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Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Päeval võib
kohati äikesevihma sadada. Puhub loodetuul kiirusega 3—9 m/s. Sooja on
18—22 kraadi. Veetemperatuur Viljandi järves on
18 kraadi. Päike tõuseb
Viljandis kell 4.10 ja loojub kell 22.26.

Ministeerium
toetab
mõisakoole

VILJANDIS

Viljandimaa mõisakoolidele tuleb Kultuuriministeeriumilt ligi veerand miljonit krooni lisatoetust, kogu
Eestis sai abi 25 projekti
veidi üle miljoni krooni
ulatuses.
Suurim summa, 100 000
krooni tuli Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile mõisa peahoone ahju ja lühtri restaureerimiseks.
«Olustvere mõisas on
teatavasti ahiküte ning saadava rahaga plaanimegi
korrastada ahje, eriti vestibüüli oma,» ütles teenindus- ja maamajanduskooli
direktor Arnold Pastak.
Tema sõnul on mõisa
üks murelaps peahoone
küttesüsteem. Mõnes ruumis vajavad ahjud remonti
ning mõnes toas pole neid
üldse. Pastaku arvates
oleks mõisale praegu kõige
olulisem terviklik küttesüsteem.
«Kui väljas on ikka miinus 25 kraadi, siis on mõisahoones päris jahe,» tõdes
direktor. «Korralik renoveerimisprojekt jääb paraku raha taha pidama.»
Suures kaminasaalis
rippuval algupärasel lühtril korrastatakse toetuse
abil elektrisüsteemi ning
vahetatakse pirnipesasid.
Viljandimaalt toetatakse veel Heimtali mõisa ringtalli restaureerimisprojekti ehitustehnilise ekspertiisi tellimist, milleks laekub
47 000 krooni. Suure-Kõpu
mõisakooli tutvustavate
meenete valmistamiseks tuleb 13 000 ning Suure-Kõpu
mõisa restaureerimisprojekti ehitustehnilise ekspertiisi tellimiseks ligi
70 000 krooni.
Mõisakoolide riikliku
programmi juhtkomiteele
tuli seekord 28 avaldust.

Margus Haav
margus@sakalakirjastus.ee

Tenniseturniir
Täna kell 11 algavad Viljandi tenniseväljakutel
Eesti grand prix’ sarja
kuuluva tenniseturniiri
Grand Hotel Viljandi
Open finaalid.

Tantsuetendus
akadeemias
Täna kell 20 algab kultuuriakadeemia mustas
saalis Prantsuse-Norra
tantsutrupi Company B.
Valiente etendus «Body
Business».

EESTIS
Algab Nargen Opera
festival
Sihtasutus Lootsi Koda
avab täna Naissaarel
kaks kuud kestva Nargen
Opera festivali, mille ajal
saab osa kuuest muusikaja sõnalavastusest ning
kontserdist. Festivali avaüritus on Veljo Tormise
muusikalise lavaloo
«Eesti naiste laulud» esietendus, mis valmis koostöös Von Krahli teatriga.

Külalised Hiina
ministeeriumist
Täna on Eestis viimast
päeva Hiina kaitseministeeriumi kuueliikmeline
delegatsioon. Visiidi käigus kohtutakse Kaitseministeeriumi kantsleri
Lauri Almanniga ning
arutatakse vastastikku
huvipakkuvaid julgeolekualaseid küsimusi ja
koostööprojekte.

NIMEPÄEVAD
Tänased nimepäevalised
on Viit, Viido, Guido,
Kuido ja Kuiko.

«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Võidutöös on arhitektid tulevase kaupluse fassaadi täis pikkinud vertikaalseid triipe, mis muudavad hoone teistest Lidli kauplustest erinevaks.
PAIK ARHITEKTID

Poekett plaanib triibulist maja
Viljandi kesklinna planeeritava Lidli kaupluse
hoone arhitektuurivõistluse võitis osaühing PAIK
Arhitektid, kes pakkus
välja triibulise maja idee.
Rannar Raba
rannar@sakalakirjastus.ee

Saksamaalt alguse saanud
odavpoodide keti Lidl Viljandi
kaupluse ehituse algusaeg ei
ole veel teada. Küll aga on üldjoontes selge, milline maja
praegu bussipargi käsutuses
olevale krundile kerkib ning
milliseks peaks aastate pärast
kujunema seda ümbritsev linnaruum.
Arhitektuurivõistlust korraldas linnavalitsus koostöös
Lidli Eestis tegutseva tütarfirmaga. Konkursi tingimused
töötas välja linn, kuid osalema
palutud neli firmat ja žürii liikmed valiti välja koos.
Linna peaarhitekti Marko
Männiku sõnul on linnal selles
kvartalis tehtava vastu suur huvi, seetõttu oli ka võistluse ülesanne tavapärasest laiem. Osalejad pidid lisaks 2300-ruutmeetrise kauplusehoone ka-

vandamisele näitama, millisena nad kujutavad ette kogu Tallinna, Savi, Uku ja Jakobsoni
tänava vahele jäävat kvartalit.

Mitu plussi
Peaarhitekt leidis võidutööl teiste ees mitu plussi. Näiteks oli PAIK Arhitektid paremini lahendanud parkimisplatside ja kõnniteede asetuse. «Läheduses on mitu müügikeskust ja turg, mistõttu on
tähtis, et kvartalit saaks mugavalt jalgsi läbida,» selgitas
Männik.
Ta tunnistas, et Lidli hoone
sisuline külg oli juba ette teada, sest kaubanduskontsernil
on müügisaali ruumilahendus
ja maht üsna täpselt ette antud.
Seega seisnes peamine küsimus maja paigutuses ja välisilmes.
Männiku meelest pole põhjust karta, et Lidl ehitab Viljandi kesklinna odavpoodide ketile omase ilmetu plekk-kasti,
sest võidutöö näeb ette väga
omapärast maja. «Pealegi andsime arhitektidele soovitusi,
kuidas tulemust paremaks
muuta,» rääkis ta.
Suur osa kõnealuse kvartali hooneid läheb lammuta-

misele. Näiteks tuleb üks sissesõidutee kohta, kus praegu
on bussipargi väravamaja.
Kui Savi tänava serv jääb esialgu tühjaks, siis Tallinna tänava poolt vaadates ei tohiks
midagi
märkimisväärselt
muutuda, sest seal asuvat miljööväärtuslikku madalate majade rida ei lubanud linn ümberkorralduste käigus puutuda.

Võistlusi võiks rohkem olla
Marko Männik leidis, et ettevõtjad võiksid uusi hooneid
ja nende ümbrust kavandades
julgemalt ideekavandite võistlusi korraldada.
Nii saab kõrvutamiseks mitu selget ja läbitöötatud lahendust, tänu millele on võimalik
kiiremini teha planeerimistoiminguid. Peaarhitekti arvates
on see tervitatav ka omavalitsuse seisukohast, sest nii suureneb kindlustunne, et tulemus on huvitav ja sobib ümbrusega.
Rahvusvahelise kaubandusketi Lidl siinne tütarfirma
ostis Viljandi bussipargi kinnistu ja kaks sellega piirnevat
krunti. Uku tänav 1-a, Tallinna
tänav 35 ja Jakobsoni tänav

ARVAMUS
Marko
Männik,
Viljandi
peaarhitekt
Lisaks Lidli kauplusele
näeb võidutöö kvartalis ette veel mitut uut hoonet ja
maa-alust parklat, kuid nende ehitamise vastu ei ole
esialgu keegi huvi ilmutanud. Seega jääb näiteks Savi tänava serv esimese hooga lagedaks, aga eks linn
arenegi järk-järgult.

15-a kinnistu eelmine omanik,
osaühing Helveko Ehitus müüs
need ära jaanuari lõpul.
Eelseisva kahe nädala jooksul saavad linnakodanikud
võistlusele esitatud töödega
tutvuda linnavalitsuse Laidoneri platsi maja teise korruse
saalis.
Täna kell 16 algab sealsamas eskiislahenduste avalik
tutvustamine.

Arnold Pastak

ARVAMUS
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PRÄÄNIK

Vastutav väljaandja Peep Kala
Peatoimetaja Eve Rohtla

Eesti peab hakkama
käituma riigina

Tivoli tuleb
T

ivoli eestvedaja ja linnajuhid on kinnitanud, et
inimeste öörahu ei rikuta, ning selle väite tõele
vastavust pole mõtet enne lõbustuspargi töölehakkamist kahtluse alla seada.
Nii või teisiti tuleks Männimäe elanikel varuda leplikkust ja kannatlikkust. Selge, et tivolist kostab kära,
kuid lõbustuspark tegutseb elamurajooni külje all kõigest neli päeva ja kolm ööd.
Kurjaks võib kodudes olevaid inimesi ajada see,
kui tivoli oma lubadustest kinni ei pea. Kui lärm ei
lõpe lõbustuspargis pärast kella 23, pole meelelahutajad kehtivaid reegleid ja antud lubadusi täitnud.
Loodetavasti aitab ümbruskonna elanikke sel juhul
politsei, kes peaks seaduste täitmise eest hoolt kandma.
Kõik see on spekulatsioon, sest nagu öeldud, pole tivoli veel midagi paha teinud ega öörahu rikkunud.
Kui kõik kokkulepped kehtivad, sobib Männimäe külje all olev plats rändavale lõbustuspargile väga hästi,
sest sinna on lihtne pääseda nii jala kui bussiga. Oleks
absurdne, kui lõbustuspark tuleks võimaliku õhtuse
kära kartuses viia linnast kaugele, nii et lapsed sinna
ei pääseks.

T

REPLIIK

Palju koledaid maju
Rannar
Raba
«Sakala»
433 0048

Põhjus on lihtne: nende
kaupluste eesmärk ongi pakkuda inimesele võimalikult
primitiivset ostukohta. Milleks näha vaeva fassaadi ja
interjööriga, kui klienti huvitavad üksnes säästutoodete hinnad.
Omaette lugu on siis, kui
need poed trügivad linnasüdamesse. Sellisel juhul peab
omavalitsus hoidma väga
ranget joont ega tohi lasta
ärimeestel tänavapilti rikkuda. Loodetavasti suudab Viljandi linnavõim Lidli puhul
seda joont lõpuni ajada.

RIIGIKOGU HÄÄLETUSTE loogika on tavainimese meelest ilmselt pisut äraspidine. Tihti hääletavad eelnõude menetlemise ajal poolt need, kes on tegelikult nende vastu, ja vastupidi.
Toon ühe näite. 10. mail
hääletas lapsele elatise tagamise seaduse menetlusel poolt 47
ja vastu 31 saadikut. Aga hääletusel ei olnud mitte eelnõu seadustamine, vaid ettepanek lükata lapsele elatise tagamise
seaduse eelnõu tagasi. 47 häält
tuli koalitsioonierakondadest
ja 31 opositsioonist.

Reet
Roos
Riigikogu liige
Res Publica

Eriti küüniline on tuua
puuduseks kohtutäiturite süsteemi kõlbmatus, jättes lapsed samasse süsteemi raha
ootama. Samuti on masendav
kuulata elatise saajate ringi
laiendamise vajaduse kohta
tehtavaid tühje etteheited
olukorras, kus keeldutakse
üldse kellelegi elatist maksmast.

SISULISELT TOETASID lapsele elatise tagamise seadustamist sellisel kujul Res Publica,
Isamaaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed
ning selle vastu olid Rahvaliidu, Keskerakonna ja Reformierakonna esindajad.
Nii langeski menetlusest
välja eelnõu, mille mõte oli, et
riik peaks tagama elatise lapsele, kelle ühelt vanemalt on
elatis kohtulikult välja mõistetud, kuid kes seda hoolimatuse, pahatahtlikkuse või majandusliku kitsikuse tõttu ise
maksta ei taha või ei saa.

MEENUTAN, ET lapsele elatise tagamise seadus on Res
Publica algatus, mille eesmärk
on tagada riiklikult elatis neile lastele, kelle üks vanem oma
seaduslikku kohustust ei täida.
Seda ka siis, kui üks lapsevanem on kadunud näiteks Venemaa avarustesse, Ukrainasse
või Ameerikasse või kui elatist
maksma kohustatud inimese
asupaik on küll teada, aga tema sissetulekud ja varaline
seis on nii kasinad, et sealt ei
ole võimalik kohustuse täitmiseks raha leida.

