Eilseni võis arvata, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna võimuliitu pääsemise võimalus on pigem teoreetiline.
Sakala juhtkiri
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Viljandi maakonna päevaleht

Linnapea osutus liiga

Väike pill suures majas

Et lennupiknikul osalenud helikopter oli väga väike, otsustati loobuda plaanist sõidutada sellega linnapea Ando Kivibergi. Lõbusõitu
said teha hoopis kolm tüdrukut.
LK 6

Muusik Vootele Ruusmaa käis pealinnas kuulamas, kuidas kõlab mulluse folgifestivali
publikumagnet Wang Li suures kontserdimajas, ning nägi, et selle parmupillivirtuoosi
müstiline muusika võeti vastu püsti aplodeerides ja lisalugusid paludes.
LK 7

kaalukaks

Ehitusfirma
jäi hea hinna

selgitamisega

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Tõstame toosti selle terviseks, et Eestis poleks enam mitte kunagi Rahvarinnet vaja!
JAAK ALLIK,
endine rahvarindelane

LK 5

Ühine jalutuskäik jäi ära

jänni

Viljandi linnajuhid ei valinud
Männimäe lasteaia aknaid vahetama Tartu firmat, kes tegi
küll teistest rohkem kui 20
protsenti odavama pakkumise,
kuid ei suutnud hiljem selgitada, kuidas ta töö nii odavalt
tehtud saab.
Linnavalitsus saatis pärast
pakkumiste esitamise tähtaja
lõppu osaühingule E&G pakutud hinnakohta mituküsimust,
kuid ei saanud viie tööpäeva
jooksul mingit selgitust. Sakala teada vastas ettevõte paar
päeva hiljem mitteametlikult
ningpalus muuta konkursi tingimusi, et osalelasteaiast saaks
paigaldada niisugused aknad,
mis lahti ei käi.
Linnajuhid
tingimuste
muutmisega nõusse ei jäänud
ning suvel vahetatakse Jakobsoni kooli juures asuva lasteaia
142 akent nii, et kõiki neid on
võimalikka avada. Töö tegijaks
valiti osaühing Pärlin, kes kuue
pakkumise esitanudfirma seas
jäi hinnapoolest teiselekohale.
Pärlinküsib töö eest 105 000
eurot, E&G soovis saada pisut
alla 80 000 euro. E&G esindajat
Sakalal teisipäeval tabada ei
õnnestunud.
Linnavalitsus on varemgipidanudtagasi lükkama kõige odavamaid hinnapakkumisi, sest
kontrollimise käigus on selgunud, et firma pole kõigi tingimustega arvestanud või ei suuda hiljem selgitada, kuidas on tema pakutav hind konkurentide
omast suurel määralodavam.
Lasteaia akende vahetus
peaks algama 9. juunil. (Saka-

Tule jaküsi
Leola t 53, Home Gallery II korrusel
T–R 10–17.30
Tel 433 8332, 5348 7803

ILM
PIDUSTUSED
Varasematel aastatel on
vabariigi aastapäeva
hommikul Viljandi kohtumaja ees rivis seisnud
Kaitseliidu Sakala maleva, koolide ja teiste asutuste esindajad ning pärast iseseisvusmanifesti
kuulamist on üheskoos
marsitud Ugala juurde.
Sel aastal pidulikku jalutuskäiku polnud.
Kuigi linnavalitsuse
sõnutsi peitub põhjus
rahva leiges huvis, leiab
nii mõnigi, et traditsiooni võiks elus hoida.

3°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub lõunatuul kiirusega 5–7 meetrit
sekundis. Sooja on 1–3
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 7.22 ja loojub
kell 17.41.

VILJANDIS
Uus näitus
Täna kell 17avab kunstirühmitus Kvint Sakala
keskuses maalinäituse
«Eesti maastikud».

Orkester tutvustab

LK 4

Täna kell 19esitleb EstonianFolk Orchestra pärimusmuusika aidas plaati
«Imemaa».

Varem on piduliku jalutuskäigu eesotsas kõndinud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ning kooliõpilased.
Tänavu jalutasid inimesed niisama läbi Viljandi vanalinna.
ELMO RIIG
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Kes kellega?
Reformierakond

on otsustanud:
järgmisena asub peaministri
kohale Siim Kallas. Omaette küsimus on, kas pärast uue valitsusjuhi
ametisseasumist säilib ka praegune koalitsioon Isamaa ja Res PublicaLiiduga või sõlmitakse järgmis-

te valimisteni hoopis mõni teine
liit.
Ehkki teoreetiliselt pole midagi
võimatut, võib oletada, et neljast
parlamendierakonnast on Reformi
erakond kõige vähem huvitatud
koostööst Keskerakonnaga. Raske
on välja mõelda, mis kasu oravad
sellest saaksid.
Üle jäävad sotsiaaldemokraadid
ja praegune valitsuskaaslane IRL.
Ja siinkohal võib palju spekuleerida teemal, kumb erakondKallase
eestvedamisel valitaks.

päevani
arvata, et
Eilse
siaaldemokraatliku Erakonna
pääsemise
võis

Sot-

võimuliitu
võimalus on
pigem teoreetiline.IRL-ga loodud
valitsusei hiilga just üksmeelega,
aga maailmavaate poolest on reformistidel selle erakonnaga koalitsiooni mahtuda märksa lihtsamkui sotsidega.Kolmikliidu võimalus tundub
olevatüksmeelselt välistatud.
Eile juhtus aga riigikogus midagi
ebatavalist: ühistranspordiseaduse
muutmise seaduseteisel lugemisel
hääletasidreformierakondlased ja
sotsiaaldemokraadidüht-, IRL ja
Keskerakond aga teistmoodi. IRLi
fraktsiooni aseesimees Toomas Tõnisteütles küll, et sellest ei maksa
otsida uue koalitsiooni jõujooni,
kuid ei saa salata, et praegusel ajal
on niisugusel tulemusel tugev märgiline tähendus.
Selle põhjal oleks liiga palju öelda, et uue valitsuse moodustavad
Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Pigem võiks järeldada, et

Eilseni
võis
arvata, et
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna
võimuliitu
pääsemise võimalus on
pigem teoreetiline.

Reformierakond laseb endale teha
vähempakkumise.Kui see aga nii
läheb, pole sotside šansid ilmselt
sugugi kehvad.

REPLIIK

Mõnus aastapäeva
letargia
pärastlõuMadis
nal tuli ühe Tartu kiirJärvekülg
söögiputka välikõlaritest
isamaalistheinarokki.
Sakala
Läksin kohvi võtma,kui
433 0084
kaks väsinud olemisega
kiilakat tüüpi seal suitsetadesburgereid ootasid.
IlmseltAtlantise pohmakas selles klubis oli nädalavahetusel vabariigi 96. aastapäevale pühendatud möll. Vaatasin ja muigasin. Nemad
muigasid vastu. Ühe mehepea käis Tõnis Mägi laulu taktis
üles-alla.Kõik oli okei.
Mõnus onsee telepaatiliselt ühendav uneseisund, mis 24.
veebruarilinimesi haarab.Olgunad kolkapatrioodid või kosmopoliidid keegi ei räuska, keegi ei heidateisele midagi ette. Igaüks on oma valikutesvaba nagumeie riik ja vaikiva
kokkuleppe alusel tolereerivadkõik sel päeval üksteist. Kes
vaatabkodus väärtfilme, kes ehibelutoa trikoloori värvides
lintidesse ja jälgib telekast puhevile aetud prominente.
Aeg-ajalt keeratakse Eestis ühtsustunde taotlusüle võlli
ning kui vähegi võimalik, proovitakse üritustele külge haakidapatriootlikku mekki. 24. veebruarilpoeb see aga igaühesse meistloomulikult ja on seepärast õigustatud.

Esmaspäeva

–

–

Puuduv monument
(Kõne Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel 24. veebruaril Ugala teatris.)

ARMSAD VILJANDLASED, kallid
külalised! Õnnitlen teidkõiki
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
puhul!
Oma riigi pidulikul sünnipäeva tähistamisel lubage mul
pöörduda südamlike õnnesoovidega kõigi nende viljandlaste ja viljandimaalaste poole,
kes on vabariigi presidendilt
oma väärikate tegude eest pälvinud riikliku teenetemärgi.
Palju õnne teile, Arne Lepp,
Ene Lukka-Jegikjan, EnnoTubli jaAnzori Barkalaja! Viljandi
on teieüleuhke! Usun, et minuga ühinevadkõik kaaslinlased
ningkogu maakonnarahvas.
Viljandi linnal on Eesti riigi sünniga mitmes mõttes eriline side. Vahest ei ole paljud
meist sellele mõelnud, ent 1918.
aasta veebruarisloetiavalikult
iseseisvusmanifesti rahvale ette kõigest neljas Eesti linnas: 23.
veebruaril Pärnus, 24. veebruaril Viljandisning 25. veebruaril
Tallinnas jaPaides. Seeajaloolinetõsiasiteeb pidupäevaViljandi jaoksveelgi erilisemaks.
Tänamõtleme nendele julgetele ja tarkadelemeestele ja
naistele, kes 96 aastat tagasi
meie riigile aluse panid. Nemad juhindusid ideaalidest ja
võtsidmeie tänaste väärtushinnangute vaatevinklist pööraselt suure riski. Omariikluskogemuseta, impeeriumi riismetel, milles ilmasõdaoli muutunud kodusõjaks, vähese lootusega rahvusvahelisele tunnustusele ning mitme suurvõimu
huvide sõlmpunkti südames
sellistes oludes sündis Eesti
–

Vabariigi asutajate peas ja sü-

dames otsusiseseisvusest. Neile kuuluvad täna meie kõigi
imetlus ja austus.
PRAEGU ON MEILE üks mitmes
mõttes lähedanerahvas samutikistud võitlusse oma vabaduse ja õigluse nimel. Tahan tänase pidupäeva valguses teha
viljandlaste nimelkummarduse Ukraina rahva vabaduspüüdlustele.
Viimastel päevadel oleme
südameis kaasa elanud neile,
kes oma vankumatu vapruse ja
järjekindlusega türannid lõpuks lahkuma suutsidsundida.
Ükski riigijuht, kes valib troonist kinnihoidmise nimel oma
rahva pihta tulistamise, eivääri võimu.
Viljandlastele teeb kiievlaste vabadusvõitluse lähedasemaks see, et meie kaaskondseks on ukraina rahva vägev
poeg Ruslan Trochinskyi, kes

Ando
Kiviberg
Viljandi linnapea

on silmapaistva muusikuna linnale üleriigilist jarahvusvahelistkuulsust toonudning kes on
solidaarsust Maidani väljaku
rahvaliikumisega Eestimaal
aktiivselt üleval hoidnud.
Sageli kerkib meie riigis
küsimus rahvustevahelistest
pingetest ning eesti-ja venekeelseterahvusrühmade vahel
vaenu õhutamisest. Tegelikult
eiole küsimus jurahvuses. Asi
on väärtustes, kultuuris, väärikuses.
Kõlblus, moraal, eetika ja
muudvaimlised kategooriad ei
käi sugugi mitte rahvusi, vaid
inimesi mööda. Iga rahva hulgas leidubõilsaid ja autuid, heldeid ja ihneid, tagasihoidlikke
jasuurustajaid...Kõige rohkem
on aga ilmselt vahepealseid.
Seepärast on küsimus hoopis selles, millised väärtused
pääsevad meie riigi, linna ja
ühiskonna
ülesehitamisel
maksvusele. Ärgem laskem
endeksitada näilisusest!

EESTI PÕHISEADUSES on meie
kõige olulisemad väärtused
selgelt kirjeldatud: 24. veebruaril 1918kuulutati välja riik,
mis on loodud Eestirahva riikliku enesemääramisekustumatul õigusel, rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, on
kaitseks sisemisele ja välisele
rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja
üldiseskasus ning mis peab tagama eestirahvuse ja kultuuri
säilimiseläbi aegade.
Kindel on see, et meie esiisad võtsid ülesandeks rajada
meieväikeserahva säilimiseks
turvalinekodu. Kindel on see,
et maailmasei ole muidpaiku,
kus eestlasedvõiksid omakommete järgivabalt elada ja areneda. Samakindel on aga seegi, et Eesti iseseisvusmanifest
on kirjutatud kõigile (!) Eestimaarahvastele. Eranditult.
Me olemesiin elavaidteisi
rahvaid oma riigi algusest peale pidanud endi hulka kuuluvaks ning nii jäägu see aegade
otsani.
Kunagi USA-s ühes Annapolise linna paljurahvuselises
koolis loengut pidades nägin
auditooriumi seinal lihtsat
mõttetera, mida võiks tõlkida
umbes nii: «Osuta ise lugupidamist ja sa saad lugupidamist

PRÄÄNIK
Kolm väikest tüdrukut said Viljandis vabariigi aastapäeval
kopteriga tasuta lennata.

