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Mis asi on salvestis?
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja
põhiseaduskomisjoni liige Peep Aru ütles
niinimetatud salastamisprojekti kommenteerides, et praegu on reguleerimata, kuidas
tuleks käsitleda komisjoni istungi salvestist.
Selles asjas püütakse selgusele jõuda.
LK 5

Eeldatavasti olen korraga tegelnud
liigapaljude asjadega. Mis sellega
kaasneb, jumal teab.
TÕNU KIVILOO,
Kõpu vallavanem talle osaks saanud korruptsioonikahtlustest

LK 3

25. mail kehtima hakkav uus rongigraafik toob Viljandi ja Tallinna vahelisele
liinile mõningaid muudatusi. Viljandi
maavalitsus on teinud Elronile ettepaneku, et üks rong sõidaks argipäevadel
pealinna vähem kui kahe tunniga.
LK 5

ILM

LATERNAD

Kool tervitas uut Hiina aastat
Marko Suurmägi

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub kagutuul kiirusega 5–8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Külma on 9–11
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.25 ja loojub
kell 16.37.

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi Paalalinna kooli õpilased ja õpetajad lasid eile
hommikul Hiina hobuseaasta
alguse puhul lendu laternaid,
mille peale olid lapsed kirjutanud oma soove.
20 külmakraadiga ei läinudlaternate
õhku laskmine küll nii libedalt, nagu
koolipere oleks soovinud, kuid veerandtunniga sai suurem osa neist lendamise selgeks jakadus koolimaja taha. Tõrge tekkis vaid paaril üksikul,
mida tuli koolimaja ette pargitud autode alt taga ajada või mis kippusid
kustuma.
Paalalinnakooli õppejuhataja JanikaKivistiku selgitust möödatervitasid nad Hiina uut aastat, sest nende
koolis õpetatakse jubaligi aasta hiina
keelt ning sedateeb otse Hiinast Eestisse läkitatud õpetaja Xuhong Wu.
Hiljuti osales üks Paalalinnakooli õpilane Tallinnas hiina laulude
võistlusel ja sai seal teisekoha.Kevadel, kui Eestis hiina keele õpetamist
korraldav Konfutsiuse instituut testis
Viljandi õpilaste keeleoskust, sai üks
neist heade tulemuste eest preemiareisi Hiinasse.
Hiina kalendri järgi algas sinise
puuhobuse aasta eile hilisõhtul ning
kestab järgmiseaasta 18.veebruarini.
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VILJANDIS
Võrkpallurid
jahivad karikat
Täna kell 11.30algab
Kesklinna kooli võimlas
Eesti noorte võrkpalli karikavõistlus.

Teatriõhtu
Täna kell 19mängib Ugala lavastust «Duetid».

Linastub
filmikassett

Esialgne plaan kõik 21 õhupalli korraga õhku saata ei õnnestunud, sest mõnda laternat tuli tükk aega meelitada, enne kui see kerkima
hakkas. Veerandtunniga kadusid aga kõik laternad koolimaja taha.
MARKO SAARM

Täna kell 20 linastub
Männimäe salongkinos
kuue noore filmitegija
kassettfilm «Mitte keegi
peale sinu».Kuus versiooni igatsusest, valikutest javastutusest. Kassettikuuluvad: Maria Reinupi «Mai», Janno Jürgensi
«Distants», Margus Paju

«Kaastundeavaldus»,

Statistika näitab suurimat vaesust Mulgimaal
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Vaesuses elavatelastehulka uurinud statistikud
jõudsid järeldusele, et Viljandimaal on kõige halvemas seisus Mulgimaa lääneserval elavad pered.
Uuringu järgi selgus, et

ühtseks piirkonnaks liidetud Abja, Halliste ja Kõpu
vallas ning Mõisaküla linnas elas 2011. aasta andmetel suhtelises vaesuses lausa kolmandik lastest. Vähemalt veerand lastest oli sama uuringu järgi vaesuses
Tarvastu, Kõo jaKolga-Jaani vallas ning Võhmalinnas.
Statistikaametiandmed
on saadudrahvastikuloenduse javaesuse uurimiseks
korraldatud sotsiaaluuringu kaudu.Selleks valitiVil-

jandimaa 21 900 leibkonnast välja 427,kelle esindajatest soostus küsitlusele
vastama 353.
Iga vastaja võis ise öelda nii oma leibkonna kui
töötasu suuruse ning selle
põhjal tehtiarvutus. Statistikaametikommunikatsioonijuht AnuOts tõdes, et saadud vastuste absoluutset
õigsust pole võimalikkontrollida. Praegu töötabamet
selle kallal, et edaspidi
saaksid statistikud kasutada riiklike registrite andmeid, siisoleks tulemuska
usaldusväärsem.
Suhtelise vaesuse küsitluse põhjal üht Eestivaesemate elanikega valda Abjat
juhtiva Peeter Rahneli arvates ei ole vallas olukord
sugugi selline, et iga kolmas laps elaks vaesuses.

Rahnelimeelest sõltub
uuringupuhul palju sellest,
kes satub valimisse ja kui
ausalt ta vastab.
«Statistikaameti enda
uuringud on näidanud, et
meie vallast käivad väga
paljud inimesed tööl välismaal. Küsimus on aga, kas
välismaal töötavate pereisade palk arvutatakse
meie vallas elava pere sissetulekute hulka,» selgitas

ta.

Vallavanemasõnulvõib
välismaal teenitava palga
varjamine jätta statistikas
mulje, nagu elaksid paljud
pered väga halvasti.
Seda, et vaesuses elavaid peresid Abja valda
siiski jagub, vallavanem ei
eitanud, kuid nagu ta toonitas, teevad tema alluvad väga head tööd, et puudust

kannatavaid peresid üles
leida ja neid abistada.
«Meie sotsiaaltöötajad
ei oota kindlasti vallamaja
laua taga, kuni abi tullakse
küsima, vaid käivad seda
ise pakkumas,» lausus Peeter Rahnel.
Tema sõnul saab vald
abina pakkuda nii raha, toitu kui rõivaid. Kõigil lastel
on vallajuhi kinnitust möödakõht täis, riided seljas ja
tuba soe ning valdpakub ka
kõigile tasuta huviharidust.
Viljandimaal elas kuni
17-aastastestlastest 2011. aastal suhtelises vaesuses 22,7
protsenti. Eestis tervikuna
oli suhtelise vaesuse määr
laste seas 17,5protsenti.
Suhteline vaesus mõõdab inimeste sissetulekut
teiste riigi elanike sissetulekute suhtes.

VAESUS
Viljandimaa omavalitsuste laste suhtelise
vaesuse määr protsentides

Ivan Pavljutskovi «Ivanipäev», Kaur Koka «Olga»
ning Triin Ruumeti «Tup-

su».

Keraamikute
tassinäitus
Kondase keskuses on vaadatakaheksakümne keraamiku autoritassid.

MAAKONNAS
Lasteaed tähistab
aastapäeva
Täna kell 14tähistab Viiratsi lasteaed aktusega
55. tegevusaastat.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Noored on lõhkise
küna ees

JUHTKIRI

Kuidas olla
inimlik?
Viimasel

ajal on nii ajakirjandusele kui valitsusele palju kõneainet pakkunud juhtum,kus 13-aas-

tast Kohtla-Järve koolitüdrukut ähvardabEesti kodakondsusest ilmajäämine.See lugu paneb tõdema:
mingi inimlikkus peab riigi masinavärgis säilima. Omaetteküsimus on,
mil moel võiks ja saaks seda kõnealusel juhul tagada.
Eile valitsuse pressikonverentsil
seaduseaukukukkunud tüdruku
küsimust arutades peaministriga
vaidlema läinud siseminister KenMartiVaher mõjus Andrus Ansipi
kõrval südametubürokraadina.Kui
Ansip rõhus juba nimetatud inimlikkusele, siis Vaher rääkis, et seadused on kõigile võrdsed; et «eestkostja on teinud otsuseid, mis on
seadusevastased» ja nii edasi.
Kõigest sellest hoolimata tuleb
nentida, et riik peab tekkinudküsimusele vastust otsides väga täpselt
jälgima,mida see juriidiliselt tähendab ja endaga kaasa toob. Tulemus,
milleni jõuda tahetakse, on selge:
lastei tohikaristada selle eest, milles ta süüdipole. Küsimus on, kuidas selle eesmärgini jõuda.