TÄNAN TAGANTJÄRELE kõiki saadikuid, kes sõnavõttudes
seda algatust tunnustasid ja
toetasid. Ometi on kurb, et
eelnõu jäi tegelikult toetuseta. Koalitsiooniparteide esindajate esitatud argumentide
põhjal pean tõdema, et praegune võimukoalitsioon ei suuda tõsta laste huve kõrgemale
oma poliitilisest mängukirest.

TÄNAVU KEVADEL oli Eesti
kohtutäiturite käes lahendamata ligi 12 000 elatisraha juhtumit, mis tähendab, et kusagil
on sama suur arv lapsi üksikvanema hooldada. Meil on ligi
25 000 last, kes on õigustatud
elatist saama. See number näitab, et veel teist sama palju on
lapsi, kelle elujärg võiks olla
elatise saamise korral märgatavalt kergem.

PEAN LOOMULIKULT tunnistama, et konkreetses Res Publica esitatud eelnõus on nagu
igas teiseski Riigikogus menetletavas eelnõus kümneid
nüansse, mille üle on võimalik
arutleda ja mida saab lihvida.
Sellegipoolest on kahetsusväärne, et valitsusparteide liikmed otsisid ettekäändeid, et
kritiseerida eelnõu näiteks murest, kuidas riik lapsele elatiseks makstava raha ikka tagasi
saab.

SEE TÄHENDAB HULKA inimesi, kes peavad hakkama saama ühe vanema panuseta, hulka peresid, kus üks vanem pingutab kahe eest, et toime tulla
ja laste käekäiku kindlustada.
Neil inimestel ei ole nii suuri
võimalusi kaitsta oma õigusi,
neil ei ole aega ja energiat, et
igapäevaste toimetuste kõrvalt
kohtuteed käia ning otsida taga teist vanemat, kes suhtub
oma kohustustesse kergekäeliselt.

TITETANTS

ivoli tulek tekitab linna
Loodetavasti on
kõige väiksemates kodanitänavu
esimene
kes iga kord rõõmsat elekord, kui tivoli tevust. Lastele on see oodatud
gijad võivad siin
sündmus ja nende rõõmu ei vähenda karvavõrdki see, et tihtioma asju kokku
peale on lõbustuspargi tegevus
pakkides
öelda, et
pahandanud siinseid täiskasvakõik läks korda.
nuid.
Eelmisel aastal heitsid keskkonnakaitsjad ja linnavalitsus
tivoli tegijatele ette, et nad rikkusid järve ääres olevat haljasala. Õigupoolest on rändaval lõbustuspargil tulnud siin iga
kord mõnd tüli klaarida. Paar
aastat tagasi Viljandist lahkudes teatas peakorraldaja Lauri
Viikna, et siin on olnud igal aastal mingi jama.
Loodetavasti on tänavu esimene kord, mil tivoli tegijad võivad asju kokku pakkides öelda, et kõik läks
korda. Paraku pole stardiasend just kõige parem,
sest lõbustuspark on kolinud Männimäele ning inimesed on hakanud juba muretsema, kas see neid ei
häiri.

V

Paari aasta eest Viljandis
Paala teele rajatud kõnni- ja
jalgrattateesse on tekkinud
sügav auk.

Reedest pühapäevani leiab
Viljandis aset 11. puuetega
inimeste kultuurifestival.

ASUTANUD C.R. JAKOBSON 1878

aadates arvutiekraanilt Lidli tulevase
Viljandi kauplusehoone eskiiskavandit, pidin
tunnistama, et see on meeldivam, kui oodata oskasin. Erinevalt paljudest teistest kogu
Eestis tüüpprojektide põhjal
püsti pandud koledatest
odavpoodidest tõotab see
uusehitis tulla huvitav. Vähemalt pildi järgi otsustades.
Paraku on arhitektuur
selline valdkond, kus kõigile
sobivaid lahendusi ei olegi.
Kui asi meeldib arhitektidele, ei passi see tihtilugu lihtrahvale ja vastupidi. Kui jõutaksegi kompromissini, siis
muudab see lennukad ideed
halliks ja igavaks.
Odavpoed ja arhitektuur
on seni olnud vaat et teineteist välistavad mõisted.

PIITS

Neil inimestel on täiesti
ükskõik, et keegi neid põhimõtteliselt toetab. Nemad peavad
oma elu elama iga päev, iga
tund ja iga minut.
VALITSUS ON Sotsiaalministeeriumi suu läbi öelnud,
et tema peamine mure on see,
kuidas lastele hüvitiseks
makstav raha hiljem kätte saada. Täiturite süsteem ei ole tema meelest piisav. On isegi
arutatud, kas ei peaks selle
probleemi lahendamiseks
moodustama lisaks täituritele
eraldi struktuuri — ikka selleks, et kohustust eiravalt vanemalt raha kindlasti tagasi
saada.
RIIK JUSTKUI ei püüakski
olla omakasupüüdmatu ja käituda riigina, kes kulutab kogutavat maksutulu nõnda, et kanda sotsiaalset vastutust, hoolitsedes nende eest, kes tegelikult abi vajavad. Ei piisa sõnadest, et probleem on tõsine ja
sellega tuleb edasi tegelda.
Kena, kui saadakse aru, et
meil on riigis sügav probleem,
kuid halb on see, et puudub
poliitiline tahe seda lahendada.
Sellel maikuisel hääletusel
erapooletuid õnneks ei olnud.
Seega on erakonnad võtnud
endale selge positsiooni ja selle põhjal on valijatel võimalik
protsessi mõjutada, toetades
neid, kes otsivad lastele toetust.
ET KAALUKAUSIL on 25 000
lapse hea toimetulek, teevad
Res Publica nimekirjas Riigikokku valitud poliitikud kõik
enesest oleneva, et riik hakkaks lastele elatisraha kompenseerima.
Riik peab tunnistama, et
elatisraha maksmine on tema
seaduslik kohustus. Sellekohase seaduse vastuvõtmisega
kaasneb tegelikult üsna väike kulutus, arvestades meie
demograafilist olukorda ja
teades, et me ei enneta nendes katkistes perekondades
tekkivaid probleeme mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus.

TSITAADID
«Kui mõtleme ajas tagasi —
1930. aastatel loodi hüsteeriline õhkkond Konstantin Pätsi ümber. Tema
juhtimisvõtted ja põhimõtted ei saanud küll kõigile
meeldida, kuid ta toimetas
vaieldamatult Eesti riigi
sisemise korrastatuse huvides.»
Presidendi kantselei ülem
Tarmo Mänd õigustab 1930.
aastatel Eesti Vabariigis
kehtinud diktatuuri.
Madis Salumi raamat «Eesti Vabariigi President»
«Minu jaoks pole mingit
vahet, kes on uued omanikud, sest Soome ja Eesti
vahet saab liikuda nii või
teisiti. Peaasi, et laevad
sõidavad.»
Soome turist Risto Naakka
laevafirma Silja Line Tallinki alla mineku kohta
«Postimees», 13. VI
«Minu kuulmine on vist
ära rikutud, oleksin tahtnud mõne koha peal kuulda
jõulisemat dünaamikat.»
Džässmuusik Ain Agan
hansapäevade ajal Viljandi
Noorteorkestri esitatud Karl
Jenkinsi «Adiemuse» kohta
«Sakala», 14. VI
«Lubatakse ja sõnades toetatakse, aga kui otsustada
vaja, siis on püss põõsas.»
Sotsiaaldemokraat Jarno
Laur Reformierakonna käitumisest Tallinna—Tartu
maantee ehitust puudutavas arutelus
«Postimees», 14. VI
«Ergo on siin liider ja tänu temale üldse praegune
koalitsioon võimule tuli.»
Võhma Linnavolikogu
reformierakondlasest liige
Enna Tikas gümnaasiumi
direktori kohast ilma
jäänud Ergo Prave kohta
«Sakala», 14. VI
«Pronksmees ei meenuta
fašismi üle saavutatud
võitu, vaid ühe kurjategija
võitu teise üle, kes mõlemad tahtsid maailma valitseda. Ja oleks see fašismi siis hävitanud... Ei,
natside lipud ju lehvivad.
Venemaal, mitte Eestis.»
Ajaloolane Lauri Vahtre
«Eesti Päevaleht», 14. VI
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Linlased avastavad
uut tänavat

110
Ööl vastu teisipäeva varastati
Suure-Jaanis Pärnu tänava maja hoovist 400-liitrine roostevabast metallist mahuti.
* Teisipäeval kell 15 märkas politseipatrull Viljandis
Tartu tänaval üksi kõndimas
umbes kolmeaastast tüdrukut,
kes oli ema ära kaotanud. Pool
tundi hiljem teatas ema lapse
kadumisest ning politsei võis
talle öelda, et tüdrukuga on
kõik korras. Kümme minutit
hiljem anti laps ema hoole alla.
* Samal päeval kell 19.46
teatati politseile, et Abja vallas
Kamara külas Tiru järve ääres
on tugevas alkoholijoobes 11—
12-aastane poiss. Kohale jõudnud politseinikud asusid alajahtunud last Viljandisse viima, samal ajal sõitis politseiautole vastu kiirabi, kes poisi üle
võttis ja haiglasse toimetas.
* Teisipäeval kell 22.59 teatati, et Võhmas Sepa tänaval on
sisse murtud ühe firma kontorisse. Kipsplaatidest lagi ning
kahe ruumi signalisatsiooniandurid olid lõhutud, kuid midagi varastada ei olnud jõutud.

Viljandis Centrumi kaubamaja taga asuva
parkla äär sai jaanuari
lõpul iseseisvaks tänavaks, kuid paljudele linlastele on see alles
uudis.
Aivar Aotäht
aivar@sakalakirjastus.ee

Keskuse nime kandev tänav on 149 meetrit pikk ning
ühendab Jakobsoni ja Uut tänavat.
Linnavalitsuse maakorraldusteenistuse juhataja
Andres Makku ütles, et Keskuse tänava aadressiga pole
ühtki maja. Viljandis on tema
andmete järgi veel kaks sellist uulitsat: Kalmu ja Hiire.
Linnamajandusameti juhataja Priit Vihuri lausus, et
Keskuse tänav on kogu aeg
tänavana toiminud, aga seni

ei olnud linn sellele nime
andnud.
Centrum ja selle taga olev
parkla valmisid 1998. aasta
lõpul. Nagu Vihuri selgitas,
saigi parkla ehitatud nõndaviisi, et selle ühes ääres kulgeb tänav. «Kust tuli Keskuse
nimi, ei oska öelda.»
Praegu ehitatakse Viljandisse ka päris uut tänavat. 340
meetri pikkune Roheline tänav ühendab Tallinna tänavat ja Musta teed ning sellest
peaks kujunema linna kavandatava tööstuspargi tuiksoon.
Algul oli plaanis anda sellele nimeks Musta põik, kuid
siis otsustati Rohelise tänava
kasuks.
Vihuri lisas, et esialgu ei
ole ka ühtki Rohelise tänava
aadressiga maja, aga need tulevad kindlasti.
Makku lausus, et kui Roheline tänav valmis saab, pole rohkem tänavaid plaanis
Viljandisse rajada.

Viljandi politsei

KOHALIK INFO
Uus näitus
17. juunil kell 15 avatakse Viljandi Linnaraamatukogu galeriis näitus helilooja ja dirigendi Roman Toi 90. sünnipäeva
tähistamiseks. 1997. aastal nimetati maestro Roman Toi Viljandi linna aukodanikuks.

Ekskursioon Patareisse
17. juunil korraldavad endiste poliitvangide ühing ja Memento ühendus Arnold Sula
eestvõttel endistele poliitvangidele ja küüditatutele ekskursiooni endisse Patarei
vanglasse.

Naisliidu koosolek
20. juunil kell 17 algab Eha tänav 4 Viljandi Naisliidu aruandekoosolek.

Pensionäride jaanituli
22. juunil kell 19 korraldab
pensionäride ühendus eakatele jaanitule Peetrimõisas Kastani tänava platsil. Kavas on
rahvuslikud mängud, trall ja
tants.

