Sakala

VEB fondi luukered on Eesti Pangavarakambrites rahutumad kui kunagi varem
ning on vaid aja küsimus, mil mõnineist
üritabKallase poliitilist karjääri kägistada.
Rannar Raba,
Sakala vanemtoimetaja

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Viljandi maakonna päevaleht

Riigijuhtide ja sõjameeste

Kui ma laps olin, arvasin, et pilved on
nagu vatt, ja ootasin, et mõni neist taevast
allakukuks.

HENN VOOLAID,
Tartu ülikooli koolifüüsika keskuse lektor

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

kasvulava

Viljandimaalt on pärit kümmekond meie
riiki juhtinud meest. Siit on võrsunud ka
sama palju kindraleid. Sakala otsib vastust küsimusele, kuidas nii on juhtunud.
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Heakorrafirmasid ähvardab
Viljandis tööta jäämine

HEA VALIK
VILJANDIS

C 43 33 833

Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Linnajuhtide rahulolematus Viljandis tegutsevate heakorrafirmadega ning mõistmine, et
töö eest tuleb üha rohkem maksta, on pannud
ametnikke arvutama,
kas Viljandil oleks kasulikum asutada oma kommunaalamet.

Ostame
metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.
E-post apmets@apmets.ee

ILM

«See võib osutuda linnale majanduslikult kasulikumaks
ning töö korraldamise mõttes
efektiivsemaks kui praegune
süsteem,» ütles Viljandi volikogu eelarve-ja arengukomisjoni esimees Jaak Sulg.
«Kommunaalettevõtemuudaksheakorratööd linnalekallimaks ningmõjutaks väga palju Viljandi ettevõtluskliimat,»
avaldas veendumustheakorrafirma Floreas Viljandi juht
Margus London, kellele linn on
praegu suurimklient.

Analüüs alles algab
Uuele süsteemile ülemineku
osas pole linnapea Ando Kivibergi sõnul midagi veel otsustatud. Ametnikele on antud
vaid töökorraldustehaarvutused, mis näitaksid selgelt kõiki
praegusi kulutusi ning annaksid aimu, kui palju raha läheks
kommunaalameti ülalpidamisele. Mullu kulus Viljandil
heakorratöödeks
kõiksugu
929 000 eurot.
Esimest korda hakatakse
sel teemalametlikulträäkima
10. märtsil.Kui ideeosutub majanduslikult ning töödekorraldamise seisukohalt efektiivseks, peaks ümberkorraldus
aset leidma järgmise aasta 1.
mail.
Praegu on Viljandil heakorratöödeks lepinguid ligi
kümne firmaga ning tööd on tegevusvaldkondade ja piirkondade kaupa ära jagatud.Kommunaalametiloomise järel tuleks linnalhakkama saadanäiteks lumelükkamise, muruniit-

4°
Täna puhub edelatuul
kiirusega 5–7 meetrit sekundis. Sooja on 2–4kraadi. Päike tõuseb Viljandis
kell 7.33 jaloojub kell
17.31.
Kui viimased paarkümmend aastat on Viljandi kesklinna lumest puhastanud inimesed olnud mõne heakorrafirma töötajad, pole välistatud, et
järgmisel aastal võivad nad olla linnavalitsuse palgal.
AIVAR AOTÄHT

mise, lillede eest hoolitsemise

japrügikorjamisega.
Kogu linnahooldamise ümberkorraldamisessaab eeskujuksvõtta Kuressaare, kes on
sedateinud. Viljandis on niisugusel sammul kaks põhjust.
Esiteks on viimase paari aasta
jooksul sagenenud rahulolematus lepingupartneritega.
Sakala kirjutas paar nädalat
tagasi, kuidas Floreas Viljandile on paari viimase aasta
jooksul määratud 15 trahvi kogusummas 25 000 eurot. Osaühing Kesklinna Pargid sai lepinguperioodi jooksul trahve
küll vähem, kuid summadolid
veelgi suuremad ning lõpuks
lahkus ettevõte enne lepinguperioodi lõppu.
Teiseks näitab teiste linnadekogemus, et uute firmadepuhul tuleb arvestada senisest
suurema kuluga, sest töö hind
on kerkinud. Praegu otsib linn
konkursi korras ettevõtet, kes

hoolitseks järgmisel kahel aastal Viljandis lillede eest, sest äsja hanke võitnud pakkuja loobus sellest tööst.Samuti vajatakse kedagi, kes aprilli keskpaigast aasta lõpuni kesklinnas koristaks, niidaks jalund lükkaks.
Suurimat võitu loodavad
linnajuhid aga remonditööde
kiiruses. Praegu peab linn
igaks pisikeseks parandamiseks välja kuulutama hanke,
aga kui töömehedoleksid oma
palgal, saaks sellekohe ära teha. «Bürokraatiat ja ajakulu
jääks palju vähemaks,» leidis
Sulg.

Ettevõtja võitu ei näe
Osaühingu Floreas Viljandi juhi Margus Londoni sõnul ei
näe ta võimalust, et linn saaks
tööd ise tehes rahakokku hoida.
«Inimesi on vaja ikka palgal hoida.Ka siis, kui iga päev

SEISUKOHT
KALVI
MÄRTIN,
ettevõtja,
volikogu
opositsiooni
liige
Minu kui liberaalse maailmavaatega inimese meelest
peaksid sellised töödolema
ikkagi eraettevõtja asi, aga
endise linnavalitsuseliikmena tean ma ka seda, kui suutööd pakkuda polegi,» sõnas ta.
«Meil on lisaks linnale palju
teisi kliente, et oleks töötajatele tegevust pakkuda.»
Ka töötegemise kiirus ja
kvaliteet ei pruugi tema arvates muutuda.«Kuiikka sajab ja
maa on märg, ei saa ka linna

red on olnud probleemid
heakorrafirmadega. Võimalik, et mõnigi töö saaks kommunaalametiolemasolukorral kiiremini tehtud, sest käsuahellüheneks.
Igal juhul olen seda
meelt, et arvutused ja analüüs oleks mõistlik ära teha
ning äriplaan või eelarve
kokku panna. See pole linnaametnikele liiga suur töö ja
seejärel saaks asja edasi arutada.

palgal olev muruniitja tööd teha,» sõnas ta.
Viljandi linnapea Ando Kivibergi kinnitusel on linnavalitsus kogu idee arutamisega alles
nii algusjärgus, et tema kommunaalametiloomisekohta mingit
hinnangut andaei saa.

VILJANDIS
Ekskursioon
Täna kell 13tutvustab
Gregor TaulKondasekeskuses Evald Okase loomingut. MareHunt õpetab eksliibrise tegemist.

Taluturg
Täna kella 11–14 pakuvad
Uku keskuses toiduvõrgustikuga OTT liitunud
tootjad oma toidukaupu.

Järgmine leht ilmub
kolmapäeval, 26. veebruaril. Toimetus soovib
oma lugejatele head
vabariigi aastapäeva.
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”TITAAN
«Tegu on psühholoogilise terroriga.»

ARVAMUS

Viljandi linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees Tonio Tamra
keskerakondlasest opositsionääri
Helmut Hallemaakäitumise kohta
(21. veebruar)

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Nädala foto. Meie enda väike Sotši

VABA MÕTE

Miks Kallas?
kuidas SiimKallas
Sellest,
varsti Eestisse naaseb ja

siinses poliitikas jälle tooni
andma hakkab, on palju räägitud.Nüüd siis teeb Reformierakond asja ära. Vana esimees tuuaksepidulikult koju
tagasi japannakse pikema jututa Andrus Ansipi asemele
peaministri toolile istuma.
Pealtnäha on see loogiline
ja turvalinesamm. Keegi ju ei
Rannar Raba
kahtle, et Kallas on andekas ja
Sakala vanemtoimetaja
kogenud poliitik, kes ei kuluta
rollivahetusele ülemääraaega.
Aeg teatavasti on praegukulla
hinnaga, sest juba mais tulevad
VEB fondi
Euroopa Parlamendi valimised ja
kohe nende järel algab riigikogu valuukered
limiste kampaania.
on Eesti
Vangerduse üle pikemalt juurdPanga
lema jäädes tundub see siiski pigem sundkäiguna. See oliainus
varastsenaarium, mis jäi lauale, kui
kambrikõik teised olidriburada paberihuntisattunud.
tes rahuKallas on kahtlemata populaartumadkui
ne. Kuid kas ikka nii populaarne, et
kunagi
erakonna reiting madalseisust eelmistevalimiste aegsele tasemele
varem
tuua? Kahtlane.
ning on
Tõsi, paljudes poliitikahuvilistes
vaid aja
elab soe mälestus ajast, mil oravapartei vastandus erinevalt tänasest
küsimus,
kõige jõulisemalt populistlikule pomil mõni
liitiliselekultuurile ega peljanud
neist ürimajanduse tugevdamise nimel julgeid reforme. See oliKallase aeg
tabKalvana ja hea.
–

Ent

lase poliitilistkar-

kas nostalgiakaardist üksi
piisab? Ei saa unustada, et eri
jääri
vormis ühiskondlikud väljaastumikägistada.
sed on surunud Reformierakonda
järjekindlalt sisemisele enesepuhastusele ja uuenemisele.Selles
olukorrasKallase kaudu kogu täiegamineviku külge klammerduda on
veider. Ja mis peamine: VEB fondi
luukered on Eesti Panga varakambritesrahutumad
kui kunagi varem ning on vaid aja küsimus, mil mõni
neistüritabKallase poliitilist karjääri kägistada. See
onrisk, millega on Reformierakond pidanud arvestama.
Kas tõestiei leidunudühtki värsket kandidaati, kelle võimed, kuvand ja natuur vastanuksid paremini Reformierakonna vajadustele? Ju siis mitte.Kui lasta
partei tipud silmade eest läbi, võib neist igaühe puhul
pikema aruteluta leida vähemalt ühe põhjuse, miks tema asumine erakonna esimeheks japeaministriks ei
tulepraegu kõne alla.
Kui Silvergate tõmbas Kristen Michali šanssidele
kriipsu peale, näis järgmisena Andrus Ansipi mantli
pärijana sobivat Keit Pentus-Rosimannus. On ju igatsus naiste, eriti nägusate ja tarkade naiste järele Eesti
poliitikas aina suurem, midatõestab ilmekaltka Kaja
Kallase hiljutine mänglevalt kerge esiletõus. Paraku
võttis Autorollo kohtuprotsess Pentus-Rosimannuselt
vähemalt mõneks ajaks karjäärihüppe lootuse.
Mis puudutab välisminister Urmas Paeti ja justiitsminister Hanno Pevkurit, siis nemad oleksid mõlemad
tugev ja töökindel variant. Ent üksnes olukorras, kus
erakondei pea maadlemaviimaste aegade madalaima populaarsusnäitajaga. Praegu vajatakse esimeheks kedagi, kel on rohkem sära.
Räägitud on ka võimalusest tuua Reformierakonna
ettekeegi päris uus väljastpoolt poliitikat, aga see
oleks kõige keerulisem, sest nõuaks tupikseisu tunnistamist jakõigi seni sihikindlalt ülespoole rühkinud
broilerite avalikku alavääristamist. See ei tuleks ko-

durahu huvideskõne alla.
Niisiis ikkagi Kallas.

Kuni neljapäevani oli Viljandis maa must kui ta just tasapisi rohetama polnud hakanud.Ainult ühes kohas, Huntaugu mäel, laskus paks lumevaip harjalt orgu, nagu limpsaks ürgoru nõlva ehtne liustikukeel. JubaküünlakuulEestisse hiilinudkevad ei suutnud lumepargis oma võimu maksma panna, sest kunstlumi peab palju paremini vastu kui looduslik ning seda on seal veel üüratu
palju. Nii saabmeie endaväikses Sotšis talverõõme nautidaka siis, kui valge kirme mujalt kaob. (Sakala)
–

NÄDALA SIGADUS

NÄDALA ÕNNESTUMINE

Laste tunnetega ei mängita!

Kõik võitsid

Leluautomaadid pole Eestis
teab mis levinud, kuid nende
põhimõtet teavadusutavastika
siinmail peaaegu kõik: torkad
masinasse küsitud rahasumma, proovid haaratsiga mõne
mänguasja kätte saada ja kui
see õnnestub, on asi sinu.
Nii on see algusest peale
käinud. Seetõttu pole midagi
imestada, kui mängu põhimõtte muutminekülvab palju segadust. Automaadi külge võidakse küll panna selgitav teade,
ent see ei hoia ära mõne mängija endakonksu otsa sattumist.
Lõppeval nädalal tekitas
lugejate seas suurt huvi lugu
sellest, kuidas üks perega ViljandiCentrumikaubanduskeskuses käinud inimene jäi säärase masina juures pika ninaga.Nimelt selgus, ettoo lelusid
ei väljasta ja hea püüdmise
eest saab üksnes sama asja tasuta uuesti proovida.Automaadi operaatorfirma, osaühingu
Mäng paigaldatud silti polnud
ta lihtsalt märganud.

Kui mingi ettevõtmise kohal
lasuvad vahepeal sünkmustad pilved, ent lõppude lõpuks läheb kõik väga hästi,
on tegijate rõõm ekstra suur.
Eelmise nädala reedel Viljandi pärimusmuusika keskuses asetleidnud koolibändidevõistluse BÄM korraldajate Kris Süldi ja Toomas
Koitmäe ilmne rahulolu oli
seetõttu igati arusaadav.
Mõistagi ei olnudnemad
ainsad, kes heategevusliku
ettevõtmise õnnestumisest
midagi meeldivat said.Võitsid ka kõik kohale tulnud
noored, kes said osa väärt

Kurb on seejuures, et mänguasjaautomaadid on mõeldud
eelkõige lastele ning nõnda petetakse nendelootusi ja mängitakse nende tunnetega. Ka kõnealusel juhul oli kõige rohkem nördinud laps.
Ehkki juriidiliselt on kõik
korrektne, on sisuliseltväikest
inimest petetud.
Karl-Eduard

Salumäe

KOMPVEK
«Automaadi omanikele peaks garanteerima ostukeskuses poole hinnaga ostud, kuid ostetud
kraam võetakse kassas alati ära. Sest mõned tulevad poodi kauba järele, teised aga saavad oma
naudingu õnnestunud ostukorvi koostamisest.»
Elend Nuki kommentaar uudisele «Mänguasja soovijad
jäävad automaadi juures pika ninaga»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.

muusikaüritusest, BÄM-il
ülesastunud kollektiivid, kes
saidühe kogemuse võrrarik-

kamaks, ja muidugi mullu

juunis liikumisvõime kaotanud Viljandi noormees, kelle aitamiseks kogu tulu ehk
ligi 1200 eurot läks.
Esiti üleüldse ära jääma
pidanud üritusele tagasi vaadates võib öelda, et see oli
üks õnnelike õnnestumiste
jada.

Võtame või peaauhinna
koju viinudfolkansambli POSÕ (pildil) loo. Veel reede
hommikul oli pärnakate esinemine ühebändiliikme ajateenistuse tõttu tugeva kahtluse all, õhtulandsid nad aga
aidas meeldejääva kontserdi,
nii et publik neid enne kordusloo mängimist minemaei
lasknud.
Karl-Eduard

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

Politsei teatel murdsid vargad
neljapäeval Abja vallas Kamara
külas ühte kuuri ja viisid sealt ära
kaheksa suverehvi koos velgedega. Samuti võtsid pikanäpumehed kaasa tööriistakohvri jakaks
matkatooli.

VÕIM

Minister ennustab valitsuse
vahetumist märtsikuus
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Viljandlasest põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder peab tõenäoliseks, et märtsi lõpuks
on Eestil uus valitsus.
Selles pole enam kahtlust, et
Andrus Ansip astub varsti
peaministri kohalt tagasi
ning viib seadusest tulenevalt
endaga kaasa kogu valitsuse.
Helir-Valdor Seeder, kas te
teate, millel see juhtub?
Ei tea. Kõige paremini teab seda Andrus Ansip ise. Aga ma
olen aru saanud, et see kõik
viiakseelluvõimalikultkiiresti, et ebaselguse periood oleks
lühike.Et märtsi lõpulpeaksid
olema ka korralised riigikogu
juhatusevalimised, eeldan ma,
et uue valitsuse ametisse astumine jääb suure tõenäosusega
samasse kanti.

Vähemalt kevadeni tulebkunstikoolis õppivatel lastel käia õhtuti tundides Männimäel.Sügiseks tahab linnavalitsuskooli kesklinna tuua.

Kunstikoolile
pakuti kesklinnas
kuut maja
Marko

Kuus ettevõtjat vastas
Viljandi linnavalitsuse üleskutsele pakkuda praegu Männimäel
asuvale kunstikoolile
kesklinnas uut hoonet.