Nii

Riik peab
tekkinud
küsimusele vastust otsidesväga
täpselt

jälgima,
midasee
juriidiliselt tähendab ja
endaga

kaasa

peaministri kui presidendi

arvates tuleks kodakondsuse

VÄLISMAAL TÖÖL käijate kõr-

äravõtmine lükata sellesse aega, kui
tüdruk on saanud piisavalt vanaks,
et Venekodakondsusest loobuda.
Kiirustamine on praegu tõepoolest viimaneasi, mida teha, ning
inimlikult võttesniisugusest lahendusest piisab. Teistpidi eiole aga lahendus, mis saavutatakse sisuliselt
iseendaseadustest mööda hiilides,
laiemasplaanis siiski see, mis peaks.
Sotside seaduseelnõu, mis aitaks
kõnealuse koolitüdrukuga samasugusesse olukorda sattunud inimestel Eesti kodakondsust säilitada, on
riigikogu enamus ühekorra juba
mahahääletanud. Loodetavasti jõu-

val suureneb üha nende inimeste hulk, kes emigreeruvad
ehk siis lähevad võõrsile elama. Paljud eritiandekad noored ütlevad justkui vabandades, et nad tahavad vaid ilma
näha, ent tulevad igal juhultagasi. Aga millal?Kas pensioniajaks? Varsti on neilvälismaal
kodu ja sõbrad, lapsed õpivad
selgeks sealse keele ja harjuvad sealse eluga. Facebookis
kirjutas üks naine, kuidas vanematega Soome sõitnud lapsed räägivad eestikeelt soomepärase hääldusega.
Möödunudnädalalkajastati televisioonis Berliinis asetleidnud «GrüneWoche» põllumajandusmessi ning tutvustati
eestlannat, kes peab Saksamaa
pealinnas eesti kohvikut. Kas
temast on kodumaale naasjat,
kuigi tema elu keerleb endiselt
Eesti ümber?
Emigratsioon on juba hoopis teistsugune elu. Raha ei
saadeta enam kodumaale.Elatakse, töötatakse, lõbutsetakse
ja reisitakse võõrsil, kodumaa
on vaidkilluke hingestkusagil
kaugel.
–

–

taksekiiresti üksmeelele, mida tekkinud olukorras pihta hakata.

REPLIIK

Poolel teel
tegid algust nooSellega
red. Võikui ei teinud

MEEDIAS RÄÄGITAKSE jakirjutatakse palju, kuidas tuhanded
inimesed lahkuvad Eestist, et
võõrsil raha teenida, ning tuhanded heietavad niisugust
plaani oma peas.Selles pole ju
aga midagi imelikku: kogu
maailmas on migratsioon töö
otsinguil tavaline.
Eestlased lähevad Soome,
Norrasse, Iirimaale ja mujale
tegema tööd, mida sealnerahvas tehaei taha, nood omakorda rändavad veelgi paremal
järjel riikidesse. Ainult et kui
umbes 38 miljoni elanikuga
Poola võib endale lubada kas
või viie miljoni poolaka lahkumist, siis sama protsendi eestlaste emigreerumine oleks
meie riigile lausa katastroof.
Eesti oludes on loomulik,
kui võõrsil teenitavarahaga tasutakse pangalaen. Täiesti loomuvastane on aga, kui mujal
käiakse tööl selleks, et tasuda
näiteks üüratud soojaarved.
Lahus elavad pered, vanemate
jalaste võõrandumine ning lagunevad kooselud on lõiv, mida me peame maksma. Siin on
oma süü ka riigiisadel, kes pole leidnud võimalusi selliseid
tagajärgi leevendada.

Sigrid
Koorep

justalgust, siis üheskoos
ajalehtedes tõstsid nadkäSakala
ra küll, et nende palgast ei
433 0045
jätkuelamiseks. Just nimeltelamiseks. Juttupolnud sooja maa puhkustest
ega isegi teatriskäimisest,
vaid näiteks talvesaapapaarist vana lagunenu asemel
Riburada pidi on samalaadseidsõnavõtte ilmunudkaalukamateltki ühiskonnategelastelt. Lugenud hiljaaegu taas
üht niisugust, tekkis tahtminekõva häälega lisada: see pole
enam pelgalt virisemine, kui vanemadkirtsutavad juba nina
lapse suusatundidepeale!
Masust tingitud tööpuuduse edetabelisoleme aastatega
jõudsastilangenud. See tähendab, et tööd on, aga raha pole
ikka. Nii need eestlased piidlevadki välismaapoole.
Seda muret on mõistetudka kõrgemal tasemel. Probleemi tunnistades ollakse jubapoolel teel lahenduseni. Nüüd
on vaja edasi käia, sest muidu hakkab keegi taas mõnekümneeurose palgalisa pärast streiki plaanima. Õpetajad, meditsiinitöötajad, meremehed.Kes järgmisena?

KÕIGE HULLEMASolukorras on
noored.Kui keskealised ja vanemad saavad finantskriisiga

TSITAADID

Jüri
Kukk
vaatleja

enam-vähemhakkama, siis iga
neljas noor on Euroopas töötu.
Noores eas töötuse kogemine
on aga trauma, mis jätab pikaks ajaks jäljed.
Noori koondatakse esmajärjekorras, sest tööandjad
eelistavad kogemusi, mida
nendel pole, sest nad pole saanud võimalustki. Kogu maailmas on alla 30-aastasiküll rohkemkui kunagi varem ajaloos,
entEuroopa vananeb.Arvukas
vanem generatsioon jääb tööturuleüha kauemaks ja noored
ei pääse löögile. Surve avaldamiseks on neid aga enamikus
VanaMaailma maades liiga vähe.
2010. aastal oli kogu maailmas 77,8 miljonit alla 31-aastast
inimest tööta. Maailma üldine
töötus oli 4,9, noorte oma aga
12,6protsenti ehk ülekahe korra suurem. Kreekas jaHispaanias oli toona tööta üle poole
noortest, Itaalias jaLätis üle 30
protsendi, Luksemburgis ja
Soomes 18–19 protsenti ning
vaid Hollandis, Saksamaal ja
Austrias oli noorte töötuse
protsent alla 10. Needarvud on
viimaste aastatega pigem tõusnudkui langenud janeiseikajastunoored, kes ei õpiega töö-

Kõige hullemas olukorras on
noored.
Kui keskealised ja
vanemad
saavad
finantskriisiga enamvähem
hakkama,

siis iga neljas noor on
Euroopas

töötu.

PRÄÄNIK
Tarvastu valla suusataja Seila
Peek pälvis Eesti noorte sprindimeistrivõistlustel hõbemedali.

«Kiirlaen pole paljudel
juhtumitel sugugi süütu
teenus, vaid on selgelt osa
sotsiaalsest probleemist ja
aitab kaasa inimlike hädade levimisele.»
Postimehe juhtkiri
(Postimees, 30. jaanuar)
«Hea raudteeühendus
võib muuta elu kogu riigis, sealhulgas ka maapiirkondades ja ääremaal.
Las töökohadolla seal, kus
nad loomulikult tahavad
olla, ehk eelkõige Tallinnas. Ja las inimesedelavad seal, kus nad loomulikult tahavad elada väljaspool Tallinna.»
Riigikogu Isamaa ja
Res Publica Liidu liige
Tõnis Palts
(Postimees, 30. jaanuar)
–