Karksi jaanilaat
23. juunil kell 11 algab Karksi
mõisapargis kümnes jaanilaat.
Kultuuriprogrammis on sportmängud, jaanituli ja ansambel
Hea Meelega.

Norra gospelkoor
Viljandis
24. juunil kell 18 laulab Viljandi Jaani kirikus Norra 50liikmeline gospelkoor koos
professionaalsete muusikutega.

Fotonäitus
Kolga-Jaanis
Juuni lõpuni saab Kolga-Jaani
raamatukogus vaadata «Sakala» fotograafi Elmo Riigi ja «Virumaa Teataja» fotograafi
Tairo Lutteri president Arnold
Rüütli teemaliste fotode näitust.

Eile karussellide ülespanekut uudistanud Alex Prantsen ja Maris Harkmann-Naarits ütlesid, et neil on tivolisse minemiseks juba raha kõrvale pandud.
ELMO RIIG

Rändav lõbustuspark
alustab uues kohas
Alates tänasest lõbustab
nelja päeva jooksul viljandlasi Tivoli tuur, mille karussellid on seekord üles seatud Männimäe tee ja Riia maantee
vahelisele alale.
Artur Jugaste
sakala@sakalakirjastus.ee

Varasematel aastatel Viljandi järve ääres peatunud tivoli oli tänavu sunnitud uut
kohta otsima, sest järveäärset
Vikerkaare platsi ei saa ehituse tõttu enam kasutada.
Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriameti juhataja Katrin
Mändmaa sõnul leidsid tuuri
korraldajad, et lõbustuspark
võiks peatuda Männimäe tee ja
Riia maantee vahelisel alal, ja
linn kiitis selle mõtte heaks.
Tema andmete järgi maksab tuuri korraldaja linnale
platsi kasutamise eest nelja
päeva jooksul 10 840 krooni.

Eelmisest aastast
võeti õppust
Tuuri organiseeriva Leif
Rahvusvahelise Meelelahutuse osaühingu juht Lauri
Viikna on platsiga esialgu rahul. «Ainult rinnuni kasvanud
muru valmistas meile ebameeldiva üllatuse. Lootsime,
et linnavalitsus on platsi niitnud,» lausus ta.

TIVOLI
Tänasest pühapäevani
Riia maantee ja Männimäe tee vahelisel platsil asuv Tivoli tuur rõõmustab 15 atraktsiooniga. Neist viis on mõeldud täiskasvanutele,
ülejäänud lastele. Kolm
karusselli on uued,
need pole varem tuuril
osalenud.
Allikas: tivoli tuur

See, kas uus koht end ka
õigustab, selgub Viikna ütlemist mööda siis, kui atraktsioonid publikule avatakse.
Möödunud aastal süüdistas linnavalitsus tuuri korraldajaid noore tammepargi
muru rikkumises, heitvee ja
õli mahavalamises ning ebaseadusliku reklaami tegemises.
Katrin Mändmaa kinnitas,
et tänavu on linnavalitsus
püüdnud probleeme ennetada, fikseerides väljaku seisukorra enne, kui selle Tivoli
tuuri kasutusse andis.
«Meil oli korraldajatega
kokkulepe, et enne atraktsioonide ülesseadmist vaatab linnamajandusamet platsi üle,»
lausus Mändmaa.
Tivoli lähedal asuvate majade elanikud peavad järgmise nelja päeva jooksul leppima mõningase lärmiga, sest

kõige muu kõrval on Tivoli
tuuri programmis valju muusikaga kontserte ja diskosid.
Lauri Viikna möönis, et
müra tekib, sest teisiti sellist
üritust korraldada ei saa. Ta
lisas, et mujal on lõbustuspark olnud palju rohkem linna keskel ja elamute lähedal
ning seni pole suuri probleeme tekkinud.
Viikna lisas, et Viljandis
on ümbruskonna elanike soove arvestatud ja seatud kontserdilava esiküljega elamutest eemale. Samuti lubas ta
pidada kinni linnavalitsuse
nõudest lõpetada pidu kell 23,
kuigi kõigis teistes linnades
kestab programm südaööni.

Viljandis pole
paremat platsi
Küsimusele, miks laseb
linn korraldada mürarohke
ürituse elamute läheduses,
vastas Katrin Mändmaa, et
head kohta on raske leida.
«Viljandis ei ole sellise
ürituse korraldamiseks ideaalset platsi. Ükskõik kus tivoli ka
ei asuks, oleksid selle läheduses ikka elamud,» lausus ta.
Viikna rääkis, et tuur toob
kaasa 15 atraktsiooni. Tivolisse võib minna nii auto kui
bussiga. Korraldajad hoiatavad autojuhte tee äärde parkimast, sest autodele on ette
nähtud eraldi parkla. Jalakäijatele ja autojuhtidele on ka
kaks omaette sissepääsu.

Keskuse tänav ühendab Jakobsoni ja Uut tänavat.

PEETER KÜMMEL

Midrimaa korrastab
mänguväljaku
Mittetulundusühing Midride
Maa korraldas Viljandis
Midrimaa lasteaia mänguväljaku korrastamiseks tulupäeva, mille käigus kogunes üle
15 000 krooni.
Korraldajad ütlesid, et
avatud oli kolm töötuba, kus
lasteaiaõpetajate käe all valmistati nukke, hernestest
stressipatju ja pajuvitstest
kuumaaluseid ning õpiti paberit tegema. Iga lapsevanem
oli leidnud viisi, kuidas kasulik olla: kes küpsetas koogid,

mis kohvikus suure menuga
maha müüdi; kes toetas käsitööga, mis läks oksjonile või
müügipunkti. Toodi ka esemeid õnneloosi tarbeks.
Toetajate hulgas oli 27
asutust ja ettevõtet, kes aitasid lasteaeda toodete või rahaga.
Kogutud raha eest on
plaanis korrastada mängupaviljonide esised: teha laudpõrandad ning muretseda lauad
ja pingid, et ilusa ilma korral
väljas tegutseda. («Sakala»)

Midride Maa tulupäeval jätkus tegevust nii õpetajatele kui lastele ja
nende vanematele.
ERAKOGU
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Noored võitlesid koha eest
suvel vändatavas filmis
Laupäeval tuli Viljandimaa Noortekeskusesse
tosin noort, keda ühendas eesmärk saada näitlejakoht filmis «Loojangust koiduni».

Õpetaja Hedi Vilumaa süütab küünla Elma von Stryki maalitud ja
kingitud altarimaali ees.
ELMO RIIG

Age Viira,

Kõpu kiriku altar
muutus kaunimaks

sakala@sakalakirjastus.ee

Näitlemishuvilised pidid end
komisjoni ees tõestama. Noorsootöötaja Kristjan Kaarjärv
uuris neilt hobide kohta ning
palus esitada mõne luuletuse.

Pühapäeval pühitseti Kõpu
Peetri kirikus käärkambri altarimaal «Kristuse kirgastamine», mille on maalinud ja
kogudusele kinkinud SuureKõpu mõisnike perekonda
kuuluv Elma Tomson von
Stryk, kes on Viljandi kunstiklubi ja Kõpu koguduse liige.
Koguduse õpetaja Hedi
Vilumaa oli teinud kunstnikule ettepaneku mõelda
käärkambri altari kaunistamisele möödunud aastal, kui
ta rääkis pärast jumalateenistust Strykkide perega altarimaali «Laske lapsed minu
juurde tulla» saamisloost.
«Kõpu viimase mõisahärra pojapoeg Dietmar von
Stryk jutustas perekonda
kuulunud kunstnikust Maydellist, kes oli selle 1840. aasta paiku mõisnikepere tellimisel maalinud ja kirikule
kinkinud,» ütles Hedi Vilumaa.

Tuli lugeda ja näidelda
Selgus, et enamikul kohale
tulnutel tagataskust luuleridu
võtta polnud, seepärast andis
noorsootöötaja neile ülesande
lugeda ette paar lõiku raamatust «Ümarlaua rüütlid».
Kaarjärve hindava pilgu all
pidid noored end ka mõnes etteantud situatsioonis kujutama.
Paalalinna gümnaasiumi
abiturient Lauri Alver, kes end
samuti näitlejakoha eest proovile pani, pidi kehastuma müügimeheks, kes veenab klienti
pesumasinat ostma. Hinnati
hääle kandvust ja diktsiooni,
oskust etteantud olukorras endaks jääda ning seda, kui hästi
ülesannet mõisteti.
Laupäevane kandideerimisvoor oli järjekorras teine. Esimesele oli tulnud 14 noort. Projektijuhi asetäitja Aili Animäe
meelest oli seda oodatust vähem, kuid nii tema kui Kristjan
Kaarjärv kinnitasid, et kõik kohale tulnud olid heal tasemel
ning konkurents oli suur.

Paistu vald saab endale
koostööpartneri

Filmi pääsevad kõik
Aili Animägi rääkis, et filmi pääsevad kõik soovijad, ent
1. juulil aset leidvas kaameraproovis selgub, kes saab rolli ja
kes pääseb massistseeni. Kaarjärv pidas määravaks seda, kui
loomulikult noor inimene suudab objektiivi ees käituda.
«Kaameraprooviga paralleelselt käib eelvoor, kuhu soovijad võivad tulla,» julgustas
Animägi noori.
Filmivõtted on kahel augustinädalal Viljandi linnas ja
maakonnas ning mujal LõunaEestis.
Filmiprojekt põhineb vabatahtlikul tööl. Ei meeskond ega
näitlejad saa töö eest palka,
kuid neile võimaldatakse tasuta sõit, toitlustus ja vajaduse
korral ka ööbimine.
«Kindlasti on tänavune ettevõtmine rohkem läbi mõeldud kui eelmise aasta oma.
Meeskond koosneb suures osas
samadest inimestest, kel on
nüüd rohkem kogemusi,» ütles
Kaarjärv.
Ta väitis, et mulluses filmis
«Need ei vaata tagasi» osalenud
noored pääsesid selleaastasesse ettevõtmisesse konkursita.
«Eelmise aasta filmiprojekti tulemus oli positiivne: filmist räägiti ja seda käidi vaatamas,» sõnas noorsootöötaja.
Ka sel aastal toetab filmiprojekti Viljandimaa Noortekeskus, võimaldades kasutada

Elma von Strykil valmiski
äsja abikaasa mõtte järgi õlimaal, mis väljendab hästi
tuntud Jeesuse muutumisest
piiblilugu.
«Kristus hiilgab praeguse
vaataja ees oma erevalgetes
rõivastes ja pakub äratundmist,» lausus Vilumaa. «Oli
liigutav näha, kuidas kogudus käärkambri uue altarimaali üle rõõmustas ja seejärel kunstnikku tänas.»
Elma von Strykil on see
teine pühakoja altarimaal.
Esimene on 2001. aastast Riidaja kabelis.
Tekstiilikunstnik Reet Talimaal valmisid teisipäevaks
telgedel kootud rohelised
maavillased altari- ja kantslikatted, mis pühitsetakse 25.
juunil. Seni on ta teinud valged ja violetsed katted, järge
ootavad punased.
Kunstnik valmistab neid
katteid spetsiaalselt Kõpu kirikule. («Sakala»)

Filmihuviline Liis Lass pidi teksti ette lugema nagu lasteaiakasvataja, keda mudilased hästi kuulata ei taha.
2 x LAURI ALVER

helgi@sakalakirjastus.ee

Homme sõlmib Paistu vald
partnerlusleppe Viljandimaa
sõpruspiirkonda kuuluva Poola Podlaskie vojevoodkonna
Dubicze Cerkiewne vallaga.
Tuleb ka Poola saatkonna majandusnõunik Jacek Pekacik.
Vallavanem Ene Saare sõnul on kahe valla juhid juba
varem kokku leppinud selles,
et hakkavad tegema vahetut
koostööd. Seda silmas pidades kirjutati lepingu projekt,
mis vaadatakse enne allkirjastamist veel kord üle.
Lepingu projektis on kirjas, et Dubicze Cerkiewne ja
Paistu teevad koostööd majanduses, keskkonnakaitses,
kultuuris, noortevahetuses,
sotsiaalküsimustes, spordis,

FILM
Film «Loojangust koiduni» käsitleb eri inimeste
lugusid ja tõekspidamisi,
et anda üldpilt ühe Eesti
väikelinna noorte igapäevategemistest. Ilmneb,
et isegi rikkumatu noorus on täis eestlaslikku
ärapanemist. Noored üritavad konkurentsis püsimise nimel üksteisele
jalga taha panna.
Allikas: www.vank.ee/film

ruume ja tehnikat ning aidates
asjaajamisel.
Kaarjärve sõnul võivad ka
väljastpoolt inimesed filmiideedega keskuse poole pöörduda. «Et abi saada, peab olema ise aktiivne,» toonitas ta.
Praegu Hollandis viibiv projektijuht Kristjan Suits lausus,
et
tema
eesmärk
pole
fimifestivalidelt auhindu noppida, vaid pakkuda noortele huvitavat tegevust. «Minu ambitsioon on see, et noorte seas suureneks huvi filminduse vastu
ning jätkuks edaspidigi selliseid
hulle nagu mina, kes niisuguse
suurprojekti ette võtaksid.»

