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Vähe sellest, et nad hülgavadmõne
konkreetse äri. Veelgi ohtlikum on tekkiv mulje, et Viljandi ongi pommiauk,
kuhu pole mõtet end matta.

HANS VÄRE,
Sakala peatoimetaja

Sakala
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Viljandi maakonna päevaleht

Suure-Jaani vald tegi

Võrrivõistlus tõi oma ala

Suure-Jaani vallavolikogu otsusega moodustatakse
uueks õppeaastaks Suure-Jaani gümnaasiumi põhikooliosast ning Kildu, Tääksi ja Sürgavere põhikoolist
uus põhikool. Tääksi kandi elanikud kardavad, et selle
tagajärjel jookseb piirkond inimestest tühjaks.
LK 4

Kui Vene ajal peeti võrri rohkem vanaisade
sõiduriistaks, millega on hea näiteks poes
piima järel käia, siis tänapäeval on mõni valmis sellega iga kell võistlustulle kihutama ja
kas või 24 tundi järjest sääri väristama.
LK 8

koolivõrgu ümber

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

hullud kokku

¤

Tegelikult on Karksi vallas
siiski hea elada. Siin arvestatakse inimestega.
ARVO MALING, Karksi vallavanem

LK 5

OTSUS

Abja vallavanema palk
tõusis ligi kolmandiku
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Abja vallavolikogu võttis
neljapäeval koalitsiooni
poolthäältega vastu otsuse tõsta oma vallajuhi
Peeter Rahneli palka 32
protsenti.

Ostame
metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.

Rahneli brutokuupalk tõusis
1246,28eurolt 1650euroni. Teiste valla palgal olevateinimeste töötasu tõsteti tänavu senisest suurusest sõltuvaltviis või
7,5 protsenti. Kuni 500 eurot
teenivatel palgalistel tõusis
see rohkem, ülejäänutel poolteist protsenti vähem.
Ettepaneku poolt hääletasid kõik kohal viibinud koalitsiooni liikmed, kes kuuluvad
Keskerakonda ja valimisliitu
Koduvald Abja. Vastu olid opositsioonis oleva Isamaa jaRes
Publica Liidu nimekirjas kandideerinud volikogu liikmed.
Häälteenamusega kaheksa
kuue vastu läks eelnõuläbi.

E-post apmets@apmets.ee

ILM

4°
Täna puhub kagutuul kiirusega 3–6 meetrit sekundis. Sooja on 1–4 kraadi.
Päike tõuseb Viljandis
kell 7.14 jaloojub kell 17.48.

VILJANDIS
Pärimushommik

Koalitsioon: palk ei
vastanud panusele
Abja vallavolikogu esimees
Villu Võsa põhjendas koalitsiooni ettepanekut sellega, et
seni ei vastanud vallavanema
töötasu tema panusele ja lähikonna omavalitsusjuhtide üldisele palgatasemele.
«Kõike seda arvesse võttes
oli koalitsiooni üksmeelneseisukoht, et ta väärib niisugust
palka,» sõnas valimisliitu Koduvald Abja kuuluv Võsa.Ta lisas, et Peeter Rahneli uus töötasu vastab omavalitsuse suurust ja muid parameetreid arvestades igati naabervaldade
juhtide palkadele.

VilluVõsa tõi välja, et Peeter Rahnel on juhtinud vallas
mitut ehitust, näiteks valmis tema käe all hiljuti gümnaasiumi
ujula.
«Sisuliselt tegi ta seal projektijuhi tööd ja seda ilma tasuta,» märkis volikogu esimees.
Veelütles Võsa, et iga volikogu määrabvallavanemapalga neljaks aastaks, samas kui

Täna kell 11kogunevad
pered pärimushommikule laulma jatantsima.Külas on Mari Tammar.

Võimlemisfestival

Abja vallavanema Peeter Rahneli brutokuupalk tõusis 1246,28 eurolt 1650 euroni.
ülejäänud töötajate palka kergitatakse jõudumööda igal aastal. Rahneli palk ei kerkinud
möödunud aasta oktoobris pä-

rast valimisi, sest vallavalitsuses otsustati, et enne võetakse
vastu uus eelarve.
Tema palgaks seati 1246,28

ütles volikogus opositsiooni
kuuluv Taevo Viitas, et soovib
saata vastuse meiliga. Laekunud e-kirjale olid peale Viitase alla kirjutanud veel kaks

on valminud toetusraha abita
ning tänu laenule. Kokku on
see nõudnudvallalt mitme aasta jooksul 1,265 miljoni euro