See, et
Vabadussõja mälestusmärki
pole linnas,
mis oliüks
neljast, kus
Eesti Vabariik 1918.
aastal välja
kuulutati,
ei kõlba
sugugi.

vastu.» Selle lihtsalause üle tasub mõelda.
Kasvatagem teadlikultoma
rahvuslikku eneseväärikust ja
pidagem lugu teistest rahvastest. Üksteise austamine jaüksteisest lugupidamine on iga
heaarengu eeltingimus.

PEAN TUNNISTAMA, et tunnen
mõnikordpiinlikkust osa meie
tänase eliidi pärast, mõeldes,
missuguse pilguga vaataksid
Eesti Vabariigi asutajad meie
sageli väiklastele ja tobedatele kemplustele.
Võtame näiteks viimasel
ajal taas hoogustuva jagelemise Rail Balticu trassi kulgemise üle.Kui eesmärgiks onsaavutada heade mõtete linnakiire rongiühendus Riiaga, siis
miks püüda sedateha halvaga?
Miks oma kogukondliku soovi
rahuldamiseks
üleriigiline
kokkulepe nurjata?
Tegelikult ei välistaks ju
üks teist. Las need Euroopa
ekspressid ja kaubad vuhisevad kõige otsemat teed Pärnu
kaudu Kesk-Euroopasse. Riia
ja Tartu vahelkiire rongiühenduse taastamiseks piisab ju
olemasoleva raudtee kordategemisest ning lõunanaabritega
kokkuleppimisest.
Tartlased ja ümberkaudsed
saaksid ilusa uhke rongiga Rii-

ga, ilma et me peaksime Rail
Balticu juba kinnitatudasukoha põhjalaskmise pärast ülejäänud Euroopa ja muu hulgas
ka leedukatesilmis endid naeruväärseks muutma.
Kitsarinnalisus jakadedus
on inimlikud ning enamikule
meist tuttavad tunded, kuid
mõtlevate inimestena peame
suutma neist võitu saada.Ärapanemine eiole ega saa kuidagi olla isegi mitte pragmaatilisest vaatevinklistlähtudesedasiviiv või pikas perspektiivis tasuv investeering.
Mõelgem selle üle.
TÄNASE PIDULIKU päeva pu-

hul on paslik kutsuda üles ammutama eeskuju oma uhkete
esiisade üllastest ja isetutest
suurtest tegudest.
Eesti Vabariigi sünni ja
ülesehituse juures on olulist
rolli mänginud erakordselt
paljud Viljandimaalt pärit mehed, nagu näiteks Eesti Vabariigi esimene riigivanem Ants
Piip, mitmekordneriigivanem
Jaan Tõnisson, riigivanem ja
hilisem eksiilvalitsuse peaminister vabariigi presidendi
ülesannetes August Rei võiriigivanem jamitmekordnevälisminister Friedrich Karl Akel.
Samuti on meie kandist pärit
terve rivistus endisaegseid väljapaistvaid sõjaväelasi Vabadussõja kangelasi, nagu näiteks kindral Johan Laidoner
ning kindralmajorid Andres
Larka, Gustav Jonson ja Johan
Unt. Sellele väärikalenimistule mõeldes kerkib esile küsimus meieühisest auvõlast nende vaprate meeste ees.
Viljandi on üks Eesti vähestest paikadest, kus Vabadussõja mälestusmärk on ikka veel
taastamata. See, et Vabadussõja mälestusmärki pole linnas,
mis oli üks neljast, kus Eesti
Vabariik 1918.aastal välja kuulutati, ei kõlba sugugi. Kui endistuhketmonumenti taastada
ei õnnestu, siis rajagem uus,
uude asukohta ja vähemalt sama uhke.Teeme selleEesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks
ära! Teeme üheskoos!
–

ÜHES VÄGEVAS linnas peavad

väärikas ajalugu ning julge ja
otsiv tulevik moodustama loomuliku terviku. Püüdkem ühiselt sellepoole ja aidakem Viljandi uuele õitsengule.
Selle tarvis soovin meile
kõigile õnne, tervist, usku, lootust ja armastust.Olgem üksteise vastu ikka hoolivad ja sõbralikud!
Head vabariigi aastapäeva,
kallid viljandlased! Elagu Eesti! Elagu Viljandi!

PIITS
Reedel sõitis Viljandi ja Imavere vahelisel teel liiga suure ja
halvasti kinnitatud mööblikoormaga Moskvitš.
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110Politsei

pidas eelmisel nädalal kinni 57-aastase mehe, keda kahtlustatakse
ühte Olustvere karjalauta
sissemurdmises. Sealt varastati kaks akutrelli ning
kahju on 110 eurot.

UUDISED

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

Kaubamaja tahab
vanad bussipargi
hooned lammutada
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandis otse Uku
keskuse vastas asuvad
kunagise bussipargi
hooned lõhutakse tõenäoliselt üsna pea maha, sest linnavalitsus
väljastas teisipäeval
nende omanikule lammutusprojekti tingimused.

Esimesed lumikellukesed sirutavad end juba rõõmsalt soojendavate päikesekiirte poole.

ELMO RIIG

ILM

Kevad saabub seekord
ekspressliiniga
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Soojad sügisilmad kestsid jaanuarikuuni ning
pärast lühikest pakaseperioodi tundub, nagu
olekski kevad juba käes.
Kui plusskraadid püsima jäävad, on kõik hästi. Hoopis hullemad on
lood aga siis, kui talv
uuesti peale tungib.
Pole just tavaline, et 25. veebruaril näitabkraadiklaas õues
üheksat soojapügalat ning
peenrast turritavadlumikellukeste säravvalged peanupud.
Viljandis on suisaesimesi liblikaid ringi tiirutamasnähtud.
Tartu botaanikaaia vanemaednik Tiiu Tõnson varajases
soojas midagi halba ei näe. Ta
toonitas, et mõnel soojemal talvel on lumikellukesed õitsenud ka veebruari algul.
«Meil on neli aastaaega ja
kunagi eiole ette teada, millised nad on,» lausus Tõnson
ning lisas, et tuleb lootusrikkalt kalendrikevadet oodata.
«Eelmise aasta märts oli väga
külm. Päeval paistis küll päike,
aga öösel oli kohati isegi 15–20
kraadi alla nulli.» Selline ilm
oleks elule tärganud taimedele hävituslik.

roloogia instituuditeaduriAin
Kallise arvates on praegused
ilmaoludüsna haruldased.

Esimesed kevadekuulutajad
on juba kohal

«Just täna hommikul mõtlesin, et on olnud vabariigi
aastapäevi, kui orkestrimehed
pole saanudkülma pärast pasunaidki puhuda. Ja mingil
aastal jäi ju Saaremaal paraad suisa pidamata, sest sõdurid ei jõudnud lund ära
kühveldada,» meenutas Kallis. Nii lahkeid soojakraade
kui tänavu teadurile minevikust esimese hooga ei meenunudki.

Alanud on rändlindude saabumine. Eile oli Viljandis Huntaugu mäel kuulda põldlõokest.
Selle liigi esindajaid on linnuhuvilised märganud ka Hiiumaal, Tartus ja Jõgeval.
Eile hommikul silmas linnusõber Riho Männik Heimtali–
Uue-Kariste tee ääres põllul selle aasta esimest sookurge. Möödunud neljapäeval nägi ta esimesi kiivitajaid ning eile loendas neid Kõpust Tipu poole vii-

va tee ääres juba 80. Ornitoloog
Jaanus Aua sõnul on Eestis
nähtud veel ka künnivarest,
kuldnokka ning õõne-ja kaelustuvi.
Siinkohal kutsub Sakala kõiki linnuhuvilisi teadaandma
uute külaliste saabumistest.
Kui teie silma ette satub mõni
järjekordne rändlind, andke sellest teada toimetuse infoliinil
või telefonil 433 0044. (Saka-

Tiiu Tõnsoni sõnul väga tähtsad. «Varakevadised sibullilled, nagu lumikellukesed ja
teatud krookuseliigid, on jahedaga harjunud ning mõnikülmakraad ei tee neile midagi.
Nad vajuvad lihtsaltöösel veidilonti ning päeval ajavad end
taas üles.»
Õrnemate sortidega on
Tõnsoni ütlemist mööda lood
kahtlasemad. «Juba sügis oli
meil pikk jasoe, kestis jaanuarini. Hüatsindid ja tulbid ajasid ennast seetõttu maast palju välja ja pole teada, kuidas
need kevadeni välja veavad,»
rääkis ta ning nentis, et ilma
mõju taimedele saab hinnata
alles aprilli keskpaigas.
Vanemaednik rõhutas ka
seda, et külma tuleku puhul

mängib väga suurt rolli lumi.
«Palja maa peal teeb 20 kraadi
külma jubapalju kahju.»

Eesti meteoroloogia jahüd-

Järgmist talve ei ennusta
Kindlaid märke lähiaastateks
siit Ain Kallise sõnul siiski otsida ei maksa. «Üks aasta on
soojem, teinekülmem.»
Samas tõdes teadur, et teatavat lainelisust on kaheküm-

neaastaste sademeperioodide

uurimiselsiiski leitud. «Üheksakümnendate aastate algul
oli näiteks kõvasti lumeta talvi. Mõni aasta tagasi sadas
lund seevastu üüratutes kogus-

tes.»
Sünoptikute ringkondades
arvatakseKallise andmeil ees
ootavat jälle paar soojemat talve. «Kõikoleneb sellest, millist
ilma meile välismaalt saadetakse. Meil on kõik importilmad.»
Edasised ilmaolud on ka

linnavalitsuse
Viljandi
juhtivarhitektLeelo Saar selgitas, et lammutamiseks on
projekti vaja, sest mahakistavad hooned piirnevad naaberkruntidega ning kinnistu
ise asub vanalinna muinsuskaitsetsoonis. Lisaks tahab
linnavalitsuskoostatava projektiabil mõista, kuidas kogu
ala pärast lammutustööde
lõppu korrastatakse.
Nõukogude ajal Viljandi
bussipargiks rajatud ala
müüdi ligi kümme aastat tagasi üheleEuroopa suurimale odavkaupluseketile Lidl.
Kontsern kavatses Eestis avada kümneid kauplusi ning

Viljandis korraldati poe ehi-

tamiseks isegi arhitektuurivõistlus.
Enne ehituse algust otsustas Lidl siiski Eestisse
laienemisest loobuda ning
kõik kinnistud ostis ära aktsiaseltsTallinnaKaubamaja,
kellele kuulub ka Selveri
kauplusekett. Seni pole Tallinna Kaubamaja esindajad
selgitanud, kas nad kavatsevad pärast lammutamist Viljandis asuvale krundile midagi ehitada.
Aktsiaseltsi
Tallinna
Kaubamaja Kinnisvara investeeringute juht Peeter
Kütt teatas, et firma ei ole
valmis kommenteerima oma
võimalikke arendusplaane.
Ta ei avaldanud ka seda,
millal võibmahalõhkumine
alata.
Lammutada on kavas kinnistulasuvad töökojad, administratiivhoone, pesula, garaaž ja väravamaja.
Leelo Saare selgitusel ei
saa krundile ehitada midagi
enne, kui pole lõpetatud kinnistu planeering. See protsess jäi pooleli sel ajal, kui
kinnistu kuulus veel Lidlile,
ning TallinnaKaubamaja pole seda jätkanud.

Politsei tabas
hiigelkoormaga
Moskvitši
Reedel püüdis politseinike
tähelepanu üks Viljandi ja
Imavere vahelisel tiheda
liiklusega maanteel sõitev
vana ja väsinud Moskvitš,
millele kinnitatud mööblikoorem oli suurem kui sõiduk ise.
Autot juhtiv eakas mees
olikoorma sõiduki ja järelkäru peale laadinud ning selle
käepäraste vahenditega kinnitanud. Kontrollimisel selgus, etkinnitus polnud piisavalt tugev, et selline last võiks
kaasliiklejaid ohustamata
maanteel sõita.

