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Võttes arvesse, et taksoga sõidavad väga
sageli turistid, ei ole see päris suvaline
teenus, vaid paljuski linna visiitkaart.
Sakala juhtkiri

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Viljandi maakonna päevaleht

Ajakohastamine tekitab pahameelt
Viljandi taksodele kehtima hakkavad uued kvaliteedinõuded on tekitanud segadust sohvrites, kes kasutavad üle Eesti tuntud numbrit 1200. Osa taksosid
peab hakkama kõiki nõudeid täitma alates novembrist.

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee
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Nii on Põhja-Saksamaal, Taanis ja ühel juhul ka Eestis leitud
rabast inimesi, kes on suurepäraselt säilinud. Ainult hinge
pole sees.
OLAV RENNO, loodusemees
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Kodutiik võttis
väikemehe elu
Teisipäeval kell 11.10 keeras
Tõrva kiirabiauto nina Suislepa poole, et kihutada elustama
Järvekülas kodutiiki uppunud
kaheaastast poissi.
Ehkki Tõrva jääb Järvekülast 21 kilomeetri kaugusele
teise maakonda, on sealne kiirabibrigaad ligi kaks korda lähemal kui Viljandi oma. Paraku polnud sellest abi. Uppumise puhul loeb iga hetk ja 26 minutit pärast väljakutset kohale
jõudnud kiirabitöötajatel ei olnud erilist lootust edu saavutada.
«Lapsevanem, kes poisi leidis, alustas viivitamatult elustamist, mida jätkasid kohale
saabunud kiirabitöötajad,»
rääkis lõuna päästekeskuse
pressiesindaja Marek Kiik.
«Kahjuks elustamine tulemusi
ei andnud.»
Kiige teada oli laps koduhoovis valveta jäänud vaid
kümneks minutiks. Sellest aga
piisas, et elumajast sadakonna
meetri kaugusel sauna taga
asuva tiigini jõuda.
«Traagiliste õnnetuste ärahoidmiseks tuleb lastel veekogu äärde minna ainult koos vanematega ja vanematel tuleb
olla vahetus läheduses,» hoiatas Kiik. «Kodutiikide ääred on
enamasti järsud ja vesi läheb
kiiresti sügavaks, mistõttu laps
libastudes sealt ise välja ei
pääse. Kui on hirm, et lapsi ei
suudeta kogu aeg jälgida, tasub
kaaluda tiigi ümber aia ehitamist.»
Kiige teada on sellist radikaalset abinõud mõnel pool ka
rakendatud ja üks tema kolleeg
ajas lapse sünni järel tiigi isegi kinni. Samas möönis ta, et
täielikult pole õnnetusi võimalik kunagi välistada. (Sakala)

Meister loobub troonist
SPORT
Eesti naiste võrkpalli valitsev meister Viljandi
Metall loobub tiitlit
kaitsmast ning eeloleval
hooajal teda Eesti meistri- ja karikavõistlustel
mängimas ei näe.
Neljal viimasel aastal
hooaja Eesti meistri medaliga lõpetanud ning
kahel viimasel aastal
väärikalt Soome liigas
kaasa löönud Viljandi
Metalli esindaja Margus
Keerutaja sõnul pole pärast seda, kui soomlased
ühisliigast loobusid, sellisel tasemel naiskonnal
vaid kodustes sarjades
osaleda mõtet. «Küsimus pole rahas, vaid
motivatsiooni ja väljundi
puudumises,» selgitas
ta.
Keerutaja, kes on ka
Viljandi võrkpalliklubi
Volle juht, avaldas arvamust, et naiskond naaseb kunagi meistrisarja,
kuid millal see aset
leiab, jääb praegu teadmata.

ILM

18°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Hooti sajab
vihma, paiguti on sadu tugev. Võib esineda äikest.
Puhub läänetuul kiirusega 5—10 meetrit sekundis,
äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 16—18
kraadi. Viljandi järve vee
temperatuur oli eile pärastlõunal 21 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
5.39 ja loojub kell 21.03.

VILJANDIS
Suvelavastus
Täna kell 21 mängib Ugala Kaevumäel suvelavastust «Viimne võttepäev».

LK 10
Tänavu aprillis neljanda järjestikuse Eesti meistri medali võitnud võrkpallinaiskond Viljandi Metall tuleval hooajal enam kokku ei tule ning tiitel jääb tal kaitsmata.
ELMO RIIG

15.08.–18.08.2013

SUPERHINNAD

SETAIMED
KÕIK MAIT
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Maamehesink,
Nõo Lihavürst, kg

0

69
1

20

42%

Virsikunektar,
Põltsamaa, 1 L

3

99
619

35%

Jahutatud sea
kaelakarbonaad, kg

1

49
189

21%

Salat Kasukas,

Selveri Köök, 440 g, 3,39/kg
D

Toodetud Eestis

Ei ole
e müügil Pääsküla
a Koduselveris

Piltidel on illustreeriv tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Rahvuslased
ja
kommunistid
Odav ja puhas
JUHTKIRI

(Eeloleval teisipäeval möödub
25 aastat Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutamisest
Pilistveres.)

aske öelda, miks, aga kui SakaR
las on ilmunud mõni Viljandi
taksondust käsitlev lugu, on enamasti selle ajendiks olnud konflikt.
Nii ka täna. Sedapuhku kurdavad
üle-eestiliselt tuntud tellimisnumbrit 1200 kasutavad üksiküritajatest sohvrid, kuidas karmistuvad
nõuded sunnivad neid asja ees,
teist takka sõidukeid välja vahetama.
Sakala mõistab meeste muret
ning loodab, et nad oskavad seni
võrdlemisi hästi läinud koostööd
jätkata ega pea sõiduki värvi tõttu
praegust tegutsemisskeemi pea
peale pöörama. Iseenesest on ju
igati mõistlik, kui võimalikult palju taksosid on kättesaadavad samalt telefoninumbrilt. Esiteks hõlbustab see ettevõtjate endi äri
ning teiseks teeb ostja elu lihtsamaks.
Kokkuvõttes pole kliendi seisukohalt vaadatuna kuigi tähtis, mis
värvi on auto, mis aastal see on toodetud ning millise juriidilise kokkuleppe alusel selle juht kaubamärki kasutab. Klient tahab, et sõit
oleks maksimaalselt turvaline, sõiduk nii seest kui väljast puhas ja
mis peamine — teekonna alustamise tasu ja kilomeetrihind võimalikult soodsad. Võttes arvesse, et taksoga sõidavad väga sageli turistid,
ei ole see päris suvaline teenus,
vaid paljuski linna visiitkaart.

Klient
tahab, et
sõit oleks
turvaline,
sõiduk
puhas ja
hind võimalikult
soodne.

mustalt tegutsevad niinimetatud
varrukataksod, mille kvaliteedi
eest ei vastuta keegi, siis väikelinnad on sellest murest õnneks priid.
Siin lihtsalt pole sulidel piisavalt
tegutsemisruumi — kõik taksojuhid
on omavahel tuttavad ning oskavad
vajaduse korral turgu solkijate eest
kaitsta.
Seega on Viljandi-suguses maakonnalinnas soliidse ning heal tasemel teenuse jaoks üpris head eeldused. Küsimus on vaid selles, kuivõrd pakkujal endal selleks tahtmist ja valmidust jagub. Lõpuks paneb turg kõik paika ning igaüks
saab selle, mida ta on väärt.

VEEBIKÜSITLUS
Milline Viljandi muusikafestival teile kõige enam meeldis?

52%

Vanamuusika
festival.

5%

«Rock Ramp».

10%

MINUSUGUSELE ON vastumeelt lugeda sõna «rahvuskommunist», sest selle moodustaja ilmselt ei tea, et tüpoloogiliselt tähendab rahvuskommunist natsionaalsotsialismi vasakäärmuslast ehk terroristi. Nõukogude Liidu kommunistliku partei koosseisus rahvuskommunist muidugi ei olnud terrorist, vaid kaasajooksik, kes tahtis teenida valgekraelise asjamehena.
25 aastat tagasi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteid
(ERSP) asutades lähtuti sellest,
et on vaja niisugust poliitilist
jõudu, milles Eesti iseseisvus
tähenduses «rahvusvaheliselt
tunnustatud täievoliline Eesti
Vabariik» poleks mitte ideoloogiline salakaup, vaid avalik
doktriin ning inimesed, kes seda jõudu kannavad, on olemas.
Niisuguselt lähtekohalt oli vaja praktilisi samme, millest esimeseks sai ERSP väljakuulutamine mitte klubi, vaid erakonnana.
Üheks võtmeküsimuseks kujunes tollastele rahvuslastele —
mitte kõik neist ei kuulunud
ERSP-sse — see, kas Eesti peab
liikuma omariikluse juurde tagasi sünkroonselt sellega, mis
toimub Moskvas, või tuleks meil
siin, Peipsist mereni, liikuda
just meile vajaliku kiirusega.
Niisugusele küsimusele
polnud võimalik vastata ühelainsal viisil. Kuid see, et registreeriti sünnijärgsed Eesti Vabariigi kodanikud ega hakatud
neid etniliselt või ka poliitiliselt segregeerima, oli väga
suur ja ka vapper ettevõtmine,
sest inimesi, kes sellega hakkama said, kahtlustati vennatapusõja algatamises.
ET OMA LIINI põhjendada, ent
samas iseseisvuse alused välja
töötada, oli vaja tulla avalikkuse ette kõigi nähes. Nii tekkiski Tartus ERSP rahvaülikool,
mille loengud leidsid algul
aset tollases füüsikamajas Tähe tänav 4.
Kuna polnud saladus, et ma
ERSP-d toetan, kutsuti mindki
lektoriks ja need loengud jätkusid ka pärast seda, kui kellegi pealekaebuse järel füüsikamaja suurt auditooriumi
ERSP-le enam ei lubatud. Olla
öeldud, et ülikooli territoorium
ei ole koht poliitiliseks kihutustööks. Niisiis olime ukse taga ja väljaaetavad.
Ent juba oli töös Eesti
Vabariigi uus põhiseadus, mil-

le ettevalmistamise raskust
ERSP poolelt kandis esmajoones Jüri Adams. Põhiseaduse
läbiminek tähendas ERSP-le
põhimõttelist võitu, millest üks
osa asjaosalisi arvas võib-olla,
et uus põhiseadus hakkab tööle iseenesest. Mismoodi see
oleks pidanud käima, kui
omandireform oli pooleli (see
on seniajani lõpetamata!) ning
Nõukogude okupatsiooniga oli
lõpparve tegemata?
Ei ERSP ega ükski teine
erakond ole pandud määrama
igapäevaste tööde pingerida
Eesti Vabariigis. Ei põhiseadus
ega erakondade põhikirjad sisalda silpigi selle kohta, kui
suur peab olema Eesti inimese
varanatuke oma riigis enne
taevariiki minemist. Mart Laari valitsusele sai see selgeks alles 1992. aasta sügisel, kui kapital ei liikunud ning vedelkütus
polnud vaba.
NIINIMETATUD rahvuskommunistid võisid 1980. aastatel aidata küll sugulastel ja sõpradel
kortereid vahetada, aga majanduslikus mõtlemises oli nende
peamine käibevahend kärakas.
Jutt on just rahvuskommunistidest eespool toodud tähenduses, mitte inimestest, kes tegid
midagi ära. Näiteks Lahemaa
rahvuspargi loojatest polnud
rahvuskommunist mitte ükski.
Säärases situatsioonis hakkas ERSP valitsuses vastutama
teede ja kommunikatsioonide
(Andi Meister), julgeoleku
(Lagle Parek) ning kaitsepoliitika (Hain Rebas) eest. Selleks
oli vaja meeskondi ehk reaalseid inimesi ning ametnikukoolitust. Mis aga peaasi: oli
möödapääsmatu teha lõpp äraootavale hoiakule ja üleminekumeeleoludele.
ARGIPÄEV EI KÜSINUD ministrite vastutusala piiride järele.
Ta seadis päevakorra algusesse kolm küsimust: vabariigi territoriaalse terviklikkuse, riigi
julgeolekuks vajalike süsteemide regulaarsuse ja efektiivsuse ning kaitseväe ühtsuse.
Lahtikirjutatult: Narva olukord, politsei suutlikkus võidelda kurjategijatega ning kaitseväelaste ühemõtteline subordinatsioon tsiviilisikutest poliitikute ja asjatundjatest sõjaväelaste vahel.

Allikas: Sakala
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PRÄÄNIK
Pärimusmuusika
festival.

