Itaaliakaalub praegu tähtsate riigiettevõteteerastamist just seepärast, et erainvestor ebaefektiivsetes struktuurides
korra majja lööks.
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Viljandi maakonna päevaleht

Kelgud ootavad suurt
lund

Metsategu on
täies hoos

Ringkäik Viljandi poodides näitas,
et kuigi erisuguseid kelke on müügil palju, pole sel talvel nende vastu
erilist huvi tuntud. Müüjad arvasid
siiski, et suur lumi muudaks asja.
LK 6

Külm on pinnase kõvaks
muutnud ning käes on parim
aeg metsa teha. Võsagiljotiiniga võib aga tööd teha aasta
ringi.
LK 8

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Kogen järjest, et nooredkardavad võtta suurt

vastutust, pigem eelistatakse töötada lihtsalt
lavastajana.
KRISTIINA ALLIKSAAR, teatrijuht loomingulise juhi otsimisest

LK 7

1500 eurot lepitab linna ja firma

Hüvasti, XP!
Tere tulemast,
uus Windows!
Windows 8 Pro Upgrade,
soodushind 89
€

VAIDLUS

TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

Kolme aasta jooksul linnalt vähemalt 15 trahvi saanud heakorrafirma Floreas Viljandi küsis pärast
võimu vahetumist linnalt tagasi
kogu trahviraha ehk ligi 25 000
eurot. Linn maksab 1500 eurot.
Viljandis enam kui sadat hektarit hooldav osaühing leidis, et
ametnike otsustena talle kolme
aasta jooksul maksmata jäetud
25 000 eurot tuleks tagastada.
Uued linnajuhid vaagisid kõiki
dokumente ning nentisid, et
ametnikud ei ole firmale liiga teinud. Kahel juhul tõdeti, et Floreas Viljandi nõudmine on siiski
õigustatud, ning firmale tagastati
lepituseks 1500 eurot.
LK 5

ILM

–1°
Täna puhub lõunatuul
kiirusega 2–6 meetrit sekundis. Külma on 1–3
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.17 ja loojub
kell 16.47.

AIVAR AOTÄHT

Floreas Viljandi on linna heakorra eest hoolitsenud ligi kakskümmend aastat. Viimased kolm aastat on ta tihti karistada

saanud.

SELLE TALVE PARIM PAKKUMINE!
*OSTES

TAMREXI
TALVEJOPE
(art 770-1804)

TAMREX
talvepüksid
art 771-1804
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€

SAAD
TASUTA

SNICKERS
WORKWEAR
kootud logomüts
art 9084/0400

talvemütsi

TASUTA*

(väärtus 13.-€)

TAVAHIND 13.- €

KOMPLEKT (JOPE

+

TAMREX talveriiete komplektiga on
töömehel külmal ajal mugav ja soe.
Vastupidavast
ja mustust-ja
vetthülgavast Carrington kangast
valmistatud
tööriided
on
soojustatud kõrgtehnoloogilise
õhukese isolatsioonimaterjaliga, nii on need kerged ent
väga soojad.
on eest kõrgema,
Jope
tagant madalama lõikega,
tuule eest kaitseb luku ees
olev trukkidega liist, kõrge
krae ja seest pehme fliisiga
kapuuts.
Kõrge värvliga traksidega
püksid meenutavad esmalt
nägusaid suusapükse. Tuule
eest kaitseb luku ette õmmeldud
liist, mugavust lisab reguleeritav
kummipael vöökohas.
TAMREX talvine tööriide komplekt on
varustatud punaste helkurribadega, et
töömees on oleks nähtav ka pimedas.

TAMREX
talvejope
art 770-1804

79

€

-13% 120.06
PÜKSID) €ostjalekingitusekska-ostjale
=

kingituseks ka

tasuta müts
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 15.02.2014 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Muho, Musö

ja teised

Linnavalitsuse

ja haljasalasid
hooldavaFloreas Viljandi vaidlus selle üle,kui palju on õiglane
tegemata töö eest trahvi nõuda, tõstis taas päevakorrale vana mõtte
luua linna haljastuse, teede jakinnisvara hooldamiseks munitsipaalettevõte.
Seda, kas ja kui palju linna enda
haldusfirmarahalist kokkuhoidu
annaks, ei saa me ilmselt kunagi
päris kindlalt teada.Ent isegi siis,
kui linna allasutuse töö lähebkalli-

makskui teenuse sisseostmine, võib
see andaeelise kvaliteedis ja kiiruses.
Kui linnajuhid pole tehtavaga rahul, ei pea nad saatma välja trahvi-

nõuet, vaidlihtsalt andma korraldu-

se asi korda ajada. Suvel kõrgeks
kasvanud heina puhul pole operatiivsusehk nii tähtis, kuid kui teehooldaja jätab talvel mõne tänava
lumest puhastamata, võibka mõnepäevane viivitus elanikele palju pahandustvalmistada.

põrkumeküsimusega,
Siinkohal
tööga
paremini hakkama kui erafirma.
kas avalik võim ikka saab

Itaalia
kaalub
praegu
tähtsate
riigiettevõtete
erastamist
just seepärast, et
erainvestor ebaefektiivsetes struktuurideskorra
majja
lööks.

Näiteks Itaaliakaalub praegu tähtsate riigiettevõtete erastamist just
seepärast, et erainvestor ebaefektiivsetesstruktuurideskorra majja

lööks.
Samuti on vaieldav, kui kaugele
peaks munitsipaalettevõtetega minema. Kas munitsipaalhoolduse
loomise järel tuleks ka näiteks koolides toitlustamine munitsipaalsööklaleanda? Ja kas MUHO-d,
MUSÖ-d ja teised lõpuks erasektorile konkurentsiga liiga ei tee?
Iseenesest on see ju läbikäidud
tee aastaid tagasi otsustati niisugusest variandist loobuda. See ei tähenda siiski, et idee juba enne hoolikat kaalumist ja arvutamist kõrvale tuleksheita.

REPLIIK

Hea sõna ja
hinnaline preemia
Ergma surus
Toompea

OLEME UNISTANUD kiirest
ühendusest Viljandi kui maakonnakeskuse ja pealinna vahel. Selle unistuse täitumine
parandaks meie liikumisvõimalusi ning annaks lisaväärtust kogu Viljandimaale. Hiljutine Viljandi–Türi raudteelõigu remont jauuedkiiredreisirongid on nüüd lõpuks ometi
andnud võimaluse luua kiire
raudteeühendus Viljandi–Tallinna suunal.

NII MÕNIGI KORD eeldatakse,
et rongid liiguvad nagu bussid.
See pole aga võimalik. Rongidel ja bussidel on teadupärast
mõned põhimõttelised erinevused.
Rongid sõidavadrööbastel
ning seega ei hakkanad kunagi piltlikult öeldes sõitma külast külla ja talust tallu.Selline võimalus on ainult autodel
ja bussidel. Iga transpordiliiki
tulebkasutada kõige mõistlikumalmoel just sel otstarbel, milleks see on loodud.
Jätan siinkohal teadlikult
kõrvale arutelu, kas üks koht
raudtee ääres on tähtsam kui
teine. Kitsamas mõttes on ju
võrdselt tähtis iga väike peatus
ja iga inimene.Laiemas vaates
aga ei saa kogu transpordiliigi
planeerimist panna sõltumaainult üksikute inimeste asuko-

–

Lembit
Kruuse
Viljandi maavanem

jah,
Liiga sageli kuulemekiiret
raudteeühendust planeerides
argumendina fraasi: «Minu
peatus võtabainult kaks minutit.»
Kui aga rong peatub igas
peatuses, ei saagi ta korralikult
kiirendada. Nii pole võimalik
kiire rongiühendus see, mis
on kogu piirkonna, see tähendab maakonna 50 000 elaniku
võimalus jaootus.
Kõikides pisikestes peatustes seismajäämist jakiiret sõituei olevõimalik ühel ajal saavutada. Seega: näiteks maakonnakeskusest Viljandist sõitu alustavale inimesele, kes
soovib ruttu pealinna jõuda,
on paljude peatustega liikumisviis põhjendamatult aeglane.
–

hast meeldib see siis võimitte. Määravaid kriteeriume on
märksa enam.
Maavalitsus soovib, et lisaks igas väiksemas jaamas
peatuvalerongile sõidakskeskuste vahel ka kiirem rong
muidu ei täitu uute rongide
tulekuga meieinimeste ootused.
Praegu ongi päevakorral
–

Kõikides
pisikestes
peatustes

seismajäämist jakiiret sõitu
ei ole võimalik ühel
ajal saavutada.

–

rongigraafiku kujundamine
järgnevaks paariks aastaks.

Püüame saavutada tasakaalu
eri kiirusega rongiühenduste
vahel. Seda püüdlust toetab
väljumiste arvu kasv Viljandi–
Tallinna–Viljandi suunal:endise kahe väljumise asemel räägime neljast väljumisest päevas.

TALLINNA SÕIDUKS kasutavad
paljud inimesed praegu autot
võibussi. Naljatamisi võiböelda, et rongi hind erineb ka
märgatavalt auto hinnast ja
isikliku rongi ostmise peale
keegi ei tuleks. Raudteeliiklu-

se teebkiaga efektiivseksrong,
mis sõidutab mugavalt ühest
punktist teise palju rahvast

korraga.

MUJAL MAAILMAS on tavapärane, et sõidetakseauto või bussiga lähima suurema raudteejaamani ning jätkatakse sealt
kiiret sõitu soovitud suunal.
Eestis juba toimiva positiivse
näitenavõib tuua Tartu–Tallinna ekspressrongi, mis paaris
suuremas asumis peatudes
jõuab sihtkohta tunni ja50 minutiga.
Lõppude lõpuks peaks ju
nendest kallitest oranžidest
rongidest saama ka rõõmu tunda.

Mis asi on stipendium?

–

eile
Ene
keskpäeval
lossiskätt kodanikuühis-

Viljandi kiirrong
võimalik!

Kaie

Mölter

konna silmapaistvamatel
Sakala
tegijatel.Pühapäeval said
433
tänukirja Viljandi Koidu
seltsiesimees jadirigent,
vabariigi aastapäeval antaksekätte elutöö-ja aastapreemiad meie linna ja maakonnateistele tegusatele kodanikele.
Vaevalt et preemiad õhutavadkedagi paremaks saama,
kuid tore, et mõned pälvivad oma tegevuse eest tunnustust.
Inimesi, kes tegudega silma paistavad võiteevad hääd üsna
märkamatult, on õnneks aga tunduvaltrohkemkui neid, kelleleulatatakse kaaned ja ümbrik. Nood antakse mõnikord
võib-ollaka poliitilisele maskotile või sellele, kes oma tegude juures valjemat häätteeb. Südamega tegijaile jääb sageli
tegemise rõõm.
Head teod ja heateodvõiksid kuuluda sotsiaalseteolevuste igasse päeva. See peaks olema enesestmõistetav.Suuri
autasusid jätkub vähestele. Märkame ja tunnustame oma
teisitublisid siis vähemalthea sõnaga.

LIIKUMISAASTA ON hoogsalt
käima läinud ning heameel on
tõdeda, et pikalt arusaamatusi
tekitanud maksuvabade stipendiumide teemal on peagi
selgus majas. Hiljuti tegi valitsus haridusminister Urve Tiiduse eestvedamisel ettepaneku leida stipendiumide süsteemi korrastamiseks raha riigieelarvest.
Eesmärk on alustada noortetreeneritest, et tagada neile
sotsiaalsed garantiidning suurem kindlustunne oma töö tegemisel. Katsume selleks tarvilikud summad leida järgmiseks aastaks.
Iseenesestei ole stipendiumi maksmises midagi halba,
kui selle kaudu edendatakse
näiteks inimese sportlikku, hariduslikku või muudsellist tegevust. Küll aga pole õige, kui
stipendiumi nimetuse all
makstakse töötasu, tagamata
stipendiaadile eluliselttähtsat
tervisekindlustust ja pensioni
ning jättesmaksmatamaksud.

