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Mõistuse hääl ütleb muidugi, et niisugune põhjendus pole punastkrossigi väärt,
aga see jääbkrossitsiklite mürina varju.
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Viljandi maakonna päevaleht

Viljandi Trepimäele
tekib tavatult paks jää

Linn võtab jäähalli lepingu
küsimuses mõtlemisaega

Et tänavuse talve heitlikud ilmastikuolud ei lase Trepimäe läheduses asuvate allikate
veesoontel külmuda, tekib kõnniteele ohtlik liuväli.
LK 4

Mullu sügisel pöördus sihtasutus Viljandi Jäähall linnavalitsuse poole sooviga uisuväljaku
endise omaniku ja linna vahel sõlmitud lepingut muuta. Halli tulevikust on juttu olnud,
aga linn lepingu muutmisega ei kiirusta.
LK 3

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90

¤

See, kuidas te siin mõtlete, on täiesti
vale. See ei vii kuhugi. Kui nii jätkata, on
Viljandis varsti vaid 15000 elanikku.
GÖRAN SJÖHOLM, osaühingu Delux omanik

LK 5

ILM
–3°
Täna on pilves selginemistega ilm. Puhub lõunatuul kiirusega 2–8
meetrit sekundis.Külma
on 1–3 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.10 ja
loojub kell 16.54.

VILJANDIS
Lasteteater näitab
Naksitralle
Täna kell 11mängib lasteteater Reky Sakala keskuses lavastust «Naksitrallidtrallitavad jälle»,
mis on järg eelmisehooaja etendusele.

Esinevad Tanel
Padar ja Taavi Valm

Ettevalmistustööd kestsid enam kui pool päeva, aga autokraana tõstis 14 tonni kaaluva müraka mõne minutiga pealtnäha imekergelt püsti.
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ELMO RIIG

Raamatuesitlus
kontserdil

KRAANATÖÖ

Tarvastu Pisa torn aeti otseks
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Eile pärastlõunal tõsteti suure kraanaga uuele
vundamendile enam kui
15 meetrit kõrge ja umbes 14 tonni raske Tarvastu poldri vaatetorn,
mis juba mitu aastat viltusena suurt tähelepanu
oli pälvinud.
Sellele eelnes poole päeva jagu ettevalmistustöid.Erakorraliselt ehitati maa peal valmis
puidust karkass, mis tõstmise
ajal katust kaitses.

Kraanal nappis toetuspinda
Pärast kõikide kinnituste paigaldamist lõigati senised 12
vaia läbi ning hiiglasliku torni enese tõstmine käis hõlpsalt, otsekui legoklotsi liigutamine.

Täna kell 19astuvad
Sakala keskuse lavale Tanel Padar ja Taavi Valm
kontserdiga «Laulud sõpradele».

Kuni 100-tonnisetõstejõuga
Ithalikraana juht Kalle Kalamees tunnistas, et operatsioon
ei olnudkõige hõlpsamate killast, sest hiigeltõstuki alla jääval poldril oli toetusruumi napilt, kõrval laiusaga jääväli.
«Kõige tähtsam oli kõik
ühendused väga täpseltkinnitada ükski konks ei tohi jääda
lõdvaks,» rõhutas ta.
Tallinnast saabunudKalamees nentis, et torniühest paigast teise liigutamine on talle
üsna tavapärane töö. «Olen
tõstnud vaatetorne ja majakaid, seejuures palju kõrgemaid, isegi kuni 60-meetrisi,»
rääkis ta.
Tarvastu torn oliseni toetunud vaiadele, mis ulatusidkolme meetri sügavusele. Nüüd
toetub see kaheksameetristele
rammvaiadele, mille peale on
valatud 1,1 meetri paksune
raudbetoonplaat.
Pikka ettevalmistustööd ja
torni teisaldamist tunnistasid
peale Sakala ajakirjanike ka
ETV, TV3 ja Delfi töötajad. Kui
–

torn oli paigas ja uudistajad
lahkumas, jõudiskohaleka Kanal 2 meeskond.

Vald nõuab raha tagasi
2009. aastal püstitatud torn
hakkas vajuma 2011. aasta kevadel ningpüsis püsti vaid tänu lisatrossidele. Tänavu jaanuaris kohapeal asja uurimas
käinud inseneribüroo Valgur
Projekt juhatuse liige javolitatud ehitusinsener Jaak Valgur
andis paari nädala järel vastu-

seks, et suure tõenäosusega
polnud enne rajatise projekteerimist tehtud geoloogilisi
uuringuid. Ekspertiisi kohaselt
eiolnud projekteerija arvestanud tuulemõju ega geoloogilist
põhja ning tuul ja jääkergitasidvaiad maast.
Projekti teinud osaühingu
Palk Projekt juhatuse liige
LembitTõns seevastu leidis, et
torni vajumine ei tulenenud
valest projekteerimisest, vaid
sellest, et jää oli kivid tornialt
minemaviinud.Sel põhjusel ei

ole firma nõus katma ka olukorra päästmiseks ettevõetud
töödekulusid.
Tarvastu vallavanemaAlar
Karu sõnul tegeleb hagi esitamisega Viljandi advokaadifirma Normann jaPartnerid.
Vundamendi ja torniga seotud töödetegemiseks kuulutas
Tarvastu vald välja riigihanke
ning sellevõitis osaühing Silindia. Töödeks kulus 35 500 eurot.
Torni rajamise eestvedaja
oli Võrtsjärve sihtasutus.Raha
õnnestus hankida eurofondidest.Ehitas osaühing Almar ja
ehitusmaksumus oli 42 323 eu-

Täna kell 19algaval kaminakontserdil pärimusmuusika aidas esitletakse

raamatut «Äratusmäng
uinuvalerahvamuusikale. August Pulsti mälestusi».

MAAKONNAS
Noorte
tantsuvõistlus
Täna kell 18algab Karksi
vallakultuurikeskuses
tantsukonkurss «Move
your body».

JUUBEL
65

rot.

Viljar

Alar Karu sõnutsi on poldril asuv torn väga tähtisrajatis.
«50 aastat on sellespaigas peetud purjelaagrit. Selles osalejatele on torn oluline maamärk. Samuti onsee hea tähis
teistelepaatidele japurjekatele. Olen mõelnud, et kui puit
aastatega vananeb, võiks selle
asendadametallkonstruktsiooniga, mille tipus helgiks tuli,»
kõneles ta.

Kannel,

judotreener

Torni umbkaudne kõrgus on 15

meetrit
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Krossirada,

mida polnud
ole mingi maja. Ma liht«Seesalteiladusin
telliskividilusasti riita japanin mörti vahele, et
tuul neid ümber ei lükkaks, ning

katsin kivid seestpoolt kipsplaadi
ja tapeediga, sest mul oli vaja ka
neid kuskil hoida. Jakes ütleb, et
ma ei või oma aias ehitusmaterjalivirnade vahele voodit panna ning
seal igal öösel magada?»
Kõlab jaburalt, eks ole?Ometi
väitis Vana-Viritekinnistu omanik
Aivar Moks eilses Sakalas, et kuigi
teiste inimeste meelest on tema
maadele ehitatud krossirada, ladustas ta tegelikult seal lihtsalt tiiki kaevates väljatulnud pinnast. Ja
sellel, et ta koos sõpradega oma
põllul mootorratastega kiirust arendab, ei oleMoksi väitel samuti mingit tähtsust.
Nii et MOKS-skeem Minul On
Kõik Seaduslik. Mõistusehääl ütleb muidugi, et niisugune põhjendus pole punast krossigi väärt, aga
see jääb krossitsiklite mürina varju.
–

Mõistuse hääl
ütleb muidugi, et
niisugune
põhjendus pole
punast
krossigi
väärt, aga

see jääb
krossi-

tsiklite
mürina
varju.

juhtis alles 22. jaaRiigikontroll
nuaril tähelepanu sellele, et
omavalitsusedei tohiks ebaseaduslikku ehitamisttaluda. Ometi kaldubKarksi vald Vana-Viritekrossirada tagantjärele legaliseerima.
Esiteks on säärane teguviis halb
seetõttu, et annab kõikvõimalikele
nihverdajatele julgust edaspidigi
oma plaane ellu viiakehtestatud
korda eirates.Teiseks tuleb silmas
pidada, et kõnealusel juhul häirib
Moksi tegevus vähemalt seitset
naabrit.Kas tõesti peab vald ühe
reegleid eirava maaomaniku seisukohta kaalukamaks kui seitsme seaduskuuleka vallakodaniku arvamust?
Võib-olla on vallavanemArvo
Malingul tõesti õigus ning detailplaneeringu algatamisest keeldumine ei peaks kohtus vett.Kaotajaks jäämine on aga risk, mida omavalitsuseltuleb elanikke kaitstes
vahellihtsalt võtta.