Politseinikud vestlesid
autojuhiga liiklusohust ning

olukord lahendati kompromissiga. Auksi bussipeatuse
juurde kutsuti teine sõiduk
ning osa veosest paigutati selleks sobilikumale sõidukile
ümber. Nii saidkõik mööblitükid ohutult sihtpunkti
transporditud.
Juriidiliseltoleksid politseinikud võinud sõidukijuhi
võtta vastutusele veoseveo
nõuete rikkumise eest, sest
vedada püüti ülemõõdulist
koormat, mis võiskinnitusest
lahti tulla.(Sakala)

Kliima soojeneb
Viimase paarisaja aasta jooksul on Ain Kallise andmeil toimunud kliima pidev soojenemine. «Ülemöödunud sajandil
olidtalved praegustega võrreldes tunduvalt külmemad, aga
see võib varsti jälle tagasi kee-

rata.»
Teadusringkonnad vaidlevad tuliselt, kas tegu on loodusliku või inimeste põhjustatud
soojenemisega. «Ühest tõde
siin loomulikult pole. Praegu
igatahes on soojenevperiood,»
jäi Kallis oma seisukohta väljendadesnapisõnaliseks.

Sellise mööblilastiga Moskvitš tabati reedel sõitmas Viljandimaa kõige tihedama liiklusega teel. Kontrollimisel tuvastas politsei, et koorem oli kehvasti kinnitatud ning kujutas ohtu teistele liiklejatele.
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Olustvere õpetaja
hoolitses presidendi
külaliste laua eest
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Olustvere teenindus-ja
maamajanduskooli toiduvalmistamise õpetaja Elli Vendla oli üks
nendest, kes andsid tänavu oma panuse presidendi külaliste toidulaua valmimisse.
25 aastat Olustveres õpetanudVendla on viimased aastad olnudka kondiitri-ja pagariäri Violia Team tootmisjuht. «Presidendi lauale minevad suupisted tegime selle
ettevõtte Viimsi tsehhis.Valmistasime 1200 magusat suupistet ehk šokolaadiglasuuriga biskviidi jaaedmarjamoosiga kihilist küpsist,» sõnas

ta.

«Lilleke paekalda
tükikese peal»

Kuigi kella kahe paiku seisis supirivis veel mitukümmend inimest, polnud toitlustajatel neile enam suurt midagi anda.
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AASTAPÄEV

Päikesele näitas tänavu
oma nägu varasemast
rohkem rahvast
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Vabariigi aastapäev üllatas üritustele kogunenud viljandlasi uuendustega. Korraldajad aga ei
osanud oodata, et rahvast tuleb välja nii suurel hulgal.
Eesti Vabariigi 96. aastapäevaks pühendatud sündmused
algasid esmaspäeval kell 11.30,
kui linnapea AndoKiviberg luges sadadele Viljandi kohtumaja ette tulnuteleEesti Vabariigi iseseisvusmanifesti.
Kui eelmistel aastatel on
manifesti ettelugemise järel
Kaitseliidu liikmed, naiskodukaitsjad, kooliõpilased ja linnakodanikud jalutanud pidulikult üheskoos läbi linna, siis tänavu seda ei olnud. Seetõttu
kõndisid inimesed vanalinna
kaudu oma teed.
Pidupäeva korraldaja, Viljandi linnavalitsuse kultuurija noorsootöö spetsialist Vilja
Volmer lausus, et viimastel
aastatel on inimesikohtumaja
ees olnudvähe ning jalutuskäigus on osalenudpõhiliselt kaitseliitlased.«Leiti, etkuna rahvas ei võta sellestenamasti osa
ningkohtumaja juurdeei tule,
teeme sel aastal teisiti ning

vaatame, kuidas läheb,» selgitas Volmer.
Küsimusele, kas see hakkab ka tulevikusnõnda olema,
vastas ametnik, et seda on veel
vara öelda.«Kui me komisjoniga kokku saame, siis arutame
jaanalüüsime ning teemeotsuse.»

Viljandi linnavolikogu liige
Tarmo Loodus lausus kohtumaja ees toimunut kommenteerides, et ta ei oska öelda,
kumb on parem, kas uus või vana korraldus.
«Mulle meeldis, kui kohtumaja juures koos kaitseliitlastega alustasime. Ikkagi selline
Viljandi hetk,» ütles ta ning lisas, etkorraldajatel on loomulikult õigus proovida ka muid
variante.«Mulle tundub, etkui
manifestloetakse ette jahümnipeale ei laulda, jääbmidagi
puudu.»

Loodus väljendas arvamust,

et kuimõnda asja on paarkümmendaastat tehtud, võiks seda
ka edasi teha. «Heaküll, et 200,
300, 400 inimestmarsib läbi linna jakedagi ei ole. Mina ootan
seda sündmust, sest see on minu riigi sünnipäev.»

Rahval suur huvi
Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak leidis, et jalutuskäik oleks ilus ning lastelegi
meeldiks seda vaadata. «Sel

korral olekska asja ette läinud,
sest ilus ilm oli,» lisas ta.
Iseseisvusmanifesti ettelugemisele järgnes keskpäeval
tänujumalateenistus Jaani ki-

rikus.
Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk sõnas, et Viljandi koolidkogunesid lippudegakiriku juurde.Kohale tulika
Kaitseliidu Sakala malev. HiljemmindiLaidoneri monumendi juurde ning lauluväljakule,
kus sai vaadata rivistust ning
jõustruktuurideväljanäitust.
Korraldaja Vilja Volmer
märkis, et põhiüritus leidis aset
lauluväljakul, sest korralduskomisjonil oli soov muuta päev
kompaktsemaks. «Katsetasime
selaastal teistsugust vormi, mis
oleks lihtsam ja hõlmaks Kaitseliidukõrvalka teisi Viljandis
tegutsevaid jõustruktuure.»
Kuigi oma töövahenditega
olid kohal nii päästeametnikud, politseinikud kui kiirabitöötajad, tundsid uudistajad
enimhuvi Sakala maleva autode ja relvade vastu. Lastele
meeldis istuda veokis DAF
YAL-4440 ning maasturis
Volkswagen ABE B-169, vanemad huvitusid aga 90-millimeetrisest tagasilöögita tankitõrjekahuristning teistest käsijatulirelvadest.
Jaak Pihlaku hinnangul oli
kohtumaja ees jahiljem lauluväljakul rohkem inimesi kui

Kõik kasutatav, aedmarjamoos, munad ja jahugi, oli
naturaalne ning kodumaine.
Küpsetise lustakas pealkiri
oli «Lillekepaekalda tükikese peal».
«Küpsis on ju ka kihiline
nagu paekallas,» selgitas
Vendla. Aastapäeva auks
kaunistas küpsist meelespeaõis. Elli Vendla ütles, et presidendi vastuvõtule küpsetisi valmistada oli ettevõttele
suur au.
«Tore üritus oli, kõik suupisted söödi ära ka,» ütles
Vendla, kes ise vastuvõtul
söögilaua juures viibis.
Oma igapäevasest töökor-

raldusest kõneldes märkis
Elli Vendla, et on nädalas
kaks päeva ametis Olustveres
ning ülejäänud aja Violias.
«Olustverest eiraatsi sugugi
lahkuda, kolleegid on suurepärased, töötingimused väga
head ja ülimoodsad,» rääkis

ta. «Kui 2000. aastal käisime
kolleegiga

Moskvas Eesti
saatkonna vastuvõtulaudategemas, tuli sissesaamiseks
kasutada elektroonilistkaarti.Nüüd on Olustveres samasugunekaardisüsteem.Astud
sisse, tuled lähevad põlema
ja kustuvad ise liikumisele
reageerides.»

Olustvere on ülimoodne
kool
Vendla lisas, et samasuguseidülimoodsaid ja väga mõnusaid lahendusi on Olustveres palju. Osaühingut Violia
Team tutvustades ütles ta
veel, et see on kondiitri-ja
pagariäri, mis valmistabpulma-, sünnipäeva-, vigur-ja
3D-torte ning kringleid.
«Küpsetiste valmistamiseks
kasutame pärmi, kergitame
nagu vanal ajal jakõik onnaturaalne,» kõneles ta.
«Kes teeb, see jõuab,»
kommenteeris Elli Vendla
kahel kohal töötamist. «Elu
on liiga lühike, et sedaraisata, aga piisavalt pikk selleks,
et unistused teoks saaks.Elu
tuleb ise huvitavaks teha.
Oleme Olustverekooli meeskonnaga Eesti toitututvustanud viis aastat Prantsusmaal
ja kolm aastat Saksamaal.Ka
sel aastal läheme 5. märtsil
Saksamaa korraldaja kutsel
Plaueni messile.»

varasematelaastatel. Tema sõnutsi oli sellel kaks põhjendust: ilus ilm ning Ukrainas
aset leidvad pöördelised sündmused. «Eestlased teavad, kui
kallis on demokraatia, oskavad
sedaväärtustada ning olla teistega solidaarsed,» märkis ta.

Prii supp sai kiiresti otsa
Nii nagu Eesti Vabariigi aastapäeva puhul kombeks on ol-

nud, pakuti ka sel aastal kõigile soovijatele tasuta hernesuppi, sooja teed jakringlit. Vilja
Volmerisõnultellitikõiki neid
900 portsu ning seda jaotati nii
Viljandi rannas lennupiknikul
kui lauluväljakul.
«Järve äärdeläks 400 ning
lauluväljakule 500 portsu,» täpsustas ametnik. Tema sõnultelliti tänavu sööki ja jooki rohkem kui mullu. «Aga sellist
rahvahulka eiosanud me oodata. Väga positiivne üllatus.»
Esmaspäeva pärastlõunal
lauluväljakul supijagamisega

ametis olnud osaühingu Jeeb
töötajad tõdesid, et kui mullu
jätkussuppikeskpäevast kella
16-ni, siis tänavu sai see otsa
peaaegu kaks tundivarem. Ettevõtte omanik Jaak Bergmann
tõdes, et need, kes ilma jäid,
olidnatuke pahased.
Pidupäev jätkus kontsertaktusega Ugalas, kus anti
kätte ka linna aastapreemiad.

Elli Vendla on Olustveres toiduvalmistamist õpetanud 25 aastat.

Poolsada teed pandi
veokitele lukku
Viljandimaal on ligi poolesajal teelõigul keelatud rohkemkui kaheksa tonnikaalu-

vate autodega sõita, sest soojaga on alanud teedelagunemine ning rasked veokid rikuvad neid.
Maanteeameti teatel on
sel nädalalkõige rohkem raskete veokite liikumist piiratud Viljandi-ja Pärnumaal.
Maanteeametihooldeosakonna juhataja Rain Hallimäe sõnul on teede muldkehad hakanud sulama ning
seetõttu kaotavad paljud
väiksed teed suure osa oma
kandevõimest.

«Me oleme ebatavaliselt
sooja veebruarikuutõttu asunud paigaldama massipiirangu liiklusmärke ning täna
kehtivad need rohkemkui tuhandelkilomeetril Eesti teedel,» selgitas Hallimäe.
Tavaliselt piiratakse kevaditiraskeveokite liikumist
umbes 4000 kilomeetril.
Hooldeosakonna juhikinnitusel taastub tee vajalik
kandevõime alles siis, kui
teekonstruktsioonid on täielikult sulanud ja tahenenud.
See sõltubküll ilmast, aga tavaliseltavatakse teedkõigile
alles mai algul.
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Esimeste
klasside

AJALUGU

Mälestuste kogumik tõi
rahvarindelased jälle kokku

hulk

tõenäoliselt
ei muutu
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Karl-Eduard

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

Päev enne vabariigi aastapäeva on Ugala kohvikusse kogunenud mõnikümmend elukogenud
inimest, nende seas mitu tuntud isikut. Peaaegu kõiki kohaletulnuid
ühendab see, et veerand sajandit tagasi otsustasid nad kaasa lüüa
Sakalamaa Rahvarinde
tegevuses.
Kohvikus on arvestatav sumin,
pisikeste laudade taha seltskondadeks jagunenutel jututeemadest puudu ei tule.Teiste seas on kolm endist Viljandi linnapead: Malle Vahtra,
Andres Soosaar ja Kalle
Jents.
Omal ajal Sakalamaa Rahvarinde eestseisusesse kuulunud Valli Veigel ei tihka vadinat esiti katkestadagi.
«Ma näen, et juttu jätkub
kauemaks,» ütleb ta, kui on pisikese laua tagant püsti tõusnud. Mõnikuuleb seda, teineei
pane tähelegi.