Helgi Kaldma

Noorsootöötaja Kristjan Kaarjärv andis noortele ette tegelaskujud ja olukorrad, millesse neil tuli sisse elada.

turismis ning Euroopa Liidu
ja muude huvi pakkuvate vahendite kasutamises.
Selleks korraldatakse regulaarselt kohtumisi, valmistatakse ette ühiseid rahandusprojekte ning arendatakse koostööd keskkonnakaitses ja sotsiaalküsimustes , samuti koolide ja kultuuriasutuste vahel.
Juba eile õhtul jõudis
Paistu kakskümmend poolakat. Nad ööbivad Männiku turismitalus ning sõidavad täna
Viljandisse ekskursioonile,
millesse mahub maavanema
vastuvõtt. Erilist huvi pakuvad külalistele päästeteenistus ning Soomaa rahvuspark
ja ajalooline Kurgja talu.
Homme koostöölepingu
allakirjutamise eel tutvuvad
külalised Paistu asutustega.
Nad lahkuvad laupäeval.

Dubicze Cerkiewne vallavanem Anatol Pawlowski näitab kaardil oma
valla asukohta.
ENE SAAR
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Ei Tohi ja Ei Saa

K

1. augustiks valmiva kontori aknast näeb Waldemar Assmann kogu tehast ning valmistoodangut.

ELMO RIIG

Majavabrik lõpetab uue
tehase ehituse augustiks
Viljandis Puidu tänaval
maju tootev aktsiaselts
Nova Haus Element
plaanib juulis valmis
saada olme- ja kontoriploki, mis paneb punkti
uue tehase rajamisele.
Hans Väre
hans@sakalakirjastus.ee

Nova Haus hakkas praeguses
vabrikus elementmaju tegema mullu septembris ning
nüüd valmib seal iga kuu
laias laastus kuus maja. Võrreldes eelmise väikese tsehhiga, kust tuli ruumipuuduse
tõttu ära kolida, suudab ettevõte valmistada 12 korda rohkem.
Firma osanik ja juhatuse
liige Waldemar Assmann rääkis, et puutus elementmajade
ehitamisega esimest korda kokku 1994. aastal. Algul tegeles
firma vaid Eesti selle ala tuntuima ettevõtte Mateki toodangu monteerimisega, kuid 2004.
aastal otsustas ise elemente
tootma hakata.

Viljandi maja on tuntud
Lihtsalt lahti seletatuna tähendab elementmajade valmistamine seda, et seinad, vahelaed ja katuse kandekonstruktsioonid tehakse valmis
vabrikus. On isegi selliseid firmasid, kes toovad ehitusplatsile juba valmis toad, mis tõstetakse nagu kuubikud üksteise

otsa, kuid Nova Haus pole seda teed läinud.
«See ei jäta arhitektidele
kuigi palju tegutsemisruumi,»
selgitas Assmann. «Meie soovime pakkuda kompleksteenust
alates projekteerimisest ja ehitusloa võtmisest ning lõpetades
maja püstipanemisega.»
Just paindlikkust ja individuaalset lähenemist peab Assmann Nova Hausi trumpideks
turul, kus konkurents on üsna
tihe.
«Kinnisvaraarendajate tellimusi täites oleme teinud maju ka tüüpprojektide järgi, kuid
enamasti töötame igale kliendile välja eraldi lahenduse,»
rääkis Assmann. «Näiteks Saksamaal projekteerisime ühe
maja piltlikult öeldes ümber
peremehe suure akvaariumi.»
Oma tootmisega algust tehes võttis firma kasutusele ühtse kaubamärgi Nova Haus, mille all tegutsevad nii elementide tehas ja ehitusettevõte kui
projekteerimiseks ja kinnisvaraarenduseks mõeldud firmad.
Sellest hoolimata nimetatakse
Nova Hausi toodangut sageli
lihtsalt Viljandi majadeks, nagu on omaette mõiste Tartu maja.
Assmann kinnitas, et välisest sarnasusest hoolimata on
Viljandi majade seinad, laed ja
põrandad konkurentide omadest mõneti erinevad.
«Näiteks kasutame meie
puust topeltkarkassi, samal
ajal kui paljud ehitavad ühekordsele või metallkonstruktsioonile,» sõnas ta.

Firmaomaniku kirjeldust
mööda ei erine elementmaja
tavalisest puumajast kuigi palju, küll aga on teisest klassist
ehituskiirus.

Kahe päevaga püsti
Nova Hausi monteerijate
rekord on üks Saksamaal püstitatud eramu, mille sarikapeoni jõuti kõigest 13 tunniga. Assmann möönab siiski, et tavaliselt nii kähku siseviimistlusega pihta hakata ei saa: katuse
aluskile paigaldamiseni läheb
kaks päeva.
Et ehitusmeeste tööjõud on
väga kallis ning iga tund arvel,
püütakse viia võimalikult palju majaosi ehitusplatsile juba
mingis valmidusastmes. Seetõttu osteti ferme ehk katusekonstruktsioone seni sisse valmiskujul, kuid peagi hakatakse neid ise tegema. Fermiliin
jõudis kohale paar nädalat tagasi ning sel nädalal on soome
spetsialistid ametis seadmete
ülespaneku ja häälestamisega.
Enamik elemente tuleb
siiski suuremalt jaolt käsitsi
valmistada, sest Nova Haus on
täielikuks automatiseerimiseks liiga väike. Et see end ära
tasuks, tuleks teha vähemalt
sada maja kuus.

Laieneb ettevaatlikult
Assmann möönis, et hoolimata hiljuti kasvanud tootmismahust, on nõudlus endiselt
suurem kui võimsus, kuid uut

unagises lastesaates
Hans
«Onu Tik-Taki seikluVäre
sed» olid kaks külalistegelast Ei Tohi ja Ei Saa.
«Sakala»
Ilmselt vennad. Ükskõik, mida
433 0051
neil ka teha poleks tulnud, ikka
õigustasid nad oma nime,
selgitades kibekähku, miks üks seda teha ei tohi ja teine ei
saa. Kõik jäigi tegemata, vähemalt kuni asjasse sekkusid
Tik-Tak ja tiiger Urr.
Kohati tundub, et ka paljud Eesti firmad võiksid endale
nimeks võtta AS Ei Tohi või OÜ Ei Saa, sest just selliseid
väiteid kuuleb nendelt üsna sageli. Muidugi ei tähenda see,
nagu kurdaksid ettevõtjad alati olematut muret, kuid
pahatihti selgub tagantjärele, et nende kaebused olid
pehmelt öeldes liialdatud.
Kõige markantsema näitena võiks ilmselt meenutada
hädakisa, et külapoode hakatakse sulgema, sest keegi ei
suuda täita kurikuulsaid euronõudeid. Kahtlemata on uute
normide kehtima hakkamise järel mõni kauplus uksed kinni
pannud, kuid selle peamine põhjus on olnud elanikkonna
vähenemine, mitte paar kraanikaussi.
Samamoodi väitsid meelelahutusärimehed kaks aastat
tagasi, et kui kehtestada kontserdipiletitele käibemaks,
lähevad kõik suured bändid esinema Riiga või Vilniusesse,
sest staare ei tasu enam Eestisse tuua. Ometi on selle aasta
Kahtlemata on karjooksul kuuldud Depeche
mi korra kehtima
Mode’i ja Chris Read, 78 000
hakkamise järel mõfänni nägid teisipäeval Tallinna
lauluväljakul elusuuruses
ni kauplus uksed kinMetallicat ning artiste on tänavu
ni pannud, kuid selle
tulemas veel.
peamine põhjus poOmaette peatüki võiks
le paar kraanikaussi,
kirjutada palkadest, mis suurenevad kõvema mühinaga, kui
vaid kohaliku elanikükski firmajuht või isegi töötaja
konna vähenemine.
julges paari aasta eest mõelda.
Toona kinnitati kätt südamele
pannes, et kui odava tööjõu eelis kaob, lähevad kõik tellimused ida suunas, sest vastupidi kuludele inimeste tootlikkus
ei suurene. Praegu kurdavad vähesed töö kokkukuivamise
pärast, pigem otsitakse meeleheitlikult tegijaid. Eesti Panga
hinnangu järgi on ka tootlikkuse kasv palgatõusuga kenasti
sammu pidanud.

Ü

NOVA HAUS
Aktsiaseltsile Nova Haus
kuuluvas firmade grupis
töötab 38 inimest, lähiajal peaks nende arv kasvama 15 võrra.
Grupi tänavune investeeringute maht on 11,4 miljonit, millest 6,7 miljonit
kulub tootmishoone ehitamiseks, 2 miljonit seadmetele ja ülejäänu firmade
struktuuri arendamiseks.
Omanikud on võrdsete
osadega Hegert Lepik ja
Waldemar Assmann.
Allikas: Nova Haus

laienemist pole firmal lähiajal
plaanis.
«Me ei taha liiga järsku kasvada. Kui tugev skelett on olemas, küll siis liha peale tekib,»
leidis Assmann. «Vaatame, mida järgmine aasta toob ja kas
senine ehitusmaht püsib.»
Praegu lähevad asjad ehitusalal üksnes paremuse poole ning seda näitavad ka Nova
Haus Elemendi majandustulemused: eesmärgiks seatud 30miljonilist aastakäivet ületab
ilmselt tublisti, sest esimese
poolaasta plaan oli täis juba
juuni algul.
Et olla valmis siinse ehitusbuumi vaibumiseks, sihib majavabrik välisturgusid. Praegu
eksporditakse ainult Saksamaale, kuid müügi alustamiseks käivad läbirääkimised ka
Norra ja Rootsiga.

hest küljest võiks öelda, et mis sellest väikesest
virinast hoolida, kui kõik hästi lõpeb. Et kes ikka
tahab heast peast raha ära anda ja igaühel on õigus
enda huvide eest võidelda. Ehkki selles jutus on samuti
tubli kogus tõtt, pole asi nii lihtne. Jättes kõrvale riigi või
töötajate vajadused, ei tohi unustada, et liiga palju kurtes
võivad ettevõtjad ka endale kahju teha.
Kuigi oma võimeid alahinnata on ilmselt parem kui
ebareaalsetesse unistustesse langeda, tähendab see samas,
et nii mõnigi oluline arenguvõimalus magatakse lihtsalt
maha.
Nii näiteks sundis just vajadus palka tõsta firmasid
paremaid turustamiskanaleid otsima, andma tööle suuremat lisaväärtust ja tootmist ratsionaliseerima. Kasvamisega
käivad küll alati kaasas raskused, kuid puberteedita täiskasvanuks ei saa.
Teiseks kehtib vana karjapoisitarkus, et kui külarahvast
liiga palju kordi hundi vastu appi kutsuda, ilma et hallivatimeest üldse oleks, ei tule lõpuks enam keegi. Kuigi kui tõtt
tunnistada: ega kuulatud ka eespool näiteks toodud euronõuete ja käibemaksu puhul.