«Nagu inimesed ikka, või-

vad ka vikipedistid olla nii
mõistvad kui ka põikpäised, sõltuvaltasjaoludest
ja lähenemisest.»
Mittetulundusühingu
Wikimedia Eesti juhatuse
liige Raul Veede
(ERR, 29. jaanuar)
«On hämmastav ja hirmuäratav, millise süüdimatusega eeldatavalt mõistuse
juures olevad inimesed
sotsiaalmeedias lauslollust edasi kannavad.Kordagi mõtlemata, kas jaburatel väidetel on mingigi
tõepõhi all või kas nende
levitamine võibtekitada
kellelegi kahju.»
Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse juht
Hannes Rumm
(Õhtuleht, 29. jaanuar)

ta.
HISPAANIASTSIIRDUB igal nädalal võõrsile umbes 1500
noort. «Me ei lahku vabatahtlikult, te viskate meid välja!»
ütlevad nad meeleavaldustel.
«See ei ole kriis, see on pettus!» arvavad nad, küsides,
miks ei hoiatanud panga-ja
majandusanalüütikud inimesi kriisist ette. «See oli kellelegi kasulik, et inimesed üle
võimete elaksid!»leiavad noored.
Paljude Euroopa riikide
keskklass pole enam suuteline
järeltulevat põlvkonda toetama. Kui endiste sotsialismimaade noored on juba ammu
kaotanudriikide suhtesautoriteedining vastavad sellele ükskõiksuse ja iseteadvusega,
mõistes, et nad saavad loota
vaid iseendale, siis Lääne-Euroopa vanades demokraatiates
kasvab arvamus, etriik ei suuda enam hoolitseda oma koda-

«Kahjuks on üks demokraatia probleeme alati
olnud see, et poliitilistel
põhjustel valitakse see,
kelle vastu ollakse vähem, mitte see, kelle
poolt peaks oldama. See
tekitab keskpärasuse
efekti ja tagajärg on muu
hulgas praegu Euroopat
tabanud tõeliste liidrite
põud.»
Poliitik Eerik-Niiles Kross
(Postimees, 30. jaanuar)

nike, eriti noorte jaelule jalgu
jäänute eest. Selle poolest võib
Eesti nendeviimastehulka ar-

vata.
Töötus jahirm selle ees on

teema number üks kogu maail-

mas. Ja kui noored tahavad
Eesti tolmu jalgelt pühkida,
siis pole kellelgi õigust seda
keelata.
(Artiklis on kasutatud fakte ajakirjast GEO.)

PIITS
Maksu-ja tolliameti reidid kinnitavad, et ümbrikupalkade
maksmine on Eestis endiselt
levinud.

«Omal ajal võisid kompartei keelekasutuse nüansse
hästi tundvad sovetoloogid
keskkomitee pleenumi
aruandest ridade vahelt
välja peilida rohkem infot,
kui praegu oleks võimalik
teha riigikogu komisjonide protokollide põhjal.»
Ajalehe Põhjarannik
peatoimetaja
Erik Gamzejev
(ERR, 29. jaanuar)
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Viljandlased

Vabriku välisilme
parandamine seisab
rahanappuse taga

teevad
esimese
parmupilli
festivali
Margus

Haav

Rannar Raba

Praegu on kontoris töötavad

rannar.raba@ajaleht.ee

inimesed, aga ka külalised

margus.haav@ajaleht.ee

Homme peetakse Tallinnas
Kloostri aidas Eesti esimest parmupillifestivali.
Kavas on õpitoad, ühine
koosmäng, luuakse parmupilliorkester ja õhtu lõpeb
kontserdi, ühismängimise,
tantsu jatralliga.
Kontserdil saabkuulda
parmupillimängu nii sooloesituses kui ansamblimängus. Festivali korraldab Eesti pärimusmuusika
keskus.
«Kõik teevad igasuguseid festivale, miks siis mitte ka asja kallale asuda,»
rääkis üks festivalikorraldajaid Cätlin Mägi. «Paljudes
maades onoma parmupillifestival, näiteks Norras ja
Ungaris. Ja muidugi saime
innustust Hiinaparmupillimängijalt Wang Li’lt, kes andis vapustava soolokontserdiläinud aasta suviselfestivalil. Mõtlesime, kuidas
saaksime oma, eestiparmupilli ja parmupillimängu
rohkem teadvustada.»
Mägi ütlemistmööda tahetakse inimestele teadvustadaennekõike seda, et
parmupilliga saab lugusid
mängida ja meloodiattekitada.
«Arusaam, et see on lastepill ja sellega saab naljakaid hääli teha, on üsna levinud,» tõdes ta. «Kui olen
kontserdil öelnud, et olen
parmupillimagister, onsee
pigem huumorinurk.»
Ühtlasi tehaksefestivalil esimesi ettevalmistusi
parmupilliorkestri sünniks.
See astub üles 18.veebruaril Nokia kontserdimajas
Hiina parmupillivirtuoosi
Wang Li kontserdil.
«Kui festivalil koguneme, saab näha, mis suunas
asjad liikuma hakkavad,»
rääkis Mägi. «Niisamakoos
jaurata on tore,kuid tahaks
ka lugusid mängida, eri kõrgusega pille kokku panna ja
veidike huvitavaid rütme
kokku sättida.Eks näis, kuidas õnnestub.»
Festivali korraldatakse
õhinapõhiselt ning kõik õpitoad ja lõppkontsert on tasuta. Kaasa on lubanud
lüüatuntudmuusikud Jaak
Johanson,Kairi Leivo, Andres Siimann, Sandra Sillamaa ja MerikePaberits, ansambel Armastus ja teised.

Kui Sakala aasta algul Viljandi raudteejaama ning selle ümbruse
trööstitule väljanägemisele tähelepanu juhtis, sattus teiste räämas ehitiste seas tähelepanu alla aktsiaseltsi Hansa Candle tootmishoone, mida linlased nimetavad vanast
harjumusest tikuvabrikuks.

Volikogu liikmetele antud seletuses Tõnu Kiviloo (keskel) end korruptsioonikuriteos süüdi ei tunnistanud.
Segaduse taga on tema sõnul asjaolu, et ta on pikka aega korraga tegev olnud nii omavalitsuses, ettevõtluses kui mittetulundusühingutes.
ELMO RIIG

KORRUPTSIOONIKAHTLUS

Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Kõpu vallavanem Tõnu
Kiviloo ütles kolmapäeva
õhtul vallavolikogu ees
talle osaks langenud korruptsioonikahtlusest rääkides, et on nähtavasti tegelnud liiga paljude
asjadega, kuid seaduserikkumises ta end süüdi
ei tunnistanud.
Peagi külastuskeskusena taas-

avatavas vanas meiereis

pee-

tud volikogu istungi alustuseks
ütles Kiviloo, et tal ei ole ülemöödunud nädalal juhtunu
kohta midagi märkimisväärset
lisada, sest Sakala on seda juba detailselt ja täpseltkirjeldanud.

Seda, milleskonkreetselt teda
kahtlustatakse, vallavanem ei
öelnud.«Eeldatavastiolenkorraga tegelnud liiga paljude as-

jadega. Mis sellega kaasneb, jumal teab,» sõnas ta. «Võib-olla
oleksin võinud olla ainult vallavanem ning mitte tegelda samal ajal eraettevõtluse jakolmanda sektoriga. Nüüd nad
siisuurivad. Elame, näeme.Täna ma küll ei taha öelda, et
olensüüdi.»

Arvutid toodi tagasi
Lisaks teatas Tõnu Kiviloo, et
vallavalitsussai äsja tema kinnipidamise käigus kaasa viidud arvutid tagasi ningpüüab
nüüd argiste tegevustega edasi
minna. Kõige keerulisemaks
pidas ta seejuures enda jakolleegide emotsionaalsetasakaalu taastamist.
Volikogu liikmed küsisid,
kas õiguskaitseorganid on
mõista andnud, millalprotsess
võiks lõpule jõuda. Sellele ei
osanudKiviloo vastata. «Ei kujutaette. Kui vaadata analoogseid juhtumeid, siis on seinast
seinakogemusi,» lausus ta.
Volikogu esimees Kaja
Lind päris lisaks, kas vallavanem on pärast arestimajast va-

Ka ettevõtte juhidpole kompleksi väljanägemisega rahul,
kuid rahanappuse tõttupole
nad senisellekordategemist
võimalikuks pidanud.
Firma üks omanikkeHarri Juhani Aaltonen, kes läinud sügisestpeab ühtlasi linnavolikogu aseesimehe ametit,kinnitas, ettehase välisilme parandamist on vaetud
juba aastaid. «Jaguks raha
nii palju, kui tahaks, siis
oleksasi jubaammu tehtud,»
sõnas ta.