Hea haardega proua
«Tere-tere!» hõikab, kilekott
näpus, kiirel sammul sisse astuv Abja vallavanem Peeter
Rahnel. Teda tervitatakse aplausiga. Tehniliselt võttes jäita
mõne minutihiljaks, kuid seda
ei pane küll keegi pahaks.
Veidi aja pärast asutakse
asja juurde.Põhjus, miks kõik
need omal ajal suurirahvakogunemisi korraldanud ja eestlaste rahvuslikku taasärkamisse Viljandimaal niiviisi panuse andnud inimesedkokku tulid, on hiljuti ilmunud raamatuke «Sakalamaa Rahvarinne
1988–1992». Valli Veigel ja Pee-

Valli Veigeli (esiplaanil) ja Peeter Rahneli koostatud kogumiku tutvustamisele tuli paarkümmend omaaegset rahvarindelast.

ter Rahnel on kogumiku koostajad ning sellepisut enam kui
60 leheküljel meenutavad olnut paljud asjaosalised.
«See nüüdseks pisut enam
kui 25 aastat tagasi olnu ühendabmeid kõiki,» sõnab Peeter
Rahnel sissejuhatuseks. Ta tuletab meelde, et Ugala teatrimajal on SakalamaaRahvarindele suur tähedus: just sealkogunesid 1988. aastal esimest
korda Eestimaa Rahvarinde
siinsed tugigrupid ja eestvedajad.
«Sealt hakkas asi veerema,» tõdebRahnel. Ta viib jutu Valli Veigelile, kelle ärgitusel ja pealekäimisel kogumik
valmis.
«Valli on hea haardega
proua ja kui ta juba millegi
haardesse võtab, siis pääsu pole,» ütlebvallavanemmuigega,

lisades siiski, et raamatu väljaandmine võttiskokkuvõttes üsna kaua aega.
«Kaua tehtud kaunikene,»
nendib ta kogumikust rääkides.

Et vaikimine ei kestaks
«Ma pidin selle lihtsaltkäsile
võtma, sest 25 aastat valitses
vaimuvaikus, nagu rahvas ütleb,» sõnab Valli Veigel.
Ta selgitab, et Rahvarindest pole avalikkuses palju
aastaid eriti räägitud, ning
avaldab usku, et kunagi see
muutub. «Et aga vaikimine igavesti ei kestaks, peame ise midagi tegema ja midagi on ka
see väike raamatuke,» räägib
Veigel.

Raamatut analüüsides tõdeb ta, et kui sinna oleks kirju-
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LIIKUMINE
Sakalamaa Rahvarinne
•

Sakalamaa Rahvarinne oli Eestimaa Rahvarinde haru Viljandimaal. Oma tegutsemisaja jooksul korraldas
ta Eesti vabaduse heaks suuri rahvakogunemisi, tuues
ühel korral Viljandi lossimägedesse kokku hinnanguliselt 10 000 inimest. Ühtlasi jäi Sakalamaa Rahvarinde ülesandeks korraldada enam kui 80 kilomeetri ulatuses Balti ketti.
Allikas: Sakala

tanud veelrohkem hea käega

autoreid, võinuks see saada tü-

ki tuumakam. «Aga kokkuvõttes on mulselle üle ikkagi päris hea meel,» lisab ta.
Kui kogumiku üle aru peetud ning üksteisele tänu avaldatud, on aeg öelda toost. Kes
seda tehatahab?

Lõpuks võtab selle enda
peale riigikogulane Jaak Allik.
Ta tuletabkohalolijatele meelde, mis toimub parajasti Ukrainas.
«Tõstame toosti selle terviseks, et Eestis poleks enam mitte kunagi Rahvarinnet vaja!»
sõnab ta. Vastuei vaidlekeegi.

«Koolitantsul» jätkab 18 Viljandi truppi
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

«Koolitantsu» maakondlikud tantsupäevad
on lõppenud ja märtsis alustavad tantsijad
piirkondlikke voore. Viljandist pääsesid edasi
seitsme tantsukooli 18
trupi kavad.
Eriti hästi läks Ugalas aset
leidnudeelvoorustantsukoolil
Dancecall. Selle õpilasi saab
Pärnus kontserdimaja laval näha kõige sagedamini, sest žürii
valis kuuest Dancecalli esitatud tantsust poolfinaali viis.

Tublisid tantsutruppe on
ridamisi
Tublid olid teisedki. Kõik Jakobsoni kooli Hebe tantsijad,
kes esinesid kolme tantsuga,
said piirkonnavooru edasi.Sa-

ma oli Hebe tantsijatega Viljandi gümnaasiumist: nende
kavu «Kodus käijad» ja«Midagi on puudu» võibnäha märtsikuus piirkonnavoorus.
Tantsu-ja moekooli Face
juhataja Hurma Kinnas-Naarits rääkis, et tema õpilased
tõid Ugalas lavaleneli tantsu ja
kolmega said nadedasi. Edasi
ei pääsenud üks kahest trupist,
mis võistles IV–VI klassi arvestuses. «Nemad olid ka nooremad ja lihtsalt paari õpilase
tõttu sainad pandud vanemasse kategooriasse,» selgitas ta.
Juhataja toonitas, et see oli
täiestiteadlikvalik ja oli arvesse võetud, et vanemate tantsulastega võisteldes onnoorematel võimalusedväiksemad. «Ja
nii oligi. Žürii arvamus ühtis
sellega ja meieteinetants edasiei pääsenud, aga see võistlus
oli väikestelekindlasti heakogemus. Ma loodan, et nad väga
meelt ei heida, et nad sel aastaledasi ei pääsenud,» ütles ju-

hataja.

Hurma Kinnas-Naarits kiitis
tänavust žüriid, selgitades, et
hindajad tundusid väga objektiivsed ja nendemärkused olid
mõistetavad. «Meie endi arvamus ja nende arvamus ühtisid.»
Viljandi tantsijad astuvad
koolitantsu piirkondlikus voorus lavale 22. märtsil Pärnu
kontserdimajas, kus koos Järva-, Saare-, Hiiu-ja Pärnumaa
truppidega kantakse ette 68

Seakasvataja
sai

hõbemärgi

tantsu.

«Koolitants» on
väga tähtis
Meiemaakonna laste ja noorte
esinemisoskust saab kõige rohkem näha VII–IX jaX–XII klassi astmes. Mõlemaskategoorias
jõuablavalekuus Ugala tantsupäeval välja valitudesinemist.
IV–VI klassi arvestuses on
Viljandi tantsijaid nelja trupi
jagu ja I–III klassi võistluses on
lavalkaks Jakobsonikooli Hebe rühma. Kõige nooremas,

Eile kinnitatilinnavalitsuse istungil septembris Viljandikoolides tööd alustavate esimeste klasside
arv.
Viljandi linnavalitsuse
haridus-ja kultuuriameti
juhataja Tiivi Tiido sõnul
võetakse Paalalinna kooli
sel aastal vastu kuni kaks,
Kesklinna kooli kuni kolm
ning Jakobsoni kooli kuni
neli klassikomplekti õpilasi.
«Võib-olla Jakobsoni
koolis neljandat paralleeli
ei ole vaja avada, aga võimalus on loodud juhuks,
kui esimestesse klassidesse soovijaid on nii palju,»
kommenteeris Tiido.
Praegu on Paalalinna
koolis kaks, Kesklinna
koolis kolm ja Jakobsoni
koolis samuti kolm esimest klassi. Möödunud
aastal alustas neiskolmes
koolis õpinguid 199 õpilast.Kaare kooli läkskuus
ning waldorfkoolikaheksa
last.
3. veebruariloli Viljandi registris 215 koolimineku eas last. «Ma arvan, et
praeguseks on see arv muutunud,» ütlesTiido. See, kui
paljud neist septembris
Viljandis kooliteed alustavad, eiole tema sõnul veel
teada, nagu ka see, kuidas
teiste omavalitsuste õpilasedkooliminejate arvu mõjutavad.
Seitsmenda
klassi
komplekte jääb sel aastal
sama palju, kui on praegu
kuuendaid klasse. Neid on
igas põhikoolis kolm.
«Kuuendates klassides on
praegu vabu kohti, sinna
mahuvad soovijad tõenäoliseltära,» sõnas Tiido.
Kõikide teiste klasside
komplektide arvu otsustab
kooli direktor.
Märtsi lõpuks esitavad
esimesse klassi minejad
koolidele taotlused ja aprilli lõpuks saavad nimekirjad selgeks.

X–XII klassi arvestuses pääses «Koolitantsu» piirkondlikku vooru üks
Viljandist valitud tänavatants. Selleks on «Külalised», mida esitavad
Dancecalli tüdrukud.
ELMO RIIG
mudilaste arvestuses, viljandlasi näha ei saa.
Veel pääsesid Pärnusse
piirkondlikule tantsupäevale
kolm truppi S-stuudiost ning
ühe tantsuga on esindatudEve
stuudio ja JJ Street.
HurmaKinnas-Naaritsa sõ-

nul on «Koolitants» esinejatele kindlasti üks tähtsamaid
sündmusi. «Võib-olla on see
piirkonniti erinev, aga Viljandis on koolitants hästi populaarne, sest siin on neid muid
väljundeid võib-olla vähem,»
lausus ta.

Põllumajandusminister andis eile hõbedase teenetemärgi Viljandi külje all
asuva, varem Ekseko ja
nüüd Rakvere Farmide nime kandva sigala tootmisdirektorile MatiTuvile.
Mati Tuvi on olnud Eestiseakasvatuses tegev 1990.
aastast. «Tema teeneks
võib arvata endiseEkseko
janüüdse aktsiaseltsi Rakvere Farmid tootmise
arendamist nii mahuliselt
kui kvalitatiivselt,» rääkis
minister Helir-ValdorSeeder.
Rakvere Farmid hõlmab 25 farmi jamoodustab
ligi 40 protsenti Eesti seakasvatusest.

UUDISED
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Uus maja sõbralikus elurajoonis Sinial-

liku külas Sooniku teel
Hind: 99 000
€

Krunt 3212m², üldp 117,9 m², 4 tuba,
2 korrust, terrass, aiamaja.

Li Otsing: 526 3317
Eramu Viljandis Paalalinnas
Hind: 52 000 €
Krunt 901 m², üldp 80 m², 3 tuba,WC,

dušš,köök, kelder, pööning, kõrvalhoone,
tsentraalne vesi jakanalisatsioon,
viljakandev aed.
Li Otsing: 526 3317
Heas korras korter Reinu teel
Hind: 17900 €
1 tuba,üldp 37,3 m², 5/5,
uued aknad-uksed, kinnine rõdu avatava

aknaga, aktiivne korteriühistu.
Energiamärgis E.
Li Otsing: 526 3317

Erapiloot Arno Kütt tegi kopteriga R-22 demonstratsioonlennu ning sõidutas kolme väikest tüdrukut.

Üürile andamöbleeritudkorter
PaalalinnasLoode tänaval

KOPTER

Hind: 160€ kuus
1 tuba,köök, üldp 26,4 m², 2/5,
toad möbleeritud,köök koos tehnikaga,

mõistlikudkulud.
Ruth Karma: 5567 7491

Talumaja Vanausse külas Tarvastu vallas
Hind: 24 000
Kinnistu 4,4 ha, millest umbes 3 ha
haritavat põllumaad, elamu 85 m²,
traditsioonilinesuitsusaun, Mustlast 2km,
väga hea juurdepääs.
Ruth Karma: 5567 7491
€

maakler

520 5544

Egon

käed, üle kümne aasta vanu-

Valdaru

Ehkki esialgu pidi 24.
veebruaril Viljandi lennupikniku sissejuhatuseks väikese tibukollase
kopteriga taevasse kerkima linnapea Ando Kiviberg, loobuti sellest
turvalisuse kaalutlustel.
Nimeltoli Tartu aktsiaseltsile
Baltex Avio kuuluv sõiduk
R-22 üsna tilluke, pelgalt
400-kilogrammine.

