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Suurde väina Virtsu ja Kuivastu vahele kogunenud
suur hulk rüsijääd ei võimalda Muhu ning mandri vahelist jääteed niipea avada.
“Väga teravatipulist rüsijääd on kokku ligi nelja
kilomeetri ulatuses. Midagi
ei saa enne ette võtta, kui
soojalaine on üle käinud,”
ütles maanteeameti Lääne regiooni direktor Enn
Raadik.
Jää ei ole ka nii paks, et
võimaldaks freesiga minna läbisõidu jaoks rüsijääd purustama. “Lisaks
pole see töö majanduslikult
ökonoomne,” lisas Raadik.
Tema sõnul ei ole lähema
nädala aja jooksul kindlasti mõtet jäätee avamisest
rääkida.
Ilmajaama okeanoloogi Ivo Saaremäe arvates
tekkis rüsijää sellest, et
lõunatuul lükkas Liivi lahe
põhjaosas asunud triivjää
Suurde väina ja trügis seal
juba ees olnud kinnisjääle
peale. Saaremäe ei uskunud,
et rüsijää tekkimises võib
oma osa olla laevateel.
“Laev sõidab kanali sisse.
Muidugi, kui jää on vahepealt lahti, võib tuul sinna
ka rüsijää tekitada,” ei välistanud okeanoloog.
Rüsijääst lahtisaamiseks
on ainus võimalus pikalt
kestev sula. Ka jäälõhkuja võib rüsijää sisse kinni
jääda.
“Isegi sulailm ei saa rüsijääst kergelt jagu. Rüsijää
peab pikalt vastu ja võib,
olenevalt paksusest, kesta
kuni kevadeni. Kui merel on
rüsijää meeter-poolteist, siis
veealune osa ulatub kolme
meetrini,” rääkis Saaremäe.
Ilmajaama jääkaart näitas
eile Suurel väinal jää paksuseks 15–20 sentimeetrit.
Ahto Jakson

Toimetaja Mehis Tulk, tel 455 6064
e-post: mehis@meiemaa.ee

UUDISED

Priskille Lehtsaar – 100

Mustjala vallas Küdema külas elab tagasihoidlik ja armas vanamemm Priskille
Lehtsaar. Kolmapäeval oli memme väike
kodu siginat-saginat täis, nimelt sai Kille
(nii tuntakse teda rahvasuus) 23. jaanuaril
100-aastaseks. Vaatamata aastate koormale
on see suure pere üles kasvatanud naine väljanägemiselt väga nooruslik ja soliidne.
Ega Kille elu kerge ole olnud.
Ta on üles kavatanud kaheksa
last ja seda väga keerulistel ja
rasketel 40.–50-ndatel aastatel.
Abikaasa sai 40 aastat tagasi
õnnetult surma. Ise on ta las-

te kasvatamise kõrvalt teinud
eluaeg rasket kolhoositööd.
Öeldakse, et mis ei tapa, teeb
tugevaks. Kille on selle kohta
elav näide – 100 aasta jooksul on
ta vajanud haiglaravi vaid ühel

korral, eelmise aasta lõpul.
Sünnipäevaks olid koju tulnud vanamemme oma lapsed
ja kui neile lisada veel 13 lapselast ja 17 lapselapselast, siis
oligi see hubane maja rahvast
täis. Ja mis võikski ühele emale
veel suuremat rõõmu valmistada kui see, kui koju on saanud
tulla kõik sinu armsad lapsed,
nii suured kui väikesed.
Suurel juubelil käis sünnipäevalast õnnitlemas ka Mustjala vallavalitsus, kes kindlasti
soovis kohtuda ka järgmisel
sünnipäeval.
Soovime Priskillele seniks tugevat tervist ja päikselisi päevi!
Saima Lõhmus

Kristiin Koppelile Kuressaare
gümnaasiumi huvikoolist Inspira (juh Pilvi Karu).
Demovoorust jõudis kolmandale võistluskontserdile
aga kolm saarlast. 10.–12.
klasside arvestuses (18 osalejat) võistlevad laupäevasel
kontserdil Carmen Pajussaar ja
Aale Lember Kuressaare muusikakoolist (juh Kairit Sepp)
ning Grete Reinsoo Kuressaare
gümnaasiumi huvikoolist Inspira (juh Laine Lehto).
Huvitava faktina võib välja
tuua sellegi, et juhendajatena jõudsid lõppvõistlusele

