatu idiootsus pool aastat tagasi, on nüüdKremlil seadus-
tes või plaanides kirjas.

Läinud nädalal võttisriigiduuma vastu seaduse, mille järgi
ei tohi välismaalastelekuuluda rohkemkui 20% Vene massi-
teabevahenditeaktsiaist. Seadus läks läbi imetlusväärsekii-
rusega: vaid mõnipäev algatamisest kolmanda lugemiseni,
mis annab põhjust arvata, et see kirjutati valmis presiden-
diadministratsioonis.

Venemaal töötavaid väliskorrespondente uus seadus ei
puuduta.Küll aga onsuurtelrahvusvahelistel meediafirma-
del, ennekõike Briti ja Ameerika omadel, Moskvas suured
bürood jakohalikule turulemõeldud tooted.Kas need pea-
vad nüüd kinni minema või 80% Vene „investoritele” müü-
ma, on konkreetsete juriidiliste isikute seisundi ja juriidi-
lise sõnakeerutuseküsimus, kuid üldise trendiraames on
nendega kõik selge.

Nii ei saa välistada, kui ka ei tahaks, et peagi on endi-
sed nn hääled sunnitudMoskvast jällekolima kuhugi lää-
ne poole. Moskvasse aga jäävadüksikud korrespondendid
väikestes esindustes, erariietes seltsimeeste tiheda kont-
rolli all. Hea seegi, et ei pea lugude saatmiseks kesktele-
graafiskäima.

LAUSELAEN
„Iga töö lõpebkunagi jakeegi
pole siin maa peal igavene.”
taeblagümnaasiumi direktor Jaanus Mägi gümnaasiumisulgemiseot-
susekohta. le, 27. september2014

Noored ootavad
valimisea langetamist
Arutelu valimisea langetamise kava ülekohalikel valimistel
18eluaastalt 16-le onkaalukaim noori puudutav debatt japeaks
lõpuks näitama,kui olulised on nooredEesti ühiskonnas.

HarriPuskar
eesti noorteühen-
duste liidu noorte-
poliitikanõunik

Siiski ütlevad paljud, et va-
limisiga on mõttetu lange-
tada:noored on lollid; era-
kondadesse kuuluvad õpeta-

jadmanipuleerivad õpilasi enda poolt
hääletama ja valimisealangetamine
puudutabnii marginaalset seltskonda,
etsellest ei muutu valimistulemused.

Skeptikuil on õigus: valimistule-
mused ei muutu, sest umbes 25 000
16-ja17aastastnoort üle Eesti on sel-
leks liiga vähe. Seepolegi jueesmärk!
Valimisea langetamine onkodani-
kuhariduslikkogemuskoolis õpitud
teoreetiliseinfokõrvale. Taani tead-
lane MarkFranklin on tuvastanud,
etkui inimene onharjunud valimas
käima, kujuneb valimistelosalemise
harjumus jubavarakult jasee harju-
mus jääbpüsima.

Teine suurem eesmärk on tõsta
noorte teemadühiskondliku tähele-
panukeskpunkti.Teatavasti on Ees-
ti vananeva rahvastikuga riik japo-
liitiline loogika ütleb, et erakonnad
pööravad oma tähelepanu ühiskon-
na suurtele gruppidele.

Teisteriikidekogemusele tuginedes
hoiabvalimisealangetamine ära noor-
teteemadeunarusse vajumise jaaitab
neidfookusesse tõsta. 2007.aastal lan-
getatiAustrias kõikidel valimistel va-
limisiga janoorteteemadefookusesse
kerkimisekõrval aitas„vote@16”kaa-
sanoorte huvikasvatamisele poliitika
vastu. Negatiivseid tulemusipole tu-
vastatud janoortevalijakäitumine vas-
tabkeskmise kodaniku käitumisele.

Ka Tallinnaülikooli teadlaste(Anu
Toots, Tõnis Saarts jt)„Aktiivse va-
limisea langetamise mõjude ana-
lüüs: eelhindamine” soovitas vali-
misea langetamist kohalikel vali-
mistel. Tundub, et valimisea lange-
tamine on Euroopas populaarseks
saanud: Malta langetas valimisiga
mullu, Šotimaa iseseisvusrefendu-
mil anti selles kaalukas küsimuses
sõnaõigus ka 16aastastelešotlastele,
Saksamaa mõnel liidumaalon vali-
misiga juba ligi 20 aastat 16.eluaas-

ta peal olnud, Norra korraldab vali-
misea langetamise eksperimente ja
Luksemburgi järgmise aasta referen-
dumi nelja küsimuse hulgas on ka
valimisea langetamine.

Et olen haapsallane, on osa mu
sõpruskonnastHaapsalus jasuurem
osakodulinna sõpradest on ühedkõi-
ge tulihingelisemad valimisealange-
tamise vastased, keda mina näinud
olen.Peamine argument on, et noo-
red ei ole veel valmis. Mina nii ei ar-
va.Näen, et noored on valmis, jase-
dakinnitavad ka tehtuduuringud.
Isegi noorte seas onaga skeptilisust.

Teginettekande Läänemaa
ühisgümnaasiumi 11. ja
12.klassile (kokku 20–25
õpilast). Pärast lühikest

valimisea teema tutvustust ja aru-
telurühmades selgus, et viiest rüh-
mastoli üks vastu jaülejäänud poolt.

Üks pooldaja ütles, et tema läheb
kindlasti valima,kuid taei usu, et tei-
sed noored lähevad, sest teisi polii-
tika ei huvita. Tema juttukinnitab
paar nädalat tagasi ilmunudnoor-
teseire aastaraamat, mis tutvustab
statistilisiandmeidnoorte kohtaja
toob esile peamised suundumused.

Üks suundon süvenev lõhepolii-
tikahuviliste japoliitikast mittehuvi-
tuvatenoorte vahel.Austria kogemu-
seletuginedes aitab valimisea lange-
tamine seda trendi murda! Ka vali-
misealangetamistpooldavad noored
onhäälekad: mitmednoorte osalus-
kogud on teatanud, et nad poolda-
vad juulisriigikogus algatatud vali-
misea langetamise eelnõu vastuvõt-
mist.Isegi Eesti üliõpilaskondade liit

onkujundanud oma seisukoha, mis
osutus pooldavaks.

Üle40 noorteühingu ja80osalusko-
gukoondava Eestinoorteühendustelii-
du eesmärk on valimisealangetamine
olnud aastast 2007.Praegu kujundab
seisukohtaEesti õpilasesinduste liit.

Valimisealangetamise pooldajaid
onka enamasti skeptiliste õpetajate
ja koolijuhtide seas: näiteks Jõgeva-
maa gümnaasiumi direktor Alo Sa-
vi debateerisarvamusfestivalil selle
idee poolt; 2012 mainis Gustav Adolfi
gümnaasiumi direktor Hendrik Agur,
et noori ei peaksalahindama.„Andes
noortele võimaluse, võtavad nadka
vastutuse. Olenveendunud, et täna-
päeva 16aastanenoor on vastutusvõi-
meline,” ütles Agur EestiPäevalehes.

16.septembri õhtul – samal päe-
val oli riigikogu täissaalisarutletud
esimest korda valimisea langetami-
se üle–avaldassaates „Vabariigi ko-
danikud”üks noor Tallinna ühiskon-
naõpetuse õpetaja arvamust, et noo-
red on selleks valmis.

Riigikogu arutelul tõstatus ka
koolides propaganda tegemise kü-
simus. Eesti noorteühenduste liit
on selleküsimusega kokku puutu-
nud varemgi. Oleme välja pakku-
nud plaani, et taandada skeptiku-
te nimetatud riske ja suurendada
positiivset efekti.

Koolides tuleb anda üksikasjali-
kumat valijakasvatust, valimisteva-
helisel ajal tulebkoolidesse rohkem
kutsuda poliitikuid oma tööst rääki-
ma ja tasakaalustadakoolide direk-
torikeskset juhtimisstiili,kui nime-
tada suuremaid muudatusi, mis on
vaja elluviia.

Olemekindlad, et valimisea
langetamine ei saapiirdu-
da mitteainult põhisea-
duse muutmisega, vaid

sellega peavad kaasnema muuda-
tused haridussüsteemis.Ainult põ-
hiseaduse muutmisega veelmuutu-
siei tule.

Osa mu sõpruskonnaston
ühed kõige tulihingelisemad
valimisea langetamise vas-
tased. Peamine argument on,
et noored ei ole veel valmis.

Ettevaatust! Looduslikud ravimid

Ene Pajula
ajakirjanik

Olenseda meelt, et ravim-
taimedega tohterdamine
kuulub pigem usu vald-
konda, mida teaduskee-

les nimetatakseplatseeboks. See tä-
hendab, etkui sulleantakse migree-
nihooajal kaltsiumitablett jaöeldak-
se,et see on hea peavalurohi, siis va-
lu taganebki.Olen pidanud taimede-
garavimist täiesti ohutuks. Nagu sel-
gus,ei ole see päris nii.

Pean normaalseks talitlemiseks
kogu aeg rohtu võtma. Arsti soovil
katsetasin nüüd üht uue põlvkon-
na ravimit, milleloli palju kõrvaltoi-
meid.Kahjuks mõjus üksneist mul-
le päris hullusti.Et pidin oma orga-
nismiuue rohuga harjutama, ei taht-
nudma sedakohe nurkavisata. Tege-
likultoli multunne nagu enne alga-
vat kõhugrippi. Lootsingi vaikselt, et
teguon viirusega, sest rohu sobima-
tuspolnud üldse hea uudis. Agakõ-
hulahtisust ja iiveldustei järgnenud,
kestis vaid piinav kõhuvalu.

Kannatasin, aga siis läksin ap-
teeki ja küsisin midagi maovaevus-
te leevenduseks. Noor lahke aptee-
ker pakkus võluvitsa tilku,pidi ole-

ma looduslik ravim, mida inimesed
onkiitnud. Tõepoolest, alkoholileo-
tiseson ainultkasulikud taimed: tee-
kummel, koirohi, nõmm-liivatee, ted-
remaran, veiste südamerohi, pipar-
münt ja naistepuna.

Apteekril oliõigus, see aitas!
Piinav kõhuvalu hakkas-
ki taganema. Siis aga ta-
bas mind üleüldine jõue-

tus ja liigesed hakkasidtuikama.Ti-
he löövekattis mukäsivarsi, siis kae-
la, nägu ja lõpuks jalgu.Silmalaud
paistetasid üles.Oleksin tahtnud ai-
nult magada. See oli ehmatav ko-
gemus, sest mul pole eluski aller-
giat olnud. Lohistasin ennast trau-
mapunkti – perearsti vastuvõtt oli
juba lõppenud.