Kust need küsimused tulid? Narval ja Kirde-Eestil oli
mõni privileeg, näiteks kaugkütte müügihind, millest tuleb
aru saada. Narvas läks rahutuks minu meelest ikkagi majanduslikel põhjustel, mille
pinnalt ei olnud keeruline
kruttida üles separatismi. Kahjuks ei saa me enam kunagi
kõigi nähes tänada hiljem tapetud Anatoli Paali, kes oli
energeetikutele ja narvalastele tohutu autoriteet, sest ta välistas hüsteeria, aga tundis asja.

KAITSEVÄE MUDELEID oli tollal mitu ja Hain Rebas pooldas
neist kaitsejõudude ülesehitamist kiirreageerimisvõimekuse järgi. Enne, kui ta ses punktis edasi liikus, kaotas ta aga
närvid ja pani ameti maha. Mitte valitsuse istungil, vaid ümbrikus. Sain sellest teada sama
päeva hommikul, kui sõitsin
Tallinna, kuhu Hain Rebas oli
kutsunud mind oma poliitiliseks nõunikuks. Ministrit ei ole
ega tulegi, vastati mulle valvelauas.
ERSP ei olnud asutatud tulekustutuserakonnaks. Rahvuslik sõltumatus on põhimõte,
mis ei tohi olla ajutine. Üksikisiku tasemel saavad inimesed
sellest aru ka ilma pikema jututa. Kollektiivi ulatuses on see
märksa raskem, sest mis on
praegusel ajal kollektiiv? Isegi
korteriühistus on see ebaselge.
Võib-olla oli ERSP eksitus
kujutleda, et individualism on
ohverdatav. Ei ole, kui sa ei võida sellest isegi mitte meelerahu. Samas ei kuulutanud ERSP
üle ilma, kuidas Tallinnas tuleb turul hapukurki ostes tõlk
kaasa võtta. ERSP ei olnud äärmuspartei, mis oleks rahuldanud neid argpükse, kes oleksid
kasutanud teda kui kilpi.

kirjandusteadlane ja poliitik

ui Tallinnas valmistavad võimudele peavalu sadamas ning
K
teistes turistidest tulvil kohtades

Ei külastanud ühtegi
nimetatutest.

ERSP ei
olnud asutatud tulekustutuserakonnaks. Rahvuslik sõltumatus on
põhimõte,
mis ei tohi
olla ajutine. Üksikisiku tasemel saavad inimesed sellest
aru ka ilma
pikema
jututa.

Jätan politsei valdkonnas
tüüpilised intriigid kõrvale ja
toon esile hoopis kaks sellist
asjaolu, mille mõistmiseks
peab politseinikke tundma paremini, kui tunnevad pätid ja
vargad. Üks on töötingimused,
teine sotsiaalsed garantiid.
Kaitseväelaste garantiide eest
seisis korduvalt hilisem kindral Ants Laaneots. Politsei töötingimusi on parandanud alles
aeg.
Algul oli näiteks kaitsepolitseiameti peamaja seestpoolt
üsna sarnane jäägrite peakorteriga Pullapääl. Mis puutub
politseitöötajate sotsiaalsetesse garantiidesse, siis need ei
ole arusaadaval kujul planeeritavad seniajani.
Välised tegurid kaitseväe
ja Eesti kaitsevõime ümber on
korduvalt muutunud, aga teistmoodi kui see demograafiline
olukord, mille põhjalt kaitsevägi üldse moodustub. Kui professor Hain Rebas sattus kaitseministrina halastamatu löögi alla ja sunniti oma meeskonda kord-korralt ohverdama,
siis mitte isikuomaduste või
päritolu tõttu, vaid seepärast,
et tema kaudu sai rünnata korraga ERSP-d, valitsuskoalitsiooni ja riigikaitset kui tervikut. Ma ei tea ainsatki rahvuskommunisti, kes astunuks siis
vahele.

PEETER
OLESK

PIITS

33%

Mustla rahvamaja teeb neil
päevil läbi põhjaliku värskenduskuuri.

Madalale kinnitatud liiklusmärgid satuvad sageli huligaanide ohvriks.
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UUDISED

Toimetaja HANS VÄRE, 433 0050, sakala@ajaleht.ee

Aasta algusest on Eestis
uppunud 35 inimest.
Seda on nelja võrra
enam kui mullu samal
ajal.

ÄRI

Magus taksonumber ajab sohvrid ärevile
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Osaühing Viljandi Takso
väidab, et kui üle Eesti levinud taksotellimise telefoninumbri 1200
alla koondunud Viljandi
firmad soovivad numbrit kasutada ka edaspidi,
ei tohi nende autod olla vanemad kui viis aastat ning need tuleb Tulika Takso eeskujul valgeks värvida.
Säärane väide on Viljandi taksojuhtide seas põhjustanud
palju segadust.
Centrum Takso kaubamärki kasutava osaühingu Viljandi Takso juhatuse liige Mari
Sääsk lausus, et juba tükk aega
tagasi oli Tulika Taksolt tulnud
nõudmine, et kõik 1200 numbrit kasutavad sõiduautod peavad välja nägema ühesugused.
«Et 1200 on selline number, mida teavad nii noored kui vanad,
ei tahtnud me sellest loobuda
ning otsustasime sõiduvahendeid uuendada,» ütles Sääsk.
Praegu on osaühingul neli
uutele nõuetele vastavat autot.
Need 2008. aastal valminud
Toyotad saabusid augusti algul
Tulika Taksost.

Kes investeeringut ei tee,
lahkub numbri alt
Lisaks Viljandi Taksole kasutavad numbrit 1200 osaühingud
Reinup Reisid ja Koval ning
üks füüsilisest isikust ettevõtja. Kokku kasutab üldtuntud
taksonumbrit Viljandis kaheksa autot.
Mari Sääse sõnutsi peavad
septembri alguseks nõuetele
vastama ka teiste mainitud ettevõtete ning -võtja autod. «Kui
seda investeeringut septembriks ei tehta, peavad nad meie
numbri all töötamise lõpetama,» lausus Sääsk.
Seesugune nõudmine paneb aga õlgu kehitama nii Reinup Reiside taksojuhi Mati
Reinupi kui füüsilisest isikust
ettevõtja Ants Araku. Nemad
said ülalnimetatud nõudmistest teada sel kuul oma kolleegidelt.
Sohvrid ei suhtu uuendustesse hästi, sest neile jääb arusaamatuks, miks on seda vaja.
Tauno Tuula (üks Centrumi
«Tauno
manikke — toimetus) autode
omanikke

Tulevikus hakkavad Centrumi parklas parkivad ning numbril 1200 tellimusi vastu võtvad sõiduvahendid kandma Tulika Takso kaubamärki. Siis on ka kõik autod valged.

värvimuudatust ette ei kirjuta.
Samas kirjutab selle ette osaühing Viljandi Takso, mis on
omaette firma ning meisse ei
puutu, kuigi seisame ühel ja samal platsil,» rääkis Reinup.
Taksonumbri 1200 eest maksavad nad igas kuus renditasu
osaühingule Viljandi Takso.
Mehed teavad rääkida, et
Viljandi Takso ostis uued autod
sellepärast, et eelmised olid liiga vanad ning Centrum ei tahtnud neid enam oma platsil näha. «Viljandi Takso küll tõusis
nende uute autodega, aga meie
ei hakka oma kalleid autosid
maha müüma, et siis madalamale langeda,» kõneles Reinup.
Ants Arak tõi võrdluseks, et
kui tema 2002. aasta MercedesBenzi läbisõit on 186 000 kilomeetrit, siis Tulika Takso 2008.
aasta autodel on see 220 000 —
260 00
000 kilomeetrit. «Ostsin ta-

ha lasteistme ning tegin muid
kulutusi, et asi oleks korras.
Nüüd aga öeldakse, et auto pole valge ning kõik,» lausus
Arak.
Ka Reinup lisas, et tema
kaks autot on Viljandi Takso
praegustest Toyotadest võimsamad ning üks neist pole isegi
aastat vana. «Miks ma pean selle vahetama halvema vastu —
see on ju samm tagasi!» ei suutnud ta mõista.
Arak lausus, et loodetavasti on tegemist eksitusega ning
autosid nad ümber vahetama
siiski ei pea.
Aastakümneid taksot sõitnud mehed kinnitasid, et ei
soovi numbri 1200 alt lahkuda,
sest seda teavad Eestis peaaegu kõik. «Teised taksofirmad
ütlevad meile, et mis teil viga,
teil on tööd. Ma ei salga, et
number töötab, sest kui linnas

on mõni suur üritus, helistavad
paljud numbril 1200, sest seda
teab iga eestlane. Kohalik rahvas teab jälle teisi lühinumbreid,» rääkis Reinup.

Praegused taksod värvi
vahetama ei pea
Kui varasematel aastatel on
taksonumbrit 1200 Tulika Taksolt rentinud osaühing Viljandi Takso, siis sellest suvest teeb
seda Centrum. Põhjendus peitub paremas teeninduskvaliteedis.
Üks Centrumi omanikke
Tauno Tuula selgitas, et Centrum maksab numbri eest renti
Tulika Taksole ning annab seda edasi Viljandi Taksole, kes
seda teistele rendib. Tuula sõnutsi leppisid nad kevadel Tulika Taksoga kokku, et kõik taksofirmad, kes pargivad Centrumi parklas ning kasutavad
numbrit 1200, hakkavad tulevikus välja nägema ühesugused.
«Tahtsime, et linnainimestel
taastuks teadmine, et Centrum
Takso on Viljandi parim,» selgitas Tuula.
Sakala on ka varem kirjutanud sellest, kuidas Centrumil
on platsil seisvate taksodega
kavas teha uus leping, millesse
kirjutatakse sisse kindlad kvaliteedinõuded.
Sellised lepingud on Tuula

sõnul ettevalmistamisel ning
käiku lähevad need 1. novembrist, kui avatakse Centrumi
kaubanduskeskuse laiendus.
«Uued autod peavad olema
valged ning lepitakse kokku
juhtide ühtsed riietuselemendid ja väljasolemise graafik,»
seletas Tuula, mida kvaliteedinõuded tähendavad.
Tema sõnutsi ei pea teisi
autosid ka novembri alguseks
valgeks värvima. «Leppisime
kokku, et kui nad hakkavad autosid vahetama, siis järgmised
on valged. Nad ei pea kohe kulutusi tegema,» rahustas ta taksofirmasid ning lausus, et tavaliselt vahetavad sohvrid oma
sõiduvahendeid üsna kiiresti.
Seega hakkavad tulevikus
kõik Centrumi parklas seisvad
ning numbrit 1200 kasutavad
taksod välja nägema identsed.
Aktsiaseltsi Tulika Takso juhatuse liige Anne Rebane lausus, et igas teeninduspiirkonnas on Tulika Takso koostööpartneriks ainult üks taksofirma ning Viljandis on see osaühing Viljandi Takso. See annab talle õiguse kasutada taksode tellimisnumbrit 1200, mida
ta omakorda võib edasi rentida
füüsilisest isikust ettevõtjatele.
«Osaühinguga Viljandi Takso liigume seniselt koostöölepingult järgmise taseme poole,
mis tähendab üleminekut töö-
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”

Leppisime
kokku, et kui
nad hakkavad
autosid vahetama, siis järgmised on valged.
TAUNO TUULA,
Centrumi üks omanikke

tamisele frantsiisi põhimõtete
alusel,» lausus Rebane. Siis antakse Tulika Takso kaubamärk
kasutada vaid teatud värvi, vanuse ja varustusega taksodele.
«Seega vastab tõele, et teatud ajast alates nõuetele mittevastavad taksod enam numbrilt 1200 tulnud tellimusi ei saa.
Siin ei ole tegemist mingi kadedusega, vaid asjaoluga, et Tulika Takso tahab oma klientidele tagada tuttava ja kvaliteetse
teeninduse ka väljaspool Tallinna,» lisas ta.
Väide, et Viljandis Tulika
Takso numbrit 1200 kasutavad
taksod tuleb septembriks valgeks värvida, ei pea juhatuse
liikme sõnul paika. «Praegu me
sellist asja ette kirjutanud ei
ole. Selles vallas käivad veel
läbirääkimised,» ütles Rebane.
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VÄRSKELT REMONDITUD

Tarvastu rahvas saab uhke peosaali
ÜLLAR PRIKS
yllar.priks@ajaleht.ee

Mustla rahvamajas käib
tihe töö: aktsiaseltsi Pärlin töömehed on ametis saali põranda paigaldamisega. 1. septembriks loodetakse jõuda
nii kaugele, et kui vihm
laululava juures aktust
pidada ei luba, saavad
lapsed oma esimesed
aabitsad kätte värskel
laudparketil.
Tarvastu valla arendusnõunik
Ilona Tiigi ei varjanud toimuvat kommenteerides rõõmu.
«Eks ta lähe muidugi nagu iga
remondiga, et alustad tapeedivahetusest, siis avastad, et põrand tahaks värvimist, ja lõppeks ostad uued kardinad
akende ette.»
Nii oli ka rahvamaja puhul
esialgu plaan vahetada ainult
jalutussaali
põrandakate.
Kuue või seitsme aasta eest
tehti seal remont, aga põranda
tarvis jäi siis raha vajaka. Tiigi
sõnul otsustati vana laudpõrand alles jätta ja uus selle
peale ehitada. Põhjaliku eeltöö

käigus avastati laudise alt mitu pehkinud tala ja need läksid
vahetusse.

