Kui rongide täitumust ei suudetaadekvaatselt hinnatavõikui sõidugraafikuid
koostades tehakse otsuseid, mismärkimisväärsele osale sõitjatest ei sobi, siis
sellele ei saa läbi sõrmede vaadata.
Sakala juhtkiri
Sakala

Neljapäev, 9. jaanuar 2014 Nr 5

Viljandi maakonna päevaleht

Ikka on parem elektrit
kulutada, kui et sul midagi
hoovist ära viiakse.
URMAS VILLBACH, Karksi valla elanik

LK 3

Koolilood saavad raamatusse

Soome otsustab

Heiki Raudla koostab jutukogumikku Viljandimaa koolides asetleidnud seikadest.
Lood põhinevad reaalsetel juhtumitel ajast,
mil Raudla eri koolides õpetajaametit pidas. Kolm lugu annavad raamatust «Õpetaja Albert» pisut aimu.
LK 8

Sakala palus kuuel Viljandimaa ettevõtlusega otseselt või kaudselt seotud inimesel rääkida, milliseid
arenguid nad ootavad alanud aastal majanduses.
Üldjoontes oldi optimistlikud, kuid nenditi, et väga
palju sõltub sellest, mis hakkab peagi juhtuma meie
rikastes lähiriikides eesotsas Soomega.
LK 7

PROJEKT

Muuseum soovib maja, linn
pakub koostöö jätkamist
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Uue kunsti muuseumi
juht Mark Soosaar pole
kaotanud lootust, et Viljandi uued juhid muudavad otsust, millega
võeti talt raekoja kõrval
asuv maja. Linnapea Ando Kiviberg ei näe ümbermõtlemiseks põhjust,
kuid soovib jätkata muuseumiga koostööd.
17. detsembril saatis Viljandi
linnavalitsus sihtasutusele
Uue Kunsti Muuseum ettepaneku vormis kirja, milles palus
aadressil Linnu tänav 4/4a asuva kinnistu linnale tagastada.
Pöördumise aluseks oli Viljandi linnavolikogu läinud aasta
28. augusti istungil langetatud
otsus 2008. aasta jaanuaris
muuseumiga sõlmitudhoonestusõiguse leping tagasi võtta.
Päev pärast linnavalitsuse
ettepaneku laekumist kirjutas
Mark Soosaar Ando Kivibergile, et soovib sihtasutusenõukogu ja linnavolikogu liikmed
kokku kutsuda ja linnavõimule olukordaomaltpoolt selgitada. EileSakalaga vesteldes rõhutas Soosaar, et augustis ei
avanenud tal linnavolikogu
liikmetega kohtumiseks võimalust. Kirjas Kivibergile andis ta
mõista, et on valmis Linnu tänava hoonest loobuma.

Näitused ja festivalid
võiksid jätkuda
Eile ootas Mark Soosaar Ando
Kivibergilt omakirjale vastust.
Lehetoimetusele kinnitas
linnapea, et vastab ettepanekule kaks poolt kokku kutsuda
kindlasti jaatavalt. Ühtlasi
avaldas Kiviberg lootust, et
kohtumine saabteoks juba sellel kuul. Ta täpsustas, et tõenäoliseltei ole vaja kohtumisele kutsuda kõiki 27 linnavolikogu liiget, vaid moodustatakse
esinduskoosseis.
Mark Soosaar pole oma
kinnitust mööda mahamatnud

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

ILM

5°
Täna on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub läänetuul kiirusega
3–8 meetrit sekundis.Sooja on 3–5 kraadi. Päike
tõuseb Viljandis kell 9.01
ja loojub kell 15.49.

VILJANDIS
Korvpalli
meistrivõistlus
Täna kell 18algab spordihoones maakonnakorvpalli meistrivõistlus.

Filmiõhtu
Täna kell 20 linastub
Männimäe külalistemajas
põnevusfilm «Viimane
piir».

MAAKONNAS
Näitus
rahvuspargist
Mõisaküla muuseumis on
avatud näitus «Väärtuslik
Lahemaa».

EESTIS
Filmilaulud
Uue kunsti muuseumi juht Mark Soosaar (vasakul) pole maha matnud lootustLinnu tänava maja tagasi saada. Viljandi linnapea Ando Kiviberg
ei näe põhjust ega ka võimalust volikogu otsust muuta, kuid soovib muuseumiga koostööd

lootust, et uus linnavõim vaatab eelmise koosseisu otsuse
üle ning mõtleb ringi. Muuseumijuht toonitas, et plaanile
Linnu tänavale uue kunsti
muuseum rajada on riik ja
linn kulutanud ühtekokku
suure summa ning linnavalitsusel lasub selle suhtes suur

vastutus.
Detsembrikuus linnavalit-

susest saadetud kirja pidas
MarkSoosaar üllatavaks.
«Uus linnavõim on sellega
kahjuks näidanud, et jätkab
eelmisevõimupoliitikat. Minu
jaoks on see kummastav,» sõnas ta.
Ando Kiviberg selgitas, et
linnavalitsusellasubkohustus
volikogu otsuseid täita ning ta
ei näe põhjust ega ka võimalust
hoonestusõiguse lepingu osas

ümber mõelda. Meer tõi välja,
et muuseum eiole saanudhoonestusõiguse lepingussekirjutatud punkte täita ning lagunevalhoonel ei või lasta lõputult
tühjana seista. Linnavalitsus
kavatseb sinnarajada sotsiaalkeskuse.
Uue kunsti muuseum on
korraldanud Viljandis mitu
näitust ning filmifestivali. AndoKiviberg soovib, et sedatehtaks hoonestusõiguse lepingu
hoolimata
tagasivõtmisest
edaspidigi.
«Tahanrõhutada, et Viljandi on koostööst uue kunsti
muuseumiga endiselt huvitatud,» sõnas meer.
Linn sõlmis uue kunsti
muuseumiga hoonestusõiguse
lepingu kuus aastat tagasi selleks, et too saaks maja enda

tarbeks renoveerida. Praegu
on Linnu tänav 4 hoone seisukord väga halb.
Hoonestusõiguse lepingusse seati punkt, mille järgipidi
remonditud maja avama uksed
2013. aasta juuniks.
2008. aasta juunis andis linnavalitsus muuseumileehitusloa, et ettevõtluse arendamise
sihtasutuselt(EAS) saaksabiraha taotleda. Järgmisepaari aasta jooksulinvesteeris riik muuseumi kavandamisse 32 000
ning linn 95 800 eurot, kuid
2011. aasta mais otsustas EAS
varasemast heakskiidust hoolimata, et ei anna projektile abiraha. Ettevõtmine jäi toppama
ning tähtajad saidületatud.
MarkSoosaar on teinud varem panuse käesoleval aastal
algavale Euroopa Liidu eelar-

veperioodile, mil avanevad
uued abiraha hankimise võimalused. See lootust eelmist
linnavõimuaga ei rahuldanud
ning hoone võeti muuseumilt
erakorralise eelnõuga ära.

Millal saab valmis
sotsiaalkeskus?
Linnu tänav 4 majja kavandatava sotsiaalkeskuse teoks saamiseks on samuti Euroopa abiraha vaja. Küsimusele, kas see
tähendab, et kahe järgmise
aasta jooksul keskus veel valmis ei saa, vastas linnapea, et
tema nii skeptiline poleks.
«Tegutseme heas usus, et
Euroopa abifondidaasta teises
pooles avanevad ja sealt õnnestub toetusraha saada,» sõnas ta.

Täna kell 19esitab Tallinna linnateatri näitetrupp
Tartus Vanemuise väikeses majas laule Eesti filmidest.Laulavad jamängivad Liis Lass, Maiken
Schmidt, Sandra Uusberg, Andero Ermel, Kaspar Velberg, Mart Toome,
Mikk Jürjens, Veiko Tubin, Jaak Jürisson jaRiina Roose.

Bombillaze
kontsert
Täna kell 20 esineb TallinnasKamahouse’is ansambelBombillaz projektiga «Pilvepiiril».
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Kellele revisjon,
kellele käskkiri?

JUHTKIRI

Klient ütleb
aasta alguseni väljasKäesoleva
pool Harjumaad rongiliiklust
korraldanud Edelaraudtee vahetumineriigifirmaga Elron pole kulgenud hoopiski veatult.Osa tagasilööke ja esile kerkinud muresid liigituvad loomulikealustamisraskuste
alla, osa on aga põhimõttelise möödapaneku tulemus.Esimeste suhtes tuleb olla mõistev, teiste puhul
on aga mure ja terav kriitika igati
põhjendatud.
Kui kaardimakse kipub esimestel
päevadel tõrkuma, sest terminali internetiühendustpole päris hästi
tööle saadud, on see sõitjatele kahtlemata ebameeldiv, kuid nadsaavad
sellest aru. Isegi siis,kui mõni rong
hilineb või sootuks saabumata jääb,
tuleb nentida, et alguses võib ikka
juhtuda.Aga kui rongide täitumust
ei suudetaadekvaatselthinnata või
kui sõidugraafikuid koostades tehakse otsuseid, mis märkimisväärseleosale sõitjatest ei sobi, ei saa
selleleläbi sõrmedevaadata.

omaette teema
see, et
Sootuks
kohtus seadusevastaseks tunnislepingriigi ja
jäeon

tatud
Elroni vahel
ti jõusse üksnes kartuses, et võib
tekkida hetk, mil rongiliiklust ei
korralda mitte keegi. Võiks arutleda
ka asjaolu üle, et Eestisse ostetud
diiselrongide sisseseade pikkadele
liinideleei sobi. Elroni piletimüüjate kummalisest töölogistikast kirjutas Sakala mõniaeg tagasipikalt.
Kõik see kokku paneb tõdema, et riigi ja tallekuuluva ettevõtte käitumine on jätnud kõvasti soovida.
Asjaosalised saavad muidugi
märkida, et Eesti on üks väheseid
riike, kel on uus rongipark, tuua
välja, et moodsad raudruunad suudavad salvestada pidurdamisel tekkivat kineetilist energiat, ning öelda, et rongiliiklus on tänu muudatusele üleüldse palju ökonoomsemaks muutunud.
Lõppude lõpuks on aga ikkagi
klient kuningas ja tema sõna maksab. Need sõitjad, kes peavad istekohtade nappuse tõttu rongis püsti
seisma või valima mitmekehva väljumisajaseast kõige vähem halvema, ei ole rahul. Jarahulolematuid
pole praegu sugugi vähe.

Kui rongide täi-

tumust ei
suudeta
adekvaatselt hinnata või
kui sõidugraafikuid
koostades
tehakse
otsuseid,
mis märkimisväärsele osale
sõitjatest
ei sobi, siis
sellele ei
saa läbi
sõrmede
vaadata.

VEEBIKÜSITLUS
Kas usute, et alanud aasta tuleb mullusest parem?

Jah, olen

Ei oska öelda.

optimistlik.

Usun, et
aasta

tuleb
umbes
samasugune
nagu
eelmine.
Arvan, et
aasta tuleb

raskem.

Allikas: Sakala

47%

20%

UUDISTEPORTAAL Delfi avaldas jõululaupäeval Eesti Panga
nõukogu esimehe Mart Laari
intervjuu teemal «Eesti vajab
revisjoni». Too on selle mõttega
välja tulnud varemgi, ent ilma
mobiliseeriva vastukajata.
Revisjon ei ole vägede ülevaatus ega inventuur toidupoes.
Ülevaatus on alati pisutparaadliku moega, mille annab talle
kõrgema väejuhatuse pidulik
kohtumine sõjajõududega rivis.
Inventuur kontrollib kaubaartiklitekooskõla laos, letil jakassas mitmesuguste paberitega.
Revisjon sarnaneb kõige rohkem tehnilise järelevalvega,mida võib teha ette siis on see
ekspertiis või järele.
MartLaar on mõelnud ilmselt peeglisse vaatamist, ainult
et kus asub nii suur peegel, mis
näitaks tervet Eestit, ning kui
paljud meist tahavad seista
korraga ühe ja sama peegli
ees?
Ega näiteks ministri tagasiastumine ilma umbusaldusavalduseta ega teiste põhiseadusesfikseeritudpõhjusteta tähenda ju, et otsekohe võetaks
revideerimisele ministri tegevus. Revisjon MartLaari mõttes
ei saa toimuda rangelt ametkondlikus võikoguni personaalses raamistikus, sest siseaudit
ja -kontroll ning personaliosakonnad toimivad iga päev. Meil
on põhiseaduslikke ja parlamentaarse järelevalve korras
moodustatud kontrollorganeid
ning revisjonikomisjone isikkoosseisultrohkemkui paar pataljoni. Kui suur protsent nende algatustest on olukorda parandanud ja kui kiiresti?