Valvearst AndrusSonnenberg lei-
dis, etilmselt oli naistepuna see, mis
tekitaskatsetatavaravimiga koos al-
lergilise reaktsiooni. See tundus us-
kumatu. Võluvitsa tilkades on vaid
10% naistepuna. Võtsin sisse 25 til-
ka, seega oli naistepunakogus selles
2,5 tilka, mis kehakaaluga võrreldes
onveel vähem kui kaduvvähe. Ome-

ti oli sellestküll, et sama hästi kui
otsi andma hakata. Sainallergiavas-
tase süsti jaretseptiravimi kõhuvalu
vastu. Enesetunne paranes, kuid löö-
be jasügeluse kadumine võttis aega.

Andsin asjast aru ka oma arstile.
„Naistepunaga koos ei tohi mingeid
ravimeid võtta, seda räägivad kõik
farmakoloogid,” teadistema. Ilmselt
too noor apteeker ei teadnud või ei
löönud see tallekohe ette, kuigi ma
seletasin, et mulon vaja midagi tei-
se rohu kõrvaltoimete vastu.

Mis tõi mulle meelde ühe teise
probleemi. Suured kaubandusketid
algatavad ainauusikampaaniaid, et
saada oma lettidelekäsimüügiravi-
meid.Kaupmehed väidavad, etsellest
ei saa midagi halba sündida.Praegu
aga olen ma täiestikindel, et ühtki
ravimit ei tohiks endale ise määrata
ja ka looduslikelravimitel võib olla
ettenägematuid tagajärgi. Eriti ette-
vaatlik peab olema lastega.

Kui traumapunktistkoju tagasi
jõudsin, helises mu laual telefon ja
reibas hääl soovis mulle tutvustada
uut loodusravi retseptiraamatut...No
tänan, tõepoolest!
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Taebla lasteaia
põlengut uurib politsei
Taebla lasteaia põleng sai esialgseil andmeil alguse lahtisest tulest,
täpsemate asjaolude selgitamiseks algatati kriminaalmenetlus.
Kaie Ilves
Lehte Ilves
info@le.ee

Eile käisid põlengupaigas pääs-
teametimenetlejad, samuti po-
litseiuurijad.

Haapsalu kriminaaltalituse
juht Andrei Taratuhin ütles ei-
le enne kella nelja Lääne Elule,
et õnnetuspaigast pole veel taga-
si jõutud,aga kuikoostöös pääs-
teametiga leitakse viiteid kuri-
teole, siis algatatakse kriminaal-
menetlus.

Mõniminutpärast seda tea-
tas päästeameti Lääne päästekes-
kuse pressiesindaja Kristi Kais,
et õnnetuse täpsemate asjaolu-
de selgitamiseks algatatikrimi-
naalmenetlus.

Lasteaed töötab
Lasteaias endas käis eile üsna ta-
vapärane töö. Eilseks oli kavas
küll väljasõppe päevNõval,kuid

pärastlõunaks olid lapsed juba
lasteaias tagasi.

20last puudus lasteaiast, kuid
kas just tulekahju pärast, pole
teada, ütlesLääne-Nigula valla-
vanem MikkLõhmus. Üldse on
lasteaia nimekirjas 60 last.

Lasteaeda koristas nädalava-
hetuselkoristusfirma, abistasid
ka lasteaia töötajad.

MikkLõhmus soovitas siiski
võimaluse korral vanemail lap-
sed mõneks päevaks koju jätta,
kuni oludnormaliseeruvad.

„Kellel kojujätmise võima-
lust ei ole, siis lasteaed töötab.
Kaks rühmaruumi, köök ja ko-
ridor on puhtad. Põlemise hai-
su on veel sees, kuigi tuulutasi-
me,” ütlesLõhmus.

Eile käisid õnnetuspaigas
kahju hindamaska kindlustus-
firmad. Kahju suurus ei olnud
eileLõhmuse sõnul veel teada.

Kõige rohkem sai kannata-
da see osa majast, kus käis re-
mont jakus lapsiei olnud, st las-
teaia ehitusesoleva tiiva tagumi-

ne osa, vana pesuruum japaar
ümbritsevatruumi.

„Tahma onseintelpalju. Rüh-
maruumidon korras, agakoridor
on õudne.Tahm voolas mööda
seinu alla,” kirjel-
das Mikk Lõhmus
talle esialgu avane-
nud vaatepilti.

Lääne pääste-
keskus sai Taebla
lasteaia tulekah-
just teate reede
õhtul kell 22.30. Põles lasteaia
ehitusjärgus oleva hoone tiivas
üks ruum. Tulekahjust teatas ko-
halik elanik, kes märkas kodu-
aknast suitsu.

Mikk Lõhmus ise sai tulekah-
just teada,kui märkas samutiko-
duaknast tuletõrjeautot mööda
sõitmas, ja läks ka kohe õnne-
tuspaika.

Lõhmus suitsuei märganud.
„Õhtu oli vihmane,pime ja tuuli-
ne, tuulpuhus suitsu teisele poo-

le põllu peale,” kirjeldas Lõhmus
õnnetuse õhtut.

Kõige tõenäolisemakspõlen-
gupõhjuseks pidasLõhmus esial-
gu elektrisüsteemiriket.

Lasteaia ehituspidi lõppema
oktoobri esimestel nädalatel,
tulekahju ei tohiks seda täht-
aega kuigi palju mõjutada, üt-
lesLõhmus.

Lõhmuse sõnuloli õnneasi,
et tulekahju avastati õigel ajal,
nii et tuli ei jõudnud laiali min-
na.

Maja signalisatsioon oli häi-
res, agakas ruumid, kus käis ehi-
tus, olid signalisatsiooni all,Lõh-
mus öelda ei osanud.

Kellel kojujätmise
võimalust eiole, siis
lasteaed töötab.

Kõige rohkem saikannatada see osa majast, kus käis remont jakus lapsiei olnud.

Lihula vallas põles elumaja katlaruum
NädalavahetuseloliLäänemaal ka
teine tulekahju: pühapäeva õhtul
kell 23.09 saidpäästjad teate põ-
lengustLihula vallas Valustekülas.

Teataja sõnulpõles kahe korru-
sega elumaja lahtiseleegiga. Sünd-
muskohale jõudes selgus, et põles
majakülge ehitatudkatlaruum. Ot-
seneohtoli elumaja süttimisele.

Lääne päästekeskuse pressiesin-
dajaKristiKais ütles,etinimesi ma-
jas põlenguhetkel eiolnud.

Põlengule pandi piir kell 23.36 ja
tulikustutatikell 00.56.Kustutamas
käisid Lihulapäästjate kaks autot.
Põlengu põhjuse selgitab menetlus.

Urmas Lauri
Kaie Ilves

Kari Tynkkynen kandideerib
Paide koguduse õpetajaks
Ridala ja Martna luteriko-
guduse õpetaja misjonär
Kari Tynkkynen (pildil)
kandideerib Paide ko-
guduse õpetaja kohale.

„Mõtlesin, etLääne-
maal on kaua oldud,
võiks kohta vahetada,”
ütlesKari Tynkkynen.

Tynkkynen tuli Soo-
me misjonärina esimest
korda Läänemaale 1994.aas-
tal, alguses Mihklisse, siis sai ta
ka Lihula koguduse diakoniks.

Aastail 2002–2005 oli Tynk-
kynen misjonär Sambias, pä-
rast seda teenib ta Martna ja
Ridalakogudust.

„Misjonäri staatus tähendab,
et palga maksab Soomeluteri
kiriku misjoniorganisatsioon
SLEY,” selgitas Tynkkynen.

Tynkkynen peab oma proo-
vijutluse Paides 5.oktoobril. Pä-
rast sedakoguneb Paide kogu-

duse täiskogu kiriku-
õpetajat valima.

Tynkkynen on ai-
nus kandidaat.

„Lähen täies-
ti võõrasse kesk-
konda, ma ei
tunne Paidest
mitte kedagi,”

ütles Tynkkynen.
Kui ta osutub vali-

tuks, hakkab Tynkky-
nen teenima vaid ühtkogudust.

„See on üks põhjus,” ütles
Tynkkynen. Kaht kogudust ja
abilisena veel Haapsalu kogu-
dust teenides öeldaksekõigis
kolmes kohas, etküll onkena,
vahel näebka õpetajat. „Liht-
sam on, kui saad pühenduda
ühelekogudusele.”

Paide kogudust teeninud
Algur Kaerma läheb teenima
Vancouverikogudust Kanadas.

Lehte Ilves

Lihulas on nüüd naiskodukaitse jaoskond
Lõuna-Läänemaa naised moo-
dustasid läinud nädalal naisko-
dukaitse Lihula jaoskonna, mi-
da juhibKaja Lotman.

Jaoskonnas on esialgu 15 lii-
get. Jaoskonna aseesinaine on
Kersti Täht, juhatussekuuluvad
ka Lihula vallavanemVarje Oja-
la-Toos ning Haapsalu jaoskon-
na endised liikmed Imbi Esko ja
TriinLeever.

Jaoskonna asutamiskoosole-
kul pandi kokku tegevusplaan,
arutati, millistel erialadel tahak-
sid naised kaasa lüüa. Et Lihu-
la jaoskonnas on palju käsitöö-
huvilisi, võeti plaani kinnaste
kudumine. Varem saadeti need
välismissioonidel sõdivailekaas-
maalastele, nüüd koovad Lihu-
la naised Ukraina sõjameestele,
ütles Lääne ringkonna instruk-
tor Anu Aljaste-Sits. Tuleva aas-
ta mais osaletakse Hiiumaal Ti-
huKevade koormusmatkal, juu-
lis tuleb koosLihula üksikkom-
paniiga ellujäämiskursus. Lihu-

la vallavanemlubas aasta lõpus
peotantsu õpetada.

„Suppi mekeedame ikka, aga
supikeetmine pole naiskodukait-
sel enam ammu peamine,” üt-
les Laide. „Aeg on edasi läinud
ja välja on löönud naiste sport-
likum pool.”

Laide sõnulkäivad naised Er-
na retkel, osalevad koormusmat-
kadel, teevad lasketrenni jms sõ-
jalis-sportlikku.

Koos hakataksekäimaLihula
mõisas, kuhu andis vald Lääne
maleva Lihula üksikkompanii-
lekasutada muuseumist vabaks
jäänudesimese korruseruumid.

„Mõte moodustadaLõuna-Lää-
nemaale jaoskond on jubaam-
mune,” selgitas naiskodukaitse
Lääne ringkonna esinaine Mare
Laide. „Muu osa maakonnast on
kaetud, viimane oli nüüdLihula.”

Jaoskonna moodustamiseks
andis tõuke Lihula üksikkom-
panii, sest iga malevkonnakõr-
val on ka naiskodukaitse jaos-

kond. Naiskodukaitsjaid oli en-
negiLihulas, aga nad tegutsesid
Haapsalu jaoskonnakoosseisus.
Nüüd saavad nadkodu lähedal
kaasa lüüa.

Vastse jaoskonnaaseesinaine
Kersti Täht ütles, et jaoskonna
järgmine koosolek on juba tä-
na, 25. septembril.Kavas on täp-
sustada tegevusplaani ja aruta-
da muid küsimusi.

