
HIND 1,35 EUROT

Kas Eesti 
on kaitstud?

Meil on vähe sõdureid ja raskerelvas-
tust. Ämari hävitajate kaitsmiseks 
pole püsivat õhutõrjet. Millele tugi-
neb Eesti kaitse, selgitab kindral-
major Veiko-Vello Palm.

Kõik ei saa 
kriisiajal 
gaasi

„Seal vägistati naisi, 
seal tapeti ja piinati”

Seadusemuudatusega 
määratakse, keda kriisiolu-
korras gaasiga esmajärje-
korras varustatakse.

Eesti Päevaleht käis genotsiidi läbi 
elanud Ukraina linnas Butšas.

ÄRILEHT

SÕDA UKRAINAS

SUUR LUGU

LIFE Connecti ng Meadows
LIFE IP CleanEST

LIFE Happyfi sh
LIFE IP ForEst&FarmLand

Flying Squirrel LIFE
LIFE Revives

LIFE Mires Estonia
LIFE UrbanStorm

WOODMEADOWLIFE
CoastNet LIFE

Põnevaid ja jõukohaseid tegevusi jagub kogu perele. 
Milline hea võimalus:
• minna metsamatkale lendorava radadele (Ida-Viru mk);
• avastada Muhu pärandkooslusi läbi virtuaalsete 

matkaradade (Saare mk);
• järele proovida, kui sügavale laukasse on võimalik taastatud 

Soosaare soos vajuda (Viljandi mk);
• kuulda sademeveeprobleemidest ja nende looduspõhistest 

lahendustest Viimsi näitel (Harju mk);
• tutvuda kahepaiksete eluoluga Mädapea tammikus (Lääne-Viru mk);
• heita pilku varjatud veemaailma RMK Põlula kalakasvatuskeskuses 

(Lääne-Viru mk);
• nauti da hommikukontserti  koos pikniku ja mõti skeluga Nedrema 

looduskaitsealal (Pärnu mk);
• minna seikluslikule matkale Aidu karjääri (Ida-Viru mk);
• nauti da paadiretke Emajõel (Tartu mk);
• panna käed külge Pudisoo jõe talgupäeval (Harju mk)!

TÄHELEPANU:
Olete oodatud osalema 
„Avatud LIFE projekti de 
päeval“ 28. mail 2022 
erinevas paigus üle Eesti !

Üritused on TASUTA!
LIFE programmil täitub maikuus 30 tegutsemisaastat. 
Selle päeva tähistamiseks avavad 10 LIFE projekti  üle Eesti  
oma uksed ja kutsuvad kõiki huvilisi külla, et näidata,
mida nad meie looduse ja keskkonna heaks teinud on.

Erinevatesse sihtkohtadesse väljuvad eri piirkondadest tasuta bussid. 
Kohtade arv on piiratud, registreerimine avatakse mai alguses!

Täpsem info: life.envir.ee
Broneeri kuupäev varakult ja veeda koos pere ja 
sõpradega mõnus päev looduses!

Samal päeval on Eesti  Loodusmuuseumi ja AHHAA teaduskeskuse 
külastamine soodushinnaga. Kasuta kassas märksõna „LIFE30“.
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Jüri Leiten: 
Venemaal on palju 
kultuuriinimesi seotud 
meie kirikuga

KULTUUR

Kõik ei saa 
kriisiajal 
gaasi
kriisiajal 
gaasi
kriisiajal 

Seadusemuudatusega 
määratakse, keda kriisiolu-
korras gaasiga esmajärje-
korras varustatakse.

ÄRILEHT