MA TOON KÕIGEST paar näidet,
kuidas revisjon võib 1992. aasta võihilisemaidotsuseid põhjendadamitut moodi. 2014. aasta kohta on parandusettepanekud hiljaks jäänud, sest riigieelarve on juba vastu võetud.
Üks näide puudutab neid
maid, mis on vajalikud põllumajanduslikeks katsetöödeks
suuremal pinnal kui õunapuu
võra läbimõõt koos hingamisruumiga järgmisepuuni koduaias. Piltlikult öeldes on tegemist Natura alade analoogiga,
kuid mitte ekvivalendiga, sest
katsetööde alad muutuvad
märksa sagedamini kuinäiteks
Matsalu looduskaitseala, mis
jääbki paigale.
Selliseid maidei saa hinnata tsiviilkäibe tüüpilise objektina egamaatulundusliku rentaablusekasvu järgi, sest need

Kas olete tunnetanud,
et Viljandis on inimesi
vähemaks jäänud?

TOIVO

Peeter
Olesk

KASEKÄND,

pensionär

vaatleja,

endinerahvastiku- ning haridus- ja kultuuriminister

Seda on tundaküll. Näiteks
on linnas asutusi vähemaks
jäänud. Samuti tean, etkoolides on üha vähem lapsi.

on «teadusmaad» või isegi

«teadusveed», nagu Võrtsjärv.
Paraku ei saa teadusmaade
eristamist põhjendada varem
kui riigikogu järgmise koosseisu teisel tööaastal, aastal 2016,
sest esimene kulub riigikogul
hoovõtuks ja muuks tähtsamaks.

–

–

KÜSITLUS

TEINE NÄIDE PÄRINEB riigiehitusest ehk põhiseaduslikust
korrast. Minu meelest ei pea
minister olema ühtlasi riigiettevõtte üldkoosolek ühesainsas
anatoomilisesisikus, sest minister-võrdub-riik-võrrand kehtib
ainult diktatuuri korral. Riik
võrdub kodanikkonna ja kaudseltka alalise elanikkonnaga.
Kui toosama üldkoosolek
justpeab olema üheisikuline
ehkki see on ürgvana põhimõtte «Tres faciunt collegium»
(«Otsustamiseks on vaja vähemaltkolme isikut») jämerikkumine siis mis oleks see kategoorilinepõhjus, mis välistaks,
et üldkoosolekut kehastaks vastava ala asekantsler? Tõsi, võimukandmise praeguses struktuuris on väga küsitav, kas asekantslervälissuhete vallas suudaksesindadariiki näiteks riigi kinnisvaraasjanduses, kuigi
kokkupuutepunkte on. Aga kas
minister suudabsedarohkem?
Kolmas näide on veidi
kentsakas ja toodudsisse peamiselt Polli aiandusuuringute
keskuse pärast. Nimelt: kas
tõesti käib Eesti rahvale üle
mõistusesaavutada olukord, et
tavalistespoodides ja toiduturgudel oleks näidatud täpselt
ära, mis õunasordiga on tegemist ning kust aiast on müügil
olev sort pärit?
Poekettides onsee raskem,
sest Eestis pole nii suurt aiandit, mis suudaks varustadakas
või üheainsa sordiga kaubandusketi kõiki lülisid. Ent näiteks sorti «Eesti õun» pole olemas tõenäoliselt on selline
«sort» pärit kokkuostust, misei
erista eliitvilju, esimest klassi
ja teist klassi. Pole olemas ka
mingit «Karksi õuna».
–

–,

–

REVISJONI EESMÄRK eiole tingimata käskkiri või vallandamisotsus ilmakoondamisteate-

Meil on
põhisea-

KASPAR
PEIPO-

duslikke ja

NEN,

parlamen-

müügiesindaja

taarse järelevalve
korras
moodustatudkont-

Olen Tartust ega tea Viljandikohtarääkida. Aga Tartus
ma küll elanike arvus mingit muutust ei ole tajunud.

rollorga-

neidning
revisjonikomisjone

KERSTI

isikkoos-

KUKK,

seisult rohkem kui
paar pataljoni.Kui
suur protsent nende

sekretär

HABA-

Silmaga vaadatesei olesellest aru saanud, aga ma
muidugi tean, et siitlahkub
väga palju noori.Nadlähevad sinna, kus on suuremad
palgad ja rohkem töökohti.

algatus-

test on
olukorda
parandanud jakui
kiiresti?

RAIVO

MARK,
autojuht
Ei ütleks, tänavatelikka inimesed liiguvad ja elukäib.
Minu tutvusringkonnast on
paljud siiski Soomeläinud.

HELISMARLEN

ta. Revisjoni siht on kord korralageduse asemel või tunnustus, kui kord on majas.
Kas leidub ükski koht, mille puhul ma võinöelda:seal on
kord majas? Jah, on küll. Tegelikult on meil väga palju maaelamisi, mida on ilus vaadata.
Need on sagedamini maakodudkui väiketalud, aga nad on
hooldatud.

HAAVIK,
pagar
Olen elanud Viljandis viis

aastat ja selle aja jooksul
pole küll märganud, et inimesi vähemaks oleks jäänud. Tuttavate seas on äraminejaid siiski omajagu.
Karl-Eduard Salumäe

860
vastajat

PRÄÄNIK
27%

Viljandi spordikeskus teeb korda Huntaugu mäe all asuva vana suusasilla.

PIITS
Karksi vallas on pärast mõningast pausi hakanud vargad uuesti tegutsema. Sedapuhku näpatakse autodest kütust.
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27

UUDISED

Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Detsembris registreeriti Viljandimaal 27 lapse sünd.
Seda oli küll pisut enam kui
novembris, mil sündis 25
last, ent tublisti vähem aastatagusest ajast, mil maakonnas tuli ilmale 42 last.

ÖÖ VARJUS

Seekord himustasid
vargad Karksis kütust
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kuigi õpilastel riigieksamite osas suurt valida pole, tuleb neil siiski 20. jaanuariks ära otsustada, millise matemaatika või võõrkee-

Kui sügisel langesid Karksi vallas varaste saagiks masinad, näiteks võsalõikurid ja muruniidukid,
siis nüüd on kohalik
rahvas taas vargusi täheldanud, aga seekord
on pätid kaasa viinud
mootorikütust.

le eksami nad teevad.

Koolilõpetajad on
eksamite valiku
eel segaduses
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Karksi küla elanikUrmas Villbach meenutas, et see oli ööl
vastu esmaspäeva täpselt kell
12,kui ta tütar läks magama ja
nägi, et õues läksidliikumisanduriga lambid põlema. «Ta
tõmbaskardina üles ja nägi, et
hoovis oli kaks meest,» rääkis
Villbach. Ilmselt võõradehmusid tule peale, sest selleks
ajaks, kui tema välja jooksis,
oli õu tühi.
Samal ööl nägid ka teised
ümbruskonna majade elanikud võõraid oma hoovis. «Minu
veidi üle 70 aasta vanune onu
jooksis kokku kahe tegelasega
ja oli endast nii väljas, et ei
suutnud isikute pikkustki hinnata,» lausus Jaana Einmann.
Selleks ajaks, kui ülejäänud
pere välja jõudis,oli kõik jälle
vaikne. Kõigil aga nii hästi ei
läinud ja ligikaudu kilomeeter
eemal said vargad oma noosi
kätte.

Abituriente ootab kevadel ees kolm kohustuslikku riigieksamit, kuid
koolidirektorite sõnul
pole õpilastel seniajani
aimu, mis neil täpselt
ees seisab ning kas tulemused ka kõrgkooli astudes arvesse lähevad.
õppeaastast
Käesolevast
peab õpilane gümnaasiumi
lõpetamiseks sooritamakolm
riigieksamit: eesti keel või
eesti keel kui teine keel, matemaatika ja võõrkeel.Lisaks
tuleb sooritada koolieksam,
õpilasuurimus või praktiline

töö.
Kui eesti keele riigieksamite korralduses muudatusi
ei ole, siis matemaatika riigieksamil peab õpilane valima kitsa võilaia kursuse aluselkoostatud töö vahel.Võõrkeeleeksami saab sooritada
tasemel B1 või B2.
Kitzbergi gümnaasiumi
direktor JaakIsrael tõdes, et
muudatus tekitabkõige suuremat segadust just õpilas-

Varastel on
nüüdkütus
loosi läinud.
SIIM SIIG,
komissar

tes.

«Jah, mingid bensiinivargad siin käivad,» kinnitas Taavi Bergmann jamärkis, et tema
õuel seisva auto paagi olid kurjategijad täiestitühjaks teinud.

Teated kütusevargustest
Karksi konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinik komissar
Siim Siig märkis, et ka politseisse on vargustest teada antud kolmelkorral. «Varastel on
nüüd kütus loosi läinud,» tähendas ta. «Siin vana aasta
sees käidi esimene ring ja
nüüd siis teine.»
Ka sügisesed öised patrullijad on vargustest kuulnud ja
AndreAavastiku sõnul onnende valvsus teravnenud. «On
kuulda jah, et kahtlased tegelased tegutsevad taas,» lausus
ta ning lisas, et mingisugune

ELMO

Karksis on öösiti eramute ümber taas kahtlasi inimesi ringi luusimas nähtud japolitseisse on viimaste nädalate jooksul teatatudkolmest vargusest, mille käigus on auto kütusepaak tühjaks tehtud.Foto on lavastatud.

teave on olemas, kuid seda veel
jagada ei saa.

Tema sõnulpole alust arvata, et nüüdsed ja sügisesed vargused on omavahel seotud, aga
midagi tuleb seegi kord välja
mõelda. «Näiteks tasubtähele
panna, kui koerad haukuma
hakkavad ning minna õuekontrollima,» soovitasAavastik.

Hüva abinõu
Urmas Villbach märkis, et teda aitasid liikumisanduriga
lambid ja teisedkivõiksidneed
endale muretseda. «LED-lam-

bid ei võta palju voolu, aga ikka on parem elektrit kulutada,
kui et sul midagi ära viiakse.»
Ta soovitas valgustid asetadahoovi laiali, sest kui vargad
mõne neist ära peaksid lõhkuma, on mõni ikkagi töökorras.
Rohkemkui lamp, aitab signalisatsioon, aga selle ülespanek onkallis.
Ka SiimSiig pooldab liikumisanduriga
LED-lampe.
«Need maksavad küll natuke
rohkem, aga võtavad elektrit
palju vähem kui tavalised,»
teadis ta. «Valgus võib varast
ehmatada ja tõmbabtähelepa-

nu, kui keegi õues liigub. Muidugi iseasi on see, kui palju on
inimesed öösel üleval või valguse peale ärkavad.»
Siig tähendas, et vargusi
soosib praegune pime aeg.
«Karksis näiteks kella üheteistkümnest tänavavalgustus
kustub ja väljas on täiesti pime,»rääkis ta jatõi näiteksparema lahenduse, midakasutatakse välismaal.«Väikesteskülades on niimoodi, et kui sõiduk mööda teed liigub, süttivad valgustid järjest klõpsklõps ning selja taga need jälle kustuvad.»

«Eks õppetöös hakka põhirõhk minema valdavalt
nendelekolmele tähtsaleainele, millega lõpetajate saatust püütakse kujundada. Samas ei tea jutäpselt, mida ja
kuidas ülikoolid arvestama
hakkavad,» rääkis ta.
Kuigi sellest on Israeli sõnul juba viimasedkaks aas-

tat kõneldud, pole selgust seniajani.

«Sellest onkahju, et Eesti hariduses valitseb segadus,» märkis direktor. «Seda
enam et praegused koolilõpetajad alustasid gümnaasiumiteed hoopis teistsuguste
lõpetamistingimusi puudutavate teadmistega.»
Muutunudpole ainult kohustuslikud eksamid, vaidka
lävend.Kui seni tuli riigieksamil saada vähemalt 20
punkti, siis edaspidi piisab
lõputunnistuse kättesaamiseks ühest punktist.
Israeli sõnulpole lävendi
langetamine olulisetähtsusega. «Siin on rõhk ikka õppenõustamisel, ja kes tahavad
jätkata ülikoolis, neil pole ei
ühe ega kahekümne punktiga midagi teha,» nentis ta.
Koolieksameid saabKitzbergi gümnaasiumis teha
neis õppeainetes, mida on vähemalt kahe kursuse jagu,
ning tulemus mõjutab direktorisõnulka kooli lõpetamist.
Uurimistöö on olnud selles
koolis üks lõpetamise tingimusika eelmistelaastatel.
Tarvastu gümnaasiumi direktor Ene Savi tõdes, et ebamäärasus uue eksamikorraldusega on kestnud liiga pikalt. «See, et nadniimoodi lõpetama peavad, oli ammu teada, aga justsisu poole pealt on
lood segased,» ütlesSavi.
Nii näiteks pole lubatud
juhendeid veelsaabunud.Direktori sõnul proovivad õpetajad küll lapsi ettenägelikult
eksamiteks valmistada, aga
kõige suurem osa on ikkagi
iseseisval tööl.