Mis pilguga Isamaa jaRes
Publica Liidu (IRL) ministrid
eelseisvatele arengutele vaatavad? Mida arvate Reformierakonna otsusest tuua Siim
Kallas Brüsselist Andrus Ansipi asemele peaministriks?
Meil pole täpset informatsiooni Reformierakonna plaanide
kohta. Isegi see teadmine, et
Reformierakond kavatseb Siim
Kallase peaministriks teha, põhineb suuresti ajakirjandusest
loetul. Seepärast on väga raske
mingeid põhjapanevaid hinnanguid anda. Me eioska öelda, kellega Reformierakond
kavatseb uue koalitsiooni moodustada ning kas ta soovib näha muudatusi võimuliidu
meeskonnas ja elluviidavaspoliitikas. Meielaiem soov on see,
et selgus saabuks võimalikult
kiiresti.
Kui tõenäoliseks peate seda,
et Siim Kallas ei asu peaministri kandidaadiks saades
koalitsioonikõnelusi pidama
IRL-i, vaid mõne teise erakonnaga? Näiteks sotsiaaldemokraatidega.
Jällegi: mul on väga raske Siim
Kallase nimelrääkida.

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Abilinnapea Ardo Agasilla
hinnangul on pakkumiste
seas selliseid, mis sobiksid
linnale nii asukoha, suuruse
kui raha poolest.
Viljandi linnavalitsus tegi aasta algul päringu, ettea-

da saada, kas kesklinnas
oleks võimalik rentida ruume linna kunstikoolile, mis
tuleb Männimäelt oma senisest kohast ära tuua. See ei
olnud ametlikkonkurss, vaid
linnajuhid soovisid koguda
infot, etkunstikooli uue asukoha otsimisega edasi minna.

Helir-Valdor Seeder ei taha spekuleerida selle üle, kui suur on võimalus, et ta jätkab ka uue valitsuskabineti liikmena, kuid kinnitab, et ta on selleks valmis.
ELMO RIIG

Ardo Agasilla selgitusel

vastas päringule õigeks ajaks
neli ning hiljem veel kaks
majaomanikku. Võimalike
pakkumistega on tema sõnul
tutvunud ka kunstikooli direktor ning ühiselt on leitud,
et ametlikulkonkursil on võimalik leida ruume, mis sobivad oma suuruseltkoolile ja
hinnalt linnale.
Järgmisel nädalal küsivad linnavalitsuse liikmed
volikogult luba korraldada
kunstikooli hoone leidmiseks jubaametlik konkurss.
«Loodetavasti tuleb sellele
konkursile veelrohkem pakkumisi,» sõnas Ardo Agasild.
Kunstikool asub praegu
Männimäel kunagise kutsekooli ja hilisema noortekeskuse ruumides. Linn on selle
hoonemüüki pannud ning tahab kooli sealt uueks õppeaastaks ära kolida.

Pidupäeva üritused
Viljandis
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril on Viljandis hulk
sündmusi.
Päev algab kell 11.30,kui linnapea Ando Kiviberg loebkohtumaja trepil Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti ette just
nii, nagu sedatehti24. veebruaril 1918.
Kell 12 algab Jaanikirikus tänujumalateenistus. Pärast seda kõnnitakse lippude järelrongkäigus Laidoneri monumendi juurde, et meenutada möödunut ning asetada sinna mälestuspärjad.
Laidonerimonumendi juurest juhatavadpuhkpillid ja trummid edasi lauluväljakule, kus kaitseliitlased, päästjad, politseinikud jakiirabitöötajad näitavad oma masinaid.
Lauluväljakul peetakse kõnesid ning Kaitseliidu Sakala malev jagab auastmeid. Esinevad Maria Gertsjak ja Kaarel
Kuusk. Pakutakse suppi jakringlit.
Kell 14.30 algab Ugalas kontsertaktus, millel antaksekätte
linna aastapreemiad. Seekestab kella 16-ni.
•

Teil on poliitikuna väga suured kogemused. Mida kõhutunne ütleb?
Kõige loogilisem oleks, et esmaltasutakse läbirääkimisipidamaikka sellepartneriga, kellega on senikoalitsioonis oldud.
Kui võimuleppes, tegevuskavas
või milleski muus soovitakse
mingeid muudatusi, on kohane
kõigepealt senise partneriga
aru pidada, kas need oleks
üheskoos teostatavad. Kui ei
suudetakokku leppida, siis asutakse rääkima järgmistega.
Praegune peaminister on

öelnud, ettema näekska edaspidi Reformierakonna kõige
lähedasema partnerina IRL-i.
Sellest ma teen järelduse, et
IRL võiks ollaikka esimene va-

lik.
Samas on ajakirjanduses juba
spekuleeritud selle üle, kuidas Siim Kallas toobkolmandaks koalitsioonipartneriks
sotsiaaldemokraadid või teeb
sootuks nendega kahekesi valitsuse ära.
Kõik võimalused on reaalsed
ja neid on praeguse riigikogu

koosseisu põhjal võimalikteoreetiliselt märksa rohkemgi
välja mõelda. Aga jah, kolmikliidus koos sotsiaaldemokraatide ja IRL-iga valitsusvastutuse kandmise kogemus on Reformierakonnal, sealhulgas
Siim Kallasel olemas.
Üldiselt pean kõiki selleteemalisi jutte siiski pigem ajakirjanduslikeks spekulatsioonideks. Ma ei ole kuulnud, et
senioleks kellegi vahelpeetud
mingeid läbirääkimisi ega isegi midagi sellist, mida võiks
konsultatsioonideks nimetada.

Kui võimalus tekib, siis kas
olete huvitatud põllumajandusministri ametis jätkamisest?
Ma ei taha spekuleerida, kui
suured võimalused selleks on.
Vaatame, mida elu toob.
Kas teis on valmidus ministrina edasi töötada?
On kindlasti. Mul on ministrina mitu asja pooleli ja oleks
kummaline öelda, et mul pole
valmidust neid lõpule viia.Sellist meeleolu, et enam ei taha
või ei jaksa, mul pole.

•

•

•

•

Allikas: Viljandi linnavalitsus
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President ja tema
proua võtsid
mängukaaslaste
õnnitlusi vastu
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eile oli Olustveres presidendi vastuvõtt. Presidendiks oli koolieelik Ardo Tulp ja prouaks aasta noorem Piia Madison
ning pidu peeti lasteaias
Piilu.
«Nad on presidendi vastuvõttu televiisoristvaadanud jalas
proovivad ise ka,» lausus lasteaia direktor Saima Kink.
«Nii õpivad nad kombeid, et
oskaksid tervitada ja silma
vaadata.»
Kui presidendirolli vastuvõtmiseks pidid vanemad oma
poega veenma,siis prouaks palutu oli kohe lahkesti nõus olnud.
NeedPiilu lasteaia lapsed,
kes külalisi etendasid, teadsid,
et presidendile võib pidupäeva puhul soovida palju õnne
võihead vabariigi aastapäeva.
Nad arvasid, et president
peaks olema tark japrillidega.
Veel peab riigijuht rääkima
mitut keelt, sest tal tuleb ju
Inglismaal käia. Ka see, et presidendi ülesanne on Eesti riiki juhtida, oli igal pisikesel
poisil ja tüdrukul selge.
Presidendiproua on laste
sõnulkindlasti valgete juuste-

ga ja ilus.Kui proua on kleidiga, siis presidendil peab seljas
olemaülikond.
Kõik need tingimused olid
laste arvates nende presidendil ja tema proual täidetud.
Nii võiski asuda lasteaia saali, et laulda veidike kodust
ning tantsida nii rivis kui ringis.
Siis algas kätlemine. Vanemad lapsed soovisid võõrustajatele selgelt ja kõlavalt head
vabariigi aastapäeva, sõimerühmamudilased haarasid
presidendil aga paarikaupa
korraga mõlemast käest ning
sakutasid neidrahulolevalt.
Otse loomulikult kuulub
presidendi vastuvõtu juurde
aastapäevakõne. Selles soovis
Ardo Tulp, et tema kaaslased
oleksidka edaspidi targad, tublid jatöökad.

Väikeinimene
saisel päeval
ikka tõeliselt
tähtsustatudkui
oma vabariigi
kodanik.
MERIKE TULP,
Tarvastu lasteaia
Naeruvõru direktor

Päev enne Piilu pidu oli
presidendi vastuvõtt Tarvastu
valla lasteaiasNaeruvõru.
Seal selgus presidendikoha täitja teadmisteproovil.
Näiteks tuli paljude riikide
lippude hulgast ära tundaEesti lipp jalilledeseast rukkilill,
lõngajuppidest pidi tegema
aastapäeva numbridüheksa ja
kuus, samuti tuli ennast tutvustada ning sirget rühti näidata.
Ametiaega jätkas mullugi presidenti kehastanud Petrik
Rähn.
Naeruvõru president sai
endale proua valida. «Ega tal
väga valikut olnud:meil on hästi vähe tüdrukuid,» ütles Naeruvõru juhataja Merike Tulp,
kuid märkis, et proua sai sellegipoolest kena.
Nii tervitasidki Petrik
Rähn ja tema mänguproua Melissa-Angela Paks saabuva vabariigi aastapäeva puhul ligi
sadat mängukaaslast.
«Meil olid kaks vallalasteaeda ja kaks lasteaiarühma,
mis on koolide juures,aga peredel oli kaasas ka koduseid
pisikesi,» selgitas juhataja.
«Meil on jualati olnudkostüümis peod ja nüüd oli võimalik
tõesti end nukukeseks riietada. Vanemad olid ka väga kenad. Väike inimene sai sel
päeval ikka tõeliselt tähtsustatud kui oma vabariigi kodanik.»

Olustvere lasteaia Piilu presidendipaariks valiti Ardo Tulp ja Piia Madison. Nemad olid mängukaaslaste sõnul
täpselt sellised, nagu olema peab. President tark ja prillidega ning proua heledapäine ja ilus.
ELMO RIIG

Tarvastu lasteaias Naeruvõru tervitas külalisi presidendipaar Petrik Rähn ja Melissa-Angela Paks.

Viljandimaal läks liiklus tihedamaks
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Viljandimaa riigiteedel
suurenes liiklussagedus mullu tunamullusega võrreldes rohkem kui
Eestis keskmiselt.
Maanteeametihooldeosakonna peaspetsialist Tõnu Asandi ütles, et Viljandimaal kulgevatel põhimaanteedel suurenes liiklussagedus 8,5 jatugimaanteedel 3,1 protsendi
võrra. Riigis tervikuna olid
need näitajad 4,3 ja 2,3 protsenti.
Loendus näitas, et Viljandimaal olikõige tihedam liiklus Viljandi ringteel Pärnu
tee ristmiku ja Orika vahel:
seal sõitis eelmisel aastal
keskmiselt 5199 sõidukit ööpäevas. Ametlikusandmebaasis on see teejupp kirjas kui
Imavere–Viljandi–KarksiNuia maantee 50,6.–53,8.kilo-

meeter.

Asandi tõi välja ka riigi
ühe suurema põhimaantee
Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme liiklussageduse. See oli
mullusuurim Viljandi piiri ja

Teemeistri vahel: kirja läks
3622 sõidukit ööpäevas.
«Maanteeamet loendab
liiklust nii pika-kui lühiajaliselt,» lausus Asandi. «Peamine infoallikas on meil püsiloenduspunktid, mis töötavad ööpäev ringi. Lisaks tehakse eri paikades lühiajalisi ehk tavaliselt nädala jagu
kestvaid loendusi.»
Nagu Asandi selgitas, on
püsiloenduspunktide andurid
rajatud maantee sisse ning tavaliselt jäävadneedpaigad autojuhtidele märkamatuks.Kui
aga kohta tähelepanelikult
vaadata, märkab silm 2 x 2
meetrise mõõduga ristküliku
jälgi, justkui oleks seal teeka-

Tehnoül
e
vaatusest
rahatagasi!

Nüüd osalevad kõik
loosimises, kus iga nädal
saab üks õnnelik kampaanias osaleja
tehnoülevaatuse raha tagasi või
Kõige rohkem sõidukeid Viljandimaal liikleb Viljandi ringteel Pärnu
tee ristmiku ja Orika vahel.
MARKO SAARM

KESKMINE

89 püsiloenduspunkti, millest
Viljandimaal asub viis. Need

Aasta
2013
2012
2011

Põhimaanteed
1854 sõidukit
1709 sõidukit
1647 sõidukit

Kampaania kestab 15.01 kuni 28.02.2014.
Täpsed tingimused ja loosikupongid ootavad teid kohapeal.

Tugimaanteed
1357 sõidukit
1316 sõidukit
1315 sõidukit
Allikas: maanteeamet

nelja-aastane voolikloenduse
kava.
Asandi lisas, et üleloetakse kõik sõidukid alates mootorratastest,kuid sekkavõivad

3-päevase demoauto tasuta kasutusõiguse.

Lisaks mitmed teised head pakkumised.

Registreeri kohe 650 2175 ning
aja naabrid uue autoga kadedaks!

Viljandimaa põhi-ja tugimaanteede ööpäeva
keskmine liiklussagedus viimasel kolmel aastal

duspunktiks.
Lühiajalisi loendusi tehakse risti üle tee seatudkummivoolikutega, mis annavad
impulsi tee kõrval olevatesse
loenduritesse. Voolikute asukohti muudetakse tihti, nii nagu näeb ette riigimaanteede

Amserv Viljandi

kõik Amserv Viljandi Tehnoülevaatuse kliendid

tet parandatud.
2012. aasta suvest on Eestis
on lähima asula järgi nimetatud Mõisaküla, Sürgavere,Loodi, Viiratsi ja Teemeistri loen-

ERAKOGU

andurid registreerida ka mõne raskema punnvõrri. Üht
tüüpi andurid reageerivad
neistüleliikuvametalli kogusele ja teisedraskusele.

Kohtumiseni!
Amserv Viljandi

Tehnoülevaatus E–R 8–17, L 8–14
Tel 650 2175
Karula teeristi, 71024 Saarepeedi vald

tehno.viljandi@amserv.ee
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Kevad toob jumaliku nimega kohviku
Ketlin Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Mida on ühist Viljandil
ja New Yorgil? Kui midagi muud ei leia, siis kevadest on mõlemas linnas kohvik nimega Amrita Cafe.
Oma unistust ellu viivatele elukaaslastele KristiLõhmusele ja
AavoPärnsalule tuli info, et selline toidukoht tegutseb ühes
maailmametropolis, üllatusena.
«Peaks läbi astuma,» leidis
Aavo Pärnsalunaerdes.
Kui New Yorgis asuvas Amritas saab juba süüa, siis tema
Viljandi nimekaimus käivad alles sisetööd.
Perenaine saabus objektile
karbiga, milles oli kolm salapärase sisuga topsi. Kohe oli selge,
et kohvikunimeline smuuti, millega topsid täidetud olid, sisaldas banaani.KristiLõhmus reetis ka ülejäänud komponendid:
seller,mesi, murakas jaavokaado.
Aavo Pärnsalu sõnul ongi
amrita jumalate nektar, mida
nad manustasid, et elada igavesti.

Parima pitsa lubadus
«Toit peabki olema selline, et
pakub kehale, vaimule jasilmale parimat,» täiendasmehe öeldut Kristi Lõhmus, kes on oma
sõnul terve elu toitudega katse-

tanud.Kohviku kliendid hakkavad tema katsetustest osa saama,
sest ta töötabretseptid ise välja.
Läbi ja lõhki tervisliku taimse jatoore toidukõrval hakatakse pakkuma ka näiteks pitsat.
Pärnsalu lubas, et see saab olema Viljandi parim. Tema sõnul
ei taotlenad tervisliku toiduvalikuga seda, et oleksidüleni rohelised, vaid et sööma saaksid
tulla need, kellel on isu millegi
hea järele.
Üleni roheline pole ka tulevase kohviku maja Tallinna tänava ääres. Selleleannavad särtsu oranžid aknaraamid, sest söögikoha välisilmepeaks perenaise sõnul olemakutsuv. Värvivaliku töötasid nadise välja, nii nagu ka kogu ülejäänud majaplaani, et iga ruutsentimeeter oleks
otstarbekalt ära kasutatud.
Lõhmus ja Pärnsalu onkohviku kallal töötanud2012. aasta
detsembrist, mil said kätte esimese osa majast. Eelmise aasta
kevadeni tegi paar lammutustöid, siis asus tegevusse ehitusbrigaad. Ka eile oli maja täis
ehitusmehi:kes lihvis vana palki, kes oliametis teiselkorrusel.
Kui alumisele korrusele tuleb
kohvik, siis üles on planeeritud
seminariruum.
Majast, milles varem oli kaheksa korterit, on Aavo Pärnsalu sõnul palju lugusid rääkida. Näiteks on teada, et kunagi
elasid sellesohvitserid ning kuigi maja on mitukorda põlenud,
on sõjaväelased selle iga kord
taastanud.