Ruumikas korter Männimäel
järvepoolses osas
Hind: 33 000 €
4 tuba, üldp 73,4 m², 3/5, läbi maja
planeering, vannitoas aken, osadaknad

vahetatud, vajab värskendust.
Ruth Karma: 5567 7491

Mugavustega korter Paalalinnas
Hind: 25 000
2 tuba, üldp 37,8 m², 2/5,
madalad kulud, soe vesi boilerist,
€

Liisk langes Kertule
Kopterit juhtiv erapiloot, ettevõtja ArnoKütt tegikohapeal

kiired arvutused ja leidis, et
täispaakidega aparaadile
oleks linnapea 110kilogrammi õhku kergitamine liiast.
«Ma olen liiga raske,» tõdesKiviberg.
Õnneks oli meer väga kiire reaktsiooniga. «Tõstke

sed lapsed, kes tahavad minna avalennule!»hõikas ta läbi
mikrofoni.
Kolm tüdrukut olidkiired
ja liisuheitmisega naeratas
õnn Kertule, kes peagi piloodi kõrval istudes taeva poole
kerkis.
Väga galantselt käitus
Kütt hiljem ka kahe teise tüdrukuga, nimelt otsustasta neile teha lisalennud. Iga kord
saatis kopteriga õhkutõusjaid
teele lehvitav linnapea.
Hilisemal demonstratsioonlennul andis Arno Kütt
lendamisest otsereportaaži.
Ta näitas, kuidas näeb välja
madallähenemine järvele,
õhus ühel ja samalkohal seismine ning tagurpidi lendamine, kommenteerideskõike seda raadiosaatja kaudu.
Kui esimesel nupuvajutusel rannaliivalt startida tahtnud kopter ei käivitunud, hõikas rahva seast keegi naljatamisi: «Aku on laadimata jäänud.» Kütt rääkis hiljem, et
kopteri seisukorda jälgitakse

äärmiselt täpselt ning iga 50
lennutunni järel tuleb tootjatehase nõudel käia Soomes
korralises hoolduses.
Selgus, et väike kopter
neelab tunniga 33 liitrit väga
kõrge kvaliteediga lennukikütust. ArnoKütt saikopteri-erapiloodi litsentsi aasta tagasi,
sellele eelnes kaks aastat lennutundide võtmist. Ta kinnitas, et hea tahtepuhul on enamikul inimestelvõimalik kopteriga lendama õppida.

Rannas oli sadu inimesi
Päeva võimsaima etteaste tegid Pärnust kaitseväe paraadilt tulnudEesti õhuväe õppehävitajad L-39, millepiloodid
olid Arvo Palumäe ja Viiratsist pärit Jüri Jürgen.
Toimuvat olid jälgimas sajad viljandlased. Kuigi väljas
paistis päike ning valitsesid
plusskraadid, oli tuul tugev.
Külma vastu saadi rohtu teest
ja supist, mida jagatitasuta.Lisaks saimaiustada kringliga.
«See oli sedapuhku linna

kingitus rahvale,» rõõmustas
korraldaja Hendrik Agur. Ta
kõneles ka lendamisest, sellest tulenevast vabadusetundest ning Eesti õhuruumist,
mis on sõidukitest veel üsna
hõre. «Euroopa Liidu piires
on väga lihtne lennata. Soovi
korral saab hõlpsalt Stockholmi, Pariisi või mujale.»
Agur möönis, et tänavune
Viljandi lennupiknikkujunes
kavandatust märksa lahjemaks.Et sulavale jääle maandudaei saanud, jäid tulemata
väikelennukid, samuti ei saabunud mudeldajad. «Väga
suurt nurinatrahva seast siiski ei kostnud. Meiloleksolnud
kõige lihtsam üritus ära jätta,
aga tegime, mis suutsime,»
kinnitas Agur.
2005. aastast korraldatav
lennupiknik on iga kord ohu
ees, et jääle pole võimalik
maanduda. Õnneks on rohkemkui pooltel kordadel kõik
plaanitu siiski teoks saanud.
Agur lubas, et lennupäeva
korraldamise traditsioon Viljandis jätkub.

rahulik kant.
Energiamärgis E.
Malle Allese: 520 5544

Hubane korter Paalalinnas
Hind: 27 000 €
3 tuba, üldp 50 m², 1/3,
läbi maja planeering, WC ja vannituba

eraldi, uued aknad,
turvauks, kelder, mõistlikudkulud.
Malle Allese: 520 5544
Kena renoveeritud korter Paalalinnas
Hind: 35 000 €
3 tuba, üldp 57,8 m², korrus 1/3,

uued aknad, turvauks, toad eraldi, läbi
maja planeering, WC ja dušširuumkoos
javäga heas korras.
Malle Allese: 520 5544

võtab tööle

AUTOMAALRI
Põhilised ülesanded
on autode värviettevalmistus ja värvimistööd

Kasuks tulevad
erialane haridus ja töökogemus

Pakume
head palka ja tänapäevast töökeskkonda

UUS MAA VILJANDI BÜROO
LOSSI 22, III KORRUS, VILJANDI
+372 435 1361
VILJANDI@UUSMAA.EE

RIIG

Meeri asemel pääsesid
lendama lapsed
egon.valdaru@ajaleht.ee

MALLE ALLESE

ELMO

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

ASis Hansa Candle saab

osalise koormusega tööd

ELEKTRIK,
kelle tööülesanne on tagada valgustussüsteemi korrashoid.
Oled sobiv, kui sul on elektrialane väljaõpe (tase 5) ja
töökogemus vähemalt kaks aastat.
Omalt poolt pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd
rahvusvahelises ettevõttes, arenguvõimalusi ja püsivat
töökohta ning konkurentsivõimelist palka.
Saada oma CV ja sooviavaldus 9. märtsiks
e-postile ivanov@hansacandle.com.
Info telefonil 523 8676.
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Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

3

Sakala 7
Järgmisel esmaspäeval on Viljandi
pärimusmuusika aidas puhkpilligala, kus astuvad üles kolm kollektiivi: Christopher Newport University
Wind Ensemble (USA), Viljandi
noorte puhkpilliorkester ja Viljandi
noorte sümfooniaorkestri koor.

KONTSERT

Vibratsioon
kumises kui
aeg, mis on
alati meiega
Vootele Ruusmaa
muusik

kaal, saksofon, torupill; Erko
Niit vokaal, kitarr; Tanel Kadalipp vokaal,kontrabass, Tõnu Tubli
vokaal, trummid;
–

–

18. veebruaril avanes
Eesti publikul võimalus
kohtuda taas ühe eelmise Viljandi pärimusmuusika festivali meeldejäävama artisti Wang Li’ga.
Pärimusmuusika keskuse korraldatud kontserdil astus üles ka kultuuriakadeemiast tuule tiibadesse saanud Paabel
koos Meesteväega.
Juba enne kontserdi algust kihas Tallinna Nokia kontserdimaja pärimusteemalistest jutuajamistest ja eri nurkadest
võiskuulda parmupillimängu.

Uued kõlavärvid
Eesti esimesest parmupillifestivalist oli möödas vaid paar
nädalat ning need, kel see vana instrument taskus, kasutasid võimalustkoos musitseerida.
Isikupärase helikeelega
Paabel (Arno Tamm vokaal,
kitarr; Sandra Sillamaa vo–

–

–

RainerKoik helikunstnik) oli
oma kontseptuaalsesse kavva
kaasa haaranud Meesteväe
ning kandis koos temaga ette
jutustuse noormehest, kes võtab südame rindu ja otsustab
minnakosja.
Kontsert algas vägeva
meeste ühislauluga. Sellega
loodi salapärane atmosfäär,
kust hakkaskooruma kosjateekonna seiku.
Paablitiseloomustavad dünaamilisus ja rütmiline kirevus, mille esiletoominenõuab
üksteise kuulamist ja samas
üksteisele mänguvabaduse
pakkumist. Interpreetide sooloetteasted lugude üleminekuteltõid välja erinevadkarakterid.
Meeldejääv oli Tanel Kadalipu kontrabassisoolo, milles eksperimentaalsemat laadi mänguviis tõi esile instrumendi uusi kõlavärve. Kontserdilt ei puudunud ka seto
meeste laul. See kõlas väga
tõetruult ja siduskosjamineku
idee veelgi rohkem muusikaga.
Pärast pooletunnist pausi
–

astus publiku ette Hiinast pärit parmupillivirtuoos Wang Li,
kes oma esitustega näib ületavat inimvõimete piire. Tema
viimse nüansinilihvitudtehnika kätkeb muu hulgas ringhingamist, erinevaidkõrilaulmisviise ja ülemhelidekasutamist.

Põnevad esitused
Wang Li viiskuulajad müstilis-

se maailma. Muljetavaldav oli
interpreedi kohalolu, millest
õhkus soojust ja aupaklikkust,
soovi jagada kuulajatega oma
elufilosoofiat, milles on suur
roll meditatsioonil.
Wang Li maalis käega kaasa meloodiajooniseid, mis piltlikustasid veelgi tema loomingut. Ookeani vibratsioonkumises kui aeg, mis on alati meiega. Samuti soleeris virtuoos
hulusi’l ehk calabash-flöödil,
mille burdoonheli on justkui
hundiulg ja mahemeloodialuigelaulu imitatsioon.
Wang Li vahetu suhtlemine
publikuga lõi meeldiva atmosfääri. Muu hulgas meenutas ta
seiku eelmisest Viljandi pärimusmuusikafestivalist. Tal oli
kaasas ka eestikeelneluuletus,
mille üks mees pärast kontserti talle oli kirjutanud ja mille

Hiina parmupillivirtuoos Wang Li ammutab inspiratsiooni vaikusest.
kätteandmise nimeltundaega
lava kõrval oodanud. Üks
Meesteväe liige kandis selle ette ning publik sai teada ühest
poisist ja tüdrukust.
Idamaade filosoofia sügavus janiinimetatudreaalsuses
kahtlemine peitusid küsimuses: «Ma ei teagi, kas ma olen

teieillusioon või oleteteie minu illusioon.»
Wang Li siirus ja müstiline
muusika võeti vastu püsti aplodeeridesja lisalugusid paludes.
Wang Li ja Paabel koos
Meesteväega pakkusid päri-

musmuusikast variatiivse nägemuse. Paabli ja Meesteväe

RENEE

ALTROV

kontseptuaalne kava oli põnev
teekond, millest publik huviga
osa võttis.Heameel ontõdeda,

et Viljandi pärimusmuusika
festivali tarmukas toimkond
suudab Eesti kuulajate ette
tuua väga omapäraseid esinejaid, kelle etteasted kauaks
meelde jäävad.

Ainulaadne folgiorkester esitleb aidas debüütalbumit
Täna õhtul tutvustab Viljandi pärimusmuusika
aidas oma esimest albumit «Imemaa–Wonderland» Estonian Folk
Orchestra ja õhtu külalisesineja on Ruslan
Trochynskyi.
Plaadi materjal on salvestatud
eelmise aasta veebruarisRootsis Stockholmis legendaarses
ABBA kodustuudios Atlantis
Grammofon. Muusika, mida
plaadilt kuulda saab, on eesti
pärimusmuusika juurteganing
spetsiaalselt sellelekoosseisule kirjutatud jaseatud.
Osa lugusid on klassikalise ja džässmuusikaga sarnaselt orkestripartituuris kirjas,
osa on oma vormi leidnud
proovides vabalt musitseerides, mõnest loost valmis lõplik variantalles stuudios ning

laval muudavad need nii sisu
kui vormi.
Esmaspäeval Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil kultuuriprogrammi selgrooks olnud Estonian Folk Orchestra
oli esialgu mõeldudühekordse
projektina, misühendaks muusika-ja teatriakadeemia ning
kultuuriakadeemia pärimusmuusikaeriala tudengeid. Projekti idee autor on Tuulikki
Bartosik ning orkester tegutsebki 2011. aasta sügisest tema
juhtimisel.