Vali muusika ajas
naabrid tülli
Politsei sai laupäeval väljakutseKarksi külla, kus Pargi
tänava kortermajas oli üks
naaber teiseletrepikojas kallale tunginud.
Kui politsei asjaosalised
üle kuulas, sai selgeks, et tüli põhjuseks oli ühest korte-

rist kostnud vali muusika,
mis naabreidhäiris.
30-aastane mees läks
20-aastast muusikakuulajat
korrale kutsuma, nende vahel tekkis trepikojas konflikt
ja vanem meesründas noore-

mat. (Sakala)
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Nimede valik
aastaga kahanes
Aivar Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Eelmisel aastal said
maimukesed Viljandimaal 375 nime, mida on saja võrra vähem
kui aasta tagasi.
Et sündide arv kahanes sama
ajaga veidivähem ehk 83 võrra, saab öelda, et sedapuhku
juhtusid vanemad pisut rohkem eelistama ühesuguseid
nimesid.
Maavalitsusevahendatud
siseministeeriumiandmetest
selgub, et eelmisel aastal oli
Viljandimaal kõige populaarsem nimi Romet, mis pandi
kuuele poisile. Üle-eelmise
aasta võidukaim nimi, seitse
korda valitud Marten jäi sedapuhku kaks korda eelistatuna tagaplaanile.
Poisslastest järgnesidRometile viie korraga Oliver ja
Robin, nelja korraga Kevin ja
Markus ning kolmel puhul
valitudMartin jaSebastian.
Lemmikuim tüdrukunimi
oli Laura, mille sai neli maimukest. Järgnesid kolm korda valitud Emma-Liisa, Lisandra, Loore, Mia, Nele ja
Sandra.
32 nime, olgu siis poisi või
tüdruku oma, valiti kahel
korral. Ülejäänud lapsed
kannavad nime, mida peale
nende teistele beebidele
mullu Viljandimaal ei pandud.
Tavatumad nimed olid
näiteks Annegreth-Liselle,
Aurora Mirelle, Ewa Lenore,
Kirilee, Käthe Mariin,Lumi,

Luna, Maina, Melody Mariette, Mirlanda, Sänni Lee, Täheke, Brent, Chris Stian Le-

andro, Deiro, Maik, Mirayaz
ja Rihet.
Teisalt pandi mullu ka
ajahambale vastu pidanud
nimesid, lisaks osale algul nimetatuist näiteks Liisa, Ma-

ria, Joosep, Kristjan, Adeele,
Anna, Helena, Johanna, Mari, Alfred, Georg, Holger,
Jaan,Karl, Konrad, Mart, Oskar, Siim, Uku ja Valter.
Viljandi maavalitsuse
rahvastikutoimingute talituse juhatajaSirje Tamm ütles,
et meie maakonnas juhtub
vaidpaar-kolm korda aastas,
kui vanemad soovivad oma
lapsele nime, midaseadus ei
luba.
«Soovitame siis vanematele samalaadset, veidierineva kirjapildiga, kuid nimeseadusega kooskõlas olevat,»
lausus ta. «Tavaliselt vanemad ühe või kahe võõrtähe
asendamist väga suureks
probleemiks ei pea.»
Nimeseadus, mis võeti
vastu 2004. aastal, sätestab
reeglid, millist eesnime võib
lapsele anda. Tamm tõi näiteks, et see ei või koosneda
rohkem kui kolmest lahku
kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud kahest ni-

mest.
Eesnimeks ei või anda ni-

me, milles on numbreid või

mittesõnalisitähiseid või mis
eraldivõikoos perekonnanimega eiole kooskõlas heade
kommetega. Seaduses on teisigi reegleid, midaperekonnaseisuametnikud peavad
lapsele nimeandes järgima.

Huntaugu suusasild
saab uue ilme
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Et Huntaugu mäe all olev
suusasild oli lagunenud, ot-

sustasViljandi spordikeskus
rajada sinna suusaraja tar-

beks 11 meetri laiuse binokkeltruubi.
Spordikeskuse juhataja
Mati Jürisson selgitas, et vanale puitsillale tuli igal aastal eraldi kunstlund panna
ning kevadine suurvesi kandissilla osasid järve. See oli
ka põhjus, miks ehitamist
alustati.
«Projekt sai tellitud juba
mullu märtsis. Tegelikult oli
meil plaanis kaks truupi, nii
Huntaugul kui Köstis, aga et
Kösti truubi hind läks liiga
kõrgeks, jäi see praegu ära,»
selgitas Jürisson.

Huntaugul kulub truubi
ehitamiseks umbes 5200 eurot ning raha selleks tuli
spordikeskuse eelmise aasta
reservfondist.
Vee erikasutuslubasaadi
detsembri keskel ning tööd
läksid lahti aasta lõpul. «Ettevalmistusedolid tehtud varem ning materjalid samuti
olemas. Töödega alustati vana aasta sees, kuid et ilmad
läksid käest, jäi lõpetamine
praeguseks,» nentis Jürisson.
Töid teeb Sakala Teed ning
valmis peaksid need saama
käesoleval nädalal.
Jürissonisõnutsi pannakse kaks 11-meetrist toru ojja
ning kaetakse looduslike materjalidega. «Kui lumi maha
sajab, saab rajatraktor selle
kohe kinni sõtkuda,» lausus

ta.

Need kaks 11-meetrist toru pannakse ojja ning kaetakse

Konkursil «Tudengite äriideede kaleidoskoop» oli Viljar Piiril oma idee esitlemiseks aega vaid kolm minutit.

ANDRES TENNUS (TARTU ÜLIKOOL)

PILLIMEHE ABIMEES

Tikutoosisuurune leiutis
leevendab kitarrikeelte
vahetamise vaeva
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Kultuuriakadeemia tudeng leiutas seadme,
mille abil saab elektri kitarri keeled 10–15minuti asemel ära vahetada paari minutiga.
«Ühelt poolt ühendatakse
seadme külge üle sõrmlaua
ulatuvad kitarrikeeled ja teiselt poolt väiksed kaablid-kee-

led, mis ühenduvad omakorda

pingutite külge,» rääkis Tartu
ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiakultuurikorralduse teise kursuse tudeng Viljar Piir
oma leiutise tööpõhimõttest.
Umbes tikutopsisuurune
seade võimaldab kõik kuus
keelt korraga kitarrilt maha
võtta ja tagasi panna, vähendades muusikute vaeva märkimisväärselt.
«Vajalik on see siis, kui kitarristsoovibühe jasama pilliga mängida näiteks nii džässi
kui ka hard-rokki,» selgitas Piir
ja lisas, etraskes muusikas, kus
kasutatakse madalaid häälestusi, on mõistlik panna kitarrile jämedadkeeled.

Just nii, tahtes ühe instrumendiga erinevaidstiile mängida,Piir uudseleiutise ideeni
jõudiski.Ta on uurinud mitmesuguseid andmebaase, kuid pole enda omaga sarnanevat toodetleidnud.
Praeguseks on valminud
Piiri leiutise esialgne 3D-prinditud prototüüp. «See näitab
ainult tööpõhimõtet, kuid ei
ole kasutatav materjali rabeduse tõttu. Jaanuari lõpuks
saabvalmisreaalselt kasutatav
metallist prototüüp. Selle toodabEDM Machinery Tartus.»
Uus prototüüp valmistatakse küll alumiiniumist, kuid
müükiminevseadetulebkroomitud valuterasest. «Toode
peab olema esteetiline, et seda
sooviksid osta ka väärtuslike
kitarrideomanikud. Ostja peab
olema veendunud, et see eivähenda tema kitarri väärtust,
vaid pigem kasvatab seda,»
rääkis Piir. Seepärast on disain
keelevahetusseadme juures
väga tähtis.
Tema hinnangul abivahendikasutamine kitarri helikvaliteeti mõjutada eitohiks. «Metall annab ju vibratsiooni hästiedasi. Ei tohiksolla probleemi,» sõnas Piir.
Inglise keeles nimetab ta

ARVAMUS

Argo

Vals

kitarrist
Mina olen selle lahenduse
suhtes skeptiline, sest kitarrid on enamastipuidust, puit
aga mängib ehk muutub ja
paindub õhuniiskuse jakeelte pinge toimel ning kui pillile järjest eri jämedusega
keeli peale panna, võib see

oma leiutist StringChangeSystem’iks ja müümiseks sobiks tema sõnul lühend SCS.
Idee veelpatenteeritud ei ole,
kuid see on Piiri järgmine
samm oma ettevõtte arendamises.
«Müükimineku kuupäeva
ei oskapraegu öelda, kuid loodan selle suve peale. Hind on
ka veel lahtine, sest pole teada, kuidas seadet masstootmisse viia,» rääkis ta. Esialgu
plaanib Piir keeltevahetussea-

ühelhetkel ka häälestamise,
hääles püsimise japillikaela nässukeerata.
Kui on vaja mängida erinevate häälestustega ja kasutada eri jäikusega keeli,
peaks vähemalt kvaliteetse
kõla poole püüdlevad kitarristid kasutama ka mitut kitarri. Aga kui on soov palju
katsetada, võib see leiutis
aja kokkuhoiu huvides olla
kasulik vahend. Selgema arkujundamiseks
vamuse
peaksin ise seda enne proovima.

det müüma hakata online-keskkonnas, hiljem püüab ta selle
lisada kitarripoodide kaubavalikusse.
Keeltevahetusseadme projekt võitis esikoha detsembris
Tartu ülikooli majandusteaduskonna sügissemestri ettevõtluskursuste võistlusel «Tudengite äriideede kaleidoskoop». Konkursil osalesid valdavalt meeskonnad, aga Viljar
Piir oli oma projekti taga üksi-

päini.
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Tule sõna sekka ütleme!
13. jaanuarist akkave pääle
avaligu arutemise Mulgimaa
elu edesiviimise jaos. Oodet
om kigi mulgimaalaste arvamise ja mõtte, mes avites
mulke ja Mulgimaad tõistel
kah tuttaves tetä.
Rahvakuunoleku om 13.
jaanuaril Karksi kultuuri-

keskusen, 14. jaanuaril Helme vallavalitsusen, 20. jaanuaril Tarvastu käsitüükoan
ja 21. jaanuaril Halliste rahvamajan, akatus egä kõrd
kell 19.
Küsi manu võisaada oma
mõtte aadressi pääle instituut@mulgikultuur.ee.

Kultuuriprogramm lääp valla
Mulgimaa kultuuriprogramm
om sii aaste valla 13. jaanua-

Lumeta talve pimeduses tuleb märgistatud vöötradade juures eriti tähelepanelik olla nii juhil kui jalakäijal.

AIVAR AOTÄHT

LIIKLUS

Linn teeb vöötradade
valgustamise plaane
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Detsembri algul Männimäel juhtunud ränk õnnetus tõstis tähelepanu keskpunkti Viljandi
ülekäiguradade ohutuse
ning linnavalitsus soovib
alanud aastal riskide vähendamiseks valgustada
kümmekond vöötrada.
Viljandi majandusameti juha-

taja Reevo Maidla sõnul töötatakse parajasti normdokumendi kallal, mis sätestab ülekäiguradade valgustamise nõuded. «Kui tingimused paika
saavad, teeme nendealuselka
hanke, et kümmekond ülekäigurada ära valgustada,» sõnas
Maidla. Ta nentis, et olukord
on mõneti ainulaadne, sest
praegu pole Eestis kusagilt samasugust määrust aluseks võt-

ta.