REPLIIK

Raamatupoe kiituseks
Minu

rahakotis jakülEgon
lap ka enamikuteiseestlaste
omas
on
Valdaru
hulgate
liseltkõikvõimalikke
«Sakala»
kliendi-ja sooduskaarte.
433 0053
Suhteliselt tüütu värk: rahakott on juba triiki täis,
samas võimaluskokku hoidainnustab neid kaarte
alleshoidma. Atko kaarte on mulkoguni kaks: bussiga maal
ja linnas sõitmiseks.
Tahes-tahtmataeksin vahetevahel jaesitanvalekaardi.
Paraku on müüjad seda silmatesmõnikord suisasolvunud.
Kuidas ometi võib Selveris pakkuda Rimi kaarti! Või siis
vastupidi.
Seepärast olin paarnädalat tagasi väga meeldivalt üllatunud, kui Rahva Raamatukliendiks saamiseks blanketti
täitesmulle teatati, et eraldikaarti ei antagi ning soodustusi
saabID-kaardialusel.Sama süsteem kehtib õnneks ka Viljandilinnaraamatukogus.
Seega, kõikvõimalike kaubanduskettide omanikud ja
muud mammonajüngrid, tehke järele!

Me ei tee piirilepetega
Venemaale mingit teenet
ME EI TEE PIIRILEPETEGA Venemaale mingit teenet. Selge
piir on meile tähtis julgeoleku
kindlustaja.
Riigikogu kõigi fraktsioonide 2012. aasta oktoobris tehtud
ettepanekust lähtunud ja seitse kuudkestnud konsultatsioonid Eesti-Vene piirilepete
jõustumise võimalusteleidmiseks lõppesid eelmisel kevadel. Üle kümne aasta kestnud
läbirääkimiste tulemusena
2005. aastal heaks kiidetud
tekst on täienenudselgekinnitusega, et lepinguga reguleeritakse eranditultriigipiiri puudutavaid küsimusi. Ei midagi
muud.
Nüüd on võimalus, etkaks
kümnendit kestnud Eesti-Vene
piirilepete ettevalmistamise

Välisministeeriumide vii-

Urmas
Paet
välisminister

Tõik, et
praegune
ajutine
lahendus
on rahuolukorras
töötanud,
ei pruugi
tähendada,
et see töötaks ka
keerulisemates olukordades.

protsess jõuab lõpule ning
kaks naabritsaavad tõepoolest
toimivad lepped.
Piirilepped kõrvuti asetsevate riikide vahel on pigem
reegel kui erand. Rahvusvahelistes suhetes on põhimõte, et
piirid on naaberriikide vahel
ka lepingutega kinnitatud.See
on oluline julgeolekupoliitiline tagatis, et vältidariikide võimalikke arusaamatusi ja vääritimõistmisi nii tähtsal ja tundlikul teemal, nagu on territooriumid. Ja seda nii rahuajal kui
kriisiolukordades.

EESTI EI SAA SIIN OLLA erand.
See, et me olemepraegu suveräänsed kontrolljooneni, mitte
riigipiirijooneni, pole tulevikuvaates mõistlik jasisaldab julgeolekuriske. Just seetõttu ratifitseeris riigikogu piirilepped
ka 2005. aastal.
Meie selge, tulevikku suunatud ja julgeoleku mõttes
põhjendatud huvi on, et riigipiir Venemaaga oleks õiguslikult kindlaks määratud. Mida
vähem meil on Venemaaga lahtisi ja lahendamata suuriküsimusi, sedaparem.
Riigipiir peab olema välja
ehitatud ja toimima.See omakorda eeldab piirilepet. Praegune olukord, kus Eestil on ajutine kontrolljoon, pole võimaldanud piiri korralikult välja
ehitada. Pärast piirilepete
jõustumist tuleb moodustada
piiri demarkeerimiskomisjon,
kes paneb piiri looduses täpselt paika.
Tõik, et praegune ajutine
lahendus on rahuolukorras
töötanud, ei pruugi tähendada,
et see töötaks ka keerulisemates olukordades. Piirilepete
jõustumine on normaalne

areng. Nii Leedu kui Läti on
piirileppe Venemaaga sõlminud, nii nagu seda on teinud
peaaegukõik ülejäänud Sõltumatute Riikide Ühendusse
mittekuuluvad Venemaa naaberriigid.
JAH, XX SAJAND OLI paljudele
Euroopa rahvastele jariikide-

le, sealhulgas Eestile, traagili-

ne ja keeruline. Kui võrrelda
eelmise sajandi alguse Euroopa kaarti praegusega, võib leidaohtralt muutusi ning paljudel puhkudel on need sündinud rohkemal või vähemal
määral jõu ja ülekohtukaudu.
Praeguse Eesti ülesanne on
aga kindlustada oma tulevikku.

PRÄÄNIK
Pikka aega viltu olnud Tarvastu
poldri vaatetorn aeti eile taas
otseks.

Eesti on kõige tihedamalt
rahvusvahelisse võrgustikku
integreerunudPõhja-Euroopa
riik ehk paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Seetõttu on tarvis täpselt teada,
kus algavad jalõpevad füüsiliselt meie rahvusvahelised kohustused.
Meie idapiir on NATOkollektiivkaitse piir. Euroopa Liidu liikmesriigina oleme ka
selle ühenduse idapiiri hoidjad. Siin lõpeb Euroopa Liidu
ühisturu ja ühisreeglitega kaetud ala. Vajadust selgelt fikseeritud ja toimiva piiri järele pole võimalik kuidagi alahinnata. Ei julgeolekulistel
ega majanduspoliitilistel põhjustel.

maste konsultatsioonide eesmärk polnud teha uusi piirileppeid, vaid otsida lahendus
2005. aastal heaks kiidetud piirilepete, sealhulgas piirijoone
asukoha mõlemapoolseks ratifitseerimiseks.Seetõttu ei taasavanud me üle kümne aasta
kestnud läbirääkimisipiirijoone kulgemise üle, vaidkorraldasimekonsultatsioonid, et leida piirilepete jõustumise võimalused.
AEG-AJALT ON Eestis püstitatud murelikke küsimusi selle
kohta, miks Venemaa on piirileppest huvitatud. Justkui see
muudaks leppe Eestile kahtlaseks ja vähem oluliseks.Kinnitan, et piirilepped on mõlema
poole huvi. See, kui Venemaa
huvi oma piiri õiguslikult kindlustada ja meie huvi oma piiri
õiguslikult kindlustada langevad kokku, ongi ainus võimalus
jõuda läbirääkimiste ja tulemusteni.
Kordan: me ei tee Venemaalepiirilepetega mingit teenet. Asjatundmatu on arvamus, et Venemaal on Eestiga
piirilepet vaja selleks, et saavutada viisavabadus Euroopa
Liiduga. Nii nagu piirilepete
puudumine Venemaaga ei takistanud Eesti pääsu Euroopa
Liitu ja NATO-sse, nii pole see
küsimus kuidagi seotudka Euroopa Liidu ja Venemaa viisadialoogiga.
Kui vaadata hiljutisi piirilepeteteemalisi konsultatsioone Venemaaga, siis need on
ilmselt kõige avalikumad läbirääkimised, milles välisministeerium on kunagi osalenud.
Vähe sellest, et kogu protsess
toetus riigikogu nelja fraktsiooni ettepanekule taaskäivitada
konsultatsioonid, välisministeeriumtegi parlamendiga kogu aeg selleteemalistkoostööd.
Riigikogu fraktsioonid ja
väliskomisjon on olnud informeeritud kõigist detailidest
ning rahvaesindajad on konsultatsioonide
tulemused
heaks kiitnud. Samuti oleme
Eesti ühiskonda teavitanud
konsultatsioonide eesmärgist
jakäigust.
KOKKUVÕTTEKS: Eesti ja Ve-

nemaa piirilepete jõustumine
on panus Eesti tulevikku. Tegutseme selle nimel, et meie
julgeolek oleks võimalikult
kindel jariikidevahelised suhted järgiksid häid rahvusvahelisi tavasid.