Uus esinduslik sissekäik

Vallajuht volikogule:
olen tegelnud liiga
paljude asjadega

Jumal teab

Parmupillimagister Cätlin Mägi

Viljandi linnavalitsus paneb oksjonile Maasika tänava äärse tühja kinnistu,
mille alghind on 10 000
eurot. 1038 ruutmeetri
suurusele krundile saaks
ehitada eramaja.

banemist mõelnud, mida ta
oleks pidanud teisiti tegema
ning kuidas ta kavatseb edasi
tegutseda, et tulevikus samalaadseid situatsiooneei tekiks.
«Hea küsimus,» nentis Kiviloo. «Hea oleks, kui keegi tagasivaatavalt ütleks, mis oleks
tulnud tegemata jätta.Kas jätta mõis või valgustus tegemata... Või oleksin pidanud oma
poe maha müüma... Või oleks
pidanud loobumakandideerimisest... Ei tea, mis oleks õige
olnud.»
Kõpu volikogul on seitse liiget. Neistkuus kuulub vallavanemaga samasse valimisliitu
Kodukant Kõpu ning üks Keskerakonda.
Kiviloo peeti 14. jaanuari
varahommikul 48 tunniks kinni ning läbiotsiti nii vallamaja
kui tema kodu. Uurimist juhtiv
lõuna ringkonnaprokuratuur
on kahtlustuse sisukohta avaldanud üksnes seda, et juttkäib
Kiviloole endalekuuluvate firmadega tehtudtehingutest, mis
klassifitseeruvad karistusseadustikus toimingupiirangurikkumiseks.

Omanikrääkis, et tehaseVaksali tänava poolse fassaadi
kordategemisega peaks kaasnema firma büroole uue esindusliku sissekäigu ning parkimiskohtade
rajamine.

sunnitud käima Vabriku tänavale avanevast suurest väravast, kust sõidavad samal
ajal läbiveoautod.
«Seni oleme pidanud
tähtsamaks investeerida masinatesse, et mitte ehitada
Potjomkini küla, mis on pealt
ilus, aga seest mäda. Kõige
tähtsam on olnud ikkagi sisuline areng ja uute töökohtade
loomine,» jätkas Aaltonen.
Samas lubas ta, et eelseisvatel aastatel hoitakse ka tehase esteetilise väljanägemise
küsimus soojas ning kohe, kui
võimalus tekib, asutakse tarvilike töödekallale.

Mõne aasta pärast
Küsimusele, kas rongilt tulijaid võiks nägusam tehas tervitada aasta,paari või viiepärast, vastas omanik, etta ei tahaks igaks juhuks viiest aastast ettepoole lubadusi jagada.
Aktsiaselts Hansa Candle
asutati 1996. aastal senise tikuvabriku asemele ning see
on kasvanudBaltimaade suurimaks küünlatootjaks. Firma ekspordib kaupa 15riiki
ningpakub tööd 140inimesele. Tehas laiub ligi kahel hektaril.
Tikuvabrikut on koos selle juurde kuuluva punastest
tellistest veetorniga pikka aega peetud üheks Viljandi
tähtsamaks sümboliks.

Kui enamasti ei pöörata tootmishoonete väljanägemisele kuigi palju tähelepanu, sest need asuvad kõrvalises kohas, siis aktsiaseltsi
Hansa Candle tehase räämas fassaad hakkab silma kõigile, kes tulevad Viljandisse rongiga.
ELMO RIIG

Volikogu kinnitas linnaeelarve
Viljandi volikogu kinnitas
alanud aasta eelarve, mille
suurus on pisut üle 20 miljoni euro ja millestehituseks ja
remondiks saabkasutada pisut üle poole miljoni euro.
Ehkki linnajuhid loodavadsel aastal maksudest saada ligi 400 000 eurot rohkem
kui mullu, tulebeelarve tasakaalu saamiseks võtta ikkagi
1,1miljonit eurot laenu.
Prognoosi järgipeaks tänavu maksudestlinnakassas-

se laekuma 9,3 miljonit eurot,
mullu oli see number8,9 miljonit.

Linnakuludest kõige suurem osa, kokku8,1 miljonit eurot, läheb hariduse tarbeks.
Sellele järgnevad kulutused
vabale ajale, kultuurile ja religioonile, mille heaks antakse 3,4 miljonit eurot.Ligi kaks
miljonit eurot lähebinimeste
sotsiaalsele kaitsele ning 1,6
miljonit eurot onkavandatud
valitsemiskuludeks.
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PUIDUTÖÖPINGID PALGISAED
Üle 15 aasta Eesti turul!

Tel 603 2121
505 5661
?

?

e-post info@krkmoigu.ee

?

www.krkmoigu.ee www.pilous.cz www.rojek.cz

metsakinnistute ost
metsa raieõiguse ost
metsaraie-ja kokkuvedu

info@metsakodu.ee, www.metsakodu.ee, tel 5343 8858

LEMAANO VAHENDUS
?

Ostame

?

?

METSAKINNISTUID
RAIEÕIGUST
ÜMARMATERJALI

OSTAME

Kokkuostu hinnad head,
kiire tasumine!

?

Vajadusel ka okste väljavedu.
Töö kiire ja korralik!

?

?

Pakkumised ja päringud palun saata
lemaanovahendus@gmail.com või
tel 5457 1048

ostab

metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis
tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

www.tartumets.ee

Tootsi Turvas ostab:
kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

info@metsatrac.eu
tel 435 4091, 5556 6995

www.metsatrac.eu

www.hydraulikapumbad.eu
Hüdraks OÜ, Kaubasadama tee 18–1, Papsaare küla, Pärnumaa

Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee

HÜDRAKS

Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

tel 515 6858
info@forestreserves.ee I www.forestreserves.ee

Ostame

metsakinnistuid
OÜ Södra Metsad
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569
Fax 609 8055
e-mail taavi.mullerson@sodra.ee

TÖÖSTUSE TEENINDUS

-

Tel 656 7247
www.callefiks.ee

metsakinnistuid üleEesti
kasvava metsa raieõigusi
talumaadkoos metsaga

-

info@callefiks.ee
-

Säästab energiat
Tagab ühtlase
ruumitemperatuuri

EH-800 tegeleb juhtimise ja
järelevalvega teie eest. Kuna
EH-800 tarbib vähem energiat, on see ka keskkonnasõbralik.

Sobib
tsentraalsetele
vesiküttesüsteemidele

-

Palju erinevaid
mõõtmis-ja

häirefunktsioonide
tüüpe
-

GSM-võrgu kaudu
kaugkasutus

Säästke energiat!
Ühtlane toatemperatuur vähendab energiatarbimist. Ühekraadine muutus toatemperatuuris võrdub 5% energiatarbimisega.

koju

kütergulator

Intelignte
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Riigikogulane:
rääkimiskeeldu
ei saa panna
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja
põhiseaduskomisjoni liige Peep Aru ütles niinimetatud salastamisprojekti kommenteerides, et kehtib hea
tava, millal ja mida
rääkida, aga oma käitumises on parlamendi
liikmed vabad.

Kui täna jõuab Elroni rong Viljandist Tallinna kõige kiiremini kahe tunni ja 11 minutiga, siis uues sõiduplaanis võiks see aeg jääda alla kahe tunni

TRANSPORT

Rongide uus sõiduplaan
toob muudatusi
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

25. mail hakkab kehtima uus rongide sõiduplaan ning selle arutelul
tegi Viljandi maavalitsus Elronile ettepaneku,
et üks hommikune rong
võiks Tallinna jõuda vähem kui kahe tunniga.
Harju, Rapla, Järva, Viljandi ja
Pärnu maavalitsuse esindajad
arutasid rongiettevõttega uut
sõiduplaani kolmapäeval Türil. Elroni müügi-ja arendusjuhi Norbert Kaareste ütlemist
mööda jäidmaakondade esindajad rongiettevõtte kavandatava sõiduplaaniga rahule.
«Üks-kaks muudatusettepanekut tehti, kuid üldiselt avaldati head meelt, et uuedrongid
on tulnud ning rongiliiklus on
jõudnud uuele tasemele,» võttis Kaareste arutelu lühidalt
kokku.
Peale viljandlaste tegi
muudatusettepaneku Rapla
maavalitsus.

«Viljandi tegi ettepaneku

muuta nädalavahetusel väljuv

rong täisekspressrongiks. Me
oleme selle kaalumisele võtnud,» lausus Kaareste.
Tema sõnutsi oli selle juures ka tingimus, et ükski teine
aeg ei tohimuutuda.«Püüame
selle ellu viia, agakui see võimalik ei ole, siis põhjendame,
miksei ole,» lubas ta.