Tööd algavad kevadel
Koostatavad nõuded loodetakse seadustada veebruari jooksul. «Nii et märtsis või aprillis
võiks juba ehituseks minna,»
sõnas majandusameti juhata-

ja.Ka esialgne valik, milliseid
ülekäiguradu valgustama hakata, on tema sõnutsi juba tehtud, kuid enne hanget vaatab
liikluskomisjon selle nimekirja üle.
Nii nõuded kui hange tehaksekoostöös linna valgustust
haldava Viljandi Veevärgiga,
kes määrab kindlaks tehnilised tingimused.
Veevärgi juhataja Toomas
Porro ütles Sakalale, et esmatähtis on siiski olemasoleva
süsteemi hooldamine. «Linn
on meie ainuke klient. Rahakott on tema käes ja toimime
nii, nagu ta otsustab,» märkis
Porro.«Meie võtameasja üle ja
hooldame.»
Männimäe vöötrajal, kus
aasta lõpul kahe hukkunuga
õnnetus aset leidis, Porro ütluse kohaselt midagi valgustuse
poolest muudetud pole. «Ohutussaarel on toimiv valgustuspost juba kaks-kolm aastat,»
märkis ta.
Maanteeameti Viljandi osakonna liikluskasvatuse juhtivspetsialisti SirliLeieri meelest on linnavalitsuse plaan
igati tänuväärne. Kõige halvemas seisus on tema andmeil
Riia maanteel päästeameti
juures asuv ülekäigurada, mis
tuleks kas kaotada või täiesti

korda teha nii, et see oleks jalakäijaile ohutum.
Ka Viljandi politseijaoskonna juht Alvar Pähkel nentis, et
kõik, mida ülekäiguradade
heaks ette võetakse, on teretulnud.«Eritihull on olukord praegu, kui lund maas pole ja on pime,» ütlesPähkel ningrõhutas,
et mingit imetlisavalgustus siiski ei tee. «Valgustusannab juhile võimaluse jalakäijatparemini näha, aga kui too astub teele
ohutuses veendumata, võime
sinnaei tea mida ehitada.»
Alvar Pähkli meelesttuleks
probeemi vaadata komplekssena. «Kõige rohkem inimesi
jääbki alla just ülekäiguradadel, sest mujal ollakse hoolsamad,» tõdes ta.

Silmad lahti!
Sirli Leier sõnas, et kui inimene astub, kapuuts peas, kummalegi poole pilku heitmata
auto ette, pole ülekäigurajast
mingit tuge. «Liiklus on suhe ja
suhete loomine ning silmad ja
kõrvad peavad kogu aeg lahti
olema,» toonitasta.
Samutirõhutas Leier, et valesti paigaldatud helkurist ei
pruugi sugugi abiolla.«Kui see
on ühel küljel, jääb jalakäija
vöötrada ületadesteiseltpoolt

MULK ÜTLEP VÄLLÄ

Nutielu valu ja
võlu
Ildaaigu

meses teenistusse kutsumises
ka kuus neidu, kuid kaitseressursside ameti avalike suhete
nõunikuAnne Osveti sõnutsi ei
ole ükski neist Viljandimaalt.
alustanud
«Ajateenistust
kuuest tütarlapsest on üks Harjumaalt, kaks Lääne-Virumaalt, üks Valgamaalt, üks Tal-

linnast ja üks Pärnust,» lausus

ta.

Aasta esimese korraga oli
plaanis aega teenima kutsuda
318 noormeest ja kaheksa neidu, kuid kohustust asus täitma
340 kutsealust. Enamik neist
teenib aega vahipataljonis ja
mereväebaasis, osa noormehi

potsat miu eKalle
postkasti elektrevirma
Gaston
kiri, kos anti tääda, et
na tuleve miu manu ja vaesimõtlei
heteve elektrelugeje uvve,
kaugestloeteve vastu. Ma
eitusi peris ärä alle sii olli, ku kõneldi nende uute
lugejide võimaligest ädädest nigu elektromagnetkiirgus jakundede järginuhkmine.
Sis akassi ma pakilt ennestuvveste teemage kurssi viima.
Tulli välla, et ümmerringi om palludel sii aparaat joba
olemen. Üits tuttav,kes viil mineve keväde asjale vastu oll,
ütel: «Jõvvat sa kigege sõdide. Varemp või illemp saave na
oma tahtmiseiki, ja mugav om jukah ei pia kik aig esi
elektrenumbrit saatme. A kiirgust om nii või naa kik kotusse
täüs,mis sii üits manu sis ärä ei ole.»
Sii, et näiduandmise orjusest vallasaap, om muduki ää,
mõtli mia, aga muid asjupiap lähembeltuurme. Elektrevirma kodulehe päält sai ma sis tääda, et egä sedäkiirgust uvve
massinagekuigipallu ei tulegi, sest elektrekulutemiseandme lääve samu raate pidi, kust elekter tulep.
–

–

Viljandi

vanalinna
uus tänava-

RIIG

ELMO

juhile ikkagi märkamatuks. Ja

nõuda, et kõik endale helkurvestid selgapaneks, on absurdne.»
Leieri sõnul on kõige tähtsam hoolida nii endast kui
kaasliiklejast. «Ei saa eeldada,
et olenselles keskkonnas üksi.
Igal liiklejal onkohustused, õigused ja loomulikultka vastu-

tus.»

Maakonnast asub ajateenistusse üheksa noort
Sel nädalal alustas 2014. aasta
esimese ajateenistusse kutsumisega oma riigikaitse kohustuste täitmistüle 300 kutsealuse, nende seas üheksa Viljandimaa noormeest, kes asuvad
aega teenima vahipataljonis ja
mereväebaasis.
Üle Eesti osaleb aasta esi-

rist 3. veebruarini.
Kultuuriprogrammi päämine mõte om au sissi tõsta
ja uvveste ellu äräte mulgi
muudu elu, medekombit, vanaaigsit tüüsit ja murret.
Esieränis tähtis om mulgi
kultuuri manu tuvva nuuri ja
tetä mede kultuurist uvitet
inimeste sõõr laiembes.
Kultuuriministeeriumi
rahvakultuurinõunik Eino
Pedanik and Mulgi uudistel
tääda, et programmi iilarve
om 2014. aastel 54 450 eurut.
Nagu seni om ollu, annap
kultuuriministeeriumkah tänavaaste mulgi kultuuri instituudil tegevustoetust, mes
om 21 090 eurut. Viil toetep
kultuuriministeerium III
Mulgi pidu 25 000 euruge.
Küsimise pääle, kudas

läits «Mulgimaa kultuuriprogramm 2010–2013», vastas
Eino Pedanik, et sii olli nigu
paisu tagast valla saamine.
«Om ollu pallu esitsugutsit
ettevõtmisi, ürjätuse om saanu uvvekombe, kogukond om
nigu ülesäränu, mulgi janende tegemise paistave prilla
rohkemb välläku enne. Edesiminek om silmage nätä, a
ma olekindel, et ulkauusi ettevõtmisi om viil tulemen
kah.»
Projekti, mille pääle toetust küsites, piave oleme ette
võet sedäviisi, et aruande
saas valmis tetä 30. detsembres. Oma projekti tulep saata
e-kirjage aadressi pääle
programmid@rahvakultuur.
ee või ariligu postige rahvakultuuri keskusese. Rohkemb täädust saap kodulehe
päält www.rahvakultuur.ee.

läks kirde kaitseringkonna väeossa ja tagalapataljoni. Neiud
asuvad teenima pioneeri-, suurtükiväe- jaõhutõrjepataljoni.
Järgmine suurim ajateenistusse kutsumine leiab aset 27.
nädalal, mil oodatakse aega
teenima ligi 1700 kutsealust.
(Sakala)

Olgu

selle kiirgusege kudas om, aga kundede perrä
nuhkmine?Sii uus aparaat om juarvudi, mes pidi
esiki selle vällärehkendeme, mis aparaat ja kui kavva sul vooluvõrgun om. Et sis müvväs nii andme kaupmeestele maha, et na mõistas siule parembini uusimassinit pähä
määri.Kui na näütüses saave aru, et sia tarvitet iidamestaadamest külmakappi, sõs om sul ju ädäste uut vaja või kui
taren tõmmates egä üüse kellä nelläaal välläkäigun vett, sis
võip arvate, et mõnelpereliikmel om põiemure ja talle saap
pakku uut ja äädrohtu selle ädä vastu.
Sii nuhkmise värk om terven ilman pirla kuum teema,
aga üits mu ää sõber jahut mu sellekota päält maha. «Las na
nuhive, kui sii neile miildip, mis siul sellest, kui siul midägi
äbende egä varjate ei ole.»
Sis ei jäägi miul midägi uvve aparaadi vastu ütelde. Ma
sai viil tääda, et nii lugeje piäve oleme egän kodun 2017. aastes. Nõndapallu ma sis tei, et ütli elektrevirmale, et jätkumiu
perämises selle vahetusege. Äkki võida vahepääl loteriige ja
jõvva enne päeväpaneeli ja tuulegeneraaturi ärä osta.
Pallude naarave miu üle, aga tulep päev, kui meile pannas tillikearvudi mitteenämb sainapääle, a kogundi naha
ala nagu lemmikluumelpirla om. Üteldes, et sii om siu ende
ääolu ja mugavuse peräst. Andku taevas sõs selget miilt valideennemp engeäräminek kere siistkui massinas saamine.

Mulgikeelsed uudised on Sakalas jaVikerraadioskaks kordakuus.
Rubriiki toimetabKristi Ilves Tarvastukandist.
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6 Sakala
ERINEVUS 58,7 KRAADI

MAKSIMAALNE
ÕHUTEMPERATUUR

32,3°
8. august

20. jaanuar

–26,4°

MINIMAALNE
ÕHUTEMPERATUUR

Allikas: Viljandi ilmajaam

Viljandi ilma-aasta
jäi kaheksandaks
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Keskkonnaagentuuri andmeil oli Viljandi
keskmine õhutemperatuur läinud aastal 6,6
kraadi ehk normist 1,1
pügala võrra kõrgem.
Ilmavaatlusteosakonna peaspetsialist KülliLoodla uuris
järele, et 1961. aastast pärit
vaatlusreast asetus eelmine
aasta oma keskmise soojuse
poolest kaheksandale kohale.Pikema perioodi kohta pole agentuuril neid andmeid
arhiivist
välja
võetud.
«Viimati oli
aasta keskmine
õhutemperatuur
Viljandis kõrgem
2011. aastal, mil
see näit oli 6,8
kraadi. Kõige soojem oli viimase

aastakümnete jooksul kujunenudesimese sügiskuu normiks. Norm olnuks71,9 millimeetrit. Ühtlasi oli Viljandi
septembris kogu Eesti kõige
nigelama sajuga koht.
Teisalt sündis septembris
Eesti kõige varasema lumesaju rekord. Seni oli ametlikult tallel, et kõige varem on
lundsadanud 26.septembril,
see juhtus 1986. aastal. Mullu
märkasid inimesed 25. septembrilmitmel pool Eestis lisaks vihmale erineva olemusega tahkeid sademeid, sealhulgas lund. Hilisõhtul fikseeris Väike-Maarja ilmajaam poolteise tunni vältel
hooglund, samuti täheldas
lund Jõhvi ilmajaam. See mahaei
jäänud, kuid kohati võis olla ajutist kirmet. Võimalik, et pisut
helbeid langes ka
mujal.
Kõige

saju-

sem oli Viljandis
poole
sajandi
november: siinne
jooksul 1989. aasilmajaam mõõtis
sajuhulgaks 83,2
ta, mil keskmine Külli
Loodla
millimeetrit ehk
õhutemperatuur
17,1 millimeetrit
küündis 7,2 kraadini,»rääkis Loodla.
enam, kui on aastakümnete
Eelmise aasta Eestikeskjooksul normiks kujunenud.
miseks õhutemperatuuriks
Paksima lumikatte au
kujunes 6,8 kraadi, mis on läks esimeselekevadkuule: 5.
Eesti normist 1,2 pügalat
märtsil oli Viljandi ilmajaaenam.
ma vaatlusplatsil lund 41 sentimeetrit. Viimast korda õnnestus vaatlusplatsil lund

284

Kõige päikeseküllasem oli Viljandis
maikuu,mil päikest paistis 284
tunnijagu.
Tavapäraselt kahe meetri kõrgusel vilus mõõdetud
õhutemperatuurkõikus mulluViljandis 58,7kraadi võrra.
Kõige külmem oli –26,4kraadi 20. jaanuaril jakõige soojem32,3 kraadi 8. augustil.
Kõige kuivem oli september, mil Viljandi ilmajaam
mõõtis sademeid vaid 14,4
millimeetri jagu ehk peaaegu viis korda vähem, kui on

mõõta 16. aprilli hommikul,
mil sedaoli maas veel 3 sentimeetrit. Uuesti sai lumepaksust fikseerida alles 5.
detsembrihommikul, kui seda valget ollustoli sentimeetri jagu.
Maapind jõudis külmuda
5 sentimeetrisügavuseni jaanuari lõpul ja veebruari algul.
Päike näitas end Viljandis kõige vähem detsembris
ja kõige rohkem mais, vastavalt 15,9 ja 284 tundi.
Tugevaim tuulepuhang
küündis 23,9meetrinisekundis 13. detsembril.Päevi, mil
tuule kiirus küündis kümne
meetrinisekundis jaüle selle, oli kõige rohkem detsembris, 19. Ühtki nii tugeva tuulega päeva polnud aga veebruaris, mil maksimumiks jäi
9,8meetritsekundis 27. veebruaril.
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Kas Eesti vajab USA
sõjalist kohalolekut?