PIITS
Eile õhtupoolikul sõideti Viljandis Lääne tänaval Maksimarketi
kõrval pikali jalakäijate ohutussaarel olev liiklusmärk.
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UUDISED

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

Häälte võltsija
aitab Kristiina
Ojulandil uut
erakonda teha
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Eelmisel suvel Reformierakonna juhatuse
valimistel häälte võltsimisega vahele jäänud ja seetõttu parteist lahkunud viljandlane Ott Kukk aitab sama skandaali tõttu erakonnatuks jäänud Kristiina Ojulandil uut parteid luua.
Reformierakonna Viljandimaa arendusjuhina töötanud
Ott Kukk tunnistasmullu juunis, et võltsis partei juhatuse
valimistel e-hääli.Samal ajal
oli üle-eestilise tähelepanu
keskmes tema parteikaaslasest Euroopa Parlamendi liige Kristiina Ojuland. Tema
kasuks laekus samadel valimistel elektroonilisi hääli
inimestelt, kes tegelikult valimas eikäinud.
NaguKukk ütles, kannus-

KÜSITLUS
Mida ootate algavatelt
olümpiamängudelt?

ERNA
VÕRNO,
pakendaja

tas teda pettusele soov näidata, et ta on suuteline valimisaktiivsust kasvatama ning
teeb seega maakondliku
arendusjuhina head tööd.
Kas vähemalt osa tema võltsitud häältest võis minna
Ojulandile, ei leidnud toona
kinnitust. «Seda ma täpselt ei
mäleta, kellele panin. Ei olnudkindlat eelistust,» lausus
Kukk viga tunnistades.
Ligi pool aastat pärast
skandaali kandideeris Ott
Kukk valimisliidu Viljandi
Vald nimekirjas Viljandi vallavolikokku ning osutus 39
häälega valituks. Ühtlasi
kuulub ta nüüdKristiina Ojulandi eestvõttelloodava erakonna algatusgruppi.
Kukk kinnitas, et on osalenud mitmel nõupidamisel
Eesti eri paigus, kus on arutatudtulevasepartei loomisega
seotudteemasid. Täpsemaid
kommentaare oma edaspidise poliitilise tegevuse kohta
lubas ta jagada e-kirja vahendusel,kuid jättisSakala läkitatudküsimustele eilekokkulepitudajaks vastamata.

Lihtsalt, et ilusad oleksid ja
hästiläheks. Tuleb ikka vaadata, muidueiole asjaga kursis ja
polekellegagi rääkida.Puhkuse aeg ka.

TOOMAS

HUNT,
metsandus
töötaja
Ootan, et venelane hokis pähe
saaks.Kiirlaskumist vaatanka,
murdmaa ja muu selline jama
mind eihuvita.

LEMBIT
SAU

UUS VÕI VANA

Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Hansapealinn otsib
Viljandist diskoreid
Tänavu 22. mail Saksamaal
Lübeckis algavatele ja neli
päeva kestvatele rahvusvahelistele hansapäevadele otsivad korraldajad 16riigist diskoreid. Omaavalduse võivad
Lübeckisse saata ka Viljandi
plaadikeerutajad.
Viljandi linnavalitsuse
välissuhete spetsialisti Markus Peter Nageli sõnul on selline konkurss esmakordne.
«Rahvusvaheliste hansapäevade ajal on igal õhtulkontserdid ja peod, kuid sellist
rahvusvaheliste diskorite otsimist ei ole minu teada varem tehtud,» ütles Nagel.

Hansapäevade ööprogrammi nimi on «Hansa DJ
öö» ning tunnuslauseks «Kui
jagatemeiega omarütme, siis
meieklubid hoolitsevadteie
eest». Nageli sõnultähendab
see, et väljavalitud DJ-dele
kaetakse kõik kulud.Korraldajad maksavad kinni reisikulud ning hoolitsevad majutuse jatoitlustamise eest.
Kõikidel huvilistel palutakse saata oma mixtape ja
avaldus e-posti aadressil
hanseDJnacht@yahoo.com.
Lisainfo ürituse kohta tuleb
lähiajal aadressile www.hansedjnacht.npage.de. (Sakala)

MANN,

Eile pärastlõunal uiskles teiste jääspordisõprade seas ka Viljandi endine linnapea, praegune riigikogu
liige Kalle Jents, juhendades tütrepoega. Jents nentis jääväljaku vajalikkust ning avaldas lootust, et ehk
õnnestub eurotoetuste abil platsile lõpuks ka seinad ümber ehitada ja asutus saab hakata kasu tooma.

Linn ei kiirusta
jäähalli lepinguga
Läinud sügisest kuulub Ott Kukk Viljandi vallavolikokku, kus esin
dab valimisliitu Viljandi Vald.
RIIG
ELMO

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Viljandimaa piirkond esitas
Euroopa Parlamendi valimisteks neli kandidaati. Need on
Sven Mikser, Marju Lauristin,
Ivari Padar ja Liina Raud. Valimised on 25. mail.

Viljandi jääväljaku omanikud ja linn on vahetanud mõtteid uisuplatsi
tuleviku üle, kuid linn
ei kiirusta endiste omanike ajal sõlmitud lepingut muutma.
Mullu sügisel pöördus siht-

asutus Viljandi Jäähalleelmise linnavalitsusepoole palvega lepingut muuta. Detsembris otsustas linnavolikogu eel-

arve-ja arengukomisjon, et
linnavalitsus võiks alustada
sihtasutuse omanikega läbirääkimisi.
Nüüd ütles Viljandi Jäähalli juhatuseliige AivarTalvet, et linn on palunud vastamiseks aega, sest pole tõenäoliselt jõudnud asjaga tegelda.
«Olen praegu äraootaval
seisukohal,» lausus ta. «Korra
olen linnapeaga põgusalt kohtunud ja sel teemal kergelt
rääkinud, aga jah,asi seisab.»
Nagu Talvet on märkinud,
sooviks sihtasutus lepingus
muuta eeskätt kaht põhilist
küsimust. Sihtasutuse omani-

kud ei pea õigeks, et väljas valitsevast ilmast hoolimata
peaks uisuplatsi hooaeg algama juba 1. oktoobril. Näiteks
käesolev hooaeg algas alles 8.
detsembril ja üldse kõige varasem avapauk on antud 26.
novembril.
Samuti tuleks Talveti sõnul muuta lepingut ja mitte
kehtestada jäähallikinniseks
ehitamise tähtaega. Kehtiva
lepingu järgipidanuks väljak
kinniseks tehtama juba 2011.
aasta novembriks.
Samas avaldas Talvet lootust, et euroliidu uuelfinantsperioodil õnnestub Viljandi
uisusõpradeparema tuleviku
heaks toetusraha saada.
Kõnealuse lepingu sõlmis
uisuplatsi eelmine omanik,
sihtasutus Viljandi Jääkeskus,
kelle eestvedamisel see 2006.
aasta detsembris avati. Paraku jäi asutus võlgadesse ning
väljaku koos võlgadega võttis
üle sihtasutus Viljandi Jäähall, mille taga on aktsiaselts
ToomTekstiil javäljaku ehitanud osaühing Suja Ehitus.
Ühtlasi esitas uus omanik
linnale taotluse lükata väljaku kinniseks ehitamise tähtaeg 2016. aasta 1. novembrile.
Eelmine linnavalitsus vaagis

ettepanekut, kuid otsustas siis
kokkuleppe rikkumise eest
määrata trahvi 6390 eurot.
Trahv raksatas 2012. aastal.
2013. aastal jõudis jääväljak esimest korda omadega
plussi. Kasum oli küll vaid
kümmekond eurot,aga vähemasti ei pidanud omanikud
uisuplatsi käigushoidmiseks
peale maksma.
Käesoleva hooaja kohta
märkis Talvet, et soe algus on
suurendanudenergiakulusid,
teisalt onrohkem olnud uisutajaid, eriti just siis, kui mujal
pole olnudvõimaliktalverõõme nautida. Täpse kokkuvõtte teeb sihtasutus kevadel pärast uisuhooaja lõppu.
Viljandi linnapea Ando
Kivibergi sõnul läbirääkimised jätkuvad, aga lepingu
muutmist ta praegu aktuaalseksei pea.
«Meil on jääväljaku omanikega praegu hea kontakt,»
lausus Kiviberg. «Linnaeelarves on jäähalli toetusraha
sees, inimesedsaavaduisutada, lähemerahulikultedasi.»
Kiviberg lisas, et praegu
jätkubkoostöö senise lepingu
alusel ja eelmise linnavõimu
sanktsiooneehk trahviuuesti
rakendadakavas pole.

pensionär
Huvitav on jälgida,kuidas oma
rahval läheb. Olen ikka iga
kord vaadanud.Suusatamist ja
hokit ootan eriti.