Abi saadi ka väljastpoolt
«Eks me siis imetlesime, kui
ilus uus põrand ikka saab ja
kui kole vana saalipõrand selle kõrval paistab,» meenutas
Ilona Tiigi. «Meil endal oli remondiks eelarves planeeritud
umbes 20 000 eurot. Küsisime
raha ka ettevõtluse arendamise sihtasutuselt ning saimegi,
pisut alla 17 000 euro.»
Tiigi tõdes, et praeguste
soovidega kipub eelarve lõhki minema. Saal on saanud
uued soojapidavad pakettaknad ning hinnapakkumised on
võetud ka valgustuse soetamiseks. Heliseadmetesse arendusnõuniku sõnul suuremaid
summasid ei investeerita,
plaanitakse hankida ainult
statsionaarne komplekt filminäitamiseks.
«Keerukamat
tehnikat
nõudvaid üritusi on meil harva ja siis rendime selle väljastpoolt,» põhjendas Tiigi otsust.
Saali ja fuajee põrandat
katma hakkava valge tamme
tooniga naturaalse laudparketi paigaldamine polevat sugugi
lihtne. «Töömeestel oli kõige
keerulisem aluspind loodi saada. Vana põrandat oli palju lihvitud, nii et seinaäärsed servad
olid kõrgemad. Oma jälje oli
jätnud ka see, et kunagi oli siin
spordisaal: tõstekangide kukkumine oli laudadesse sügavad
vaod löönud.»
Kalli naturaalparketi kasuks otsustamist põhjendas Tiigi vana ütlusega: me pole nii
rikkad, et osta odavaid asju.
Lava kate tuleb mustaks võõbatud kahekordsest vineerist.

Plaane jagub tulevikukski

Mustla rahvamaja

«Uued mugavad virnastatavad
toolid saame paraku alles septembri kolmandal nädalal. Kui
vihm aktuse ruumidesse toob,
peame istumisalused eri paigust kokku korjama,» rääkis

Põrandavahetusest kasvas välja rahvamaja saali üldremont. Nüüd on inimestel kena koht, kus koos käia.

arendusnõunik ja lisas, et senised istmeread olid sootuks
Ugala teatri pärandus.
«Eks meil mõned asjad on
siin käinud ka täiesti tagurpidi,» muigas ta kelmikalt. «Näiteks valmib aasta lõpul ventilatsiooniprojekt. Loodetavasti
saab süsteem paika ilma suurema lammutamiseta.»
Pika ajalooga hoone, kus
nõukogude ajal asus majandi
kontor ja enne rahvamajaks
saamist pank, on koduks ka vallavalitsusele. Administratiivpoole remont jääb praegu veel
oma aega ootama.
«Peaasi et kogukonnal

oleks rõõmu. Rahvatantsijad
juba kibelevad uuele põrandale jalga keerutama,» rääkis Tiigi. Samuti on tema sõnul suure hoo sisse saanud tantsuõhtud, kuhu rahvamaja organiseerib ansambli ning inimesed
oma söögi ja joogiga lauad katavad.
«Kartsime küll algul, et üksikud tulijad kaovad suure ruumi sügavusse ära, aga tegelikult on siia pidudele oma sadakond inimest kogunenud,» rõõmustas ta ning avaldas lootust,
et uuenenud kokkutulekukoht
lükkab koostegemisele sisse
veel suurema hoo.
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ARVAMUS

ALAR KARU,
Tarvastu
vallavanem
Mustla rahvamaja on juba
aastaid remondist kõrvale
jäänud. Saalis oli põrand nii
läbi, et rahvatantsijad ei saanud enam tantsida, oli oht lava ees põrandast läbi vajuda.

Rõõm on tõdeda, et pelgast põrandavahetusest on
välja kasvanud terve saali
põhjalik remont. Oleme vallas Suislepa ja Kärstna rahvamaja andnud külaseltside
valdusse ja need toimivad
väga hästi. Nüüd jääbki alles
kogu valla jaoks üks keskne
Mustla rahvamaja, mille
proovime järgmiste aastate
jooksul täielikult korda teha.
On väga oluline, et rahvas
tantsida ja laulda saaks.

Elamispinda otsivad tudengid ootavad järjekorras
JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV
sakala@ajaleht.ee

Kui mõni sel sügisel
Viljandisse õppima
asuv üliõpilane peaks
alles täna endale elamispinda otsima hakkama, seisab ta silmitsi üsna keerulise ülesandega.
Eile hommikul oli portaalis
soov.ee Viljandis pakkuda kaheksa üürikorterit. Pakkumised on väga erinevad, alates
80-eurose kuutasuga toast kaasüürilisele kuni 200-eurose kolmetoalise korterini.
Portaali kv.ee neljast pakkumisest kaks kattuvad eespool mainitud portaaliga. Kui
aga tudengi rahakott paksem
peaks olema, on tal võimalik
sealt leida 750-eurone kolme-

toaline ja 450-eurone kahetoaline üürikorter.
Kinnisvarabüroo
Arco
Real Estate Viljandi esinduse
maakleri Ave-Maria Mändmetsa sõnul on tudengil praegu
Viljandis korterit leida väga
raske. Ta rääkis, et bürool on
pikk nimekiri inimestest, kes
on ennast korteri üürimiseks
järjekorda pannud.
Mändmetsa tähelepanekut
mööda on Viljandi üüriturg
suurema nõudluse poole kaldu
olnud juba kevadest saati ning
seega ei ole elamispinda palju
lihtsam leida ka aegsasti otsimisega tegelema asunud tudengil. Samuti peab arvestama
kõrge hinnaga. «Turul on nii, et
kui on suur nõudlus, tõstetakse kohe ka pakkumiste hinda,»
lausus Mändmets.
Pindi Kinnisvara maakler
Maiko Markus oli Mändmetsaga sama meelt ja nentis, et
üürikorterit on Viljandis keeruline leida aasta läbi. «Tihti

alustatakse otsimist sugulaste
ja tuttavate kaudu ning need
pakkumised, mis avalikuks tehakse, lähevad väga kiiresti
kaubaks.»
Viljandis on Markuse sõnul
kinnisvara hinnad üsna madalad, kuid ka palgad on väiksed
ja seetõttu ei saa paljud inimesed pangalt elukoha soetamiseks laenu. Samas ei taha omanikud kortereid müümise asemel üürile anda. Sellest tingituna on üürikorterite nõudlus
pakkumisest tublisti suurem.
«On ka inimesi, kellel on
üürnikega halbu kogemusi.
Sellepärast ollakse tihti väga
nõudlikud ja ettevaatlikud,» ütles Markus.
Abi ei ole elukohata tudengil loota ka kahest kultuuriakadeemia pakutavast ühiselamust. Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia majutusjuht Õilme Põlluste kinnitas, et
Jakobsoni tänaval paikneva
Tarekese ja Väiksel tänaval

asuva Oma Kodu toad said ära
jagatud juba juuli lõpul, niipea kui sisseastujate nimekiri
lukku läks. 15 inimest on ühiselamutoa saamiseks järjekorras.
Kui veel eelmisel aastal sai
Põlluste sõnul odavaimas, Tarekese kolme inimese toas hakkama 28 euro 12 sendiga kuus,
siis sel aastal on hind 29 eurot.
Kõige suurema hinnatõusu tegi läbi kõige kallim ehk kahekohaline tuba Oma Kodus, mille eest eelmisel aastal tuli
maksta 37 eurot 17 senti, sel
aastal aga 47 eurot. Lisaks igakuisele kohahinnale jagavad
ühiselamu asukad omavahel
ära maja kommunaalkulud.
Kui mõni tudeng nüüd
täiesti kodutuks jääda kardab,
võib talle viimaseks õlekõrreks
olla kultuuriakadeemia peamaja fuajees asuv teadete
stend. Kolmapäeval võis seal
kokku lugeda 15 toa või korteri
väljaüürimise pakkumist.

HINNAD
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EHITUS

Päästjatel tuli eile appi tõtata
kolmel korral. PEETER KÜMMEL

Tuli puges
maasse ja
rebane
keldrisse
Teisipäeval said Viljandi
päästjad kolm väljakutset,
neist kaks põlengukohta ja
ühe eksinud rebase pärast.
Alustuseks tuli pritsimeestel kella 10 paiku sõita Tarvastu valda Villa külla, kus põles 25 ruutmeetrit
turbapinnast.
Päästetöö juhi sõnul
ulatus osa tulekolletest juba meetri sügavusele pinnasesse, mis raskendas
nende leidmist ja põlengu
lõplikku kustutamist. Paari tunniga said päästjad
siiski leekidest jagu.
Kell 12.16 kutsuti päästjad appi sootuks teistsuguse mure pärast: Pärsti vallas Marna külas oli rebane
keldrisse roninud ega saanud sealt enam välja. Päästjad püüdsid looma teki abil
kinni ja lasid loodusesse.
Kell 19.05 sai häirekeskus teate, et Halliste vallas
Ülemõisa külas põleb saun.
Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiige teatel oli sauna-kuuri katus tuletõrjujate saabumise ajaks
lausleekides ja osa sellest
oli sisse kukkunud.
Päästjad tõid kustutustööde käigus hoonest välja
gaasiballooni ja traktori.
Viimastest tulekolletest
saadi jagu kell 22.13.
Põlengu tekkepõhjus on
selgitamisel. (Sakala)

Lauluväljak võtab
juba suu ammuli
RANNAR RABA
rannar.raba@ajaleht.ee

Paljud Viljandi lossimägedes jalutajad seisatavad lauluväljaku nõlvale jõudes ehitusettevõtte
paigaldatud võrkaia
ääres ning jäävad suu
ammuli uudistama platsil toimuvat.

astmestiku katus. Eile olid töömehed raamide juures ametis
väiksemate detailide paigaldamisega. Samal ajal tehti allpool ettevalmistusi astmestiku
valamiseks.
Kuigi rekonstrueerimistööd
tõid suve keskel kõigile ootamatult päevavalgele keskaegse
eeslinna müürid, püsib ehitus
laias laastus ettenähtud graafikus. Kausikujulise platsi serval
seistes võib juba praegu aima-

Kõige suurem tuli on ehitajal takus abi- ja olmeruumide rajamisega,
sest nende alla jäävas kohas hammustas suure tüki suvest ootamatult
ette tulnud arheoloogiline uurimine.
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ta, kus hakkab paiknema tantsuovaal ning kuhu asetatakse
pealtvaatajate pingiread. Samuti on ehitajad üles ladunud
suurema osa abi- ja olmeruumide müüridest, millest osa

Eile olid töömehed ametis laululava
kandekonstruktsioonide vahele väiksemate detailide paigaldamisega. Allpool valmistuti samal ajal 900 lauljat
mahutava astmestiku valamiseks.

Eakate bussisõit
jätkub veel vanaviisi
Tänasest pidi rakenduma eakate viljandlaste linnatranspordi toetuste süsteem, kuid
tehnilistel põhjustel lükkub
selle kasutuselevõtt kahe nädala võrra edasi.
Viljandi linnavalitsuse
teatel on viivitus tingitud sellest, et bussifirma MTG ei
saanud vajalikku tehnilist lahendust õigel ajal valmis.
Linnavalitsus on tekkinud
olukorrast teatanud ka Viljandi maavalitsusele kui
maakondliku ühistranspordi
korraldajale.
Aktsiaseltsi MTG esindajad paluvad tekkinud ebameeldivuste pärast vabandust ja lubavad omalt poolt
teha kõik, et vajalikud tarkvaramuudatused kiiresti valmis
saaksid. Uue korra rakendamiseni hüvitatakse tehtud
kulutused täna kehtiva korra
järgi.
Linnakodanikud, kelles
olukord tekitab segadust, võivad info saamiseks helistada
linnavalitsuse sotsiaalameti
toetuste spetsialisti Mare
Kallakase telefonil 435 4759.