Pärimusmuusikaõpingute
ajal Stockholmi kuninglikus
muusikakõrgkoolis tutvus Tuulikki Bartosik rootsi pärimusja džässmuusiku, helilooja
ning pedagoogi JonasKnutssoniga, kes on aastaidolnud suurte rahvusvahelistekoosseisude
muusikaline juht. Ta kutsus
Knutssoni endale appi ning
ühiselt valisid nad välja Eesti

Tavaliselt on Estonian Folk Orchestral laval kuni kolmkümmend viis inimest ja neile meeldibki teha muusikat suure koosseisuga.
orkestri repertuaari ja tegid
vaheldumisi orkestriga tööd.
Prooviperioodid vaheldusid esinemistega Viljandi päri-

musmuusika aidas japärimusmuusika festivalil, «Jazzkaare»
festivalil ja vanalinna päevadel Tallinnas, Eesti Vabariigi

95. aastapäevale pühendatud
kontserdil Stockholmis ja
Umeå pärimusmuusikafestivalil Põhja-Rootsis ning Viru fol-

IRINA MÄGI

gil Käsmus. Nüüdseks on ühekordsest projektist saanud iseseisvalt tegutsev kollektiiv.
(Sakala)
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Targalt loodud
veesilm toob
aeda võluvad
vaated
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Aiakujunduses võib kasutada kõikvõimalikke
põnevaid motiive, kuid
ilma veesilmata on raske
täiuslikkust saavutada.
«Nii nagu planeet Maa ehib
oma pinda vaheldumisiroheluse,elututekõrbete ja veeväljadega, nii peaks ka aias leiduma muruvälju kaisutavaid taimeoaase, kuiva ja lagedat
aherpinda ning seda kõike
elustavat vett,» räägib Raplamaa meisteraednik Arnold
Hannust. «Vee vaatamine ja
kuulamine rahustavad. Taeva,
pilvede ja taimede peegeldus
lisabaedamaalilisust.»
Kauneimad veesilmad sünnivad Hannusti sõnul siis, kui
neidluuaksemõistuse jasüdamega ningkopa maasse löömisele eelnebpõhjalik eeltöö.

Ojanirest võib võluda imesid
Koduaedades leidub nii looduslikkekui kunstlikke veekogusid. Arnold Hannust eelistab
alati looduslikke, mis hingavad
ja elavad looduse rütmis ning
kus saab vaevata kasvatada kalu ja veetaimi.
«Kui põhjavee tase onkõrge, võib loodusliku tiigi kaevata kopaga. Teine loodusliku
veekogu rajamise hea eeldus
on allikas.Lausõnnelik on aga
inimene, kelle krunti läbib
ükskõikkui pisike ojanire. Juhul kui voolavat vett jagub
aasta ringi, võib sellega ette

võtta suuri imesid,» kõneleb

ta.

Sellise veenire juurestkaevates on võimalik saada veesilm, mida võib ka paisutada.
Lohu puhul saabveesilma paisutada ilma kaevamata just
nii sündisidläinud aegadel vesiveskitega paisjärved.
–

Põhja läheb tõhus tiigikile
Nagu Arnold Hannust nendib,
tulebaias enamastisiiski piirduda labida ja aiakopa abil
loodava kunstliku veesilmaga.
Sellise veekogu põhja aseta-

takse tema jutu järgispetsiaalne, hästi paks javäga vastupidav tiigikile, mille võib endale soetada aianduskeskustest.
«Põhja pehmenduseks läheb viie-kuni kümnesentimeetrineliivakiht ning seejuures tuleb jälgida, et põhja ei
jääksmidagi teravat: juureotsi,
kivikilde ega muud säärast,»
räägib aednik.
Tiigikile tuleb paigaldada
sooja või päikselise ilmaga,mil
see on plastiline ja võtab hõlpsasti põhja järgikuju. Enne aga
soovitab Hannust veenduda, et
kaldaääredoleksid loodis, sest
muiduvõib tiik hiljem madalamast äärest üle voolama haka-

ta.

Ilu peitub kooskõlas
Veekogu suurus peaks Arnold

Hannusti sõnul sõltuma aia
pindalast: «Suuremasikka suurem ja väiksemas väiksem vesi.»
Kuju kavandades soovitab
aednik olla loominguline, mit-

te leppida ümara,kandilise või
ovaalse veesilmaga.
Hannust ise on ühe erilise
veekogu rajanud Pärnumaale
Libatsesse.
«Sealne lahendus võib esmapilgul mõjuda väga üllatuslikult: veekogu tundub kohati
nagu jõgi, teisal laiub aga tiigi
või järvesopina.Seal on vett ja
selle peegeldusi hästiulatuslikult, ehkki pinna ruutmeetreid
ei ole sugugi rohkemkuimõnel
tavalisel ristkülikukujulisel
lombikesel,» räägib ta.
Aednik rõhutab, et veesilm ei tohi ümbrusega vastuollu minna. Juhul kui aed on
sümmeetriline, eimaksa teha
liiga sopilist veesilma. Seeeest vabalt ja looduslähedaselt kujundatud aias tuleb
suurem loomingulisus vaid
kasuks.

Parim on varjuline paik
«Hea tahtmise juures saab aeda voolava, pulbitseva, kukkuva, nõrguva, tilkuva või isegi
purskava vee,» ütleb Hannust
ning toonitab, et jõgi tulebkujundada ikka loogiliselt looklev. «Liiga palju lookeid võib
ilusa asja ära rikkuda. Jõgi ei
tee ju loogetkunagi edevusest
egaomal vabal tahtel, vaid selleks sunnivad teda reljeefi
muutused ja teele ette sattunud takistused. Aias on põhjendatud takistus näiteks kivirahn, mis imiteerib kaljut.»
Veel rõhutab Arnold Hannust, et veesilma ei tasurajada
liiga päiksepaistelisse kohta,
sest päiksekiirgus soodustab
vetikate kasvamist. Sobivad

Mullu rajas Arnold Hannust veesilma oma koju Kaereperesse.
varjulised ja poolvarjulised
hästi vaadeldavad paigad.

Samuti ei tohiks kunstlik
aiaveekogu olla liiga madala
veega, sest ka sel juhul hakkavad seal vohamavetikad. Õige
sügavus algab neljakümnest
sentimeetrist.
«Vähemalt üks kallas võiks
laskuda trepjalt allapoole ning
astmetelevõiks panna pottidesse kasvama taimi,» kõneleb
meisteraednik.«Kui sügavust on
vähemaltmeetri jagu,saab aasta ringi kasvatada vesiroose.»
Paksule tiigikilele ei pruugi
raskust peale pannagi, ent vette jakaldaservale sätitudkivid
rikastavad aia üldilmet.

Tiik ei ole bassein
«Eelistada tasub eri suuruses
raudkive. Vägeva mulje loomiseks võiks osa olla kohe tõelised mürakad.See-eest lubjakive tulebvältida:nende laguneminetõstab vee pH-d, mistõttu
pisikese kunstliku veekogu vesikipub kergemini roiskuma,»
räägib Hannust.
Tavaliselt tekibka kunstli-

MEISTERAEDNIK
2011. aastal pälvis Arnold Hannust võistlusel «Kodu kauniks» aiakultuuri edendamise preemia.
•

•

Tema Rapla lähistel asuv Haide puukool
hakkas esimesena Eestis istikuid pakkuma tänapäevases konteinersüsteemis. 1994. aastal
hakkas see esimese Eesti puukoolina ka püsililli müügiks kasvatama.
Arnold Hannust on olnud aiandussaate «Paradiisiaiad»
kaassaatejuht.
Allikas: Arnold Hannust

kusse veekogusse juba esimesel suvel elu: sealt võib leida
putukaid ja ussikesi, vetikaid
ja muid taimi.
«Selles, kui veekogu põhi
on mudane ja sogane, eiole midagi halba,» leiabArnoldHannust. «Parakukiirustatakse kevadelikka tiigipõhja lehtedest
puhastama, pesema ja harjama. Nii aga ei tekigi sinna loomulikku elu.»
Hannusti arvates ei tohiks
eesmärk olla sinine suplusbas-

sein ning vesi tuleks välja vahetada alles siis, kui see vetikate õitsedes lausaroheliseks kipub muutuma.
Lõpuks haljastamisest kõ-

neldes soovitab aednik hoida
kahel kolmandikul veekogu
ümbrusest muru ning kolmandikulkasutadakas põõsaid, lillepeenraid või kiviktaimlat.
«Liiga lopsakas jarikkalik taimestik tiigi ümbrusse ei passi,
sest see kipub veesilma võlu
varjutama.»

Purskkaevust
on mõistlik
loobuda

Aednik Arnold
Hannusti meistritööPärnumaal
Libatses

Kui kõik muud veesilmad on Arnold Hannusti arvates koduaeda teretulnud, siis purskava
veega soovitab ta olla ettevaatlik.
«Purskamise mõte on ju
võimsas varjatud jõus. Peente
jugadena jõuetult purskav vesi,
mis heal juhul suudab kukkudes tekitada vaid solinat, on
aga kohatu. Lahjalt ja loiult
purskav vesi väljendab ängi.
Selline vaatepilt on kurb ja armetu. See ei kutsu imetlema
ega paku mõtteruumi.»
Hannust leiab, et koduaias
on üldse õigem purskkaevust
loobuda ning nautida neid uhketes lossiaedades ja -parkides
või suurlinnade väljakutel.
(Sakala)
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused.sakala@ajaleht.ee

KINO
Sakala keskuses linastub täna
kell 11 ja 19 film «Camille
Claudell 1915»,peaosas Juliette Binoche, kes võitis PÖFF
2013 filmi nimiosa täitmise
eest parima naisnäitleja auhinna. Tallinna tänav 5, Viljandi.

ÜRITUSED
Metsaklubi koosviibimine täna
kell 12 Eha tänav 4. Külaline
on Viljandimaa politseiosakonnast. Kaasa võtta hea tuju ja
küsimused.
Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on täna kella 18–19
väikeste sõprade meisterdamis-

klubi, mis koondab kõiki väikesi
meisterdamishuvilisi. Oodatakse
5–12-aastaseid lapsi kas üksi
või koos vanematega. Tallinna
tänav 11/1. Tel 433 8660.
Reumaühingu infotund on 27.
veebruaril kell 15 Posti tänav
20, Viljandis.

di mnt 2a. Teemaks on kevadised tööd mesilas, lektor Antu
Rohtla. Toimub ka vahavahetus.

NÄITUSED
Mõisaküla muuseumis saab
28. veebruarini vaadata näitust
«Looduse aasta foto 2013». Näha saab 139 parimat tööd, mis
valiti välja 1383 autori 10 957
foto hulgast. Info telefonil
435 5607 ja Mõisaküla linna
kodulehel www.moisakyla.ee.
Tarvastu raamatukogu näitusesaalis on kuni 2. märtsini näitus
«Igaviku märgid sümbolitesse
talletatud elutarkus», mida saab
vaadata raamatukogu lahtioleku
aegadel. Tel 436 6262. Posti
tänav 52, Mustla.
–

Paistu rahvamajas on vaadata
Eesti põllumajandusmuuseumi
näitus «Põllumajandusreform
Eestis». Näitus on avatud 28.
veebruarini tööpäevadel kella
9–14 ja 16–18. Paistu tee 14.
Viljandi linnaraamatukogu trepi-

oodatud. Pidu jätkub tantsuõhtuga. Kell 20 Margus Põldsepp ja
Untsakad. Info ja laudade broneerimine telefonil 523 4605.

hallis on 15. märtsini Remo Savisaare fotonäitus «Imelised linnud», mis on pühendatud Eesti
ornitoloogiaühingu 90. aastapäevale. Linnagaleriis on 8.
märtsini Heldur Lassi joonistuste näitus. Tallinna tänav 11/1.
Tel 433 8660.

Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts annab teada, et järjekordne õppepäev mesinikele ja
asjahuvilistele toimub 2. märtsil
Karksi-Nuias seltsi majas Viljan-

Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis on kuu lõpuni Karksi valla kultuurikeskuse käsitööringi tööde näitus. Teise korruse
fuajees saab kuu lõpuni näha

Saarepeedi rahvamajas on

1. märtsil kell 17 täiskasvanute
XVII loometantsupäev. Kõik kollektiivid ja tantsuhuvilised on

pilte fotokonkursilt «Avasta Mulgimaad». Viljandi maantee 1,

Lähed võõra naisega hotelli,
aga see on nagu hostel...