MERIT
MÄE
VÄLJA,

kliendi
teenindaja
Tartust
Põnevust. Tegelikult ei ole vägakursis, aga kindlasti on plaanis vaadata, kui aega on. Kõik
pakub huvi, ma vaataks ükskõik mida.

MERLE

SEIDLA,
müüja
Kõikse paremat! Täna juba tahaks iluuisutamist vaadata ja
avamist vaatan ka kindlasti.

IVAR

SEIDLA,
ettevõtja
Vanasti olime hokifännid, aga
mis sa teed praegu on ekstreemspordialad ikka huvitavamad vaadata.Enda jaoks aega
on ja meil see ajavöönd ka klapib, nii et ei pea öösel vaatama.
–

Ketlin

Beljaev
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ASUKOHT: VIUANDI JÄRV
15.VEEBRUAR,ALGUSEGA KELL 9.00

KALAFEST 2014
KULDKALA 201-P
Apelsin, Teele Viira, Tanel Padar,
Köömes ja paljud teised

Olympic Jackpot

50 000
Abc Motors

€

CASINO

luQUf

OlyBet

Peaauhind
Dacia Duster

Päevajuhid- Sepo Seeman ja Ago Anderson.
Lisaks erinevaid esinejaid Viljandist.
Toimub suur käsitöölaat ja kalakolalaat.
Eriprogramm lastele!
Vaata kava ja võistluse reegleid www.kalafest.ee
Piletid on müügil Ticketpro müügipunktides.

/y
www.ticketpro.ee

Kalastuskeskus

Kui nädalapäevad oli Trepimäe kõnnitee paksu jääkorra all, siis eile hommikul võis seal jälle kukkumist
MARKO SAARM
kartmata liikuda. On aga vaid aja küsimus, mil sinna uus liuväli tekib.

JÄÄ

Trepimägi on sel
talvel pahatihti
sillerdav liumägi
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi Trepimäe läheduses asuvate allikate
veesooned pole sel talvel korralikult külmunud
ja maapinnale immitsev
vesi muudab kõnnitee
alatasa liuväljaks.
«Ma olen siin elanud aastakümneid, aga sellist jääkorda,
kui tänavu, ma veel näinudei
ole,» lausus Trepimägi 6 elav
Maie Tsäro.
Tarääkis, et on igal aastal
allikavee
ärajuhtimiseks
kraave kaevanud ja nüüd tunneb heameelt, et nähtud vaevast on kasu. «Kui ma eioleks
neid teinud, uputaks vesi terve hoovi ära.»
Veel on Tsäro täheldanud,
et kui muidu jooksis vesi ainult trepikõrvalt, siisnüüd on
vool suurenenud ka mäenõlval. «Varsti jõuab jää meie
maja juurde, sest juba praegu
on näha, kuidas vesi aina lähemale tuleb,» märkis ta.
Tsäro pakkus, et tänavuse
hulluolukorra võib olla põhjustanudmõne veetoru purunemine sügisese ehituse ajal.
«Veemehed peaks välja kutsuma, agama arvan, et vist tulebise kaks kätt taskust välja
võtta, sest linnavalitsusest kasu ei ole,» kõneles ta.
Viljandi linnavalitsuse
majandusameti juhatajaReevo Maidla jäi tekkinudolukor-

ra põhjendamisega hätta.
«Selleks et öelda, miks mingis
konkreetses kohas mingi hüdrorežiim muutub, tuleksteha
geoloogiline uuring. Minasellele vastust andaei oska,» lausus ta.

Sama mure on ka
Ranna puiesteel
Ametniku sõnutsi on praegu
võimalik tegelda ainult tagajärgede likvideerimise ehk
liivatamise ja jää lõhkumisega. «Talvel me midagi teha ei
saa, aga kui suvel seal vett
maa seest edasi immitseb, tuleb sinna paigaldada drenaaž
ja mõelda edasi,» rääkis Reevo Maidla.
Sama häda on tema jutu
järgi Ranna puiesteel. «Vana
hüppemäe all on suvel vahel
terve tee märg, sest teatud ilmastikuolude kokkulangemise korral ei leia vesi teedning
tungib maapinnale.»
Kõnealuses piirkonnas
teid hooldava aktsiaseltsi
Eesti Keskkonnateenused
Lääne regiooni juhataja Jaan
Viljas nentis, et jää tekkimine
neis kohtades sõltub suuresti
ilmast. «Eelmisel aastal oli
elu natukene lõbusam, sest
oktoobri lõpul läks külmaks
ja jäigi külmaks. Toona jõudsid allikasooned ära külmuda
ning vesi maapinnale ei jõudnud. See talv on, nagu ta on:
enamiku ajast on vihmasadanud ning et allikas oli soojem,
ei külmunud see kinni,» selgi-

tas ta.

Küsimusele, kui tihti tuleb ettevõtte töötajatel jääd
lõhkuda, vastas JaanViljas, et
täpselt seda öelda ei saa.
«Praegune ilmaprognoos näitab, et nädalavahetuselläheb
taas sulaks.Siis hakkab kindlasti vett välja immitsema.
Kui öösellangeb temperatuur
miinustesse, kasvab jääkiht
üsna kiiresti. Kui saabubaga
stabiilne külm, siis jääd juurde ei teki,» kõneles ta ning lisas, et Ranna puiesteel on ettevõte masinatega jääkihti
koorinud ja lõhkunud.
Allika äravoolutee
võis muutuda
Arvamus, et sügisel Trepimäe
kõrvale paigaldatud veetorustik võib olla katki, Viljandi
Veevärgi juhataja Toomas
Porro sõnulpaika ei pea. «Enne projekti üleandmist tehti
torustikes surveproov ning
lekkeid ei esinenud,» lausus

ta.

Porro lisas, et sügisel ei
kaevatud maadka täiestilahti, vaid vanad malmtorud vahetati plastist torude vastu
kinnisel meetodil:kahte otsa
tehti kaevikud, vana toru sisse tõmmati uus.
«Asi võibolla selles, etkui
varem jooksis mäenõlval olevate allikate vesi ühtepidi, siis
ehitustööde käigus võis senine tee muutuda ning nüüd
ajab vettka teistestkohtadest
välja,» oletaskohaliku veevärgi juhataja. «Välistada ei saa
aga ka ilmastikuolusid.»
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Automüüjad: valla
seatud tingimustele
vastab vaid üks mark
Marko

Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Kolga-Jaani vald on riigihanke korras uut sõiduautot otsides koostanud sellised tingimused, et automüüjate hinnangul saab konkursil kandideerida
vaid üks automark.

Magamistarvikuid valmistava osaühingu Delux omanik Göran Sjöholm tervitaks hea meelega inimesi, kes otsustavad oma senise kodulinna Viljandi vastu vahetada, sest siis lisanduks ka töökäsi, millest jaguks nii Deluxile kui teistele kohalikele ettevõtetele.
ELMO RIIG

IDEE

Soome ärimees tahab

Viljandi rahvaga täita
Ketlin Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Kuigi osaühingu Delux
omanik Göran Sjöholm
annab endast kõik, et
inimestel oleks tema tehastes valminud tekkide
all ja patjade peal magus uni, ütles ta, et Viljandil on viimane aeg
üles ärgata vastasel juhul ootab seda linnakest
ees katastroof.
–

Katastroofi all pidas Soome
ärimees silmas senisest veel
suuremat väljarännet, sest Viljandi on viimaste aastatega juba niigi paari tuhandeinimese
võrra vaesunud.
Eelmiselnädalal peetud ettevõtjate ümarlauasnentis Göran Sjöholm, et tühja ruumi
täitmiseks tulebkiiremas korras midagi ette võtta. Inimvarude taastamise eest tuleks tema
sõnulhea seista nii ettevõtjatel
kui kõigil teistel.
Ühe võimalusena pakkus
Deluxi omanik välja, et siia tuleks meelitadaelanikke linnadest, kus onkõrgem töötuse tase, näiteks Võrust ja Valgast.
Alustuseks võiks kas või avaldada nendes piirkondades levivates ajalehtedes küljesuurusi reklaame, mis kutsuksid
Viljandisse elama ja töötama.