Ehkki aastakümneid trööstitus
seisus olnud esinemispaik
peab lepingu kohaselt lõplikult
uue ilme saama alles novembri keskpaigaks, on see juba
praeguseks vaat et tundmatuseni muutunud.
Enim paeluvad möödujate
pilke kausikujulise platsi edelaküljele püsti aetud võimsad
tumepruunid puitkonstruktsioonid, millele hakkab toetuma laulukooridele mõeldud

Kaks nädalat peavad Viljandi
pensionärid bussipiletite kulutšekid kokku korjama, et need
sotsiaalameti kassas raha vastu
vahetada.
ELMO RIIG

Uus süsteem peaks endaga kaasa tooma uued bussikaardid: kümne korra ning
50-protsendilise hinnasoodustusega perioodikaardid.
Kümne korra kaardile laetakse igal kuul automaatselt
kümme sõidukorda. 50-protsendilise hinnasoodustusega
perioodikaart hakkab kehtima siis, kui pensionär maksab vedajale pool perioodikaardi maksumusest ehk
seitse eurot. (Sakala)

jääb edaspidi väljaku loodeküljele kuhjatava muldvalli alla.
Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Jaan Lukas rääkis,
et abihoonega on ehitajal praegu tuli takus, sest just selle püstitamist pidurdasid arheoloogilised väljakaevamised kõige
enam. Laias laastus on tööd Lukase kinnitusel siiski plaanipäraselt edenenud ning see lubab loota, et objekt antakse linnale valmis kujul üle novembri keskpaigas, nii nagu kokku
lepitud.
Seda, kas tänavu õnnestub
lõpule viia ka kõik haljastustööd, sõltub ehitusspetsialisti
sõnul paljuski ilmast. Kui sügiskuud peaksid olema väga vihmased, pole võimatu, et ühtteist lükatakse kevadesse. «Kuidas tegelikult läheb, selgub töö
käigus, praegu lähtume ikkagi
lepingust, mis sätestab tähtajana 15. novembri,» sõnas ta.
Ehitusele kuluvast ligi 1,4
miljonist eurost suurema osa
katab ettevõtluse arendamise
sihtasutus. Lisaks kergitavad
maakondliku tähtsusega rajatise tarvis 150 000 euro väärtuses oma kukrut teised Viljandimaa vallad ja linnad.
Lauluväljaku projekti koostas arhitektuuribüroo Kadarik
Tüür. Uus katusealune astmestik peab mahutama kuni 900
lauljat. Suurt arenguhüpet tähendab laululava ette tehtav
spetsiaalne tantsuplats, kus
mahub korraldama maakondlikke tantsupidusid.
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Pealinnade
linnapead
avavad
Balti keti
mälestuskivi
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar, Riia linnapea Nils
Ušakovs ja Vilniuse linnapea Arturas Zuokas avavad
20. augustil Tallinnas Harjumäel 20. augusti väljakul
Balti keti mälestuskivi.
Leedu skulptori Gitenis
Umbrasase loodud mälestuskivile kinnitatud plaadil
on kujutatud jalajäljed, mis
sümboliseerivad Balti ketist osavõtjate jalajälgi ajaloos, teatas Tallinna linnavalitsus BNS-ile.
Mälestuskivi kinkis Tallinnale Vilniuse linnavalitsus. Tegemist on kolmeosalise skulptuuriga: teine samasugune kingiti Riiale
ning kolmas paigaldati pidulikult Vilniusse juba tänavu 24. mail.
Lisaks mälestuskivile
avatakse ka selle juurde
kuuluv mälestustahvel, millel on selgitav tekst eesti,
läti, leedu, inglise ja vene
keeles.
Mälestuskivi avamisel
annab tiibklaveril vabaõhukontserdi pianist ja helilooja Rein Rannap, kaastegev on meesvokaalkollektiiv Ensemble Collegium
Musicale Endrik Üksvärava juhatusel. Esitusele tuleb Rannapi looming. Selle
hulgas on ka spetsiaalselt
20. augustile pühendatud
laul «Vabadus», mille sõnad on kirjutanud Kerttu
Rakke. (BNS)

Lapsi sünnib
rohkem vabaabieludest
Satistikaameti
andmeil
sündis läinud aastal vabaabieludest 1454 last enam
kui abieludest.
Vabaabieludest sündis
mullu 7301 ja abieludest
5847 last. Vabaabieludest
sündinud laste arv ületas
abieludest sündinud laste
arvu esimest korda aastal
2005, kui vabaabielust sündis 6103 ja abielust 5954 last.
2006. aastal oli vabaabielust sündinud lapsi 6799,
2007. aastal 7363, 2008. aastal
7754, 2009. aastal 7717, 2010.
aastal 7721 ja 2011. aastal
7555. Abielust sündinud lapsi oli 2006. aastal 6212, 2007.
aastal 6616, 2008. aastal 6651,
2009. aastal 6435, 2010. aastal
6466 ja 2011. aastal 5920.
Justiitsministeeriumi
eestvõttel on mitu korda
arutusel olnud kooseluseaduse vastuvõtmine, mis
muu hulgas tagaks parema
kaitse vabaabielust sündinud lastele. Seaduse kontseptsioonile on ministeerium saanud valdavalt toetavat tagasisidet, kuid sellest hoolimata ei ole seadust vastu võetud.
Reformierakonna,
Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
hinnangul vajab küsimus
edasist arutelu, Isamaa ja
Res Publica Liidu arvates
on praegune olukord rahuldav. (BNS)
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MULGI UUDISE

Eesti aukonsul akkap
Moldovan Mulgi
kuube kandma
Eesti aukonsul Moldovan
Igor Goncearov lask endele
tetä Mulgi rahvarõõva. Aukonsul tund, et tähtpäeve aal
oles vaja ilust ja esierälikku
rõõvast, millege oles ää rahva ette minna, ja selleperäst
tell ta omale Mulgi rõõva.
Kristel Habakukk, kes
Igor Goncearovile Mulgi rõõva valmis tei, kõnel Mulgi
uudistele, et ta tei aukonsulile pidutsembe Tarvastu kuvve, mille pääle läits üle 30
miitre punast ja rohilest kaaruspaela.
Kuvve jaos läits vaja 3,5
miiterd musta kalevit, siistpuult saive õmmeluse palistet
kõllatse laisalõngage, nõnda
et ku kuvveõlma valla lüvväs,
Viljandimaalt käis Saaremaal Maapäeval ehk Eesti külade parlamendil 23-liikmeline esindus. Fotole on jäänud neist (vasakult) Romeo Mukk, Jane Lumiste, Jaan Looga, Kaja Kaur ja Enn Sarv.
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MAAPÄEV

Külaliikumine
kaes Saaremaa elu
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Saaremaal Maapäeval
osalenud viljandimaalased tundsid uhkust,
et Eesti president astus
avarongkäigus mulkide ridades ja tunnustas
koos riigikogu esimehega Rimmut, mis sai Viljandimaa aasta külaks.
Varem on maakonna parimad
olnud Tuhalaane ja Kuhjavere,
ent tänavuse Eesti aasta külana tunnustati nädalavahetusel
juubelihõngulisel, kümnendal
Maapäeval Lustivere külade
piirkonda Jõgevamaal.
Lisaks tublide kiitmisele
seatakse iga kahe aasta järel
korraldataval Eesti külade parlamendil sihte, mida hakata
kodukohas ellu viima. Sel aastal oli Maapäeva teema «Aastaring külas», mis ühenduse
Kodukant Viljandimaa juhatuse esimehe Enn Sarve sõnutsi
haakub hästi ka «Maale elama»
projektiga ning kannab endas
mõtet, et külas on võimalik elada igal ajal.

Viljandimaa omavalitsuste
liidu tegevjuht Jaan Looga ütles, et ka siinsetel küladel on
teiste tegemistest palju üle võtta.
Kodukandi liikumine ennast Saare sõnutsi ammendanud pole. Rahaline pool maaelu arendamiseks ja kolme sektori koostöö pigem kasvavad.
«Kuni su küla elab, elad sina ka ning kuni on tublisid külasid ja inimesed tahavad maale elama tulla, ei kao Kodukandi liikumine kuhugi,» kinnitas
Enn Sarv. Ainuüksi 116 elanikuga Tuhalaane külla, kus ta
külavanemana tegutseb, on viimastel aastatel lisandunud mitu noort peret.
«Kolm maja on juba ostetud ja inimesed toimetavad
sees,» lausus Sarv. Tema ütlemist mööda on viimased tulijad
pärit Tallinnast ja infotehnoloogid ning maal on võimalik
hästi sel alal kaugtööd teha.

Õpime tulevikuks
Ene Saar tõdes, et maale elama
asumine saab üha enam kõlapinda ja vaja läheb külaelu
edendajate enda tahet ja tööd,
et tuua välja maapiirkonna positiivseid jooni.

Pered kolivad küladesse
Maapäeval, millel oli umbes
400 osalist Eestist ja 13 välisriigist, käisid viljandimaalased
23-liikmelise rühmaga. Enn
Sarve ütlemist mööda oli meie
delegatsioon üks suuremaid ja
on alati ka aktiivsemate hulgas.
Viljandimaa omavalitsuste
liidu esimees Ene Saar rääkis,
et palju suheldi Gruusia ja Ukraina esindajatega. «Neile on
külaliikumine ja riiklikud rahastusprogrammid täiesti uus
asi,» ütles ta ja märkis, et oli
suurepärane võimalus oma
aastatepikkust kogemust jagada.

Maapäeva puhul jõudsid Viljandimaa ja tema vallad võileivatordile.

«Maapäev ongi see koht,
kus üksteise kogemustest õpitakse,» selgitas ta.
Viljandimaalased olid osa
võtnud Saaremaa ideeretkest:
sealsete külavanemate ning
seltsidega kohtudes kuuldi
suurepäraseid ideid, kuidas
elu toimima saada.

”

Kolm maja on
juba ostetud ja
inimesed toimetavad sees.
ENN SARV,
Kodukant Viljandimaa
juhatuse esimees ja
Tuhalaane külavanem

Maapäevalised olid Saaremaa valdade vahel ära jagatud
ja viljandimaalasi võeti vastu
Valjalas. Oma tegevusest rääkisid külalistele kokku 34 küla
seltsid, ettevõtted ja pered.
«Neilt kõigilt on midagi õppida ja kindlasti ei jää Viljandimaa tegijad häbisse,» lausus
Jaan Looga. Siinsele rahvale
andis nähtu tema hinnangul
hea mõttelõnga, kuidas pakkuda külalistele enda arendatud
tooteid ja teenuseid.
Tegevjuhi sõnul oleks väga
hea, kui Maapäev tuleks uuesti Viljandimaale. «Sellest võidaksid kindlasti kohalikud majutus- ja toitlustusettevõtted,»
ütles ta ning lisas, et omaette
proovikivi oleks ühes piirkonnas majutada sadu inimesi.
Viimati korraldasid Viljandija Valgamaa Maapäeva üheskoos 1997. aastal.
«Alati on parem kokku saada ja asju otse arutada, sest siis
tekib tohutu sünergia ja tahtmine kodukoha heaks veel rohkem ära teha,» kinnitas Enn
Sarv.

jooseve säält nagu kõllatse
päeväkiire vällä. Habakukk
ütel, et siast kuube passip kanda nii tõiste rahvarõõvaste ku
ka arilige pidurõõvaste pääl.
Viil tei ta aukonsulile valge linatse pilupalistustege amme.
Üits Tarvastu valla inime
kink aukonsulile Mulgi kaabu ja Riina Salm Tarvastu käsitüükoast akkap kuvve pääle võrkvüüd kudame.
Igor Goncearovi emä Silvi
olli peri Tarvastu vallast Jakobimõisa küläst ja selleperäst
pidä miis sedä Mulgimaa kanti siiamaani kallis. Ta käip mitu kõrda aasten Eestimaal ja
egä kõrd käip ärä kah Tarvastu surnuaian, kunkottale om
temä vanaemä maetu.

Sõnastiku tõine
rükk om vällän
Keväde valmis saanu «Mulgi
sõnastik», mida rükiti pallald
300 tükki, müüti joba paari
kuuge läbi. Uvilisi olli pallu
rohkemb ku raamatit ja ulk
murdesõpru jäi edimese kõrrage raamatust ilma. Selleperäst tell mulgi kultuuri instituut tõise rüki ja sellekõrrage tetti raamatit joba 1000.
Nüid om «Mulgi sõnastiku» tõine rükk valmis ja kik
uvilise saave sedä Abja raamatupoodist või Rahva Raamatu puutest osta.
Sõnastigu tüürühmä iistvedäi Alli Laande ütel, et sii

om väige väärt raamat selleperäst, et kunagi ennemb ei
ole nõnda pallu mulgi sõnu
üte kotusse pääle kokku korjatu.
A suuremb tüü om viil
ehen, sest edespidi plaanive
mulgi vällä anda suure mulgi sõnaraamatu, kos oles pääle põhisõnade sihen viil pallu siandsit sõnu kah, mida
egä päe kõnelemise man vaja ei ole, a mes om sõski väärt
kokku korjamist ja allaoidmist, et tuleve põlve saas
uuri, kudas nende esivanembe omal aal kõnelive.