Täht rõõmustas, et jaoskon-
na juhiks soostus hakkamaKa-
ja Lotman, kes varem ei kuu-
lunud naiskodukaitsesse.Kaja
Lotman juhib keskkonnaame-
tiLääne-, Hiiu-ja Saaremaa re-
giooni, on tegev Matsalu nais-
seltsis jm.

„Matsalu naisselts on aktiivne,
sealt tuli suur osa meie jaoskon-
na liikmeid,” lisas Täht.

Läänemaal on naiskodukait-
sel liikmeid 170 ringis. Jaoskond
on Ristil, Hiiumaal, Haapsalus
jaLihulas.

Lehte Ilves

LÜHIDALT
Haapsalu linnal jääb
saamata ligi 100 000
eurot maksutulu
Haapsalu linnavalitsuse tulumak-
suprognoos osutusliiga optimist-
likuks, aasta lõpuks jääb laekuma-
ta 95000 eurot.

„Me einäinud ette, et maksu-
maksjaid niipalju linnast lahkub,”
selgitas linnavalitsusefinantsjuht
MartinSchwindt läinudreedel lin-
navolikogule.

Et linnaleiole õnnestunudmüüa
kasvava metsa raieõigust, vähen-
das volikogu ka linnavara müügi-
prognoosi.

Lehte Ilves

Pullapää ninale
tahetakse rajada
avalik supelrand ja
surfiparadiis
Täna onRidalavallavolikogu istun-
gi päevakorras Pullapää nina de-
tailplaneeringu algatamine, kuhu
peaks tulemaavalik supelrand ja
surfiparadiis.

Pullapää nina 13hasuurunekin-
nistu on Ridala valla munitsipaal-
omand.

Pullapää nina kinnistule on ka-
vasrajada avalik supelrand jasur-
fiparadiis koos selleksvajalikuga:
päästeteenistuse jarannatarvete
ladustamisening laenutamise hoo-
ne; riietuskabiinid, käimla, ranna-
kohvik, lava, laste mängu-ja palli-
mänguväljakud, varjualused, ujuv-
sild,ujuvkai jms.

Planeering peab andma tehno-
võrkude ja juurdepääsutee, park-
la ja laudtee lahenduse. Planee-
ring näitabärakämpingumajakes-
te asukohad jatelkimisalad, agaka
tingimusedrannaala jarannamet-
sakaitseks.

Lehte Ilves

Paliveres sõitis
Mazda üle katuse
26. septembril kell 2.23 juhtus
liiklusõnnetusLääne-Nigula val-
las Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla
maantee 46,8.kilomeetril.

Sõidukit MazdaPremacy juh-
tis 23aastane Raido, kel polnud
asjaomase kategooria juhtimis-
õigust. Sõiduk kaotas juhitavuse,
sõitis kraavi jarullus ülekatuse. Ju-
hil eiolnud turvavöö nõuetekoha-
selt kinnitatud jatakukkus sõidu-
kist välja.Juht viidiPõhja-Eesti re-
gionaalhaiglasse.

Haapsalu politseijaoskonna kri-
minaaltalitusejuht AndreiTaratu-
hin ütlesLääne Elule, et juhtunu as-
jus on alustatud kriminaalmenet-
lustkaristusseadustiku paragrah-
vi 215 järgi,mis käsitleb võõraas-
jaomavolilistkasutamist. Juhtumi
täpsemad asjaolud selguvad Ta-
ratuhini sõnul menetlusekäigus.

Juhan Hepner

Hanilas söödi ära
12meetrine võileib
Hanilavallarahvas pidas pühapäe-
val mihklipäeva laata jamaapäe-
va, kus valmis 12meetrit pikk ja
ühe korraliku kääru laiune võileib.

Kõmsirahvamajajuhataja Lea
Mäeorg ütles, etmaapäeva on Ha-
nilas peetud 17aastat jasäärase
pika traditsiooniauks taheti pak-
kuda midagi maalähedast.

Et maalähedus olekshuvitavam
jailusam, palus Mäeorg appi Henri
Bekmani Eesti peakokkade ühen-
dusest. Hanila juurtega Bekman
on valla tegemistes ennegi kaa-
sa löönud javõttis endakandaka
võileivateo.

Suurem jagu võileivakraamitu-
li Hanilavallakodudest, aedadest
ja laadalt.

„Suitsusink, suitsukala, suitsu-
vorst, vürtsikilu, tuulehaugikon-
serv, peedilehed, tomat, kurk, mi-
nisibulad,kreemjuust,” loetles Mäe-
org võileivakraami.

Kodusküpsetatud leiba kulus 15
pätsi vormileiba ja3suurt põran-
daleiba.

„Vistainultvõidostsimepoest,”
sõnas Mäeorg.

Kaie Ilves
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PANGANDUS

Pangad peavad kauplusest sularahasaamise mõtet veel tooreks
Eesti kaks suurematkommertspanka leiavad, et Eesti Panga pakutud mõte sularaha
väljastavaist kauplustest ei ole nii lihtsalt ellu viidav, kui esmapilgul tundub.

Juhan Hepner
juhan@le.ee

Läinud nädala esmaspäeval pak-
kus Eesti Panga president Ardo
Hanssonvälja kuus ettepanekut,
misvõiksid aidata parandada su-
larahakättesaadavust maal.

Nende ettepanekute seas
olid sularahateenusepakkumi-
nekauplustes, riigipunktide loo-
mine,kus oleksid koos panga-,
apteegi-jariigiteenused; maapiir-
konnapangateenuse riigihange,
omavalitsuste senisest suurem
roll pangateenuste vahendami-
sel liikumis- janägemispuude-
ga inimestele ja näiteks vane-
maealistekoolitamine. Samuti
pakkus Hansson, et sisse võiks
seadapangakontorite sulgemi-
sehea tava.

Polekindel, kas
kauplusel piisab raha
SEBpanga turunduse jakommu-
nikatsiooni divisjoni juhtSilver
Vohu ütles, et SEB on mitmel
korral mõelnud poodidest su-
laraha väljastamise süsteemile,
kuid asi on takerdunudproblee-
midesse. Näiteksei pruugi kaup-
mehelolla vajalikku kogust su-
laraha.

„Kliendilpuudub kindlus, kas
kassas onraha. Suurte poodide
puhul olekssee kindlus, aga suu-
red poed ei asu väikestes maa-
kohtades,” ütles Vohu.

Swedbanki jaepanganduse di-
visjoni direktori Ulla Ilissoni sõ-
nul on kaupluses sularahaväljas-
tamiselkaks lahendust, mis nõua-
vadka eraldi investeeringuid.

„Et asi oleksarusaadavam, ni-
metame neid cash out- jacash back-
süsteemiks.

Lahendused erinevad enne-
kõike sellepoolest, et cash out-
süsteemipuhul ei pea inimene
tegema enne ostu,millega koos
saaksmakseterminalarvelt roh-
kem raha võtta ja osa sellest ini-
mesele sularahas anda, selgitas
Ilisson. Selle lahenduse puhul
toimiks makseterminal poes
nagu sularahaautomaat, kust
saaksid rahavõtta maksetermi-
nali ülespannudpangakliendid.

Cash back lahenduse puhul,
millele viitas Ardo Hansson,

oleks sularaha väljavõtmine või-
malik vaid pärast ostutehingu te-
gemistkaupluses.

Swedbank on Ilissoni sõnul
arutanud cash out-lahendusi mit-
me partneriga, kuid veel on va-
ra öelda, kas jõutaksekoostööni.

2008. aastani pakkus Swed-
bank omal al-
gatusel cash out-
teenust kõigile
jaekaupmees-
tele, ent lõpe-
tas selle, sest
polnud kaup-
mehi, kes soovi-
nuks oma klien-
tidelemakseter-
minali vahen-
dusel sularaha pakkuda, ütles
Ilisson.

Ühise automaatidevõrgu
loomine onkaheldav
Swedbank ei pea ühist sulara-
haautomaatide võrku mõtte-
kaks. Soomes on pankadel ühine
OTTO-nimeline automaatide
võrk. Enne selle süsteemi ra-
kendamist oli pankadel ülerii-
gi 2500 masinat, nüüd on neid
alles 1700.Ühtse süsteemiraken-
damine tähendaks, et seda hal-
daks ikkagi ettevõte, kelle ees-
märk onkasumit teenida ja tõ-
husalt majandada.

„Nagu Soome kogemus näi-
tab, tähendab see masinate ar-
vu väga suurt vähenemist,” üt-
les Ilisson.

Eestis tegutsevate pankade
ühine automaadivõrgustik oli
Vohu sõnulkõneks paari aasta
eest, kuid jäi siiskõrvale.

„Seevajaks kõikide pankade
kaasatulemist janõuaks ühtset
vaadet, kus need automaadid
asuvad,” lausus Vohu ja lisas, et
ühisvõrgu korral peaksid kõik
osapooled panustama, kuid see
ei pruugi igale turuosalisele va-
jalik olla. „Koostöö jäi pooleli,
sest kogu turg ei olnud valmis
kaasa tulema.”

Postkontorid
kui riigipunktid
SEB on pakkunud koos Omniva-
ga (varemEesti Post) jubaüle 10
aasta postipanga teenust. „Ole-
me läinud sedateed, etpostkon-

torid onkohad, kuhu saab sula-
raha ette tellida ja kus saab ol-
la kindel, et seal on mingis ula-
tuses sularaha,” lausus Vohu.
SEBipangateenuste hinnakiri on
postkontoris samasugune, kui
on pangakontoris. Eestis on üle
250 postkontori ja igas vallason
neid vähemaltüks.

Majandusministeerium leiab,
et ideeriigipunktidest –laia ots-
tarbega kontorid, kus inimesed

saaksid ühest kohast kätte palju
teenuseid – on jubarealiseerumas.

„Praegu saab postkontoris
teha väga palju asju: SEBi pos-
tipanga kaudu pangateenuseid
kasutada, osta ühissõidukitepi-
leteid, teatri-ja kontserdipileteid,
harrastuspüügi- ja jahipidamis-
õigust, tellida ajakirjandust,
saada abi haigekassa blanket-
tide täitmisel ja esitamisel, isi-
kusamasust tuvastada jne.See

areng jätkub,” ütles majandus-
ja kommunikatsiooniministee-
riumi avalike suhete osakonna
nõunik Gea Otsa.

Postipanga teenuse asjus käi-
vad Omnivagaläbirääkimisedka
Swedbankil, kuid ei ole teada,
millal koostöö teoks võiks saa-
da.Peateema on sularahateenus-
te kättesaadavuse parandamine,
sest selle teenuse järele on enim
vajadust.

„Kliendil puudubkindlus,
kas kassas on raha. Suurte
poodide puhul oleks
seekindlus, aga suured
poed ei asu väikestes
maakohtades,” ütles Vohu.

ANDRES HAABU / POSTIMEES/SCANPIX

Swedbanki jaepangandusejuhtUlla Ilisson ei poolda ühist automaadivõrku.

Virtsu arenguselts ehitab mõisatallist turistilõksu
Kaie Ilves
kaie@le.ee

Virtsuarenguselts ostisseptemb-
ris Masekokalatööstuselt Virtsu
mõisa endise hobusetalli, selts
tahabrendile võttaka teise tal-
li, milleostisHanila vald.