Lauri
Luik
Eesti koolispordi liidu
president,
riigikogu kultuurikomisjoni liige

Reformierakond

Säärane on aga olukord rohkemkui 60 protsendi treenerite, spordikohtunike ning tagatipuks ka paljude profisportlastega.
MÕNE AJA EEST teatas üks tun-

tud Eesti spordiklubi, et on
sunnitud tõstma treeningutasusid 20 protsenti, sest seni
treeneritele makstud stipendiumide asemel tuleb nüüd
hakatamaksma palka, millest
võetakse maksud maha. Veelgi keerulisemas seisus onklubid, mille ridades on profisportlased.
Stipendiumidelt töölepingutele üleminek keset eelar-

veaastatkäib enamikuleklubi-

PRÄÄNIK
Ühena vähestest Viljandi hoo-

netest oli Aasa külalistemajal
Tartu rahu aastapäeva puhuks
lipp välja pandud.

deleüle jõu.Kui lisarahaei leita, jääb üle vaid palku kärpida.
Kolmandiku võrra väiksema
palga tõttu läheksidagaEestist
ära paremini

tasustatavatesse

klubidesse nii praegused tugevad välissportlased kui meie
enda paremik. Samuti puudutab see probleem sadukohtunikke, kes igal nädalal Eestis
mänge vilistavad ja võistlusi
jälgivad.
Meie ülesanne on see olukordkoos erasektori jastipendiumemaksvateklubidega ära
lahendada nii, et spordivaldkond ei kannataks. Et Eesti
spordi tulevik ehk noored on
kõnealusel juhulkõige tundlikum sihtrühm, on kohane just
neistalustada.
PRAEGUNE SEGANE olukord
on tingitud suuresti sellest, et
stipendiumi mõiste on üheselt
defineerimata.Maksuamet on
stipendiumide
maksmisele
küll viltu vaadanud, kuid pigem äraootava pilguga. Et

ühest ja igale juhtumile sobivat vastust kehtivate seaduste
puhul andaei saa, olemegi lõhkise küna ees ning pretsedendi ootel.
Leian, et sellisel puhul ei
ole kohane vaid spordiklubide
peale näpuga näidata. Viga on
mõlemapoolne ning lahendusi
peavad samuti otsima mõlemad pooled.
KUNA KA RIIK ON stipendiumide maksmisele seniläbi sõrmede vaadanud, ei poolda ma
kindlasti seda, et maksuamet
hakkaks tagasiulatuvalt võlanõudeid esitama. Tark on selgelt defineerida stipendiumi
mõiste ning juhud,mille puhul
ja kui suures ulatuses seda
maksta võib.Lisaks tulebkehtestada üleminekuaeg, mille
jooksul peab tegevus olema
seadustega kooskõlla viidud.
Ning loomulikult peame selle
ülemineku tarvis Eesti spordi
toetuseks sihtotstarbelist lisaraha leidma.

PIITS
Katkine küttekolle põhjustas
laupäeval järjekordse põlengu
sedapuhku Kärstnas.

–
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UUDISED

80500

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

Pärandirööpad tõid
hulga külalisi ja
konkursi auhinna

Libedus ei
suutnud
üllatada
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Margus

Auto kaotas

jäisel teel

Laupäeva õhtulkaotas Vil-

jandi–Põltsamaa teel Saarepeedile viiva ristmiku lähedal oma auto ülekontrolli 54-aastane Kalle. Auto
paiskus teelt välja ning põrkas vastu liiklusmärki.
Sõidukis sai kannatada
50-aastane Maarika, kes toimetati otse Tartu ülikooli
kliinikumi. Juhi selgituse
kohaselt kaotas ta oma
Opel Astra ülekontrolli libeda tee tõttu. (Sakala)

Kärstnas

põles elamu
Laupäeval süttis Tarvastu
vallasKärstnas katkise küttekolde tõttu elumaja.
Päästeamet sai väljakutse Kärstnasse kell 2.59.
Korstna juures olid süttinud välissein ja selle soojustusmaterjal. Menetlusinspektori sõnadekohaselt
süttis pööningusein katkisest küttekoldest. (Sakala)

Viljandimaad
ootab

«Kevadtorm»
igakevadine
Kaitseväe
suur õppus «Kevadtorm»
leiabsel aastal aset LõunaEestis ning 5500 osalejat
jõuavad ka Viljandimaale.
«Kevadtorm»kestab 5.–
23. maini. 12. korda peetav
õppus hõlmab Võru, Valga,
Tartu, Viljandi jaPõlva maakonda. Viimatipeeti Viljandimaal samasugused manöövrid 2010. aastal.(Sakala)

Haav

lapsel möödunudaasta april-

margus.haav@ajaleht.ee

Ehkki libe nädalavahetus
lõppes mõnele jalakäijale
õnnetult, ei toonud nende
abistamine haiglale märgatavalt tööd juurde.
Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Krista Valdvee ütles, et reedel vajasid
libedal kukkumise tagajärgede tõttuarstiabi 57-aastane mees ja73-aastane naine.
Laupäev möödus selles
suhtes juhtumiteta, kuid
pühapäeval pöördus haiglasse neli libedalkukkunut:
13-aastane poiss, 30-aastane mees, 50-aastane naine
ja 57-aastane naine.
Esmaspäeval vajas abi
12-aastane tüdruk, kes oli
uisutades kukkunud javiga
saanud.
«Talvise aja kohta üsna
tavaline olukord,» märkis
Valdvee.

juhitavuse

Mööblitootja Bed Factory Sweden
osales ainsana Viljandi linnavalitsuse korraldatud oksjonil, kus müüdi
Riia maantee 66 asuvat tühja
krunti. Ettevõte tegi alghinnast 500
eurot kõrgema pakkumise ja saab
kinnistu osta 80 500 euro eest.

Holstre-Pollis hakati kunstlund tegema jaanuari keskel, kui külmad saabusid. Suusatamiseks on seal praegu neljasajameetrine staadioniring.

ELMO RIIG

HOLSTRE-POLLI

Uue juhi töö on
sotsiaalmaiguline
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Selle nädala algusest on
Holstre-Polli spordi-ja
puhkekeskuse eesotsas
uus juhataja, kelleks on
Rõngust Viljandisse kolinud Priit Pramann.
Kümmekonna kandideerinu
seast valiti kolm kandidaati
ning see, kes neistkeskust juhtima hakkab, pidi selguma juba detsembrikeskel, kuid konkurss osutus pikemaks. See
kandidaat, kellega endine
Holstre-Pollikeskuse juhatuse
esimees Ene Saar pidi enne
pühi ametiläbirääkimisi pidama, siiski juhatajaks ei saanud,
ent kiireltleiti uus sobivinimene.

Spordikeskus sobib
Eile spordikeskuse etteotsa
asunud Priit Pramann, kes varem töötas Tartumaal Rõngu
vallavanemana, kinnitati ametikohale juba vana aasta sees.
«Tööle asus ta veebruaris,

Seda, kuidas Holstre-Pollil
nüüd minema hakkab, on uue
juhi sõnul veel vara öelda.
Ametiaega nendeks selgitusteks veel napib ja keskuse toimimisse tuleballes süveneda.
«Eks ta esmapilgul siin rahulik koht paista,» nentis Priit
Pramann. «Lund on veel vähe
ja metsa all olukord keeruline.»
Staadionile on siiski tehtud
kunstlumest ring jaeile ennelõunal olid talispordihuvilistest suusatajad seal platsis.
Ene Saar märkis, et spordikeskuse juhtimine on ka natu-

Ketta asukoha reedab

õhkkerge lindipusa

Nädalavahetusel Viljandis
Huntaugu mäel peetud discgolfi võistlusele registreerunud poolesajast Tallinna,
Pärnu, Otepää, Põlva, Tartu
ja Viljandi mängijast jõudis
lõpptulemuseni 22.
Võistlussarja «Käpik»
korraldaja Harri Reimand
ütles, et võstlus algas juba
reede õhtul, kui mängiti pimedas. Rajakorvide juurde
asetatud küünlad ja ketaste
külge seatud tulukesed tekitasid põnevaid valgusmänge.

aga enne käis olukorraga tutvumas,» selgitas Ene Saar, kes
jääb Holstre-Polli spordikeskuses tegutsema juhatuselihtliikmena.«Eks ma hoia ikka õlga all, kui uus juhataja abi vajab,aga muidu tegeleb nüüd tema kõikide küsimustega.»
Pramann rääkis, et ametikoha Holstre-Pollis leidis ta
Viljandisse kolimise tõttu.
«Olen ka harrastussportlane ja
selles mõttes sobib keskus hästi.»

Kallis tasuta teenus

lis jamais jõudaEesti eri paigus asuvatesse muuseumidesse, arhiividesse ja mõisakooKultuuriminister Urve
lidesse, kus olid valmistatud
Tiidus kuulutas reedeette päevapikkused elamusõhtusel auhinnatserepaketid. Tasuta sõidu tagas
moonial Tartu ülikooli
aktsiaseltsEdelaraudtee.Viljandiskäis kokku 26rühma.
muuseumis välja Eesti
«Kohale tuldi nii Tallinmuuseumide aastaaunast jaRaplast kui ka Kurthindade konkursi launast, Esku-Kamarist, Olustvereaadid.
rest, Padiselt jaKärust,» rääkis Känd. «Inimeste arv on liNeed olid välja valinudkulgi 900.»
tuuriministeeriumimuuseuValmisreise oli rohkem
kui kümme ning neid jagub
minõukogu teemakomisjonid. Välja anti 10 auhinda.
kogu Eesti mäluasutustesse.
Kultuuripärandi aasta Näiteks oli võimalikvõrrelda
projekti «Rööpad viivad pätraktori-ja hobusõitu Olustrandini» eest said Turunduvere mõisas. Viljandimaal pase MuuSa ehk
kuti veel võimalust
tutvuda
aasta turundaja
2013 auhinna Riin
Heimtali muuseumiga, käia Võhma
Alatalu,
Triin
Männik jaHannemuuseumis
ja
leKänd.
küünlatehases
«Mina tegin
ning kaasa teha
selleprojekti kaaViljandi kevadine
sa vabatahtlikuna,
maasikatuur.
see oli nii ootamaAastaauhintu tööots kui ootadade määramisega tunnustatakse
matu õnn,» rääkis
Hannele Känd, Hannele Känd
parimaid spetsiakes töötab Viljanliste ning tuuakse
di kultuuriakaavalikkuse ette
deemia kommunikatsioonirohkem muuseumitöö tahke.
Parimaks näituseks tunnistajaprojektitalituse spetsialistina.«Seeoli väga mitmekülgti Eesti ajaloomuuseumi filne projekt, kaugemad külalimimuuseumi näitus«Siinme
sedtulidSaaremaalt.»
oleme! Eesti filmi esimene
Projekt aitas 6709 koolisajand».

ARVET MÄGI (VIRUMAA

Kiiresti populaarsust kogunud mängu harrastatakse
üha enam ka talvel. Muret, et
kettad lumme kaoksid, mängijatel pole, sest ketta alla
kleebitud pakkepaelast saba
jääb alatilume peal nähtavale.
Järgmine «Käpiku» võistlus peetakse kahe nädalapärast Alatskivil, märtsi algul
on see Tallinnas ja sarja lõpetab märtsi lõpul Valgamaal Õru disc-golfirajal peetav võistlus. (Sakala)

TEATAJA)

Varem omavalitsusjuhina töötanud PriitPramann asus eile Holstre-Polli spordikeskuse etteotsa.
ke sotsiaaltöömoega. «Kui teenused on tasuta, siis raha peab
kuskilt ikkagi tulema,» tõdes
Saar ja selgitas, et ühe kilomeetri kunstlume tootmine
maksab Eestis keskmiselt üle
5000 euro. «Inimesed saavad
Holstre-Pollis tasuta kasutada
teenuseid, mis on tegelikult väga kallid,» ütles ta. Vaid majutus ja toitlustus on need, mis
keskusele tulu toodavad.

MARKO SAARM

Paksust lumest aitab kettaid leida lehviv värviline kettasaba.
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Soojalt alanud
näärikuu murdis
sooja ülemvõimu
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

JAANUAR

Kaheksa kuud järjest
Viljandi kandis normist
kõrgemal püsinud kuu
keskmine õhutemperatuur näis sama teed
jätkavat ka uuel aastal,
ent siis pöördus näärikuu tavapärasest külmemaks.

Viimase kümne aasta jaanuari keskmine õhutemperatuur
ja sademete hulk.