Nüüd ehitab paar seda oma
plaani järgi. Pärnsalu sõnul ei
tee nad seejuures ühtegi järeleandmist. Kipsi selle maja seintelt ei leia ning vana ahju taastas pottsepp nullist niisugusena,
nagu see algupäraselt oli. Lõhmusele ja Pärnsalule on see esimene nii suur ehitus.

Päris oma asi
«Esimest korda elus tunnen, et
saan oma unistuse ellu viia.
Teiste juures töötades tulebalati kellegi teise unistusi täita,»
rääkisLõhmus. Jaanuarilõpuni
töötas ta Viljandimaa arenduskeskuses, agakahe koha jaoksei
jäänud lihtsalt enam aega.
Omaunistus eiküsi ka seda,
kas on öö või päev. «Õhtul on üks
idee, hommikuks on see juba
küpsem. Tunned, et süda on kõigegarahul,» kõneles Lõhmus.
AavoPärnsalu sõnul on nad
käinud paljudes söögikohtades
ning seal ringi vaadanud.Plusside jamiinuste kõrval on paar
märganud kasutamata võimalusi.Vahel on tekkinudka tahtmine koka käest küsida, kas ta ise
oleks nõus endavalmistatud toitu sööma. «Sellist tunnet ei
peaks siin kindlasti tekkima,»
lausus ta.
Praegu otsivad nad särasilmseid töötajaid, keda on plaanis
palgale võtta kaheksa. Töötajatele pakutakse kuulutuses muu
hulgas toredaid kliente. Nood
võivad kohviku avamisajaks arvestada aprilli võimaid.

Suure-Jaanis langeb
sügisel sooja hind
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Kui mullu renoveeriti keskkonnainvesteeringute keskuse toetusega Olustvere katlamaja, mis läks üle põlevkiviõlilt hakkpuidule, siis tänavu
uuendatakse samamoodiSuure-Jaani ja tõenäoliselt ka
Sürgavere katlamaja.
Seega võivadmõlema asula elanikudloota, et järgmisel
talveltuleb neil sooja eest vähem maksta. Praegu küsitakse Suure-Jaanis megavatt-tunni eest 84, Sürgaveres 93,60 ja
Olustveres 67 eurot.
Hakkpuit on toorainena
põlevkiviõlist märksa odavam,
pealegi ei tule sellega küttes
maksta keskkonnatasusid, mis
on õhku saastava põlevkiviõli
puhul üsna krõbedad.
«Nii madalalekui Olustveres, Sürgaveres jaSuure-Jaanis hinnadkindlasti ei lange,»
ütles Suure Jaanivallavanem
Tõnu Aavasalu.
Ta rääkis, et Sürgaveres
vahetati äsja välja väga kehvas seisus ja suurte kadudega
vanad soojatorud. «Selleks
võtsime laenu ning nüüdki tulebkatlamajade ümberehitamiseks tublisti laenu võtta,»
nentis vallavanem.
Olustvere kasuks räägib
tema sõnutsi veel asjaolu, et
seal on rohkem tarbijaid.
Sealse katlamaja võimsus on
1,5 megavatti ehk poole suurem kui Suure-Jaani või Sürgavere soojaandjal.

Centrumi kaubanduskeskusest üle tee seisva maja pilkupüüdva värvilahenduse on Kristi Lõhmus ja
Aavo Pärnsalu ise välja mõelnud. Perekond viib söögikohta rajades ellu oma unistust.
MARKO SAARM

TÖÖPÕLD
ON LAI
TURBAVÄLI.
–

VILJANDIMAAL ASUV RAHVUSVAHELINE

TURBATOOTMISETTEVÕTE KRAVER OTSIB
OMA MEESKONDA NÕUDLIKKU JA
SÜSTEEMSET TÖÖDEJUHATAT.
«Hinnad vaadatakseüle ja
kooskõlastatakse konkurentsiametiga.Loomulikult onka
meie soov hindumadalamaks
saada,» lisas Aavasalu. Laenude tagasimaksmiseks peaks
kuluma kümmekond aastat.
Suure-Jaani katlamaja
ümberehitamiseks korraldatud hanke võitis peatöövõtjana aktsiaselts Eviko, katlaid
hakkab paigaldama osaühing
Märja Monte.Praegu onkäsil
projekteerimistööd.
Ümberehitusekogumaksumus on 516 490 eurot, sellest
keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetus on 257 161eurot. Suure-JaaniHalduse juhataja Risto Reile sõnutsi on

KIK-ilt tulnud põhimõtteline
nõusolek rahastada ka Sürgavere katlamaja ümberehitamist.Tõenäoliselt on sellerenoveerimisemaksumusSuureJaaniomaga võrreldav.
Reile rääkis, et Suure-Jaani ja Sürgavere katlamaja on
üsna sarnasedOlustvere omaga, kus töö käib automaatrežiimil, aeg-ajalt on vaja haket
ette tõsta ning teha hooldustöid.Katlamaja jälgitakse arvuti kaudu, andmed tulevad
keskusesse kokku ja rikke
korral saabub sõnum mobiiltelefonile.
«Nagu Olustveres, jääb vanast katlamajast tagavaraks
ka üks õlikatel,» ütles Reile.

Sinu tööks on tootmisprotsessi planeerimine ja
igapäevatöö korraldamine, inimeste juhtiminening
regulaarne suhtlemine tegevjuhi jaomanikega.
Töödejuhatajalepakume enda arendamisel turbatootmise tippspetsialistiks toetavat keskkonda
ning väga motiveerivaid tingimusi.

Kandideeri cv.tammistepersonal.ee, läbi CV Keskuse või CV-Online’i
kuni 9.03.2014. a. Lisainfo Sirje Tammistelt telefonil 5698 8100 või
www.tammistepersonal.ee. Tagame Teie andmete konfidentsiaalsuse.
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2. III

Tallinna tehnikaülikooli
kultuuriklubi korraldab
heategevusliku «Tudengite eurovisiooni». Lauluhuvilised üliõpilased peavad
helisalvestised demovooru saatma 2. märtsiks.

OMA TEATER

Viljandi tudengid löövad Tartus laineid
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Hiljaaegu levis uudis selle kohta, et Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala kümnenda
lennu tudengid asutavad
Tartusse oma teatrit.
«On alanud monolavastuste
hooaeg ning mai lõpuni hakkab
igas kuus keskmiselt kolm näitlejat oma kunstiteost esitlema!» kuulutavad noored
Facebookis.
Üritustesari «MONOlava»
toob vaatajate ette 16näitlejatudengi monolavastused. Korraga antakse Tartus Genialistide klubis kolm-neli tasuta
etendust.

Üllatab ja rõõmustab
Ligi poolteist aastat õpinguid

on veel ees, aga noored mõtlevad oma tulevikule juba tõsiselt. Oli VonKrahli lend, siis
Ugala lend… Ja nemad? Pole
parasjagu teatrit,kes suurt osa
ühest kursusest oma tiiva alla
tahaks võtta. Järelikult tulebki
teha oma teater.
Algus näib olevat paljutõotav. Teatriteaduse üliõpilaste
looži blogis kirjutab Kristi
Ruusna pealkirja all «Viljandi
10. lendlennutabmonolavastusi kõrge kaarega»: «Kui aastal
2012 kirjutasin ma Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia 10. lennu tegemistest ja

teatasin: «Üldiselt tahangi öelda TÜL-i liikmetele, et olge
valmis, sest üsna pea tababViljandistmeid teatrilöök, mis üllatab, rõõmustab ning paneb
uurijate silmad-kõrvad liikuma», siiseile üks sellineteatrilöök ka juhtus: Genialistide
klubis toimus ürituse «MONOlava» avapauk! Etendusid
Kaarel Targo «Ahvilend», Mihkel Kallaste «Aken», Jaanika
Tammaru «Tanknaine» jaBirgitLandbergi «Birgit».»
Järgmised tegijad ja järgmisedlavastused on tulemas.
Kaarel Targo sõnul saabki
tulevikus projektipõhiselt tegutseva trupi peamiseks esinemispaigaks Tartus Magasini ja
Laia tänava kultuurikvartalis
tegutsev Genialistideklubi, kus
neid väga hästi vastu võeti.
«Jah, nad hakkavadmängima põhiliselt meie majas,» kinnitab klubi programmijuht
Ahto Külvet, nimetades seda
fantastiliseks plaaniks.

Ei tule mütsiga lööma
«Nad on tublid, ei tulelihtsalt
mütsiga lööma, vaid võtavad
asja tõsiselt ja südamega ning
on aktiivsed: kõik löövad käed
külge seal, kus parajasti vaja,»
iseloomustabAhto Külvet viljandlasining lisab, et nood onginii head, nagu jutu järgitundub. «Alati ei lähe jutt sisuga
kokku, aga neilläheb. Usun, et
tulemas on päris võimsaid teatriplahvatusi.»
Külvetile meeldib seegi, et

HELEN REKKOR

Mihkel Kallas on üks Viljandi tudengitest, kes oma monolavastustega Tartus suurt huvi tekitasid. Tema ülesastumine kannab pealkirja «Aken».

tudengid mõtlevad oma asjad
läbi põhjalikult japika aja peale ette. Mõeldud onka lastele.
Seda, mis Genialistideklubis monoetendusteajal juhtus,
näeb Ahto Külveti sõnul väga
harva: kokku tulivähemalt 160
huvilist.Teatrietenduste puhul
on saalinormaalne mahutavus

120vaatajat jakuigi see, et publiku ees oli vaid üks näitleja,
andis ruumi juurde, oli paik
huvilisi pilgeni täis.
Eriliseks muutis etendused
ka publik, kes oli keskmisest
noorem, ja viljandlaste soov
saada kohe tagasisidet. Pärast
etendust korraldati vaatajate-

ga ühine aruteluring, samuti
oli kõigil kohalviibijail võimalik etenduse vaheaegadel oma
arvamus paberile panna.
«MONOlava» Viljandi kava
on veel täpselt paika panemata, aga tulemataneed etendusedsiin ei jää.
21.–23. märtsini korraldab

kümnes lend Tartus lasteteatri
festivali, mille jooksulmängib
Genialistide klubis kuut oma
repertuaaris olevatlastelavastust. 28. märtsil, kohe pärast
rahvusvahelist teatripäeva, on
Tartus uue teatri avaüritus,
mille ajal antakse publikule
teadaka selle nimi.

Dirigent võrdleb aega oma staažikate lauljatega
Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

Äsja Suure-Jaani vallakultuuripreemia pälvinud muusikaõpetaja, ansambli-jakoorijuht
Valli Pang ütleb, et õhtuti sunnib tedakodust välja minema
vaid hea energia, mida ta oma
lauljatelt saab.

Valli Pang, teietööloos on kirjas tublistiüle kümne koha
õpetaja või muusikakollektiivi juhina. Kui hõivatud te
praegu olete?
Olen muusikaõpetaja omaarmsas Viiratsi koolis, see on mu
põhitöökoht. Juhatan juba üksteist aastat Ingeri-Soome seltsi
segakoori Sävel. Väga tähtsad
on mullemeesansambel Pange
Poisid ja laululapsed.
Meie vestluse algul ütlesite,
et ei taha endast eriti rääkida,
aga Pange Poistest võiks juttu
tehaküll. See kahekümne
seitsmendat tegutsemisaastat
alustanud meesansambel on
teie kõige kuulsam kollektiiv.
Kas ka kõige olulisem?
See on minu elutöö. Kolm
meest on ansamblislaulnud 26
aastat, olnud algusest peale minuga. Margus Raidma oli alus-

tades 20, nüüd on 46. Ma
võrdlenaega temaga.Ka Tõnu Loim ja Kaarel Saar on
laulnud algusest peale.
Tunneme
üksteist
kaua, oleme omamoodi
kokku kasvanud.
On olnud ka naljakaid juhtumeid.
Aastaid tagasi jäi
üks mees taas proovi hiljaks. Helistasin
ja küsisin, kus ta on.
Tema vastas, et on vannis, aga kohe tuleb.
Kui mehedkipuvad
proovi hilinema, siis mina olen see, keda nemad
enne peo algust ootama
peavad sättiminevõtab aega.
Oleme nii kaua koos olnud,
et usaldameüksteist täiesti.Kui
kellelgi on mure, on kõik väga
hoolivad. Sellest ei peagi alati
rääkima, seda on lihtsalttunda.
Peame ka üksteise sünnipäevi meeles, istume koos ja
ajame juttu,midagi on laualka.
–

Pange Poisid on kaua koos te-

gutsenud. Kui palju vaeva te
uute laulude õppimisega näete? Või tulebka selgeks saanud palasid aina lihvida?
Teen põhitöö enne ära, sest
proovis pean täpselt teadma,

mida ma meestelt tahan.
Nad tulevad hästi kaasa
ja arvestavad minunõudmistega, aga pakuvad ka
ise üht-teist välja.
Minumeelest on PangePoiste tugevaimkülg dünaamika. Nad oskavad
vaikselt laulda. See
meeldib mulle väga.
Valjult lauldaoskavad
kõik, aga katsu seda
vaikselt teha, kui kümme meest onrivis.

tehku täpselt nii, kuidas ise
tunneb.
Minu meelest on eri vanuses lastekoos tegutsemine tore:
nooremad arenevad väga kiiresti. Me juainultei laula, vaid
ka mängime ja tantsime ning
ajame juttu.Lapsevanemad on
ääretult vahvad ja hoolivad.
Kui keegi tahabmeietundi jälgida, siis keeldu ei ole, aga tavaliselt oleme omaette: lapsed
tunnevad ennast palju vabamalt, kui ema jälgimas pole.

Valli laululapsed on koos
käinud jubakolmkümmend seitse aastat. Kas
teie eesmärk on lastele laulu-ja liikumisrõõmu pakkuda
või loodate vaikselt oma õpilaste hulgas ka mõndakonkursivõitjat näha?
Minu eesmärk on anda lastele
võimalikultpalju esinemisvõimalusi, mitte neid konkurssidele saata.Aga muidugi on hea
meel, kui kedagi tunnustatakse. Seda on juhtunud ka.
Olen vastu võtnudkõik, kes
soovivad.Praegu onkõige noorem laululaps kolmeaastane ja
kõige vanemadkaheteistkümneaastased. Üks kaheteistkümnene arvas, et tema vist enam
meie hulka ei sobi. Ütlesin, et

Mida teete lastega, kes sugugi
viisi ei pea?
Palun neil lihtsalt vaiksemalt
laulda ja jälgin rõõmuga, kuidas nad teiste hulgas arenevad.
Olin päris noor muusikaõpetaja maakoolis, kui minu
juurde tuli pisike pika patsiga
Sirje jaküsis, kas ta võiks lauluproovi pealt kuulata, sest kodus
on üksi igav olla. Sirje sõbranna laulis, aga talle endale oli
tõepoolest, nagu öeldakse, karu
kõrva peale astunud.Ütlesin, et
ikka võid kuulata. Ta oli nagu
väike puuk, ei jätnud ühtegi
proovi vahele, ja kui ta viiendasseklassi jõudis,pidas kenasti viisi. Võtsin ta ansamblisse
laulma. Seda sorti toredaid lugusid võiksin veelgi jutustada.

Kas teile väsimuskallale ei
kipu? Mis selle vastu aitab?
Vahel tunnen ikka, et ei viitsi
pärast pikkakoolipäeva välja minna nii hea on kodus
olla.Aga võtan ennastkokku,
lähen segakooriproovi jatulen hoopis ärksamana tagasi
sest sealsed lauljad on otsekui hea energia allikad.
Mul onkaks tegevust, millest maiialgi ei loobu, mis annavad energiat ja rahustavad: seenelkäimine ja sokikudumine. Lapsed tulevad
Tallinnast ja sõidutavad mu
seenemetsa see on suur
rõõm. Sokkekoon aga kõigile. Mul on omailus sala–

Valli Pang
on südamega
tehtud

töö eest
korduvalt
tunnustust

leidnud.