Kiire rongiga pealinna
vähem kui kahe tunniga
Toimetuse andmetel tegi Viljandi maavalitsus Elronile ettepaneku, et praegu nädalavahetustel kell 8.19 väljuv rong
muudetaks täisekspressrongiksning see hakkaks argipäevadel Tallinna sõitma vähem
kui kahe tunniga. Sealjuures
poleks maakonnas rohkem
peatusi kui Viljandis. Nädalavahetustel võiksrong sõitaaga
sama kiiresti kui praegu.
Elroni meediaesindaja sõnutsi hakkaks mainitud rong
asendama seni argipäevadel
kell 5.15 sõitvat rongi. Põhjus,
miksElroni uues sõiduplaanis
kell 5.15 väljuvat rongi ei ole,

peitub sõitjate tagasihoidlikus
huvis.
Sellest, kas omavalitsuste
kaks ettepanekut arvesse võetakse, annabElron teada järgmise nädala teisel poolel ning
sõiduplaan avaldatakse veebruaris.
Küsimusele, kas on lootust,
et esialgu kell 22.30 Tallinnast
Viljandisse tulema pidanud
rong käima hakkab, vastas Elroni müügi-ja arendusjuht, et
selle järele pole nõudlust.
Tema selgitust mööda on
viimase, kell 22.30 Tallinnast
väljuva rongi täitumus kesine
ning ühelgi vedajal pole tema
hinnangul põhjust panna ka
bussi pealinnast Viljandisse
sõitma hiljem kui kell 19. Viimane buss väljub Tallinnast
Viljandisse siiski kell 20.30.
«Päevas väljub kummalgi
suunal neli rongi ning teisi
muudatusiTallinna suunalkavas ei ole, sest sõiduplaanides
olevaid minutilisi nihkeid ei
saa pidada muudatusteks,»
lausus Kaareste.
Küll aga muutub maikuus
üheTallinnast Viljandisse sõitva rongi aeg. Kell 13.20 Tallin-

nast väljuv rong hakkab sõitma
vaid Raplasse, ning Viljandisse väljub rong tund aega hil-

jem.

Kalju Komissarovi, kunstnik
Anu Raua, teatrikunstnik Ingrid Aguri, kunstnik Enn Põldroosi ning kirjanik Nikolai Baturini.
Viljandimaaga on tihedalt
seotudka praeguenamastiTallinnaselav folklooriuurija Ene

Lukka-Jegikjan, kelle on elutööpreemia nominendiksseadnud Viljandis asuv pärimusmuusika keskus.
Tänavu antakse välja kolm
elutööpreemiat.
2013. aasta loominguliste
saavutuste eest onkandidaati-

Peep Aru, kui põhjalikult on
põhiseaduskomisjonis arutatud komisjoni salvestiste

salastamist ningriigikogu
liikmete kohustust vaikida
komisjonis toimunust?
Esiteks eiole veel eelnõu, mida üle anda, et riigikogu
saaks hakata seda menetlema. Põhiseaduskomisjonis
on asju arutatud
tulenevalt sellest,
et on teatud küsimusi, mis on kodukorras reguleerimata.
Praegu on täp-

sustamata

Maavalitsus kommentaare
jagama ei rutta
Viljandi maavalitsusearenguja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase nimetas koh-

tumist lihtsaks töökoosolekuks.
«Osalejatel olid oma arvamused ja ettepanekud. Jõudsime

neis üksmeelele, kuid Elronei
saa nendekohta midagi öelda,
sest taltuleb enne rongivõrgustik üle vaadata.»
Sestap ei pidanud maavalitsuse ametnikka mõistlikuks
väljakäidud ettepanekuidning
mai lõpust käiku minevat sõiduplaani täpsemalt kommenteerida. «Järgmise nädala teine pool oleks see aeg, mil saaks
vähegi vettpidavatest graafikutest rääkida. Praegu on kõik
toores,» laususKase.
Siiski andis ta mõista, et
rongide väljumis-ja saabumisaegades tuleb muudatusi.
«Oma uute plaanidega tuleb Elron välja kahe nädalapärast.»

Kultuuripreemia kandidaatide seast
leiab mitu Viljandimaa inimest
64 000 euro suuruse kultuuri
elutöö preemia kandidaadiks
on esitatud 41 kunstnikku või
loomingulist inimest, kelle
seas on viis Viljandimaa elanikku.
Kandidaatide hulgast leiab
näitleja, lavastaja jateatrijuhi

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel neljapäeval, etriigikogu põhiseaduskomisjon tahab seadusi täiendades tõkestada riigikogu komisjonide materjalidele juurdepääsu 30 aastaks ja panna riigikogu liikmetelekomisjonides
toimunust rääkimise keelu.
Kõigi riigikogus esindatud
erakondade esindajad on
teatanud, et nemad selliseid
muudatusi ei poolda.

dena üles seatud 40 inimest.
Nende seas on ainus Viljandimaa elanik Anu Raud, kelle
kandidatuuri on välja pakkunud TallinnaLinnateater.
Välja antakse viis preemiat suuruses 9600 eurot.
(Sakala)

Ajakirjanduses on tähelepanu pälvinud just nimelt sellised punktid, nagu on näiteks riigikogulaste rääkimiskeeld.
Riigikogu liikmetel pole mingisugust
rääkimiskeeldu.
Kuidas saaks sedaneilepanna? Küll aga on üleüldised
head tavad, millises etapis ja
midakeegi räägib.
Keeldu ei saa kellelegi
panna. Riigikogu liikmed on
oma käitumises vabad.
Kas teie arvates peaksid riigikogu komisjonide salvestised olema avalikud või
mitte?
Minaarvan, et see peaks olema töödokument.
Mida see tähendab?
See tähendabseda, etriigikogu komisjoni protokollis on
ära öeldud nii palju, kui see
komisjon on otsustanud öelda.Aga mis puudutab meetodit, kuidas selle protokollini
jõutakse, siis see on vaba ja
nii võiks see ka jääda.
Ennist mainitud ühtlustamissoovile annaks protokollimise vormi vabaksjätmine
vastupidise efekti.
Me ei ole oma aruteluga veel
niikaugele jõudnud.Mepeame aru, kuidas võiks olukorra lahendada.
Eelnõu, midasaaks arutada, veel ei ole. Need on lihtsalt erinevad teemad, mille üle
olemediskuteerinud, et jõuda eelnõu kirjutamiseni.
Kogu selle teema

see,

mis asi on salvestis. Analoogne lugu on ka kiir-või
tavakirjaspaberile pandud teksti- Peep Aru
ga, mis olemuselt
sarnaneb helisalvestisega. Küsimus onselles,
kuidas neid käsitleda kas
töömaterjali või millegi muuna.
Praegu on komisjonidel
vabalt valida, kuidas nad
jõuavad oma tööprotokollimiseni: kas meeldejätmise, salvestamise või stenogrammi
järgi. Me tahaksime seda
poolt natukeneühtlustada et
millised need töömaterjalid
on jakuidas neid käsitleda.
On selge, et iga komisjon
teeb oma istungist protokolli
jakomisjoni olemusest sõltuvalt on protokollid avalikud.
Muidugi on teatud erisusi:
kui on tegemistriigisaladusega,siis see avalik ei ole.
–

–

arutamisekestel
on esile kerkinudküsimus, kas
riigikogu komisjonide tööd ei
võiks muuta
praegusega võrreldes hoopis avatumaks.
Kas teie hinnangul peaks
komisjonide tegevus olema
rohkem rahva silma all?
Küsiksin siinkohal: kus on
probleemid? Minaei oleneid
näinud. Alati, kui on olnud
huvigruppe, kes on soovinud
teatud punktide arutamises
osaleda, on neile seda võimaldatud.
Komisjonides on hulk
liikmeid eri erakondadest.
Ma ei tea juhtumit,kus mõne
liikmesoovist kaasata arutelluüks või teinehuvigrupp või
huvigrupi enda pöördumisest oleksüle sõidetud. Vähemalt põhiseaduskomisjonis
pole sedatehtud.