Jaanuariesimesed tosin ööpäeva möödusid aastaaja

kohta tavatult soojalt, aga seejärel läks järsult külmaks.
Muutusoli nii suur, etkeskmine õhutemperatuur jäi kuu
lõpuks kindlaltalla normi.
Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialistKülli Loodla ütles,
et Viljandi ilmajaam arvutas
jaanuarikeskmiseks õhutemperatuuriks –7,9 kraadi. See
on 3,1 pügala võrra külmem,
kui on aastakümnete jooksul
normiks kujunenud.
Ühtlasi sündisid selletalve külmarekordid. Viljandi
ilmajaam mõõtis 24. jaanuari hommikul õhutemperatuuri miinimumiks–23,1 kraadi.
Mujal Eestis oli eelmisel
hommikultalve äärmuse registreerinud Jõhvi jaam:–25,9
kraadi.
Kõige soojem ilm valitses
8. jaanuaril, mil Viljandis
kerkisõhusoe6,8 ja muu Eesti soojatipuna Valgas 7,4
kraadi ülenulli.
Näärikuu sademete hulgaks mõõtis Viljandi ilmajaam42,4 millimeetrit, mis on
normist 14,4millimeetrit vähem. Mujal Eestis sadas kõigerohkem Tallinnas jakõige
vähem Võrus, vastavalt 54,4
ja30,8 millimeetrit.

Aasta Temperatuur Sademed

2005 –1,3 °C 85,7 mm
2006 –6,1 °C 18,0 mm
2007 –1,6 °C 131,0 mm
2008 –1,0 °C 65,4 mm
2009 –2,8 °C 42,3 mm
2010 –13,3 °C 22,4 mm
2011 –4,2 °C 76,3 mm
2012 –5,1 °C 90,2 mm
2013 –6,6 °C 41,9 mm
2014 –7,9 °C 42,4 mm
Norm –4,8 °C 56,8 mm
Allikas: Viljandi ilmajaam

Paksim lumikatelasus 15.
jaanuaril Jõhvis: 29 sentimeetrit. Viljandi maksimumiks jäi 6 sentimeetrit25., 26.
ja31. jaanuaril.
Kui sügavalt jõudis maapind külmuda Viljandi ilmajaama vaatlusplatsil, selle
kohta nüüdega edaspidi andmeid ei ole. Külli Loodla
nentis, et käesolevast aastast
Viljandi ilmajaam sellist
vaatlust enam ei tee.
Tugevaim tuulepuhang
küündis Viljandis 16,9 meetrini sekundis 7. jaanuaril.
Kümne meetrini sekundisvõi
üle selle ulatus tuule kiirus
kokku neljal päeval.
Päikesepaistet mõõtis
Viljandi ilmajaama andur
näärikuu jooksul 80,3 tundi,
Eestikeskmiseks kujunes 73
janorm olnuks vaid 29,3 tundi.Eriti päikeseküllased olid
kaks viimast dekaadi, aga
esimesel dekaadil kujunes
Eesti keskmiseks vaid 0,9
tundi.

Tavalisest külmem jaanuar andis võimaluse toota kunstlund, mis
meelitas Viljandi lumeparki hulga kelgutajaid.
MARKO
SAARM

2012. aasta pärimusmuusika festivalil hoidsid melul silma peal muu hulgas Läti politseinikud. Ilma linna rahata muutub suurüritustel korrahoidmine keerulisemaks.
KENNO SOO

KORRAVALVE

Politsei peab hakkama
saama linna rahata
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Uues Viljandi eelarves
pole politseipatrullidele ette nähtud lisatoetust, sest politsei-ja piirivalveameti peadirektori otsusega ei tohi omavalitsused enam politsei
põhitegevuseks abiraha
maksta.
«See tulenebpolitsei-ja piirivalveametis kehtestatud reeglitest. See ei ole poliitiline otsus,» kommenteeris linnapea
Ando Kiviberg.

Viljandi politseijuhi Alvar
Pähkli sõnul tegi politsei-ja
piirivalveameti peadirektor
kõnealuse otsuse jubaeelmise
aasta keskel. «Nähakse ohtu, et
politsei ei ole siis nii sõltumatu,kuigi mina ei ole seda otseselt tundnud. Aga on otsustatud, et politsei peab saama rahastatud ainult riigieelarvest
ja kõik,» ütles ta.
Ando Kivibergi andmetel
toetas linn eelmisel aastal kohalikku jaoskonda 13 500 euroga, millest ligi 95 protsenti ka
ära kasutati.
Tänavu on Viljandi politsei palunud linnaltoetada abipolitseinikke seda lubabpolitsei-ja piirivalveamet endi–

selt. «Et kui abipolitseinik välja tuleb, siis mingisuguse kopika ta ikka saaks,» lausus Alvar Pähkel.
Ando Kivibergi kinnitust
mööda on linnaeelarves abipolitseinike koolitamiseks 6000
eurot, nagu politseijaoskond
soovis.
Osast lisarahast ilmajäämine võib Pähkli ütlemist
mööda suurürituste turvamisel politseipatrullide arvu vähendada. «Nüüd tuleb seda
vaba ajagakompenseerida või
mõnel puhul ületundide eest
maksta, aga ületundideks raha eritiei ole,» rääkis Pähkel.
Ta lisas, et kindlasti on nädalavahetuste üritustel väljas-

pool politseiniku põhitööaega
teenust senises mahus tagada
keerulisem.
Avaliku korra järele valvatakse Alvar Pähkli sõnul aga
ka linna toetuseta. «Varsti tuleb näiteks kalapidu, kuhu
meil on täiendavad patrullid
planeeritud ilma linnavalitsuse rahata. Tulevad hansapäevad, jaanipäev, folk, mis saavad ka kindlasti lisapatrullid,»
selgitas ta.
«Nad peavad suutma tagada senise teenuse kvaliteedi
omadest vahenditest. Muud järeldust mina teha ei saa,» ütles
Ando Kiviberg politsei-ja piirivalveameti peadirektori otsust kommenteerides.

Läinud nädalal töötasid liinibussid tõrgeteta
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kuigi ilmateenistuseandmetel
oli eelmisel nädalal peaaegu
sama külm kui üle-eelmisel,
pole Viljandi maavalitsuse sõnutsi ükski linna-või maaliini
buss sellepärast väljumata jäänud.
Pärimisele, kas ATKO firma bussidel eelmisel nädalal
väljumistega tõrkeid oli, vastas
bussiliiklust korraldava maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo
Kase eitavalt. «Meieni ei ole
jõudnud infot, et mõni buss
oleks jäänud tehnilistel põhjustelväljumata,» kinnitas ta.

Küsimusele, kas mulluse
talve külmade aegu oli bussidega samutisääraseid viperusi, nagu kaks nädalat tagasi,
vastas ametnik, et tõrkeid tuli
ettekindlasti. «Samas eiläinud
ilm eelmisel aastal mäletatavasti ka nii kiiresti külmaks,»
märkis ta.
Kaks nädalat tagasi tuli
Sakala toimetusele teateidsellest, kuidas mitu bussifirma
ATKO linna-ja maaliinibussi
onkas peatusse hiljaks jäänud
või pole sinna üldse jõudnud.
Näiteks ei väljunud toona teisipäeva hommikul haigla eest
buss number 10ning neljapäeva hommikul bussijaama peatusest buss number 6.

Viljandi maavalitsuseandmetel oli ülemöödunudnädalal liinihäireid kokku vähemaltkaheksalkorral. Toona tõdes Kaupo Kase, et linnaliine
ning Põhja-Viljandimaad tee-

nindavale bussifirmale saadeti kiri palvega selgitada, kuidas firma näeb lepingu täitmist. «Firma on meidprobleemidest küll teavitanud, kuid
ekstreemnekülm ei olevabandus. Soovime saadasellist teenust, nagu on kokku lepitud,»
lausus Kase.
MTG Viljandi piirkonna
juht Erik Mäe tunnistas probleemi ning lausus, et tõrkeidon
ette tulnud jäätunudpidurite
jaklaasipuhuritega ning vahel

pole mõni buss käivitunud.
«Need bussid onkülma suhtes
ilmselt tundlikud ning midagi
ei ole teha. Peaaegu iga päev
on nendega midagi juhtunud,»

sõnas Mäe üle-eelmisel nädalal. Ta lubas, et tööd tehakse
senikaua, kuni tõrgetest on võitu saadud.
Nüüd lausus MTG Viljandi
piirkonna juhtErik Mäe, et liinitõrked suudeti kõrvaldada
nii, et käiku pandi üks varubuss ning olemasolevatele tehtikorralik profülaktika. «Meil
on varubussid ning üks täiendav buss tuleb veel,» selgitas ta
ning lisas, et kuna kontsern on
suur, saab bussidega ka hõlpsastimanööverdada.

Maavalitsuse sõnul tekkis üle-eelmisel nädalal ATKO bussidel hulk
tõrkeid: mõni ei väljunud pidurite külmumise tõttu, mõni hilines muu
tehnilise rikke tõttu peatustesse ligi pool tundi.
ELMO RIIG
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Koit laulis koidikul «Koitu»
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

Seda tegid nad esimest korda.
Küünlapäeva hommikul kogunes segakoor Koit Leelotaja kivi juurde tähistamakoori asutamise 145.aastapäeva.
Päike lauljatele oma säravaid kiiri läbi pilvede einäidanud, aga ajalooline paik, kus
üle 130aasta tagasi sündis Viljandimaa laulupidu, sai kuulda Mihkel Lüdigi «Koitu» ja
kaunistuseks süüdatiküünlad.
Üks korraldajaid Aate-Heli Õun muretses, et külm ilm
võib kavandatud ettevõtmise
nurjata, kuid päikesetõusuks
kogunes kivi juurde peaaegu
nelikümmend inimest.
Laulu lõppedes andis
Katrin MändmaaKoidu seltsile jadirigent Allar Jakobsonile tänukirja rahvakultuurikeskuselt jalinnavalitsuselt.

Laulud nüüd lähevad
Aastapäeva tähistamine jätkus
Koidu seltsimaja soojas ruumis, mille seinu kaunistas valik Urve Dzidzaria maalidest,
midaaasta lõpul võisnäha linnagaleriis.
Seltsi liige Ülo Alo Võsar
jutustas portreedel kujutatud

inimeste seosest Koidu seltsi,
Viljandimaa kultuuriloo ja tema endaga.
Kõik saalisviibijad said
laululehed ja võimaluse koos
kooriga laulda ansambliKaravan repertuaarist pärit lugu
«Talveöö», mille oli koorile
seadnud JaanusKure.

Koor kogunes laulma koolimaja trepile.

MARKO SAARM

Lauldes talveöö muinasjutust, mis jääb meiega ka siis,
kui lumi on läinud ja suvigi
käes, oliruumis tunda nukrust,
sest muretKoidu seltsimaja tuleviku pärast tunneb arvatavasti igaüks, kes selles majas
onkäinud.
Aastapäevale tulnud seltsi
liige Helmen Kütt nentis, et
hoone on hea koha peal ja kui
kunstikoolile ruume otsitakse,
siis onsee üks võimalus.Ta nimetas Jakobsoni tänavat kultuuritänavaks:asuvad sellel ju

Kolmekümneliikmeline
koor on siiski elujõuline: lauljaid on sellespraegu sama palju nagu 145 aastat tagasi.Dirigent Allar Jakobson tunnistab,
et kammerlikumaks muutuva
kooriga on huvitav töötada,
kuid iga koorijuht tahab, et
poolesaja lauljaga koosseis nii
arvukas ka püsiks.
Kuni pole leidunud inimest, kes oskaks kirjutada fondidesse, et saadamuinsuskaitse tähelepanu all olevahoone
renoveerimiseks raha, on selt-

muusikamaja, muusikakool,
huvikool jakesklinna kool.

simaja saatus üsna tume.
Linnal maja vastu huvi po-

Õnnetu saatusega maja

pärimusmuusika aidas, Sakala
keskuses jakirikuteski, märkis

Suurem osa seltsiliikmetest on
väärikas vanuses viljandlased,
kelle makstavatest liikmetasudest maja üleval pidada pole
võimalik.Osalejaid jääb vähemaks nii kooris kui seltsis.