–

muster.
Milline on teie
hea päev?
Kõige tähtsam
on teada, et mu
lastel Anul ja Mikul
onkõik hästi.
Kojutulek ja kodus olemine teevad rõõmu. Teen
söögi ja ootan
kaasat koju. On
hea, kui sul on
keegi, keda oodata. Rohkem polegi vaja.
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Viljandimaal oli kõrgete riigimeeste sündimiseks viljakas pinnas
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Kui kanda kaardile kõikide Eesti riigimeeste sünnipaigad, saab Viljandimaad hõlmav osa tähelepanuväärselt kirju. Midagi säärast pole vastu
panna ühelgi teisel maakonnal.
Ajaloolisel Viljandimaal jakultuuriloolisel
Mulgimaal on sündinud näiteks kümme
Eesti esimese iseseisvusperioodi aegset
kindralit, samuti mees, kes tõusis sellesse
auastmesse Teise maailmasõja ajal. Viljandimaalt on pärit kümmekond ühel või teisel ajal meie riiki juhtinud meest ja neile
võib juurde liita ka praeguse presidendi
Toomas Hendrik Ilvese, kes elab Abja lähistel.
Miks on see nii läinud? Ajaloolane Jaak
Pihlak usub, etViljandi-ja Mulgimaa inimestelolid terve vaim, usk endasse jaselge soov
saada peremeheks.

Jüri Jaakson

Friedrich-Karl Akel

August Rei

Aadu Birk

Theodor-Andreas Käärik

Jaan Tõnisson

Johan Laidoner7

×

VILJANDI

MUUSEUMI FOTOKOGU

Kuidas saabus Eestis rahu
Ants
Piip
professor

Väliselt jatkusid rahuläbirääkimised jaanuarikuul juba
märksa teiselkujul, nimelt jaanuari alul veelküll majandusliku ja sõjalise komisjoni ja
mõningate üldkoosolekute
näol, kuid 12. jaanuaristalates
ainultn.n.Redaktsioonikomisjonisprotokoleerimata, mistõttu ka ajalehtede teatedkonverentsi käigu kohta äärmiselt
väheseks jäid ja väliskorrespondendid jaanuari alul kõik
laiali sõitsid, kuna ainultpaar
Inglise ajakirjanikku (Mr. Coping «Daily Chronicle» jaMr.
Ransome «Manch. Guardian’i»
poolt) kohale jäid. Poliitiliselt
elasid agarahuläbirääkimised
sisemist kriisi üle.
Kaks nädalat venitasime

Ajaloolane
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Viljandi muuseumi direktor,
ajaloolane Jaak Pihlak, kuidas ikkagi on nii läinud, et
Viljandimaaga on seotud tähelepanuväärselt suur hulk
riigimehi?
Tõenäoliselt oli rahvusliku ärkamise õhustik see, mis tingis
tulevaste Eesti riigitegelaste ja
sõjalise juhtkonna võrsumise
just siitkandist. On ju Mulgimaa ja ajalooline Viljandimaa
see päris Eesti.
Majandusliku jõukuse kasv
Mulgimaal võimaldas mõelda
ka muulekui vaid igapäevasele
äraelamisele.Rahvuslikkus sai
armsaks ning oma keele,kultuuri ja eestluse teadvustamine
oluliseks.Palju siit jääboma riigimõtteni! Nii kui saatusvõimaluse andis, see ka ära kasutati.
Muidugi peab tulevaste sõ-

javäelastepuhul märkima, et
paljud pärinesid vaesest perest. Siinse kandi kindralitest
olid sellisedviletsatestoludest

veel läbirääkimisi ilma teravama huvita ühelt või teiselt
poolt, kuni lõppeks 31. jaanuariks rahuleping tegelikult valmis sai.
29. jaanuaril tegi Vene
omalt poolt ka rahuettepaneku Poolale, ning teiselt poolt
teatas ka Läti välisminister
Eesti delegatsioonile, et nad
on nõus Eestiga koos rahuläbirääkimisi pidama. Muidugi
olime sunnitud lätlasi informeerima, etkahjuks meie rahuläbirääkimised juba seevõrra arenenud, etkoos rahuläbirääkimistest enam juttu ei
saa olla. Jäi järele ainult leping panna lõplikku vormi ja
trükkida. Lepingu süsteemi
töötasimeEesti delegatsiooni
sekretäri Eliaseriga sel viisil
välja, et kõigepealt võtsime
poliitilised, siis piiriküsimused, siis sõjalised, majanduslikud jalõppeks tulevikusuhteid reguleerivad normid.

Leping pidi kirjutatama
alla 1. veebruaril, kuidka siin
tulitakistus.Trükikoda oli jät-

nud välja sõjaliste garantiide
asjas ühe komma, mida meie
äärmiselt tähtsaks pidasime
ja mille läbi lepingu mõte
muutus nõnda, et kallaletungimise siht ei oleks pidanud
mitte laevadel, vaid riikidel
olema. Olime sunnitud kogu
lepingu uuesti pühapäeval
ümbertrükkima.Et trükikoda
seda kommat kangekaelselt
«ja» sõna eel välja jättis,viitis
tehniline töö sedavõrd aega,
etrahulepingu allakirjutamine ise eisündinud mitte enam
1.,vaid juba2. veebruaril.Kell
¾1 2. veebruariöösel kirjutati leping alla ja nii oli nagu
sümboolne, et meierahu uue
päeva alul ka uue ajajärgu algust Ida-Euroopas tähendas.
Istudes rahukonverentsi laua
taga jälgisime oma lugupeetud juhatajat, kes tõsiselt mõttesse vajunud, lõppeks vaikselt nagu oma ette delegatsiooniliikmeteleütles: «Tänane päev onkõige tähtsamEestile tema ajaloos 700 aasta
kestes, sest täna esimest kor-

da Eesti määrab ise oma rahva tuleviku saatuse lõplikult.»

Rahulepingu allakirjutamine oli tõesti ajalooliseks
pöördepunktiks. Eesti sai selleks väikeseks hiireks, kes liitlaste lõvide-poliitika võrgu läbi näris. Bankett, mida2. veebruari õhtul korraldati Tartus
ja kus mõlemad delegatsioonid ühes välisajakirjanikega
esimestkorda ühiselaua taga
istusid, oli sümbooliks, etrahu
Ida-Euroopas endiste vaenlaste vahel hakanud maksma.
Vahvasti oli sõditud, ausasti
oli rahu saavutatud, ja kui J.
Poska Asutavas Kogus 10.
veebruaril oma aruandega
esines, tundis iga mees ajaloo
saatuse häält, kui ta lõpetas
oma viimase ja suurema ajaloolise ülesande Eesti rahva
kasuks sõnadega: «Maitskem
rahu, aga hoidkem alal jakasvatagem oma sõjalist jõudu!»
(Ajakirja «Kaitse kodu» Tartu
rahu erinumbrist, 1. veebruar
1930)

TOOMAS HUIK

Seli ostis Piibu passi tagasi
Eesti esimese välisesindaja, diplomaadi, välisministri jariigivanema Ants Piibu välispass aastast 1919 on hoiul Eesti
ajaloomuuseumis. Sinna jõudis see paar aastat tagasi huvitavat teed pidi.
Presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam leidis
Piibu passi osta.eekeskkonnast oksjonilt.Müüja oli Järvamaa
mees, kes oli selleleidnudUSA-st üheeestlase pärandikogust.
Et Ants Piip olika üks Tartu Rotary klubi asutajaid, andis
Sildam leiustklubile teada.Selleüks liige Neinar Seli võttiski kätte ja ostisvälispassi 600 euro eest ära. Pärast dokumendiga tutvumistolikõigi klubi liikmete ühine otsus anda väärtuslik ürikavalikku käibesse ehk ajaloomuuseumile.
Eesti Vabariigi saadiku ja esindaja AntsPiibu välispassi kirjutas 1919.aastal suvel Pariisis välja toonane välisminister Jaan Poska. Välispass oli käibel vaid aastatel 1919–
1920,kuid see sisaldabkümneid viisasid pääsuks eri välisriikidesse või nendest läbisõiduks ning näitab, kuidas noor
Eesti riik asju ajas, samuti Piibu tihedattöötempot.
Passist selgub, etnoore vabariigi välisesindaja AntsPiip tegi aastatel 1919 ja 1920 töövisiite Suurbritanniasse, Prantsusmaale, Itaaliasse, Belgiasse, Šveitsi, Norrasse, Rootsi, Taani
ning muidugi ka lähinaabrite juurde Soome jaLätti.Suurte lehtedegapassis on muu hulgaskirjas Piibu täpsedisikuandmed,
sealhulgas silmavärv(hall) japikkus (5 jalga 10 tolli). (Sakala)

Ajaloolist Viljandimaad hõlmav
kaart on valminud Viljandi muuseumi abiga. Riigijuhid on sellel
tähistatud kuldse, sõjamehed
punase raamiga.

Jaak Pihlak: Vaestest peredest jõuti tänu usinusele ja sihile kõrgesse ametisse
tulnud mehed näiteks Johan
Laidoner ja Aleksander Jaakson. Kuid nad tõusid tänu oma
usinusele jasihiteadlikkusele
kõrgetesse ametitesse: Laidoner Vabadussõja-aegseks sõjavägede ülemjuhatajaks jakolonel Aleksander Jaakson Eesti
haridusministriks.
Huvitav on veelvahest see,
et Aleksander Jaaksoni alluv,
tema adjutant, oli Vabadussõja
ajal Vilhelms Munters, kellest
sai hiljem Läti välisminister.
Kas see oli puhas juhus?
Kes usub juhust, kes ettemääratust, kes midagi muud. Mina
usun, et Viljandi-ja Mulgimaa

inimestel olid terve vaim, usk
endasse jaselge soov saadaperemeheks. Ning kui avanes võimalus, siis muidugi ka soov
siinse maa ja rahva heaks midagi suurt ära teha. Oma riik
oli ju midagi erakordselt suurt.
Emotsionaalses plaanis peaks
see teadminemeie maakonnale üsna palju juurde andma.

Kindlasti lisab see eneseväärikust ja uhkustunnet, et näe, millisedtublid esivanemadmeil on
olnud.Näiteks Viljandi linna ja
vallainimesedvõivad heal meelel öelda, etkindral, kelle juhtida oli Vabadussõjas võidukas
Eesti malev, on meie mees. Johan Laidoner sündis nüüdses
Viljandi vallas jaomandaskoolitarkuse Viljandis. Mõlemad
omavalitsused valisid ta ka aukodanikuks. Linn on tema aukodaniku staatuse juba ammu
taastanud, vastsündinud vallal
on see lähiajal plaanis.
Või võtame teise väga olulise Eesti riigimehe ja rahvusliku tegelase Jaan Tõnissoni,
kel oli samuti otsene seos eespool mainitudlinna javallaga.
Tema rolli Eesti iseseisvuse
mõtte edendamises jaeestlaste ühistegevusele õhutamises
on raske ülehinnata.
Paraku pidi enamik neist
tublidest eestlastest maksma
eluga meie riigi anastanud ja
rahva maha surunud võõrvõimule.

Kui palju meil maakonnas
nende mälestusthoitakse?
Pärast taasiseseisvumist on
paljudele Eesti riigitegelastele ja sõjaväelastele nendega
seotud paikadesse mälestusmärke paigaldatud ning kus
rohkem, kus vähem, peetakse
neid ka meeles. NäiteksPilistvere rahvas koguneb tähtpäevadel ikka kalmistule meenutama sealt kandist pärit Eesti
Päästekomitee liiget Jüri Vilmsi. Meest, keda võib pidada esimeseks riigitegelaseks, kes jättis oma elu vaba Eesti eest.
Muidugi on kõige rohkem
austatud JohanLaidoneri, kes
on kaheldamatult üks tähtsamaidfiguure Eesti riigi sünniloos.
Kas nende elu ja tegevust on
teiearvates põhjalikult uuritud või on avastamismaterjali
veel küllaga?
Kunagipole küllalt.Kõik need
Eesti silmapaistvadriigitegelased vääriksid vähemalt monograafiat. Kuid meie väikesel

riigil on häbematult vähe ajaloolasi ja need lihtsalt ei jõua
kõigi tähtsate tegelaste põnevaid elukäikusid raamatusse
raiuda.Seni on siinse kandi nimekatest meestest elulooraamat ilmunud näiteks riigivanem August Reist ning lausa
mitu teost on JaanTõnissoni ja
Johan Laidoneri kohta. Tundub, et sellega asi piirdubki.
Kurb lugu!
Kui paljud nendest riigimeestest ja kindralitest hiljem ise
oma sünnimaakondameeles
pidasid?

Ei nad unustanud. Näiteks
kindralmajor Jaan Soots valis

endale Vabadussõja teenete
eest annetatud autasutalu Viljandi lähistelt Karula mõisa
südamest. Seal armastas ta
oma aega veeta ka siis, kui oli
juba Tallinna ülemlinnapea.
Sellessamas Uue-Võiduvallas
oli sõjateenete eest saadud
Tobra talu kindralmajor Tõnis
Rotbergil ja temagi viibis seal
sagedasti.

Riigivanem ja hilisem välisminister Ants Piip, kes valiti 1939. aastal Tuhalaane valla
aukodanikuks, ei unustanud
kodukanti ja käis seda ikka võimalust mööda vaatamas.
Väärib märkimist, et mitu
Mulgimaa juurtegariigimeest
ja kõrgemat sõjaväelast olid
Tallinna Mulkide Seltsi liikmed ning hoidsid nõnda elus
seost kodukandiga.
Kolm kanget Mulgi kindralit Jaan Soots, Paul-Adolf Lill
ja Aleksander Jaakson olid
need, kes Jaan Sootsi eestvedamisel toetasid 1939. aastal
Helme kirikule suure ja uhke
vitraažakna soetamist. Kahjuks see iludushävis sõjas sügisel 1944.
Olgu mainitud seegi, et
Aleksander Jaaksoni, kes sai
Helmevallas Tõrva lähistelPokardi talu ja seda ka majandas,
arreteerisid Nõukogude julgeolekutöötajad oktoobris 1940
just talu põllul, et viia ta Tallinna vanglasse ja vedada Venemaale hukule vastu.

Ajaloolane Jaak Pihlak ütleb, et Mulgimaa ja ajalooline Viljandimaa ongi just see päris Eesti.
ELMO RIIG
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Talvel külmub vesi
kuuekandiliseks ja hakkab
vempe viskama
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Mis see vesi õieti on?
Üks läbipaistev lõhnatu

ja maitsetu vedelik, milles kaks vesinikupoissi kiivalt ühest hapnikutüdrukust kinni hoiavad.
Ilma veeta poleks aga ei
sind ega mind. Poleks
üldse elu planeedil Maa.
Mis trikke see eluks hädavajalik märg ollus meiekliimas talvekuudel teeb? Vee lõputut
ringlemist ja muundumist
ühestolekust teiseseletasmulle ja lehelugejaile Tartu ülikooli loodus-ja tehnoloogiateaduskonnakoolifüüsika keskuse lektorHennVoolaid.
Henn Voolaid, ma olenkoolis
õppinud, et vesi aurustub ja
sajab siis jälle alla. Aga kuidas ta vahepeal sinna taevasse kinni jääb?
Räägime alustuseks sellest,
misasi on pilv.
Kui ma laps olin, arvasin, et
pilved on nagu vatt, jaootasin,
et mõni neist taevast alla kukuks: küll oleks tore siis selle
sees mängida! Tegelikult pole
pilv midagi muudkui udu.Kui
päike paistab, hakkab vesi maa
pealt aurama. Olgu siis jõest,
järvest või soost. Vett on igal
pool. Aur on kergem kui õhk ja
hakkab üles kerkima. Võtame
näiteks puupulga. Kui selle
vette suskad, tõuseb ta lupsti!
pinnale, sest on veest kergem.
Nii tõuseb ka veeaur järjest
kõrgemale.