PENSIONISAMMAS
Fond

Osaku
väärtus
6. VI

Osaku
väärtus
14. VI

Muutus

Võlakirjafondid
SEB Ühispanga Konservatiivne
Hansa K1
LHV Kvaliteetsed Võlakirjad
Sampo Pension Intress
LHV Dünaamilised Võlakirjad
Ergo Rahulik

11,12
11,13
11,56
10,97
12,18
11,36

11,14
11,12
11,58
10,97
12,21
11,39

0,02
–0,01
0,02
0,00
0,03
0,03

25% aktsiafondid
Hansa Pensionifond K2
LHV Tasakaalustatud Strateegia
Sampo Pension 25

12,69
11,74
12,30

12,54
11,65
12,12

–0,15
–0,09
–0,18

50% aktsiafondid
SEB Ühispanga Progressiivne
Hansa Pensionifond K3
LHV Uued Turud
Sampo Pension 50
LHV Maailma Aktsiad
Ergo Tuleviku Pensionifond

14,67
14,74
12,53
13,71
15,42
14,59

14,22
14,35
12,14
13,31
14,91
14,25

–0,45
–0,39
–0,39
–0,40
–0,51
–0,34

Allikas: www.pensionikeskus.ee
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Kuldnokkadel on käes parve kogunemise aeg
Pühapäeva hommikul
jättis viimane kuldnokapere Kooli talumaja räästakastis asuva kodu ja
lendas laia maailma vaatama — järele sadadele
sugulastele, kes olid
sealt lahkunud paar päeva varem.
Hans Väre
hans@sakalakirjastus.ee

«Iga maamaja juures võiks olla vähemalt paar-kolm kuldnokapuuri,» arvab Kooli peremees Arvo Põrk ning annab ise
väärt eeskuju. Tema Leie lähedal Lätkalu külas asuva talu
õuest leiab kuldnokale mõeldud pesakaste tervelt kümme.
Veelgi usinamalt on lindudele
kodusid meisterdanud tema
naaber, Liiva talu pidav Jaak
Pihlak, kelle maja juures on
neid üleval koguni 30.
Pesakastid on pandud üsna
tihedalt, mõni järgmisest paarikümne, teine vaid viie meetri kaugusele. Ent kuldnokkasid
lähedal elavad hõimuvennad
ei häiri, peaasi et võõrad otse
tuppa ei trügiks.
Kui kevadekuulutajate 46liikmeline parv aprilli algul
Põrgi tamme otsas istet võttis
ja otsustas, et just see paik ning
need inimesed on neile pikemaks peatuseks meele järele,
tuli lindudel esmalt omavahel
selgeks teha, kes pääseb pesakasti. Ehkki kahes talus on kokku 40 kuldnokapuuri, jäi neist
tänavust nõudlust arvestades
väheks.
Mujale rändama ei suutnud
kinnisvarapuudus linde siiski
panna ning nad valisid ulualuseks teised sobivana tunduvad
kohad. Nii seadsid kolm paari
ennast sisse räästakasti ning
üks noor pere leidis varjupaiga eestiaegsest võiloksutamistünnist, mis seisis tiigi kaldal.
Selle ümbert ei raatsinud peremees isegi muru niita, kartes
linde häirida.
«Olen pesakaste sageli juurde teinud, tänavugi panin kaks
uut üles, aga ikka on vähe,» rõõmustab Põrk, et vahepeal kahanema hakanud kuldnokkade arvukus paistab olevat taastumas.
«Järgmisel aastal tuleb ehk viis
veel meisterdada.»

Laule nokas on mitu tükki
Korterivalikul
maksab
kuldnokkade maailmas pereisa
sõna. Proua läheb uue elukohaga tutvuma alles siis, kui isane
teda vastleitud kodu mõne sulni viisiga uudistama kutsub.
Kuldnokad pole mitte ainult ise andekad laulumehed,
vaid võivad meisterlikult ette
kanda ka teiste artistide repertuaari kuuluvaid hitte. Harvad
pole juhtumid, kui oma meloodiale lisatakse mõni uksekääks
või kaverdatakse näiteks kassi.
Kevadekuulutajad suudavad
segadusse ajada isegi nii kogenud kuldnokavõõrustaja nagu
Arvo Põrk, kes kaagutamist
kuuldes imestas, kust kanad tema õue on saanud.
Mai alguseks on pesakastide põhjad vooderdatud kõikvõimaliku pehme kraamiga.
Ilusa laulu veetluse tulemus on
sellel selgelt näha: kolm kuni
seitse helesinist muna lebavad

KULDNOKK
Sturnus vulgaris
Musta, metalse läikega
sulestiku, kollase noka ja
pruunide jalgadega lind.
Kõige sagedamini
aetakse teda segamini
musträstaga, kuid tolle
süsimusta kuuega
võrreldes on kuldnoka
sulestik roheka varjundiga ning tähniline.
Samuti on kuldnoka
nokk tunduvalt tagasihoidlikum ning maas
liikudes ta ei hüple nagu
musträstas, vaid kõnnib.
Kuldnokk on veidi
rohkem kui paarikümne
sentimeetri pikkune,
tiivapikkus on 13—14
sentimeetrit. Lind kaalub
65—93 grammi, tema
eluiga ületab harva kahte
aastat.
Allikad: bio.edu.ee,
«Eesti elusloodus»

õrnal padjal, nagu oleks juveliir pannud sinna puhkama lihvitud vääriskivid.
Kulub paar nädalat tublit
haudumist, kuni tibud sileda
koore seest pead välja pistavad
ja häälekalt süüa nõuavad.
Nüüd on emal ja isal tiivad tegemist täis, et piisavalt kiiresti
vihmausse, tõuke ja muid delikatesse ette kanda.
«Umbes korra minutis tuleb üks vanem söögiga,» on
Põrk tähele pannud. «Aeg-ajalt
teine isegi ootab järjekorras,
kuni esimene on oma pala ära
andnud.»
Vahel kardetakse, et kuldnokad pistavad pintslisse kõik
põõsastel leiduvad marjad või
kisuvad üles juba mulda pandud seemned, kuid Põrgi kogemuste kohaselt pole sellisel
hirmul alust.
«Mul on paarkümmend
sõstrapõõsast ja ma pole kordagi näinud seal kuldnokki söömas, kuigi hallrästad käivad
küll,» kinnitab Kooli peremees.
«Kuldnoka toidust moodustab
suurema osa vihmauss.»
Ehkki linnud sikutasid mõne nädala jooksul maa seest
välja üsna palju mullasõrendajaid, andsid nad midagi ka vastu. Kogu toidukraam, mille pojad olid ümber töötanud, tassiti noka vahel uuesti pesast välja ja lasti talu marjapõõsastele
rammuks. Tõsi küll, osa sellest
kukkus ka autode katustele ja
muudesse kohtadesse, kus väetisest suurt kasu polnud.

Linnugripp külge
ei hakanud
Kuldnokkade suur asustustihedus pani Põrgi tänavu vahepeal juba muretsema, kas
kõigi nende tarvis ümbruskonnas ka toitu leidub, kuid õnneks oli hirm asjatu. Kõik pojad kasvatati kenasti üles ja kui
vanalinnud juurde arvata, elas
kahes talus mõne nädala jooksul üle paarisaja kuldnoka.
«Ühed inimesed isegi ütlesid, et püha jumal, nii saame
veel linnugripi,» naerab Põrk.
«Aga küll oli seda sidinat ja sädinat palju, kohe ilus oli, kui
hommikul välja tulid. Lendasid siin ringi nagu väikesed
Messerschmidtid.»

Kuldnokad on eeskujulikud vanemad ning järeltuleva põlve eest hoolitsevad nii isa kui ema. Kordamööda tegeldakse haudumisega ja kui linnulapsed on munast väljas, käiakse neid teineteise võidu toitmas.
ELMO RIIG

Kuidas valmistada pesakasti
Pesakast tuleks teha seestpoolt hööveldamata kuuse- või
männilaudadest nii, et valgust kusagilt paistma ei jääks. Kuldnokale sobiv puur on seest umbes 30 sentimeetrit kõrge ja
13—15 sentimeetri laiuste seintega.
Lennuava ülemine serv peaks olema katuse alumisest
äärest umbes kuus sentimeetrit allpool. Ava ise peaks olema
5—5,5-sentimeetrise läbimõõduga ning selle juurde on soovitav panna õrs, millel istudes isalind saaks paarilist lauluga võluda.
Kuldnokapuur tuleb seada, esikülg lõuna poole, sellisesse kohta, kus kassid, nugised või teised kiskjad poegi kimbutama ei pääseks. Ehitistele võib tehispesa kinnitada naelaga, elusa puu tüve külge tuleks see siduda traadi abil.
Pesakasti üks külg või katus peaks käima lahti, et seda
saaks kord aastas puhastada. («Sakala»)

Miski ei kesta aga igavesti
ja kord juba pesakastist välja
tulnud kuldnokka sinna enam
tagasi ei topi. Mõneks ajaks
võib lind veel ümbruskonda pidama jääda, ent varsti saab
rännukihk temast võitu.
Nii pakkisidki kuldnokavanemad eelmise nädala algul
oma seitse poega ning jätsid
pesitsuspiirkonna nelja päeva
jooksul maha. Vaid üks pesakond, kes oli saabunud teistest
hiljem, jäi Kooli talu räästakasti pühapäevani. Siis läksid ka
nemad.

Seltsis segasem
Kuldnokad on väga seltsivad
linnud ja kui pojad on iseseisvunud, kogunevad nad tuhandete
isenditeni küündivatesse parve-

desse. Ühiselt käiakse päeviti
põldudel toitu otsimas ning koos
poetakse õhtul roostikku või
puistusse varjule. Isegi saaki varitseva kulli eest põigatakse kõrvale ühtse parvena nagu suunda
muutev mesilassülem.
Juuli lõpul läheb kaugete
maade ihalus noortel lindudel
nii suureks, et nad pühivad
Eestimaa tolmu tiibadelt ja lendavad lõunapoolsetesse kuurortidesse. Jääb mõistatuseks,
kuidas nad teavad, kuhu minna, sest vanalinnud nendega
kaasa ei lähe. Siit lahkunud
noorte asemele tulevad põhja
poolt uued. Täiskasvanutest
saab neid eristada valkjama
kurgualuse ja kõhu ning roostekarva tiivaäärte järgi.
Oktoobris asuvad teele ka
vanalinnud. Pehmel talvel

Sagedasest söötmisest hoolimata ootavad kuldnokahakatised alati uut
pala, nokad ammuli.
PEETER KÜMMEL

võib mõni proovida siia jääda, kuid enamasti on Eesti
pakane kuldnokale liiga
karm. Ehk ongi parem, et ta

vahepeal ära käib, sest kuidas muidu saaks ta meile
järgmisel aastal saabuvat kevadet kuulutada.
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Peruu valijad eelistasid
ekspresidenti

Merest leiti keelatud
võrke
Lääne Politseiprefektuuri
Pärnu osakonna veepolitsei ja keskkonnainspektsiooni Pärnu osakond avastasid 8. ja 14. juunil Kihnu
lähedalt merest 191 ebaseaduslikku nakkevõrku, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja. Nakkevõrgud
olid merre asetatud võrgupüügikeelu ajal.
Võrkudest elusana kätte saadud kala lasti tagasi
merre ning avastatud nakkevõrgud hävitatakse. Pärnu politseiosakonna juhtivkonstaabli Artur Kase kinnitust mööda on keeluajal
võrkudega püüdmine vastutustundetu ja kuritegelik,
sest võrkudesse püütud alamõõduline kala üldjuhul
hukkub ning see vähendab
oluliselt kalavarusid.