HelmenKütt.
Ajalugu on hoidnudKoidu
seltsi 145 aastat. Praegusest
raskematelgi aegadel on see
Eesti kultuuriloos tähtsatrolli
mänginud selts püsima jäänud.

le, sest eri suurusega saale on

Heakorrafirma Floreas Viljandi on sama omaniku juhtimisel linnas tegutsenud juba 1995. aastast alates ning kuni 2011. aastani oli ettevõtte väitel linnaga suhtlemine sõbralik. Sealtmaalt alates on linn
määranud firmale vähemalt 15 karistust.
MARKO SAARM

FLOREAS VILJANDI

Heakorrafirma
küsis linnalt
trahviraha tagasi
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

TL

Viljandis enam kui sajal hektaril haljasalasid hooldav ettevõte küsis linnalt tagasi temalt
trahvidena välja nõutud
25 000 eurot. Linnajuhid maksavad leppimise saavutamiseks 1500

eurot.

mm

p*m.W

*

Pärast uue linnavõimu ametisse asumist saatis osaühingu Floreas Viljandi juht Margus London raekotta kirja,
millesvaidlustabfirmale kolme aasta jooksul määratud
trahve ning küsib linnalt tagasi 25 000 eurot. Viimatisai osaühing trahvi sügisel.
Kui talviste töödega pole
firmalLondoni jutu järgimuresid olnud, siis suviti on firma saanud linnalthulga trahve.
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upLUSESSE, SAAD
TOO OMA VANA SAAG KA
UUE SAE KUBATUURI VÕRRA SOODSAMALT!
Oma soodustus arvuta näiteks

nii:

Trahvimine pole võimalus,
vaid kohustus

40,9 cm 3 40,90 C soodsamalt
3
59,80 € soodsamaid
Saag 560XP 59,8 cm
Saag

435 II
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=

=

=
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Osta

HusqvarnaTechnical

või

Technical Extreme kaitseriiete
komplekt ning saad kingituseks
Husqvarna sooja aluspesu.

Kingituse väärtus 60

€.

Linna korrashoiu eest vastutavad ametnikud on kolme
aasta jooksul avastanud vähemalt 15 juhul, et Floreas Viljandil on töö jäänud tegemata või on tehtud nõutust kehvemini, ning seetõttu on linnavalitsus jätnud osa firma
esitatudarvest tasumata.
«Kui töö on tegemata, ei
ole trahvimine ametnikule
võimalus, vaidkohustus,» selgitas Viljandi majandusameti juht Reevo Maidla.
Margus London heitis linnavalitsusele ette seda, et

ühelgi juhul ei kutsutud teda
hooldamata piirkonda üle
vaatama ega kuulatud tema
põhjendusi. «Oleme seda tööd
teinud 1995. aastast alates,
aga just viimase kolme aasta
jooksul on linnavalitsusesuhtumine jakäitumineoluliselt
muutunud,» lisas ta.
Varem ligi kümme aastat
linnavalitsusse kuulunud
ning nüüdrevisjonikomisjoni
juhina probleemiga tegelnud

Tauno Tuula on nagu linnavalitsuski veendunud, et ametnikud pole oma töös eksinud.
Küll aga oli ta seda meelt, et
trahvidemääramisttulebraekojas täpsemaltreglementeerida.
Kui linnavõim vahetus,
saatis Floreas Viljandi raekotta kirja palvega maksmata
jäänud raha ikkagitagastada.
Linnavalitsus pakkus välja
kompromissi. Kahe juhtumi
puhul makstakse raha tagasi
ning seda on 1500 eurot.
Nimelt onFloreas Viljandiviidatudtrahvidereas kaks
sellist, mille puhul määrati
asendustäitmine. Seega karistati firmat justkui kahekordselt. Nüüdotsustati nendetrahvide summa tagasi anda.
Linnavalitsuse ettepaneku kiitis heaks ka volikogu revisjonikomisjon, mille juht
Tauno Tuula nimetas seda
leppimiseks. 2015. aasta kevadeni suurt osa linnast hooldava Floreas Viljandi juhi Margus Londoni sõnul on ta pärast uute linnajuhtidega vestlemistsellise leppimisega päri. Talle oli kõige olulisem
kokkuleppe see osa, mis ütleb, et nüüdsestalates ei mää-

rata ühtegi trahvi, ilma et fir-

ma esindajat tegemata tööd
vaatama kutsutaks.
Reevo Maidla on oma sõnul kuulnud süüdistusi, nagu
kiusataks ja trahvitakslinnaga lepingu sõlminud hooldusfirmadest kõige rohkem just
Floreas Viljandit. «Makinnitan, et see pole nii. Näiteks
osaühing Kesklinna Pargid
on saanud ühel kuul rahaliselt suurema karistuse, kui
linn pidi neiletol kuul maksma,» selgitas ta. «Floreasil on
aga kõige suurem töömaht
ning ta jääb mõnikord sellega hätta.»

Tuula: trahvist tuleks
loobuda
Tauno Tuula meelest tuleks
aga trahvimisestüleüldseloobuda, sest see ei anna linnakodanikule midagi. «Linnakassasse jääbmingi hulkraha
alles, aga töö on ikka tegemata,»sõnas ta. Tema hinnangul
tuleks hoopis korraldada riigihange, et leidaheakorrafirmadeleniinimetatudvarumehed.
«Juhul kui Floreasil on
töö tegemata, rakendatakse
asendusteenust ehkkutsutakse mingi teinefirma,» selgitas
ta oma mõtet. «Töötegemise
järel esitab see firma linnale
arve, mille linn saadab edasi
Floreasile. Tõenäoliselt on
see arve aga suurem, kui Floreasil töötegemiseks oleks olnud.»
Viljandi linnapea Ando
Kiviberg avaldas arvamust, et
üleüldse tulekskaaluda tänavaid, teid jahaljasalasid hooldava linnaettevõtteloomist.

TARBIJA
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3%St
3%
atistikaameti

esialgsetel andmetel andsid tööstusettevõtted
2013. aastal eelmise aastaga
võrreldes kolm protsenti rohkem toodangut. Suurenesid nii
eksport kui ka müük kodumaisele turule.

TEEMAD

Toimetaja STEN MAHOV, 433 0052, sten.mahov@ajaleht.ee

Kelguvalik on poodides

a
ga
on

ostjaid

suur,

poodides

nappinud
MARKO SAARM

Sten Mahov

lähe.Pealegi võib autojuht küll
ema tulemas näha, aga madalamal olevat last ei pruugi ta

Kelke müüakse praegu peaaegu igas ettejuhtuvas poes. Kui ühes
on enim kaubaks läinud
roolikelgud, siis teistes on jälle rohkem ostetud liugureid ja piduritega kelke.

märgata.»

sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi Centrumi Juku mänguasjapoe juhataja MerleRüütelrääkis, et neilt osteti piduri-

tegakelgud kiiresti ära, järelejäänudklassikalised ühekohalisedkelgud, beebikelgud, liulauad ning rooli-ja metallkelgud pole aga kuigi hästi kaubaks läinud. «Viimati nimetatud on head selle poolest, et
nadei ole vastu maadnagu tavalised kelgud ning sellel,kes
seal peal istub, ei hakka kohe
külm. Paar tükki on neidsiiski
ostetud,» lisas ta.
Beebikelgu puhul tõi Rüütel välja,
et sellel saab lapsele
rihma peale panna ja
nii onsee talleohutum
kui tavaline kelk, aga
sõiduteed ületades
tuleks laps ikkagi sülle võtta jakelk kätte
haarata.«Beebikelk
on kindlasti teistest turvalisem,
sadaprotsenti
siiski öelda ei
saa, et see
ümber ei

Roolikelk vajab
korralikku lund
Roolikelku polnud Jukust MerleRüütli sõnuleelmisenädala
neljapäevaks veel ostetud.
«Selle puhul hakkavadinimesed ikka mõtlema, kas tuleb
küllalt lund maha või mitte.
Mis mõtet on seda lapsele näiteks jõuludeks kinkida, kui
lundei ole,» lausus ta.
Samuti on kelgu ostmise
juures sageli määrav hind.
«Meie klientide seas mängib
see suurt rolli. Näiteks beebikelgu puhul mõeldakseka sellele, et laps kasvab kiiresti ja
järgmisel talvel ei pruugi ta
enam kelku istumamahtuda.»
Jukus müüakse peamiselt
Stigakelke. Beebikelk maksab
24, klassikaline kelk 15,50,liugurkelk 3,99, metallkelk 25–29
ning roolikelk
umbes 100 eu-

rot.
«Üks tädi-

keneküsis meiltkelku puude vedamiseks. Sellega on ju
hea lihtne ning
kui teekond on
lühike, polegi vist väga oluline, kui
palju seda lund
parasjagu on. Seega saab öelda, et kui
kelke ostetakse, siis
päris mitmel otstarbel,»
kõneles Rüütli ning tõdes,
et enamasti ostavad inimesed kelgu pigem spordikauplu-

sest.

Kõrval asuva Rademari
spordipoe müüja Krister Kallas ütles, et suurim nõudlus
kelkude järele oli vahetult enne jõule ja jaanuari keskpaigas. «Nüüd meilvalik enam nii
suur eiole ja me eiole neidka
rohkem sisse võtnud.»
Nii nagu Juku mänguasjapoes, müüakse ka Rademaris
eelkõige Stiga kelke. Ka valik
on seal peaaegu sama.
«Kõige paremini on sel talvel läinud tavaline piduritega
ühekohaline kelk. Seevastu
roolikelku on ostetud kehvemini,» märkis Kallas. «Tänavad
olid ju pikka aega puhtad ja
kelgutada sai põhimõtteliselt
ainult Männimäe lumepargis.
Pealegi on rooliga kallim ka.»
Beebikelk maksabRademaris 22 eurot. Roolikelkudehind
ulatub 74–104 euroni.Lumeliuguri saab kätte natukerohkem
kui 3 jaliulaua 10euro eest.

Talvevarustust leiab ka
toidupoest
Selveriavalike suhete juhtAnnika Vilu ütles, et Selverites
üleEesti on müügil 23 sortikelke, mille seas on nii beebidele
kui noorukitele mõelduid, nii
plastist kui täispuhutavaid, samuti liugureid.
«Kaupluseti on valik erinev
ning see on tehtudeelmisteaastate eelistuste põhjal. Viljandis
on praegu müügil Stiga beebikelk, Pastkoni liugur, Kroxxy
kelk ja Winter Twisti piduritega kelk,» andis ta ülevaate.
Läbi aegade on kliendidVilu sõnuleelistanudodavaidkelke ja kui soovitakse midagi erilisemat, vaadatakse piduritega
mudelit. «Sealjuures ei mängi
rollifirma nimi. Inimeseduurivad ikka hinda ja funktsionaalsust. Üldjuhul jäävad kelkude

hinnadvahemikku 7–25 euroni,
aga näiteks laadapäevadel
müüsimeneid hinnaga 4,99. Üksikud rooli-ja piduritega kelgud onka kallimad, nendehind
võibulatuda 85 euroni.»
Osas Selverites on Viluütlemistmööda müügil ka eelkõige
noorukite seas populaarsed lumerõngad, mis on kallimadkui
tavalisedkelgud. Neile on pealekirjutatudkasutamistingimused, sealhulgas temperatuurid,
mille juures neid kasutada tohib. Vanast ajast tuntudSalvo
kelke Selverites aga eimüüda.
Maxima kommunikatsioonijuht Erkki Erilaid nentis, et
kui eelmisel talvel müüdikelke paljukogu talve, siis tänavu
kasvas nendemüük hüppeliselt
viimastel nädalatel. Enim on
sealjuures ostetudtraditsioonilisiodavamaid plastist kelke.
«Et Viljandis on meil kahjuksvaid Maxima X kodukauplused, on seal valik väiksem.
Olemas on aga eri suuruses liulauad ning plastist ja täispuhutavad kelgud,» lisas Erilaid.
Ka Rimi turundus-ja kommunikatsioonispetsialist Andrija Lilleoja tõdes, et kliendile
onkelkuvalides kaubamärgist
olulisemhind. «Viljandi Rimis
on praegu müügil vaid liulauad, kuid need ongi sel talvel
populaarsemad kui kelgud,»
lausus ta.

Soome kelke ostavad nii
noored kui vanad
Nii rattaid kui talvespordiva-

rustust pakkuv Joosepi Jalgrattapood sellesttalvest enam tavalisi kelke ei müü. «Neid on
saada igalpool mujalgi,» põhjendas poodi pidav Simmo
Joosep.

Küll aga võib sellest poest
endale soetada Soome kelgu.