olla minutisainult mõnemillimeetri.Kui alumisedmaale liginedes soojema õhu kätte
jõuavad, siis nad jälle aurustuvad, tõusevad uuesti üles ja
kondenseeruvad uueks piisaks.
Kui õhuniiskust on palju, siis
need pisikesed piisad liiguvad,
põrkuvad jakleepuvad omavahel kokku. Tekivad suuremad
piisad, mis kiiremini
näeme.
alla kukuvad, ja hakkabki vihmasadama.
Aga siis peaksid
Pilved moodustupilved ju iga
vad umbes kilomeetpäev taevas olema!
ri kõrgusel jaseal ei
ole alati miinuskraaÕige tähelepanek. Selleks et
de. Aga kui on, sunnib see veeauru jääveepiisk tekkida
saaks, peavad
tuma ning tekivad
jääkristallid.
õhus olema tahKui
ked tolmu-või
need omavahel koktahmaosakesed. Henn Voolaid
ku kleepuvad, tekiKui õhk on väga
vad lumehelbed ja
puhas,
pole
hakkab lundsadama.
veeaurulkuskile kondenseeruJääkristallid on alatikuuema hakata. Puhta õhuga pilvi
kandilised. See on nii sellepärast, et veemolekulidon v-täheei teki.
Olete kindlasti laulupeol kujulised janeil on otstes erikäinud. Kui õlleputkad onveel märgilised elektrilaengud.Nii
kinni, ei oska rahvas kusagile ei saa neidtiheminikokku pakminna ja teda jagub kõikjale.
kidakui kuusnurkadesse. LooKui need aga avatakse, kogunedus on lihtsalt asjad sedasi sätvad inimesed sinna ümber. tinud.
Need putkad on nagukondensatsioonitsentrid, kuhu kõik Nii. Oletame, et lumi on kekoonduvad.
nasti hanges. Miks ta ainult
sulaga kokku hakkab?
Mis vee lõpuks taevast alla
Sulaga lagunevad kristallid ära
kukkuma sunnib ja miks see
ja võtavad vähem ruumi. Seetalvel tee peal lumeks muupärast
vajuvad hangedki
tub?
plusskraadidega madalamaks.
Sulalumi on alatinatuke märg
Ega vesialati alla kukugi. Suur
ja vesi ihtsalt liimib helbed
osa pilvi on niisama taevas,
kindlastika praegu,kui aknast
omavahel kokku. Kui ei usu,
välja vaadata.Nimelt on veepiivõtke kaks paberilehte ja pansad hästi väikesed ja langevad
ge need kuivalt teineteise vasmaa poole väga aeglaselt, võibtu. Ei miskit. Aga tehke need
Mida kõrgemale minna, seda hõredam ja jahedam on
aga õhk. Kuue-seitsme kilomeetri kõrgusel lendavareisilennuki parda taga on temperatuur umbes –50 kraadi. Seepärast hakkab veeaur kondenseeruma ehk muutuma vedelikuks ja tekivadväikesed piisad. See ongi udu, mida me

märjaks ja kohe kleepuvad

pall külmikusse ja varsti on see

needomavahelkokku.
Lume sulades tekivad ka
jääpurikad. Vesi niriseb möödakatust lumealt räästa poole
ja hakkab üle ääre alla tilkuma. Kui pole just väga soe ja
vett tilgub vähehaaval, jõuab
osa enne ära külmuda, kui alla
kukub. Edasi nõrgub vesi juba
möödapurikat ja külmub vähehaaval.
Lumi sulabkatustel ka miinuskraadidega. Maju muidugi
köetakse jasooja tulebka sealt,
aga kütmata majade puhul on
põhjuseks see, et katused on
kaldu. Mäekülgedel soojendab
päike samuti lund paremini
kui tasase maa peal. Päikesekiired langevad pinnaga rohkem risti ja sedarohkem soojustaluspinnas neeldub.Sellepärast onka ekvaatori lähedal
kõrbed jakuumemad ilmad, et
päikesekiired langevad maapinnale peaaegu risti.

ainult üks närts.Kui on külm,
hakkavad ka jääkristallid kokku tõmbuma janaabreid endale lähemale kiskuma ning jää
ruumala muutub järjest väiksemaks.Kui jääs onkuskil mõni nõrgem koht, liigub üks osa
vasakule, teineparemale ning
lõpuks tekibki pragu. Meie
kuuleme siis jäädpaukumas.

Korralikul talvel on kõik veekogud jääga kaetud. Miks jää
justpinnale tekib?
Jääkristalli kuusnurga sisse
jääbtühikoht ja sinnaei mahu
ühtegi veemolekuli.Kui vesi on
vedel, siis sellistkorda eiole ja
molekulid saavad üksteisele
palju lähemale minna pole
neid jõude, mis kristalle moodustavad. Nii mahub ühte ruumalaühikusse vee molekule
rohkem. Seepärast on jää kergemkui vesi ja jääbpinnale.
–

Pakasega hakkab jää veekogudel paukuma ja tekivad
suured lõhed.
Külmaga tõmbuvadkõik asjad
kokku. Pane täispuhutud õhu-

Mina oma suure kerega üldiselt jääle ei tiku, sest kukkuda
on valus japüsti saada tülikas.
Miks see jää õieti nii libe on?
Ega ta siis, kui meid peal pole,
olegi libe. Tavaliselt pole ju ka
põrand libe, aga kui seda on
rohke veegapestud, siislase või
liugu. Kõik vedelikud on libedad, ega muidu mootoreidõlitataks.Meie ise oma raskusega
tekitameväikese veekihi jala ja
jää vahele. Vesi tulebsellest, et
jalad hõõrduvad vastu jääd ja
sellest tekib sulatav soojus.
Hõõruge käsi kokku jatunnete,
et needlähevad soojaks.
Külma talve japaksu jääga
kipuvad kalad veekogudes surema. Mis seda põhjustab?
Hapnik saab lihtsalt otsa.
Ühest küljest pole enam jää
sees siin-seal auke, teisalt ei
pääse väga paksust kihist ka
päikesekiired läbi ja veetaimed lõpetavad fotosünteesiga
hapniku tootmise.

Lõpetuseks küsimus, millele
iga laps vastust otsib: miks
keel külmaga ukselingi külge
jääb?

Alustan siis minagi lapsepõlvest. Isa tuli talvel tuppa, suur
kuurivõti käes, ja küsis: «Poiss,
kas sa Riia linna tahadnäha?»
Muidugi ma tahtsin. «Pane keel
võtme vastu, siis näed.» Keel
jäikinni jaRiiat ei näinud ma
kusagil. Suutsin ainult läliseda: «A i äe ikkeingik iia ikka!»
Hiljem proovisin trikki puuoksaga. Enne murdsin muidugi
oksa ära loll ju puukülge rippu jääda.Miks keel oksa külge
ei kleepunud, seda ma siis seletadaeiosanud.
Alles hiljem koolis füüsikat
õppides sain teada, et põhjuseks on soojusjuhtivus. Asi on
selles, et kui ma panen märja
keele vastu metalli, hakkab
soojus minema soojemalt kehalt külmemale. Minukeelest
hakkab see liikuma metallisisse. Metall on väga hea soojusjuht. Seal läheb minu keelest
tulnud soojus kohe kiiresti
kaugele ära, mis jahutab mu
keelt. Kiiresti jahtudes ei suuda veresooned piisavalt sooja
verd peale tuua. Keel läheb
külmaks ja külmubki kinni.
–

Pakasega tõmbub jää
kokku ja rebeneb
nõrgast kohast lõhki
nagu kitsaks jäänud
püksid.

Välu

VÄIKESELE
LUGEJALE
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MAAILMAST

Sööme sõnu
Üllar Priks

See tüütu-tüütu

puhkus

Mul

ABJAS SAAB MULISTADA
Viljandisse on juba pikka
aega tahetud veekeskust
ehitada, aga seni on selle
tarvis raha leidmisega jänni jäädud. Nii on tulnud
külmal ajal veemõnusid
nautima sõita näiteks Tar-

Abja lastel läks elu just
palju lõbusamaks: nemad
said endale ujula. 25 meetri pikkune nelja rajaga veesilm on paraja temperatuuriga sillerdavat vett täislastud ja võtab lustijaid avasü-

tusse või Rakverre. Võib
muidugi ka järvejäässe

li vastu.

augu taguda ja talisuplust
harrastada, aga selleks
peab olema tugev tervis ja

korralik ettevalmistus.

Tegelikult prooviti Abjas basseini ehitada juba
aastakümneid tagasi, aga
see ei tahtnud vett pidada.
Praegu asub untsuläinud

basseini koha peal jõusaal.
Uus ujula on osa Abja uuest
spordikompleksist,
kus
saab tegelda paljude spordialadega. Kõik ikka selleks, et lastest kasvaksid
terved, tugevad ja tublid
inimesed.
Niisuguse ujula ehitamine on muidugi väga kallis
lõbu. Ega Abja vallal endal
nii palju raha olnudki. Tal
tuli pangast üle miljoni

euro laenu võtta ja nüüd
hakkab ta seda jupikaupa
tagasi maksma.
Ehk saab Viljandi linnaisadel japoliitikutel omavahel vaidlemisest ükskord
mõõt täis ning nad nuputavad välja, kuidas meilegi
veekeskus ehitada.
Seni tuleb aga suve
oodata. Siis saab Viljandi
järve vees sulistada ja rannaliivas palli mängida.

OLE NETIST OSTES
ETTEVAATLIK!

SUURED PERED SAAVAD
SOODUSTUSI
Varsti saavad suured pered endale sinise magnetkaardi, mis
annab mitmel pool soodustust. Nii on neil ehk tihedamini
võimalik üheskoos kuskil lõbusalt aega veeta.
Kui peres on palju lapsi, kulub vanematel päris palju raha, aga suuremat palka neile tavaliselt ei maksta. Seetõttu
võib nii mõndagi vahvat tegemata jääda. Eesti lasterikaste
perede liittahab uute magnetkaartidega sedakurba olukorda pisutki leevendada.
Viljandi maakonnast kuulub lasterikaste perede liitu 140
peret ja kõik nad võivad endale magnetkaardi saada. Meil
on praegu üle kümne toreda ettevõtte, kes kaardi ettenäitajale oma teenuseid odavamalt pakuvad. Nende uste peale
pannakse sinine kleeps, mis sedakinnitab.
Nii saavad suured pered käia soodsamalt näiteks Sakala keskuses kino vaatamas ja Ugala teatris, bowling’ut mängimas ja jäähallis uisutamas.

Ehk on ka sinul oma taskuraha pangakontole paigutatud ja kui kokkuhoidlik oled, tekib vahel võimalus mõni suuremgi unistus täide viia.
Tänapäeval müüakse kõiksugust kaupa ka internetipoodides ja see on tegelikult väga mugav. Nii
saad endale näiteks videomängu või raamatu osta
toast välja minemata.
Aga siin on ka omad ohud, sest mõni kelm võib
sedasi sult raha välja petta ja tellitud asja mitte
saata. Et netis saab endale vale nime all konto teha, on politseil väga keeruline selliseid pettureid
tabada.
Midagi netist ostma hakates tasub eriti ettevaatlik ollasiis,kui hind on poehinnast mitukorda soodsam ning raha
tahetakse
saada ette ja
isiklikule
pangakontole.

Kui sul on
plaanis endale

arvuti

kaudu

midagi soetama

hakata, aruta seda kindlasti kõigepealt oma vanematega

VÄLU TEKSTIDKIRJUTAS ÜLLARPRIKS. TALLE VÕID KIRJUTADA AADRESSIL YLLAR.PRIKS@AJALEHT.EE,
MIDA SINA VÄLUST LUGEDA SOOVID. FOTOD TEGID ELMO RIIG JAMARKO SAARM.

õnnestus vahepeal tööandjalt mõne päeva jagu
vabadust välja kaubelda.Eks oleküllalt klahve klõbistatud, nüüd tahakspuhata jamängida, mõtlesin.
Aga et ma eiela erakuna kusagil padrikusse peidetud koopas, saidsellest nii mõnedki inimesedhaisu ninna.
Koju jõudespiilusin ettevaatlikultukse vahelt sisse.Naine seisis jubanaeratades esikus, akutrell käes, ja näitas pilguga katkise köögilambi suunas. «Ja homme teeme siis selle
suurpuhastuse ära, eks?»
Kui laupäeva õhtul vaipade kloppimisest jamööbli otsas
turnimisest värisevaid jäsemeid lõdvestasin, helises telefon.
Sõber toru otsas. «Nii, homme minu juurde! Päeval kopsime
majale laudise ümber, õhtul saun ja saslik!» No kuidas sa ligimesele ära ütled.
Ehitustöödelt koju sõites kiikasin tagasivaatepeeglisse.
Silmealused olid juba halli varjundiga. Lohisesin tuppa ja
lülitasin telefonivälja. Suurt kasu sellest polnud, sest arvuti
kirjakasti avades oli esimene kohe naabrimehe lakooniline
teavitus: «Puhkad, jah? Teeme siis garaažikoristustalgud ära
jatassime ühe puuriida saunale ligemale! Juhhei!»
Ja nii neid heasüdamlikke inimesi, kes kangesti mu vaba
aega sisustada tahtsid, muudkui tilkus. Neljapäeva hommikul vaevaliseltsilmi lahtirebides soovisin juba, et peaksin
tööle minema.Aga looda sa. Kui kõige tipuks hakkasid laekumakahtlased signaalid, et tulebperega jälle kuskile organiseeritult ninnunännutama minna, tundsin, et haigus tükib
vägisi kontide vahele.
Nüüd ma siis põengi. Rääkida väga ei saa, sest kohe hakkab peas tuikama jafüüsilise töö jaokson organismliiga
nõrk. Mul onkuri kahtlus, et ega enne esmaspäeva hommikut parem ei hakkakah.

TIBA KREHVTINE PAJAROOG
700 grammi sea küljeliha
6–8 kartulit
½ kapsapead
2–3 porgandit
2 sibulat
3 küüslauguküünt
paarisentimeetrine jupp
ingverit

1 tšillikaun
1 purk purustatud tomateid
1 supilusikatäis mett
1 supilusikatäis sinepit
½

sidruni mahl

½

pudelit heledatõlut

võid
serveerimiseks hapukoort

Iseenesest klassikalise toidu teevad põnevamaks väikesed
nüansid.
Alustuseks hakkige ära kogu pruunistamist vajav materjal ehk siis sibul, küüslauk, porgand ja tšilli. Ingver koorige
jariivige toidukile abiga ning visakekoos semudegapannile, millel enne tubli tükk võid ära sulatatud.Praadige koostisosi pidevalt segades, kuni sibul klaasjaks tõmbub, javalage segu ahjupotti. Raputage näpuga soola.
Liha lõigakeparajateks kuubikuteks ja laske samuti enne potti heitmist panni pealt läbi.Raputage jälle soola. Kartul jakapsas tükeldage tunde järgiparajateks kuubikuteks
ning kukutage ahjupotti. Nüüd lisagepurustatud tomatid,
õlu, sinep ja mesi.
Algul võib tunduda, et vedelikku on vähe japott liiga
täis, aga ärge muretsege. Kuumutage ahi 200 kraadini jalükake toidukraam julgelt podisema. Kui poole tunnipärast
poti korraks ahjust välja võtate, onkapsas juba kokku vajunud jamahla välja ajanud. Segage roog hoolega läbi jasaatke seejärel tagasi kuuma kätte. Siis võite poolteist tundinäiteks raamatut lugeda. Serveerides tõstke portsu otsa tubli
lusikatäis hapukoort.

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 24. veebruar
07.28 100 luulepärli
07.30 Eesti Vabariik 96
08.00 Üks lugu: Jüri Kotšinev
08.05 Ajavaod
08.30 100 luulepärli
08.35 ETV live: Viiene valik
09.05 Suur maalritöö
09.25 Leiutajateküla Lotte
10.45Eesti Vabariik 96
11.35 Maa ja ilm
11.52 Üks lugu:Ilja Sundelevitš
11.55Eesti Vabariik 96
13.00Mf. Nimed marmortahvlil
14.35 Ei saa mitte vaiki olla
14.55 11 000 aastat hiljem
15.40Eesti tänab 2014
16.40Kullaketrajad
17.55Eesti Vabariik 96
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Eesti Vabariik 96
22.00 Elavad pildid
00.10 Eesti Vabariik 96
01.10 100 luulepärli: Aeg
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
13.25Legend Tõnis Mägi 65
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00 Zipelgad
20.35 Avameelselt JaanTättega
21.30 Mentalist
22.30 Kaks japool meest
23.00 Nikita
23.55 Meie emad ja isad*
01.00 Vahelevõtja
01.45 Jesse Stone: Habras jää*
03.10 Sõber koer*
03.35 Mentalist*
04.20 Küladetektiivid*
–

06.15 Animasarjad
08.30 Mf. Lizzie McGuire
koolitüdrukust popstaariks
10.15 Me armastame Eestit*
12.00Laulud tähtedega
12.35 Mf. Taevane kuningriik
15.30Mf. Sõjaratsu
18.25Reisijaht
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Mf. Garfield
21.30 Riskikuller
22.30 Mf. Salaagent
00.35 Hawaii 5-0
01.25 Kaunitar ja koletis
02.15 Su nägu kõlab tuttavalt*
03.10 Reisijaht*
03.40 Stop!*
04.10 Reisijaht*
04.35 Seitsmeseduudised
05.25 Viimane
–