Kaare tänaval paiknevas ho-
busetalliskavatseb arenguselts
hakatasuviti turiste toitlustama.
Esialgu ei nõua see muud, kui
ruumid puhtaks pühkida, too-
lid-lauad sisse tuua ja toitkoha-
peale tellida, ütles Virtsu aren-
guseltsi esimees JüriMõniste.

„Mõte on turistidel sabastkin-
ni saada, et nad Virtsust peatu-
mata läbi ei kihutaks, vaid kõ-

hu täis sööks jaVirtsusringi vaa-
taks,” ütles Mõniste. Virtsust sõi-
dab aasta jooksul läbimiljon ini-
mest.

Kaare tänava talli kavatseb
selts edaspidi kolida harrastus-
muuseumi, mis on seni tegut-
senud kitsukestes ruumides
Tööstuse tänaval, ja korralda-
da seal püsinäitusi. Samuti ka-
vatseb selts pakkuda talliskoos-
käimise paika Virtsu teistele
seltsidele.

Puhtu teelasuvast tallist, mil-
le ostis Hanila vald, on kavas ehi-
tadarahvamaja, sest Virtsuspo-
lekohta,kus võiks sadakond ini-
mest bändi saatelpidutseda, üt-
les Mõniste.Tema hinnangul on

tallide kordategemine lähema
nelja-viie aasta töö, aga „kõige-
pealt raiume hooned võsast väl-
ja”.

Viimastel nädalatelon talli-
de ümbrust koristanud Hanila
valla töötud.

Mõniste ütles, et vahetada tu-
leb tallide eterniitkatus, panna
sisse vesi ja kanalisatsioon.

Mõisatallid on üks väheseid
säilinud hooneid Virtsu mõisa-
kompleksist. Kaare tänava talli
eest maksisarenguselts 6600 eu-
rot, Puhtu teel asuva talli ostis
Hanila vald ja maksis selle eest
6800 eurot.

Mõniste ütles, etselts on talli-
del silmapeal hoidnud jubaaas-

taid.Viimati tahtis selts neid os-
ta läinudsuvel, siis käis hind üle
jõu:„Üks null oli sel ajal otsas.
Sel aastal kukkus see null ta-
gant ära.”

Et seltsilendalraha ei olnud,
laenas 6600 eurot seltsile Kõm-
si traaditööstusK. Met. Teise tal-
li ostis vald.

K. Metile kavatseb selts võ-
la ära maksta aasta jooksul, tei-
se talli tahab selts vallaltrendi-
le võtta, võimalik ka, et hiljem
ära osta.

Raha loodab selts teenida tu-
ristide toitlustamisega.Kui har-
rastusmuuseum kolida talli,saab
praeguse seltsimaja maha müüa,
sõnas Mõniste.Puhtu tee tallist saab rahvamaja. JÜRI MÕNISTE
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SPORT

TREENERIPALK

Riik hakkab uuel aastal
treenereile toetust maksma
Valitsus algatas eelmisel nädalal spordiseaduse jahalduskoostöö seaduse muutmise eelnõu, mille
alusel saavad spordiorganisatsioonid taotleda treeneritele töötasu maksmiseks riigieelarvest toetust.

AivoRoonurm
info@le.ee

Aivo Eesti spordiregistris on Lää-
nemaalt kirjas 64 treenerit.

Noortespordi hetkeseisu
mõistmiseks on parim minna
ajas 20 aastat tagasi. Tollal ku-
junes võlusõnaks mõiste„spordi-
klubi”. Spordikoole peeti tagurli-
keks, sestnad pärinesid nõuko-
gude ajast, neis töötavad treene-
rid olevat vähe motiveeritud ja
laisad. Ainult uus klubiline lähe-
nemine võis andavõimalusi uu-
tele tulijatele.

Teiseks tähtsaks verstapostiks
võib lugeda aastatuhande vahe-
tust, milpakuti välja progressiiv-
ne stipendiumisüsteem. Mõel-
dud oli eelkõige toetada ande-
kaid sportlasi janende treene-
reid. Hea idee lörtsisid kümme-
konna aastaga ära suured pal-
limänguklubid. Kõiki ameteid,
mis spordiga seostus, üritatiklu-
bides makse maksmata stipen-
diumitega ülalpidada.

Kolmas suur muudatus oli
kümmekond aastat tagasi, mil
riik kehtestas esimest korda
treeneritelekutsekvalifikatsioo-
ni süsteemi. Praegu onkehtiva
tunnistusega 3382 treenerit.

Tunnistused saadi, kuid sel-
le alusel treenerileibateenivai-
le inimestele konkurentsivõi-
melisepalga maksmine jäi iga
tööandja südametunnistusele.
Kohustust sellega eikaasnenud.
2013. aastal oli töötasuna maks-
tud treeneri palk vaid 308 eu-
rot kuus.

Vanaviisi enamedasi ei saa
Selge on,et vanaviisi edasiei saa.
Ehk pöörduksime tagasi juurte
juurde,näiteks taastaks spordi-
koolide võrgu? Väärtustaks tree-
nerite teadmised ja oskused, mo-
tiveeriks neidki Eesti keskmise
palgaga täistöökoha korral?

Riik astub esimesi samme sel
teel.Kultuuriministeerium tahab
korrastada treenerite tasustami-
se süsteemi, hakates stipendiu-
miteasemel toetama spordikoo-

lituse ja-teabe sihtasutusekaudu
palga maksmistlaste janoorte-
ga tegelevaile treenereile.

Et välistadatöö eest tasumist
stipendiumina, on valitsus järg-
mise aasta riigieelarvesse kavan-
danud 3,51 miljonit eurot. See
on spordiklubides ja-koolides
lapsi ning kuni 19aastasinoori
treenivate 5. jakõrgema kutse-
tasemega treenerite töö tasus-
tamiseks.

Sihttoetus moodustab poole
treeneri töötasust, spordiklubi
või spordikool lisab teist niisama
palju. Treenerite töötasu maks-
mise otsused tehakse spordior-
ganisatsioonides.

Palgaraha ei anta niisama
Sihttoetusteks ette nähtud ra-
ha on lisatoetus spordiklubide
ja -koolide makstavale tasule.

Sihttoetuse alu-
seks jääbregulaar-
ne, planeeritud
ja reglementeeri-
tud treeningurüh-
made juhendami-
ne. Treeningurüh-
mal peavad olema normid laste
janoorte vanuse,õpilaste arvu ja
nädalatreeningukoormuse koh-
ta. Treeningurühmade nimekirjad
peavad olemaspordiregistri and-
mebaasis jakontrollitavad. Ühe
spordialaga tegelev noorei saa ol-

la samalajal näiteks spordikooli,
spordiklubi javeel mõneorgani-
satsiooni hingekirjas, kuid ta võib
tegelda mitme spordialaga.

Taotluste esitamine eelole-
vaks aastaks on oktoobris. Spor-
dikoolituse ja-teabe sihtasutus
kontrollib toetatavate treeneri-
tekutse kehtivust.Pistelise kont-
rolli tegemise õigus antakse tõe-
näoliselt maakondade ja linna-

de spordiliitudele, üldjäreleval-
ve õigused ja kohustused pan-
nakse spordikoolituse ja-teabe
sihtasutusele.

Koos maksu- jatolliametiga
jälgitakse toetatavate isikute ja
tööandjate väljamakseid. Lepin-
gurikkumisel sihttoetuse maks-
mine peatatakse, mittesihtots-
tarbelisel kasutamisel nõutak-
se toetustagasi.

Noortega tegelevail organisat-
sioonidelon jubakiire. Tuleb re-
gistreerudaspordikoolitust pak-
kuva asutusena spordiregistris,
luua grupid janimekirjad, edas-
tadaoktoobris taotlus jaoodata
jõulude eel tulemust.

2013. aastal oli töötasuna
makstud treeneri palk
vaid 308 eurot

Roonurm EM-võistlustel 2014 žürii liikmena. AleksandrJakžin

Mida arvate uuest
süsteemist?
Mati
Seppi,
Haapsalu
spordikooli
direktor,
treener
Hea, et riik
hakkab ka
treenereid
toetama, muidu oli riik treene-
rid päris unustanud,kõik oli lüka-
tudomavalitsuse,alaliidu võiklubi
kaela. Midagi vähemalt liigub. on
aru saadud, et peab olema süs-
teemneharjutamine.
Jaanus
Getreu,
Lõuna-Lää-
nemaa
jalgpalliklubi
jaLihula
gümnaasiu-
mitreener
Pooldan uut
süsteemi.Kuigi see mindpraegu
ei puuduta, on see ikkagi samm
paremuse poole. Mul on küll vä-
ga pikk treeneristaaž, aga mul ei
ole veelnõutavat taset.Käin kur-
susel jakui saan EoK 3. taseme,
hakkab see ka minu kohta kehti-
ma.Minulemaksab praegu palka
omavalitsus jaet omadegavälja
tulla,peab kõvasti tööd tegema.

Lehte Ilves

Väravavahi punane kaart röövis Läänemaalt võidu
Läänemaa jalgpalliklubi kaotas
laupäeval kodustaadionil Saue
JKLaagri vastu peetud män-
gu 2:4.

Läänemaa jalgpalliklubiüle ki-
vide jakändude kulgenud hooaeg
jätkussamallainelka möödunud
nädalavahetusel.Läänemaa jalg-
palliklubi treeneri Aavo Tominga
sõnul läks Läänemaal hästi hetke-
ni, mil väravavaht Hendrik Siht
sai punase kaardi.Kaart määrati
tallekäega vastaseründaja vastu
mängimise eest. „Tegelikult vis-
kas see mängija lihtsaltpikali,”
ütles Tomingas.

„Juhtisime jaolime mängus
domineerivamad ning meil oli
vägapalju võimalusi.Poolaeg oli
2:1 jakõik oli väga hea, aga kui
väravavaht sai „punase”, jäime
vähemusse ja surve tuli lihtsalt
peale,” lausus Tomingas.

Saue hoiabII liiga lõuna-lääne-
tsoonis praegu neljandat kohta.
Läänemaa jalgpalliklubi on 14
meeskonna seas 12.kohal. „Kol-
mandast[kohast] allapoole on vä-
ga tihe konkurents, iga võit, iga
punkt on ülitähtis.

Oleme poistega arutanud, et
võiksimerahulikult ise sealkol-
mandakoha peal olla, aga... Just
need agad ongikogu aeg, mille
pärast me seal ei ole, vaid ole-
me edetabeli lõpus,” nentis To-
mingas.

Sihil oli see tänavuse hooaja
kolmas punane kaart. „See tä-
hendab, et olemekolm mängu
mänginud kümnekesi, pluss iga
karistus, nii etkuus mängu on
meil läinudväravavahita. Muidu
on Siht väga head tööd teinud,
ei ütle ühtegi paha sõna. Nüüd
läheb ta koos meeskonna kapte-

ni Bert Rotbergigaära kaitseväk-
ke, nii et meil läheb järjestras-
kemaks,” ütles Tomingas.