Magaziini juhataja Krista Rillo hoiatas, et täispuhutava kelguga mäest
alla laskma minnes tuleb vaadata, et teele ei jääks ette mõni terav oks
või kivi ning igaks juhuks on mõistlik pähe panna kiiver. 2 ELMO RIIG
×

«Oleme Kickbike kelke müünud kolm või neliaastat. Alguses olid nad uued ja huvitavamad ning uudistajaid oli palju.
Nüüd on huvi natukeneväiksemaks jäänud,» tähendas Joosep.
Poes müüdavad Kickbike
firma kelgud maksavad olenevalt suurusest 139 ja 119 eurot.
«Ma olen kuulnud, et Soome
kelke müüakse ka 40–50 euroga,aga ju siis on asi kvaliteedi
erinevuses.»
Joosep tõi näiteks, et niisuguseid saabkasutada kalamehekelguna sellel on küljes ka
tross, millega saab jääpuuri
kelgu külge kinnitada. «Eks ta
olegi hea rohkem kalameeste
jaoks. Maal on aga vanematel
inimesteltalvel sellega heakas
või poeskäia.»
Tallinna tänaval asuvast
Magaziinist võib muu hulgas
leidakelgu, mis näeb välja nagu paat ning kuhu mahukspeale kas või terve perekond. Selle hind on 37 eurot.
Kui teistestpoodidest pole
sel talvelroolikelke eriti oste–

tud, siis Magaziinis on see juhataja Krista Rillo sõnutsi olnud üks menukamaidkaubaartikleid. «Neid osteti hästi ka
jõuludeks,» tähendasta.
Roolikelgu hind on Magaziinis 28 eurot. Värvivalikust
on järel ainult roosa.
Rillo ennustas, et küllap tekib kelkude järele suurem
nõudlus vastlapäeva aegu ning
siis võivad populaarseks osutuda mitmesugused liugurid, sest
nendega on hea mäest alla lasta ja nendehind on madal, ulatudes 1 eurost 1,60euroni.
«Meil olisaada ka kaht sorti täispuhutavaid kelke, kuid
odavamad on juba otsas. Nendega sõites peab vaatama, et
teele ei jääks teravaid oksi või
kive, ning soovitatav on pähe
panna kiiver,» lisas Rillo.
Poisid eelistavad tema tähelepanekut mööda auto-, tüdrukud aga Tuhkatriinu pildiga
kelku. Sellise eest tuleb välja
anda 17,90 eurot. Klassikaline
Soomekelk maksab sellespoes
54 eurot.
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KRISTIINA
ALLIKSAAR:
suudan teha koostööd
peaaegu kõigi inimestega
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Alles teist nädalat ametis olev Ugala uus juht
Kristiina Alliksaar peab
leidma lähiajal mitu olulist töötajat, käivitama
teatrihoone remondi ja
tagama majas hea tööõhkkonna.
Kristiina Alliksaar, kui kurssi te end selle lühikese aja
jooksul Ugala probleemidega

viinud olete?
Kiireid küsimusi on tulnud järjest nii palju lahendada, pidadakoosolekkoosoleku otsa,nii
et suurt pilti eiole ma veelkätte saanud.

Konkursiga ei pruugi tugevaidkandidaate tulla.Kas otsite sobivat inimest ka oma
käe peal?
Loomulikult ei välista konkurss, et ma räägin mõne sobiva kandidaadiga otse japalun
talkonkursil osaleda.
Kas silmapiiril on juba keegi?
Tunnistan, et mõtted ühe või
teisepotentsiaalse kandidaadi
ümbertiirlevad.
See on üsnakeeruline, sest
pink on ikkagi võrdlemisilühike. Kogen järjest, et noored
kardavad võtta suurt vastutust,
pigem eelistatakse töötadalihtsalt lavastajana. Nad ei pelga
üldse Viljandit, mis on elukeskkonnana noorele perele
väga õdus ja sobiv.Küsimus on
ikka vastutuses see kohutab
inimesi. See, et Ugala on viimasel ajal alt läinud, süvendab
teadmist, et nüüdei tohi enam
alt minna, jahirmkasvab veelgi.
–

Pärin lihtsalt uudishimust,
mis küsimused need on. Ehk
toote mõne näite.
Näiteks kõik uuslavastustega
seonduv:kokkulepped trupiga,
võimalik külalisesinejate palkamine, dekoratsioonide tellimine.Kui Eestist ei saa, tuleb
koos lavastusjuhi ja kunstnikuga otsidasobivkoht, kust saab,
leida maksmisvõimalused ja
lahendada tolliformaalsused.
Praegu lavastab Taago Tubin briti draamakirjaniku Abi
Morgani näidendit «Lovesong».
Tundub uskumatu, aga suhteliselt lihtsad lavakujunduse detailid peame tellima USA-st,
lähemalt pole võimaliksaada.
Läinud nädalal lõppes Ugala
loomingulise juhiMargus
Kasterpalu aeg selles ametis.
Kuidas uue inimese otsingud
lähevad?
Arutasime majas päris hoolega, millised nõudmised meil
uuele loomingulisele juhile on,
ja uurisime ka teiste teatrite
kogemusi. 3. veebruarist on
konkurss välja kuulutatud.See
kestab 30. märtsini, et inimestel oleks võimalik rahulikult
kaaluda, käia vaatamas meie
truppi ja maja ning mõelda,
mismoodi kõik võiks edaspidi
välja näha.

Kas uus loominguline juht
peab olemakindlasti noor?
Kas näiteks Elmo Nüganeni
vanus välistab võimaluse seda kohta saada?
Ei välista, lihtsalt mu enda
mõtted liiguvad rohkem oma
eakaaslastetasandil.
Kui teil on võimalikvalida
kahe kandidaadi vahel, kellest ühega sobite inimesena
suurepäraselt, teisega mitte
eriti, aga ta on loominguliselt
võimekam, siis kumma te valite?
Ütlen ausalt, et neid inimesi,
kellega ma üldse ei suuda
koostööd teha, on väga vähe.
Nii et ilmselt valiksin loominguliselt võimekama inimese.
Ega teil endal lavastajaambit-

sioone ole?

Ei, kahtlemata mitte!
Praegu on Ugalas lavastajana
palgal vaidTaago Tubin. La-

vastajaks nimetaksin ka näitlejapalgal olevat ValloKirsi.
Kas sellest piisab?

ISIK
Kristiina Alliksaar
•

•

•

•

•

•

Lõpetanud Jakobsoni gümnaasiumi majandusklassi ja
Tallinna tehnikaülikooli ärijuhtimise erialal.
Cum laude diplom kultuuriakadeemia kultuurikorraldu-

se erialal.
Kultuurikorralduse magistri kraad teatri-ja muusikaakadeemiast.
Töötanud pärimusmuusika keskuses, firmas BDG Kontsert, Tallinna filharmoonias.
2007. aastast Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud.
27. jaanuarist Ugala teatri juht.

Allikas: Kristiina Alliksaar

Majas on lavastajapotentsiaali
veel.Lavastanud on JanekVadi, Tanel Ingi, Marika Palm ja
Adeele Sepp.
Oleme arutanud,kuidas asi
kõige paremini toimib:kas nii,
et teatris on mitu lavastajat,
kelle käe all saab lavaküpseks
suurem osa uusrepertuaarist,
võikutsume peamiselt külalislavastajaid, kes toovad majja
uut hingamist. Võimalused on
erinevad.
See jääb ilmselt uue loomingulise juhi otsustada.
Ugala on teadaolevalt ainus
repertuaariteater, kus pole

kunstnikku.
Kunstniku puudumine on murekoht küll. Tühimiku on täitnud majasisene andekus, peamiselt olemesaanudkasutada
Oleg Titovi kunstnikukätt, aga
sügiseks tuleb leida püsivam
lahendus.
Milline on teie hinnangul
Ugala majanduslik olukord?
Mäletatavasti oli selle halb
seis teatri nõukogu esimehe
Kalle Jentsi etteheide eelmisele juhtkonnale.
Päris hädas me omadega ei ole,
saame hakkama, aga kõik otsused, nii repertuaari kui kõige
muu kohta, tuleb põhjalikult
läbimõelda. Näiteks suveks ei
saa me mingil juhul endale lubada miinusprojekti. Peame
hoolikaltkaaluma iga väljaminevat eurot japingutama selle
nimel, et publik teatrisse tuleks.
Viimasel ajal on olnud vähe
uuslavastusi.
Arvan, et Ugala-suuruse teatri optimaalne uuslavastuste
arv hooaja jooksul võiks olla
10–12.
Millised praegu repertuaaris
olevad etendused saali täis
toovad?
Publikut meelitab lastelavastus «Arabella». «Y-generatsioon» on järjestvälja müüdud,
see meeldibnoortele.Hästi läheb «Sajandil»,aga seda mängitakse vähe. Endiselt on meie
publikumagnetid «Mee hind»
ja«Meeste kodu». Olenkindel,
et ka viimati välja tulnudlavastusest «Kahe isanda teener»
saabkassatükk.
Uue juhitulekuga vahetub
sageli ka osa töötajatest.Kas
teil on selles vallas mingid
plaanid?
Praegu eiole ma teinud ühtegi
otsust, etkeegi peaks lahkuma.
Vaatame, kuidas maja töötab,
mis on kitsaskohad, millised on
meie eelarvelised võimalused
inimesi juurdepalgata.
Viimasel ajal on Ugala üsna

Ugala juht Kristiina Alliksaar kinnitab, et sügiseks on pilt selge ja ametis nii teatri loominguline juht kui ka
kunstnik. Järgmise hooaja repertuaari kujundamine ei ole lihtne, sest majas käib sel ajal remont.

suletud olnud, ka ajakirjanikele.
Ma ise tundsin publiku hulgas
olles väljastpoolt tõepoolest
puudust avalikest suhetest.
Ilmselt see on üks kitsaskoht ja
olen selle arvamuse juba välja
ka öelnud.Meil tulebleida hea
avalike suhete juht või majas
töö nii ümber korraldada, et
selline inimeneoleks.
Varsti läheb suureks renoveerimiseks. Kas teatrijuhile tuleb toeks ka mõni ehitusspetsialist?
Meil on kokkulepe Endla teatri haldus-ja tehnikajuhi Roland Leesmendiga, kes on olnud viimastel aastatel kõigi
Eesti teatrite ümberehituste
juures. Tema on nõus appi tulema.
Minu kindel soov on luua
Ugalas töörühminimestest, kes
seda majakõige paremini tunnevad. Kui hakkame arhitektidega läbi rääkima ja tegelikke

plaane joonistama, siis need
inimesed, alates inspitsiendist
ning lõpetades lavastusjuhiga,
oskavad kõige asjalikumat nõu
anda.

Kunas ehitus algab?
2015. aasta juunis pärast rahvusvahelisi hansapäevi, nii et
2015/2016. aasta hooajal töötab
Ugala oma majastväljas.

Hoone laiendamise mõtet vist
enam ei ole.
Ei, küll aga on plaan luua majja rohkem mängupaiku. Kuidas kõik täpselt läheb, selgub
siis, kui saame oma mõtetele
numbrid külge. Rahasumma
onkindel see onkümme mil-

Kust te esinemiskohti leiate?
Mängime rohkem üle Eesti ja
püüame leida Viljandist kõikvõimalikke saale, kus mängida,
alates kirikutest ja lõpetades
raamatukoguga. On pärimusmuusika ait, Sakala keskus,
lennukitehas, miks mitte ka
kultuuriakadeemia must saal.
2016. aasta augustis peaks

–

jonit eurot ja sellega peame

toime tulema.
Eelistused on teada: suur
lava koos keerulise tehnikaga
peab korda saama, väikest saali peaks paremini kasutama ja
oluline on leida majja juurde
mängupaiku, näiteks seesama
suur lava võiks olla kohandatav black box’iks.
Me ei saa üleegaümberka
sellest, et teatrihoone peab
vastama päästeameti nõuetele.

remont lõppema.

Kas teie tööleping siis veel
kestab?
Jah, see on sõlmitud kolmeks
aastaks.
Siis saate selle ilusa hoone
avamisel osaline olla.
Ma ei plaani sellega piirduda,
tahan renoveeritud maja ka
käima lükata.

MAAELU
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Praegu on
parim aeg
metsa teha
Maal ringi sõites võib siin
ja seal tee ääres puude vahel märgata mürakaid masinaid ning silmahakkavad
ka pikad väljaveohaagised.
«Praegu on metsateoks
kõige parem aeg,»ütles riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Viljandimaa
metskonna metsaülemElor
Ilmet ja lisas, etka RMK-s
käib töö täie hooga.
Tema sõnutsi ei juhtu
just tihti, et maa enne lume
tulekut ära külmub, sel talvel aga niimoodi läks. «Sobilik on ka praegune lumikate: suur lumi takistaks ja
sulataks maa üles.»