Kuressaare gümnaasiumi ja
huvikooli Inspira vilistlased
Tuuli Rand ja Maria Väli.
Konkursil on pärast iga
võistluskontserti ette nähtud
tagasiside nii osalejatele kui
juhendajatele, mida jagab
Solistica konsultandina Sirje Medell. Tema peamiseks
ülesandeks on anda noortele
solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi
edaspidiseks.
“Kuna konkursile oli ikkagi
päris tihe sõel, siis pidasime
vajalikuks anda kõigil osalejatele väike tagasiside, mis
aitab neil edasi areneda,“ ütles
peakorraldaja Pilvi Karu.
Selleks soovi avaldanud
võistlejaid saadab bänd koosseisus Vladimir Võssotski

(klahvpillid), Marti Tärn (basskitarr) ja Tiit Kevad (löökpillid). Näiteks Teele Tilts saadab
ennast ise kitarril.
Laupäeval kell pool kuus
algavas finaalis selgub tõde,
mille selgitab välja “suur kõrv“
ehk žürii järgmises koosseisus:
Saaremaa ühisgümnaasiumi
vene keele õpetaja ja huvijuht
Diana Õun, helilooja ja muusik Urmas Lattikas, laulja ja
pedagoog Silvi Vrait, Stanford
Musicu esindaja ja Inspira kitarriõpetaja Heiko Liiv, Kuressaare gümnaasiumi vilistlane,
laulja ja saatejuht Teele Viira,
laulja, kitarrist ja helilooja
Arno Tamm, lauluõpetaja ja
koorijuht Thea Paluoja.
Anneli Tarkmeel

Konservatiivne Rahvaerakond otsib täna
Kuressaares rahvakoosolekul lahendusi
Täna peab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)
Kuressaares oma järjekordse
tutvustus- ja kõnekoosoleku,
kõnepulti astuvad selle erakonna juhatusse kuuluvad
juba kogenud poliitikud Mart
ja Martin Helme, samuti Saue
linnapea Henn Põlluaas.
Lisaks neile saab sõna ka
konservatiivide “pärismaala-

Kuressaare Tervisepargis
toimus läinud pühapäeval
rahvusvahelise lumepäeva
raames tervisespordisarja
“Liikudes tervemaks“ etapp,
kus kõigil talispordihuvilistel
oli võimalus kelgutada, uisutada ja suusatada.
Lumepäeval toimusid ka
mitmed võistlused. Pered
võistlesid kelgutamise teatevõistlustes ja suusatajad
esmakordselt ka suusasprindis.
Lumepäeva tuldi tähistama tervete peredega. Kolme
tunni jooksul osales erinevates tegevustes umbes 150
huvilist. Rahvusvahelist
lumepäeva tähistati kõikidel
kontinentidel, kokku 31
riigis. Eestis toimusid lu-

Suusasprindi
tulemused:
Tütarlapsed 1 km (1997. a sünd
ja nooremad): 1. Oona Koplimäe 7.28,7; 2. Katri Maripuu
8.42,0; 3. Kerttu Aru 9.29,0.
Poeglapsed 1 km (1997. a
sünd ja nooremad): 1. Ants
Vaher 3.17,3; 2. Silver Vahstein
3.37,2; 3. Martin Vesberg
3.42,2.
Naised 2 km V (1996. a sünd
ja vanemad): 1. Annika Vaher
6.21,5; 2. Anita Rahu 7.38,5; 3.
Õie Laurelle Väli 8.30,1.
Mehed 2 km (1996. a sünd ja
vanemad): 1.Tarmo Mändla
5.35,8; 2. Mairo Mändla 5.43,7;
3. Jüri Suluste 5.47,4.

mepäeva üritused SA Eesti
Terviserajad eestvedamisel
39 terviserajal.
Gunnar Usin

Marek Niitu segab
kannavigastus

Solistica lõppvoorus seitse saarlast
Eesti noored lauljad 13 maakonnast laulavad täna “mere
vagast va’ljuks“. Kell 9 hommikul algavad proovid, et siis
kell 17 avada Eesti noorte
lauljate konkurss Solistica.
Konkursi lõppvooru pääses
seitse saarlast.
Kokku kolmel võistluskontserdil alustavad esimesena
4.–6. klasside õpilased (14 osalejat). Saaremaad esindavad
Kerstin Tang Kuressaare gümnaasiumi huvikoolist Inspira
(juh Pilvi Karu) ja Anna-Lee
Schiff Kuressaare muusikakoolist (juh Kairit Sepp).
Teisel võistluskontserdil,
kus esinevad 7.–9. klasside
õpilased (16 osalejat), saab
samuti pöialt hoida kahele
saarlasele – Teele Tiltsile ja
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Kuressaare Tervisepargis
tähistati lumepäeva
FOTO: Saima Lõhmus