Kütmisest süttis kaks maja
Viljandis oli ööpäeva jooksul
kaks põlengut, kuid mõlemad
lõppesid esialgsetel andmetel majaomanikele üsna väikese kahjuga.
Kolmapäeval pool tundi
enne südaöödkutsuti päästjad Viljandis Tallinna tänaval korterelamusse, kus oli
tundakirbet suitsulõhna.
Sündmuskohal käinud
päästjad selgitasid, et seina
sees oli süttinudahju ümbrit-

sev puitkonstruktsioon. Päästjad eemaldasid kipsplaadid
ja kustutasid ahju vastas oleva puitkarkassi veega.
Neljapäeval kell 14.30
kutsuti päästjad Vahe tänavale, kus keldris olevas katlaruumis oli tekkinud põleng.
Tõenäoliselt ahjust välja kukkunud söed olid süüdanud
kütteks mõeldud saepuruklotsid. Põleng kustutati kiiresti. (Sakala)
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osakonnas kestab 20. veebruarini XII «Nukitsa» konkurss tule
vali parim lastekirjanik ja parim
lasteraamatu illustraator. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
–

NÄITUSED
Toimetaja KAIE MÖLTER,
433 0041, sakala@ajaleht.ee.
Kuulutused tel 433 0062,
kuulutused@sakalakirjastus.ee

KINO
Männimäe salongkinos saab täna kell 18 vaadata Eesti perefilmi «Väikelinna detektiivid ja
Valge Daami saladus» ning kell
20 Eesti lühifilme «Mitte keegi
peale sinu». Lisainfo www.mannimaja.ee, Riia maantee 52d,
Viljandi.

Mõisaküla muuseumis on avatud

Fulder OÜ
Vitamiini 7, Tartu
fulder@hot.ee
tel 742 4001,
5811 5660

paneelnäitus «Väärtuslik Lahemaa», mis on pühendatud

2011. aastal olnudLahemaa
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.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Meelitu, Meelit, Meelis, Meelik,
Meelo, Meelu ja Meeland.

Karksi valla kultuurikeskuses linastub 5. veebruaril kell 19
Eesti film «Riigivargad». Pilet 2
eurot. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
AS Hansa Candle asutati aastal 1996. Meie

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
1. veebruarilkell 15Kesk-Soome reservväelaste piirkonna
meeskoori Vinosyöttö ja meeskoori Sakala kontsert. Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Fellin esineb 7. veebruaril kell 20 ansambel Pööriöö:
Tõnis Kark ja Reimo Va. Sissepääs prii. Lisainfo ja broneerimine info@kohvikfellin.ee või telefonil 435 9795. Kauba tänav
11/Tasujaplats 1, Viljandi.

Ootame oma meeskonda

ASSISTENTI,
kelle tööülesanne on tagada toodetelkorrektsete etikettide
olemasolu, uute pakendite testimine ja andmete sisestamine
Axaptasse.
OLED SOBIV, KUI
?

?

?

TEATER

?

?

Ugala väikeses saalis etendub
täna kell 19 «Duetid». Vaksali
tänav 7, Viljandi, tel 433 0777.

Sakala keskuses leiab 4. veebruaril kell 19 aset VAT Teatri
etendus «Rekvisiitori tähetund».
Peaosas Lauri Saatpalu. Pilet
12, sooduspilet 10 eurot. Info
telefonil 506 4169, www.vatteater.ee. Tallinna tänav 5, Viljandi.

toodanguks on

küünlad ja süütetooted, mida ekspordime 15 välisriiki.
Meie Viljandi tehases töötab üle 135 inimese.

sul on keskharidus ja hea suhtlusoskus;
oled täpne, kohusetundlik, taludkiiret tempot ning
vahelduvaid tööülesandeid;
on tahe töötada meeskonnas;
oskad kasutada arvutit;
saad hakkama nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

OMALT POOLT PAKUME
?

?

?

huvitavat ja vaheldusrikast töödrahvusvahelises ettevõttes;
arenguvõimalusi ja püsivat töökohta;
konkurentsivõimelist palka.

Võtame kontakti ametikohale CV põhjal sobivaimate inimestega.

Tööleasumine nii kiiresti kui võimalik.
Kandideerimiseks palun saada CV ja kaaskiri hiljemalt
10. veebruariks meilile personal@hansacandle.com.

ÜRITUSED

Lisainfo telefonil 524 2660.

Viljandi vallavalitsuse ametnikud kohtuvad elanikega 4.

veebruarilkell 17.30 Ramsi vaba aja keskuses.
Viljandimaa naisliit külastab Viljandi gümnaasiumi 3. veebruaril
kell 16. Koguneda kell 15.50
koolimaja ette. Hariduse tänav 2.

Kohvikus Fellin on 6. veebruaril
kell 19 João Lopes Marquese
raamatu «Odessa, Vanessa»
esitlus. Kitarril mängib Andre
Maaker. Sissepääs prii. Lisainfo
ja broneerimine info@kohvikfellin.ee või telefonil 435 9795.
Kauba tänav 11/Tasuja plats 1,
Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses
on 7. veebruaril kell 18 noorte
tantsukonkurss «Move your body». Ansambel Ska Faktor. Pilet
5 eurot. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

8.veebruarilJärvamaa Muuseumis
70aastatSaksasõjaväeEestipiirikaitse

-x*

TASUTA!

Kõpu spordihoones leiab 8.
veebruarilkell 21 aset retro klu-

biõhtu. DJ Martineero. Laudade
broneerimine eelmüügist ja lisainfo telefonil 512 7678. Võta
kaasa oma söök ja jook ning tule retropeole!
Kultuuriakadeemias algavad
veebruarist neljanda taseme hispaania keele kursused. Tase sõltub eelnevast keeleoskusest.
Huvi korral saab infot aadressil
keiu.org@kultuur.edu.ee või telefonil 435 5236.

Ajakeskus Wittenstein Veski 11, Paide tel 58502001
·

·

info@wittenstein.ee www.wittenstein.ee
·

Viljandi linnaraamatukogu laste-

KUULUTUSED

31. jaanuar 2014

Sakala 7

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

VILJANDI LINNAVALITSUS
KUULUTAB VÄLJA

??????????????? ???????? ??????????

?????

VEDRUMASINA OPERAATORILE

ENAMPAKKUMISE
oi

????? ??????????????? ???????????????????

OÜ DELUX PAKUB TÖÖD
loogilise mõtlemise ja tehnilise taibuga

Linu

T

(iAW

Hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi
linnale kuuluvale kinnistule aadressiga
Maasika tn 41

Kandideerimiseks

Delux OÜ
Raua 5, VIljandi

saata CV e-postiga

delux@delux.ee

OÜ
Talu

????

??? ??????????

Pakkumise tüüp: kirjalik avalik enampakkumine

?? ?????????????? ????????????

Pakkumise objekt: 1038 m² suuruse elamumaa hoonestusõiguse omandamisõigus

Pakkumise alghind: 10 000 €

Topsec Turvateenused OÜ tegutses kuni 2012. aasta oktoobrini
Kaubamaja turvateenistusenime all ning on TallinnaKaubamaja ASi
poolt 2007. aastal loodud turvaettevõte, mille eesmärk on kvaliteetsete ja

Pakkumise tähtaeg: 18.02.2014kell 10

kõrgetasemeliste teenuste osutamine turvavaldkonnas.Topsec Turvateenused
OÜs töötab täna 200 inimest.

Ants/a

Lafre-

Ants/a

?

vald

Tõlliste
küla,
Tagula

767
Tel
Valgamaa.

linuta@.e

9425

Tel

võrgus.
lepp
Kuiv
1177.
511

kamina-

ja
kütteklotsid
Pakitud

Rohkem infot: www.viljandi.ee/et/voorandamine

TOPSEC TURVATEENUSED OÜ otsib oma meeskonda tublisid

TURVATÖÖTAJAID VILJANDISSE

HIINA
UUSAASTA
TÄHISTAMINE
VILJANDIS

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Hilda Villas

24h

Töö kirjeldus:
?

?

?

Uuelt meeskonnakaaslaselt ootame:

LINNU TALU

?

?

Valuoja pst 7

4.02 kell 18
Lisainfo: www.seeder.ee

KINNISVARA
Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.
Ostan suvila või maja maale. Tel
5456 6529.