07.30 Animasarjad
08.45 MeisterdameMariga 09.00 Pildipüüdjad 10.00 Ma
elasinEesti Vabariigis 11.05Mf. Malev
12.55Eesti lood: 6 tundi 13.25Kaplinski süsteem 14.20Eesti lood 14.55
Noored kotkad 16.25 Monument
17.30Buratino tegutseb jälle)* 18.00
Milli kevadisedseiklused 18.25 Fiksikud 18.30Kontsert porgandipirukale
18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek)
19.30AK (vk) 19.45Et meeldikskõigile 21.20 2084: Mälukrambid 22.15
Regilaul – laulud õhust 23.15 Seal,
kus lõpeb luule
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00 Mf. TombRaider – seikleja* 13.30Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed
16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 Top
Gea* 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 20.00
Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf.
Iseseisvuspäev 00.15 Puhkus Mehhikos 01.30 Seks ja linn 02.00 Teismelisteseksielu 02.50 Moodne perekond*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Mf. Minu õe hoidja*
14.05 Südametukse 15.00Everwood
16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00Kodus ja
võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Huumoritähestik 21.00 Mf. Hädaabikõne
22.55 Trinny ja SusannahHollandis
23.50 Kuidas sünnib seksilelu? 00.50
Ellen* 01.45 Kilodele tuld! 02.35 Fort
Boyard 03.25 Südametukse* 04.10
Staariminutid 04.20 Madin elutoas
04.45 Trinny ja SusannahHollandis*
06.30 Kaks kanget haiged
mehed* 07.00 Reporter+
08.00 Usu või ära usu!* 08.30
Komissar Rex* 09.20 Chris
Ryani eriüksused* 10.15 Maailmakõigehämmastavamad videod* 11.05
Jututuba 13.55Benny Hill* 14.25
Klikitähed* 14.55Vinged masinad*
15.25Komissar Rex 16.15 Maailma
kõige hämmastavamadvideod 17.05
Klikitähed 17.35Benny Hill 18.10
Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00 Ärapanija 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks japool meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa 22.00 Kriminaalne Venemaa 22.30 Ehtsad mehed 23.30 Conan 00.25 Kaks japool meest 00.50
Tuvikesed
-

Teisipäev 25. veebruar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
12.55 Maahommik*
13.45Rakett 69: Keemia*
14.15 Vaalasaarte Maria*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Poolvend
22.55 Ringvaade*
00.00 Uued trikid*
06.40 Animasarjad
07.25 Zipelgad*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Kuldvillak*
12.05 Avameelselt Jaan Tättega*
13.00Kaks kanget Lõuna-Ameerikas
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Mägede varjud
21.30 Mf. Vääritud tõprad
00.35 Mf. Isamaalane
02.15 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga
03.00 Reporter*
03.50 Küladetektiivid*
04.35 Mf. Inga Lindström – Tuli südames
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm
10.00Laulud tähtedega*
10.35Vaprad jailusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00Dok. Inglilapsed
14.00Riskikuller*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf. Sõitjaks sündinud
00.30 Hawaii 5-0
01.20 Kaunitar ja koletis
02.10 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.35 Suletud uste taga*
03.30 Kaua võib!*
04.05 Õhtusöök viiele*
04.30 Seitsmeseduudised
05.25 Õhtusöök viiele*
05.50 Kaua võib!*
07.10 Animasarjad*
08.30 Nukumäng 09.00
Suur-Sõjamäe* 09.50 Uue aja asjad
10.05 WaterlooRoadikool 10.55Eesti Vabariik 96 11.55 13.04ERR uudised 15.35 Meeletu* 17.10 Metafüüsiline luul 18.00 Animasarjad 19.20
AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk sub) 20.45 4x4 21.15TEDx
Tallinn 21.35 AegRuum Söö, paastu
ja ela kauem 22.30 Ööülikooli rännakud 23.25 Putini mängud 00.35 Keeluajakuningas
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Iseseisvuspäev* 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed
16.00Kutsuge Cobra 11 17.00ARühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Korvpall 21.00 Kõige
naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli Meistrite liiga 23.45
Puhkus Mehhikos 01.00 Seks ja linn
01.30 Moodne perekond* 02.30 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Aiadetektiivid*
14.00 Südametukse 15.00Everwood
16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00Kodus ja
võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Huumoritähestik 21.00 Tuuni superstaari 22.00 Ameerika tippmodell 23.00
Truudusetu 23.55 Reporter 00.55 Ellen* 01.45 Kilodele tuld! 02.35 Fort
Boyard 03.30 Südametukse* 04.15
Staariminutid 04.20 Madinelutoas
04.45 Reporter*

Kolmapäev 26. veebruar

Neljapäev 27. veebruar

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed: Kadri*
12.20Kirjandusministeerium*
12.50Puudutuse aeg: Lõmaš Kama*
13.00Riigikogu infotund
14.00 Ajavaod
14.30 Aitäh, mets: Metsaülem
14.35Eesti nüüdiskunst: Mati Karmin
14.45 Saada nägijaks
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Dok. Kalinovski väljak
23.45 Ringvaade*
00.50 Uued trikid*
01.45 Riigikogu infotund*

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
10.00Välispoliitika arutelu Riigikogus
13.00Pealtnägija*
13.50 Must lagi (Eesti 2007)
14.15Vabariigi kodanikud (subtiitritega)*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Lähetus
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok. Kurt Masur jaPrantsuse
Rahvusorkester
23.40 Ringvaade*
00.40 Uued trikid*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Mägede varjud*
12.30 Minu mees suudab!
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda
21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Pilvede all
22.30 Seotud
23.30 Bordell 232
00.40 Kaks ja pool meest*
01.05 Vampiiripäevikud
01.50Krimi*
–

06.00 Punasedroosid*
06.55Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsi
11.30Pilvedeall*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Parim enne
20.30 Mf. Metsikud tsiklivennad
22.35 Mf. Takso 2
00.20 Mf. Jälgija
02.00 Bordell 232*
02.55 Reporter*
03.45 Hooaeg*
04.20 Kodusaade*
–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00 Suletud uste taga*
14.00NCIS kriminalistid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaalul on rohkem kui elu
21.00 VõimalikvaidVenemaal
21.30 Kondid
22.30 Kodumaa
23.30 Top Gear
00.35 Kahekesi püssi ja panniga
01.05 Õigluse nimel

06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00Kaalul on rohkem kui elu*
14.00Kondid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Viru veri ei värise!Baruto
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.00 Indigo ja tema lapsed
23.30 Grey anatoomia
00.30 Euroopapokkeriturnee
01.35 Päästjad
02.25 Allakäigutrepist üles: Triin
03.15 Selgeltnägijatetuleproov*
04.30 Seitsmeseduudised

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05 WaterlooRoadikool 10.55 Ööülikoolirännakud* 11.55Eesti muusikavideod 12.13ERR uudised 15.35
Seal,kus lõpeb luule* 17.30 Teeme
ise! 18.00Kessu 18.25Pimmi jaPammi seiklused 18.30Lastetuba 18.50
Animasarjad 19.20 AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Meieinimesed: Getter
(vk sub) 20.25 Minuscule 20.30 Ajavaod: Kõmuline relvatehing (vk sub)
21.00 BFM esitleb lyhikas 21.30 Meie
Aja Kunst 22.00 Mf. 3/Kolm 23.55
Imetabased taimed

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Teemeise!* 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadi kool 10.55Kaitseinglid 11.25Putini mängud* 12.32ERR
uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei,
pöialpoisid! 18.25 Minaolenloom
18.30Lastetuba 18.40 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30AK (vk)
20.00 Igaveneränne 20.50 Uue aja
asjad 21.00 Ajurünnak 21.30 Lõputa
maailm 22.20 4x4 22.50 Eesti TOP 7
23.30 Hung 00.00 Kuritegu

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Kalamehejutud 11.30Kalamehejutud 13.30Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00
Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11
17.00 A-Rühm 18.00Perepea 18.30
Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli Meistrite liiga 23.45 Euroopa pokkeriturnee 00.45 Seks ja linn 01.15 Moodne perekond*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Tuuni superstaari* 12.55 Staariminutid 13.00 Ameerika tippmodell* 14.00 Südametukse 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil19.30Emmerdale 20.00 Huumoritähestik 21.00
Mf. Lapsehoidjapäevikud 23.10 Pan
Am 00.05 Reporter 01.05 Ellen*

06.30 Kuldvillak* 07.00 Re06.30 Ärapanija* 07.00 Ehtporter 08.00 Usu või ära
sad mehed* 08.00 Usu või
usu!* 08.30 Komissar Rex*
ära usu!* 08.30 Komissar
09.20 Conan* 10.10 MaailmakõiRex* 09.20 Conan* 10.10
ge hämmastavamad videod* 11.00
Maailmakõige hämmastavamad viJututuba 14.05BennyHill* 14.35
deod* 11.00 Jututuba 14.05BenChuck* 15.25Komissar Rex 16.15
Maailmakõige hämmastavamadviny Hill* 14.35 Chuck*15.25Komissar Rex 16.15 Maailma kõige hämdeod 17.05Klikitähed 17.35Benmastavamadvideod 17.05Klikitähed ny Hill 18.10 Chuck 19.00Tuvikesed*
17.35Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 20.00Krimi 20.30 Usu või ära usu!
Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30
21.00 Kaks ja pool meest: FrankensUsu või ära usu! 21.00 Kaks japool
tein jakiimas külaelanikud*21.30
meests* 21.30 Mf. Varumehed 23.00 Beaver Falls – üks vallatusuvi 22.30
Ööliblikad 23.30 Conan 00.25 Kaks ja Punker 23.30 Conan 00.25 Kaks ja
pool mees 00.50 Tuvikesed
pool meest 00.50 Tuvikesed

22. veebruar 2014

Reede 28. veebruar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Kahekõne (subtiitritega)*
12.50Foorum (subtiitritega)*
13.40Kapital*
14.10Reisile minuga: Sevani järv*
14.40Lähetus*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 IllusionistAarne Üksküla
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Mf. Burton jaTaylor
23.05 Pealtnägija*
23.50 Poolvend*
00.35 Ringvaade*
01.10 Uued trikid*
02.09 ERR uudised
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animafilmid
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Eestlane ja venelane
12.30Parim enne*
13.00 Galileo*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Mf. Lihtsalt sõbrad
23.55 Mf. Mõrva ABC
02.05 Mf. Metsikud tsiklivennad*
03.45 Reporter*
06.15 Animafilmid
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Viru veri ei värise!Baruto*
12.30Kättemaksukontor*
13.30 Selgeltnägijatetuleproov*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf. Cyrus
00.15 Castle
01.15 Mf. Notorious
03.25 Mf. Cyrus*
07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.25
Konn ja sõbrad 08.35 Kontsert porgandipirukale08.45 Putke põik 19*
08.55 Belka ja Strelka 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool 10.55
Smallville* 11.40Lõputa maailm*
12.25 Imetabased taimed* 13.17ERR
uudised 15.50 Vabatahtmatud 17.30
Nukumäng* 18.00 Väikerüütel Trenk
18.25Belka ja Strelka 18.30Lastetuba 18.40 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Spioonid
20.50 Keeluajakuningas* 21.45 Vaba
vaimu saadik 22.35 Et meeldiks kõigile 00.05 BFM esitleblyhikas 00.30
Eesti TOP 7*

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Kalamehejutud 13.30Kodukeset linna 14.00 Kutsuge Cobra
11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 20.00 Perepea 20.30
Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad
koduvideod 21.30 Mf. Arvutimängurite vennaskond 23.30 Puhkus Mehhikos 00.45 Seks ja linn 01.15 Moodne perekond* 02.15 Kälimehed*

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Arvutimängurite vennaskond* 13.30Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed
16.00Kutsuge Cobra 11 17.00ARühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond20.00
Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30
Mf. Suur film 23.00 Puhkus Mehhikos
00.15 Seks ja linn 00.45 Moodne perekond* 01.40 Kälimehed*

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Pan
Am* 12.55 Staariminutid 13.00Trinny ja SusannahHollandis* 14.00 Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00 Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 Pilvedeall
21.00 Toidudetektiivid21.30 Kolm
naist paadis 22.00 Piinlikudkehad
23.05 Kliendinimekiri 00.00 Reporter 01.00 Ellen* 01.55 Kilodele tuld!
02.45 Fort Boyard

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Kolm
naist paadis* 12.30 Toidudetektiivid*
13.00Piinlikudkehad* 14.00 Südametukse 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30
Emmerdale 20.00 Huumoritähestik
21.00 Mf. Sulle on sõnum 23.20 Mõrvaennetajad00.15 Reporter 01.10
Ellen*

06.30 GuinnessWorld
Records pööraseimadre06.30 Krimi* 07.00 Reporkordid* 07.00 Reporter
08.00 Usu või ära usu!* 08.30 Komister 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
sar Rex* 09.20 Conan* 10.10 MaailConan* 10.10 Maailma kõige hämma kõige hämmastavamadvideod*
mastavamad videod*11.00 Jututu11.00 Jututuba 14.05 Benny Hill*
ba 14.05BennyHill* 14.35 Chuck*
14.35 Chuck* 15.25Komissar Rex
15.25Komissar Rex 16.15 Maailma
16.15 Maailmakõige hämmastavakõige hämmastavamad videod 17.05 mad videod 17.05Klikitähed 17.35
Klikitähed 17.35Benny Hill 18.10
Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 TuviChuck 19.00 Tuvikesed* 20.00 Guinkesed* 20.00 Kaks kanget haiged
–
ness World Records pööraseimad
mehed 20.30 Usu või ära usu! 21.00
rekordid 20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool meest* 21.30 Mf. ConKaks ja poolmeest* 21.30 Mf. Sünecticutis kummitab 23.20 Punker*
00.15 Ööliblikad* 00.45 Kaks ja pool
gavuses 23.30 Conan 00.25 Kaks ja
00.50
Tuvikesed
pool meest
meest 01.10 Tuvikesed
–

–

Laupäev 1.märts
07.30 Animafilmid
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00 Mulle meeldib pildistada
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(subtiitritega)*
11.15Pealtnägija(subtiitritega)*
12.05 Jüri Üdi klubi*
12.55Kurt Masur jaPrantsuse
Rahvusorkester*
13.55 Uued trikid
15.25 Suusaajakiri
15.55Eesti jalgpalli meistriliiga:
TallinnaFC Levadia – Paide
Linnameeskond
18.00 Saadasõber Euroopasse
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Aafrika silmast silma
19.35Rakett 69
20.05 Reisile minuga: Tenerife
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Eesti Laul 2014
23.50 Robbie Williams“Take the
Crown”
01.27 ERR uudised
06.10 Täiuslikkoduperenaine 2
07.15 Reporter*
08.10 Animafilmid
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Hotell Grand*
14.45 Tuhat jaüks ööd
16.20Mf. Unelmatelaev Peruu-Miami
19.00Reporter+
19.35Mf. Gnomeo ja Julia
21.15 Mf. Mats minevikust
23.15 Mf. Palju käraraha pärast
01.10 13
02.45 Mf. Takso 2*
04.10 Reporter+*
04.40 Mf. Lihtsalt sõbrad*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animafilmid
10.00 Heimarikokaklubi
10.30 Nurgakivi
11.00Naistesaade
11.30Kättemaksukontor*
12.30 Su nägu kõlab tuttavalt
13.30Kerge elu*
14.30 Viru veri ei värise!Baruto*
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Mf. Üles
21.25 Kälimehed
22.30 Mf. Vicky Cristina Barcelona
00.30 Mf. Roosa panter tegutseb jälle
02.30 Midsomeri mõrvad*
04.15 Viru veri ei värise! Baruto*
04.45 Nurgakivi*
05.10 Seitsmeseduudised
09.00 Animasarjad
11.00Kirjandusministeerium* 11.30MI* 12.00 AegRuum
Söö, paastu ja elakauem* 12.55 Vabatahtmatud* 14.30Eesti lood*
15.00 Ööülikooli rännakud* 16.00
Igavene tuli* 16.30 Eesti lood* 17.00
Eskil ja Trinidad 18.40Lammas Shaun
18.50Buratino tegutseb jälle* 19.20
AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45Dok.
Igaühel oma lugu 21.30 Teatriõhtu 23.25 Meie AjaKunst* 23.55 Mf.
3/Kolm*
06.55 Kaitsjad 10.10 Leidja 11.05 Järelevalveta 11.35
Mf. Suur film* 13.00Liiga
13.30 13 15.30 Stop! 16.00Võrkpall:
Schenker liiga finaal 4 18.00Korvpall 19.00 Ninjasõdalased 19.30
S.H.I.E.L.D.-i agendid 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.05 Mf. Vastne
00.05 Ameerika õudukas 00.55 Paljaltnaljakas 01.20 Simpsonid* 01.50
13. sõdalane*03.40 Power HitRadio
– KICK START 05.10 Ida-Virumaauudised 05.15 Seitsmeseduudised 05.50
Uudistemagasin
05.30 Madinelutoas
06.00 Mf. Mesinädalad
Bermudal 07.45 Miljardäri võsuke 08.15 Beebiminutid 09.00 Täiuslikkoduperenaine
10.00Kolm naist paadis* 10.30 Gordon Ramsay köögisaladused 11.00
Sõber koer 11.30 Nurjatud koerad
12.00Mf. Sulle on sõnum* 14.15Mf.
Armastus saabub salaja 16.00Kuidas
alasti hea välja näha 17.00 Jane ja Urmetpluss 10 18.00 Eluteed5 18.30
10 aastat nooremaks USA 19.00Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid 21.00 Mf. Rosamunde Pilcher
Tulevalgel 22.50 Piinlikudkehad*
23.50 Reporter+ 00.20 Kummaline
seks 01.10 Seksikadreklaamid 01.35
Mõrvaennetajad*02.20 Fort Boyard
03.10 Mf. MesinädaladBermudal*
04.40 Nurjatud koerad*05.05 Reporter+*
–