Latsi oodetes ülikuuli
Puulbe, 17. augustil kell 11 om
kik latse oodetu Karksi valla
kultuurikeskusese, sest sääl
om jälle Mulgi oma ülikuul —
siikõrd pallald laste jaos.
Karksi Mokalaada memme om lubanu lastele kõneleme tulla, kudas vanast koolin käiti. Kik jutu aetes muduki mulgi keelen. Viil saap

vaadete vanu kooliraamatit,
jooniste ja räbälidest pupet
tetä. Mängites kah vanaaigsit
mänge, nagu «Keerukuju»,
«Mädämuna», «Tagumine
paar vällä!».
Ettevõtmise iistvedäi Anneli Arraste ütel, et kik latse
om ülikuuli oodetu ja õpmisemassu siikõrd ei ole.

Vanast olli suvesüük kama
Ku nüidse aa inimese sööve
sedä, mes poodist saia om ja
mes miildüs, sõs vanast käis
süümine rohkemb luuduse ja
aasteaa järgi. Näituses lihapirukit tetti talve, sest sõs tapeti siga ja lihakraam olli
omast käest võtta, korpi tetti
rohkemb suvitsel aal, sest sõs
ollive lehmä nüsmä tullu ja
piimä olli laiald kähen.
Üits suvitse aa päämisi
süüke olli kama, sest rõõska
või aput piimä selle tegemise
jaos olli küländ, selle valmistegemine es võta kibel tüüaal
kuigipallu aiga ja sedä olli ää
mannerguge üten võtta.
Kreemi Ruth Karksi Mokalaada pundist kõnel, et ku
temä laits olli, sõs panni temä
esä enne veskele minekut erne ja villä ahju ja sis röstiti
neid sääl suure laadi pääl.
Peräst sedä panti villä- ja ernekoti vankre pääle ja minti
veskele. Ku esä veske päält

tulli, sõs latse joba uutsive,
sest kama olli suvitsel aal laste lemmiksüük. «Me võisime
sedä kamakäkki ja kamaputru mitu päevä järest süvvä,»
kõnel Kreemi Ruth.
«Putru tetti sedäviisi, et
panti kamajahu piimä või
apupiimä sissi. Kamakäki jaos
võeti piimä ja äste pallu kamajahu, suhkurd raasike kah manu ja sõs mutsutime käki kokku. Egäüits võtt oma käki üten
ja läits sis vällä süümä.»
Ku nurme pääle tüüle või
mõtsa marjule minti, võeti kama iki mannerguge üten. Sii
olli suvitsel aal egäpäeväne
süük. Ruthi kodun panti kama sissi ernest, kaaru, rüä- ja
kesväteräksit kah. Ernes olli
päämine, sii and maigu. A
egän talun olli kama raasike
esi maiguge. Kik vitamiini ollive esi tettu kamal sihen,
nõnda et tühjä kõttu kamasööjade küll ilmangi es tunne.

Mulgikeelsed uudised on Sakalas ja Vikerraadios kaks korda kuus.
Rubriiki toimetab Kristi Ilves Tarvastu kandist.
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SALAKAUP

Suured poeketid hakkasid
maksuameti hääletoruks

Tele2 pani partneritele
eetikakoodeksi lauale
Tele2 nõuab Eestis oma
kõigilt suurematelt koostööpartneritelt uue käitumiskoodeksi allkirjastamist.

RANNAR RABA
rannar.raba@ajaleht.ee

Tele2 Eesti hankejuhi Anu
Neemelo selgitust mööda on
eetikakoodeksi allkirjastamise
nõue ühest küljest selleks, et
firma enda või selle partnerite
tegevus ei kahjustaks inimeste
või keskkonna huve, kuid teisalt on see pragmaatiline tagala kindlustamine.
«Korruptsiooni-, keskkonna- või eetikaskandaali sattumine võib mobiilioperaatorile
maksta miljoneid eurosid või
isegi tegevuslitsentsi,» ütles
Neemelo ning lisas, et Eestis

Peaaegu kõik Eestis
sttis
esindatud suured
d poeketid tulid maksuu-ametile vastu ning
g
aitavad sel nädalal alanud salasigarettidevastase kampaania sõnumit levitada.
Nii nagu mitmel varaa-semal aastal, on maksusu
uja tolliamet ka tänavu
av
vu
usstasuve lõpetuseks otsustae riinud suitsetajatele üle
gi meelde tuletada, ett salas
sigarette ostes toetatakse
attakse
otseselt kuritegevust.
t. Sedat
tamisel
puhku on teabe edastamisel
s liitu
ste
põhiraskus kaupmeeste
kuuluvate jaekettide kaupluska
a
aupluste kanda.

Maksutulu jääb saamata
Alates sellest nädalast on
ETK, Selveri, Prisma, Comarketi ja Grossi poodides üleval
maksuameti tellitud plakatid
sõnumiga «Ostad salasigarette, toetad kuritegevust». Ühtlasi lastakse sel sõnumil regulaarselt kõlada poodide siseraadiotes.
Ehkki kampaania tähtsaim sihtgrupp on piirialadel
elavad inimesed, tahab amet
ka mujal Eestis kinnistada
teadmist, et tubakatoodete salaturg on endiselt kahetsusväärselt suur ning selle tõttu
liigub igal aastal kurjategija-

sõlmitakse niisuguseid leppeid
haruharva, kuid Euroopas on
see tavapärane.
Anu Neemelo sõnul on
poolte partneritega juba leping
allkirjastatud ning aasta lõpuks loodetakse saada kokkuleppele 80 protsendi firmadega.
«Kui mõni ettevõte peaks
eetikakoodeksi allkirjastamisest keelduma või seda rikkuma, siis võime koostöö lõpetada,» lausus Neemelo ning tõdes, et lepingu sõlmimisest seni keeldutud pole ja kahtluse
korral võib lepingu täitmist
kontrollida sõltumatu audiitor.
Samasuguse käitumiskoodeksi on allkirjastanud ka kõik
Tele2 töötajad. (Sakala)

Majanduskasv jäi kesiseks
Statistikaameti esialgsel hinnangul kiirenes Eesti majanduskasv käesoleva aasta teises
kvartalis veidi, kuid jäi siiski
tagasihoidlikuks.
Teise kvartali sisemajanduse kogutoodang (SKT) oli 1,3
protsenti suurem kui mullu samal ajal ja 0,1 protsenti suurem
kui esimeses kvartalis. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Madis Abeni sõnul hoiab kiiremat
kasvu endiselt tagasi nõrk
nõudlus nii sise- kui välisturul.
Väikest majanduskasvu vedas välisnõudluse toel tööstussektor, kus tugeva panuse andsid töötlev tööstus ja energeetika. Kasv jätkus ka eksportivas
teeninduses, näiteks logistikas
ja turisminduses. Siseturule
orienteeritud tegevusaladest
läks hästi kaubandusel ning info- ja sidesektoril.
Teist kvartalit järjest oli
languses ehitustegevus, kus
erasektor ei suuda kompenseerida valitsussektori vähenenud
nõudlust. Eluasemeinvesteeringud näitavad siiski kasvumärke.

Vajadus on suur
Maksu- ja tolliameti tollikorolllikorralduse osakonna juhataja
uh
hataja
Urmas Koidu hindab kau
kaupluauplusekettide koostöövalmidust
lmiidust
kõrgelt, sest niisugust infot
info
fot tuleb endiselt levitada.
äitas
Ehkki tema sõnul nä
näitas
viimane Eesti linnadess tehtud
teh
htud
tühja paki uuring, et salasigaalassigarettide osa turul on aasta
asta
a algusega võrreldes protsendi
otsen
ndi
võrra langenud, jäädess umbes
umb
bes
24 protsendi juurde, leidu
leidub
dub
eem on
o
piirkondi, kus probleem
eks Id
damärksa suurem. Näiteks
Idagu poo
olEestis polevat peaaegu
pooligarettitel turul liikuvatest sigaretiumärk
ki.
pakkidest Eesti maksumärki.
ed sisse
e
Üldjuhul tuuakse need
enest.
Venemaalt või Valgevenest.
Sigarettide salaturu
uru vä-hendamist kilbile tõstes
stes ar-vestas maksuamet, et tegemist
egemistt
on pika ja järjepidevust
st nõudva võitlusega. Just seepärast
pidas ta oluliseks rääkida
partneriteks poed, mille lähiümbruses salakaup harilikult
müüjatelt ostjate kätte liigub.

Maksu- ja tolliameti töötajate arvutuse kohaselt
saaks salasigarettide tõttu
laekumata jäänud maksurahaga aastas ülal pidada
veidi enam kui sadat kiirabibrigaadi.

Teises kvartalis ületas palgatulu kasv jaemüügi kasvutempot. See viitab Abeni hinnangul sellele, et viimased
kolm aastat kestnud elanike
tarbimisjulguse kasvutrend
võib olla pöördunud ning inimesed on oste tehes muutunud taas veidi ettevaatlikumaks.
Samal ajal on Eesti ettevõtted olnud edukad müügi suurendamises peamistele eksporditurgudele, nagu Rootsi, Lätti, Leetu ja Venemaale. Teenuste ekspordis on arengud olnud
tagasihoidlikumad, mida osaliselt mõjutab transiidivedude
vähenemine.
Et nii kaupade kui teenuste impordi kasv oli teises kvartalis ekspordist kiirem, kujuneb netoekspordi panus
SKT-sse negatiivseks.
Positiivsena tõi Madis
Aben välja selle, et Euroopa
Liidu majandususalduse näitajad on viimastel kuudel selgelt paranenud. «Ajalooliselt
on need majanduskasvuga hästi kooskõlas olnud,» sõnas ta.
(Sakala)

Äsja Eesti suuremates toidupoodides alanud kampaania keskmes on sigaretipakk, mille venekeelsed
tekstid tuletavad meelde, et salasuitsude tarbijad teenivad otseselt kurjategijate huve. Ühtlasi kutsutakse plakatitel üles teatama salakaubandusest maksu- ja tolliameti vihjetelefonil 800 4444.
REPRO

te taskusse umbes 40 miljonit
eurot, mis tegelikult peaks
jõudma riigi maksutuludesse.
«Tasub teadvustada, et
väikesed seadusrikkumised
toetavad suuri kuritegusid.
Salasuitsude tarbimine ja
sellise tegevuse sallimine on
otseses seoses inimeste enda
ja nende lähedaste turvalisusega. Mõelgem, mida selle rahaga saaks teha. Palju. Mida
sellega aga tehakse? See on
hirmutav,» rääkis Urmas Koidu.
Lisaks poekettidele toetavad äsja alustatud kampaaniat Eesti tubakatootjate assotsiatsioon ja Philip Morris
Eesti.

Must nimekiri oli suve algul
viljandlaste nägu
Olgugi et laias laastus ei põhjusta salasigarettidega kauplejad Viljandi maakonnas maksuja tolliametile pooltki nii palju
peavalu kui näiteks Ida-Virumaal, on ameti pressiesindaja
Uku Tampere sõnul aeg-ajalt ka
siin suuremaid koguseid leitud.
See annab põhjuse salakauplejaid koostöös politsei- ja piirivalveametiga järejepidevalt jahtida
ning kinnitab teavituskampaania vajalikkust ka siin.
Viimane suurem kogus salasuitse jäi Viljandimaal kontrollijatele näppu juunis. Siis avasta-

ti Viljandi turul müügikohti
puistates 9560 Venemaa ja
Valgevene päritolu, Eestis maksustamata sigaretti. Vahelejäänud müügikohti varustanud vaheladudest leiti hiljem veel
82 740 samasugust sigaretti.
Lisaks avastati väiksemaid koguseid teistelt salakauplejatelt.
Nii küündiski juunis Viljandimaalt leitud salasigarettide
koguarv peaaegu 100 000-ni,
mis moodustas samal kuul kogu Eesti peale kokku kinnipeetud salasigarettidest peaaegu
neljandiku. (Sakala)

MARKO SAARM

Niisuguseid tellimusi nagu Olustvere kooli renoveerimine on Eesti ehitusettevõtted viimasel ajal riigilt ja omavalitsustelt varasemast vähem saanud. Seetõttu on kogu majandusharu kaks kvartalit järjest languses olnud.
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Retk viis mõtted inimtegevuse mõjule
ELERI LÕHMUS
eleri.lohmus@ajaleht.ee