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

www.vesmel.ee

Ostame metsakinnistuid
jakasvava metsa
raieõigust
Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus
on avatud märtsini. JohanLaidoneri plats 10. Tel 433 3316.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Viljandi fotoringi
näitus «Inimene». Näha saab
erinevate autorite töid: Meelis
Heli, Renno Lainevool, Endla
Sagevus, Marek Aardevälja ja
Madis-SiimKull. Vabaduse
plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

«Teetähised».
joonistusi
värvilisi

Suure-Jaani.
3a,
IImatari

Suur talvekaupade
soodusmüük

Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41,
Viljandi.

05.03 VALGA
08.03 VÕRU

06.04 RAKVERE
07.04 TARTU

11.03 PAIDE

16.04 JÕGEVA
19.04 VILJANDI Ugala

20.04 PÄRNU

info@vesmel.ee

Joö

(l

1

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

NIMEPÄEV

Tule ja veendu ise!
suur

Tänased nimepäevalised on
Ingmar, Ingvar, Ingar, Ingo, Igor
ja Nestor.

talvekaupade

soodusmüük

Estraadilavastuses kõlavad kuulsad laulud
Rakvere teater näitab
uuslavastust «Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu».
Esimene väljasõit toob trupi
Viljandisse ja siinne publik
saab kuulda Uno Loobi kuulsaks lauldud laule. Etendust
mängitakse Ugala suures saalis esmaspäeval, 17. märtsil.
Peep Pedmansoni kirjutatud ja Hardi Volmeri lavastatud muusikaline fantaasia
«Uno Bossa ehk Uno Loobi
seitse elu» viib retkele Eesti
kergemuusika ajalukku. Aega,
mil raudsest eesriidestläbi imbunud sving ja bossa tõidvärvi
nõukogude halli argipäeva
ning süütasid kodumaisesse
estraaditaevasse uusi tähti.
Nagu pealkirjast aimata,
on peategelaseks eesti popmuusikamesihäälne kuningas
Uno Loop, kuid eikeskenduta
laulja päriselule, vaid mängitakse läbi seitse fantastilist
stsenaariumi, misoleks võinud
juhtuda, kui ta oleks valinud
teisiti.
Lavastuse nimitegelast kehastab Margus Grosnõi, teistes

Uno Loop õpetab Margus Grosnõile kitarrimängu ja muusikuks olemist.

HEIGO

TEDER
E, 17. märtsil kell 19Ugala Teatris

osades on Saara Kadak, Maarika Mesipuu, Marin Mägi-Efert,
Tiina Mälberg, Toomas Suu-

man, Imre Õunapuu ja Maarius

Pärn. Kaasateeb bändkoosseisus Tarmo Kesküll, Peep Pih-

lak, Tarmo Sillaots ja Vallo Vildak. Liikumise on seadnud
Oleg Titov Ugalast. (Sakala)

Ostes Viadrus katla veebruaris paigaldus TASUTA
-

Täpsed tingimused kaupluses

Leola 49, Viljandi Tel 505 8394
?
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SPORT

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

Esmaspäeval teoks saanud Staieri klubi talvejooksu 10,3-kilomeetrisele põhidistantsile startis
49 jooksjat. Meestest võitis Heinar Vaine ja naistest Sille Puhu.

TULEMUSI
KERGEJÕUSTIK. Laupäe-

val japühapäeval asetleidnudEesti sisekergejõustiku
meistrivõistlustel teenisid

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,

Viljandi kergejõustikuselt-

siSakala liikmedkolm medalit.Triin Eerme tuliEesti meistriks kaugushüppes
jaKristo Galeta võitis kuulitõuke. Rauno Künnapuu
oli 400 meetri jooksus teine.

kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaj

a

SUUSATAMINE. Viljandi
suusaklubi liige Algo Kärp
võitis pühapäeval Otepääl
peetud Skandinaavia karikavõistluste etapil ühisstardist 20 kilomeetri klassikasõidu, edestades kümne sekundiga soomlast Ari Luusuat ja norralastMoen Fjeldi.

Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

Anu Arak 433 0082

Arvamustoimetaja

Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid

VÕRKPALL. Viljandimaa

meeste meistrivõistlustel
peetieelmisel nädalalõpul
kolmkohtumist:Spordikool
võitis 3:1 Tarvastu ja 3:0 Volleywoodi ning Volleywood

alistas 3:1 Sanoki.
LAUATENNIS. Pühapäeval
Suure-Jaani spordihoones
mängitud Suure-Jaani seeriavõistluse neljanda etapi
võitis Aleksei Nikonorov
Rivo Saaremäe ja Antti
Luigemaa ees.
Pühapäeval Otepäälpeetud võistlustel olid Viljandi spordikooli õpilastest omas võistlusklassis võidukadCathlyn
Eirand ja Lisa Batricia Karu. TiinaBraun saikolmanda, Keliis Lillemets neljanda, Kristin Põder kuuenda
ja Carmen Victoria Vender
kaheksandakoha.
ILUVÕIMLEMINE.

KORVPALL. Kaheksast nädalavahetuselekavandatud
maakonna meistrivõistluste mängust sai teoks kuus.
MeeskondKord Nädalas /
Epox.ee võitis 73:68 Nuia
Pop Café, AP Mets 109:69
Kolga-Jaani, Tõrva Loits
73:65 Kärstna, Mõisaküla
97:71 Anttila, AP Mets
110:67 Pärsti ja Mõisaküla
96:77Kolga-Jaani.
KÄSIPALL. Reedest pühapäevani peeti Tapal Eesti B-

klassimeistrivõistluste avaetapi kohtumisi. Viljandi
spordikooli esindus jagab
enne otsustavat etappi Põlvagakolmandat janeljandat
kohta. Neil on tabelisüheksa punkti. Täisedu 14 punktiga juhib Tapa esindus.
JALGPALL. Laupäeval Suure-Jaanis mängitud 2003.
aastal sündinute saalijalgpalli turniiri «Suure-Jaani
Cup» võitis JKKeila esindus. Tuleviku noormehed
teenisidkolmandakoha ja
võõrustaja SK Suure-Jaani
United oli neljas.
JALGRATTAKROSS. Laupäeval Elvas peetud jalgratturite talikrossil teenis
Viljandi rattaklubi liige
Greg Hallop 23-aastaste
arvestuses esikoha.

Raskekaallaste kullalahingus olid vastamisi kaks Viljandimaalt pärit meest: maaülikooli esindav tartlane Kaarel Maaten (punases) ja Tuleviku
klubi liige Ragnar Kaasik. Pinget tulvil finaalis jäi seekord peale Kaarel Maaten.
2 X ELMO RIIG

MAADLUS

Müügispetsialistid

Kohalikud hõivasid
kolmes kaalus kulla
Valdeko Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Laupäeval peeti Viljandi spordihoones Eesti vabamaadluse meistrivõistlusi ning Viljandimaale jäid kolm kulda,
üks hõbe, kaks pronksi
ja võistkondlik võit.
Ettearvatult pakkus suurt pinget võistkondlik mõõduvõtt.
Viljandi Tuleviku ja KohtlaJärveKuldkaru klubi esindus
kogusid võrdselt 38 punkti, aga
et viljandlastel oli kolm individuaalsetesikohta kohtlajärvelaste kahe vastu, kuulus võistkondlik esikoht neile.Kolmandakoha sai 22 punkti kogunud
Põltsamaa spordiklubi Nipi.

Kolm meistrikulda
Individuaalselt tulid Viljandi
Tulevikust võitjaks Jaanek
Lips, Sten Orav jaMeelis Sillat.
Kehakaalus alla 65 kg 28.
Eesti meistri tiitlipälvinud Jaanek Lips alistas kindlalt, 10:0
Kohtla-Järve Kuldkaru maadleja Aleksander Sojuneni.
Poolfinaalkohtumisel teenis
kogenud viljandlane 8:1 punktivõiduKohtla-Järvelt päritrivaali Raimond Pruunsi üle
ning finaalis seljatas ta enesekindlalt põltsamaalase Aimar
Andruse, olleseduseisus 8:0.
Eelmiselaastal oma esimese täiskasvanute meistrimedali võitnud Sten Orav oli tänavuse võistluse tarvis korralikult
Venemaa eri paigus treeninglaagrites valmistunudning võt-

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

tis kehakaalus 57 kg ülekaaluka võidu.
Sten Orav alustas kindla
võiduga vändralaseHelary Mägisalu üle. Samuti lõpetati enne maadlusaja lõppu tema
poolfinaalkohtumine põltsamaalase Kaimo Aljasega. Viljandlase võimas võistlus kulmineerus finaalis kiire seljavõiduga Põltsamaa spordiklubi
Nipi esindaja MarekKüti üle.
Kaheksanda vabamaadluse meistrikulla teeninud Meelis Sillat jõudis poolraskekaalus finaali pärast vändralase
Meelis Steinbergi ja klubikaaslase GermoKoltsini alistamist.
Finaalkohtumine Kohtla-Järveltreeniva Dagestani päritolu
Timur Alikhanovigakulges samuti viljandlase kontrollimisel
jalõppes tema 6:4 võiduga.
Finaalis oleksMeelisSillati edu võinud suuremgi olla,
kuidkaks tehniliseltkorrektset
heidet talle punkte ei toonud,

sest kohtuniku hinnangul olid
needsooritatudväljaspool matil etteantudpiire.
Tulise finaali pidasid Viljandi spordihoones maha raskekaallased Ragnar Kaasik Tuleviku klubist ja tiitlikaitsja
Kaarel Maaten maaülikooli
spordiklubist.

Protesti ei võetud kuulda
Tartlane asus kohtumist kahe
punktiga juhtima. Veidi hiljem
pälvis viljandlane kohtunikelt
hoiatuse ja Maaten kasvatas
eduseisukolme tehnilisepunktini. Pärast seda jätkus finaalkohtumineRagnar Kaasiku dikteerimisel.Ta võitis kaks tehnilist punkti ja sooritas lõpusekundil võtte,mis hinnatiühe punkti vääriliseks. 3:3 viik tähendas
aga Maateni võitu, sest Ragnar
Kaasikul oli kirjas hoiatus.
Ragnar Kaasikut finaalis
assisteerinud treener Rain

Meelis Sillat (punases) teenis laupäeval oma kaheksanda Eesti vabamaadluse meistri medali.

Aleksandrov avaldas sellise
sündmuste käigu peale protesti, väites, etviljandlase tehniline sooritus oli väärt ühest
punktist enamat. Protesti kahjuksmenetlema ei hakatud.
Hiljem videot üle vaadates
oli selgelt näha, et kohtunikud
eksisid ja võitu väärisKaasik.
Pärast kaklust pole aga mõtet
rusikatega vehkida.
Ragnar Kaasikul on raskusikohtumisele häälestumisega.
Sageli jääbta algulkaotusseisu
jahiljem on käest antud edu tagasi võitlemisega raskusi.
Tänavugi meistrivõistlustel
hõbemedaliga leppima pidanud Ragnar Kaasik jõudis finaalkohtumiselepärast kolme
vastase alistamist. Avavoorus
võitis ta 14:4 järvamaalase
Kristo Kiige ning teises voorus
seljatas raskekaalu medalivõitja Kreeka-Rooma maadluses
Mihkel Allikmäe Tapa spordiklubist. Poolfinaalkohtumises
pidi Ragnar Kaasiku seljavõitu tunnistama järvamaalaneIlmar Vestung.
maadlusklubi
Viljandi
sportlastest saavutasid kodulinnas pronksmedali Toomas
Huntkahe võidu ja ühe kaotusega ning nooruke Erik Becker,
kes alistas kaks vastast ja pälvis oma esimese täiskasvanute
meistrivõistluste medali.
Oma panuse võistkondlikusse paremusseandsid viienda kohaga Georgi Jasnov ja
GermoKoltsin. Rõõmu valmistasid kõik meie kaasateinud
noorema põlvkonna maadlejad,sest kõik nad teenisid täiskasvanute konkurentsis mõne
võidu, mida võib omaette tubliks saavutuseks pidada.