Göran Sjöholm ise on Viljandis tööandja 250 inimesele
ja lähitulevikusplaanib ta veel
poolsada töötajat Deluxi palgale võtta. Nood loodab ta küll
Viljandist leida, sest maksab
oma sõnul konkurentidest 30
protsenti kõrgemat palka, aga
kaugema tulevikusuhtes ta nii
optimistlik pole.

Vale mõtteviis
Küsimuse peale, kui reaalne
on, et Viljandis on 2017.aastaks
taas 19000 elanikku, lausus Göran Sjöholm, et see on täiesti
võimalik. «Tulebainult tahta ja
näharaskuste asemel võimalusi.»
Ettevõtja enda eesmärk on
ennekõike muuta Viljandi inimeste jaotsustajate mõtlemist.
«See, kuidas te siin mõtlete, on
täiesti vale. See ei vii kuhugi.
Kui nii jätkata, on Viljandis
varsti vaid 15 000 elanikku,»
rääkis ta.
Sjöholm ise Viljandis ei
ela, ent veedabsiin paar päeva
nädalas.Linna allakäiku võrdles ta firma omaga. «Kuidas ma
ennast tundma peaksin, kui
inimesedminu ettevõttestlahkuvad ja kasum kukub? See ei
meeldiks mulle sugugi,» kõneles ta ning lisas, et paljud Eesti firmad, nagu ka linnad, paraku aktsepteerivad seda.
Viljandi võiks Sjöholmi
meelest olla esimene Eesti
linn, kes asub langustrendi jõu-

Delux ostis Soome tehase
Osaühing Delux sai ühe tehase
võrra rikkamaks, sest firma
omanik ostis tagasi Soome te-

hase, mille ta oli mõni aasta ta-

Ta keeldus küll ütlemast,
kui palju tehase tagasiostmine
maksma läks, aga kinnitas, et
see investeering tasubkiiresti

gasi majanduslikel põhjustel

ära.

maha müünud.
Deluxi omanik Göran Valdemar Sjöholm ütles, et ettevõtte
laienemineSoomes ei mõjuta
Viljandis tootmist kuidagi. Tema
sõnul on tegemist väikese tehasega, kus on 25 töötajat. «See
keskendub uutele toodetele ja
keerukamale tehnoloogiale, mida me arendame,» lisas Sjöholm.

Sjöholmi sõnul kavatseb ettevõte kasvatada tänavu käivet
umbes 30 protsenti ja teenida
1,5 miljonit eurot kasumit.
Omaniku sõnul läheb ettevõttel
koguni nii hästi, et kaup on
mõne aasta jagu välja müüdud.
Ettevõtte käive oli möödunud
aastal 22 miljonit ja puhaskasum 1,2 miljonit eurot. (Sakala)

Ostetava auto parameetrid,
varustus ja hind oleksid justkui maha kirjutatud Toyota
Corolla müügipakkumisest.
Ükski konkurent seatud
reeglite vastu aga ei protesti.
«Kahjuks meie sellehanke alla ei kvalifitseeru,» nentis Møller AutoViljandi esinduse juhataja Priit Simberg.
Hinna poolest võiks kauplus
pakkuda küll Škoda Octaviat,
kuid sellel on 30 millimeetrit
kitsam teljevahe ning pole
CVT käigukasti ja tahavaatekaamerat.
Octaviale leiduks ka hanke tingimustes nõutava käigukastiga sarnanev versioon,
kuid Volkswageni grupis on
sellel teinenimi. «Meile tundub, et see hange on ülesehitatud Toyota Corolla mudelile,» lisas Simberg.
Ka Hondadega kaupleva
LX Motorsi juht Tanel Alliksaar tunnistas, et ei saa nendel tingimustelpakkumist te-

ha, kuidkonkursi nõudeidpidas ta mõistlikuks.
RaelAutokeskuse esindaja Kalle Paalo sõnul poleks
temal pakkuda ühtegi keskklassi autot, mille hindoleks
käibemaksuta 17 000 eurot.
«Sellisteautodehinnad algavad meil vähemalt 20 000 eurost,» selgitas ta. Samas pakub Amserv põhivarustusega
Toyota Corollat isegi KolgaJaani vallavalitsuse soovitavast madalamahinnaga.
VallavanemKalevi Kauri
selgitusel korraldab KolgaJaani valdauto ostmiseks juba teist riigihanget, sest esimene kukkus läbi.
«Et mitte jäädagi hankeid
korraldama, tegin eeltööd ja
tutvusin Viljandis pakutavate markidega,» selgitas ta.
«Lai teljevahe parandab auto teelpüsimist, CVT käigukast on töökindel ja et autot
hakkavad kasutama peale minu teised ametnikud, kellest
enamik on naised, on ka tahavaatekaamera olulinelisa.»
Vallavanema sõnulsoovitaksehankida turvalineauto.
«KuiToyota nendel tingimustel pakkumise teeb, siis miks
ka mitte hea töökindel auto,» hindas ta.
Kolga-Jaani vallavalitsusel on seni kasutada kaks
elektriautot ning ametnikud
teevad töökäike isiklike sõidukitega. Bensiinimootoriga
auto ostab vallavalitsusendale ligi 20-aastasepausi järel.

VÕRDLUS
Sakala võrdles Kolga-Jaani vallavalitsuse nõudeid Toyota Corolla ja Škoda Octavia parameetritega. Internetist leitud võrdlusportaalid väitsid,
et neist odavam on Toyota Corolla.
Nõuded

Teljevahe vähemalt 2700 millimeetrit
Rööbe ees/taga vähemalt

1535 millimeetrit
Pakiruumi maht vähemalt 450 liitrit
Esirattavedu
Automaatkäigukast CVT
vähemalt seitsme käiguga

Idee leidis toetust
Deluxi omaniku ideed toetas
ettevõtjate ümarlauas ka Viljandi linnapea Ando Kiviberg,
kes lisas omalt poolt, et tuleb
kirja panna, mida oleks selle
ideeelluviimiseks tarvis.
Ühtlasi ootab Kiviberg, et
ettevõtjad, kes tahavad tööjõu
leidmise eesmärgil koostööd
teha, endast märku annaksid.
Tema sõnul tuleks järgmiseks
moodustada töögrupp, kes jubakonkreetseid tegevusi välja
töötab jaasjad käima lükkab.
Töötukassa Viljandimaa

osakonna juhataja MeritLaan
leidis, et GöranSjöholmi mõte
on küllkiitust väärt,aga samas
ei saa teha järeldusi ainult töötuse protsendi põhjal, vaid vaadatatuleb tervikut.Näiteks seda, miks eileita oma maakonnas tööd võimillise kvalifikatsiooniga inimesed üldse tööd
otsivad.
Samuti pole Laane sõnul
teisejärguline, millised on elukoha vahetamise võimalused
ja kus on Viljandis vabad elamispinnad. Lisanduvad veel
terviseprobleemid ning näiteks valmisolek vahetustega
töötada. «Kampaania käivitamisel peame olema valmis väga erineva taustaga inimeste
rändeks,» märkisLaan.

Toyota
Corolla
+

Škoda
Octavia
–32 mm

+

–10 mm

+

+

+

+

+

–*

Bensiinimootori võimsus
vähemalt 95 kilovatti
Tootja andmetel keskmine
kütusekulu mitte üle 6 l / 100 km
Kütusepaagi maht vähemalt 40 liitrit
Metallikvärv, hõbe, pruun
Valuveljed vähemalt 16 tolli
Suve-ja naastrehvid
Esilaternate pesurid

Roolivõimendi
liselt muutma, selle asemel et
inimeste äraminekutrumalate
vabandustega põhjendada.

–

ABS-pidurid
Stabiilsuskontroll
Kompuuter
Kesklukustus puldiga
Signalisatsioon (mahuanduriga)
Päevatulede automaatne lülitus
Tahavaatekaamera
CD-MP3-mängijaga raadio
Käed-vaba bluetooth’i ühendusega

telefoni kasutamise süsteem
Püsikiirushoidik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

Elektriline tagaklaasi soojendus,
esiistmete elektriline soojendus
Automaatne kliimaseade
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
Registreerimiseks vajalikud ohutusseadmed, porimatid
Octavial on seitsmekäiguline variaatorkäigukast, kuid selle nimi on DSG.
+

+

+

+

+

+

+

+

*
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ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

sakalakeskus.ee või telefonil
552 2574.