Uut põhiväravavahti pole Lää-
nemaalkohe võtta, seega peab
seda ülesannettäitma mõni ta-
vamängija. Tominga sõnul on
meeskonna treeninguiks ja
mängudeks kokku saamine ol-
nudklubil sellehooajakõige suu-
rem katsumus.

II liigas püsimiseks tuleb tul-
la vähemalt11. kohale, sest 14.
meeskondlangeb automaatselt
liigast välja ning 12. ja 13.kohal
olevadklubidpeavad mängima
III liiga tsoonideparimate vastu
üleminekumänge.

Järgmisena mängib Läänemaa
jalgpalliklubiKeila jalgpalliklu-
biga. Võõrsilpeetav mäng on pü-
hapäeval, 5. oktoobrilkell 17.

Juhan HepnerLäänlased on teeninud tänavu palju punaseidkaarte. ARVO TARMULA

LÜHIDALT
Lauri Luik oli
Berliini maratonil
eestlaste seas teine
Eestlasi osales Berliini marato-
nil 69, neist olid kaks kiiremat
TarmoReitsnik Stamina klubist aja-
ga2:46.21 jaLauriLuik Läänemaa
kergejõustikukubist ajaga 2:51.54.

Luik sai Berliinis 20086 lõpe-
taja hulgas 535. koha. Eesti hoo-
aja edetabelis maratonijooksus on
Luik 31. kohal.

Eesti edetabelis mahuvad 50
hulka Läänemaa kergejõustiku-
klubistTarvo Tamme ja VeikoSulev.

Berliini maratonilsündis püha-
päeval uusmeestemaailmarekord,
kui keenialaneDennis Kimetto lä-
bis distantsi ajaga 2:02.37.Ka tei-
sena lõpetanud etiooplane sai eel-
misestrekordist jagu.

Endel Susi

Kuusk ja Soo lõpetasid karikasarja
teisena
Pühapäeval Tallinnas lõppenud
olümpiapurjetamise Eesti karika-
sarja kokkuvõttes tulid Haapsalu
jahtklubi purjetajad UkuKuusk ja
AivarSooF18 klassis teiseks, tea-
tas Eesti jahtklubideliit.

Karikasarja lõpetas Tallinna Nä-
dalaregatt, mille kolmest võistlus-
päevast õnnestus sõidudteha ka-
hel, sest laupäeval oli tuul liiga vali.

F18 katamaraanil võitsid regati
soomlasedKari Heliö jaKalleBask.
Teise tulemusesaid AndresLaul ja
AinRoosma (SoloSailing/Sailracing
Academy NYCS).Kolmanda koha
said Uku Kuusk ja Aivar Soo.

Eesti meistriks tuliLaul-Roos-
ma, teiselekohale Kuusk-Soo. Sa-
masugune järjestus olika karika-
võistlustekokkuvõttes.

EJLi olümpiapurjetamise Eesti
Karikaskoosnes kaheksast regatist.

Kaire Reiljan

Haapsalu noored
vehklejad olid
edukad Põhjamaade
meistrivõistlustel
Põhjamaade noortemeistrivõist-
lustel saavutas Haapsalu vehkleja
ZinaidaSmõtskovaU-14 vanuse-
klassis 2. koha. Carmen-LiiTarga-
maa tulikolmandaks, teatastree-
nerHelen Nelis-Naukas.

Lehte Ilves

Tütarlaste koolijalgpallis võidutses
Lihula gümnaasium

Lihulas selgusid selle õppeaasta
parimad Läänemaa koolid tütarlas-
te jalgpallis.Võistlesid7.–9.klassi
neiud, osavõttis neli kooli.

Lihulatüdrukud alistasidkõik oma
vastased jasaavutasidkindla esiko-
ha.VõitjadonMarjanaKuldsaar, Jo-
hannaLipp, AnnaLuuk, Gertu Kütt-
mann,Inga-GarmenKüttmann, Reg-
leKurnim,BritaPikla jaMarian-Me-
rit Ring. Treener on Jaanus Getreu.

HõbemedalivõitisNoarootsikool
(õpetaja Silver Schönberg).Pronks-
medali sai Taebla gümnaasium
(treener Triin Tarv). Neljandakoha
karikas läks Kullamaa keskkoolile
(õpetaja Viive Karnau).

Mängiti koolijalgpalli reeglite
järgi: vähem mängijaid platsil, su-
luseisu eifikseerita. Allesmõnipäev
enne turniiri oliolukordajaloohõn-
guline, sest kirjas olid rekordilised
kuus võistkonda,kuidkaks kooli loo-
bus osalemast.

Siiski onhea meel, et õpetajad
leiavadvõimaluse jaaja, sest tüd-
rukute jalgpalli Läänemaa meist-
rivõistlused eiole Läänemaa kooli-
spordi liidu kalendrivõistlused.

Neid turniire korraldavad juba
aastaid kahasse Lihula gümnaa-
sium jaLõuna-Läänemaa jalgpal-
liklubi, hoides elus jalgpalli üht osa
jakillukest noortespordi osa meie
kodumaakonnas.Lihula jaTaeb-
la gümnaasiumi võistkond osa-
levad 8. oktoobril Viljandis Eesti
koolispordi liidu meistrivõistluste
finaalturniiril.

Jaanus Getreu
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JÄRJEJUTT
Tädi jaMotja II: Kesksuvi osa

19
Kaie Ilves

„Ma jalustannjaljastreiki!” tea-
tas Motja imperaatorlikult.

Motja vana pererahvas oli pä-
rit Moskvast. Ajapikku oli Mot-
ja,kes alguses tundus mõistma-
tu jatumm nagu hamster, nii
et pererahvas oli teda pidanud
isegi pisut tobedaks, omanda-
nudkohaliku kõnepruugi, aga
laulev toon tema hääles oli säi-
linud.

Aeg-ajalt pikkis ta lausesse
mõne venekeelse sõna,mis väl-
jendasmõnevõrra täpsemini se-
da, mida ta ütelda tahtis.

Tädi, kelle käpp oli taas teel
röstri poole, tõmbas jäseme ta-
gasi ja vaatas üllatunult Motjat.
„Mis mõttes näljastreiki?” pä-
ris ta.

„Ma ei sjoo ega joo,” sõnas
Motja.

„Jooma pead ikka,” pistisTä-
di vahele. „Ega sa joomatasaa!”

„Ega sjoomata ka saa,” käuk-
satas Motja solvunult.

„No aga kuidas siis?!” ei saa-
nud Tädi enam millestki aru.

„Ma sjoon salaja,” teatasMot-
javõidukalt jaasus tuunikalapas-
teedi kallale.

„No aga pererahvas junäeb,
et toit väheneb,” lausus Tädi.„Ja
alla sa ka eivõta!”

„Ei njae,”mugises Motja puna-
se vaagnakohalt. „Egapererahvas
tea,kumb sjoob. Pererahvas ar-
vab, et sina sjood, sul onhea isu!
Pererahvas ei saa tuhkagi aru! Ja
muidugi eivõta ma alla. See veel
puuduks! Pasteedima juba võitle-
sinvjalja, sest pererahvas pani tja-
hele, et ma pappi ei sjoo!”

Tädi andis alla ja lõi käpaga.
Kui laps tahtis salaja näljastrei-
ki pidada, las ta siis pidas. „Siis
pasteet ikkagi maitseb sulle?!”
mühatas ta.

„Ei maitse,” pugises Motja, suu
täis. „Masjoon sedaka salaja, kjull
siis tulevadkalamaimud.”

Tädi mühatas, pööras pilgu
uuesti röstrile ja sirutas esikäpa
välja. Partsti! kukkus röster põ-
randale, nii etMotja hüppas toi-
dukausikõrvalt ehmatusest õhku
jakräunatas. Vaagnast haugatud
pasteedikamakast tema lõugade
vahelpudenes pool põrandale.

„Jeesus, Maarja ja Joosep!”
hüüatas hirmsa müra peale uk-
seauku ilmunudpererahvas, kui
oli tuvastanudaknalaual troo-
niva ilmsüütu olemisega Tädi,

kes silmitses siiralt üllatunud
ja puhtsüdamlikul, aganagu ka
veidi süüdistaval ilmeläsja ma-
ha prantsatanud köögiriista. Oli
täiesti selge: Tädi ilmerääkis sel-
lest, et pererahvas ei peaks ak-
nalaualeasetama sealtmaha sa-
davaid jakasse ehmatavaidko-
dumasinaid.

Jahmunult ei silmitsenudpe-
rerahvas aga hoopiskimitte Tä-
dikest jaröstrit, vaid toiduvaag-
na ette tardunud Motjat, pasteet
lõugade vahel tilpnemas. Motja
näoilmeväljendas äärmist koh-
metust, nagu oleks tegu mõne
vorstivargusel vahele jäänudhul-
kuva isendi, mitte näljastreiki
alustanud üllaroomlasega.

„Oh kui tore, et Motja sööb
pasteeti,” rõõmustaspererahvas,
kes oli jubamõndaaega Motjat
kahtlustanud isutuses, olnud sel-
lepärast üsna mures jakaalunud
tõsiselt võimalust tuua kalamai-
me või isegi britlastekuivtoitu,

sest nälginud kass oli kahtlema-
ta hullemkui tüseduselekalduv
kass. Klunksti, neelatasMotja.

Rahulolev pererahvas patsu-
tas Motja pealage, korjas röstri
põrandalt üles, pani selle taga-
si aknalauale ja lahkus köögist.

Põntsti, hüppas röstri vastu
huvikaotanud Tädi aknalaualt
alla jasuundus kausi juurde,et
võtta lonks vett.Teel tuli tal möö-
dudaMotjast, kes meenutas si-
nisest marmorist tahutudüllast,
äärmiselt nördinudkuju.

„No mis on?!”päris Tädi ja
peatus.

„Sa rikkusid kõik jara!”kräu-
natas Motja ja hakkas pasteedi-
seid mokki noolima.

„Mis mõttes?!” imestas Tädi.
„Oma rjostra janjugimisega.

Njuud nadnjagid mind sjoomas,”
soigus Motja. „Njuud ei saa eluil-
maski kalamaimusid. Peameelu
lõpuni pappi sjooma!”

„Hkhmm,” tegiTädi kohme-
tult.

Rikutud päev
Mõnipäev kohe oli hull.Enamas-
ti ei viidanudhommikul sellele
miski, nii et päev algas rahus ja
üksmeeles nagu päev ikka.

See päev aga oli rikutud juba
hommikust saadik. Tädi jaMotja
ei olnud veel silmaluukegi õieti
lahti saanud ega palavus tuure
üles võtnud.Oli vaikne ja jahe,
aovalgus immitses tuppa. Pere-
rahvas kohmitses köögis, kust
tulvas värskelt jahvatatudkoh-
vi magusat lõhna.Korraga haka-
ti ukse taga lõhkuma.