K

ui anda inimestele valida kahe halva vahel,
Allan
siis tavaliselt eelistaEspenberg
takse vähem halba. Just niimoodi talitasidki enda arvates Pekommentaator
ruu valijad veidi rohkem kui
nädala eest riigile uut presidenti valides.
4. juunil oli Peruus presidendivalimiste teine voor, kuhu
pääsesid kaks esimese vooru edukamat kandidaati. 9. aprillil
olid teistest kandideerijatest õnnelikumad olnud Ollanta Humala Tasso 30,62 protsendiga ja Alan García Pérez 24,33 protsendiga.
Kuigi indiaani päritolu populistikuulsusega 43-aastane
Ollanta Humala oli aprillis valimiste vaieldamatu võitja, ei jätkunud tal poliitilist osavust ja kavalust, et tagada endale sama suur edu
Kaht meest
ka teises valimisvoorus. Aastatel
lahutas kõigest
1985—1990 juba presidenditoolil isviis protsenditunud 57-aastane Alan García oli selpunkti ja see anles mõttes konkurendist peajagu üle,
et suutis enda selja taha koondada
nab tunnistust riiolulised jõud, mis lõppkokkuvõttes
gi elanikkonna
määrasidki valimiste saatuse.
lõhenemisest.
Samas polnud García ülekaal
kuigi suur, kaht meest lahutas kõigest viis protsendipunkti, mis annab tunnistust riigi elanikkonna lõhenemisest. Kui García suutis võita vaid kümnes departemangus, siis Humalat toetas 14 departemangu.
Peruu inimesed ei osanud kumbagi kandidaati eelistada
ning otsustasid õigupoolest alles valimiskabiinis, kellele oma
hääl kinkida. Põhjusi, miks ei suudetud teha valikut, oli palju,
sest mõlemal mehel on ette näidata mitu läbikukkumist ning
ka mõni nende seisukoht manitses ettevaatusele.

N

ii võib García esimest, ligi 20 aasta tagust presidendiaega pidada täiesti ebaõnnestunuks ja lausa katastroofiliseks, sest ta oskas viie aastaga ruineerida majanduse, põhjustada hüperinflatsiooni, muuta riigi korrumpeerunumaks kui kunagi varem ning viia Peruu terava ja verise sisekonfliktini. Garcíat ähvardas presidendina tehtud sigaduste eest koguni arreteerimine, mistõttu kunagi LõunaAmeerika John Kennedyks nimetatud mees eelistas 1992. aastal Peruust põgeneda.
Humala seevastu on tekitanud hirmu mõne väljaütlemisega. Näiteks lubas ta presidendiks saades tühistada Ameerika
Ühendriikidega sõlmitud vabakaubandusleppe, suurendada
riigi kontrolli Peruu maavarade üle ja maksustada osa kompaniisid lisamaksudega. Paljudele peruulastele olid vastuvõetamatud Humala vasakradikaalidest sõbrad — Venezuela president Hugo Chávez ja Boliivia president Evo Morales.
Nüüd, kui presidendiks on saamas García, ei julge küll väita, et uue valitsuse ametisse asumine ei too.endaga kaasa mingeid pahandusi, rahutusi ja vastuhakke. Valimiste kaotaja
Ollanta Humala on igatahes teatanud, et hakkab juhtima frontaalset opositsiooni García tulevase valitsuse vastu. Selleks
on tal hea positsioon, sest kuigi Humala ei saanud presidendiks, on tema juhitaval liikumisel parlamendis üsna suur mõju ning selle kaudu on võimalik valitsuse tegemisi tõsiselt häirida. Humala partei Liit Peruu Eest sai enda valdusse 45 parlamendikohta 120-st, samal ajal kui García parteil APRA on
kõigest 36 kohta.
Kindlasti on Alan García teinud oma esimesest presidendiajast järeldusi. Ka mitu tema tollast seisukohta on saanud
uue kuju. Kuid kas sellest kõigest piisab, et juhtida stabiilset
ja normaalset riiki? Uus president astub ametisse 28. juulil.

TABAMUS

Valitsus otsustas, et Estonia relvavedu uuriva erikomisjoni liikmed Margus Leivo (vasakul) ja Ken-Marti Vaher
jätkavad uurimist.
TOOMAS HUIK («Postimees»)

Komisjon jätkab
relvaveo uurimist
Riigikogu pikendas eile
parvlaeva Estonia relvavedu uuriva erikomisjoni
volitusi enam kui nelja
kuu võrra ehk novembri
keskpaigani. Komisjoni
volituste pikendamise
poolt hääletas 68 ja vastu oli kolm Riigikogu liiget. Kaks inimest jäi erapooletuks.
Uurimiskomisjoni juhtiv rahvaliitlane Margus Leivo põhjendas volituste pikendamise
vajadust töös käsitletavate inimeste ringi laienemisega, mistõttu kogutud informatsiooni
kvaliteetne analüüsimine võtab arvatust rohkem aega.

On selgunud uued asjaolud
Samuti on Leivo jutu järgi
selgunud uusi sõjatehnika veoga seotud asjaolusid. Rootsi
ajakirjanduses esitatud väidete järgi oli sõjatehnikat veetud
märksa kauem, kui algul kinnitati, ja sellekohane leping oli
kahe riigi vahel sõlmitud juba
30 kuud enne Estonia hukku.
Leivo hinnangut mööda tuleks
ka nende asjaolude kohta selgust saada.

KOMISJON
Estonia relvavedu uurivasse komisjoni kuuluvad rahvaliitlane Margus
Leivo, keskerakondlane
Evelyn Sepp, reformierakondlane Ülle Rajasalu,
Res Publica fraktsiooni
kuuluv Ken-Marti Vaher,
Isamaaliidu fraktsiooni
liige Trivimi Velliste ning
sotsiaaldemokraat Jarno
Laur.
Allikas: BNS

Esialgu pidi uurimiskomisjon esitama lõpparuande tänavu 1. jaanuariks, detsembris pikendas Riigikogu seda tähtaega 1. juulini. Kolmapäevase otsusega lükati aruande esitamise aeg 15. novembrile, mis Leivo sõnul oleks viimane aeg, mil
lähenevad parlamendivalimised ei mõjuta veel uurimiskomisjoni tööd.
Leivo lisas, et uurimiskomisjon peab oma tööülesandeid täites väga oluliseks Estonia huku paika käsitlevate rahvusvaheliste lepingute õiguslikku ekspertiisi, mis telliti aprillis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnalt.

Selle ekspertiisi põhjal soovib komisjon Leivo sõnul luua
õigusliku selguse küsimuses,
kas oleks võimalik saata Estoniale tuukrid ja selgitada välja, kas seal on sõjatehnikat või
ei ole. Ta ei välistanud võimalust, et tuukrid võiksid minna
Estoniale juba suvel, kui õiguslik selgus on käes.

Komisjon uurib ametnikke
Aasta eest moodustatud komisjon uurib militaarvarustuse
Eestist või Eesti kaudu Rootsi
toimetamist ning peaks välja
selgitama need Eesti ametnikud
ja ametkonnad, kes aitasid tehnika veole kaasa või olid sellest
teadlikud. Samuti peaks komisjon tegema ettepanekuid tsiviillaevandusega kaasnevate julgeolekuohtude ennetamiseks.
Mullu märtsis moodustas
ka valitsus sellise komisjoni,
millesse kuuluvad prokuratuuri, kaitsepolitsei ja teabeameti
esindajad ning mis uurib 1994.
aasta septembris Estonial aset
leidnud sõjaliselt kasutatavate
seadmete veo asjaolusid. Tänavu märtsis otsustas valitsus komisjoni tööd jätkata ja kaasata
sellesse uusi liikmeid. Komisjon peaks esitama uue aruande 1. septembriks. (BNS)

Elevandid peletasid rahva paatidesse

TAIRO LUTTER

Möödunud pühapäeval Rakvere staadionil peetud esimene eesti
meeste tantsupidu osutus publikurohkemaks, kui korraldajad olid
eeldanud. Kui arvestada ka peaproovi jälginuid, vaatas pidu 5000
inimest. Osa pileteid olid korraldajad sunnitud tribüünide ülerahvastatuse tõttu tagasi ostma. Meediajuht Peep Pihlak ütles, et vaatajatelt tuli palju positiivset tagasisidet.

Sajad Bangladeshi külaelanikud olid sunnitud
pagema nende majad
maatasa teinud märatseva elevandikarja eest
paatidesse, teatasid kohalikud ametnikud kolmapäeval.
Elevandid käisid mitu korda
Bangladeshi
kaguosas
Chittagongi mägiala metsade
piiril asuvas Barkali külas, lõhkudes maju ja tallates põlde.

Loomi üritati lõkete, trompetite ja ilutulestikurakettidega minema peletada, kuid asjatult.
«Nad tulid peaaegu iga öö
tagasi, trampisid läbi küla ja
sundisid paljud elanikud põgenema,» ütles üks kohalik metsaametnik.
Lõpuks võttis ligikaudu 300
külaelanikku lapsed ja hädatarviliku kraami kaasa ning
sõitis paatidega Rangamati järvele. Kaldale tullakse ainult
päevavalgel, et toitu hankida.

«Need inimesed on põlluharijad ja metsatöölised. Nüüd
ei ole neil tööd ega raha,» rääkis elanikele kaasa tundev
Barkali ametnik.
Loodusliku elukeskkonna
kahanemise tõttu liikvele aetud elevandid tapavad Bangladeshis igal aastal vähemalt 15
inimest.
17,5 protsenti Bangladeshi
territooriumist katab mets,
kuid sellest hoolimata on tegemist maailma ühe tihedamini
asustatud riigiga. (BNS)

Ardus lõhkes katel
Harjumaal Ardu vallas asuvas tootmishoones lõhkes
eile masuudikatel ning
plahvatusohtu sattusid suured õlimahutid, kuid operatiivselt tegutsenud tuletõrjujatel õnnestus suur õnnetus ära hoida.
Põhja-Eesti päästekeskuse pressiesindaja sõnul
teatasid inimesed kell 12.06,
et Kõuel asuva tootmishoone kohal on näha paksu
suitsu. Veidi hiljem tuli teade, et hoones oli lõhkenud
masuudikatel, aga inimesed pääsesid vigastusteta.
Sündmuskohale sõitsid
neli tuletõrjeautot Koselt,
Kehrast ja Ardust. Selgus,
et masuudikatla lõhkemise
järel oli süttinud umbes 5 x
6 meetri ulatuses tootmishoone sisesein, mis eraldas
katelt muudest ruumidest.

Metallica lõi rekordi
Tallinnas teisipäeval kontserdi andnud maailmakuulus rokkbänd Metallica tõi
lauluväljakule üle 78 000
inimese, mis on seni Eestis
peetud kontsertide publikurekord, teatas kontserdi
korraldaja BDG. Metallica
saabus Tallinna mõni tund
enne show’d ja sõitis kohe
pärast kontserdi lõppu politseieskordi saatel lennujaama, et lennata edasi
Austriasse.

Politsei tabas vandaalid
Eelmisel nädalal pidas politsei varguses kahtlustatuna kinni kaks alaealist noorukit, kes tunnistasid üles,
et on vandaalitsenud Rakvere kalmistul, kirjutab
«Virumaa Teataja».
Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonna
prokuröri abi Silvi Pass ütles, et politsei pidas eelmisel nädalal kinni 15-aastase
Jaanise ja temast aasta vanema Gabrieli.
Rakvere kalmistul toime pandud vandalismiakti
avastas eelmise nädala esmaspäeva hommikul üks
kodanik. Surnuaias oli
hauaplaate ümber lükatud
ja lillevaase välja tõmmatud. Niiviisi oli rüüstatud
kümmekond hauda. (BNS)
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HOROSKOOP
JÄÄR
(21. III—20. IV)
Planeediseisud
muudavad sind ekstravagantseks ja originaalseks.
Sa ei suuda üheski tegevuses
või inimsuhtes jääda normaalsuse piiridesse.
SÕNN
(21. IV—20. V)
Oled kergesti mõjutatav ja uje. Ettevaatust
liikluses ja võõraste inimestega suheldes: sind võidakse ära
kasutada.
KAKSIKUD
(21. V—21. VI)
Planeetide seis soosib õppimist, reisimist ja enesearendamist.
Oled tavalisest avatum ning
mälu on parem.
VÄHK
(22. VI—22. VII)
Suudad luua enda
ümber usaldusliku
õhkkonna ning näed tulevikku rõõmsates värvides. Tähtsustad lähedaste heaolu ja
annad sellesse oma panuse.
LÕVI
(23. VII—22. VIII)
Oled inimeste suhtes skeptiliselt meelestatud. On karta, et sa ei
suuda vahet teha, kes on sinu
poolt ja kes vastu.
NEITSI
(23. VIII—22. IX)
Võid sattuda seltskonda, kus valitseb
sunnitud õhkkond. Hea päev
teha midagi rutiinset, ent vajalikku: näiteks koristada.