Retk põneva ajalooga Teringi rabas pakkus
võrratuid hetki, ent pani
samas veel enam mõtlema tagajärgedele, mille
toob kaasa looduse ümberkujundamine.
On neljapäev ja kell on 5.25.
Sõidan koos fotograaf Arvo
Meeksiga Teringi raba poole.
Esimene ehmatus seoses
loodusretkega oli tabanud
mind juba ärgates: taevas olid
pilved. Kas tõesti see üks kord,
kui olen otsustanud varahommikul rappa minna, on ilm pilves? Hiljem tõdeme siiski fotograafiga, et just pilved muudavad päikesetõusu eriliseks.
Kuigi tahtnuksime juba enne koitu Teringil platsis olla,
jõuame sinna seitsme paiku,
koos Tõrva loodushuvilistega,
sest retk on osa tulepäevade
programmist.
Varajasest kellaajast hoolimata on kohal korralik esindus
loodushuvilisi. Silma järgi
võiks öelda, et ligi paarkümmend inimest tahavad teada,
mida on Teringil varahommikul uudistajale pakkuda.
Matka juht, tunnustatud ornitoloog Olav Renno lubab enne rappa siirdumist, et näha
saab mitmesuguseid elunähtusi, välja arvatud kevadist lindude pesitsemist.
Olav Renno räägib, et Te-

ringi raba tekkis piirkonna madalamasse lohku jääajajärgse
järve asemele. Muide, laudtee
pole rabas mitte sellepärast, et
matkajal mugavam oleks, vaid
hoopis selleks, et hoida loodust.
«Inimese jalajälg, mis
samblasse vajutatud, on märgatav mitu aastat. Marjulised
tallavad raba muidugi järjest
madalamaks, aga jõhvikate
kasvamiseks on see ju hea,»
selgitab Renno.
Ta nendib, et raba turbalasundi paksus jääb üheksa
meetri kanti. Turbasammalt on
rabas üle 15 liigi, eri värvi ja lehekujuga. Huvitava tähelepanekuna toob Renno välja, et
turbasamblad toodavad happeid, mis annavad rabaveele
tumeda värvuse ning ühtlasi
hoiavad pinnasesse sattunud
objekte mädanemise eest. «Nii
on Põhja-Saksamaal, Taanis ja
ühel juhul ka Eestis leitud rabast inimesi, kes on suurepäraselt säilinud. Ainult hinge pole sees.»
Renno tõdeb üpris kurvalt,
et kuivenduskraavide rajamine — et rabavesi põllule ei tungiks — on ka raba kuivemaks
muutnud. Sestap tervitab Teringi rappa sisenejat esmalt
korralik männimets.
Turba ammutamise ajal leitakse rabadest põnevaid männijuurikaid, mida on mõneski
koduaias kasutatud kujunduselemendina. «Kui aga kaevata
sügavamale, poolteise kuni kahe ja poole meetri sügavusele,
leiab väga palju suurte puude
kändusid. Aastat 2500 tagasi oli
nii kuiv, et rabad kuivenesid ja
männid said kasvada üle kogu
raba,» kõneleb Renno.
Nüüd aga on tema sõnul
jällegi niiske aeg ja raba kasvaks üsna kiires tempos, kui
vaid ei oleks selle äärde kraave kaevatud.

Mitmekülgne elu

Ornitoloog Olav Renno jagas retke jooksul loodushuvilistele oma
tarkusi.

Nagu Olav Renno retke alguses
lubas, saab rabas näha mitmekülgset elu. Marjadest mustikaid, pohli, jõhvikaid, murakaid ja sinikaid. «Sinikates arvatakse olevat sinihapet, aga
seda on niivõrd vähe, et võite
kõhu täis süüa mürgistust kartmata.»
Üks põnev põhjamaa rododendron sookail võib aga raba-

Kui lähedalt uurida, pakub muidu nii märkamatu putukatest toituv huulhein silmailu ka loodusvõhikule.

huvilisele koju kaasa anda uimase tunde ja halvimal juhul
isegi peavalu. Huvitava leiuna
meie retkelt toob Renno välja
tammekese, mis võiks silma
järgi hinnates olla kaheaastane. «Kaua ta kasvab — seda on
huvitav jälgida.»
Renno ütleb, et tamme levikut on seostatud pasknääri levikuga, sest see lind tassib tõrusid laiali. Ju siis ühel pasknääril kukkus raba kohal tõruke maha ning see leidis raba
kasvamiseks piisavalt hea paiga olevat.
Kui tavapärane laugas on
vaat et kõigile tuttav ja selgitusi ei vaja, siis helerohelise turbasamblaga paiku nimetatakse älvesteks. Needki on vesised
ja tümad kohad, millele peale
astudes võib vabalt läbi vajuda. Kui lauka puhul on vesi näha ja alles põhjas on muda, siis
älve puhul vett näha ei ole.
Rääkides linnuliikidest, keda rabas kohata võib, näiteks
rähnidest ja kurgedest, peatub
Renno pikemalt ka valge-toonekurgede arvukusel. Tema
hinnangul on neid linde para-

ku liiga palju ja seda sellepärast, et pole veel retsepti, kuidas neist maitsvat rooga valmistada.
«Toonekured söövad ära
konnad, kiivitajapojad, lõokesepojad. Nad saavad isegi pisikesed kehvasti lendavad nurmkanad või põldpüüd kätte. Mina olen küll oma elu looduskaitsele pühendanud, aga mõne linnu suhtes olen väga kriitiline.»

Mõni liik teeb palju kahju
Siinkohal lisab Olav Renno
veel, et inimese käe läbi on
suurenenud mitme liigi arvukus, mis teeb kahju Eestimaa
looduse tõelistele pärlitele. Nii
näiteks on tema hinnangul liiga palju ka kährikuid.
Umbes tund pärast rappa
jõudmist peatume Alatsi järve
ääres. See pakub tõelist silmailu. Muu hulgas võib seal uudistada putuktoidulist huulheina.
Paljudele ilmselt üllatusena toob Renno välja, et putukaid on Eesti metsades vähe ja

seda eelkõige viljapõldude
mürgitamise pärast. «Toidupuuduse tõttu hukkuvad paljud pojad meie põldpüüde või
nurmkanade pesakondadest
juba esimese kahe nädala jooksul — nad peavad sel ajal saama just putuktoitu.»
Nördimusega märkavad
retkelised mitmel pool tühje
õlle- ja kaljapudeleid. Kurb!
Õnneks leiavad need tee matkasellide kottidesse, et järgmisi loodushuvilisi puhtam raba
ees ootaks.
«Plastmass, eriti kui temas
on natukene ujuvust, on loodusele väga kahjulik. Ookeanides
on moodustunud lausa rohkem
kui sajakilomeetrise läbimõõduga plastmassist saari,» räägib Renno.
Järvekese äärest edasi viib
laudtee loodussõbrad läbi eriilmeliste paikade. Saatjaks
arutelu raba mineviku, oleviku
ja tuleviku ning inimese ja looduse suhte üle.
Rabaringi lõpus küsib keegi seltskonnast, kas läheme kohe uuele ringile. «Jätame teiseks korraks,» tuleb vastus.

3 × ARVO MEEKS (VALGAMAALANE)

TERINGI
Karksi jv
Leeli

KARKSI-NUIA
Kõvaküla

Äriküla

uj

Kõp

Ruhijärv

Lilli

Tõepoolest: ka meie fotograafiga nentisime, et raba
teist korda läbides märkaksime neidki asju, mis sedapuhku
märkamata jäid.

Kohaletulnud
seltskond polnud
sugugi ükskõikne.
Peatuspaikades
esitati agaralt
küsimusi selle
kohta, mis parasjagu südamel.
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee. Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

KINO
Männimäe salongkinos näeb täna kell 20 põnevikku «Kaaperdamine». Info veebilehel
www.mannimaja.ee.
Riia mnt 52-d, Viljandi.

FESTIVAL
Kuhjavere külamaja vabaõhulaval algab homme, 16. augustil
kell 16.30 teatrifestival ning
jätkub 17. ja 18. augustil kell
11. Kolmel päeval astub üles
kokku 26 näitetruppi kogu Eestist. Info veebilehel www.kuhjavere.ee, Facebookis ning telefonidel 5620 8466 (Urve) ja
5650 9311 (Romeo).

ÜRITUSED
Tõnissaare külas algab 18. augustil kell 15 Saarepeedi valla
külade päev. Aset leiab valla
võistkondlik mälumäng, esinevad pillimehed ja tantsutüdrukud. Kaasa võtta hea tuju ja
mõnus seltskond. Vajaduse korral sõidab vallabuss. Info telefonil 523 4605.
Viljandis Kaevumäel on 20. augustil kell 19 uuspatriotistlik
laulupidu koos ansambliga Vennaskond. Heategevusliku kontserdiga toetatakse Kaare koolile
teraapiatoa väljaarendamist.

NÄITUSED
Viljandi raamatukogu trepihallis
näeb täna viimast päeva Soome
instituudi rändnäitust «Kirgas,
kerge ja karge nagu vesi. Soome
nüüdisproosa», kojulaenutusosakonnas on kuu lõpuni avatud
näitus «Viljandi lugudes ja lauludes» ning lasteosakonnas raamatunäitus Ellen Niidust
«Suur suislepapuu».
Tallinna tänav 11/1.
Tel 433 8660.

Viljandi uue kunsti muuseumis
näeb 20. augustini rahvusvahelist kunstinäitust «Vabaduse
püüe» ja Kuulo Vahteri Eesti
95. aastapäevale pühendatud
näitust «22 Eestit». Sellele on
välja pandud portreed Eesti riigitegelastest alates Jaan Tõnissonist kuni Andrus Ansipini.
Linnu tänav 4.
Mõisaküla muuseumis on 24.
augustini näitus «Nordea reis
ümber imelise ilma». See koosneb postkaartidest, reisitekstidest ja huvitavatest markidest,
mis Jaan Tätte saatis maailmareisi ajal viljandlasele Kaljula
Saarele. Näitus on avatud muuseumi lahtiolekuaegadel. Info
tel 435 5607.

disaini festivali näitus «Eesti
kultuuriplakat 2013». Tallinna
tänav 11/1.
Paistu rahvamajas ja raamatukogus saab 31. augustini vaadata näitust «Looduse aasta foto
2011».
Sakala keskuse sammassaalis
on suve lõpuni Riho ja Ilme
Kulla loomingut tutvustav näitus
«Kuldne skulptuurisuvi». Seda
saab vaadata K—R kella 12—
19, L kella 12—17. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuse esimese ja teise korruse fuajees
ning sinises saalis saab 2. septembrini näha näitust «Loodusfoto 2012».
Mõisaküla raamatukogus näeb
Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks valminud rändekspositsiooni «Eesti riiklikud teenetemärgid». Näitus annab ülevaate
Eesti riiklike teenetemärkide
ajaloost ja tänapäevast. Eksponeeritud on hulk haruldasi ning
rahvale tundmatuid dokumente
ja fotosid. Väljapanekut koosta-

Abja kultuurimaja I korruse fuajees ja väikeses saalis on 29.
augustini fotonäitus «Mulgimaa
hing ja vaim». Mulgi Ukuvaka
ruumes septembri lõpuni pärandkultuuri aastale pühendatud
näitus «Oh aegu ammuseid».
Avatud tööpäeviti kella 11—17.

Suure-Jaani külalistemajas saab
näha Valev Seina maalinäitust
«Jaanist mihklipäevani». Ilmatari tänav 3-a. Tel 551 5932.

Tänased nimepäevalised on
Johanna, Hanna, Jaana,
Jaanika, Jana, Janika, Janne,
Jenny ja Nanna.

RE
ED
EL

Kondase keskuses näeb 26. augustini väljapanekut «Meisterfotograaf Jaan Riet. Inimesed ja
paigad stereofotodel 1902—
1935», 15. septembrini Anna
Wildrose’i kollaaži- ja assamblaažinäitust «Sinine, valge, punane», 22. septembrini Kaarina
Staudinger-Loppukaarre maale
müstilistest olevustest «Öised
olevused» ning 22. septembrini
Soomes elava kunstniku Tatjana
Bergelti kollaaže «Keele ilu» ja
Urve Küttneri «Visioone». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

NIMEPÄEV

NÄDALALÕPU
PAKKUMISED
NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
N

NEKTARIINID, kg
Itaalia, II klass

1.49

1.15

Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel on 30.
augustini Haapsalu graafilise

-22%

RAKVERE
GRILL-RIBI PUNASES
MARINAADIS, kg
~1200 g

16. augustil kell 18.00
Kondase keskuse aias

TOLMETEX OÜ

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

(teatrihoovis).