KINO
Männimäe salongkinos linastub
täna kell 18 Eesti perefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus» ja kell 20 draama «Nümfomaan» II osa (alla
16 eluaasta mittesoovitav). Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia
maantee 52d, Viljandi.

Viljandi päevakeskuses (Inkeri)

12. veebruaril kell 14 «2014.

aasta riiklikud sotsiaaltoetused

jaViljandi linna sotsiaaltoetused
puuetega inimestele ja omastehooldajatele». Materjale tutvustavad sotsiaalkindlustusameti ja
Viljandi sotsiaalameti töötajad.

Pikk tänav 4.

KONTSERT
Kohvikus Fellin esineb 8. 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
Karksi valla kultuurikeskuses on
täna kell 18 noorte tantsukonkurss «Move your body». Ansambel Ska Faktor. Pilet 5 eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Viiratsi suures saalis 8. veebruaril kell 19 Viljandimaa bändide
päev. Õhtujuhid on meeleparandajad Kristjan Annuk ja Kalev
Pärtelpoeg. Üles astub kümmekond bändi pooletunniste vahedega. Tel 439 4307.

KAADER

FILMIST

Männimäe salongkinos näebLars von Trieri viimast filmi «Nümfomaan».
Klubid Elurõõm ja Vanad sõbrad
tähistavad sõbrapäeva 8. veebruaril kell 14 Viljandis Eha tänav 4. Lisainfo telefonil
5394 8158.
Saarepeedi rahvamajas on

8. veebruarilkella 12–18 Viljandimaa line-tantsupäev. Tantsime, sööme suppi, puhkuseks
mõned etteasted. Kohapeal
tantsujalatsid ja -riided Signelt.
Tantsupäevale vajalik eelregistreerimine Maie telefonil
5561 8917.

Karksi vallakultuurikeskuses on
8. veebruarilkell 14 «Õhtu om-

budsmaniga», mille teema on
maaelanike mõjukuse tõstmine,
parandades nende põhiõiguste
tundmist. Viljandi maantee 1,

Karksi-Nuia.
Kõpu spordihoones leiab 8.
veebruaril kell 21 aset retro klu-

biõhtu. DJ Martineero. Laudade
broneerimine eelmüügist ja lisainfo telefonil 512 7678. Võta
kaasa oma söök ja jook ning tule retropeole!

Raba talu mälestusmärgi juures
12. veebruaril kell 11 mälestusüritus «130 aastat kindral Johan Laidoneri sünnist». Ajaloolise meenutuse teeb Viljandi
muuseumi direktor Jaak Pihlak.
Kõik huvilised on oodatud.
E-klubi toimub erakorraliselt
13. veebruaril kell 17 Tähe
peosaalis. Külla tuleb Ene Ergma. Osalustasu saab maksta
veel 8. veebruaril kella 10–12
linnaraamatukogu garderoobis.

termopesu,
sokid, soojad mütsid

soojad tööülikonnad,
sooja voodriga jalatsid,
vaba aja rõivad.
Hinnad jätkuvalt
soodsad!
Kauplus Turu 15, Viljandi.
Tel 433 3565. E-post ikriided@hot.ee.
Avatud E–R kl 9–16, L kl 9–14.

Info telefonil 5593 9145.
Viljandi vanaemade ja vanaisade
sõbrapäeva koosviibimine on

19. veebruaril kell 13 Eha tänav 4 Viljandis.

Sakala keskuses on 9. veebruaril alates kella 10-st avatud Vil-

NIMEPÄEV

jandi vanakraamiturg. Kauple-

miseks on vajalik eelnev registreerimine e-aadressil kirbukas@

MÜÜGILE SAABUSID

Tänased nimepäevalised on
Richard, Riho, Riko ja Riku.

Pärnu näitusel näeb Viljandi muuseumi maale
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

2. märtsini saab Pärnu Uue
Kunsti muuseumis vaadata
kuut Viljandi muuseumi maali ja huvi siinse muuseumieksponaatide vastu ainakasvab.
Viljandi muuseumi peavarahoidja Marika Oder luges
Pärnu näitusel väljas olevad
teosed ette. Need on Villem Ormissoni«Maastik majadega» ja
«Maastik vabrikuga», Juhan
Muksi «August Kitzbergi portree» ning Konrad Mägi «Maastik (Lõuna-Eesti)», «Daami portree» ja «Kasaritsamaastik».

Ruumi on vähe
Nimetatutest viimane kuulub
Jakobsonikoolile, ülejäänud on
Viljandi muuseumienda vara.
Marika Oderi sõnul tuleb

harva ette, etkeegi oma maale
Viljandi muuseumis talletab.
«Mida aeg edasi, seda vähem
me siinmuuseumile mittekuuluvaidesemeid ja maalehoiustame, sest hoidlaruumi on vähe ja hoidmiskulud kõrged,»
lausus ta. Samas ei saa kõnealust maali kabinetti või koridori üles riputada, sest seal pole säilimiseks õigeid tingimusi.
Praegu on Viljandi muuseumis hoiul veel näiteks Kõpu kiriku tekstiilid.
Üha rohkem leidub aga
neid, kes soovivad Viljandi
muuseumi maale jamuid eksponaate oma näitusel eksponeerida. Näiteks Eesti kunstimuuseumi Juhan Muksi tööde
näitusel läks peale Viljandi
muuseumist pärit maalideTallinnasse ka Muksist valminud
bakalaureusetöö.

«Viljandi linnaraamatukogu,kes on samutiviimastel aastatel hakanud aktiivselt kõiksuguseid näitusi tegema, laenab meie käest raamatuid ja
muid esemeid,» tõi Oder veel
ühe näite.
Tema arvates on säärase
huvi kasvule palju kaasa aidanud Eesti muuseumide veebivärav Muis, kus saab eri muuseumide eksponaatidega tutvuda.

Põder jälle jooksus
Nagu ütles Viljandi muuseumi direktor JaakPihlak, onka
muuseumi huvides, et võimalikult palju asju jõuaks avalikkuse ette. «Me oleme siin
väljapoole deponeerinud näiteks mööbliesemeid.Ja kõige
tuntum on ju Kondase kogu,
mis sündiski Viljandi muu-

seumi maalikogu alusel,» rääkis ta.
Pihlaku sõnullähebka Viljandimuuseumikuulus põder,
kes eelmisel aastal korra jooksus käis, 11. veebruaril jälle
mõneks päevaks rändama, seekord seoses ETV saatega «Eestilaul».
«Ta lähebki lavale, taustarekvisiidiks,» täpsustas Marika
Oder.
«Nii ilusat, suurt ja vahvat
põtra nagu meil, eiole kusagilt
mujalt võtta,» lisas Pihlak. Samas tuleb tema sõnul kindlustada topise säilimine. «Seepärast saavadkimõned eksponaadid väga harva välja minna.»
Kui UueKunsti muuseumi
näitusele maalide laenamise
eest Viljandi muuseum raha ei
saa, siis põdra rännak toob
praegusekokkuleppe kohaselt
sisse 300

TEEME RUUMI KEVAD-SUVEHOOAJA KAUBALE

10/02–15/02
Viljandi Kaubamaja II korrusel
laotühjendusnädal
Hinnad all
Säästukaart Plussiga maksmisel

20%

kuni

40%

lisaallahindlus 10%

KUULUTUSED

7. veebruar 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

Alates 7.

veebruarist

UUED BUSSIDE VÄLJUMISED:

Laste jatäiskasvanute ortodontilineravi
Hambaravi soodushindadega
Suuhügienisti individuaalne nõustamine,
hammastepuhastamine jahammaste valgendamine
?

VILJANDI–TARTU

?

kell 12.15(IGA PÄEV)

?

TARTU–VILJANDI
kell 9.45 (E–L) ja
11.30 (IGA PÄEV)
Info tel 433 3680.

Töö kirjeldus
D

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida
Ostib oma meeskonda
kogemustega

?

?