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
Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
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 8685
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel ja esmaspäeval sündis Viljandis
poiss ning laupäeval
ja pühapäeval tüdruk

135 AASTA EEST
Sakala, 24. II 1879
Pärnumaalt P. wallast kirjutatakse meile, kuidas seal
wald wiimasel kolmel aastal wallawanemaga hädas
olnud, kes enam staaraja
wodka klaasi wahtinud, kui
walla asju toimetanud.Igal
pool on wallalkahju sündinud, nimelt wiimati weel
uue koolimaja ehituse juures, keda wallawanem kirju silmadega meistri käest
wasta wõtnud, aga kui sügise tulnud, siis olnud juba
seinad wiltu wajunud ja
palgid ükstõisest eemale,
nii et lume-anged sisse tuisanud jalapsed agakasukatega koolis istudawõinud.
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Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

KINNISVARA

Kaardid ennustavad. Hind 1,09
/min, 24 h, tel 900 1727.

Viljapuude
5609 3174.

Müüa 3-toal korter Viljandis Valuoja puiesteel. Tel 527 1252.

Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Ostan 2–3-toal ahik korteri või
majaosa
Viljandis.
Tel
5340 0810.

Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine.Tel 5897 3811.

506 5614.

Ostan maad, metsa.
511 1666.

Tel

Soovin üürida 2-toal pesemisvõimalusega korteri. Kiire! Tel
5675 5652.

SÕIDUKID
Müüa Lada 110 varuosi. Tel
5607 2092.

Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,
sanitaartehnilised tööd, süvaveepumpade ning septikute paigal-

dus. Tel 521 7415.
Katuste ja räästakastide ehitus,
korstnapitside ladumine. Tel
5340 5404.
Küsi pakkumist fassaadi-või sisetöödele. VMK Ehitus. Tel
5373 5524.
Metsa väljavedu. Tel 5556 1602.

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

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.

Soovin osta korraliku Niva või
UAZ maasturi. Tel 5690 1288.

Seltskonna pillimees. Laulame
koos! Tel 507 0850.

TEENUSED
Autoklaasid. Müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
Ehitus-ja

remonditööd. Tel

552 3559.

Õunapuude

Vee-ja küttesüsteemide ehitus.
Tel 503 5910.
Võtame komisjonimüüki mööblit, lastetarbeid ja kodukaupa.
Taaskasutuskeskus Sahtel Tallinna t 3b ja Kaalu t 9. Info tel
5304 7744, facebook.com/
TaaskasutuskeskusSahtel.

Tel

Ostan metsa/raiet.Tel 527 5868,
brujo.info@gmail.com.

lõikamine.

KOOLITUS

Tel

hakkajale

AUTOJUHILE

?

(ka noorele)
väikeseskollektiivis
Liikuva põrandagapoolhaagisetööNorraRootsi-Norra suunal
Vajalik C,E-kategooria juhilubajainglise

keele oskus suhtlustasemel
Kasuks on digikaart ja täiendkoolitus, ADR-

koolitus, tõstukijuhi luba, eelnevkogemus
Meilt lisakoolitused javäljaõpe esimestel
nädalatel. Sinult tõsine soov ja tahtmine
Töötasu mehe vääriline

CV saada marek.mesitran@mail.ee

Tallu vajatakse karjakut. Tel
5821 6900.

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

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

Viljandimaa jahimeeste liidus algab 15. märtsil noorjahimeeste
kursus. Info ja registr tel
520 9224 või www.vjl.ee.

MÜÜK
Kuivad ja toored ahjupuud. Tel
5551 4204.

???????

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

????????

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

??

Ostan vanu raamatuid, fotosid,

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

postkaarte, maale, mööblit,
münte, paberrahasid, märke,

Toores lepp 24
5650 0514.

,

kask 29

Toores lepp, 24
5563 8552.

.

medaleid. Tel 5829 9810.

Tel

/rm. Tel

OST

Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5391 4443.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

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

Tean, midagi maailmas pole kaduv,
kõik naaseb kaudu kummalisi radu,
surm ainult olemisest teise retk.
Artur Alliksaar

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse

Ostan erinevaid EW sõjaväemärke. Maksan 120 eurot/tk. Tel
5808 5338.
OÜ OK Mets ostab raieõigust,
ümarmaterjali.
metsamaad,
Ülestöötamine ja vedu. Tel

527 8119, 503 3379.

?

?

Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

Igaviku teele lahkus meie armas ema, vanaema ja ämm

Lahkus meie kallis

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

5593 6326.

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel
Kõikjal jälgi su headusest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

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

Põrandalauad, sise-ja välisvoodrilauad. Vedu tasuta! Tel

Pakume tööd ja väljaõpet

?

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

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

TÖÖ

?

ning voodri-ja põrandalaudu.

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

Võtan rendile põllumaad. Tel
516 9515.

?

Müüa ehituslikku saematerjali
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

PÕLLUNDUS

?

Vannitubade ehitus ja remont.
Tel 5377 2246.

lõikus.

PAUL LEHESMETS

RAILI SÄREV

4. II 1929 – 22. II 2014

26. II 1942 – 22. II 2014

Leinavad lesk ja lapsed peredega.

Leinavad tütar ja poeg peredega.

Ärasaatmine pühapäeval, 2. märtsil kell 11 Abja gümnaasiumist Halliste kalmistule.

Ärasaatmine laupäeval, 1. märtsil kell 12 Riia mnt kabelist
Metsakalmistule.

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse...
Mälestame armast õemeest

Soovin osta traktori T-40AM või
MTZ-82, võib pakkuda ka uuemat T-25. Masin võib olla ka vähest remonti vajav. Tel 510 3410.
Avaldame kaastunnet
Valksaarele isa

Vane

LEMBIT VALKSAARE
kaotuse puhul.
Kolleegid Abja gümnaasiumist

HEINO SIIMONIT
Sinu käed külvasid kuldseid

Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
Tee viib läbi hilise aja,
kus õhtu on hakanud.
Doris Kareva
Unustamatut ja kallist klassijuhatajat

seemneid,
seemnetest idanesid kuldsed
viljad,
viljadest võrsunud saagid viivad

elu
edasi kodus ja kaugemal.
On lahkunud lugupeetud ema-

PAUL LEHESMETSA
leinab ja avaldab kaastunnet lähedastele Abja keskkooli 46. lend.

RAI
LI

SÄREVI

kaastunne

Karinile

MIHAIL GALKA
kaotuse puhul.

RAILI SÄREVIT
ja

Südamlik
kalli isa

Mälestab kurbuses Aita.

kaotuse puhul.
Helgi, Andrus

Südamlik kaastunne Liidile,
Sirlile ning Svenile abikaasa ja isa
kaotuse puhul.
Nadja, Rein, Rain ja Raili

Unustamatult kallist

RAILI SÄREVI

Mälestavad
Vahur perega.

lastele

surma puhul.

Südamlik kaastunne Jana ja
Aini peredele kalli ema, vanaema ja
ämma

keeleõpetaja ja klassijuhataja

PAUL LEHESMETS
Oleme sel raskel hüvastijätuhetkel leinas koos lähedastega.
Abja keskkooli 1966. a
VIII-b klass

Südamlik kaastunne
peredega kalli

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

mälestavad leinas Elvi ja Heli.
Avaldame südamest kaastunnet
Jaanale ja Ainile peredega.

Igavik sulges sul eluukse,
vaikis su viimane südametukse.

Eve, Leili, Anneli, Janika,Kaie,
Rain, Maiu, Este ja Jaak

Lahkus kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja vanavanaisa
JUHAN OJA

6. VI 1926 – 24. II 2014

Me vaikses leinas langetame
pea...
Mälestame armastatud klassijuhatajat

PAUL LEHESMETSA
Sügav kaastunne omastele.
Abja keskkooli 26. lend

Avaldame kaastunnet Taivole
perega isa
PAUL LEHESMETSA
surma puhul.

Töökaaslased endisest
Kõpu metskonnast

Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
Tee viib läbi hilise aja,
kus õhtu on hakanud.
Doris Kareva
Kauaaegset õpetajat ja endist
kolleegi

PAUL LEHESMETSA
mälestab Abja gümnaasiumi pere.

Mälestame Abja valla aukodanikku ja kauaaegset Abja gümnaasiumi õpetajat
PAUL LEHESMETSA
Südamlik kaastunne omastele.
Abja vallavolikogu ja
Abja vallavalitsus

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

Lahkus meie kallis ema, vana-

ema ja vanavanaema

HILJA KASE

25. IV 1931 – 22. II 2014

Leinavad omaksed.
Avaldame südamlikku kaastunnet Arvole ja Virvele perega kalli

ema

kaotuse puhul.
Arvo perega

Teatame kurbusega, et lahkus
meie ema ja vanaema
PRASKOVJA LIPETSKAJA
18. X 1937 21. II 2014
Viktor perega
Ärasaatmine 26. veebruaril kell 12
Vene kirikust.
–

Ärasaatmine neljapäeval, 27. veebruaril kell 13 kodust tuhastamisele.

dega.

siirast

kaastunnet

VALVE KÜRSA
kaotuse puhul.
Sakala Teed OÜ

HILJA KASE

Leinavad lapsed peredega.

Tema rahu sügav uni hoidku,
öö ta üle pangu käed...
Kallist vanaema
HILJA KASET
mälestavad Merli ja Merje pere-

Ärasaatmine pühapäeval, 2. märtsil kell 14 Rahumäe kabelist Arumäe kalmistule.

Avaldame

August Piirakule

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...
Mälestame kallist õemeest

Ei leia lohutust, ei leia sõnu,
mis leevendaks te leina ja valu.
Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
PRASKOVJA LIPETSKAJA
kaotuse puhul.
Perekond Lenbaum

Südamlik kaastunne Helile ja
Astridile elukaaslase ja venna

MATI HEINMANNI
kaotuse puhul.
Terje, Arne, Rauno ja Marko

Mälestame
LEO TAPPOT
ja avaldame kaastunnet omastele.
Kolga-Jaani hooldekodu

HEINO SIIMONIT

HILJA KASET

Siiras kaastunne Liidile abikaasa
ning Sirlile ja Svenile isa kaotuse
puhul.

mälestab Martin perega.

Liisi laste peredega

Kallist venna-ja onunaist
Lahkus meie kallis
HILJA ORU

24. V 1934

–

12. II 2014

Leinas kodumaja seinad,
lilled, puud ja koduõu...
Lahkus meie kallis

HILDA VIIRA

Leinavad omaksed.

11. III 1923 – 22. II 2014

Urni ärasaatmine reedel, 28. veebruaril kell 11 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine reedel, 28. veebruaril
kell 13 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

HILDA KÜTT

Avaldan kaastunnet
Katile ja Jürile isa

Südamlik kaastunne Liidile,
Sirlile ja Svenile peredega kalli

HILJA KASE

HEINO SIIMONI

kaotuse puhul.

Veera, Sveta ja Alik peredega

Avaldame kaastunnet
Vane
Valksaarele isa
LEMBIT VALKSAARE
kaotuse puhul.
Kolleegid AugustKitzbegi

nimelisest gümnaasiumist

Varjele,

VIKTOR TOLPASE

kaotuse puhul.

Leinavad omaksed.

Avaldame kaastunnet Arvole ja
Virvele peredega armsa

Kaljo ja Enno peredega

24. VI 1922 21. II 2014
–

Siiras kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Lahkus meie kallis ema, vana-

ema ja vanavanaema

Heino ja Ritter

Kallist
HEINO LAASI

25. II 1934 – 14. III 1980
mälestavad 80. sünniaastapäeval
õde ja vennad.

REKLAAM

12 Sakala

26. veebruar 2014

Seoses töömahu suurenemisega
saab AS Hansa Candle meeskonnas tööd

TRANSPORDITÖÖLINE
ABITÖÖLINE
Pakume tööpanusele vastavat palka, huvitavat tööd ja
täiendavat väljaõpet kohapeal.
Kui oled usaldusväärne, kohusetundlik ja sul on tahe töötada
meeskonnas, saab sinust meie tiimi liige.
Töö on vahetustega.
CV saata hiljemalt 2. märtsiks aadressil Vabriku 2,
71011 Viljandi või tullakohale argipäeviti kella 9st 16ni.
Info telefonil 524 2660.

Suur-Kaare 69, Viljandi

Võtame tööle

TRANSPORDITÖÖLISI
CV saata e-postile delux@delux.ee

OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

PÕLTSAMAAL, TARTUS JAPÄRNUS

PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JA HAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JAKINNISTUTELE
info@sawmill.ee Tel 513 1268
www.sawmill.ee
?

Raua 5, Viljandi

?

Tel 444 8866