India kohus
tühistas
kautsjoniotsuse

Eesti kaitseminister Urmas Reinsalu rääkis
USA-visiidil, et ta on
mures USA sõjalise mõjujõu kahanemise pärast
Balti regioonis ja Euroopa riikide soovimatuse
pärast täita NATO kaitsekulutuste nõudeid.
Esmaspäeval Washingtonis
rahvusvahelises strateegiliste
uuringutekeskuses kõnega esinenud Reinsalurõhutas korduvalt, et Balti riigid on ainuke
NATO piirkond, kus jõudude
tasakaal pole alliansi, vaid Venemaa kasuks.
«Maailmas eiole teistniisugust jõudu kui Euroopa, kes
sellises mahus panustaks
Ameerika Ühendriikide juhitavasse sõjalisse operatsiooni.
Samal ajal lahkus viimane
USA tank Euroopast märtsis
2013. Ma ei tea, kus see tank
praegu on, aga me tunneme temast puudust,» rääkis ta.
Reinsalu märkis, et Balti
riikide seisukohalt on USA sõjalise jõupuhul olulisim kõik,
mida saab koondada mõiste
«kohalolu»alla.Näiteks sõjalised harjutused, visiidid ja tugevad poliitilised seisukohavõtud ajal, mil neid on vaja.
«Muidugi
kroonijuveel
oleksalalineAmeerika Ühendriikide üksuste kohalolu Euroopa pinnal,» lausus Reinsalu.«Mul oleks väga heameel
näha USA üksuste alalist kohalolu oma kodumaal, aga ma
mõistan ka tänaseid olusid.
Siiski, Balti riigid on erijuhtum, mis vajab nii palju USA
kohalolu kui võimalik. See
oleks tõhus viis ka kohustamaks Euroopa riike täitma võetud kohustusi NATO ees.»
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma leidis, et
ministri juttu tuleks käsitleda
kui üleskutset arendada igas
vormis tihedamat koostööd,
mis ei pruugi tähendadakonkreetsete sõjaväeosade ehitamist või võõrsõdurite siia paigutamist.
«USA on traditsiooniliselt
Euroopas füüsiliselt kohal olnud.Reinsalu sõnumid on ilmselt suunatud sellele, et Euroopa ja sealhulgas ka Eestinäeksidsellesituatsiooni jätkumist.
Pigem on see viisakusavaldus
ja allajoonimine, et Eesti on
osa Euroopast,» tõlgendas
Raidma.

ARVET MÄGI (VIRUMAA TEATAJA)

Kaitseminister Urmas Reinsalu ütles muu hulgas, et tunneb puudust
mullu Euroopast lahkunud USA viimasest
USA vägede püsiva kohalolekusoovi mõistis hukka Euroopa Parlamendi liige, endine välisministerKristiina Ojuland, kelle hinnangul on see
soov enneolematult rumal ja
lühinägelik.

«See on lihtsalt uskumatu,
et meie kaitseminister räägib
sellist juttu,» ütles Ojuland.
«Eesti julgeolekule ja omariikluseleeioleks võõrvägede püsiv kohalolu kindlasti kasulik.
Minukõrvadelekõlab see avaldus provokatiivsena.»
Eesti julgeolek, nagu ka
teiste demokraatlike riikide
julgeolek, põhineb Ojulandi
hinnangul eelkõige sellel, kui
hästi me suudame maailmas
varitsevaidohte ette näha ning
üheskoosnende vastu tegutseda.«Eesti peaks tegutsemaregiooni stabiilsuse nimel, mitte
tekitama suurriikidevahelisi
pingeid,» lisas ta.

Reservkolonelleitnant Leo
Kunnas aga leidis, et Urmas
Reinsalu väljaöeldud soov näha USA alalisi üksusi Eestis
võib olla õige õhukaitse koha
pealt.
«USA maavägesid või mingi kontingendi paigutamist
Eestisse eiole vaja. Teineküsimus on muidugi Baltikumi
õhukaitse see probleem on la–

hendamata,» lausus Kunnas.
«On selge, et NATO kollektiivne õhukaitse Leedus ei kata
Eestit: hävitajad ei jõua siiaõigeks ajaks.»
Loogiline lahendus oleks,
kui õhukaitse tagaksid Balti riigid ise, kuid selleks poleks meil
Kunnase sõnul võimekust.«Järelikult me vajame rikaste riikide abi,» nentis ta. «USA alalised üksused võikski olla põhjendatud siis, kui need oleks
näiteks Ameerika Ühendriikide hävitajad.» (BNS, Postimees)

Elron asus sõitjate seas
selgitustööd tegema
Eilsest kuni jaanuari lõpuni jagavad Elroni infotöötajad Tallinnas Balti
jaamas sõitjatele teavet.

«Reisijate paremaks teeninda-

Infot saabkella 13.30–20.30Elroni diiselrongide ooteplatvormil.
Elroni müügi- ja arendusjuht Norbert Kaareste julgustas inimesi küsimusi esitama.

ta.

miseks otsustasime välja saata
täiendavad infotöötajad, kes
oskavad vastuseid anda kõikideleElroni rongireise puudutavatele küsimustele,» lausus
Aktsiaselts Eesti Liinirongid on kaubamärgi Elronall tegutsev riigile kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub alates 1. jaanuarist uute Stadler

FLIRT elektri- ja diiselrongidega sõitjateveo teenust kõigil
Eesti-sisestel liinidel. Elron
kasutab 18elektrirongi ja praegu 13 diiselrongi. Järgneva
kuuekuu jooksullisandub seitse uut diiselrongi.
Uus aasta algas Elronile
raskelt ning sõitjad on kurtnud
nii väheste vagunite ehk ruuminappuse kui muude hädade
üle. (BNS)

India ringkonnakohus tühistas eile rühma eestlasi
puudutava varem magistraadikohtu
määratud
kautsjoniotsuse. See tähendab, et sügiselkinnipeetud
laeva Seaman Guard Ohio
meeskonnaliikmed ja pardal olnud laevakaitsjad ei
saa ikka veel vabadusse.
India rannavalve pidas
piraaditõrje laeva kinni
mullu 12.oktoobril riigi idarannikul. Pardaltleiti 31 automaatrelva ja 5000 ühikut
laskemoona. Politsei andmeil polnud laevameeskonnal ega relvastatud valvel
dokumente relvastuse ja
laskemoona omamisekohta. Pardal viibinud meestest
14 on Eestikodanikud.
Indiasuhtubrelvis kaitsemeeskondadesse kaubalaevadel äärmiselt tundlikult pärast seda, kui Itaalia
merejalaväelased tapsid
eelmisel aastal kaks India
kalurit. Merejalaväelased
kuulusid kaubalaeva kaitsemeeskonda ja avasid kalurite pihta tule, pidades
neid ekslikult piraatideks.
Ehkki 26. detsembriõhtul otsustas magistraadikohus kinnipeetud laevakaitsjate ja meeskonnaliikmete
vabastamise kautsjoni vastu, tegi sama kohtu vanemkohtunik 27. detsembri õhtul otsuse vabastamineedasi lükata. Pärast seda on
magistraadikohus meeste
vabastamist kautsjoni vastu kogu aeg edasi lükanud.
Kautsjonisumma tasus
meeste tööandja, laevafirma AdvanForti palgatud
advokaadifirma 27. detsembril. (BNS, Postimees)

Muulased
kasvatavad
jõudsalt Saksamaa
elanike arvu
Saksamaa rahvaarv kasvas
mullu viimase 20 aasta suurima immigratsioonilaine
toel, ilmneseile avaldatud
ametlikest andmetest.
Saksa valitsus arutab
parajasti, kas tuleksrakendada uusi meetmeid sisserännu piiramiseks, sest alates 1. jaanuarist on tööturg
avatud ka Euroopa Liidu
vaeseimatele liikmesriikidele Rumeeniale ja Bulgaariale.
StatistikaametiDestatis
andmed näitavad, et 2013.
aastal tõusisSaksamaa rahvaarv 80,5 miljonilt 80,8 miljonini. See tõusis kolmandat aastat järjest. Taaskorvas positiivse netoimmigratsiooni kõrge tase puudujäägid sündimuses.
Esimestkorda 20-aastase
vaheaja järel sai Saksamaa
peamiselt tänu uustulnukateleLõuna-ja Ida-Euroopast
juurde 400 000 elanikku. Viimati oli selline juurdekasv
võrreldav462 000muulasega
1993.aastal.
Ilma sisserändajateta
kahanenuks Saksamaarahvaarv läinud aastal 200 000
inimese võrra. Saksa kantsler Angela Merkel onarvanud, et immigratsioon on
Euroopa suurima majanduse käimashoidmiseks välti-

matu. (AFP, BNS)
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2,7Aasta

algul majandusanalüütikute arvamustest Postimehe toimetuses kokku pandud ennustuse
kohaselt kasvab eesti majandus
tänavu 2,7 protsenti ja inflatsiooniks kujuneb 2,2 protsenti.

TEEMAD

ToimetajaRANNAR RABA, 433 0051,rannar.raba@ajaleht.ee

PROGNOOS

Roosad prillid pole veel moes
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Sakala palus kuuel ettevõtlusega otseselt või
kaudselt seotud inimesel selgitada, milliseid arenguid nad ootavad alanud aastal Viljandimaa ja Eesti majanduses ning kuidas need
võiksid mõjutada nende
igapäevatööd.
Ehkki kõik vastanud vaatavad
ees seisvale 12 kuule optimistlikult, nendib enamik, et võimalusi õnnestudaon umbes sama palju kui võimalusi ebaõnnestuda. Eesti ja Viljandimaa
käekäik sõltub suuresti sellest,
milliseks kujuneb meie rikaste lähinaabriteeluolu. Ja esialgu pole näha midagi ekstrarõõ-

mustavat.

tegevust jätkuma, sest järgmisel aastal Viljandis peetavateks rahvusvahelisteks hansapäevadeks tuleb aegsasti valmistuda ja kesklinna uut hin-

gamist tuua.
Mis puudutab Eestit üldiselt, siis minu prognoos on
mõõdukalt optimistlik ning tugineb lootusele, et eksportkasvab ja meie lähinaabridkosuvad.Positiivne onkindlastiLäti liitumine eurotsooniga.
Sveba-Dahlenloodab müügikasvu ka Leedus, kus avasime oktoobris uue kontori.
Laias plaanis sõltubmeie ettevõtte heaolu eelkõige Rootsi
emaettevõttemüügiedustkogu
maailmas, sest kui kasvab pagariseadmete eksport, saabka
Viljandi tehasrohkem tellimusi.

seltei väheneks.Praegune talv
onnäidanud, et need siiski vähenevad, ja see toobkaasa ehitusettevõtetevahelise olelusvõitluse.
Teisalt peab meeles pidama, et talv on alati olnudehitajale raske periood, ja seega
oleks praegu ennatlik sügavasse pessimismi laskuda.
Need ehitusfirmad, kes tänavuse talveüle elavad, võivad
kevadel ja suvel juba märksa
optimistlikumalt tulevikku
vaadata. Ning võib-ollaaitavad
teravnev konkurents ja maksuameti kasvav aktiivsus ehitusturgu korrastada, sõeludes
ebaausadfirmad välja.
Loodan, et võimerahulolevalt ka tänavu augustis vana
hea kombe kohaselt ehitajate
päeva tähistada.

VILLU
MAAMÄGI,

TEET SOORM,
aktsiaseltside
Rakvere

osaühingu

Sveba-Dahlen
Baltic
müügidirektor
Viljandimaa edasine käekäik
sõltub kindlasti kohalike ettevõtete võimekusest suurendada tootlikkust ja eksporti, mis
eeldab heade spetsialistide
leidmist ja koolitamist kohapeal. Kindlasti jääb püsima
palgasurve.
Paljudel tootmis- ja ehitusfirmadel võib tulla keeruline
aasta, sest karta on, et Euroopa
rahalaev ei jõua uute tõukefondidega kohale enne 2015. aastat. Kultuurivaldkonnas peaks

gi arendamiseks.
Seakasvatajaid mõjutavad
paljuski Venemaa sammud
elussigade müügi keelu lõpetamisel või jätkamisel. Üldiselt
ei ole praegune olukord lihatootjatele soodne jahinnad on
madalad.
Piimatootmises on situatsioon hea janõudlus toorpiima
järele on eksportturgudel kasvanud. Näiteks Leedu piimatööstused said toodete ekspordi Venemaale jälle käima. Samas on Eesti puhul küsimus,
mis saabnendest piimatööstustest, kellele Venemaa keelas
eelmise aasta lõpul toodetesisseveo.