See masin
on hea ennekõike energiapuidu tegemiseks.
HEINO TÜRK,
osaühingu Agrosilva
Kaubandus juhataja
Paistus registreeritud
osaühingu Agrosilva Kaubandus juhataja Heino
Võsagiljotiin sobib suurepäraselt energiavõsa tegemiseks.
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MASIN

Kui võsagiljotiin oleks väiksem,
võiks sellega lilligi ulatada
nema. Nii oli masinamehelvahepeal tegemist, et need ikka
korralikult lõugade vahele tagasi saada. Lõpuks see õnnes-

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kusagil Karksi ja Viljandi valla piirimail ragistas suur masin võsa maha võtta: tegi oma kuuehambalise suu lahti ja
haaras noored lepad
justkui lillekimbu lõugade vahele.
«See onkogumisfunktsiooniga
võsagiljotiin,» märkis mees,
kes masinat kabiinist juhtis.
Too mees oli Marko Muru,
kes oli Viljandimaale tulnud
Valgamaa osaühingust AAB
Ekskavaatorid. «Mis sa teed,
kui ettevõttel on kinnistud siin
maakonnas ja tahetakse seda
tööd teha,» kostis ta küsimuse
peale, kuidas siis Valgamaa
mehedmeie võsa endale võtavad.

Punt pundi järel hunnikusse
Masinaalumistehammaste vahel asuv giljotiin võtab puid
maha pundikaupa. Kui punt juhile liiga väike tundub, saab
selleuuesti koguda.
«See võsa läheb hakkpuiduks, ma arvan. Milleks
muuks?» pakkus MarkoMuru.
Eestis on võsagiljotiine tema teada üpris vähe ja endagi
käsutusse sai ta selle alles hiljuti.
«Eks ta praegu õppimise

tus ja giljotiin sülgas lepad

teiste kõrvale maha.
«Külma sellega töötamiseks oodata pole vaja,» märkis
Muru.Lintjalgadel masina võinuks tema sõnutsi metsa lasta
ka möödunud aasta vesisel detsembrikuul. «Ilm ei tähenda
mulle miskit, sedatööd võib teha aasta ringi.»

Masin köitis möödujaid

Valgamaa metsamees Marko Muru sai Karksi kandis võsa mahavõtmiseks enda käsutusse uue võsagiljotiini.

asi ole.Umbes nädalaega tagasi alustasin,» nentis ta ja lisas,

et Viljandimaa lepavõsa ongi
tema esimene objekt.

Palve peale oma töödpisut
kirjeldada lausus Muru: «Normaalne. Justkui lillekimpu korjaks ja ulataks edasi, ainult et
lillede jaoksonsee masin liiga
suur jaanda pole neid kellelegi.»
Nii läks järjekordnemaharagistatud amps võsa peenikeste leppade hunnikusse.

Õigupoolest nad nii peenikesed olema ei peakski. «Ma
usun, et ka 30 sentimeetrit läbimõõtu ei ole mingi probleem,» tähendasMuru.«Peenikese puuga läheb rohkem aega. Kui on suurem mets, saab
kindlasti hõlpsamini.»

Võsagiljotiin ilmast ei hooli
Marko Muru lükkas taas masina käima. Suurtmürinat sellega ei kaasnenudki. Kui aga

koppa

meenutav

giljotiini

pea võsa haukas, kostis vali ra-

gin.

Mahalõigatud puud jäid
keskmiste hammaste külge rippu. Ülemised ja alumised avanesid taas. Ikka selleks, et
saaks järgmiseampsu haarata.
Jälleragin.
Nii see puupunt ühakopsakamaks kasvaski. Kui aga liiga
suur suutäis võtta või siisei saa
sedakorralikult hammaste taha, hakkab osa puid välja tolk-

Sakala reporter ja fotograaf
polnud ainsad, kes sel jaanuaripäeval tee ääres töötavat
huvitavat masinat vaatama
jäid. Nii mõnigi, kes autoga
mööda sõitis, pööras pead, et
asjast sotti saada.
«Ma kujutan ette, et päris
paljud pole sellist asja näinud,» ütlesMarko Muru muiates ning jätkas siis tõsisemalt:
«Väljavedaja tuleb kohe, kui
meie lõpetame.»
Peenikest võsa jäi kinnistult veel võtta. «Sinna alla teeni ja sealt see nurk ka veel,»
lausus MuruKarksi-Nuia poole osutades. «Eks nädala lõpuni läheaega.»
Igatahes tänaseks päevaks
on see töö tehtud. Metsamasin
enam möödujate pilku teeveerde ei kisu, kui hämmastust ei
tekita just tühjus, mis jäi järele umbes nädalaga mahavõetud lepavõsast.

Türk õhkas keset kiiret tööaega traktoriroolist, et need
ilmaolud on metsateoks ju
suisa ideaalsed. Temal oli
parasjagu käsil suurema
metsa tegemine, aga ta teadis rääkida ka võsagiljotiinidest. «AgrosilvaKaubandus vahendab samuti sääraseid masinaid, peamiselt
Rootsi, aga ka Soome firmadelt.»
Türgi jutu järgion võsagiljotiinid Põhjamaades kasutusel olnud juba päris
pikka aega, Eestisse onnad
aga tulnud viimase paarikolme aasta jooksul.
«See masin on hea ennekõike energiapuidu tegemiseks niisuguste langetuspeadega on võimalik
maha võtta peenemat puitu,» selgitas ta.
Samas on võsagiljotiine
mitut sorti. «Meil on rohkem liikvel need, mille päritolumaa on Soome. Seal
tehakse neid hästi palju.
Mõni on ka Rootsist,» lisas
Türk.
Küsimise peale, kas
Eesti turule on viimasel
ajal tulnud teisigi uut sorti
–

vastas
metsamasinaid,
Türk, et mingisuguseid

uuetüübilisi masinaidpole.
«Vähemalt need, mis meil
on, on jubaaastaid turul olnud.» (Sakala)

Masina kuueharulisest suust
on näha, et giljotiin paikneb
kõige alumiste harude vahel.
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VABA AEG
ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

NALJAD

TEATER
Viljandi nukuteatris etendub täna kell 11 «Hiir, mutt ja langev
täht». Lossi tänav 31. Tel
433 4295 ja 5341 9815.

Mees istub bussis jamõtleb:
«Naine nõid, sõbrad jobud, ülemus idioot, töö
saast, elu pask...» Mehe taga seisab ingel, kirjutab
kõik üles ja mõtleb: «Millisedkummalised soovid ja
mis kõige imelikum iga
päev üks ja sama! Aga pole
midagi teha, peavad olema
täidetud.»
–

–

–

–

–

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

–

Karlsson tukub oma töölaua
taga. Osakonnajuhataja läheb mööda jateebtalle märkuse: «See pole küll kellegi
kord, magada töö ajal!»
«Aga ma ei teegi seda.»
«Mida te ei tee?» «Maei
tööta, vaid lihtsalt magan.»

Pärimusmuusika aidas astub täna kell 19 üles Jan Uuspõld
stand-up-etenduses «Miks mina?».Tasuja puiestee 6, Viljandi.
Tel 434 2070.

–

–

Ugalas etendub täna kell 19
«Idioot». Vaksali tänav 7, Viljan-

–

di. Tel 433 0777.

KINO

SIIM

«Doktor, mismind nüüd ees
ootab? Operatsioon?Amputeerimine?» «Ma ei saa teile kõike ette ära rääkida,
teil ei ole pärast enam huvi-

VAHUR

–

Sakala keskuses on 5. veebruaril kell 18kinokolmapäev:
«Nümfomaan» I ja II osa. Film
on alla 16-aastastelekeelatud.
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses linastub 5. veebruaril kell 19
Eesti film «Riigivargad». Pilet 2
eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

KONTSERT
Kohvikus Fellin on täna kell 20
džässiklubi: Sofia Rubina, Jason
Hunter ja Villu Veski projekt.
Kauba 11/Tasuja plats 1, Viljandi. Tel 435 9795.
Sakala keskuses on 6. veebruaril kell 19 kontsert sarjast
«Meistrite akadeemia». Esineb
tšellokvartett C-Jam. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Sakala keskuses esinevad 7.
veebruaril kell 19 Tanel Padar
ja Taavi Valm kontserdiga «Laulud sõpradele». Tallinna tänav
5, Viljandi.
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/Tasuja plats 1, Viljandi.

ÜRITUSED
Viljandi linnaraamatukogus algab kell 11 pisipõnni pooltund.
Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.
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. Posti tänav 24, Viljandi. Info tel 5349 2361.
Viljandi Jaani kirikus on kell 12
keskpäevapalvus koos armulauaga. Pikk tänav 6. Tel

433 3000.
Viljandi spordihoone kohvikus
leiab täna kell 17.30 aset mälumäng. Vaksali tänav 4. Tel

435 1574.
Viljandi vallavalitsuse ametnikud kohtuvad elanikega täna

Sakala keskuses etendub VAT Teatri lavastus «Rekvisiitori tähetund», kus Lauri Saatpalu kehastatav nimitegelane esitleb publikule oma mitmekülgseid andeid ja annab aimu teatrielu põnevatest telgitagustest.
kell 17.30 Ramsi vaba aja keskuses.

tada maja lahtioleku aegadel.
Tallinna tänav 5, Viljandi.

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,

Paistu raamatukogu fuajees
saab vaadata Rait Killari fotonäitust «Lapimaa talv». Näitus
on avatud 16. veebruarini ja seda saab külastada raamatukogu
lahtioleku aegadel. Raamatukogu tee 2, Paistu.

Viljandi.

Karksi vallakultuurikeskuses on
7. veebruaril kell 18 noorte
tantsukonkurss «Move your body». Ansambel Ska Faktor. Pilet
5 Viljandi maantee 1,KarksiNuia.
.

Saarepeedi rahvamajas on 8.
veebruaril kella 12–18 Viljandimaa line-tantsupäev. Tantsime,
sööme suppi, puhkuseks mõned
etteasted. Kohapeal tantsujalatsid ja -riided Signelt. Tantsupäevale vajalik eelregistreerimi-

ne Maie telefonil 5561 8917.

Karksi vallakultuurikeskuses on
8. veebruaril kell 14 «Õhtu ombudsmaniga», mille teema on
maainimeste mõjukuse tõstmine, parandades nende põhiõiguste tundmist. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kõpu spordihoones leiab

8. veebruarilkell 21 aset retro
klubiõhtu. 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.
Viljandi linnaraamatukogu laste-

osakonnas kestab 20. veebruarini XII «Nukitsa» konkurss tule
vali parim lastekirjanik ja parim
lasteraamatu illustraator. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
–

Tarvastu raamatukogu näituse
saalis on 7. veebruariniEnno
Alliku maalide näitusmüük, mida saab külastada Tarvastu raamatukogu lahtioleku aegadel.
Lisainfo telefonil 436 6262.

tav.»

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata HeldurLassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

Sõjaväesrivistatakse reamehed üles.Kindral räägib, et
on pakkuda üks töö väga laisale sõdurile, ja kes seda ta-

hab, astugu samm ette. Kõik
peale ühe astuvad pika sammu ette. Kindral küsib, miks
tema ei reageerinud. Sõdur
vaatab tallepikalt otsa ja ütleb: «Ei viitsinud.»

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Armiida, Arma, Armi, Miida ja
Meida.

Kord andis mees oma pojale nõu, et kui too tahabkaua
elada, peab ta igal hommikul maisihelveste peale natuke püssirohtu raputama.
Poiss tegigi nõnda ja elas
93-aastaseks.Kui mees ära
suri, jättista endast maha
14 last, 24 lapselast ja38
lapselapselast ja viiemeetrise augu krematooriumi
seina.
Mees tuleb koju, täis kui tarakan.
Naine: «Kus sa siis
nüüd ringi aelesid, vana siga?»