SÕIDUKID
Ostame 1990 2008 a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

Autoremont Viljandis. Helistage,
lepime kokku. Tel 5359 8204,
514 5872.
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, 24 h, h 1,09 /min.
Katuste remont ja ehitus. Tel
5626 4115.
Korterite ja vannitubade remont.
Tel 5626 4115.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055.

www.sakala.ajaleht.ee
Kallid patsiendid!
Perearst Riina Tamm
lõpetab tegevuse 31. jaanuaril
Alates 1. veebruarist teenindab
teid uus perearst Ülle Bürkland
Tänan meeldiva koostöö

LOOMAD
Müüa haned. Tel 5551 9968.

PÕLLUNDUS

Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5391 4443.

METSAMATERJAL

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

Ostan lehtpuumetsa/-raiet. Tel
527 5868.

Müüa turbabriketti kojutoomisega. Tel 506 6684.

ja uiske al 5

paar.

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

ELVI PEELI
Silvi ja Kaisa peredega

?

?

Tagula küla, Tõlliste vald
Valgamaa. Tel 767 9425

+

linnutalu@linnutalu.ee

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.
must lepp
Toores lepp 24
28 kask 29 kuiv lepp 35
Tel 5650 0514.
MUUK

.

OST
Ostan korralikud laiad lindi kilbid (sobivad traktorile DT-75B
või NIVA CK-5 kombainile) ja veneaegsete varuosade laojääke.
Tel 520 2511 või skifup@hotmail.com.
Siiras kaastunne omastele

Ostan heinapressi Claas Markant
ja Kirgistan (võib vajada remonti
või minna varuosadeks). Tel
5862 6773.
Ostan vanaaegse söögilaua,
maale, graafikat, märke, medaleid, münte, postkaarte, raamatuid, paberrahasid, dokumente,
kellasid jne. Tel 5829 9810.

TEADE
linnavolikogu
Mõisaküla
23.01.2014 määrusega nr 1
kehtestati Mõisaküla linna üldplaneering.

Üldplaneeringuga

kavandati Mõisaküla linna maakasutuse arengusuunad, säilitamaks linnale omast rohelust ja
puitarhitektuuri. Käsitletud on
linna majandusliku, sotsiaalse,
kultuurilise ja loodusliku keskkonna arenguperspektiive ning
tuleviku eesmärke, tagamaks
Mõisaküla linna jätkusuutlikkus.
Üldplaneering on kättesaadav
www.moisakyla.ee ja Mõisaküla
linnavalitsuses.
Avaldame kaastunnet

Maiele

ema

LAINE KÄHARI

VILMA TÕNISSONI

surma puhul.

Kaire ja Ülle peredega

Töökaaslased

tavat töötegijat
ELMAR TSÄÄROT
Avaldamekaastunnet lähedastele ja omastele.

EELK Viljandi Pauluse kogudus
Armas sõber Holger perega! Sügav kaastunne kalli ema, vanaema
ja ämma
ELVI PEELI
kaotuse puhul.
Mälestavad Jaan Ingerman ja
Arvo Märtson peredega.

Südamlik kaastunne Kirslile,
Iirile ja Holgerile kalli ema

ELVI PEELI

Avaldame südamlikku kaastun-

net Elbe Kõivule ema
LINDA KÕIVU

surma puhul.

kaotuse puhul.
Heiki perega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...
Mälestan kallist ristiema
LAINE KÄHARIT
Avaldan siirast kaastunnet omastele.
Silvia perega

Südamlik kaastunne Lehtele kal-

li ema

Südamlik kaastunne Astridile

TIIT MÄNNI

Töökaaslased polikliinikust

Mälestan head sõpra
ULVAR UUSMAAD
Avaldan kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.
Perekond Šmutov

PEASPETSIALIST
Peamised tööülesanded:
º maaparandusalaste kooskõlastuste japlaneeringute menetlemine
º riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude maaparandushoiu
korraldamine
º maaparandushoiukava täiendamine jarakendamine
º riikliku järelevalve teostamine maaparandusseadusest tulenevate
nõuete järgi
º osalemine maaparandussüsteemi avarii põhjuste uurimisel

Igapäevaste ülesannete hulka kuulub GIS-toimingute ja
MSR-kannete tegemine oma töövaldkonnas.
Sobivalkandidaadil on:
º erialanekõrgharidus, soovitavalt maaparanduse või veemajanduse erialal
º head teadmised maaparanduse valdkonnakorraldusest ja
põhimõtetest
º heal tasemel arvutioskus (MS Office, MapInfo, MSR)
º vastutustundliksuhtumine töösse ja tulemustele orienteeritus
º suhtlusoskus ja koostöövõime
º B-kategooria juhiluba
Kasuks tuleb töökogemus ametikohaga seonduvas valdkonnas

ELLEN SIIRAKU
kaotuse puhul.

Sürgavere põllumajandusühistu

Põllumajandusamet on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioonning kes
teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse
paljundusmaterjali,mahepõllumajanduse,geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetiste ning aiandustoodete
valdkonnas seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Pakutav ametikoht:
Viljandi keskuse maaparanduse valdkonna

Mälestame oma kauaaegset us-

10. IV 1922 – 27. I 2014

põnevat tööd professionaalses meeskonnas,
motiveerivat preemiasüsteemi ja paindlikku
töögraafikut,
pidevat täiendõpet ja arenguvõimalusi,
häid sportimisvõimalusi.

Töö asukoht: Viljandi (Selverid).
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Töö tüüp: täistööaeg või osaline tööaeg, palgatöötaja.
Põhipalk: 450 €/kuu.
Lisaks: ületunnid preemiad.
Kontakt: turvajuht Juhan Aia, tel 5353 4919,
e-post Juhan.Aia@topsec.ee

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

?

Tulekohale!

dokumentidega
töökorras
Ostan

meeskonnatöö väärtustamist ja suurt töötahet.

Omalt poolt pakume:

?

,

Laup, 1. veebr Viljandi turul
müüa kasutatud suusavarustust

?

on klientide hulgas
tuntud tumekollase rebu,
värskuse ning
hea maitse poolest

Saunavooder 7,50 /m². Tel
5645 2170, www.pakkpuit.ee.

Sõidukite, ka avariiliste kereremont, värvimine. OÜ TK CARS.
Tel 5783 8001.

käed, need mind
igavesti hoidvad.

TALUMUNAD

MÜÜK
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

vanus alates 19 a,
kohtulikult karistamata,
suhtlemisoskust, abivalmidust ning head

pingetaluvust,

Ostan töökorras dokumentidega
T-40AM. Alari35@hot.ee.

Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066.

on Jeesu

?

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

Kuivad küttepuud, kütteklotsid
al 1,50 eurot kott, brikett. Tel
520 2190.

Tugevad

KOLLASED

internetis

–

TEENUSED

objekti turvalisuse tagamine,
kaupade ja vara säilimise kindlustamine,
objekti avamine ja sulgemineklientidele.

Inno

Omalt poolt pakume:
º nüüdisaegseid töötingimusi
º erialast täiendkoolitust
º toetavat meeskonda
CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 16.02.2014
e-postil personal@pma.agri.ee või edastada CV-Online’i kaudu.
Lisainfo: 434 2265 (Heili Leppik, Viljandi keskuse juhataja asetäitja)
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14Tänavu

esitati Eesti spordi nõukogule 14 elutööpreemia kandidaati ning
nende seas on ka Viljandi spordikooli ja maadlusklubi Tulevik treener
Aarne Kõiv.

SPORT

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

Holstre-Pollis
on hea
suusarada

SUUSATAMINE

Seila Peek
võttis
sprindis
juba teise
hõbeda

Viljandimaa suusatajatel

on praegu tõenäoliselt ainus võimaluskodu lähedal
hooldatud rajal sõidulusti
kogeda Holstre-Pollis. Sealses tervisekeskuses onnendepäralt ligemalepoolteisekilomeetrinekunstlume-

ring.
Keskuse tehnikajuhiTiit
Tammemäe sõnul on peale
staadioniringi võimalikult
laialt kunstlumega kaetud
üks metsaalunerajalõik.
«See pole küll teabkui
pikk, aga raja kvaliteet on
hea ning kannatab päris
korraliku võistlussuusaga
sõita. Pikema raja tarvis
meil praegu võimalusi pole,» kõneles ta ning lisas:
«Argipäeviti ja laupäeviti
põleb õhtulkella kaheksani ka rajavalgustus.»

Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Audentese spordigümnaasiumis treeniv Tarvastu valla neiu Seila Peek astus tänavusel koduste tiitlivõistluste hooajal kolmandat korda pjedestaalile
ja võttis vastu juba teise sprindivõistluste hõbemedali.

Ülejäänud metsarajad

ootavad Tammemäe sõnul
looduslikkukatet. «Praegused prognoosid eriti paljulubavad pole, aga nädalavahetusellubabviitlumehelvest siiskilisaks.» (Sakala)

TULEKUL
VÕRKPALL. Tänasest pühapäevani peavad Eesti U-20
vanuseklassi tütarlapsed
Viljandi Kesklinna kooli
spordihoonesvõrkpalli liidu
karikavõistluste finaalturniiri. Kuue naiskonna mõõduvõtt algab täna kell 11.30.
Homme on mängude algus
kell 11 japühapäeval kell 10.
Täna kell 20.15 on Päri
spordihoones maakonna
meeste meistrivõistlustel
vastamisi Vana Hea Pärsti

Eesti noorte meistrivõistlusi
vabatehnika sprindis peeti
möödunud pühapäeval Põlvamaal Mammaste tervisespordikeskuses ning Seila Peek oli
seekord ainus Viljandimaa
esindaja, kes kolme tugevama
seas lõpetas.
Nagu ütlesüks tema juhendajaid, spordiseltsi Põhjakot-

ja Volleywood ning pühapäeval kell 15 sealsamas
Spordikool ja Tarvastu.

kas Viljandi treener Urve
Bergman, on suur eelis nendel,
kes hooaja eel lumelaagris viibisid, ja nendel, kel on praegu
võimalikkodukohas treenida.
«SeilasaabOtepäälkorralikult
harjutada,» nentis ta.
N-18klassi sprindis teiseks
jäänud SeilaPeek pidi tunnistama tallinlannaLoviisa Leesi
nappi paremust. Kaks järgmist
konkurenti kaotasid parimale
juba võrdlemisisuurelt.Pronksi teeninudKristiina Kresmer
JaakMae suusakoolist jäi Viljandimaa neiule finaalis alla
viie sekundi jagu.
Tubli sprindivõistluse tegi
ka Viljandi spordikooli õpilane Ott-Jaanus Heile. Tema lõpetas alla 18-aastaste noormeeste finaali kuuendana. Temast koha võrra tahapoole jäi

lõpuprotokollis klubikaaslane
Kevin Raja.
12 parema sekka jõudsid
Viljandimaa noortest veel Mari Uha ja Hanna-Brita Kaasik
alla 16-aastaste tüdrukute arvestuses vastavalt 10. ja 11. kohaga ning TeeviTuul N-18klassis 10.kohaga.
Selle hooaja teise sprindivõistluse hõbeda võitis Seila
Peek detsembris Otepääl juunioridevabatehnika mõõduvõtul. Samuti on tal jubapronks
N-18 klassi eraldistardistklassikadistantsilt.
Eesti noorte murdmaasuusatamise meistrivõistlustekalendrisse on jäänud veelkolm
mõõduvõttu: 9. veebruaril on
kavas vabatehnika distantsid
ning 8. ja 9.märtsil ühisstardist
klassika-ja teatesõidud.
Päev enne noorte sprindimeistrivõistlusi sai sealsamas
Mammastes teoks viieetapilise
ETV-Swedbanki sarja avaetapp.
Kavas olid vabatehnikasõidud,
kus eri vanuseklassidevõistlusmaa oli 1–10kilomeetrit.
Viljandimaa noortest olid
omas grupis teisedHanna-Brita Kaasik klassi N-15 ja Oliver
Pikkor klassi M-14 2,5-kilomeetrisel võistlusmaal ning Seila
Peek N-18 klassi 5 kilomeetri
sõidus.
Kuuenda koha saiKatiKaas
N-15 klassis, seitsmendad olid
Mari Uha N-16, Mihkel Muri
M-14 ja Ott-Jaanus Heile M-18
klassis. Kaupo Tammemäe lõpetas M-20 sõidukaheksandana
ning M-13 klassi kuuluv Kevin
MattiasKlasmann jaM-14 klassi noormees Robin Koovit said
mõlemadkirja 10.tulemuse.
ETV-Swedbanki järgmine
osavõistlus on kavandatud 8.
veebruarileAlbusse.

KORVPALL. Nädalavahetusel peetakse Viljandi spordihoonevanas saalisseitse
maakonna meistrivõistluste kohtumist. Homme kell
12mängivad Kord Nädalas /
EPOX.ee ja Pärsti, kell
13.20Hansa Ilutulestikud ja
AP Mets ning kell 14.40Kolga-Jaani ja Spordikool.
Pühapäeval kell 12kohtuvadKärstna ja Kord Nädalas / Epox.ee, kell 13.20
Spordikool ja Mõisaküla,
kell 14.40 Hansa Ilutulestikud jaTõrva Loits ning kell
16BC MännimäeKülalistemaja jaKolga-Jaani.
Pühapäeval kell 18.30on
Viljandi spordihoones Eestimeistrivõistluste teise liiga vahegrupiturniiril vastamisi AP Mets ja KK Hito II.

Pärnakad olid viljandlastest üle

JALGPALL. Laupäeval ja
pühapäeval peetakse Viljandi spordihoones noorte
saalijalgpalliturniiri «Tulevik Cup 2014». Homme võtavad mõõtu 2001. aastal sündinute meeskonnad ning
pühapäeval tuleb naisteturniir. Mõlemal päeval on
mängudealgus kell

Eelmisel laupäeval Viljandi
spordihoones asetleidnudTulevikuklubi noorte saalijalgpalliturniiril läks võitja selgitamiseks tarvis rehkendust, sest kaks
edukamat, Tuleviku esimene ja
Pärnu jalgpalliklubi meeskond,
kogusid võrdselt tabelipunkte
ning mängisid omavahel viiki.
Nii Tulevikukui Pärnuklu-

Spordiseltsi Põhjakotkas liige Seila Peek on tänavusel võistlushooajal
teeninud kolm Eesti meistrivõistluste medalit. Neist kaks hõbedat on
URVE BERGMAN
tulnud noorte ja juunioride vabatehnika sprindis.

bi esindus kogusid kuue osalejaga 1999. aastal sündinute
mõõduvõtul nelivõitu. Et nende omavaheline vastasseis andis 1:1viigi, selgus esikohaomanik võistluspäeval vastastele
löödud ja endale lüüalubatud
väravate suhtest.
See andis eelistuse külalistele: nemadsuutsid ise lüüa 18

jalasid endalelüüa kolm väravat. Teise kohaga leppimapidanudTuleviku esimeselkoosseisulolidneed näitajad 11 ja5.
Turniiri kolmanda koha
hõivas Pärnu jalgpalliklubi
Vaprus meeskond, neljas oli
Viljandi Tuleviku teine, viies
Türi Ganvix JK ja kuues SK
Tääksi esindus.

Teise kohaga lõpetanud
Tuleviku esimese meeskonna
parimaks mängijaks nimetati
Lauri Elur. Peale tema kuulusid võistkondaRainer Rüütel,
Joosep Roosalu, Künter Grünbaum, Arlet Hunt, Raiko Grünbaum, Aimar Kask, Aigar
Kask, Kaspar Saarem jaKevin
Jürima. (Sakala)

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
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
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

a

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 8663
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval sündisid
Viljandis kaks poissi
ja kaks tüdrukut.

135 AASTA EEST
Sakala, 27. I 1879
Endisel ajal, kui alles üleüldine kooliõpetus alustas,
oli rahwas mõnes kohas
maal tõeste niisugune, et ei
wõinudgi tõist moodu olla,
waid wanemat pidi karistatama, kes oma last kooli ei
saatnud. Nüüd ei tunne
meie aga enam kusagil
rahwast niisuguse olewat.
Igaüks tunneb sedaise ära,
et ilma õpetuseta läbi ei
saa; iga wanem näebka ära,
et laps edenedaei wõi, kui
ta päewa koolis on ja tõise
kodus istub.