GÖRAN
SJÖHOLM,
osaühingu
Delux omanik
Meie ettevõttele tõotab tulla
väga hea aasta. Ootame silmapaistvat müügi kasvu kõigil
meie peamistel turgudel: Saksamaal, Soomes, Rootsis ja
Hollandis.Kui eelmisel aastal
oli Deluxi müügikogumaht ligi 21 miljonit eurot, siis 2014.
aastaks prognoosime selleks
juba 27,5 miljonit.
Seega jätkame investeerimist nii tootmishoonetessekui
seadmetesse ning kavatseme
juurdepalgata ligikaudu pool-

sada uut töötajat.

TANEL

aktsiaseltsi
MARGE TIRGO,

vaja leidakasumlikumaid nišše lisaväärtusega toodetemüü-

VMT Ehitus
juhatuse liige
Hiljuti «Aktuaalset kaamerat»
vaadates jäi mulle järjekordselt kõrva majandusanalüütikute seisukoht, et maailmamaj andus on tõusuteel, ning sellest lähtudesollakse optimistlikud ka Eesti majanduse suh-

tes. Loodan, et Euroopa majandus elavneb samuti. Pean
eelkõige silmas meie lähinaabrit Soomet, kellest meie
siin, Eestis, kõige rohkem sõl-

tume.

Ehitusettevõtte juhina tuleb mul samas nentida, et eriliseks optimismiks meiesektoris praegu põhjust pole. Tänavuse aasta kõige suurem ootus
on, et ehitusturulmahud oluli-

Lihakombinaat,
Rakvere Farmid
ja Tallegg
tegevjuht
Eestis peaks majanduskasv
mõnevõrra kiirenema siseturu arvelt, sest tänu madalale
inflatsioonile ja eelmiselaastaltoimunud palkade kasvule
on sisetarbimiseks raha rohkem. Majanduskasvu hoiab
mõõdukana vähene ekspordinõudlus Euroopa Liidust, kus
majandus tammub pigem paigal.
Lihaäris tähendab see põhirõhkukohaliku jaBalti turu
lisaväärtusega margitoodete
müügile ja tootearendusele.Lihatooraine müük ekspordiks
on pigem kahjumiga tegevus.

Et eksport saaks edeneda, on

ALLIKSAAR,
osaühingu
LX Motors
tegevjuht
Alates 2008. aastast on majanduse käitumist olnud väga
raske ennustada. Oleme oma
ärilised plaanid teinud usus,
et 2014. aasta tuleb uute autode müügi sektoris sarnane
2013. aastaga. Mingeid olulisi
kasvu märke pole paraku põhjust ette näha.Kõnnime väga
õhukesel jääl jalangusekspiisab väikesest välisest mõjutu-

sest.

Suures plaanis on Eesti majandus minu arvates heal stardipositsioonil, aga millal start
antakse, ei tea keegi. Oleme paratamatult sõltuvuses ümbritsevast keskkonnast ja kui maailma suurriigid valivad õigeid
suundasid, olememeie valmis
nendega tempot hoidma.

PEEP ARU,
riigikogu liige
2013. aastaga võrreldes tuleb
natuke suurema majanduskasvu ja väiksema elukalliduse
tõusuga aasta. Kiiremat arengut ei võimalda taust. Meie põhiline majanduskeskkond Euroopa Liit onküll vaikselt väljumas majanduskriisist, kuid
kahjuks ei ole areng nii positiivnemeie peamistel kaubanduspartneritel Rootsil, Soomel
ja Venemaal. Ettevaatusele
sunnib ka Venemaa ettearvamatus oma suhtumises majanduspartneritesse.

Madalama hinnakasvu taga
on energia- ja toormehindade
stabiilsus ehk isegi surve alanemisele. Riigis on suurim inf-

latsiooni kergitaja alkoholi- ja
tubakaaktsiisi tõus, kuid kogustruktuuris ei oleselle mõju
väga suur.
Raskem tuleb aasta ehituses, sest kvoodiraha on lõppemas ja Euroopast tulevate uue
rahastusperioodi toetuste käivitamine võtabaega. Eesti majanduskasvu veab tarbimine,
kaupmeestel ja teenusepakkujatelpeaks minemakõige paremini. See baseerub väiksemal
inflatsioonil, palkade tõusul nii
majanduses kui avalikus sektoris ning pensionide ja mitme
toetusliigi suurenemisel.
Tervikuna jaka üksikisikuna peaksid eestimaalased
tundma, et elu areneb. Viljandimaa paistab Eesti mastaabis
silma kõrge tööhõive ja madalate palkadega. Meie majandusarengu võti selles ju seisnebki, kuidas me oskame tootmist ümber kujundada kõrgemalelisandväärtusele. Ettevõtted, kes seda ei suuda, hääbuvad või hakkavad odavat tööjõudu sisse tooma. Suutlikumad tõstavad palka ja saavad
loota ka Soomest ja teistest riikidest tagasipöörduvatele töötajatele.
Alanud aasta võiks kujuneda ausa maksumaksmise aastaks. Pole ju saladus, et suure
enamiku moodustava tublide
ja ausate maksumaksjate kõrval on tervet konkurentsi moonutavaid käibemaksuga sahkerdajaid ja ümbrikupalkade
maksjaid.Riik on olukorraparandamiseks astumas vajalikke samme, selleteemalised
diskussioonid jätkuvad parlamendis kohe aasta algul. Ootame häid ettepanekuid, et kavandatav ei teeks elu keerulisemaks petturite asemel ausatel.

HARIDUS
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RAAMAT

Õpetaja Alberti
kogemus saab
kaante vahele
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Vabakutseline kirjamees
ja ajaloohuviline pensionär Heiki Raudla koostab neil päevil muu hulgas jutukogumikku
«Õpetaja Albert», milles
taaselustuvad tema kogemused füüsikaõpetajana.
«Seeraamat koondab lõbusaid
lugusid, mida tundides ikka
juhtub. Hea nali aitab õpilasi
kuulama saada,» rääkis Raudla.
Tema sõnul ei saa säära-

seid olukordi ette välja mõella sulest lasteraamat «Väike
da. «Need on hetkesünnitised,
Albert», siis sai ka valmivaväljuhtuvad klassis võieksamil.»
jaande peakangelase nimeks
Enamasti saavalitudAlbert.
vadraamatusse kir«Sellest tuleb
eelmise raamatu
ja Raudla endaga
asetleidnud lood.
järg.Väikesest poiTa on õpetajana töösist on saanud tegetanud näiteks Villane, kes peab ise
tunde andma. Kuijandi kutsekoolis,
Jakobsoni gümnaadasta sellega toime
siumis ja maagümtuleb? Mis temaga
naasiumis.Küll aga
juhtub ja kuidas ta
erinevaid olukordi
pärinevad need välahendab?» avas
gaerinevatestaegadest. «Kuskil 1972. Heiki Raudla
Raudla raamatu sisu.
aastast kuni 2005.
aastani välja,» täpKokku tahab ta
sustas Raudla. «Mõnedsellised kaante vahele saada70 lugu ja
jutud lähevad ka sisse, mis on kui hästi läheb, ilmub «Õpetakusagilt niisamakuuldud.»
ja Albert» käesoleva aasta
jooksul.
Et aasta tagasi ilmusRaud-

Lugu juhtus kaheksakümnendate keskpaigas Juri Gagarini nimelises näidissovhoostehnikumis, praeguses
Viljandi ühendatudkutsekeskkoolis.
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Jooks ümber koolimaja

Kutsekooli 34 tulevast elektrikut ei viitsinud enam ammu
füüsikatunnis ülesandeid lahendada. Nad olid praktilise
kallakuga poisid ja neid huvitas hoopis enam see, mida saab
kätega teha. Peamiselt lahendas õpetaja Albert need ise
tahvlile ja ütles siis õpilastele,
et nood selle omale vihikusse
maha kirjutaksid ja asja üle
mõtleksid.
Aeg-ajalt küsis mõni õpilane, et miks tal sedafüüsikat vaja on, ja Albert vastas nagualati: «Kust mina tean, kuidas sa
oma elueladakavatsed.Kui sa
mulleseda ütleksid, siis ma oskaksin sulle vastata.»
Et seda keegi ei teadnud,
jäi mõttevahetus sinna kohta
seisma. Albert ei saanud aru,
miks nad neid ülesandeid

lahendada ei taha või ei oska.
Ühel reedesel hommikupoolikul, kui nädala lõpp juba
paistis, otsustas Albertendale
veidi vaba aega teha.Ta kirjutas tahvlile ühe tavatultraske
ülesande ja teatas siis: «Kui
keegi peaks selleülesande tunnis ära lahendama, siis ma
jooksen kümme ringi ümber

Mõniminut enne tunnilõppu tõusis kaks kätt. Kaks poissi
olid ülesande lahendanud. Albert uuris mõlemat lahendust
põhjalikult japidi tunnistama,
et lahendusedolid korrektsed.
Uskumatu oli saanud teoks.

koolimaja.»

Lõunavaheajal
kogunes
koolimaja trepile paarsada tüdrukut ja poissi, sest uudis Alberti jooksust ümberkoolimaja oli levinud valguse kiiruse-

Ootamatult tekkis klassi
vaikus.Oli tunda 34 pea mõtlemise raginat. Isegi need, kes
polnud elus ühtegi ülesannet
lahendanud, püüdsid ennast
ületada. Albertile tundus võimatu, etkeegi neist sellega hakkama saab, aga ta hindas nende pühendumist jausku.Ta võttis kätte värske teadusajakirja
ja nautisselle põnevaid ridu.

ga. Taganemine polnud enam
võimalik ja Albert jooksis oma
kümme ringi ausalt ära. Iga ringi järelkostis trepilt heakskiitvat üminat japlaksutamist.
Kui ringid tehtud said, läks
kogu see hulk lõunasöögile. Albertaga mõtles: «Huvitav, miks
nad selle ülesande ikkagi ära
tegid jakuidas see neil õnnestus?»

Mis on takistuse ühik?
Kell oli juba kaheksa õhtul.
Kolmeliikmelisefüüsika eksamikomisjoni ees oli viimane
vastaja. Kleenuke tüdruk, kes
viimasegi tarkuse eksamipabina ja pika ootamise tõttu oli
ära unustanud, ei suutnud vastata kõige lihtsamatelegi küsimustele.
Eksamil kahtede panekut
peeti tollal õpetajatöö puudujäägiks janii üritas komisjon
iga hinna eest tüdrukult midagi sellist küsida, millele ta
õigesti vastaks. Kümmekond

Lugu juhtus Viljandi maagümnaasiumis aastal 2000.

küsimust polnud vilja kandnud.
Lõpuks tundis Albert, etta
on sellise küsimuse leidnud.
Ta kohendas lipsu, köhatas ja
küsis sõbraliku häälega: «Mis
on takistuse ühikuks, kas Neidla, Albert või Oom?»
Tüdruku silmadlõid lõpuks
särama ja ta lausa hõikas vastuseks: «Muidugi Oom!»
«Noh, näete,» lausus Albert, «teate ju küll, kui veidi
pingutate.» Ja kirjutas selle

peale tüdrukunimetahaeksamilehelesuure kolme.
Tähtis pole mitte vastus,
vaid õige küsimus, mõtles ta
veel hinnet kirjutades. Ootamatult meenus talle lugu mehest, kes jooksis mööda tänavat
ja karjus: «Mul on vastused,
mul on vastused. Kas kellelgi
on küsimusi?»
Kolm lisalugu on väljavõtted
Heiki Raudla veelilmumataraa-

matust «Õpetaja

PEETER KÜMMEL

Mähma küla kuld
Kõige uhkemate kleitidega on
lõpuaktustel põhikooli lõpetajad ja nemad vist armastavad end ka kõige rohkem
meikida. Nende sekka satub
aeg-ajalt ka nahkriietes, haaknõltega ja mustade ringidega
ümber silmade seitsmendikke.
Ühes eelviimases klassis
märkas Albert aga tüdrukut,
kelle raske kullakoorem juba
kaugele silmahakkas. Igas sõrmes säras kullast sõrmus, mõnes koguni mitu.Samuti jagus
arvukalt kullast kõrvarõngaid
mõlemalekõrvale.
Albert eiosanud midagi et-

te võtta. Korraks mõtles ta, et
mis see tema asi on. See mõte
aga ei tundunudka hea.Midagi tuli ette võtta. Lihtsalt märkus teha tunduskuidagi mõtte-

tu.

Ühes tunniskutsus ta kulda
täis riputatud tüdruku, kes oli
pärit Mähmakülast, tahvli ette
vastama. Et hinne jäi kahe vahele, otsustas Albert esitada lisaküsimuse.
«Hea õpetamine peab olema ka kasvatamine,» mõtles ta
veel, enne kui küsis: «Milliseid
maavarasidleidub Mähma külas kõige rohkem?»
Tüdruk jäimõttesse, peale-

gi aimas ta siin mingit altvedamist. Aga enne, kui ta otsusele
jõudis, mida teha, kostis tagapingist ühe poisi hüüatus:
«Loomulikultkulda!»
Klass rõkkas naerust. Tüdruk klassi ees sai aru, kuidas
tal tool oli alt tõmmatud.Saanud hinde kätte, läks ta tagasi
pinki ega vaadanud selles tunnis enam õpetaja Alberti poole.
Kui ta aga järgmiselpäeval
tundi tuli, märkas Albert, et
suurest sõrmustekogust oli alles jäänud vaidüks sõrmussõrmes jakaks pisikest kõrvarõngast.