Abja vallavolikogu opositsiooni liiget, Marju Mäger ja Jüri

Marju Mäger märkis e-kirjas, et nende eesmärk ei ole
koalitsioonile kaikaid kodaratesse loopida, vaid solidaarsuse eest seista.
Peeter Rahnel ütles oma
palga kerkimist kommenteerides, etta pole küllkäinud opositsiooni ukse tagatöötasu tõstmise vajalikkust selgitamas,
ent andis mõista, et eelnõu
koostades onkoalitsioon lähtu-

Patune.

eurot ehk 19500 krooni esimest
korda 2007. aastal. 2010. aastal
vähendatiseda majanduskitsikuse tõttu nagu teistelgi valla
töötajatel 20 protsenti, 2011.
aastal hakkasta aga taassaama
sama palju kui varem.
Sakala palve peale vallajuhi palgatõusu kommenteerida

Opositsioon: tõus pole
põhjendatud
Nad kirjutavad, et eipea teiste
valla töötajate suhtessuuremat
palgatõusu põhjendatuks, sest
valla eelarve on üsna pingeline. Juba mainitud Abja ujula

suurust investeeringut.

ELMO RIIG

nud tema meelest objektiivse-

test argumentidest.
«Olin sellise palgatõusuga
nõus. Ma ei tõuse laua tagant
püsti ega ütle, et keeldun niisugust palka vastu võtmast,»
sõnas Rahnel. Ühtlasi avaldas
ta usku, et tema uus palk ei
kurna valla rahakotti ebamõistlikult.
Muu hulgas viitas vallavanem omavalitsuste võimekuse
edetabelile, millekohaselt on
Abja vald Mulgimaa omavalitsustest edukaim.
«Järelikult on tööd piisavalthästi tehtud,» leidis ta.

Täna kell 12algab spordihoones Eesti koolispordi
liidu võimlemisfestival.

Ekskursioon
Täna on viimast päeva
Kondase keskuses avatud
näitus «Evald Okase graafiline teekond».Kell 13
tutvustab Gregor Taul
kunstniku elu jaloomingut. Ekskursioonile järgnevas töötoas õpetab Mare Hunt huvilisteleeksliibrise tegemist.
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”TITAAN
«See, et Vabadussõja mälestusmärki
pole linnas, mis on üks neljast, kus
Eesti Vabariik 1918.aastal välja kuulutati, ei kõlba sugugi.»
Viljandi linnapea Ando Kiviberg

ARVAMUS

(26. veebruar)

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Nädala foto. Südames ja saapasääres

VABA MÕTE

Pakkuge,

palun!
lõppes
Eelmise
vabariigi aastapäeva
tuvõtt
etreede õhtul

vas-

Olustveres, nagu kava
te nägi, kell kaheksa. Aga kui

juba pea kammitud japuhtad
riided seljas, siiskuidas sa ikka otse koju lähed? Enne
peaks kuskil ikka veel ühekoogi ja kohvi võtma, et just söödud-joodudkoogil ja kohvil kõhus igav ei hakkaks.
Esimene mõte oli läbi astuda
Hans Väre
Fellinist. Ent saabunudnädalaSakala peatoimetaja
vahetusest hoolimata tervitas
Viljandi esinduskohvik meid
pimedate akendega. Nagu hiljemselgus, oli söögikoht läinud
kaheks nädalaks kollektiivsele
Vähe seltalvepuhkusele ja värskenduskuurilest, et
le. Huvitav, kui paljud vabariigi aastapäeval selle sinist ust katsumas
nad hülgakäisid?
vad mõne
Järgmiseks meenus Viljandi kaukonkneima vaatega kohvik pärimusmuusikaaidas. Kahjuks polnud sinna
reetse äri.
enam mõtet minna, sest kell oli
Veelgi oht20.38. Aida kohvik suletakse iga
likum on
päev, kaasa arvatud reedel ja laupäeval, üheksast. Ainult pühapäev
tekkiv
on erand: siis pannakse see kinni
mulje, et
juba kell seitse.
Ka Harmoonia on täitsa mõnus
Viljandi
koht. Isegi üheteistkümnenilahti.
ongi pom-

Küllap nõustuvad ka paljud end mitte eriti patriootiliseks pidavad inimesed, et 24. veebruar on erilise hõnguga päev. Sel päeval
poeb sinimustvalge tahes-tahtmatasüdamesse. Või siis hoopis saapasäärde, naguvõib näha ülaltoodud pildilt.
Too hetk on jäädvustatud iseseisvuspäeval Viljandi järvel asetleidnud lennupiknikul. (Sakala)