HARVESTERIOPERAATORIT.
Töö metsamasinal Ponsse Ergo.

uute valmistamine
Hauakülastusmugava 7kohalise bussiga.
Meie saatja aitab liikumisraskustega inimese
hauale ja tagasi
Kui Sa ise ei saa kaugel asuvat kalmu
hooldamas käia, teeme seda Sinu eest.
Meie jaokspole ükski töö liiga väike leiame lahenduse!
Helista tel 5781 0103 või vaata www.kalmistuteenused.ee

internetis

INFO

–

anne@dammix.ee tel 5623 1076
enno@dammix.ee tel 5629 4003

www.sakala.ajaleht.ee

KINNISVARA

SÕIDUKID

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.

Vajame saematerjali järkajat. Tel
5637 3783.

Müüa 2-toal korter Reinu teel,
4/5, rõdu. Tel 5620 4606.

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

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

OST

Müüa ahiküttega korter Saarepeedil. Tel 5693 0600.

TEENUSED

Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.

–

Kaardid ennustavad. H 1,09
min. Tel 900 1727.

Ostan maja või krundi Viljandis.
Tel 5656 3682.

Korterite ja majade renoveerimistööd. Tasu kokkuleppel. Tel
5662 2071.

IGOR LUTSCHANIT

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Endised töökaaslased
A&P Mets AS-ist

Lahkus meie kallis elukaaslane,
isa, vanaisa ja äi
IGOR LUTSCHAN

28. IX 1967 – 5. II 2014

Südamlik kaastunne Elinale ja
Merlele kalli isa ja elukaaslase

Leinavad omaksed.

IGOR LUTSCHANI

Lahkunu tuhastatakse. Urnima-

tusest teatame hiljem.

kaotuse puhul.

Liis, Martin ja perekond Enn

M

Nõudmised kandidaadile
•

•

kirjeldus

/

TÖÖ

abistamine müügigsaeotud tegevustes

•

Meie tootmistehas asub Viljandis Raua
Palgasooviga CV saata 17.veebruariks
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, maale, graafikat, märke, medaleid, münte, paberrahasid, dokumente, kellasid jne. Tel
5829 9810.

–

tn 5.

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

24

Toores lepp
5563 8552.

/rm.

Tel

KAOTATUD

Kuiv ja toores saar. Koorem
1,5rm. Tel 505 7681.

Pakume tööd metsnikule talveperioodiks. Tel 5889 0654.

Lahkus armas
URMAS HUNT
12. IV 1951 05. II 2014
Leinavad tütar perega ja Ülle.
Hüvastijätt Tartu krematooriumis
11. veebruaril kell 12.

????li???stuses

Nõudmisedkandidaadile Kasuks tulevad
Inglise ja vene keele oskus

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

Maalrid ootavad tööpakkumist.
Tel 5397 1719.

Pakun tööd metsaveoauto-ja
poolhaakejuhile. Tel 521 4278.

kui kirjas
T????is?? l??isti??st
Arvutioskus
?

Tellimuste käsitlemine sjuahtlemine
Müügijuhi

TOOD

Kasuks tulevad

ASSISTENDILE

Töö

MÜÜK

Ostan suvila või maja maale. Tel
5456 6529.

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

A

Virtsapütt. Tel 518 5879.

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

Mälestame

E

PAKUME

Üldine kalmuhooldus ja-kujundus
Hauakivide, ristide jm renoveerimine,

?

24h

R

•

?

klientdga

Info jaregistreerimine tel 5855 6566 registratuur@ortodontiakliinik.ee
Viljandis Tallinna 2b

Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud. Vedu tasuta. Tel 433 3130,
523 8503.
Ostan erinevaid NSVL-i spordimärke, maksan 15 /tk. Tel
5595 8057.
Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.
PROMETS OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud), kaminapuud. Vedu. Tel
506 8501, 520 2190.
Mälestan varalahkunud

Valus on mõelda, et sind ei ole
ja kunagi enam me juurde ei tule.

Kadunud isane bullterjer Auksi
külast Viljandimaalt, reageerib
nimele Keto. Koer on sõbralik.
Igasugune info oodatud tel
5348 1436, Mirje. Vaevatasu!
Siiras kaastunne omastele kalli

RUTT RIISI ja GUNNAR RIISI
Avaldan kaastunnet lähedastele.

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja ämm

LINDA LEITENI
kaotuse puhul.

Henn perega

Uddo talu pere

MILVI EHASALU
Mälestame head sõpra

29. I 1939 – 4. II 2014

Südamlik kaastunne Merlele ja
Elinale perega

IGOR LUTSCHANIT
Südamlik kaastunne Merlele,
Elinale, Sandrile ja Ardole.

Villu, Timmu, Simo,
Maarika ja Eduard
Südamlik kaastunne Merlele ja
Elinale perega kalli elukaaslase, isa
ja vanaisa
IGOR LUTSCHANI

kaotuse puhul.

RUTT RIISI

Ärasaatmine 11. veebruaril kell 12 Viljandi Pauluse kirikust tuhastamisele.

Südamlik kaastunne omastele.

Perekonnad Sosi ja Kuldkepp
Südamlik kaastunne Merlele,
Elinale ja Sandrile kalli abikaasa,
isa ja vanaisa
IGOR LUTSCHANI

kaotuse puhul.

Kaja, Malle ja Karin peredega

Leinab tütar perega.

IGOR LUTSCHANI

kaotuse puhul.

Mälestame

Mälestame endist kolleegi

MILVI EHASALU
Südamlik kaastunne omastele.
OÜ Uku Hambaravi

Mälestame kallist

Kallis Kristiina!
Oleme sinuga sel raskel hetkel,
kui jätad hüvasti armsa ema

MILVI EHASALUGA
Võhma hambaravi ja perearstikeskuse töötajad
Mälestame kallist täditütart

MILVI EHASALU

MILVI EHASALU

Südamlik kaastunne Kristiinale
perega ema kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kristiinale
perega.

Perekond Reimer

Linda, Asta ja Helgi peredega

Mälestame kallist venda, onu ja vanaonu

Mälestame doktor

IGOR LUTSCHANIT

MILVI EHASALU

Avaldame kaastunnet omastele.
Raja, Innar ja Kristel peredega

Oleme leinas omastega.

Perekond Möldre

Lõppes aeg ja elu,
lõppes tee ja valu.
Rahu ja vaikus on teiega,
mälestused jäävad meiega.

RUTT RIISI ja GUNNAR RIISI

MILVI EHASALU

Südamlik kaastunne Erikale arm-

sa isa

Avaldame kaastunnet omastele.

Raili, Reet ja Avo

mälestab Enno perega.

Õde Veera perega

Meie kaastunne Kristiinale perega armsa ema

Avaldame kaastunnet lähedastele

MILVI EHASALU

RUTT RIISI ja GUNNAR RIISI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Naabri-Ants perega

Perekonnad Mõttusja Loit

Avaldame siirast kaastunnet
Dianale kalli vanaema
LJUBOV JÕGI
surma puhul.

Siiras kaastunne Erika Võsale
kalli isa

Linnamäe talu kollektiiv

Kallist venda
JÜRI LAKSI

JUHAN VONKI
kaotuse puhul.

leinab vanem õde Evi laste ja laste-

Töökaaslased AS Galvi-Lindast
Kallis Ilme perega!
Sügav kaastunne armsa ema

VILMA POTARI

lastega.

Mälestame
LEO ARIKAST

Avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.
Vilma ja Ülo
Südamlik kaastunne Annelile
perega kalli ema, vanaema ja
ämma
EKATERINA ALEKSEJEVA

kaotuse puhul.
Kristi perega

Südamlik kaastunne Merlele ja Elinale perega armsa elukaaslase, isa, äia ja vanaisa kaotuse puhul.

Annika perega

AS Galvi-Linda kollektiiv

Mälestame kallist venda ja onu
IGOR LUTSCHANIT

kaotuse puhul.

JUHAN VONKI
kaotuse puhul.

Mälestame sõpru ja koolikaaslasi

Kallist täditütart

Su jaoks on lõppenud kõik kannatused, vaevad,
kõik rõõmud, õnnehetked maha jäid.
On piiritu su kalmu kohal taevas,
seal kohtumise lootus meil on vaid.

EVE PRITSI

Klassiõde Aili ja Ellen

Tädid Helmi ja Helgi peredega

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus sinust on jääv.

Südamlik kaastunne Tiiule perega kalli ema, ämma ja vanaema

Südamlik kaastunne omastele

LILLIA KÕLVALDI
kaotuse puhul.