Lugu juhtus pärast seda, kui toonane Carl Robert Jakobsoni nimeline Viljandi 1. keskkool 1976. aastal

Männimäele oli kolinud.
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 20 põnevusfilmi
«Viimane piir». Lisainfo www.
mannimaja.ee, Riia mnt 52d,
Viljandi.

Linnaraamatukogu videosaalis
kohtub 14. jaanuaril kella
17.30–19. aktiivsus-ja tähelepanuhäirega ehk hüperaktiivsete
laste vanemate ja õpetajate tugirühm. Osalemine on tasuta.
Seekordne teema on ATH lapse
koolivalmidus ja kooli valimine
lapsele, kuna märtsiks peavad
lapsevanemad sellest haridusosakonnale teada andma. Rühmajuht GerriLeht. Tallinna tänav 11/1, Viljandi.

ÜRITUSED

NÄITUSED

Päikesekillu perekeskuses saab
teisipäeviti kella 17.30–18.30
osaleda rasedate joogas. Harjutused õpetavad lõdvestuma ning
ennetavad ja leevendavad rasedusvaevusi. Joogas omandatud
hingamisest ja harjutustest on
suur abi sünnitusel. Juhendab
Piia Kelner. Infotelefonil 5349
2361. Posti tänav 24, Viljandi.

Mõisaküla muuseumis on avatud paneelnäitus «Väärtuslik Lahemaa», mis on pühendatud
2011. aastal olnud Lahemaa
rahvuspargi 40 aasta juubelile.
Paljude fotode ja isiklike lugude
abil antakse vaatajale edasi
Eesti ühe kauneima paiga võlu.
Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini. Info telefonil 435 5607.
Jaan Sihveri tänav 4, Mõisaküla.

KINO
Sakala keskuses linastub 26.
jaanuaril kell 12 koguperefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus». Tallinna tänav
5, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses
leiab 13. jaanuaril kell 19 aset
Mulgimaa arendusprogrammi
arutelu. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Karksi valla kultuurikeskuses
15. jaanuaril kell 17.30 leiab
aset mälumäng. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kultuuriakadeemias algavad
veebruarist IV taseme hispaania
keele kursused. Tase sõltub eelnevast keeleoskusest. 13. jaanuaril kell 18 on võimalik osaleda hispaania keele suhtluskursuse tasuta näidistunnis, mis
leiab aset kultuuriakadeemias.
Huvi korral saab infot aadressil
keiu.org@kultuur.edu.ee või telefonil 435 5236.

Sakala keskuses on 17. jaanuarini avatud Viljandi gümnaasiumi õpilaste omaloomingu näitus
«Puhas mõte». Väljapanekut
saabkülastada maja lahtioleku
aegadel. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Paistu rahvamajas saab vaadata
Enno Alliku maalide näitust.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni. Paistu tee 14,Paistu.

Viljandi raamatukogu lugemissaalis on näitus «Juured kodumullas. Ants-Vihur Salum 4. XII
1923 29. XII 2012». Kojulaenutusosakonnas on 9. veebruarini Eesti ajaloomuuseumi
rändnäitus «Meie inimesed»,
–

OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA
METSAMATERJALI.
PAKUME VEO- JA RAIETEENUST.
AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666; 799 1474
Margus.Juhkam@lemeks.ee

Lähemalt meist:

Urve Dzidzaria-Sunny maalinäitus «Aeg antud...» on linnagaleriis vaadata kuni 16. jaanuarini.
MARKO SAARM
lasteosakonnas raamatunäitus
«Rebase jõulud». Linnagaleriis
on 16. jaanuarini üleval Urve
Dzidzaria-Sunny maalinäitus
«Aeg antud...». Tallinna tänav
11/1.Tel 433 8660.
Karksi vallakultuurikeskuse Sinises saalis ning esimese ja teise korruse fuajees saab vaadata
näitust «Eestimaa loodusfoto
2013». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Kondase keskuses on 28. jaanuarini Eero Ijavoineni fotokollaažid «Halli Proua sahtliunenäod», 1. märtsini «Evald Okase graafiline teekond». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase
maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.
Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus

NÄDALALÕPU

on avatud märtsini. JohanLaidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Peeter Kümmeli
fotonäitus «Inimesed ajahetkes». Vabaduse plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

PAKKUMISED

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
APELSIN NAVEL, kg
Hispaania, I klass

Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata Enn Loidi fotonäitust «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata HeldurLassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Veli, Veljo, Vello, Velvo, Veigo,
Veiko, Väiko, Venda, Vendo ja
Venno.

0.89
MAKS & MOORITS SEA
VÄLISFILEEKAMARAGA, kg
Eestimaisest lihast,
~1,2 kg

-48%

7.75

3.99
TERE VÕI
200 g

-37%

1.75

1.09

5.45/kg

TARTU MILL
FUSILLI PASTA 500 g
100% durumnisujahust

-44%

0.89

0.49
0.98/kg

HELE ÕLU
FAXE PREMIUM 5% 0,5 l
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.55
1.10/l pant 0.08
+

PAKKUMISED KEHTIVAD
9. 12. JAANUARINI.
~

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketipõhjal 3.01.2014 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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94:71Teisipäeval

olid Viljandi spordihoones
maakonna korvpalli meistrivõistlustel
vastamisi Spordikooli ja Anttila meeskond. Kohtumine lahenes mulluse hõbemedalisti Anttila 94:71 võiduga. Täna
kell 18 mängib Spordikooli võistkond
sealsamas Paistu esindusega.

SPORT

Toimetaja MADIS LUIK, 433 0043, madis.luik@ajaleht.ee

Maratoni
korraldajad
ootavad jää
aega
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Viljandi rattaklubi nihutas pühapäevale kavandatud viienda
Mulgi uisumaratoniesialgu kahenädala võrra edasi lootuses,
et järv selleks ajaks jääkaane
peale saab.
Rattaklubipresident Veiko
Šmidt ütles, et püssi pole põõsasse visatud ning võimaluse
korral tulebuisumaraton tänavugi.Esialgu on see edasi lükatud 26. jaanuarile.
«Eri ilmaportaalide andmed näitavad küll ligemale
kümne kraadi jagu erinevaid
külmaprognoose, ent kõik ennustavad tulevaks nädalaks
korralikku ja ilmasademeteta
külma ilma,» kõneles Šmidt.
Neljal varasemal aastal on
uisumaratonteokssaanud.Tõsi, mullu lükati võistluspäeva
edasikoguni kaks korda.
«Loodame maratoni ka tänavu ära pidada. Viimase kinnituse anname aga siis, kui järvel rada valmis saab,» lausus
Šmidt.
Viienda Mulgi uisumaratoni kavas on nagu eelmiselgi
aastal 30-kilomeetrinepõhidistants ja 10-kilomeetrinerahvasõit.Samuti on maratonipäevalekavandatud kaks Eesti pikamaauisutamise meistrivõistluste distantsi: 5 ja 10kilomeetrit.
Kuigi juba mõnda aega on
saanudend viiendale Mulgi uisumaratonile internetikeskkonnas sportinfo.ee kirja panna, pole VeikoŠmidti sõnul sedakeegi tehasöandanud.

Sürgavere

sarjas on

kaksik-

juhtimine

Täna kell 18 algab Sürgavere
spordihoones kohaliku võrkpallisarja eelviimane etapp.
16. korda teoks saavas sarjas teeb nagu eelmiselgi aastal
kaasa kümme meeskonda. Senipeetud kolme etapi järel jagavad võrdsete kohapunktidega liidripositsiooni Sanok ja
Sürgavere, neile järgnevad
Ruusi, Veteranid ja Cheers.
Kõik eespool ülesloetud
alustavad neljandat etappi tugevamasgrupis, ülejäänud viis
peavad võitlust omakeskis niiöeldateises liigas. Iga etapi järel vahetavad ülemise grupi
kaks tagumist ning alumise
seltskonna kaks paremat kohad.Sarja üldvõitja selgub viie
etapi kohapunktide liitmise
teel.
Sürgavere võrkpallisarja
võitja saab selgeks 15. veebruaril, kui leiab aset viienda osavõistluse teine mängupäev.
(Sakala)

VÕRKPALL

Maakonnaturniiri
juhivad Pärsti mehed

Tartut 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@sakalakirj astus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeeninda j a-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
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Tea Raidsalu 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Raimo Saar 433 0069
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kujundaja Imbi Padrik 433 0081
Kül j endaj a-kuj undaj
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

Viljandimaa võrkpalli meistrivõistluste põhiturniiril on jõutud pidada veidi üle poolte kohtumistest ning kuuest
osalevast meeskonnast
jätkab täiseduga Vana
Hea Pärsti.
Turniiri peakohtuniku Sven
Jakobsoni sõnul on novembris
alanud mängud olnudvõrdlemisi tasavägised. «Kohtumisi,
kus võitja on selgunud kolme
geimiga, on olnud vaid kaks,»
lausus ta.
Pühapäevase Tarvastu ja
Vana Hea Pärsti vastasseisuga lõppes põhiturniiri esimene ring. Kohtumise võitis 3:1
Pärsti meeskond, kes jätkab
ainsana täiseduga.
Tabelisse viis võitukorjanud Vana Hea Pärsti järele
reastuvad võrdselt kolme
võidu jakahe kaotusega Tarvastu ja Volleywood. Kaks
võitu ja kolm kaotust on
Spordikoolil jaCheersil. Seni ainus võiduta võistkond on
Sanok.
Pühapäeval Pärilasetleidnud kahes ülejäänud mängus
oli Spordikool 3:1 üleSanokist
ja tiitlikaitsja Cheers 3:0 Volleywoodist.
Viljandimaa 2014. aasta
turniiril peavad meeskonnad
omavahelkõigepealt kaheringilise põhiturniiri. Sellekaks

edukamat pääsevad poolfi-

a

a

Pühapäeval pidasid meeskonnad Vana Hea Pärsti ja Tarvastu Päril maakonna võrkpalli meistrivõistluste

põhiturniiri esimese ringi viimase kohtumise, milles osutusid edukamaks Pärsti mehed.
naali jaülejäänud neli mängivad kahest kohtumisest koosnevas veerandfinaalis.Medaliheitlusteks on korraldajad

broneerinud Viljandi spordihoone saali. Need saavad
teoks 12. aprillil.
Tiitlivõistluste järgmine

MARKO SAARM

vastasseis on homme kell
20.15 Päri spordihoones: platsile lähevad liider Vana Hea
Pärsti ja seni võidutaSanok.

TABEL

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.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
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 Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8639

Viljandimaa meeste võrkpalli meistrivõistluste tabel 5. jaanuari seisuga

Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

VÕISTKOND

SANOK

CHEERS

VANA HEA
PÄRSTI

TARVASTU

SPORDIKOOL

VOLLEYWOOD

SANOK

CHEERS

1
1:3

VANA HEA
PÄRSTI

TARVASTU

SPORDIKOOL VOLLEYWOOD

1
1
111
1:3
1:3
1:3 1:3 0:3
2
11122
3:1
2:3
1:3
2:3
3:1 3:0
22
222
3:1
3:2
3:1
3:1
3:1
221
21
3:1
3:1
1:3
3:1
1:3
22211
1
3:1 3:0 3:2
1:3
1:3
2:3
2
111
2
2
3:0
1:3 0:3 1:3
3:1
3:2
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Teisipäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.
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Allikas: Viljandimaa

Sakala, 30. XII 1878
Mitmes tükis on meie
rahwal wana orja-aja pimedusest weel wäga raske lahti saada. Seesugune pimeduse aja pärandus on ka
need elu-onnid, keda elunimetatakse.
majadeks
Raske on uskuda, aga lugu
on tõeste nii, et ka päriskohtade peale mõnes kohas
ikka weel uusi elumajasi
ehitatakse, kus mitte üksi
rehi jaelumaja ühendatud
ei ole, waidkus ka korstnad
weel tundmataasjad on ja
suits uksest wälja woolab.

KUULUTUSED

9. jaanuar 2014
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Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

KINNISVARA

OÜ Enberg T. E.

Müüa 2-toal ahik korter koos garaažiga. Tel 5347 3214.