Paraku oli Sakala keskuses tol päe-

miauk,
val kontsert (nagu seal sageli on) ja
seetõttu tõmbasin ka selle mõttes
kuhu pole
maha.
mõtet end
Päris pika ninaga me küll ei jäänud:maandusime lõpuks Grand Homatta.
telifuajees. Panebaga imestama,
miks peab reedel Viljandis õhtustamiseks nii palju nuputama.
Veidi kehvemini läks kolleegil,
kes selsamalreedel vajas ootamatult musta pintsakut. Kuhu läheb
viljandlane pidulikke rõivaid ostma? Muidugi kaubamajja. Aga nagu
selgus, on seal remont. Paaris poes
käis ta küll veel igaks juhuks uurimas, kuid musta pintsaku müümise
asemel vaadati tedakui hullusärgi kandidaati:meie
juurest küsite sellist asja?
Tuleb välja, et Viljandis on vaid üks koht, kus meeste pidulikke rõivaid müüakse, ja kui see on kinni või
valikust midagi ei sobi, siis alternatiivi polegi.

NÄDALA PROGNOOS

Arvestame, kuid ei lepi
Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgikuulub Viljandimaa järgmise 30 aasta jooksul kiiremini verest tühjaks
jooksvate maakondade hulka.
Arvestades, et ennustuse kohaselt ootab ka Eestit tervikuna
ees elanike arvu kahanemine,
pole niisugust tõdemust just
lihtne alla neelata.
Praegu elab Viljandimaal
48 000 inimest, 2040. aastal
prognoosi põhjal 35 000. On selge, et sel juhul muutub elu
maakonnas tunduvalt.Sellega
peaks arvestama.

Küll aga ei tule ega tohigi
rahvaarvu vähenemisega leppida. Muidu kahaneb tahtmine vastuvoolu ujuda ning ühel
või teisel moel seda nukrat
olukorda mingilgi määral mõjutada.

Hea äriplaaniga Viljandimaalearvestatav hulk tasuvaid
töökohti juurde luua ja need
inimestega täita eiole ju sugugi võimatu, kuid üks selle eeldusi on paras annus pealehakkamist ja optimismi.
Karl-Eduard

Salumäe

ja toitlustajad räägivad juba ammu, et
Kaupmehed
Viljandi klientuur on väike ning siin ei ole võimalik pakkuda samasugust teenust ja samas valikus kaupa nagu suuremates linnades. Paraku tekib niiviisi
surnud ring, sest kundesid jääb veelgi vähemaks, kui
nood restoranides või poodides pettuvad. Vähe sellest, et nad hülgavad mõne konkreetse äri. Veelgi ohtlikum on tekkiv mulje, et Viljandi ongi pommiauk, kuhu pole mõtet end matta.
Edu ei pruugi tullaainult siis, kui pakkuda seda,
mille järele on nõudlus.Säärase ärimudeli puhul on
risk, tõsi küll, väiksem, kuid kõige suurem sõõm šampust ootab sageli hoopis neid, kes suudavad ise oma
toote või teenusega nõudluse tekitada. Nii nagu Apple
tegi nutitelefonide ja tahvelarvutite maailmas.
Oma saba pole küll viisakas kergitada, kuid ka
Sakala on selle väike näide. Aasta eest ei vaadanud
meie veebilehtenädalavahetustel kuigi paljud, sest
uudiseid sinna ei lisandunud. Nüüd, kui ka laupäeval
japühapäeval maakonnas toimuvat agaralt kajastame,
on digilehe lugejaid neilgi päevadel tuhandetes.
Siit üleskutse Viljandimaa ettevõtetele: pakkuge ja
teileantakse! Võib-ollaka ei anta, aga kindlasti ei anta, kui ei paku.

NÄDALA OTSUSED

Kui ikka lapsi ei ole...
Väga harva juhtub, et ühe nä-

KOMPVEK

«Ei hullu. Minu isa elas kah Kärstnas ja käis
peale sõda Mustla koolis. Seal ta emaga tuttavaks saigi...»
Aare Kanguri kommentaar uudisele
«Tänavu septembrist Kärstnas enam koolikell ei helise»
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.

dala jooksul otsustatakse
maakonnakoolivõrku muuta
nii palju kui viimastelpäevadel. Kolmapäeval langetas
Tarvastu vallavolikogu otsuse, et selle aasta septembrist
ei avaenam ust Kärstna kool.
Neljapäeval seadis SuureJaani vallavolikogu sihiks teha koolivõrgus põhjalikke
muudatusi, koondades mitu
väikest haridusasutust tulevaks õppeaastaks üheks filiaalidega kooliks.
Sääraste otsuste põhjus
on mõistagi õpilaste puudus.
Lapsi on väiksemates kohta-