ALATI PAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
 16961 WWW.TOLMETS.EE

<*4*5* =.5523*5. 10€
<JTJUJ ]NUURSJ\TXWWJ TJJ[MR N]]NWrR]JVR\N5 481*9.*5

0.99
4.95/kg

-51%

-28%

MERRILD CLASSIC
FILTERKOHV
500 g

<XXM^\QRWWJPJ
\JJM X\]J
TJ QNUN \K[JUN
TASUTA tellijaskonna
kaardi saavad kõik,
kellel on kehtiv
Sakala tellimus.
Kaardi saab
Sakala
toimetusest
tööpäeviti kella 9–17.
Kui sul veel pole,
siis saad vormistada
Sakala tellimuse.

=J[]^ ] ! ?RUSJWMR

2.69
1.39

YRUN]R

\NUUN JJ\]J _RRVJWN 6.=<*=m55> 487=<.;= ..<=2<
?JUVJ\ WrNVN [JR\T
```_JUVJNN RWOX  "

5.59

MEREVAIK
SULATATUD JUUST 200 g
röstitud kanaga,
kukeseentega

<^^[ \^_NUY^ TXW]\N[]SHOW
6N]\J]UU^PJ ?JUVJ \NRTU^\YJ[PR\ _[]\Sr[_N TJUMJU
 *^P^\]RU JUP^\NPJ TNUU 
925.= ..56nn02<= €
481*9.*5 €

9h.?*5 *?*=><.245><9*;4

des on kasutatud lisaks rahvusraamatukogu kogudele Eesti filmiarhiivi, Eesti riigiarhiivi ja
Eesti ajaloomuuseumi materjale. Näituse on koostanud Lea
Hein ja kujundanud Tiiu Laur.
Raamatukogu on avatud E, K,
N, R kella 10—17 ja T kella
12—19, L ja P suletud. Info tel
436 4103.

.£; "£

RWOX  

4.79

2.85

-40%

5.70/kg

HELE ÕLU SAKU
ORIGINAAL 4,6%
24x0,568 l
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

13.19
0.97/l + pant 24x0.08

PAKKUMISED KEHTIVAD SÄÄSTUKAARDIGA
15.  18. AUGUSTINI.

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 9.08.2013 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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5.

SPORT

Toimetaja MADIS LUIK, 433 0042, madis.luik@ajaleht.ee

Homme kella 17—19 saab
Viljandi tennisemaja juurest
startida tervisespordiklubi
Joosu korraldatava järvejooksude sarja viiendale etapile.
Kepikõndijad on startima
oodatud kella 17—18.

VÕRKPALL

Valitseja
lahkub
areenilt
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Neljal viimasel aastal
Eesti naiste võrkpalli valitsenud Viljandi esindus
tänavu tiitlit püüdma ei
asu, sest siinse klubi juhid otsustasid aja maha
võtta.
Klubi Volle juhi ja aastaid Viljandi Metalli nime kandnud
naiskonna esindaja Margus
Keerutaja sõnul on see klubi
juhatuses põhjalikult kaalutud
üksmeelne otsus, mille tagant
ei maksa otsida intriige ega ka
rahapuudust.
«Me ei näe sellisel kujul
Eesti meistrivõistlustel osalemises enam sügavat mõtet ega
perspektiivi,» lausus ta. «See
aga ei tähenda, et Viljandi
esindus
selle
turniiriga
tulevikus taas ühineda ei
võiks.»
Kahel eelmisel hooajal
koondati Viljandi naiskonda
Soome liigas osalemise tarvis
teisigi Eesti tugevaid mängijaid ning Keerutaja arvates
sünnib sellise koosseisuga koduses sarjas mängimisest meie
võrkpallile pigem kahju kui kasu.
«Meie kahe eelmise hooaja väljund — osalemine Soome meistrivõistlustel — lan-

ges pärast põhjanaabrite ühisliigast loobumist ära, Balti liiga meile aga samasugust väljakutset ei paku,» selgitas
Keerutaja.
Samas avaldas ta lootust, et
mõne aja pärast teeb Viljandi
Eesti meistrivõistlustel kaasa
juba uue põlvkonna mängijatega. «Praegu meil veel spordikooli õpilastest konkurentsivõimelist naiskonda välja panna pole, aga eks aeg näita: ehk
see tuleb.»
Viljandi naiskonna loobumisest meistrisarja tekkinud
tühimiku täidab eeloleval hooajal Kohila võrkpalliklubi esindus, keda juhendab senine viljandlannade ja Audentese
noortekoondise treener Peeter
Vahtra.
Koos peatreeneriga on Kohila klubiga liitunud ka mitu
senist Viljandi naiskonna mängijat. Sakalale teadaolevalt valmistuvad selle koosseisus algavaks hooajaks Mari-Liis Graumann, Pille Vahtra, Kadri Siro
ja Merilin Salben.
Margus Keerutaja arvates
võib ees seisev naiste meistrivõistluste hooaeg kujuneda varasemast põnevamaks, sest pärast Viljandi mängijate jagunemist eri võistkondade vahel on
enam-vähem
võrdväärseid
esindusi ja medalipretendente senisest enam ning liiga üldine tase on muutunud ühtlasemaks.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Siim Piirak (uudised) 433 0084
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru (uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Kadri Soon,
Ülle Mällmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke 433 0060
Monika Schults 433 0064
Kuulutuste ja ajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kujundaja Imbi Padrik 433 0081
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor Gitta Lilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

Võrkpalliklubi Volle juhi ja aastaid Viljandi Metalli nime kandnud naiskonna esindaja Margus Keerutaja
sõnul on Eesti meistrisarjas osalemisest loobumine klubi juhatuse üksmeelne otsus.
ELMO RIIG

Mikk Maaten sõitis ennast Riias poodiumile
AIVAR KALJUSAAR,
autospordihuviline

Mikk Maaten on kuueaastase võistluspausi järel ringrajale naasnud
ning kohe kõige tugevamaid konkurente kimbutama asunud.
Möödunud nädalalõpul osales
ta Riias Bikernieki rajal peetud Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil — juuni algul
Kaunases asetleidnud võistluse lülitas autospordi liidu ringrajakomitee tiitlivõistluste arvestusest välja — ning oli kolmest kaasateinud Viljandimaa
autosportlasest edukaim: klassis BMW 325 kahe sõidu kokkuvõttes kolmas.
Tõnis Hommik lõpetas samas arvestuses viiendana. Sootuks kehvalt läks aga Kumho
Challenge’i sarjas sõitval Pee-

ter Peegil: esimesel vabatreeningul näitas ta küll klassi parimat aega, kuid sattus hilisemal treeningul avariisse. Pärast kahte kokkupuudet rajaäärse betoonseinaga tuvastasid
arstid tal kahe
roide murru.
Mikk Maaten
(pildil) näitas
Riias head kiirust, ehkki nagu
ta tunnistas, oli
tal seal veel veidi raske sõita.
«Kui Pärnu rada hakkab tasapisi jälle selgeks saama, siis Bikernieki rajaga taaskohanemiseks läheb aega,» lausus ta.
BMW 325 klassi tabeli liider ja valitsev Eesti meister
Raimo Kulli jäi ka Riias konkurentidele püüdmatuks, ehkki
maksimaalseid punkte tal seekord võtta ei õnnestunud.
Avasõidus sai kiireima ringi lisapunkti Enar-Klaus Kunman, kes tuli üle lõpujoone 2,7

sekundit pärast võitnud Raimo
Kullit. Nende vahele mahutas
end Mikk Maaten, edestades
Kunmanit 0,4 sekundiga.
Teises BMW-de sõidus sai
kiireima ringi oma nimele neljandana finišeerunud Allan Tigane. Võitja Raimo Kulli edestas teisena lõpetanud Kunmanit 2,7 ja kolmanda koha punktid võtnud Maatenit 3,7 sekundiga.
Maateni kirjeldust mööda
oli eriti pingeline teine võistlussõit, kus ta Allan Tigasega
kolmanda positsiooni pärast
kõvasti pingutama pidi, ent siis
tolle sõiduvea tõttu võitjaks tuli. «Niisugust võistlust pole juba ammu kogenud,» nentis ta.
Oma sõiduga Maaten küll
päris rahule ei jäänud, aga nagu ta ütles, oleks võinud ka palju hullemini minna.
Mullu ringrajal üsna ränga
avarii üle elanud Tõnis Hommik tõdes, et õiget minekut tal
veel sees ei ole. Riias lõpetas

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidiline aadress Gildi t 1, 51007
Tartu. Postiaadress Rüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehed kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8702
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Teisipäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

30 AASTA EEST
Tee Kommunismile,
11. VIII 1983
Mikk Maaten (ees) pidas Riias Bikernieki rajal korraldatud Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil konkurentidega ägedat positsioonivõitlust
ning saavutas kahe sõidu kokkuvõttes kolmanda koha. AIVAR KALJUSAAR

ta esimese sõidu viienda ja teise kuuenda kohaga.
Eesti autode ringrajasõidu
meistrivõistlustel on kavas veel

kaks etappi. Mõlemad sõidetakse Pärnumaal Audrus ning
esimene neist saab teoks 24.
augustil.

15. augustist kuni 5. septembrini on Viljandi Rajooni Keskhaigla sünnitusosakond suletud plaaniliseks
sanitaarkorrastuseks. Selle
tõttu tuleb sünnitajatel
minna Tartu. Palume võimaluse korral sõita sinna
oma sõidukiga. Osaliselt
transpordib sünnitajaid ka
meie kiirabibrigaad.

KUULUTUSED

15. august 2013

KATUSED ja
LISATARVIKUD

Tootsi Turvas ostab:

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

5347 4353 • viljandi@olly.ee
Leola 58, Viljandi

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

www.olly.ee

KINNISVARA

Liikuva lintsaekaatri teenus. Ei
vaja elektrit. Tel 517 0623,
502 6732.

Müüa 2-toal ahik korter SuureJaanis. Tel 527 5536.
Müüa 4-toal korter Männimäel.
Tel 5395 1344.
Müüa korras maakodu Halliste
. Info
vallas, h 22 000
www.kv.ee ja tel 5330 1565.
Müüa suvila Mähmal,
13 000 . Tel 5627 0808.

Piksekaitsetööd. Tel 5667 4254,
www.piksepoisid.ee.

SÕIDUKID
Ostame 1990.—2008. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

Ehitus- ja remonditööd (Fibo).
Tel 5377 2246.

Kaevude puhastus, sanitaartehnilised tööd. Tel 5813 5496.
Kanalisatsiooni- ja veetrassitööd,
kaevetööd. Süvaveepumpade ja
septikute
paigaldus.
Tel
521 7415.

Teave tel 529 2612.

Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066.

Pakun tööd raietöölistele. Tel
5347 8206.

Suur kaubik. Tel 515 2737.

Pakun tööd üldehitajale. Tel
5340 5404.

Sülearvutite hooldus ja remont.
Tel 5347 2596, www.raja.ee.

tagaluuktõstuk-furgoonautoga
(2,5 t või 21 m³)

HÜDROVOOLIKUD
Võida ajas ja rahas!

KOLIMIS- ja
VEOTEENUSEID
üle Eesti.
Teave tel 5344 5466.
Trimmerdamine. Tel 5458 0291.
Virtsapütt. Tel 518 5879.
Üldehitustööd vundamendist
lõppviimistluseni, ka metallkonstruktsioonil. Tel 5556 6995,
5649 2353.

TÖÖ
OÜ Enberg T. E.

Paistu t 3-a, Viljandi
E–R kl 8–18, L kl 9–14
Tel 434 9090

Puit- ja krohvmajade värvimine,
survepesu. Tel 5190 7192.

Höövlijuhile, CNC-operaatorile ja
muudel seadmetel puidutööstuses Saarepeedil. Töö vahetustega. CV saata info@valgevn.ee,
info tel 435 1387 E—R kl
8—17, Valge VN OÜ.

Katuse-, korstna- ja fassaaditööd. Tel 5674 9652.

Remondin, ehitan ahjusid, pliite
ja kaminaid. Tel 5563 6074.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157.

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

Pakkuda tööd forvarderijuhile.
Tel 5812 9629.

Raamatupidamisteenused. Tel
5559 8641, www.arvestan.ee.

Ootamatult lahkus meie kallis poeg, abikaasa ja isa

22. VIII 1942 — 14. VIII 2013

20. VI 1972 — 12. VIII 2013

Leinavad omaksed.

Leinavad omaksed.
Urni ärasaatmine laupäeval, 17. augustil kell 13 Jaani kirikust
Metsakalmistule.

siirast

kaastunnet

TARMO MÄNNIKU
kaotuse puhul.
Seasaare näitemängu selts