Mees: «Sa ei usu, kallis.
Astun, astun, äkitselt tuleb
nurga tagant auto ja sõidab
mu pikali. Ärkan lõpuks
üles, aga siis tulevadhobused ning kohe mulle kapjadega otsaette. 15 minuti pärast ärkan jälle üles, kuid
lennuk oma tiibadega sõidab mind taas pikali!»
Naine: «Valeta aga valeta, vana tõbras!»
Mees: «Kui ei usu, küsi
lõbustuspargist karussellimehekäest!»
Õpetaja: «Ütle, Juku, kes on

sinu meelest teeskleja?»
Juku: «Poiss, kes tuleb
lõbusa näoga

Viljandi raamatukogu kojulaenu-

tusosakonnas on 9. veebruarini
Eesti ajaloomuuseumi rändnäitus «Meie inimesed» ja üldlugemissaalis 5. veebruarini «Kaks
karismaatilist viljandlast: Siim
Mandre 100 ja Anton Suurkask
140». Linnagaleriis on 15. veebruarini näitus «Marimekko
Soome disainiklassika». Tallinna
tänav 11/1. Tel 433 8660.
–

Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis saab vaadata veebruari lõpuni Karksi valla kultuurikeskuse käsitööringi tööde näitust. Teise korruse fuajees saab
kuu lõpuni näha pilte fotokonkursilt «Avasta Mulgimaad». Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

Suusareisid Gruusiasse
28.02.–08.03.2014 4 vaba kohta
07.–15.03.2014 4 vaba kohta
14.–22.03.2014 8 vaba kohta
Hind al 785 €
–

–

–

Kondase keskuses on 1. märtsini
üleval «Evald Okase graafiline
teekond» ja Eesti keraamikute liidu näitus «80 tassi». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Märtsini on keskus avatud
kolmapäevast laupäevani kella
10–17, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval suletud. Pikk
tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus
on avatud märtsini. Johan Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

NÄITUSED

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

Sakala keskuses on 24. veebruarini avatud metsavendluseteemalinenäitus «Metsavennad!». Väljapanekut saab külas-

Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata Enn Loidi fotonäitust «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41, Viljandi.

KULTUURI-JA MAITSEELAMUSTE REISID
Hiina ringreis: 5 Hiina pealinna ja
11 UNESCO kultuuripärandi objekti
07.–29.05.2014, hind 1990 €
Prantsusmaa: kultuuri-ja
maitseelamuste reis Normandiasse
17.–24.05.2014, hind 1190 €

Itaalia: maitse-ja kultuurielamused
Sitsiilias ning Rooma suurlinn
04.–11.06.2014, hind 1290 €
Prantsusmaa: maitseelamuste
reis Lõuna-Prantsusmaale
20.–27.09.2014, hind 1190 €

Eripakkumine!

Individuaalreisid Lõuna-Prantsusmaale Nizzasse juunis,
juulis ja augustis. Lend 7 ööd köögiga stuudiokorteris
Inglaste Promenaadil, hind al 570 €.
+
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100:103Korvpallimeeskond
100:103

SPORT

AP Mets pidi pühapäeval Viljandi spordihoones peetud Eesti meistrivõistluste teise liiga vahegrupi
turniiri kohtumises lisaajal vastu
võtma 100:103 kaotuse klubi
Hito teiselt meeskonnalt.

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

Rattaklubi
ootab
ühisele
uisusõidule
Viljandi rattaklubi korralduselsaab neljapäeval Vil-

jandi järvel teoksööuisuta-

mine, mis on pühendatud
Ants Antsoni olümpiavõidu
50. aastapäevale.
Kell 20 algaval üritusel
annab treener AntsKuusik
uisutamisõpetust jaAdavere uisutajad näitavad oma
oskusi järve 400-meetrisel
ovaalil. Üritus lõpeb kell
21.15algava ilutulestikuga.
Korraldajate sõnul on
uisutamisõhtu osalejatele
prii, ent oleks tore, kui inimesed võtaksid peale hea
tuju kaasa taskulambi.Korraldajad lubavad omalt
poolt üllatusi. (Sakala)

a

Viljandi spordikooli naiskond teeniskodulinnas peetud Eesti võrkpalli liidu karikavõistluste finaalturniiril kindla esikoha, loovutades konkurentidele viiest kohtumisest vaid ühe geimivõidu.
LAURA LUIK

Viljandi
Tulevik alistas
Nõmme Kalju
duubelkoosseisu
Viljandi Tuleviku meeskond alistas pühapäeval
Tallinna jalgpallihallis 3:0
NõmmeKalju duubelkoosseisu.
Viljandlaste skoori avas
KristenKähr kohtumise 32.
minutil. 78. minutil kasvatas Roger Teor Tuleviku
edu kahele väravale ning
neli minutit hiljem läks
mängu viimane tabamus
kirja vastaste omaväravana.
Viljandi meeskonnale
oli see neljas hooajaeelne
kontrollkohtumine. Varem
on ta alistanud 1:0 Premium-liigas mängiva Narva
Transi 1:0 ning 2:1 uuest
hooajast esiliiga tugevamasse gruppi tõusnud Pärnu Linnameeskonna. Samution Tulevikul kirjas 1:1
viik Rakvere Tarvasega.
(Sakala)

VÕRKPALL

Naiskond lõi kodusaalis
platsi kenasti puhtaks
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Viljandi spordikooli võrkpallinaiskond alistas nädalavahetusel kodulinnas kõik viis vastast
ning tagas endale hooaja teise kuldse karika.
Reedest pühapäevani peetud
Eesti võrkpalli liidu U-20 klassi tütarlastekarikavõistluste finaalturniiri täiseduga lõpetanud Viljandi naiskond loovutas ainsa geimi 3:1 võidumängus VK Täht Tallinnale.
Juhendaja MerleKeerutaja sõnulnäitas võistkondilusat
ja võitluslikku võrkpalli. «Me

mängisime võistkondlikulthästi, kõik toimis kenasti. Kõik
pingutasid ja võitlesid,» oli ta
õpilastega rahul.
Võidunumbrid olid küll
muljetavaldavad, ent nagu
treener tunnistas, ei läinud
kõik sugugi nii ladusalt, kui paberiltpaistab. «Eks meilolnud
ka ärevamaidhetki. Minu arvates olime jännismängus Saaremaaga,ehkki tüdrukudise olid
teist meelt,» kõneles ta.
Kahe võistluspäeva järel oli
nii Viljandi kui Võru naiskonnaltabelis täisedunelivõitu ja
seega otsustas turniiri üldvõitja nende omavaheline mäng
pühapäeval. Esikohamängus
viljandlannad Võru võistkonnale võiduvõimalustei jätnud,
alistades ta 3:0 (17, 19, 18).

VÕISTKOND
Viljandi spordikooli U-20 naiskond mängis koosseisus
•

•

Kamilla Selina Lepik, Mari Teder, Eve-Liis Teder, Merili
Lellep, Kaidi Toom, Kristiine Miilen, Renate Pikk, Kadri
Siro, Ragne Dimitrijev, Kadri Puu jaLoora Orav.
Naiskonna treener on Merle Keerutaja.
Allikas: Eesti võrkpalli

Pronksmedali eest mängisid pühapäeval Kohila VK ja
Saaremaa SK. Nagu finaalis,
lõppes seegi kolme geimiga. 3:0
võit kindlustas Kohila esinduselekolmanda koha, Saaremaa
jäi neljandaks. 5. ja 6. koha
mängus alistas Tartu Kalev 3:1
VK TähtTallinna.

Turniiril osalenud võistkondade juhendajad valisid
võitjate koosseisust nelja parima mängija sekka Kadri Siro.
Tänavuse hooaja teise võidu saavutas Viljandi spordikooli U-20 naiskond oktoobris
Eesti karikavõistlustel.

Sakala esindused jätkavad neljandal positsioonil
MadisLuik
madis.luik@ajaleht.ee

Kolm vooru enne Eesti võistkondlike meistrivõistluste põhiturniiri lõppu hoiavad lauatenniseklubi Sakala mees-ja
naiskondomas liigas neljandat
positsiooni. Naiskond on endale taganud ka pääsu play-off-i,
meeskonna püüd jõuda nelja
tugevama sekka sai nädalavahetusel väikese tagasilöögi.
Meistrivõistluste kolmas
mängupäev leidis naiskondadel ningkõrg-, esi-ja teise liiga
meeskondadel aset Tallinnas
Kristiine spordihallis. Kolmanda liiga meeskonnad võtsid
mõõtu Sürgaveres ning neljas
liigapidas omakohtumisi Harjumaal Haibas.

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,
Liivia Tohvelmann 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

Viljandi Sakala / Bed Factory Swedeni naiskond mängis
seekord koosseisus Julia Kirpu, GetterPõru, GerleValgenberg jaBirgit Varrik.
Viljandi esindusalistas 4:0
Nõmme spordiklubi ja PärnuJaagupi klubi ning 4:1 Maardu
klubi esinduse. Kuigi põhiturniiril on pidada veel kolm
kohtumist, on ta endale koha
play-off’is juba kindlustanud.
Meeste kõrgliigas mängiv
Sakala esimene meeskond
koosseisus Kert Villems, Rivo
Saaremäe, Huy Chau Dinh ja
Timo Teras võitis neljast matšist kolm. Viljandlased alistasid 4:0 Tartu Pipo, 4:2 Rakvere
Pinxi ning 4:1 Mustvee LTK.
Kahjuks tuli 2:4 kaotus vastu

võtta Narva klubi Narova
meeskonnalt.
Sakalaklubi juhiPeeter Allikoja sõnul võib Narvalt saadud kaotus anda meeskonnale
tagasilöögi põhiturniiri järel
peetavasse play-off-ringi pääsemisel. Ehkki põhiturniiril on
pidada veel kolmkohtumist, on
Sakala meeskonnal ees mängud liiga liidritega, kelle alistamine eeldaks temalt omajagu eneseületamist.
Praegu on Viljandi võistkond tabelis 18 punktiga neljandal kohal. Kõrgliiga liidril
TallinnaKalevil on kogutud 22
punkti. Teisel kohal paikneval
Maarduesindusel on 21 jakolmandalreal oleval klubi Pingpong esindusel 19punkti.
Eriliselt must päev oli see-

kord Sakala klubi esiliiga esindusel.«Sisuliselt varumängijatega võistelnud Sakala teine
esindus kaotas kõik nelikohtumist,» nentis Peeter Allikoja,
kelle kinnitusel hoiavad viljandlased esiliigas praegu
viiendatkohta.
Võistkondlikemeistrivõistluste teises liigas mängiv Suure-Jaani lauatenniseklubi Lehola 2005 meeskondsai Tallinnas kaks võitu ja kaks kaotust
ning jagab praegu 16punktiga
neljandat kuni kuuendat kohta. Kolmandas liigas osalev
Suure-JaaniLehola teinekoosseis pidi seekord leppima nelja kaotusega ning on praegu
kuuendal kohal.
Peeter Allikoja jutu järgi
tekitas omamoodi elevust

Sakala neljanda liiga meeskonna nii-öelda uus mängija. KunagiseSakala kõrgliiga esinduse liige Margus Susi tegi Sakala / Bed Factory Swedeni meeskonnas suurepärase mängu
ning võitis kõik vastased ülikindlalt.
Sakala / Bed Factory Sweden lisas tabelissekolm võitu
ning on praegu neljandas liigas
kolmandalkohal.Samas liigas
mängiv Suure-Jaani Lehola
2005 meeskondvõitiskaks kohtumist ja kaotas ühe kohtumise ning on 12 meeskonna seas
kaheksas.
Eesti võistkondlikud lauatennise meistrivõistlused jätkuvad 29. märtsil, kui peetakse
põhiturniiri viimasedkohtumised.

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 8715
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel ja pühapäeval
sündis Viljandis üks
poiss ja laupäeval tuli
ilmale üks tüdruk.

135 AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Aafrikamaalt tulewad sõnumed, et seal Inglastel niisamasugune sõda tulemas,
nagu Aasias Afghanistaaniga.Aafrikas on Zuulurahwa
kuningas Zitüwaio ka Inglaste pärimised tagasi lükanud ja sõawäe, mis 8000
meest suur, piiri peale Inglaste wasta kokku lasknud
tulla. Inglaste ülemkommandör on jälle omaltpoolt
ka Zuulurahwa piiri ligidale läinud, kus ta oma
sõawäega kunni 11. Januarini oodatatahab.

KUULUTUSED
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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

Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,
sanitaartehnilised tööd, süvavee-

TÖÖ

Müüa renoveeritud rehielamu
Suure-Jaani vallas Jäleveres. Tel
5645 8425.

pumpade ning septikute paigal-

Pakun tööd rahvusvaheliste vedude autojuhile. Tel 501 3193.

Ostan maad, metsa.
511 1666.

dus. Tel 521 7415.

Metallkonstruktsioonide ja seadvalmistamine.
Tel
mete
5556 6995, 435 4091.

Ostan maja või krundi Viljandis.
Tel 5656 3682.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

514 5215.
Üürile anda 1-toal keskk korter.

Tel 520 6486.
Üürin välja korteri. Tel 553 8453.

Ostame 1990 2008 a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

MÜÜK

24

/rm.

küttepuud.
Kuivad
507 7342.

Tel.