Pühapäev 2.
07.30 Animafilmid
08.45 Meisterdame Mariga
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15Eesti Laul 2014*
13.30 3 hitti: Tantsuvideod
13.40 Aafrika silmast silma
14.30 Mf. Burton ja Taylor*
16.00Robbie Williams“Take the
Crown”
17.30Puutepunkt
18.00 Ajalik ja ajatu
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Väärtustadeselutööd
19.35ETV Huumori kuld
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Kreisiraadio
21.00 Aktuaalnekaamera: Nädal
21.40 Sport
21.58 Puudutuseaeg
22.00 Kuritegu
23.00 Vaalasaarte Maria
23.55 Tõuse ja sära!*
01.13 ERR uudised
06.15 Rooli võim*
06.40 Animafilmid
07.55 Mf. Gnomeo ja Julia*
09.30 Sõber koer
10.00 Äkki õnnestub!
10.10Kiisuke Auh
10.25 Oota sa!
10.40 Galileo*
11.35Kuldvillak*
12.10 Heeringas Veenuseõlal*
12.40Parim enne*
13.10 Seotud*
14.10Pilvede all*
15.10Mf. Äratundmise aeg
17.05Mf. Silja järveunistus
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.35 Hotell Grand
23.15 Mf. Jesse Stone: Vanad haavad
01.00 Metsik loodus
02.35 Mf. Mats minevikust*
04.15 Reporter+*
04.45 Minu mees suudab!
05.40 Kirgede torm
07.25 Animafilmid
10.00Mf. Hormoonid, stringid
ja kõvadbanaanid
12.00 Stop!
12.30 Su nägu kõlab tuttavalt
15.30 Midsomeri mõrvad
17.35 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Kättemaksukontor
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Mf. Sinu, minu ja meie
23.15 Valgekrae
00.15 Kaitseinglid
01.15 Midsomeri mõrvad*
03.05 Me armastame Eestit*
04.25 Stop!*
04.55 Seitsmeseduudised
05.25 Kirgede torm
09.00 Eskil ja Trinidad*
10.40 Wohh, Won ja
sõbrad 11.00 Igaveneränne* 11.50
Minuscule 12.004x4 12.25TEDx Tallinn* 12.50 Monument* 13.50 Tallinna legendid 14.05 Eesti rahvakalender 14.50 Näitleja: Helle Kuningas
15.35Nota bene!Teatriluulud 16.25
Inimene jaloodus 17.00 Mille* 17.30
Kadunud aabitsa saladus 18.20 Hei,
kelgule! 18.35 Animasarjad 19.20AK
(viipek) 19.30AK(vk) 19.45 Teemaõhtu: Mitte ainult meestest. Autostopp 20.00 MeesteTantsupidu Elementaalne 21.45 Jüri Rumm 23.15
Lõppematu päev 23.50 Helin
06.45 Kaitsjad 10.10 Glee
11.00 Hawaii 5-0 12.00 Jääraja rekkavennad 13.00Liiga 13.30 Mf. Star Wars V: Osa V Impeeriumi vastulöök 16.00Võrkpall:
Schenker liiga finaal 4 18.00Konteinerisõjad 18.30 Simpsonid* 19.00
Kahekesi püssi japanniga 19.30 Totaalne muutumine:kodu-eri 20.30
Simpsonid 21.00Top Gear 22.05 Mf.
TombRaider II: Lara Croft ja elu häl
00.10 Kuritöö 01.10 Paljaltnaljakas
01.35 Konteinerisõjad* 02.00 Top
Gear* 03.00 Kahekesi püssi ja panniga* 03.25 PowerHit Radio KICKSTART 05.10 Ida-Virumaauudised
05.15 Seitsmeseduudised 05.50 Uudistemagasin
–

–

05.30 Madinelutoas 06.00
Mf. Rosamunde Pilcher
Tulevalgel* 07.45 Miljardäri võsuke 08.15 Mis eile juhtus?
09.00 Täiuslikkoduperenaine 10.00
Kodusaade 11.00 Lemmikretseptid 11.45 Hooaeg12.30 Ellen* 17.00
Jane ja Urmet pluss 10 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA
19.00 Miljonäri salamissioon 19.55
Aiadetektiivid21.00 Mf. Evita 23.35
Reporter+ 00.05 Trinny ja SusannahHollandis* 01.00 Pulmakorraldajad 01.50Donna Haykerged eined
02.15 Fort Boyard 03.05 Miljonäri salamissioon* 04.35 GordonRamsay
köögisaladused* 05.00 Staariminutid
–

07.40 Teisaldajad* 08.10
Reporter 09.00 Teolt ta-

batud 09.50 Teolt tabatud
10.50 Conan* 12.30 Ööliblikad* 13.00BeaverFalls üks vallatu
suvi* 14.00 JesseStone:Külm kui kivi 15.30Mf. Sügavuses* 17.20 Mf.Varumehed* 19.00East West 10120.00
Kaks kanget Indias 21.00 Ööliblikad* 21.30 Mf. Stealth – superhävitaja 23.40 Üle võllikuulsaks 00.10 Mf.
Connecticutiskummita*
–

06.30 Postimees 08.00 East
West 101*09.00 Teolt tabatud 10.50 Conan* 12.30
Punker* 13.30 Hasselhoffid Inglismaal 14.25 Kakskanget Indias* 15.15 Jesse Stone: Külm kui kivi* 16.45Mf. Stealth – superhävitaja* 19.00East West 101 20.00 Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Üle võlli kuulsaks* 21.30 Mf. 2012 00.15 Ööliblikad* 00.45 Punker
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Sakala 13

ÜRITUSED

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

ENE JÄRVIS
ANNE PALUVER

AGNES AALISTE

Karksi vallakultuurikeskus korraldab 24. veebruarilkell 11
pärgade asetamise Vabadussõja
ausamba jalamile. Kell 12 kontsertaktus. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

JÜRI AARMA
11. märts 19.00
VASTEMÕISA
Rahvamaja

Suure-Jaanis Lembitu platsil
toimub 24. veebruaril kell 13
vabariigi aastapäeva aktus.

KINO
Männimäe salongkinos on
23. veebruarilkell 16 animafilm
«Justin ja vaprad rüütlid», kell
18 lastefilm «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus» ning
kell 20 draama «Nümfomaan,
II»(alla 16 aasta keelatud). Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia
mnt 52d, Viljandi.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
24. veebruarilkell 13 «Muusika
Eestimaale» sarjas Rein Rannapi kontsert. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

TEATER
Ugala suures saalis on täna kell
17 «Utoopia rannik. III osa.
Kaldale heidetud». Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel 433 0777.

Männimäe salongkinos etendub
täna kell 20 «Meri ja Orav». Info www.mannimaja.ee. Riia mnt
52d, Viljandi.
Viljandi nukuteatris etendub 25.

veebruaril kell 11 «Karu-Ott tahab magada». Lisainfo tel 433
4295. Lossi tänav 31, Viljandi.

25. märts 19.00
KARKSI VALLA
Kultuurikeskus

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonna videoruumis on 25.
veebruarilkell 18–19 mudilastetund raamatute, mängude,
meisterdamise ja muusikaga.
Kolmanda korruse galeriis on
25. veebruaril kell 19 reisimuljete õhtu. EVE Stuudio ja Viljandi huvikooli esindus käis aasta alguses Tai kuningriigis külas
Maradomkai teatrikommuunil.
Näitame pilte, kuulame muusikat ja räägime jutte. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.

Piletid müügil
Piletilevis

jakohapeal.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on Hela, Heli, Helin, Helina, Helis ja
Häli, homsed Leho, Lehto ja Lehar, ülehomsed Mattias, Madis,
Madi, Matis, Mati, Matti, Mats,
Mait, Maido, Maidu ja Mäido
ning 25. veebruari nimepäevalised on Tuule, Tuuli, Tuulike ja
Tormi.

ostab

·

·

KASVAVA METSA
RAIEÕIGUST

KUTSE LINNAVOLIKOGU
XV KOOSSEISU
KUUENDALE ISTUNGILE

ÜMARMATERJALI
KASVAVAT JA
VIRNASTATUD VÕSA
meelis@dammix.ee
tel 5657 9883
kalle@dammix.ee.
tel 5629 4011
www.dammix.ee..

Viljandi Linnavolikogu istung toimub
27. veebruaril 2014 kell 17

.

Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

Volikogu infotund
KINNITAMISEKS ESITATAV PÄEVAKORD:

võtab tööle

?

?

AUTOMAALRI
?

Põhilised ülesanded
on autode värviettevalmistus ja värvimistööd

?

?

Kasuks tulevad
erialane haridus ja töökogemus

Pakume

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord
Linnavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 19 „Majan-

duslike huvide deklaratsioonihoidja määramine“
kehtetuks tunnistamine
Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
Detailplaneeringu kehtestamine
Linnavolikogu 26.06.2013 määruse nr 161
„Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“
muutmine

?

head palka ja tänapäevast töökeskkonda
?

?

?

Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi
Seeniorite Nõukoda esimehe valimine
Volikogu märtsikuu istungi aja muutmine
Volikogukirjavahetus
Sõnavõtud

Ametlik esindaja Viljandimaal.
CV saata e-postil ervin@sillerauto.ee või tulla
E–R kella 8–18 aadressil Suur-Kaare 69, Viljandi
Tel 517 9171, www.sillerauto.ee

TEATER

BASKIN

VANA

Metsaklubi koosviibimine on
26. veebruaril kell 12 Eha tänav 4. Külaline on Viljandimaa
politseiosakonnast. Kaasa võtta
hea tuju ja küsimused.

·

tagasi,Gabriel!

Tule

Suure-Jaani kohvik-külalistemajas on 23. veebruaril kell 20 salongiõhtu. Info tel 434 035. Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

Linnavalitsuse informatsioon
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22.Esmaspäeval

SPORT

kell 11 Päri spordihoone juurest kostev pauk tähendab, et algab vastupidavusalade klubi Staier 22. talvejooks, mis on ühtlasi neljast etapist koosneva Viljandi valla jooksusarja esimene etapp.

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

Holstre-Polli ootab
suusarada nautima
Holstre-Polli spordikeskus pakub võimalust
koguda nädalavahetusel tervisekilomeetreid
suusatades.
«Olusid arvesse võttes on
meililmseltmaakonna ainus
korralik suusarada,» lausus
Holstre-Polli spordi-ja puhkekeskuse tehnikajuht Tiit
Tammemäe. Tema ütlemist
mööda on sealvõimalikpäris
korralikul kunstlumerajal
sõita ligemale poolteisekilomeetristringi.
Tammemäe selgitas, et
praegu saab veidi vanema
suusapaariga matkata ka keskuse tavaradadel, millele on
põhjad varem alla sõidetud,
ent juurde sadanudlumekiht
onkahjuks nii õhuke, et neid
pole võimalik rajahooldusmasinaga korrastada.
Esmaspäeval, mis on koguEestis tervisekilomeetrite
kogumise kampaania viima-

ne päev, ootab Holstre-Polli
inimesiendalekülla ning pakub kella 11–15 priilt kasutada keskuse riietusruume
koos pesemisvõimaluse ja
saunaga.
«Sportima ja külla ootame inimesi muidugi muulgi
ajal,» lisas Tammemäe.
«Meiekeskuses on head võimalusedka matkamiseks, ke-

Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Homme kuuleb Abja-Paluojal mootoriplärinat ja -mürinat, sest kavas on sääreväristajate ja pitbike’ide mõõduvõtt. Et rada oleks raskem,
üritas võistluse korraldaja
Tarmo Raba maha sadanud
lumekihtieilekinni sõtkuda.
Olgugi et võistluse nimi on
«Abja talv 2014»,pole ilmataat
seda väga toetanud. Abja ja
Viljandi tehnikaringi juhenda-

jaTarmoRabaütles aga, et talvesõit on teoks saanudalati, tavaliselt vabariigi aastapäeval,
olenematailmast. Ühelaastal
jäetiparaad paukuva pakase
tõttu ära, aga sääreväristajad
läksid ikka rajale.
Säärud japitbike’id võistlevad sellepärast, et tehnikaringi poisid tegelevadpeamiselt just nendega. «See on
poistele väljund, sest nad on
garaažis midagi teinud ja
nüüd saavad oma töö tulemust näidata,» rääkis Tarmo

a

pikõnniks ja jooksuks.»
Eespool nimetatudajal on
kõigil kohalkäinutel võimalik
läbitud tervisekilomeetrid
keskuse administraatori juures kirja panna. Muidugi
mõista saab ettevõtmisse
«Teeme koos rajalugu» oma
panusefikseeridaka sihtasutuse Eesti Terviserajad internetilehel ja Facebookikontol.
Ettevõtmisega propageeritakse tervislikku liikumist
ja soovitakseEesti Vabariigile kinkida uus rekord. Üritusi saabteoks ja kilomeetreid
kogutakse kõigis maakondades. (Sakala)

Võrrid lähevad
võistlustulle
Raba, kes ka ise homme võrri selga hüppab.
Talvesõidul on viisklassi,
lisaks sportklassile saabsõita näiteks retro-või showklassis. Raba sõnul on ennast
võistlusele registreerinud
üle kuuekümne sõitja. Kuigi
võib näha ka kostümeeritud
võrrimehi, on ennekõike tegemist

spordivõistlusega.

«Kes lükkab jalaga oma võrri, kes jookseb. Igaüks saab
sedaomal moel nautida.»
Raba märkis, et meelelahutuslik spordiüritus on vabal päeval, et sellest saaks
osa võimalikult suur hulk
pealtvaatajaid. Samas tõdes
ta, et viimastelaastatel ei taha inimesed enam kodust
välja tulla. «Kõige rohkem
oleks pealtvaatajaid üheksakorruselise maja ees tehtaval
üritusel, sest siis tuleksid
kõik akna peale.»
Seekordne talvesõit on
Abjast umbesnelisada meetrit Karksi-Nuia poole vana
kuivati juures.

Kui varem võisteldi Abjas talvel õunaaia krossirajal, siis viimastel
aastatel on korraldaja Tarmo Raba valinud mõõduvõtmiskohaks vana
kuivati ümbruse. Seal võrrid ja pitid homme sõidavadki.
ELMO RIIG

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

a

Kristo Subi võtab tänavust hooaega rahulikult. See aga ei tähenda sugugi väikest kiirust. Tema sõnul on igal
rallisõitjal tuledekustudes peas vaid üks mõte: kuidas võimalikult ruttu finišisse pääseda.
INDREK ALLIK

AUTORALLI

Kristo Subi nühkis
sõiduoskuselt
roostetäpid maha
Aivar Kaljusaar

neli kuud tagasi Saaremaa

polnud kiirus tol hetkelkõige

autospordihuviline

rallil, kulus avakatse suuresti

suurem.»
Finišis tõdesidKristo Subi
ja Teele Sepp, et nad võtsid
oma võimalusi ja seisu arvestadesmaksimaalse tulemuse.
«Klassivõitu me eiüritanudki. Noored on ikka julgemad,
meie selliseidriske võtta ei soovinud,» rääkisKristo Subi.
Teele Sepp leidis samuti, et
kehvast algusest hoolimata pole neilnurisedapõhjust. «Neli
kuud võistluspausi jaolematud
treeningkilomeetrid andsid
avakatsetel kõvasti tunda. Õnneks saime sõidurütmi üllatavaltruttu kätte.»