Jahutatud broiler

Villemi vorstid

kg
Rannamõisa

500 g
Valga LT
/kg 53.80/

28..90
28

2 6. 9 0

Makra-riisi salat kg

Ungari vahuvein Törley

Maksi Köök

11,5% 75 cl
Charmant, Muscateller

29..90
29

42..90
42

36.90

54.-

Laagri Maksimarket: Pärnu mnt 558a, Saue vald, Harjumaa
Paide Maksimarket: Ringtee 2, Paide
Lasnamäe Maksimarket: Peterburi tee 62a, Tallinn
Viljandi Maksimarket: Lääne 2, Viljandi
Tartu Maksimarket: Lõunakeskuses Ringtee 75, Tartu
Võru Maksimarket: Jüri 83, Võru

MAKSIMARKETID AVATUD IGA PÄEV 9-22

34.50

Rahva rõõmuks!

Piltidel on illustratiivne tähendus. Pakkumised kehtivad 15.-18.juunini või kuni kaupa jätkub.

Lõpp head hinnad nädalalõpuks

KAALUD
(23. IX—23. X)
Võid kokku puutuda
äärmiselt ebausaldusväärsete isikutega, kes näitavad end sõbraliku ning meeldivana. Ära mineta valvsust!
SKORPION
(24. X—22. XI)
Kipud nägema kõike
tumedates värvides.
Oled enese ja teiste suhtes liiga range. Võta elu lihtsamalt
ja rõõmusta ka väikeste asjade üle.
AMBUR
(23. XI—21. XII)
Sinu suhtes ollakse
ootamatult lahke ja
heatahtlik. Ole ettevaatlik: sinult oodatakse tõenäoliselt
mõnd teenet.
KALJUKITS
(22. XII—20. I)
Probleeme valmistavad elektri- ja tehnikaseadmed. Peaksid olema
tähelepanelik ka liigeldes ja
reisiplaani kavandades.
VEEVALAJA
(21. I—18. II)
Püüa säästa energiat kõige olulisemateks asjadeks. Hoidu võtmast
lisakohustusi, püüa lõpetada
pooleli olevad tööd.
KALAD
(19. II—20. III)
Päev soosib intelligentseid suhteid ja
ametlike lepingute sõlmimist.
Sobiv aeg tööd teha ja kohustusi laiendada.
Allikas: Delfi
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Aerutajad pidasid
hansaregatti
Möödunud nädalavahetusel oli Viljandi aerutajate kord võõrustada
konkurente hansaregatil.
Kohal olid enamik Eesti eliidist ja tulevased tegijad, kes
võtsid Viljandi järvel mõõtu
200 meetri sprindis ja 10 000
meetri pikkusel rajal.
Kohalikud sportlased hõivasid koduveel mitu auhinnakohta. Tüdrukute D-klassis
võitis mõlemad distantsid
Helery Rullingo. Tugevat sõitu näitas ka Kadi Külasalu,
kes lõpetas neidude B-klassis
sprindi kolmanda kohaga.
Juunioride ühekanuul sai
teise koha Taavi Heli. Täiskasvanute konkurentsis lõpetas mõlemal võistlusmaal kolmandana Tanel Heli. 10 000
meetri distantsil sõitis
A-klassi kuuluv Maidu Silm
end kõrgele viiendale kohale ja noormeeste B-klassis oli
Madis Vitsut mõlemal distantsil kolmas.
Viljandi hansaregatil kavas olnud võistlussõidud kuulusid kuuenda ja seitsmenda
etapina Eesti aerutamise karikavõistluste kavva. Nädal
varem olid karikasarja neljas
ja viies etapp Tallinnas Harku järvel.
Seal võisteldi 500 ja 1000
meetris ühestel ja kahestel
paatidel.
Viljandi aerutajate treener Kalev Heli ütles, et esimesel päeval Tallinnas kavas
olnud 500 meetri distants
polnud neile just kõige edukam. «Segasid väga tugev
külgtuul ja külm ilm ning
kõigele lisaks veel laussadu,» kirjeldas treener võistlustingimusi.
«Kanuumehed tõmbavad
paati ühelt poolt, kas paremalt või vasakult, ja nende
esinemine sõltub suuresti
tuule suunast,» selgitas Heli
ja lisas, et enamasti puhuvad
Harku järvel meretuuled,
mis on võistlusdistantsi suhtes paremalt ning muudavad
eriti raskeks vasakult poolt
kanuud tõmbavate meeste
sõidu.
Just see saigi saatuslikuks
Viljandi esiaerutajale Tanel

Helile, kes ei olnud meeste
ühekanuul võimeline neljandast kohast enamaks, kaotades kolmandale kohale sekundiga.
Samal distantsil näitas tugevat minekut juunioride
klassi kuuluv Indrek Padar,
kes lõpetas kolmanda kohaga. Kahesel kanuul võitis hõbeda Tanel Heli, kes sõitis
koos Narva noormehe Roman Hozjainoviga.
Kalev Heli tõstis esile ka
Helery Rullingo neljandat
kohta tütarlaste C-klassis.
«Helery võistles endast kolm
aastat vanemate neidudega:
tema ise kuulub veel D-klassi,» rääkis treener.
Edukam oli Tanel Heli
päev hiljem Harku järvel kavas olnud 1000 meetri sõidus,
kus sõitis end teiseks meeste
ühekanuul, kaotades vaid
praegu Eesti parimale kanuumehele Danek Tšuškinile.
Meeste kahekanuu sõit (koos
narvalasega) lõppes Tanel
Helile samuti teise kohaga.
Teist päeva järjest sai juunior Indrek Padar kolmanda
koha.
«Nüüd on meil võistlustes
väike paus. Teeme laagri ja
valmistume rahulikult juuli
lõpul peetavateks Eesti
meistrivõistlusteks. Ettevalmistuse sisse jäävad veel Pühajärve regatt ja Kaarna järve triatlon,» rääkis Viljandi
aerutajate treener Kalev Heli. («Sakala»)

Tartu t. 9, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@sakalakirjastus.ee
Reklaam 433 0061
Faks 433 0080
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee

Järgmise mängu peab Viljandi Tulevik eeloleval pühapäeval kell 13 Viljandis FC Flora vastu.

Tulevik viigistas
võõrsil Maagiga
Pühapäeva varasel pärastlõunal kohtus Viljandi
Tuleviku jalgpallimeeskond Eesti meistrivõistluste 14. voorus võõrsil
Tartu Maagiga ning viigistas 0:0.
Alvar Loog,
Tuleviku poolehoidja

Taavi Heli oli laupäeval hansaregatil juunioride sprindivõistlusel teine.
ELMO RIIG

ELMO RIIG

Viljandlastest turniiritabelis
neli kohta ning 14 punkti eespool paiknevad tartlased
püüdsid jõudude vahekorra
selgeks teha kohe mängu algul. Kõigest viieminutise palliveeretamise järel oli neil kasutada penalti, kui Tuleviku
väravavaht Rene Kaas väljajooksul eksis ning keskkaitsja
Aleksei Savitski pidi halvima
ärahoidmiseks palliga Maksim Bazjukini värava ees pikali tõmbama.
Penaltit löönud Vitali
Gussev pettis küll Kaasi ilusti
paremale, ent tulistas siis palli vasakult poolt väravaposti
raamidest mööda. Ette öeldes

oli see kogu kohtumise vältel
Maagi parim võimalus.
Tartlased valitsesid mängu
peaaegu täielikult kogu esimese pooltunni. Jäigi arusaamatuks, kas Viljandi meeskond
lihtsalt ei jõudnud hommikuse
bussisõidu järel Maagile vastu
hakata või hoidis teadlikult
madalat profiili: vaid mõnel
korral tõusid kollastes särkides
pallinud viljandlased vastaste
trahvikastini.
Siis ärkas ka Tulevik ning
esimese poolaja lõpul oli Viljandi klubi mängijatel mitu
võimalust skoori avada. Parim
neist luhtus kümmekond minutit enne poolajavilet, kui Maagi väravavaht üksi läbi pääsenud Reimo Oja lähilöögi trahvikasti keskel jalgadega väljakule tagasi tõrjus.
Kohtumise teisel poolajal
nägi Tartu kohta rekordiliselt
väikesearvuline publik ilusat
ja võrdsete võimalustega heitlust. Viljandi meeskond hakkas
favoriitidele nende koduõuel
tugevalt vastu ning mängis pikkade perioodide vältel koguni
kolme ründajaga.

Tuleviku koosseisus lõi
mängu viimasel pooltunnil hulga teravust vahetusest sekkunud kauaaegne FC Flora poolkaitsja Aleksander Saharov,
kes vigastusest paranenuna alles eelmises voorus esimest
korda Tuleviku särgis väljakule jooksis.
Võimalusi
võiduväravat
lüüa oli mõlemal meeskonnal
veel ka kohtuniku lisatud üleminutitel, ent sihile ei jõudnud
kumbki pool. Medalitest mõtlevatele Tartu mängijatele oli tabeli lõpuosa kaunistava Tulevikuga kodumurul viiki mängimine suur tagasilangus. Viik rahuldas kahtlemata rohkem Tulevikku ja tema poolehoidjaid, ehkki
arvukad väravavõimalused olid
lubanud loota ka võitu.
Tänavu polnud Viljandi
meeskond võõrsil mängides
teeninud veel ühtegi punkti.
Oma värava oli ta seni puutumatu hoidnud vaid ühes kohtumises.
Järgmise mängu peab vormi koguv Tulevik eeloleval pühapäeval kell 13 Viljandis FC
Flora vastu.

Autokrossisõitjad trotsisid Valmieras rasket rada
Aivar Kaljusaar,
autospordihuviline

Laupäeval
sõideti
Lätis
Valmiera lähistel Brengulu
krossirajal Eesti rallikrossi
meistrivõistluste teine etapp.
Sügisel valminud, pehmel
liival ja savil kulgev 720 meetri
pikkune ja 12 meetri laiune rada muutus võõrustajate pingutustest hoolimata võistluspäeva
lõpuks nii auklikuks, et finaalsõitudes oli omal jõul finišeerunud autosid vähe.
Viljandlastest võistles noorteklassis Joel Alliksaar ning klassis ERK 2500 käisid rajal Margus
Tammoja ja Denes Truu.
Joel
Alliksaar
sõitis
Valmieras uue auto, Golf 3-ga.

Kuigi rada oli võõras, oli noornoormehe mehaanik Toomas
mees ajasõidus kolmas. See väiTammik.
ke üllatus pani sportlasel juba
Teine poolfinaal oli Joel
edumõtted
peas
Alliksaarele edukeerlema, kuid esikam. Startinud viimese poolfinaali
maselt kohalt, tõusis
start tõi ta maapinta juba teisel ringil
nale tagasi: Alliksaar
koha võrra. Ring hilsai stardist viimasejem oleks ta kohta
na minema ja viimaveelgi parandanud,
sena ta ka lõpetas.
kuid nii lähedale, et
«Uue auto käimööduda, ta enam
tumist oli raske ette
ei jõudnud ning pidi
arvata. Stardihetleppima neljanda
keks oli karburaakohaga.
toris kütuse ülekül- Joel Alliksaar
Finaalis vedas
lus ja ei saanud minoormeest alt tehnema,» rääkis noornika: aukudes puteklassi sportlane.
runes üks mootoripadi ja jõu«Uus auto tahab vanast tunallikas kukkus alla.
duvalt suuremaid pöördeid,
Kokkuvõttes oli võistluse
sellest tuligi väike aps,» lisas
noorim osavõtja, 11-aastane

Joel Alliksaar kuues. «Kolme
sõidu võrdluses oli poisi areng
rajal silmaga nähtav,» kiitis teda mehaanik.
Klassis ERK 2500 võistelnud Margus Tammoja ja Denes
Truu said ajasõidus vastavalt
kolmanda ja neljanda koha.
Tammojal ebaõnnestus tema enda ütlemist mööda esimene start ning ta eksis ka
esimeses kurvis, mistõttu pidi kohe asuma tagaajaja rolli. Sellest hoolimata õnnestus
tal auklikku rada trotsides
lõpetada esimene poolfinaal
teisena.
«Startisin pehmelt pinnaselt ja seetõttu ei saanud kiirust üles. Esimeses kurvis juhtunu jääb mulle eneselegi mõistatuseks,» rääkis sõitja. Kiire

sõit ja auklik rada jätsid jälje
ka autole: purunenud olid nii
esi- kui tagasilla kinnitused.
Hoopis kehvalt läks esimene sõit Denes Truul, kelle auto
paiskus ühest sügavast august
läbi sõites külili ja kes jättus
sõidu pooleli.
Teisest poolfinaalist otsustasid viljandlased loobuda. Finaali eel olid meeste mehaanikud teinud kõva töö ja mõlemad viljandlased olid taas stardis. Denes Truu lõpetas kolmandana ja Margus Tammoja
sai kirja neljanda koha, ehkki
katkestas sõidu pärast kolmandat ringi.
«Esisilla juures tehtud keevitus ei pidanud valule vastu ja
pooltelg purunes,» põhjendas
ta katkestamist.