Virtsu-Kuivastu
jäätrassi rajamist
takistab rüsijää



sest“ mõttekaaslane Jaak Valge
ning võibolla võtab rääkida ka
“museaal“ Olavi Pesti. Mitte poodiumil, kuid kohal on
partei poolt ka nende esimees
Margo Miljand.
EKRE puhul on tegu erakonnaga, mis selle egiidi all
on tegutsenud ametlikult alles
kümmekond kuud. Partei on
saanud kaasavaraks suuresti

endise Rahvaliidu liikmeskonna (ligi 8000 liiget), kuid aastaga on lisandunud ka sadu nooremaid rahvuslasi (erakonnaga
on ühinenud Eesti Rahvusliku
Liikumise liikmeid.)
Erakonna moto on: Rahvas
eelkõige! Kui peab valima
poliitika ja rahva vahel, tuleb
valida rahvas; kui peab valima
enda ja rahva vahel, tuleb vali-

da rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma
rahvas, austades teiste rahvaste
samasuguseid õigusi.
Kõnekoosolek “Olukorrast
Eestis – mis on lahendused?“
toimub täna kell 17 Saare maakonna keskraamatukogu teise
korruse lugemissaalis. (www.
ekre.ee).
MM

USA-s Arkansase ülikoolis
õppiv Marek Niit on hädas
jalavigastusega ja peab paar
nädalat võistlemise asemel
ravile keskenduma.
Terviserike segas 25-aastast saarlast veidi juba eelmisel nädalal, kuid ta uskus,
et asi pole väga tõsine ja
lõi kaasa Texases toimunud
kolme NCAA tippvõistkonna
vahelisel jõuproovil, kirjutab
Õhtuleht. Paraku selgus, et
Niit oli vigastust alahinna-

nud: 400 meetri distantsi
läbis ta enda jaoks tagasihoidliku 48,11 sekundiga ja
teatejooksus enam startida
ei saanudki.
“Hetkel ongi seis selline,
et joosta ma ei saa, võtan
nüüd rahulikult ja keskendun
ravile,” tõdes Eesti 100, 200
ja 400 meetri rekordimees,
kes ei osanud täpselt öelda,
millest kannavigastus on
tingitud.
MM

EESTI
Ilves: oleme valmis
asjalikuks dialoogiks
Venemaaga
President Toomas Hendrik Ilvese sõnul
on Eesti alati soovinud Venemaaga häid suhteid
ja on valmis ka praegu asjalikuks dialoogiks.
“Eesti on alati soovinud Venemaaga konstruktiivseid,
heanaaberlikke ning vastastikku lugupidavaid ja kasulikke
suhteid,“ ütles Ilves BNS-ile kommentaariks Venemaa presidendi Vladimir Putini eilsele avaldusele.
Venemaa president Vladimir Putin kinnitas eile Eesti
suursaadikult Jüri Luigelt volikirja vastu võttes oma valmisolekut edendada Eestiga heanaaberlikke suhteid, teatas
Interfax. “Me oleme naabrid, meie huvid kattuvad paljudes
valdkondades. Ma teen ettepaneku kasutada see positiivne
potentsiaal ära,“ ütles Putin.

MAAILM
USA vallandab peatselt
maailma gaasiturul
revolutsiooni
USA-st peaks lähitulevikus kujunema kaalukas
gaasieksportöör, sellel oleks oluline mõju maailmapoliitikale ja Venemaa käitumisele energiaturul, kirjutab
Nordea panga nafta- ja makromajandusanalüütik Thina
Margrethe Saltvedt Dagens Industris.
USA on tõsiselt käsile võtnud kildagaasi tootmise. Selleks
loodud tehnika võimaldab toota ka naftat.
Aastal 2005 importis USA 60 protsenti vajaminevast naftast. Praeguseks on see langenud alla 50 protsendi. Aastal
2030 peaks USA importima veel 10–20 protsent naftast ja
seda eeskätt Kanadast.
Järelikult väheneb USA sõltuvus Nigeeria, Venezuela ja
Saudi Araabia naftast järsult.
“Sellel on oma julgeolekupoliitiline mõju. Kui USA
energiasõltuvus väheneb, siis ei ole teada, kas ta on valmis
läänemaailma sõjaliselt abistama sama palju kui seni,“
selgitas analüütik.
BNS

Lauamängude mitmevõistlus

Pühapäeval, 27. jaanuaril kl 10 toimub Kaali põhikoolis
Paul Antsaare mälestusturniir lauamängude
mitmevõistluse paarismängus (male, kabe, koroona).
Kaasa kii ja vahetusjalatsid. Lähem info tel 527 3715.