Läinud nädalavahetusel üllatas Võrumaa Eesti autoralli meistrivõistluste punktide jahtijaid
lumerohkusega. Ainsa
Viljandi tandemina rajal käinud Kristo Subi ja
Teele Sepp näitasid aga
korralikku minekut ja tulid oma masinaklassis
teiseks.
Kristo Subi oli rajalegendi
koostamiselt naastes hämmingus: stardipaigas Võrus oli maa
must, ent ülejäänud trass kulges tõeliselt talvistes oludes.
«Üllatav, kui teistmoodi on
kõik kõigest kümmekond kilomeetrit eemal!»
Eestiautorallimeistrivõistluste esimeseks etapiks olnud
Võru talverallikoosnes kaheksast lisakatsest.
Viljandimaalastele algas
võidukihutaminekonarlikult.
Kristo Subil, kes oli oma sõnul
viimati võistlusmasina roolis

sõidutempo ja autoga harjumisele. Teisel katsel purunes
tema Hondal väikse väljasõidu tõttu esisild. Võistlejate
õnneksoli kohe tulemasvahepaus.
«Olen täiesti toores. Treeningkilomeetreid pole all,»
tunnistasSubi selle ajal.
Hooldusalal tegid mehaanikud kasutada olnud kahekümne minuti jooksul väikest
imet.«Kõvad mehed, tegid tubli töö. Üks minut jäi varugi,»
kiitis Teele Sepp hooldemeeskonda, kes kiiresti auto esisilla kokku lappis.
Midakatse edasi, seda kiireminihakkasidKristo Subi ja
Teele Sepp rajal liikuma.
Numbriliseltväljendus see aina vähenevaskaotuses liidritele SanderSiniorule jaAnnika
Arnekile.
Lisakatsete teise läbimise
ajaks olid teele tekkinud juba
sügavad rööpad. Nagu Subi
nentis, lõpeb sellisel rajal eksimine tavaliselt kurvalt, ent
neil seekord vedas.«Korra lendasimerööpast välja, aga suutsime tee peale jääda.Õnneks

Viljandimaa võistluspaari
lõpptulemuseks Võru talverallil jäi absoluutklassi 21. ja N-3

rühma teinekoht. Kaotust klassi võitjatele Sander Siniorule
ja Annika Arnekile kogunes
veidi üle nelja minuti.
Järgmise rallini on jäänud
kolm kuud ja selle aja lubas
Kristo Subi pühendada sõiduki sättimisele.«Tahaks auto üle
käia ja kui jõuab, siis on plaaniska mootorivahetus ette võtta,» kõneles ta.
Järgmine ralli tuleb mais
Harjumaal.

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 8868
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval sündis
Viljandis kaks poissi

135 AASTA EEST
Sakala, 24. II 1879
Roomast. Itaalia seestpidine toimetaja minister on
käsu wälja annud, kelle järele kõik Aasowi merest tulewadlaewad 20 päewa enne Itaalia sadamasse tulemist ülewaatamise all
peawad seisma, et nende
läbi katku haigus Itaaliamaale ei saaks toodud. See
seadus on nüüd ka neile
laewadeleantud, kes Türgi,
Kreeka ja Montenegro sadamatest tulewad, sest ka
sealt on juba ühest ja tõisest kohast katku-kõminat
kuulda.

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

Otsime VABATAHTLIKKE
EESTI-SAKSA VABATAHTLIKEPROJEKTI
„Heute vom Gestern Lernen Õpime täna eilsest“

puurkaevude puurimine

Õnnitlen
kalleid vanemaid

pumpade
paigaldus

–

SA Archimedes Grundtvigiprogrammi poolt rahastatud vahetusprojekti raames
tulevad neli inimest Saksamaa Kirchborgumi kogudusest mai lõpus kolmeks
nädalaks Viljandisse, et siin aidata ette valmistada ja läbi viia Viljandi hansapäevadega seotudettevõtmisi.

kanalisatsiooni-ja veetrassitööd

ostame

salvkaevude
pesu
küttekaevude puurimine

Viljandist sõidabneli vabatahtlikku septembri lõpus Saksamaale samutikolmeks
nädalaks osalemaühistes tegemistes partnerkoguduses.

sanitaartehnilised tööd

METSAKINNISTUID

süvaveepumpade ning septikute
paigaldus

üle Eesti: tel 507 2544

info@veegrupp.ee

Lebedevi

Tel 521 7415

www.erametsa.ee

Eeldused kandideerimiseks:
osaledasaavad 50-aastased ja vanemadinimesed
vajalik saksa keele oskus algtasemel
valmisolek 3 nädala jooksulaktiivselt projekti tegevusse panustada
Projekt katab sõidu-ja elamiskulud

Elvi jaVassili

www.veegrupp.ee

Olete oodatud

?

?

Eesti baptismi 130. aastapäevale

?

pühendatud kontsertjumalateenistusele
pühapäeval, 23. veebruaril kell 11
Viljandi Baptistikirikus Maramaa pst 1a

Kutsume huvilisi projekti tutvustavale kohtumisele

Jaanikiriku keldrisaali 7. märtsil kell 16

Huvilistel palume saata oma elulugu koos põhjendusega, miks soovitakse
projektis osaleda, hiljemalt 15. märtsiks 2014 aadressil Pikk 6, Viljandi,
Viljandi Jaani kogudus või viljandi.jaani@eelk.ee

Muusikaga teenib Tallinna Kalju
Baptistikoguduse kammerorkester

KINNISVARA
Müüa 3-toal korter Viljandis Valuoja puiesteel. Tel 527 1252.
Müüa 3-toal mug korter, 5/5. Samas ostan mug korteri. Tel
511 4889.

Viljandi Baptistikoguduse pastor

Autoklaasid. Müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
Halumasin. Tel 5342 8741.
Kaardid ennustavad. Hind 1,09
/min, 24 h, tel 900 1727.

Ostan 3–4-toal korteri. Tel
5456 6529.

Katuse-, üldehitus-ja siseviimistlustööd. Tel 5691 8534.

Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.

Metsa väljavedu. Tel 5556 1602.

Tel

OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

514 5215.

Vahetada 1-toal korter Männimäel 4-toal vastu (soov. Männimäel)
kompensatsioon. Tel
5300 0860.
+

SÕIDUKID
Müüa 2013. a punane Honda
Civic VTEC, 1,6, bensiin, 81 kw,
luukpära, 5 kohta, ls 126 800
km. Tel 5622 2778.

Halumasin. Tel 5563 8552.

Müüa heas korras ühetoalinekorter Sürgaveres. Tel 514 0033.

Ostan maad, metsa.
511 1666.

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.

PÕLLUNDUS
Põnevad seemned kevadkülviks leiad seemnepoest.
www.seemned.ee.
Võtan rendile põllumaad. Tel
516 9515.
Müüa heina. Tel 518 2553.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Plaatija. Tel 5830 3488.

viimistlustööd

Katusekattetööd

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

kursus. Info ja registr
520 9224 või www.vjl.ee.

Üldehitus
Katuse-,

üldehitus-

mistlustööd.

Metsa

Ohtlike

Tel

väljavedu.
ja

ja
5691
Tel

tel

sisevii-

TÖÖ

8534.
5556

probleemsete

1602.

TEENUSED

Soojustamine puistevillaga. www.
puhurvillad.ee, tel 5697 0297.

5665 0604, 502 0066.

Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb ta siis...

Viljapuude lõikus. Tel 5609 3174.

Mälestame kallist elukaaslast,
venda, onu ja vanaonu

Õhtujuht. Tel 523 8481.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Õunapuulõikus. Tel 5387 2375.
Südamlik kaastunne ema, vana-

ema ja vanavanaema
SALME RIISI

kaotuse puhul.

Avaldame siirast kaastunnet Jaanikale perega armsa
SALME RIISI

Liis, Timo, Sten-Oliver ja Siiri

Tel

?

?

?

?

Pakkuda tööd asenduskoristajale
märtsikuus E, K, R kl 13.30–19.
Tel 5331 0856. Tiia.
Südamlik kaastunne Merikesele
perega armsa isa

ANDREI LELLO

Avaldame siirastkaastunnet Reinule lastega kalli ema ja vanaema
SALME RIISI

kaotuse puhul.
Tiina perega ja Helju

Mälestame head naabrit
SALME RIISI

Evi ja Aare Saaremaalt
Sa andsid,
mis sul oli anda,
tööd tehes
kulus eluniit.
Sa kandsid,
mida suutsid kanda,
ja jäädavalt
lahkusid siit...

Armast abikaasat

Siiras kaastunne omastele.

Kaie, Ain ja Ly

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Müüa kuivi
5816 4973.

küttepuid.

Tel

(sobivad ka osaliselt raiutud
metsakinnistud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee

faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse
Veneaegsed magnetkäivitid. Tel

5639 1363.

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

KASUTATUD ASJAD

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

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

?

Müüa lambaliha, hanesid ja parte. Tel 5816 4973.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, mööblit, ordeneid, maale,
graafikat, märke, medaleid,
münte, paberrahasid, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.

Ostan veneaegse mootorsae
Družba või Ural. Tel 5845 5341.

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

2 meetrit pikk. Tel
509 6140.

Saar,

Sae-ja höövelmaterjali müük ja
teenus. Tel 5348 0984.

Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud), kaminapuud. Vedu. Tel
506 8501, 520 2190.
Toores lepp, 24
5563 8552.

/rm. Tel

VAHUR KIVISILDA

OST

24. II 1934 3. XI 2009

OÜ OK Mets ostab raieõigust,
ümarmaterjali.
metsamaad,
Ülestöötamine ja vedu. Tel

mälestab 80. sünniaastapäeval lesk
Aino.

Ostan vanu raamatuid, kunsti, märke, medaleid, ordeneid, münte, paberrahasid,
fotosid, postkaarte, fotoaparaate, hõbedat, ehteid, marke, lauanõusid, mänguasju,
mööblit jm. Tel 5629 8981.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

?

CV saada marek.mesitran@mail.ee

Müüa väikelapse söögitool, võrevoodi, mitu kotitäit korralikke tüdrukuriideid pikkusele kuni 90 cm,
töökorras külmkapp Snaigekõrgusega 165 cm. Tel 5196 5893.

Kuivad küttepuud. Tel 5782 7770.

Müüa kuivi lepaküttepuid pikkusega 50 cm ja 30 cm. Info tel
511 4472.

keele oskussuhtlustasemel
Kasuks on digikaart ja täiendkoolitus, ADRkoolitus, tõstukijuhi luba, eelnevkogemus
Meilt lisakoolitused ja väljaõpe esimestel
nädalatel. Sinult tõsine soov ja tahtmine
Töötasu mehe vääriline

Ostan vanu paberrahasid ja
münte. Tel 5804 6910.

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

VajalikC,E-kategooria juhiluba jainglise

Rootsi-Norra suunal
?

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

jahüpoteegiga koormatud

–

kaotuse puhul.

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

Müüa kuivi küttepinde Viljandis
15 /rm. Tel 520 4487.

kaotuse puhul.

Milvi, Külli ja Anne-Ly perega

unelauluks sinule...
Mälestame kauaaegset majanaabrit
SALME RIISI
Südamlik kaastunne omastele.
Tipu tänav 5 elanikud

metsakinnistuid

hakkajale
AUTOJUHILE
(ka noorele)
väikeseskollektiivis
Liikuva põrandagapoolhaagisetööNorra-

MATI HEINMANNI

Olgu vaikne tuulekohin

võrgus.

Ostame

Metsakinnistute jaraie ost

Pakume tööd javäljaõpet
Soojustamine puistevillaga. Tel

Ärasaatmine 1. märtsil kell 11 Halliste kabelist samale kalmistule.

lepad

Ostan erinevaid EW sõjaväemärke. Maksan 120 eurot/tk. Tel
5808 5338.

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

puude

kv.ee/2291540, tel 502 6391.

Leinavad omaksed.

Vaksali t 11a (endine apteek) kasutatud rõivaste poes 24. veebr
kogu kaup –20%.

5345 2279.

Üürile anda Paalalinnas Valuoja

18. XI 1962 – 14. II 2014

METSAMATERJAL

MÜÜK

Viljandimaa jahimeeste liidus algab 15. märtsil noorjahimeeste

Ostan teie üleliigseid asju ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.

pro@hot.ee.

Kased,

Fassaadi soojustus-ja

Katuste ja räästakastide ehitus,
korstnapitside ladumine. Tel
5340 5404.

Ostan autoromusid ja busse. Tel
5618 1312.

Pakume tööd rahvusvaheliste
vedude autojuhile. Töö Eesti–
Skandinaavia suunal. Tel
520 6887, e-post classic-

Ostame metsakuivi palke, läbimõõt alates 11 cm. Tel
501 1198.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Tel 502 1279,
526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.

Üürile anda 2-toaline korter Viiratsis. Tel 554 0060.

Üürile anda või müüa Kolga-Jaanis 1-toalkorter, info http://www.

Rõõmupalli lastehoid otsib lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamise ajaks osalise
koormusega lapsehoidjat. CV ja
sooviavaldus palume saata hiljemalt 5. märtsiks e-mailile roomupall@roomupall.ee. Info tööpäeviti tel 517 1335.

Ostame metsakinnistuid ja raieõigust. Energiavaru OÜ, tel
508 0336, info@energiavaru.ee.

KOOLITUS

Üürile anda 1-toalkorter Männimäel ja Lossi t ning 3-toalLeola t.
Tel 5624 0120, Reigo Rannu.

oru lähedal ridaelamuboksi II
korrus (3 eraldi tuba, köök, vannituba). Ilusad ruumid, keskküte, internet, digi-TV, sauna kasutamise võimalus. Tel 516 1790.

Poeg Viktor

Aamo Remmel

Täpsem info tel 527 0811 (Ülle) või www.eelk.ee/viljandi.jaani

527 8119, 503 3379.

Nõukapood Turu t 13, vanavara ost-müük. Tel 5804 6910.

Müüa neljainimesetelk (kaks
magamisruumi,
veekindlus
2000 mm,
välismõõtmed
470×240×220), vitriinkapp (laminaat, pöök, 185×142×35),
(100%
põrandakate
vill,
kollakas beež, 320×140), valamukomplekt (valamukapp ja se90×63×30).
Tel
gisti,
5560 0183, 434 6052.

Vanavara, müntide, märkide,
medalite, markide, postkaartide,
maalide, mustriga nõude, hõbeja kuldesemete, mänguasjade,
fototarvete,
täispuitmööbli,
mundrite, kiivrite, kellukeste,
raamatute ost. Tel 5566 3939.

MUUD
Viljandist väljuv suusareis 14.–

23.03 Söldenisse Austrias. Info
ja broneerimine tel 5664 2746.

REKLAAM

16 Sakala

22. veebruar 2014

KUTSEHARIDUSE SUURSÜNDMUS
#■=

URMASNEMVALTS / EÜL

Vajaduspõhist õppetoetust

7.märtsi
-8. l

saab taotledaEesti.ee portaali kaudu

&

KUS JA MILLAL?

SISSEPÄÄS TASUTA!

7.-8. märtsil
Eesti Näituste
messikeskuses
Tallinnas
VAATA LISAKS:

www.noormeister.ee

MIS TOIMUB?

KUTSEMEISTRIVÕISTLUSED
24 alal: võistlejaid üle 300

10 TÖÖTUBA:
ametite proovimiseks
KUTSEHARIDUSMESS:
kõik oluline kutseharidusest

Alates 2013. aastast õppima asunud tudengid saavad taotleda vajaduspõhist
õppetoetust Eesti.ee portaalikaudu. Õppetoetus on 75–220 eurot kuus.
Varem sisse astunud tudengitele jääbkuni 2015/16. õppeaastani ehk õpingute nominaalaja
lõpuni kehtima endine toetussüsteem ja nad saavad taotleda õppetulemuste põhjal
56-eurost toetust.
Kuidas taotleda toetust?
»Sisene riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või panga kaudu ja jälgi juhiseid.
»Mine taotlemisega kindlasti lõpuni!
»Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel, kuid pole mõtet viivitada. Tee seda juba
veebruaris, sest toetus makstakse välja taotluse esitamise kuust.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise aasta sissetulekust:
»kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksemkui 74,75 eurot kuus, siis on toetus 220
eurot kuus
»kui sissetulek jäi vahemikku 74,76–149,50 eurot, siis on toetus 135 eurot kuus
»kui sissetulek oli vahemikus 149,51–299 eurot, siis on toetus 75 eurot kuus

O

Laval meelelahutusprogramm

Esimese taotlusvooru järelselgus, et taotlust ei esitanud üle poole esmakursuslastest,
kes avalduse esitamise korral oleksid õppetoetuse saanud. Taotle kindlasti
kaotada ei ole midagi, võita on agakuni 1100 eurot semestris!

KORRALDAJAD:

SUURED

SÕBRAD:

–

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

MEEDIAPARTNER:

Lisateave Haridus-ja Teadusministeeriumikodulehelt:
www.hm.ee jaoppetoetused@hm.ee
Nõu saab küsida ka EÜList (eyl@eyl.ee) ja oma kooli üliõpilasesindusest

25. veebruaril kl 10–12
Viljandis Posti 20
PAPINIIDU 5, SILLAKESKUS, 80010 PÄRNU,
TEL 447 7900, 528 5263,
FAKS 447 7903,metsagrupp@hot.ee

Vastu võtab proteesimeister Tallinnast Arvo Kelement.
Kaasa võtta abivahendikaart, arsti saatekiri.

Info tel 740 0006 või 650 1322.

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke japaberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid
Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com