Kõmm, kõmm, kõmm, tagus
keegi, nii et kassid viskusid eh-
matusest õhku.

Motja pidi peaaegu et maha
kukkuma arvutikotist, kus ta
und oli võtnud, Tädi partsatas
põrandale punasest tugitoolist.
Unineköhiv pererahvas pudenes
ehmunult esikusse.Sõber või su-
gulane ei saanud seal olla. Ris-
tiinimeneniimoodi ei tagunud,
aga siis tuli välja, et tagus küll.

„Kas kala tahate?” kostis tre-
pikojast kõmisev hääl.

See oli Arvo, kalur ja toru-
mees.Kummastkiametist eipi-
danud kassid lugu. Räime, mis
Motjale maitses,Arvo ei toonud,
ainult suuri ja söödamatuidka-
lu, ja torusidparandades tegi ta
alatikohutavat müra, nii et Ar-
vot pelgas isegi Tädike.

Järgneb

Jahmunult ei silmitsenud
pererahvas aga hoopiski mitte
Tädikest jaröstrit, vaid toidu-
vaagna ette tardunud Motjat.
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kuhu minna tEatEd

~ TERVIS ja SPORT
Fra Mare Day Spa basseini– ja
saunapark avatud iga päev 13–22.
Mereveebassein, terrassiga välibas-
sein, mullivann, merevaatega lebo-
la, 2 Soome sauna,aurusaun, sanaa-
rium, infrapuna– jasoolasaun.
Tel 472 4612, www.framare.ee.

SpaahotelliLaine vee– ja sauna-
keskus avatud iga päev 6–8 ja
13–22(leilisaun, aroomiaurusaun,
infrapunasaun, mullivann, bassein,
merevaatega puhketuba). Uus! Tree-
ningusaal (jooksurada, cross–trainer,
veloergomeeter, sõudeergomeeter)
avatud iga päev 6–22. Täpsem info
www.laine.ee või tel 472 4414.
Kanuumatkad Matsalus –

hinnad maas! Al 8eurost inimene.
www.naturetours.ee, tel 56950350,
raili@naturetours.ee

~ MEELELaHUTUS
FRA MARE À LA CARTE RESTO-
RAN BERGFELDT JA LOBBY–
BAAR (Ranna tee 2):P–n 12–23ja
R, L 12–24.Kolmapäeviti kl 20.30–23
mängib tantsumuusikat Rain Poolen.
L, 4. oktoobril mängib ansambel
Peeter Thomson. Info tel 472 4605,
503 7289, www.framare.ee

Restoran Blu Holm avatud E–n
12–23,R–L 12–24.
11.oktoobril esineb KARL MAdIS.
~ KOnTSERT
Haapsalu kultuurikeskuse ees
3. oktoobril kl 16 Paul Pinnale pü-
hendatud mälestuspingi avamine,
kl 16.30 PeeterKaljumäe kontsert
„Meenutades Paul Pinnat” kultuuri-
keskuse kohvikus. Üritus tasuta.

~ TEaTER
Haapsalu kultuurikeskuses 1. ok-
toobril kl 19 Rakvere Teatri lavastus
„8 armastavat naist”. Pilet 13/11
eurot eelmüügis kultuurikeskuses.
Haapsalu kultuurikeskuses 7. ok-
toobril kl 11nukuteatri lavastus
„Jussikese seitse sõpra”, pilet 5 €.

Vokaalsolistid Johanna Liiv jaKelli
Kibar, pianist Alari Tamm.
Üritus kõigile tasuta.

~ RaaMaTUKOGU
Läänemaa Keskraamatukogu:
lugemissaal, avalik internetipunkt
jakojulaenutuse osakond (Posti 3)
ja lasteosakond (Wiedemanni 11)
avatud E–R 10–18,L 10–15.Raa-
matulaenutuspunkt sotsiaalmajas
(Kastani 7) avatud T 14–17,R 11–14.
Vaata ka www.lib.haapsalu.ee

~ nÄITUSED
Kuke galerii (Karja 6):
T–R 12–17,L 10–14.

Haapsalu linnagalerii (Posti 3):
K–P 12–18.näitusel Andres Tali
valitud teoseid.

Iloni Imedemaa teemakeskus ja
mängutuba (Kooli 5) avatudK–P
11–17. Avatud LenaRevenko isiku-
näitus „Vaata, ma vaatan” 26. ok-
toobrini. www.ilon.ee.
Lasteraamatukogu
(Wiedemanni 11):Edgar Valter 85+
pereviktoriini küsimused, „Meieaa-
bits”, „Healasteraamat 2013”, „Igal
oma aabits”.

Kullamaa kultuurimaja galerii:
filmiarhiivi näitus „Eesti joonisfilm”.

Haapsalu kunstiklubi galerii
(Karja 16, Haapsalu): Taimi Unger-
soni, Kai Jeebergi, Kaja Kasemaa,
Ahto Laadoga jaÜlo Telgmaa pas-
tell-ja õlimaalidning akvarellid.
Keskraamatukogu (Posti 3): „Ta-
gasi Islandile”, „Hedwig Büll – Ar-
meenia emake”, käsitöönäitused:
„Elu teekond” n. Jampolskaja ja„Elu
ring” R. Lepp, vene rahvalikud ri-
tuaalrätikud.

~ MUUSEUMID
Haapsalu pitsikeskus (Karja 25):
T–R 11–18,L 11–15. 10.oktoobri-
ni avatudRõude Kangrupesa müü-
ginäitus.

Noarootsi vallas Saare külas on
avatud Lyckholmi muuseum koos
kohvitoaga K–P kell 10–18.Rühma-
del palume tulekust ette teatada tel
5698 8440. Kontaktisik Anu Kari.

Ants Laikmaa majamuuseum ja
park: avatud K–P 11–16.Avatud
Aide Leit-Lepmetsa tööde näitus
6. oktoobrini.

Hanila muuseum:
ettetellimisel tel 56219673,
www.hanilamuuseum.ee
Haapsalu raekoda (Kooli 2):
avatud K–P 11–17.näitused „Suvo-
rovi tänava naised” jauus püsinäitus
„Kuurortlinna teejuht” (avatud aasta
lõpuni). www.salm.ee

Lihula muuseum
Lihula muuseum on avatud ettetel-
limisel. Tel 523 4303.

Koela talumuuseum:
ettetellimisel tel 5661 3584,
5393 2922.

Haapsalu piiskopilinnus ja kon-
vendihoone avatud 30. septembri-
niE–P 10–18. Toomkirikus fotonäi-
tus „Kapiteelidesse peidetud lugu.
Arhitektuur kui ajalooallikas” avatud
septembri lõpuni.
Vt ka www.haapsalulinnus.ee
Raudteemuuseum K–P 11–16
www.jaam.ee

Rannarootsi muuseum: T–L 11–16.
www.aiboland.ee

~ KULLaMaaL
Kullamaa kultuurimajas 1. ok-
toobril kl 19 rahvusvahelisele muu-
sikapäevale pühendatud laulude
õhtu „Kel on laulud laulda”.

LAHTISTE uSTE PäEV
AS HOOLEKANDETEENuSED
uuEMõISAKODuS

1.oktoobril on ASi Hoolekande-
teenused Uuemõisa Kodus lahtiste
uste päev, kuhu on oodatud kõik
huvilised kl 14–17.

Asumeaadressil neeme tänav 5,
Uuemõisa. Lisainfo on kodule-
hel www.hoolekandeteenused.ee/
uuemoisa/ uudiste all.

AS Hoolekandeteenused

LääNEMAA KäSITöö LIIDu
SüGISENE KOHTuMINE

2. oktoobril kell 17 on Paliveres
Läänemaa Käsitöö Liidu sügisene
kohtumine „Ring ümber Läänemaa
käsitöö”.

Kogunemine U-Stuudios.
Oodatud on kõik käsitöölised ja
huvilised!

Üritus on tasuta jakestab
orienteerivalt 2 tundi.

Läänemaa Käsitöö Liit

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

LÄÄNEMAA KRIISIABIKESKUSE NÕUSTAMISKABINET
Kastani 7, 90508 Haapsalu

Psühholoogilinenõustamine: E 17–19
T 10–12
K 17–19
N, R – aeg kokkuleppel,5159572
L 14–16

Kriisiabi mobiiltelefon – 5393 5121, 515 9572
TRE/holistiline teraapia(etteregistreerimine5159572, tasuline)
TRE (TraumaReleasing Exercises – trauma vabastamiseharjutused)

JuriidilinenõustamineE 10–14

Info ja eelregistreeriminetelefonil 475 7555.
Meie koduleht: www.hot.ee/kriisiabikeskus/

Alates 1. veebruarist 2014 onnõustamisel omaosalustasu5 €,

v.a vähekindlustatud, töötud, eriolukorrad.
Väljaspool vastuvõtuaega helistades jätkeoma teade ja telefoninumber

automaatvastajale475 7555, Teiega võetakseühendust.

Kui soovid toetadameie tegevust – MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskuse ak nr
EE671010220009489010,
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Müüa soodsalt sauna-ja suitsuah-
jud, kaminad, pliidid jaboilerid.
Paigaldus. Tel 505 4355.

Müüme põranda-, voodri-ja ehitus-
laudu mitmes laiuses. Vedu tasuta.
Tel 5064651.

Küttepuu, kuiv või toores, niilahti-
selt kui ka võrgus. Kõdusõnnik 30
kg. Tel 5238852, 4733301.
Tammaru farm,www.tg.ee.

Kuiv puu 37 €/rm ja metsakuiv puu
32 €/rm,mitmes pikkuses. Vedu 3–7
ja 10rm kaupa. Tel 5055203.

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja
kaminapuud ning pakitud turba-ja
puidubriketti. Kohalevedu tasuta.
Tel 5238503.

Kütte-ja kaminapuud, lahtiselt ja
40 l /60 lvõrgus, puidubrikett, 10–
30 cmklotsid 40 l võrgus, tulehaka-
tis 40l võrgus ja saepuru kotis.
Tel 5018594, kaminapuud. com.
Meie sõidame 12 kuud aastas.

Küttepuud: 50 cm kuiv lehtpuu al
40, toores lehtpuu al 30, metsakuiv
okaspuu al35 €/rm. Tarne al 10rm,
vedu hinnas. 3meetrised küttepuud,
tarne al30 tm, hind kokkuleppel.
Tel 5024895.

Müüa halupuud. Tel 5664 3973.
www.halud.ee.

Nigula Saeveski müüb ehituslikku
saematerjali jaküttepuid (konteine-
ris). Ka saagimisteenus.
Tel 5020531 ja 502 1792.

Müüa pakitud turba-ja puidubriketti
koos veoga, soovi korral ladustame.
Tel 5078754, www.briketivedu.ee.

Müüa märga jakuiva sanglepa, lepa
jakase küttepuud. Hind kokkuleppel.
Vedu hinnas. Tel 5343 0708.

Müüa ehituslikkusaematerjali ning
voodri-ja põrandalauda.
Vedu tasuta. Tel 5282268.