Mälestame
TARMO MÄNNIKUT
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Mare ja Anne peredega

Müüa siledakarvalise foksterjeri
kutsikad (sünd 23. juulil), loovutamine sept. Tel 521 6763.

METSAMATERJAL
Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

PÕLLUNDUS
Balti Teraviljad OÜ ostab teravilja ja kasvavat vilja põllult, kombainiteenus. Vajaduse korral raha kohe. Tel 5562 6000.

Mälestame endist kauaaegset
varumiskontori pearaamatupidajat
KERSTI KOLLINGUT
ning avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.
AS VTÜ Vara

Mälestame toredat klassivenda
TARMO MÄNNIKUT
ja avaldame kaastunnet klassiõde
Ruthile.
Viljandi 5. keskkooli
1990. aasta lennu A-klass

Mälestame head töökaaslast

Südamlik kaastunne omastele
kalli

Lahkus meie kallis abikaasa,
ema ja vanaema
SIRJE ROHTSALU
11. V 1951 — 13. VIII 2013
Leinavad lesk ja lapsed.
Ärasaatmine 16. augustil kell 11
Viljandi Pauluse kirikus.

Südamlik
kaastunne
Pallopile ja lähedastele

Elgi

ENDEL PALLOPI
kaotuse puhul.
Asta ja Tõnis peredega ning Leida

kui tegutsemisel,
o koostööprojektide algatamine ja juhtimine

nii maakondlikul kui rahvusvahelisel tasandil,
o mittetulundusühenduste rahastusvõimalustega

põhjalikult kursis olemine ning
o maakondlike sündmuste korraldamine.

TÄHTAEG: 15.09.2013, SISU: arenduskeskus.viljandimaa.ee
INFO: Kaarel Lehtsalu, tel 433 0591 või kaarel.lehtsalu@viljandimaa.ee

Müüa Saksa
5804 2760.

traktor.

Tel

Kallist tütart ja õde
KERSTI KOLLINGUT
mälestavad ema ja õed peredega.

KERSTI KOLLINGU
kaotuse puhul.
Tiiu laste ja lastelastega

Mälestame töökaaslast
TIIU TAMMISTUT
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Viljandi Tarbijate Ühistu

Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa lõhutud küttepuid. Vedu
tasuta. Tel 5683 0454.

MÜÜK

Kuivad ja toored küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud Karksi-Nuia piirkonnas. Tel 5300 2010.
Küttepuud ning -klotsid võrgus.
Tel 5782 7770.
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri- ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Müüa põranda-, voodri- ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu
tasuta.
Tel
433 3130, 523 8503.
Pakitud turba- ja puitbrikett alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Parim valik saematerjali Viljandimaal. OÜ Rovex, Pärnu mnt 37,
Viljandi. Tel 520 4487.
Poola eterniit, katuseaknad ja
vihmaveesüsteemid (odavad).
Tsingitud aiavõrk. Tel 506 3383.
Toores lepp
5563 8552.

27

/rm.

Tel

Müüa kase- ja lepaklotse 60 l
võrgus, 1,50
võrk. Tel
433 3130, 523 8503.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.

Müüa kuivi 3—6 m küttepinde
Viljandis,
15
/rm.
Tel
520 4487.

OST

Südamlik kaastunne Guidole lastega armsa abikaasa ja ema

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga
valus.
Siiras kaastunne omastele kalli
KERSTI KOLLINGU
kaotuse puhul.
Urve, Tiiu, Kristin, Riita ja Jane

OÜ Karpo

o kodanikeühenduste nõustamine nii asutamisel

Kuivad ahju- ja pliidipuud. Tel
5828 9919.

Kallis Siim!
Südamlik kaastunne sulle armsa
vanaisa
ENDEL PALLOPI
surma puhul.
Sakala pere ja Ühinenud Ajalehed

ja avaldame südamlikku kaastunnet omastele.

Otsime oma meeskonda inimest, kelle tööülesanded on

Linnu talu Tagulas Valgamaal
müüb Hy-Line tõugu 11 kuud
munenud pruune ja valgeid kanu
2 /tk E—P kl 8—14. Tel
503 1485, 501 7500.

Ärasaatmine laupäeval, 17. augustil kell 13 Tarvastu kabelist samale
kalmistule.

ENDEL PALLOPIT

KODANIKEÜHENDUSTE
KONSULTANDI

Müüa kaera. Tel 552 1619.

Südamlik kaastunne Leilile ja
Reinule kalli poja
TARMO MÄNNIKU
kaotuse puhul.
Priit, Marek, Lembit ja Tiina
peredega ning Kirsti

Südamlik kaastunne lähedastele.

SA Viljandimaa Arenduskeskus võtab tööle

Linnu talu müüb laupäeval, 17.
augustil Hy-Line tõugu pruune ja
valgeid 11 kuud munenud kanu
(4 /tk) järgmistes bussijaamades: kell 8 Mustla, 8.30 Viljandi
turg, 9.15 Suure-Jaani. Tel
5559 4530.

Kai ja Riina peredega

TARMO MÄNNIKUT

Mälestame varalahkunud

Avaldame
omastele

LOOMAD

Südamlik kaastunne õpetaja
Imbi Napritsonile perega armsa isa,
vanaisa ja äia
ENDEL PALLOPI
surma puhul.
Töökaaslased, õpilased ja
lapsevanemad

Mälestame kallist vennapoega

Jaan ja Jaak peredega

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis abikaasa, isa, vanaisa ja äi
ENDEL PALLOP

TARMO MÄNNIK

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Põllumajandusühistu
pakub
tööd farmitöölisele-traktoristile
Vändra vallas. Vajaduse korral
elamispind. Tel 554 7603.

Ootamatus saabub järsku,
ei ennusta, ei hoiata, ei koputa.

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis.
Meis kõigis puruneb miski,
saates kedagi kallist ja head.

TARMO MÄNNIKUT

LUKKSEPALEKEEVITAJALE

Avatud E-R 7.30-18, L 7.30-15,
Leola t 15, tel 506 7345, 433 3637.

OÜ Scanhus tehas Võhmas võtab tööle ehitus-montaažitöölisi.
CV ja sooviavaldus saata e-posti
aadressil info@scanhus.ee. Info
tel 435 4225.

Mõni hetk on elus valusam kui
teine,
mõni hetk on kohe väga, väga
valus.

AS Ramsi Turvas pakub tööd

pakub

Firmalt üldehitus-, katuse-, siseviimistlus- ja korterite kvaliteetsed remonditööd. Garantii. Tel
5344 5466.
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, h 1,09 /min, 24 h.

Kohvioad Puro Organic 24 €/kg
Tass Puro Organicu kohvi 0,70 €
Tordid
taasiseseisvumispäevaks
Kreemikringel 4,20 €/kg
Astelpajukook 0,35 €/tk

VISTEKEL OÜ

PARIMA HINNA
JA KVALITEEDIGA

TEENUSED

Mahe Pagar OÜ

Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

h

Pere soovib üürida 3-4-toal möbleeritud korteri. Tel 553 7623.

Sakala 11

Ostame metsakuivi ja tooreid
kuusepalke. Teeme sanitaarraiet.
Tel 504 1480.

TEADE

TIIU TAMMISTU
kaotuse puhul.
Klassikaaslased XII-a klassist

Südamlik kaastunne Kadrile,
Hanna-Liisile, Guidole ja Raivole
armsa ema, abikaasa ja ämma
TIIU TAMMISTU
kaotuse puhul.
Mälestavad Lea, Emmi ja Johan.

Jaani koguduse lastehoid ootab
3—7-aastaseid lapsi, kelle emad
on töötud või töö otsinguil. Tasuta lastehoiu kohta info tel
502 8617.

TÄNUAVALDUS

Peeter, Urve ja Aino

Täname südamest Alari sugulasi, sõpru ja töökaaslasi ning
kõiki lähedasi ja tuttavaid, kes
olid meiega, kui jätsime hüvasti oma kullakalli isa ja armsa abikaasa Alari Peediga.
Aitäh, et te olemas olete. Jaan
Kristjan ja Ulvi Sõerumäe

Mälestame kauaaegset kaitseliitlast
KARL KOBINIT
Avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Kaitseliidu Sakala malev

Meie siiras kaastunne Taavile
perega kalli isa
KARL KOBINI
kaotuse puhul.
Aime, Margus, Madis, Kerti,
Urmet ja Helju

Südamlik kaastunne Guidole ja
tütardele kalli abikaasa ja ema
TIIU TAMMISTU
kaotuse puhul.

Mälestame kallist
Leinas kodumaja seinad, lilled,
puud ja koduõu.

KARL KOBINIT
Avaldame kaastunnet omastele.
Inge ja Urmas peredega ning Heli

Avaldame
vanaisa

kaastunnet

Kadile

KARL KOBINI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Print Best OÜ-st

Südamlik kaastunne Antsule
ning Kaido ja Heigo peredele kalli
abikaasa, ema ja vanaema
KARIN ZIMMERI
surma puhul.
Tammo, Virve, Kaja, Taimi ja
Anne peredega

REKLAAM

12 Sakala

15. august 2013

PARGI t 3

R kella 11-17 ja L kella 9-14
Lai valik

KANGAID

1 € meeter

ETTEVÕTLUSKONSULTANDI

Lai valik DEKORATIIV

Otsime oma meeskonda inimest, kelle tööülesanded on

hinnad alates

NÜÜD LIK
VÕIMA A
TELLID

PATJU

hinnad alates

1.90 €

SOODUSHINNAGA

V O O D I- K T E
KO M P L E
S E ID
M A D R AT
K AT T E - T S E ID
MADRA
ATS E ID
V O O D IP E

VEDRUMADRATSID
hinnad alates

65 €

SOODUSHINNAGA

KATTEMADRATSID
hinnad alates

I N N AG A
H
S
U
D
EKT
SOO
KO M P L
I
D
O
O
V

SA Viljandimaa Arenduskeskus võtab tööle

35 €

KÄTERÄTID
50x70 cm

o potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate nõustamine

(asutamisprotseduurid, äriplaan ja ﬁnantsprognoosid,
toetusvõimaluste sidumine kliendi vajadustega),
o tegutsevate ettevõtete nõustamine (toetusvõimaluste
sidumine kliendi vajadustega, partnerite leidmine,
arendusplaanide hindamine),
o ettevõtluse arengule suunatud infopäevade, seminaride,
koolituste jm ürituste algatamine ning korraldamine,
o ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arengut toetavate
projektide algatamine ning elluviimine.
TÄHTAEG: 15.09.2013, SISU: arenduskeskus.viljandimaa.ee
INFO: Kaarel Lehtsalu, tel 433 0591 või kaarel.lehtsalu@viljandimaa.ee

1.60 €
LASTE

DRESSIPÜKSID

2€

SOODUSHIND

699 €

MUUSIKAPADI

Usume Sakalas, et tõstes esile väärt inimesi ja tegusid, paljastades
ebaõiglust ning pakkudes välja uusi ideid, suudame muuta maailma
iga päev piskuvõrra paremaks.

Otsime töötaja kaitseväeteenistuse ajaks oma meeskonda

REPORTERIT,

kes
z oskab kirjutades end ladusalt ja haaravalt väljendada;
z leiab üles põnevad sündmused, protsessid ja isikud;
z ei suuda peatumata mööda minna, kui kuskil midagi
huvitavat juhtub;
z on hea suhtleja, analüüsivõimeline ja avara silmaringiga;
z tahab vahendada lugejatele vajalikku infot;
z suudab taluda pinget;
z valdab vähemalt ühte võõrkeelt;
z peab kinni tähtaegadest;
z on haritud ja korrektne.
Omalt poolt pakume

16 €

 

   

hind enne 1715 €



USALDUSVÄÄRNE
PARTNER AASTAST 1993

toredaid töökaaslasi;
konkurentsivõimelist palka;
z põnevat ja vaheldusrikast tööd reporterina;
z tänapäevast töökeskkonda;
z võimalust muuta maailma — lugu loo, leht lehe haaval.
z
z

Kandideerimiseks palume saata CV ja lühike
motivatsioonikiri 20. augustiks aadressil
hans.vare@ajaleht.ee.
Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt või
telefonil 433 0050.

 METSAKINNISTUTE JA RAIE OST
 METSAMATERJALI OST
 RAIE- JA TRANSPORDITEENUS
www.lemeks.ee
Tel +372 502 1666, 799 1474
margus.juhkam@lemeks.ee

Ajaleht Sakala on olnud Eesti ajakirjanduses esimeste seas 1878. aastast,
mil Carl Robert Jakobson selle asutas. Olgu selle tõestuseks kas või Eesti
ajalehtede liidu väljaantavad pressipreemiad: viimase kolme aasta jooksul
oleme ära toonud viis maakondliku kategooria võitu ja jõudnud üleriigilise
uudise kategoorias esikolmikusse.

 

AS Ühinenud Ajalehed on meediaettevõte, mille põhitegevuseks on
suuremate Eesti maakonnalehtede - Pärnu Postimees, Sakala,
Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalane - väljaandmine.
AS Ühinenud Ajalehed kuulub meediakontserni Eesti Meedia.