Paistu 3-a, Viljandi
Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

Müüa 2-toal lodžaga korter. Tel
5620 4606.
Ostan metsa-ja põllumaad Suure-Jaani ja Kõo vallas. Tel
5664 4605.
Soovin üürida 2-toal ahik ja pesemisvõimalusega korteri omanikult. Kiire! Tel 5594 8295.
Soovin üürida 3-4-toal korteri
Viljandis. Tel 527 1198.

AUTOREMONT
Vajaduse korral tuleme ise
autole järele.Kui tööd on tehtud,

toimetame sõiduki teile sobivasse

kohta.

LIISI
REMONT
JA SÕIDA!

AUTOVARUOSAD
otse maaletoojatelt

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

TEENUSED
Halumasin. Tel 5563 8552.
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, 24 h, h 1,09 /min.
OÜ Tameran teeb renoveerimisja üldehitustöid. Tel 512 8636.

Mobiilse saekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623 või
502 6732.

LUKKSEPATÖÖD
VEERMIKU
KONTROLL
tasuta!
Ostes õli ja õlifiltri
meilt, onõlivahetustasuta!on
õlivahetus tasuta!

Puur-ja küttekaevude puurimine, pumpade ja septikute paigaldus. Vee-, kaeve-ja kanalisat-

sioonitööd. Tel 521 7415, www.
baltipuurkaev.ee.

Salvkaevude puhastamine ja remont. Tel 5672 7555.
Septikud ja reoveemahutid tootjalt
ning
paigaldustööd.

www.reovesi.ee, tel 5306 5322.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

PARGI t 3
R kella 11-17 jaL kella 9-14

omapüütud värsket Võrtsjärve kala
ning mere-ja kalakasvatuste
kalu.

SOODUSHINNAGA

VOODIPESU

hinnadalates

9,90 €
Umbes kolmandiku ööpäevast veedame me magades.
Heauni jakorralikult väljamagatudöö on inimese tervise
jahea enesetundeüks põhialuseid.

Räim soodushinnaga!
puidupingioperaatoreid

Tel 5665 0429.

KOOLITUS
Inglise keele individuaaltunnid.
Tel 5917 2120.

TÖÖ

ja toot-

Kuivad lepaklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.

SOODUSHINNAGA

POROLOON

(erinevad mõõdud)
hinnad alates

€
€8

Deluxist

AS Mivar-Viva pakub tööd liinimehaanikule, tootmisosakonna
transporditöölisele ja noormeestele vaakumpakkijana. Töö graafiku alusel kahes vahetuses. Tule
kohapeale aadressil Lossi t 41,
Viljandi. Info tel 433 3748,
433 4296.

VOODIPESU

•

VOODIKOMPLEKTID
•

Valmistame lahtikäivaid söögilaudu. Tel 501 1784,restore.ee.

Müüa MTZ 50 ja 52. Tel
5664 4605.

•

METSAMATERJAL

MADRATSID
KATTE-

•

MADRATSID

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

KANGA-

•

JÄÄGID

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

jpm

Küttepuud ja lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus, täpne ko-

Tellimislehed
leiad kauplusest!

gus. Tel 5782 7770.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.

Ostan kuusepalki, ka väikseid
koguseid. Tasu kohe kätte. Info

Müüa ehituslikku saematerjali

tel 5351 3876.

ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

MÜÜK

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Igal meil on antud aeg tulla,
olla ja minna.

MTÜ Ühtne Võhmaküla

Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.

OST

Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.

23

Toores lepp
5692 6567.

Südamlik kaastunne Olvile
JOHANNES MIKSONI
kaotuse puhul.

JOHANNESMIKSONIT

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis

•

koostadami
l esaadomava
vastavalt

Avaldame sügavat kaastunnet
Olvi Jallaile ja mälestame austusega külaseltsi asutajaliiget

Su ümber on taevas ja ümber on maa.
Sa tahaksid tõusta, kuid enam ei saa.
Sa sirutad käed ja üksainus viiv
sind vaikselt hingedemaale viib.

TEKID

omavajadustele
millesaadise

PÕLLUNDUS

Ostan palke ja paberipuid. Metsa ülestöötamine ja vedu. Tel
502 8557.

PADJAD

•

Telli

Härrasmees soovib tutvuda daamiga. Tel 5630 5754.

Viljandi Päevakeskus otsib
majahoidjat. Täpsem info tel
511 2571, 433 3940.

hinnad alates

13 €

TUTVUS

Otsin keemia koduõpetajat XI kl
õpilasele. Tel 506 8004.

KARDINAD

.

mistöölisi. Töö sobib nii meestele kui naistele. CV palume saata
e-postiga textuur@textuur.ee või
võtta ühendust meie tootmisjuhiga tel 517 5485.

Ostan kasvavaid metsakuivi
puid. Samas metsa ülestöötamine, saemees ja traktor. Tel
529 2535.

SOODUSHINNAGA

Müüa kuivad kütteklotsid 40 l
1,50 Tel 515 5582.

Tootmismahu suurenemise tõttu
vajab AS Textuur Karksi-Nuias

Üldehitustööd (sees ja väljas).

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Võrtsukala OÜ müüb taas nädalalõppudel (R-L)
Viljandi turu väravas Leola tänaval
punases telgis
(Valuoja oru poolses küljes)t

/rm.

Ostan aumärke, teenetemärke,
medaleid, ordeneid ja münte.
Tel 5890 6865.

Tel

Toores lepp 24
kask 29
saar 30 kuusk 20 kuiv lepp
35 Tel 5301 8317.
,

,

Õie

513 2021.

,

,

.

SIINA JÄÄR
Südamlik kaastunne lähedastele

1. VII 1936 – 7. I 2014

Avaldame kaastunnet

JOHANNES MIKSONI

Omaksed.
Ärasaatmine pühapäeval, 12. jaanuaril kell 11 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Kallele

ema

kallid,

MAIMU RÄÄSTASE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Merle, Mihkel, Kalle, Enn ja Jaana

Aeg viib meilt need, kes meile

Mulgimaa Arenduskoda

peredega

jääb hinge vaid mälestus nukker
ja hell...

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

Ostan veneaegseid ja vanemaid
münte, rahasid, rinnamärke,
postmarke, medaleid, kelli, ehteid, mänguasju, fototehnikat,
postkaarte ja raamatuid. Tel
5845 5341.

LEIDA KASEVITS
Mälestame unustamatut head
endist kolleegi
SIINA JÄÄRA
Südamlik kaastunne omastele.

Elsa ja Jaan Peiel
Lahkus hea sõber ja endine töökaaslane
SIINA JÄÄR
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Mälestavad Astra, Eha,
Malle ja Elvi.

Mälestuste kauneid jälgi
meile sinust hinge jäi...
Mälestame
SIINA JÄÄRA
Elli, Pille, Tiia, Anne, Merike,
Virve ja Matti.
Siiras kaastunne lähedastele.

7. XII 1927 7. I 2014
–

Tõuseksin kui kõrgemale üha:
kutsub nimepidi mind see täht?
Marie Under

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine teisipäeval, 14. jaanuaril kell 12 Riia mnt kabelist
Metsakalmistule.

Lahkus armas abikaasa ja ema
8. V 1934-6.12014

Lahkunud on meie hulgast kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

Mälestame kallist onunaist

#

Hüvastijätt 11. jaanuaril kell 14 Viljandi Haigla prosektuuris

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega.
Lahkus meie kallis klassiõde
HELGI HABICHT
Südamlik kaastunne omastele.
Viljandi I keskkooli
1954. a lõpetajad

Mälestame kurbusega varalahkunud kallist
SILVI ALLEST

15. VI 1964 7. I 2014
–

Leinavad abikaasa, pojad ja isa.

Südamlik kaastunne Merjele ja
Arnole peredega.

Leinavad pojad Peeter ja Rein peredega.
Ärasaatmine 11. jaanuaril kell 11 Suure-Jaani kirikus.

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis...
Südamlik kaastunne Sulevile,
Rasmusele ja Sandrile varalahkunud kalli abikaasa ja ema

26. III 1925 – 6. I 2014
mälestab Viljandi Vanaisade Klubi.

TARMO MÄGI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Aunele ja
Aarnele peredega kalli ema, vanaema ja ämma
SELMA ELLERI
kaotuse puhul.
Maie

Silva lastega

Aeg viib meilt need,
kes meile kallid.
Jääb hinge vaid mälestus,
nukker ja hell...

Mälestame kallist

26. III 1925 – 6. I 2014

JOHANNES MIKSONIT

Armsad Anne ja Lea peredega!

Eha ja Ando

JOHANNES MIKSON

Kauaaegset klubi liiget

TELA KONE OÜ

Südamlik kaastunne kalli

LEIDA KASEVITSA

Leinavad abikaasa ja poeg perega.

SIINA JÄÄRA

Tähtede taga koidab sul taevas,
linnud unelaulu laulavad...
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.

TARMO MÄGI

kaotuse puhul.

HELGI HABICHT

Mälestame alati rõõmsameelset,
sõbralikku ja abivalmis töökaaslast

Sidetöötajateklubi Pööripäev

Avaldame kaastunnet Markole ja

tema lähedastele kalli isa

Mälestame oma kauaaegset liiget
JOHANNES MIKSONIT
ja avaldame sügavat kaastunnet

omastele.

SILVI ALLESE

kaotuse puhul.
Merge ja Marge peredega

Eesti Sõjameeste
Sakala Ühingu liikmed

Südamlik kaastunne Sulevile perega kalli abikaasa
SILVI ALLESE
kaotuse puhul.
Pilistvere hooldekodu pere
Kõo vallavalitsus

Avaldame kaastunnet omastele
kalli naabrinaise
AINO VILLEMI
surma puhul.

Naabrid Liiva talust ja Nõmme
talust

Südamlik kaastunne Aunele ja
Aarnele kalli ema

VALVE OTSA
Südamlik kaastunne omastele.

SELMA ELLERI
Helgi ja Sirje

kaotuse puhul.

Aino, Rita ja Külli peredega

Südamlik
perega kalli

kaastunne

Annele

TARMO MÄGI

kaotuse puhul.

Aini, Eha, Lembit, Õilme ja Aare

Mälestame

ANNE KUUSEMETSA
Südamlik kaastunne omastele.

Kaie, Paul, Maimu, Aino,
Maarika ja Kuldar

REKLAAM

12 Sakala

9. jaanuar 2014

Laupäeval, 11. jaanuaril ilmub järjekordne

AJAKIRI

ELUKOGENUD INIMESELE
Väljaandja

Ajakiri kõigile Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja,
Järva Teataja ja Valgamaalase tellijatele TASUTA!
Ajakirja ilmunud numbritega saab tutvuda internetis

TASUTA

KONTROL

NÄGEMISE

TELIJATEL

UKU keskuses Tallinna tn 41 Tel 449 4343
?

?

PRIL DE

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Maaelu

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

maapiirkondadesse

24. 01
3.– 5. 02

kell 9 Taimekaitse aluskoolitus turustajale* 8 h
kell 9 Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (taimekaitsetöötaja
tunnistuse saamiseks ja pikendamiseks) PRIA** 24 h
29.01–21.03 kell 9 Aianduslike jatalumajanduslike väikevormide ehitamine (RKT)* 80 h
30.01–28.03 kell 10 Kasvuhoonekultuuride kasvatamise tehnoloogiad jaturundamise alused (RKT)* 100h
10.–21.02 kell 9 Raietöölise väljaõppe koolitus* 80 h
11.–12.02 kell 10 Leinapärja aluse ja vaniku valmistamine* 14h
26.–30.05 kell 9 Piirdeaedade ehitamine (RKT) 40 h
TULEMAS
Veebruari lõpus
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (taimekaitsetöötaja
tunnistuse saamiseks ja pikendamiseks) PRIA** 24 h Valgamaal
Taasavastatud tervislikud aedviljad ja nende looduslähedane viljelemine* 32 h
veebruar–aprill
märts
Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus-ja tervenduslõikus (Valgamaal) PRIA** 9 h
märts–mai
Uued ja põnevad aedviljad koduaias ja peolaual* 28h

internetis
www.sakala.ajaleht.ee

HEA METSAOMANIK!
OSTAME
KUUSEPALK?
PÄRNU SADAMAS ??
KUNDA SADAMAS?
Diameeter alates 12

???

lauri@artiston.ee

Arengu Euroopa

Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud

Räpina Aianduskoolis on 2014. aastal tulemas järgmisedkoolitused:

24h

Lauri Uibopuu,
tel 503 2050

www.60pluss.ee

Tasuta kursusi toetab Euroopa Liit ja Eesti riik.
Võimalik osaledaTöötukassa koolituskaardi alusel. Koolitus on tasuta põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise
või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajatele.
Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine. Täpsem info jaregistreerimine www.aianduskool.ee või tel 796 1549 või 5346
*

**