Armatuurraud, -võrgud ja -karkassid.
armer@estpak.ee, tel 5159623.

Küttepuude müük (lehtpuu). Pikkus
30 cm, 40 cm ja50 cm vastavalt
ostja soovile.Hind alates 28 €/rm.
Tarne alates 5 rm. Hind koos kohale-
veoga Haapsalu linna piires.
E–R kl 9–17.Tel 5668 1436.

Müüa freesasfalti jakillustikku Lää-
nemaa jäätmejaamas E–Rkl 9–17.
Feralmet OÜ, teave tel 5668 1436.

Müüa küttepuud, kaminapuud (lepp)
30 cm. Võrgus jaka lahtiselt.
35 €/rm. Väikseim kogus lahtiselt
5 rm. Tel 5812 2035.

Müüa loomasõnnikut. Kohaletoomi-
se võimalus (koorem 2,5 tonni).
Tel 56679495.

Müüa sõelutudmulda, täitemulda,
liiva jakillustikku koos kohaleveoga.
Tel 5078596.

Müüa küttepuid: lepp 30, segapuu 30,
saar 31, must lepp 31 jakask 37
€/rm. Kuiv puu: okaspuu 33,segapuu
35, segalehtpuu 36, lepp 37,saar 38
jamust lepp 40 €/rm. Kriske OÜ.Puu
koju 2–5 päevaga. Tel 5648 6058.

Müüa liiva,kruusa ja sõelutud mul-
da Küünimäe karjääris Nõva vallas.
Teave www.varikuliiv.ee või
tel 513 1641.

Haapsalu Veevärk müüb
kompostmulda. 4 tonni linna pii-
res (haarab ka Uuemõisa,Kilt-
si,Paralepa ja Valgevälja) koos
veoga 22,40 €. Info ja tellimine
473 5018 või 514 5857.

Müüa 30 ja 50 cm küttepuid, hind al
30 €/rm,ning 6 ja8mm puidugraa-
nulit. Tel 507 8596.

OST
Antiigiäri, Posti 31, ostabpilte,
postkaarte, kelli, aumärke, ehteid,
rahasid, kulda, hõbedat jm vanavara.
Maksame kohe. Hindame tasuta.
Tel 5648 2702.

Vanametalli ost ning olme-ja
ohtlike jäätmete vastuvõtt Pul-
lapääl Läänemaa jäätmejaamas.
Tõstukauto teenus, metalli lõikami-
ne. E–R kl 9–17,L 9–14.
www. feralmet.ee. Tel 5668 1436.

Musta ja värvilise vanametallikok-
kuost aadressil Tööstuse 11, Haap-
salu. www.rauaspets.ee.
Teave tel 58376276.

AUTOD
Müüa traktoreid T 40, T 40AM,
MTZ 820, MTZ 52 ja MTZ 80.
Tel 5805 5489 ja502 1476.

Müüa traktorite uusi rehve jakasu-
tatud varuosi.
Tel 5805 5489 ja502 1476.

Sõiduautode tellimine jakohale-
vedu Euroopast.
Tel 517 7323 ja 502 1476.

KINNISVARA

Triovara Halduse OÜ
ostab põllu-ja

metsakinnistuid üle Eesti.
Tel 507 2231.

Posti 21, Haapsalu,
www.aarete.ee

KINNISVARATEHINGUD
ja HINDAMINE.

Tel 4734376 või 4734607.
HilleKanter – 515 2537
Silvi Merilo –522 9958
Arne Simm –5646 7357

Ostame põllu-, heina-ja metsa-
maad. Parim hind. Tel 518 2706.

OÜ Estest PR ostabmetsa-ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile anda2toaline korter Haap-
salus. Tel 53495892.

Müüa soodsalt Taeblas 2toaline
möbleeritud korter (2/3, keskküte,
san.remont tehtud), hind 5900€.

Info: Kinnisvara Vahenduskeskus, tel
503 5934, kvkeskus@timelytrans.ee

Müüa 3toalinekorter Haava täna-
vas. Vajabremonti. Hea planeering
ja vaade. Korter tühi jakohe saada-
val. Tel 5624 1810.

TEENUS
Korstnapühkimisteenus.
Tel 5567 4532. Helistada E–R
kell 8–17!

Ehitusfirma
Developing OÜ

*katuse renoveerimine,
* fassaaditööd,
* majade ehitus,
* üldehitus.

Tagame kvaliteedi. Pakume
koostööd korteriühistutele.

Tel 53737796.
www.developing.ee

Turvaline pandilaen sularahas
kätte mõne minutiga! Tuleküsi pak-
kumust! T–R 10–18,L 10–15.
Laenugrupp Lääne OÜ, Posti 5.
Tel 4737507.

Ehitus-ja remonditööd.Katuseehi-
tustööd.Tel 53477919.

Rakkekaevude puhastamine.
Tel 557 4792.

Puurkaevude puurimine japrojektee-
rimine. Vee-ja kanalisatsioonitööd
ning septikute paigaldus.
Tel 5217415, 5042999,
www.baltipuurkaev.ee

Korstnatööd (ehitus, remont, taasta-
mine), tõmbeprobleemide kõrvalda-
mine jaküttekollete remont.
Tel 5801 1183.

Puurkaevude projekteerimine japuu-
rimine, vee-jakanalisatsioonisüs-
teemi rajamine, septikute japumpa-
de paigaldus. Tel 55694310,
www.puurvesi.ee.

Ehitusfirma R&O EhitusOÜ. Kõik
ehitus-ja remonditööd: fassaadid,
katused, terrassid, saunad, korrus-
majade trepikojad jne.
Tel 58575060. www.lihulaehitus.ee.
Tööd väikelaaduriga (kaeve-ja puu-
rimistööd, täitematerjali vedu,pin-
nase tasandamine jms) javeoteenus
kaubikuga. Vaata www.ipmet.ee ja
küsi lisa tel5590 9494.

Ohtlike puude eemaldamine ning
okste ja võsa lõikus. Töötame 7 päe-
va nädalas. Välismaal omandatud
pikaaegne kogemus. Soodne hind ja
kiire teenus. Helista julgelt jaleiame
lahenduse. Tel 5623 0373. Randy.

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968 ja 5340 2068.

Kaeve-ja planeerimistööd kopplaa-
duri ja ekskavaatoriga.
Tel 507 8596.

Ahjud, pliidid jakaminad.
www.ahjukeskus.ee, tel524 6837.

Fekaalivedu, kaevetööd, septiku-
te paigaldus jaliiva müük. Teenused
saadaval ka nädalavahetustel. Info
ja tellimine+372 5846 1111.

Tootja Läänemaal valmistab klaas-
plastist septikuid jamahuteid. Kae-
ve-ja planeerimistööd kopplaaduri-
ga. Tel 551 0428, ain.raali@mail.ee.

Teostame võsaraietkraavide puhas-
tamisel giljotiini abil, alusmetsa pu-
hastusraiet, ostame väheväärtusliku
lehtpuu metsa raiet.
Võsaabi OÜ, tel 5551 1143.

TÖÖPAKKUMINE
OÜ Helm otsib oma ridadesse
üldehitustöölisi. B-kategooria juhilu-
ba vajalik. Teave tel 5666 0149või
info@helm.ee

Haapsalu Uksetehas
otsib oma meeskonda

CNC pingioperaatorit.
Operaatori töö on töötluskeskuse

seadistamine ja arvutipõhine
juhtimine.

Kandidaadilt eeldame:
•tehnilisttaiplikkust ja jooniste
lugemise oskust
•kasuks tulebpuidualane erihari-
dus või varasem töökogemus
puidutööstuses

Ettevõte pakub:
•pikaajalist stabiilset töösuhet
•häid töö-ja olmetingimusi

Palun saata CV hiljemalt
1.oktoobriks piret@uksetehas.ee
või Masti 8,90401 Uuemõisa,

Läänemaa.

Ehitusfirma otsib üldehitajaid jaabi-
töölisi. Tel 5666 2377.

Töö Soomes kahele MIC-MAC kee-
vitajale. Tel 5845 5548.

Villa& Restoran SOFFA (Posti 1,
Haapsalu) võtabpõhikohaga töö-
le kogemustega koka. Töötasu kok-
kuleppel. Nõutav CV esitamine. Kon-
takt telefonil473 4000 ja
e-aadressil soffa@soffa.ee.

METS
Ostame metsamaterjali

Rohuküla sadamas.
Abi raietöödel, veovõimalus.

Kiire tasumine.
Tel 523 7459

e-post eero@laanemetsa.ee
www.laanemetsa.ee

OÜ Landeker ostab
metsakinnistuid.

Tel 5110415 ja 517 9866.

Promets OÜ ostab metsakinnistuid
jaraieõigust parima hinnaga Lääne-

maal. Tel 55919930, e-aadress
info@promets.ee.

AS Metsä Forest Eesti ostab kasva-
vat metsa, metsamaad, palki japa-
beripuitu, küttepuitu jaraidmeid.
Tel 523 7944.

MITMESUGUST
Kaardid ennustavad, helista tel
900 1727,kogenud ennustajad 24 t,
ka mobiiltelefonilt, h 1,09 eurot/min.

Toimetus kuulutuste sisu eest
ei vastuta.

KIRIKU TEATED
EELK KogudusEd
HAAPSALU T, 30. septembril kl
19 toomkoori proov (Jaani saal).
K, 1. oktoobril kl 13ülemaailmse
muusikapäeva kontsert (tasuta,
toomkirik);kl 16.30 jaanimardi-
kate laulutund; kl 18koguduse
kool (Jaani saal). N, 2.oktoobril
kl 17.15 õhtupalvus (toomkirik).
R, 3. oktoobril kl 9 hommikupal-
vus; kl 13.30 teetund;kl 17sega-
koori proov meestele (Jaani saal).
P, 5. oktoobril kl 11 jumalateenis-
tusarmulauaga; kl 12.30 leeritund
(toomkiriku käärkamber). E, 6. ok-
toobril kl 18segakoori proov (Jaa-
ni saal). Koguduse kantselei, Koo-
li6, avatud E,K jaR 9–15.Kasu-
tatudriiete müük avatud E, K jaR
9.30–13.30.
Tel 528 0635; haapsalu@eelk.ee,
koduleht http://haapsalu.eelk.ee/.
HANILA P, 5.oktoobrilkl 15.30
jumalateenistus.
KARUSE P, 5. oktoobril kl 14 ju-
malateenistus.
KIRBLA P, 5. oktoobril kl 14 ju-
malateenistus.
KULLAMAA P, 5.oktoobril kl 11
jumalateenistus. Koguduse kant-
selei avatud K kl 11–14. Õpetaja
tunnid kantselei lahtiolekuaega-
del. Koguduse koduleht internetis
www.eelk.ee/kullamaa/.
Tel 553 0045.
LIHULA P, 5.oktoobril kl 11 ju-
malateenistus armulauaga.
LÄÄNE-NIGULA N, 2. oktoobril
kl 9.30 hommikupalvus; kl 10 eri-
vajadustega rühma väljasõit. P, 5.
oktoobril kl 10.30 täisealiste lee-
rikursuse algus; kl 12 jumalatee-
nistus armulauaga.
MARTNA P, 5.oktoobril kl 13 lõi-
kustänupüha jumalateenistus ar-
mulauaga (kirik). Kantselei jadia-
kooniaannetusmüük avatud R kl
9–13.Õpetaja kõnetund R kl 11–13.
MÄRJAMAA P, 5. oktoobrilkl 11
missa.
RIDALA N, 2.oktoobrilkl 19 koo-
riproov kogudusemajas. P, 12. ok-
toobril kl 13 lõikustänupüha ju-
malateenistus armulauaga (ko-
gudusemaja). Kantselei avatud T
kl 15–18.
VORMSI P, 12. oktoobril kl 11
lõikustänupüha jumalateenistus.