Ostan erinevaid NSVL-i spordimärke, maksan 15 /tk. Tel
5595 8057.

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

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

Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.

Ostan lehtpuumetsa/-raiet. Tel
527 5868.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

PÕLLUNDUS

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

Müüa toidukartulit«Laura» 0,25
/kg. Tel 516 5187.
Võtan rendile ja ostan põllumaad. Tel 515 7741.

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.

Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Soodsalt puit-ja turbabriketti,
kuivi kütteklotse (lahtised ja pakitud), kaminapuid. Vedu. Tel
506 8501, 520 2190.

TEATED
Karksi vallavolikogu algatas 16.
jaanuari otsusega nr 38 detailplaneeringu Karksi-Nuias Koidu
tänav 8 kinnistul (suurus 1715
m²), mille eesmärgiks on ehitusala ja ehitusõiguse määramine
koos tehnosüsteemide ning -ra-

LEO ARIKAS

29. XI 1927 – 29. I 2014
Leinavad omaksed.

1. II 2014

Sügav kaastunne omastele kalli

EKATERINA ALEKSEJEVA

Mälestame endist head töökaaslast

EKATERINA ALEKSEJEVAT
Siiras kaastunne omastele.

Endised kolleegid Melissist

Südamlik
kalli ema

Ärasaatmine Riia maantee kabelis reedel, 7. veebruaril kell 14.
Urni sängitamine Toome kalmistule.

kaastunne

Piretile

EVE PRITSI
kaotuse puhul.
Aime, Väino, Ene, Helle, Villu,
Linda ja Saima

•

Tel 433 0111

www.pindi.ee
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•

0111

•

•

viljandi@pindi.ee
viljandi@pindi.ee

KAOTATUD

Viljandi vallavalitsuse poolt
ajalehes Sakala 01.02.2014
avaldatud konkursikuulutuses
nimetatud kandideerimise
dokumendid saata hiljemalt
17.02 aadressil Sakala 1, Viiratsi alevik, 70101 Viljandimaa, märgusõnaga «Spetsia-

list» või elektrooniliselt reet.
pramann@viljandivald.ee.

Tasa tunde lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.
Siiras kaastunne Leilile, Olevile
ja lähedastele ema, ämma ja vana-

ema
SELMA-AMANDA RAIDI

kaotuse puhul.
Mälestavad Lehte ja Lembit perega.

Kadunud isane bullterjer Auksi
külast Viljandimaalt, reageerib
nimele Keto. Koer on sõbralik.
Igasugune info oodatud tel
5348 1436, Mirje.
Elu igavene seadus on võitmatu...
Tunneme kaasa Aime Ilumetsale
lähedastega armsa ema
ELLEN SIIRAKU
surma puhul.

Päri Leeklille kaaslased

Mälestame
LEO ARIKAST
Südamlik kaastunne Maiele ja
Tiia perele.

Tartu t 48 elanikud

Merike ja Karin

Tartu tn 11 / Lossi 29

Müüa kinnistu Karksi vallas
Kõvaküla külas. Looduskaunis
asukoht, umbes 2 km kaugusel
Karksi-Nuiast. Krunt 14,4 ha.
Hind 99 800 €.
Siirius Sikka, 5666 5424

jatistega.

Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

–

Müüa kinnistu Viljandi vallas.
Kaunis ja moodne eramu. Krunt
1,4 ha. Hind 145 000 €.
Jüri Ojamaa, tel 5660 8075

Müüa kinnistu Suure-Jaani vallas
Mudistes. Kinnistul asub hoone,
milles on pood, lao-ja abiruumid,
kaks korterit (üp 394,6 m²).
PAKU ISE HIND!
Siirius Sikka, tel 5666 5424

PROMETS OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

Kõigel on kuskil algus, lõpp on kuskil ka.
Kuskil süttimas valgus, teisal on kustunud ta.

kaotuse puhul.

KÜ Köstri 2

Tel

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Ärasaatmine pühapäeval, 9. veebruaril kell 13 Pauluse kirikust
Metsakalmistule.

kaotuse puhul.

Müüa kinnistu Viljandi vallas Aidu
külas. Ajaloohõnguline maakodu,
üp 150,2m². Krunt 3,25 ha.
Hind 29 900 €.
Lily Škurin, 5663 1991

Kuivad küttepuud, kütteklotsid
al 1,50 eurot kott, brikett. Tel
520 2190.
Toores lepp
5563 8552.

Müüa ridaelamuboks Halliste vallas Kalvre külas. Õisu aleviku lähedal, elamus (üp 81,3 m²) on 3
tuba, abiruum ja kelder. Naabriga
ühiskasutuses saun, kõrvalhoone
ja suur krunt (5657 m²).
Hind 22 000 €.
Siirius Sikka, tel 5666 5424

Ostan nõukogudeaegse rikkis kudumismasina. Tel 508 6611.

Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.

Leinavad tütred Ene, Aili, Anu ja Anneli peredega ning Vello.

EVE PRITSI

OST

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

EKATERINA ALEKSEJEVA

Südamlik kaastunne omastele

513 2021.

Müüa majaosa Viljandis Kalda
pst. 1/2-suurune kaasomandiosa
kinnistust (üp 63,1 m²). Kasutuskord seatud. Hoonesse eraldi sissepääs, ainukasutuses garaaž ja
suur aed.
Hind 49 700 €.
Siirius Sikka, tel 5666 5424

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema, ämm ja
elukaaslane

Südamlik kaastunne Annelile
kalli ema
EKATERINA ALEKSEJEVA
kaotuse puhul.
Praegused ja endised
töökaaslased kauplusest Marmen

hind.Tel parim

Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda,
ja kuidas ka paluks,
sa tulla ei suuda.

kaotuse puhul.

Telkas €,lep.

Ostan kuusepalke, tuulemurdu,
metsakuivi palke. Tel 504 1480.

METSAMATERJAL

Küttesüsteemide ehitus, hooldus, remont. www.soojameister.
ee, tel 503 5910.

.

Võtame tööle kogemustega torulukksepa või õpilase. Lisainfo tel
513 8314.

konstruktsioonil. Tel 5556 6995,
435 4091.

Avariiliste autode remont, ost,
vahetus. Tel 522 5696.

Voodrilaud.ee,

OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.
Tel 5347 0972.

Üldehitustööd
vundamendist
lõppviimistluseni, ka metalli-

Autoremont Viljandis. Helistage,
lepime kokku. Tel 5359 8204,
514 5872.

kui3529v

€,

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Teeme erinevaid ehitustöid.
Leiame parima lahenduse ja hinna. Tel 5694 8039.

TEENUSED

Vajan abi 2 korda päevas Riia
mnt 32. Tel 5304 8187.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

5366 9108.

–

EKATERINA ALEKSEJEVA

JA USALDUSVÄÄRNE KINNISVARABÜROO!

Toores lepp 24 must lepp 28
kask 29 kuiv lepp 35 Tel
5650 0514.

Võtame tööle 4–5 saemeest. Vajalik oma varustus ja auto. Töö sisuks metsalangetus, kraavide ja
põldude puhastus. Töö põhiliselt
Abja vallas. Info tel 5345 8630.

Sise-ja välistööd (puit, plaat,
krohv, värv, lakk, õli jne). Garantii. A1 Ehitusviimistlus OÜ, tel

SÕIDUKID

Südamlik kaastunne Enele perega armsa ema

LÄHEDANE

,

Maalritööd. Tel 5904 4016.

Tel

28. IX 1939

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

Olvi laste peredega

Mälestame onu
LEO ARIKAST
Avaldame kaastunnet Maiele abikaasa ja Tiiale perega isa, vanaisa
ja äia surma puhul.
Ilme ja Illar perega

Anneli ja sinu lähedased!
Lahkus meie kallis abikaasa, isa
ja vanaisa

VLADIMIR LEPPIK
6. IX 1936

–

1. II 2014

Leinavad lesk, tütar ja
poeg peredega.
Ärasaatmine neljapäeval, 6. veebruaril kell 14 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Siiras kaastunne armsa isa

VLADIMIR LEPPIKU
kaotuse puhul.
OÜ Isu Tuba

Sinu südamlik soojus
jääb alatiseks meelde...
Siiras kaastunne Leilile armsa ema
SELMA-AMANDA RAIDI
kaotuse puhul.
Eha, Rutt, Leegi, Ly,
Hele, Kristjan ja Valev

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on.
Südamlik kaastunne Leilile perega armsa
SELMA-AMANDA RAIDI
kaotuse puhul.
Tiiu ja Rein
Aeg viib meilt need, kes meile

kallid.
Jääb hinge vaid mälestus nukker
ja hell.
Kallist vanaema
SELMA RAIDI
leinab Gert perega.

Siiras kaastunne omastele kalli
SELMA-AMANDA RAIDI

kaotuse puhul.

Mälestan kallist ema

LINDA LEITENIT
avaldan kaastunnet
vanaema kaotuse puhul.
ja

Einarile

Heino perega

Mälestame head klassivenda
VALDO ROSENBERGI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased Raudna kooli
päevilt

Südamlik kaastunne Vaikile elukaaslase
ANTS NELISE

kaotuse puhul.
Ella ja Jaak

Maie, Henn ja Jaak perega

REKLAAM

12 Sakala

4. veebruar 2014

Sinu vanus on
Sinu allahindlusprotsent

AS Hansa Candle asutati aastal 1996. Meie

toodanguks on

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

Ootame oma meeskonda

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

?

?

?

PRILLIDE TELLIJATELE NÄGEMISE KONTROLL TASUTA
UKU keskuses Tallinna tn 41 Tel 449 4343
?

?

?

OMALT POOLT PAKUME
?

Allahindlus vähemalt -40%

Avatud uus
lasteriiete kauplus

Pakkumine sisaldab: raamid koos ühevaateliste õhendamata,

pindadetaplastikklaasidega +6,00...-6,00 / cyl 3,00.
Pakkuminekehtibkuni 02.03.2014.
Pakkumine ei laieneeksklusiivkollektsioonile.
Just

Pisipere

Sinule sobivad prillid.

uued

Müügil
VILJANDI, Centrum, tel 435 1163

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.

ja

?

?

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.

kasutatud lasteriided

Lisainfo telefonil 524 2660.

www.instru.ee

Uued riided avamisnädalal
Paberlehe lood digilehes
juba SÜDAÖÖST!

10% soodsamalt

www.sakala.ajaleht.ee

TEEMAD
UUDISED ARVAMUS

VABA AEG

ONLINE

PABERLEHT KUULUTUSED

SUUR VALIK MÖÖBLIT.
Tule ja tutvu! Hinnad soodsad.
JÄRELMAKSUVÕIMALUS!

MEIE KAUPLUSED:

Ootame teid külla!
Arkaadia aed 3

ARHIIV

Oleme avatud
E-R 10-18 ja L 10-15

AINULT

VILJANDIS Riia mnt 52
tel433 6029,E-R 9-18, L 9-16, P 10-16
ABJA-PALUOJAS Tiigi 1
tel 436 0158, E-R 9-18, L 9-15
VALGAS Vabaduse 2/4
tel 767 0173

Jr

JÄI

Kõik laotekstiilidest
rooma-ja paneelkardinad

5ÜNOREK
AKNAKATTED

10%

'-p

Aastaalgus
allahindlus -1 o%
Kõik voldikkardinad

mmmm

-

...

Kõik rulood

Kiirematele akr
■

Sooduspakkumised
uni 02.03.2014
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>•

«5

'
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I

tellijatele kingil

V

MÜ3Ü

Kõik alumiiniumribakardinad
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>•

-1 o%

■/V-

Jälgi kampaaniainFot
meie kodulehelwww.sunorek.ee
J>'
Jv
ja Facebookis www.Facebook.com/Sunorek

1

«■

Liivalaia salong
Liivalaia 40, Tallinn
Tel 660 7004
Mustamäe salong

Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel 658 7893

Tartu

salong

Viljandi salong

Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096

Leola 53 (Home Callery)
Tel 434 2033

Pärnu salong
Pikk 11
Tel 44 30 884

Rakvere salong
Rakvere vald
Tõrremäe (Põhjakeskus)
Tel 32 60 558

Kuressaare salong
Tallinna 30
Tel 45 33 306

Jõhvi salong
Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 33 52 015

TÜRIL Tehnika 8
tel 384 8576
RAPLAS Piiri 5-a
tel 489 4453
PÕLVAS Jaama 69-d
tel 799 1489
JÕGEVAMAAL Pauastveres
tel 775 1310