Sekretär Anu Teder 433 0040
Peatoimetaja
Eve Rohtla 433 0050
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Krista Suits 433 0056
Arvamustoimetaja
Rannar Raba 433 0048
Tarbijatoimetaja
Gert Kiiler 433 0052
Uudistetoimetaja
Marko Suurmägi 433 0042
Reporterid
Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Henrik Ilves (majandus) 433 0084
Helgi Kaldma (uudised) 433 0045
Jüri E. Kukk (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Liisi Seil (uudised) 433 0044
Kristiina Vaarik (uudised)
433 0041
Hans Väre (majandus) 433 0051
Fotograaf Elmo Riig 433 0057
Korrektorid Ülle Mällmann,
Kadri Soon 433 0056
Küljendus Ain Kivilaan,
Tõnu Kukk 433 0081
Veiko Koiksaar,
Piret Holtsmann 433 0055
Pearaamatupidaja
Kaie Liiv 433 0065
Reklaamijuht Merle Aasna
433 0063
Reklaamitoimetajad
Lilian Polli 433 0060
Malle Salupalu 433 0061
Reti Joandi 433 0064
Kuulutuste vastuvõtjad ja lehetellimuste vormistajad
Meeli Eismann,
Andra Tetsmann 433 0062
Autojuht
Peeter Kümmel 433 0057
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—16.
«Sakala» ilmub
viis korda nädalas.
Väljaandja Sakala Kirjastuse AS.
Vastutav väljaandja Peep Kala.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja
võtab endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honorarid kantakse üle pangaarvele üks kord
kuus järgmise kuu 5. kuupäeval.
Kõik ajalehes «Sakala» avaldatud artiklid ja fotod on autoriõigusega kaitstud teosed, mille
reprodutseerimine, levitamine
ning edastamine mis tahes kujul
on ilma Sakala Kirjastuse AS-i
kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 11 151.
Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võite pöörduda
Pressinõukogusse, pn@eall.ee
või tel. 646 3363.

Teisipäeval Viljandis
lapsi ei sündinud.
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Takso tellimine tel. 1700.

KINNISVARA

Autoremont. Tel. 5569 0995.
Ostan maja, ka linna lähedale.
Tel. 5691 8499.
Ostan (või üürin) Karksis 1—2toalise korteri. Kiire! Tel.
523 7390.
Müüa maja Uueveskil: 5 tuba,
ahiküte, uus katus, linna vesi ja
kanalisatsioon, kinnistu 940 m²,
Uueveski järveni umbes 300 m.
Tel. 5554 7247. LAINE
Müüa 3-toal. korter otse omanikult, Viljandis. Tel. 502 9404.
Ostan 3-toalise keskk. korteri
kesklinna piirkonda. Pakkumised
«Sakala» kood 12.
Müüa 3-toal. mug. korter Valuoja
pst. ja kinnistu palkmajaga Abja
vallas. Tel. 5344 7803.

Veod suure kaubikuga, 1,6 t, 12
m³. Tel. 5668 3293.
Profiil- ja valtsplekk-katuste paigaldus. Tel. 5691 8534.
JuMZ-kopp. Tel. 504 6266.
Veoteenus. Tel. 5563 8552.
Kalluriteenus. Tel. 5621 5647.
Tänavasillutus- ja äärekivide paigaldus. Kõnniteed ja platsid. Haljastus koos istutusmaterjaliga. Tel.
5196 1541 või 5673 9084.
Katusetööd. Tel. 5626 5543.
Teeme pritskrohvi- ja muid krohvimistöid. Tel. 5332 2826.
Minikopp. Tel. 510 7006.
Kalluriteenus. Tel. 513 1995.

SÕIDUKID
Ostan GAZ-52-53 ja ZIL-i, võivad
vajada remonti. Tel. 5835 7187.
Ostan heas korras motorolleri
Muravei. Tel. 5390 2615.
Müüa Opel Vectra 2,0, 85 kW,
1992. a., palju lisasid, 27 000
kr. Küsi infot tel. 504 4547.
Müüa Ford Sierra 2,0, universaal,
1989. a. Tel. 513 5276.

TEENUSED
Ehitustööd ja
5664 2061.

kraana.

Tel.

Nüüd puhkab
rahu
puhtamais
kristallis su
hing.
Teatame kurbusega meie kalli
OLEV SOO
1. I 1922 — 13. VI 2006
surmast.
Omaksed

Maalritööd: uus ja kvaliteetne
kuub teie kodule. Maalrid kiired
ja korralikud. Hinnapakkumine tasuta. Info tel. 5386 5848. Jaan

TUTVUS
51-a. mees tutvub naisega. «Sakala» kood 10.

PAKUN TÖÖD
Võtame tööle kaks keevitajat
Karksis. Brutopalk alates 9000
kr., tunnitasu alates 55 kr. Tel.
5559 9318.
Kõikjal jälgi su
töödest ja tegudest,
mida loonud sa
aastate reas.
Elad edasi meeltes
ja mõtetes,
elad edasi omaste
seas...
Lahkus meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa, vanavanaisa ja äi
RIHO HANSEN
18. XII 1934 — 13. VI 2006
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine pühapäeval, 18. juunil kell 14 Kuristiku talust Tartu
krematooriumi.

Pakume tööd müürsepale. Tel.
5695 0015.
Pakume tööd puulõhkumismasina peale. Tel. 501 8006.
Höövelmaterjali tootmisega tegelev firma Viiratsis pakub tööd ostu-müügijuhile ja nelikanthöövli
operaatorile. Tel. 501 8006. CV
saata e-postiga hartlen@hot.ee
Võtame tööle müüjaid Viljandi
bussijaama Spice Ice jäätisekohvikusse. Nõutavad hea suhtlemisoskus, ausus ja kohusetundlikkus. CV saata hiljemalt 26. juuniks aadressil OÜ Spice Ice, Kalmistu tee 28-a, 11216 Tallinn,
faksiga 677 9681 või e-postiga
annika.tolli@ingman.ee
Pakume tööd suvekuudel turbarabades pätsturba ladujatele (alates 16. eluaastast). Info tel.
509
8536 (Parika raba),
5342 7514 (Õisu/Napsi raba).
Vajatakse ehitustöölisi elamu ehitusele. Tel. 521 4034.

Avaldame sügavat kaastunnet
Paavole poja
TIIT POOLAKESE
AS Eesti Turbatooted

Müüa
toidukartuleid.
5661 8739.

Tel.

Ostan vanarauda. Raha kohe, vedu meilt. Tel. 5354 2465.

1- või 2-toal. mug. korralikku korterit. Tel. 5354 4377.

Kartul (suur, keskmine ja söödaks). Vedu. Tel. 5665 3158.

1—2-toalise möbleeritud korteri.
Kiire! Tel. 5656 7129.

METSAMATERJAL

Müüa kuivi pakitud kütteklotse
40- ja 1000-l võrkkotis ning turbabriketti. Vedu. Tel. 433 3130,
523 8503.

Soovin üürida 2-toal. ahik. korterit
pikemaks
ajaks.
Tel.
5564 8046.
Soovin üürida 3-toalist ahik. korterit. Kiire! Telefon 5677 3118.

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad.
Tel.
433
3130,
523 8503.
Müüa ehituslikku saematerjali ja
küttepuid
(50-cm).
Tel.
502 3257, 509 1733.

LOOMAD

Vajan torumeest üheks päevaks.
Tel. 529 2535.

Ostan lambaid. Tel. 506 7359.

MUUD

Extama Kaubandus ostab elus
veiseid. Tel. 552 1657.

Müüa voodri- ja põrandalaudu.
Veovõimalus. Tel. 505 5654.

Müüa lüpsvad kitsed + talled. Tel.
5330 6487.

Raamatute ost. Tel. 734 1901.

Tasuv töö palkmajaehitajale Karksi-Nuias, ka väljaõppega. Tel.
514 3142.
Koristajale üks kord nädalas. Tel.
5678 5076.

SOOVIN ÜÜRIDA
Soovin üürida otse omanikult
ühe- või kahetoalise mugavustega korteri või osa eramajast Viljandi linnas. Tel. 5595 0100.
Soovin üürida 1- või 2-toalist ahiküttega
korterit.
Tel.
5832 9394.

Aeg seisma jäi sellesse päeva,
läbi kevade, suve ja olematu
homse...
Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis

14. VII 1921 — 14. VI 2006
Leinavad omaksed.
Muldasängitamine pühapäeval, 18.
juunil kell 10 Halliste kalmistul.

surma puhul.

2-toal. ahiküttega korteri. Tel.
5805 7843.

Metallitööstus pakub tööd treialile. Info tel. 520 0761.

BERNHARD ELMEST
Tema rahu sügav uni hoidku,
öö ta üle pangu käed...
Südamlik kaastunne Silvile ja
Ülole isa
OLEV SOO
surma puhul.
Veronika ja Veljo
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Linnu talu müüb Hy-Line tõugu
pruune ühe aasta munenud kanu,
35 kr/tk., laupäeval, 17. VI kl.
8.30 Suure-Jaanis; pühapäeval,
18. VI kl. 8.15 Mustlas, kl. 9 Viljandi turul, kl. 10 Olustveres. Tel.
5397 3644, 503 1485.

PÕLLUSAADUSED
Müüa odavalt kartuleid, nisu ja
otra. Tel. 514 3629.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Kallist

Müüa kruusa. Tel. 506 5614.
Uus vann vanasse vanni kahe tunniga! E—R kl. 9—18 tel.
503 1943, 5331 4350. www.
vannvannis.ee
Müüa põranda-, voodri- ja ehituslaudu. Eri laiused, vedu tasuta.
Tel. 506 4651.
Müüa korralikku musta mulda kohaleveoga. Tel. 504 6266.
Küttepuud. Tel. 5382 7247.
Lahkus kallis abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema
LIDIA LANOVA
11. V 1919 — 14. VI 2006
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 19. juunil kell 13 Riia
mnt. kabelist Metsakalmistule.

Kodumasinate remont ja müük.
Soodushinnad! Riia mnt. 95, Kodu+. Tel. 433 6342.
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
40-l võrkkotis. Kohalevedu. Tel.
5383 9215.
Müüa katel, väga heas korras,
hind
kokkuleppel.
Tel.
5661 9809.
Müüa Žaporožetsi varuosad, viltkettad, dermatiin ja õlimaalid.
Tel. 5621 7086.
Viiratsi küttekontor müüb lõhutud
küttepuid, 325 kr/m³. Vedu. Tel.
501 8006.
Müüa voodri- ja põrandalaudu. Eri
laiused, vedu. Tel. 528 2268.
Sealiha kohale. Tel. 510 0794.
Küttepuud. Tel. 5344 3114.
Müüa head kompostmulda. Tel.
5343 0630.
Ehituslik saematerjal otse tootjalt. Vedu. Tel. 5361 1006.
Mälestame
ELISABETH RÜNKI
Avaldame kaastunnet Imbile perega armsa ema kaotuse puhul.
Sigrit, Milvi, Laine, Eevi ja Mall

AIVO ORLET
mälestavad ja avaldavad südamlikku kaastunnet omastele kursusekaaslased ja -juhatajad Õisu kooli
päevilt.

Mälestame kallist vanaema ja vanavanaema
LIDIA LANOVAT
Sille, Simo, Lyselle ja Lyli

Mälestame armast ema
GERTU MUŽAKAT
9. X 1930 — 15. VI 2001
5. surma-aastapäeval.
Tütred peredega
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