EK PaLivErE
vabaKogudus
P, 5. oktoobril kl 11 jumalatee-
nistus.

baPtisti KogudusEd

HAAPSALUK, 1.oktoobril kl 19
piiblitund. R, 3. oktoobril noorte-
õhtu.P, 5.oktoobrilkl 10 juma-
lateenistus. E, 6.oktoobril kl 18
palvetund. Pastori tel 475 7856,
515 9663.
LIHULA P, 5. oktoobrilkl 12 ju-
malateenistus.
VORMSI P, 5. oktoobril kl 11 ju-
malateenistus.
SUTLEPA P, 5.oktoobrilkl 13 ju-
malateenistus.
RIDALA N, 2. oktoobril kl 19osa-
dusõhtu.P, 5. oktoobrilkl 11.30
jumalateenistus.

sEitsmEnda PäEva
advEntistidE
HaaPsaLuKogudus
R, 3.oktoobrilkl 18palvekoos-
olek. L, 4. oktoobril kl 11piibli-
tund;kl 12 jumalateenistus.

EmK HaaPsaLu Kogudus
P, 5. oktoobril kl 11 jumalatee-
nistus.

EEvL HaaPsaLu
Kogudus
P, 5. oktoobril kl 11 jumalatee-
nistus.

EKnK KogudusEd

HAAPSALU P, 5. oktoobril kl 15
venekeelne jumalateenistus.
LIHULA T, 30. septembril kl
18.30palvekoosolek. P, 5. oktoob-
ril kl 11 jumalateenistus. Kantse-
leiavatud T 14–17.30.
PALIVERE K, 1.oktoobrilkl 18
palvekoosolek. P, 5. oktoobril kl
12 jumalateenis tus.

HaaPsaLu õigEusu
Kogudus
L, 4. oktoobril kl 18õhtune teenis-
tus. P, 5. oktoobrilkl 9 liturgia.

EaõK HaaPsaLu
Kogudus
P, 5.oktoobril kl 10 liturgia.

Siiras kaastunne
perekond Saarkoplile

kalli abikaasa, isa ja vanaisa
arvi saarkopli

kaotuse puhul.

Margus jaHelle

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...
Tuul puude ladvus tasakiigub,
me vaikses leinas langetame
pea...

Mälestame kallist
arvi saarkopliT.

Südamlik kaastunne
omastele.

Maire ja Jaanning
Tiina ja Margus peredega

Teatame kurbusega,
et lahkus abikaasa, isa, äi,

vanaisa ja vanavanaisa
arvi saarkopli

14.8.1939–26.9.2014.

Leinavad omaksed

Ärasaatmine
4. oktoobril kell 11kodust

Leediküla kalmistule.

Las küünlasära mälestusi paitab
ja vaikselt kaotusvalu
leevendada aitab...

Südamlik kaastunne
Silvale kalli abikaasa

arvi saarkopli
surma puhul.

Prk Sass, Valve,Lembit,
Inga jaVillu

Las küünlavalgus mälestusi
paitab
jakaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne
Eldur Lepikule kalli ema
EnDla lEpiku

kaotuse puhul.

Lehte, Alayn ja Marek

Head klassivenda ja
lennukaaslast

ilmar vaabEliT
mälestab

Haapsalu I Keskkooli 52. lend
jaklassijuhataja Tea–Mall

Ungert.

Ülo iiDEl
Mälestame sõbralikku
ja abivalmis naabrit.

Meie kaastunne lähedastele.

Naabrid Sepa talust

kalEv klis
30.1.1965–28.9.1994.

Unustamatut klassivenda
mälestavad klassikaaslased ja

klassijuhataja
Haapsalu I Keskkoolist.

Sügav kaastunne
Silva Saarkoplile

abikaasa
kaotuse puhul.

Aili, Jüri, Angela ja

Sügavkaastunne
Ainile perega isa

arvi saarkopli
surma puhul.

Marika ja Mati

Lõppenud tööd–tegemised
maises elus.
Saatus taevateele viinud sind.

arvi saarkopli
Jäämemeenutama üht

huumorimeelset jaabivalmis
inimest. Siiras kaastunne

lesele japojaperele.
Prk Karjad

Mälestan tädipoega
arvi saarkopliT.

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele.

Erika

Avaldame kaastunnet
Ainile perega kalli isa

arvi saarkopli
surma puhul.

Kolleegid OܖstMorobell

Avaldame kaastunnet
Ainile perega kalli isa

arvi saarkopli
surma puhul.

Heli ja Ülo peredega

Avaldame sügavat kaastunnet
Ain Saarkoplile

isa
surma puhul.

Jaan, Rünno, Reimo,
Vladimir, Aleksei,

Alar ja Vello

Mälestame head ja
abivalmis naabrimeest

arvi saarkopliT.
Avaldame kaastunnet

lähedastele.

Valja, Harri jaRaivo peredega

Reakuulutus (kuni 4rida): Tööpakkumine, mets, kinnisvara, koolitus 3,60 eurot; autod 3eurot; müük, loomad, teenus 2,58 eurot; ost, mitmesugust, soovin üürida 2,28 eurot; tööotsimine 1,92 eurot. Kood 1 euro. Raamiga kuulutus 0,96 eurot/cm2, logoga 1,02 eurot/cm2, kordus 20% odavam. Leinakuulutus 6 eurot, topeltsuuruses 12 eurot. Matuseteade (topeltsuuruses) 6,90 eurot. Õnnitlus: väike8,4 eurot ja topeltsuuruses 12 eurot.Teated 0,48 eurot/cm2, kordus 20% odavam.
Raamitud teade 0,66 eurot/cm2, kordus 20% odavam. Kuhu minna 0,30 eurot/cm2. Avatud E–R kl 8.30–17, tel 4737111, faks 473 7040, e–post info@le.ee



REKLAAM

VIIMANE VEERG
Haapsalu võõrustas rahvusvahelist konverentsi
Paarikümne riigi ornitoloogid arutasid möödunud
nädalavahetuselHaapsalus, kuidas kaitstakurvitsa-
liste seltsikuuluvaid kahlajaid. „Arutati, kuidas rah-
vusvahelistkoostööd tõhusamaks muuta,” ütles or-
nitoloogTarvo Valker.

Paljud kahlajad pesitsevad Matsalus ja Noaroot-
sis,kuid talvituvadLääne-Aafrikas või Aasias. Valker
ütles,et Eestis onkahlajail paremkui talvitusaladel,
kus nad on intensiivse põllumajanduse tõttukaota-
tud elupaikade pärast suuremas ohus.

Kahlajaid onEestis ligi 25 liiki. Nendeseas onka
Ikategooria kaitse all olevad tutkas janiidurüdi,kel-
lele on Eesti väga tähtispesitsuspaik. Eestis oli kahla-
jate töörühmakonverents esimest korda.

Juhan Hepner

ARVO TARMULA
8 Lääne Elu 30. september 2014

ILMAENNUSTUS

Kärdla
12

Kuressaare
12

Haapsalu
12

Tallinn
12

Rakvere
12

Kullamaa
13

Virtsu
12

Narva
11

Rapla
13

Pärnu
13

Paide
13

Viljandi
13

Täna Läänemaal
Vähese pilvisusega sajuta ilm.
Puhub loode-ja põhjatuul 6–11 m/s.
Õhutemperatuur on 12kuni 13kraadi. EMHI

öö päev
Kolmapäev ReedeNeljapäev

Jõgeva
12

Tartu
12

Räpina
12Valga

13
Võru
12

6°…13°3°…13°3°…12° Laupäev 3°…13°

muutlik tuul
2–7m/s

muutlik tuul
1–5m/s

lõunatuul
1–7 m/s

lääne-, loodetuul
1–7m/s

VEHKLEMINE
SPORTMÄNGUD
Haapsalu põhikooli võimlas

1. – 2. klass tüdrukud, poisid (sportmängud)
E, T, K, N kl 14.30–15.30

3. – 5. klass tüdrukud, poisid (vehklemine ja sportmängud)
E, T, K, N kl 15.30–17.00

6. – 12. klass tüdrukud, poisid (vehklemine ja sportmängud)
E, T, K, N, R kl 17.00–19.30

tühjaks?täna!
jubajäi toimetusestElu Postist.postkast 7222Lääne saab 473

Eesti

Telli Tellida
või

telKas

Lihulas nüüd avatud
PÕHJALA TEHNO OÜ

TEHNOÜLEVAATUSPUNKT

Lahtiolekuajad
E–R kl 9–18
L kl 9–15

Lihula
Penijõe tee 3
Tel 472 0875

info@pohjalatehno.ee

Treenerid
Helen Nelis-Naukas
Peeter Turnau

Peeter Nelis
Brit Ojamu

AASTA LÕPUNI SOODSAD HINNAD!Läänemaa
Spordikool

Meie esimene

MILJON
18.oktoober 19.00Pürksi Kultuurimaja

PIRJO LEVANDI, TÕNU KILGAS,
MERILIN KIRBITS, MADIS MILLING

Piletid müügil Piletilevis jakohapeal.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja JuhatuseKompetentsikeskus OÜ
koostöös Läänemaa Arenduskeskusega

kutsuvad alustavate mittetulundusühenduste juhte ja asutajaid ning
tegutsevate ühenduste uusi juhatuse liikmeid

www.le.ee

MITTETULUNDUSÜHENDUSTE
BAASKOOLITUSELE

Koolitus koosneb kolmest päevast
1.Elujõulise ühenduse kavandamine
2. Ühenduse tegevuste käivitamine
3. Ühenduse majandamine ja rahaasjad

Koolitajad on kogenud praktikud
Kaidi Holm ja Siiri Einaste

Koolitus on tasuta
ning osalejate valik

tehakse täidetud
motivatsiooniankeetidepõhjal.

Täpsem info koolituse kohta koos
motivatsiooniankeediga

http://mty.arenduskeskused.ee ja www.lak.ee

Toimumisaeg: 10.–11. oktoober ja
18. oktooberkell 10–17,

Haapsalu Kultuurikeskuses
Posti 3, Haapsalu

Motivatsiooniankeete saab täita 1.oktoobrini.
Lisainfo Läänemaa Arenduskeskus,
tiina@lak.ee, 5635 2591
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