Valve ja Maie perega
Siiras kaastunne omastele
ANTS NELISE

kaotuse puhul.
Helju ja Aime perega

Südamlik kaastunne
perega kalli abikaasa

Sirjele

PEETER PAULI
kaotuse puhul.

Emmi ja Vija

Töökaaslased laborist

8 Sakala
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43.

SPORT

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

43. Tartu suusamaratoni avatud raja sõitja teatemaraton
on sel pühapäeval Ida-Virumaal Alutagusel. Kõikide sõitude start ja finiš asuvad Alutaguse puhke-ja spordikeskuse suusastaadionil.

TULEKUL
VÕRKPALL. Täna kell 19.45
kohtuvad Viljandi Kesklinna kooli saalis maakonna
meistrivõistlustelSanok ja
Cheers.

KOOLISPORT. Täna kell 9
algab Viljandi spordihoo-

nes Viljandimaa maapõhikoolide noormeeste korvpalliturniir.
Laupäeval ja pühapäeval peetakse Viljandi spordihoonesEesti koolispordi
liidu korraldatavat gümnaasiumiastme õpilaste
võrkpalliturniiri «Sadolin
Cup». Mõlemal päeval on
mängudealgus kell 10.

a

a

KERGEJÕUSTIK. Homme

kell 11 algavad Viljandi
Paalalinna viilhallis maakonna 2014. aasta sisemeistrivõistlused.
LAUATENNIS. Hommekell
10 algavad Sürgavere spordihoones maakonna 2014.
aasta meistrivõistlused.
KORVPALL. Homme tuleb
Viljandi Kesklinna kooli
spordisaalis kolm maakonna meistrivõistlustekohtumist: kell 12 mängivad AP
Mets ja Kolga-Jaani, kell
13.20Kärstna jaTõrva Loits
ning kell 14.40 Anttila ja
NuiaPop Café.
Pühapäeval kell 15 lähevad Viljandi spordihoones maakonna meistrivõistlustelvastamisi Spordikool
jaTõrva Loits.
MAADLUS. Pühapäeval
kell 12 on Viljandi Kesklinna kooli spordisaalis Eesti
laste vabamaadlusekarikavõistlused.

Lootos alistas

Tuleviku
Pühapäeval Viljandi spordihoones mängitud naiskondade saalijalgpalliturniiri «Tulevik Cup 2014»
võitisPõlva Lootos, kes alistas finaalis võõrustajad.
Turniiril kaasateinud
kaheksa võistkonda olid jagatudkahte neljasesse alagruppi jamõlemast pääses
kaks paremat poolfinaalidesse.Esimeses poolfinaalis võitis Viljandi Tuleviku
esimene esindus Tuleviku
Mineviku pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltitega 4:3. Teises poolfinaalis
oli Põlva Lootos kindlalt,
5:0, üle naiskonnast Tartu
Ülikool Fauna Female.
Turniirikolmandatkohta selgitava vastasseisu normaalaeg FaunaFemale’i ja
Tuleviku Mineviku vahel
lõppes 1:1 ningpenaltitega
jäid 3:2 peale tartlannad.
Finaalis võitisLootos Sandra Londoni jaSixtina Ladva väravatega 2:0 Tuleviku.
Turniiri parim mängija
oliSixtinaLadvaPõlva Lootosest ja parim väravavaht
TeeleToomsalunaiskonnast
Tuleviku Minevik. (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
Vanemtoimetaj
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 HC peatreeneri Marko Koksi hinnangul on meeskonna mäng liikunud paremuse poole ning tema usub, et vormikõver jätkab tõusvas joones

KÄSIPALL

Tabeli viies pole mõtteid
medalist maha matnud
Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

Viljandi käsipallurid mõlgutavad endiselt mõtteid
koduse meistriliiga medalist, ehkki põhiturniiri kaks esimest ringi on
kulgenud vaevaliselt ja
tabeliseiski pole kiita.
Seitse vooru enne põhiturniiri
lõppu on Viljandi HC tabelis
viiendal kohal, kuid neli tabeli keskmikku mahuvad nelja
punkti sisse.
Treener MarkoKoksi sõnul
on Viljandi meeskonna positsioon küll tagasihoidlik, ent
turniirisüsteemiarvesse võttes
pole sellel praegu suurt tähtsust. «Tarvis on veerandfinaali pääseda jaet kevadel medal
teenida, tuleb tähtsad mängud
võita teisiti pole see mõeldav,» lausus ta.
Koks nentis, et võistkonna
mäng on hooaja esimeste kohtumistega võrreldes märgatavalt paremaks muutunudning
tema usub positiivse tendentsi
jätku.
–

«Hooaeg algasmeile loode-

tust raskemalt.Kahe hooaja va-

hel asetleidnud muutustega
kohanemine võttis arvatust
enam aega,» rääkis ta.
Koksi sõnul on küll palju
kõneldud meeskonna senise
liidriKristo Voikalahkumisest
ja sellest tulenevast taseme
langusest, kuid ainult liidri
kaotamisega mõnetist mõõna
põhjendada ei saa. «Muutusi
on ju teisigi, näiteks mängijate
eraelus ja elurütmis.Koolivahetus, tööleasumine ja palju
muudki rikuvad rutiini ning
see kõik kandub paratamatult
väljakule.»
Treener tunnistas, et on
praegu võrdlemisi optimistlik.
«Meeste silmis on taas sära ja
võistkonnas on esile kerkinud
isiksused, kes on rasketel hetkedel vastutust võtnud. See
kõik näitab arengut,» põhjendas ta.
Viljandi HC lõpetas meistrivõistluste põhiturniiri teise
ringi suhteliseltkergelt tulnud
võiduga: kolmapäeval lustis ta
kodusaalis tabeli eelviimase,
Audentesega jaalistas ta 33:21.
«Võidudlisavad meestesse
eneseusku,» tõdes MarkoKoks

ning lisas, et päris korralikku
mängu näidanudvõistkonnaga
pole põhjust nuriseda. «Kui,
siisainult viletsarealiseerimise üle. Väga suurt lahingut ju
polnud.»
Suuresti noormängijatest
koosnevat Audentese võistkonda juhendavaRiho-Bruno Bramanise arusaam kohtumise
käigust oliKoksi omast erinev.
«Olime 45 minutit konkurentsis. Pärast seda leidis vastane
oma mängukindluse ja meie
väsisime,» ütles ta.
Olgu selle treenerite mängufilosoofiaga kuidas on, Viljandi meeste vaatevinklist on
olulisedkaks tabelipunkti, mis
neidkoha võrra ülespoole upitasid.
Põhiturniiri teise ringi viimasesvoorus pälvis enimtähelepanu liidermeeskondade
PõlvaServiti jaHCKehra / Horizon Pulp&Paper vastasseis,
mis päädis 24:24 viigiga.
Viljandlasi turniiritabelis
punktiga edestav Värska Originaaloli viimases voorus võidukas meistriliiga punaselaterna
SK Tapa üle. HC Viimsi / Tööriistamarketi jaAruküla mäng
andis võidulisaViimsile.

TABELISEIS
Eesti käsipalli meistriliiga meeskondade
punktid pärast põhiturniiri teist ringi:
•

•

•

•

•

•

•

•

Põlva Serviti 27
HC Kehra 25

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 8681
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.
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Kolmapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.
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Allikas: Eesti käsipalliliit

Viljandi meeskonnal sei-

sab nüüd Marko Koksi ütlemist mööda ees kolm üliolulist
ja rasket kohtumist. Tuleval
kolmapäeval on kodusaalis tema vastane SK Tapa, seejärel
Põlvas Värska Originaal ja
Viimsis kohalik Tööriistamarket.
«On väga raske uskuda, et
me veerandfinaalist välja kukume, ehkki teoreetiliselt on
see võimalus veel olemas,» lausus Koks.

135 AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Türgimaal näikse aga asjad
kirjumaks minewat ja ni-

melt teebIda-Rumiilia maa
Eüroopa poliitika meestele

pääwalu. See maa ei taha
Türgi walitsuse alla jääda,
jaasjad on seal sellepärast
nii kirjud, et neid kuidagi
wiisi õigekorrale wõimalik
ei ole seada. Kui Ida-Rumiilia maad ennast Bulgaariaga ühendada lastakse,
siis oleks asi kohe selge,
aga seda ei taha mitmed
suured-riigid lubada.