des varasema ajaga võrreldes
palju vähemaks jäänud ja see
seab omavalitsustejuhidpõhjalikkukaalumist vajavate valikute ette. Mõnikord õnnestub korralduslik pool lihtsalt
ringi mängida, vahel aga mõne kooli sulgemisest ei pääse.
Loomulikult tekitab iga
sedavõrd suur otsuskelleski
nördimust. Ratsionaalsetest
põhjustest võib ju aru saada,
ent me ei saa mööda sellest,
etkatkeb järjepidevus, kohaneda tuleb muudatustega...
Kahju on ikka.
Karl-Eduard Salumäe
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algusest 21. veebruarini
polnud terviseameti andmetel
Viljandimaal registreeritud ühtegi
HI-viirusega nakatanut. Mullu leidus maakonnas üks viirusekandja. Tänavu on Eestis HIV diagnoosi saanud poolsada inimest.

UUDISED

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

PÄEVAINTERVJUU

Seenioride nõukoda
sai esimehe
Viljandi volikogu valis neljapäeval Viljandi seenioride nõukoja esimeheks
oma liikme Heiki Raudla Isamaa ja
Res Publica Liidust.
Esimehe sõnutsi hakkab ajutine komisjon tööle arvatavasti aprillis ning
esindab oma sihtrühma.
Heiki Raudla, miks nõukoda üldse loodi?
Nõukoda loodi täpselt samal põhjusel nagu noortevolikogu. Nii
nagu nemad esindavad oma huve volikogu ees, nii teeme ka meie.

Millega te siis tegelema hakkate?
Kõige sellega, mis meeldib. Nõukoda avaldab arvamust volikogus olevate eelnõude kohta ning kindlasti ka sotsiaalpoliitika
probleemide kohta, mis on tekkinud. Eelkõige kõneleme neist
teemadest, mis meidendidvaevavad.
Viljandi seenioride nõukoda on nõuandevorgan. Ta on ajutine komisjon nagu noortevolikogugi.
Kui kaua ajutine komisjon tegutseb?
Vastavalt põhimäärusele valitaksekoosseis selle volikogu ametiajaks ning rohkem meilvolitusi ei ole. Nõukoja koosseis kinnitatakse volikogu märtsikuu istungil ning tööle hakkab nõukoda arvatavasti aprillis.
Bussipileti hinnakõikumist mõjutavad konkurentide hinnad ja väljumisaeg, seega samal päeval sama bussiga näiteks Tallinna ja sealt tagasi sõites kerkib pileti hind euro võrra.
ELMO RIIG

BUSSIPILET

Tagasisõit koju on
euro võrra kallim
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kui istuda kell 13.10
Viljandist väljuvale Hansa Liinide bussile, maksab täispilet kaheksa ja
sooduspilet kuus eurot.
Kui Tallinnast hakata
sama bussi ja sama juhigagi kell 19.25 tagasi sõitma, on pileti hind
euro võrra kerkinud.
«Hinnadolenevadkonkurentsist kus on rong ja kus on
buss,» sõnas aktsiaselts Hansa Liinid Viljandi regiooni liinitöö osakonna juhataja Kalju Heinleht.
Ta selgitas, et pileti hind
–

sõltub sellest, kui lähedal on
bussi väljumisele rongi ja teiste firmade busside väljumisaeg ning kui palju konkurendid sõidu eest küsivad.
Kui lõunases saginas võib
bussiga pealinna või sealt tagasi suhteliselt soodsalt saada, siis õhtupoolikul kerkib
hindkümne euro lähedale.
«Kui vaadata teisi vedajaid, siis neil on sel ajal samuti kõrgem hind ja viimane
rong läheb näiteks Viljandist
Tallinnakell 17.10. Sealt edasi rongi ju enam konkurentsis
ei ole, on ainult bussifirmad
omavahel,» selgitas Heinleht.
«Rong on bussidele oma doteeritud piletihindadega ikkagi tõsinekonkurent.»
Ta kinnitas, et uute rongide tulekuga on sõitjaid bussi-

des kindlasti vähemaks jäänud. Üks mõjutegur on seejuures pileti hind, sest kui
sõitjal on Elroni kaart, annab
see tubli soodustuse, mille
vastu bussifirmad ei saa.
«Varem olid meie hinnad
veelkallimad, aga uute rongide tulek on neid kõvasti odavamaks teinud,» tähendas ta,
kuid nentis, et lõpmatult bussipilet odavneda siiski ei saa
ja kuskilt tuleb majanduslik
piir ette.
Käesoleva aasta algus tõi
soodustusi juurde ka bussisõitjatele. Kui varem pakkus
mõnibussifirma odavama hinnaga sõiduvõimalust näiteks
alla 26-aastastele noortele, siis
nüüd on vanusepiir tõstetud30
eluaastale. Eakate puhul algab soodustus 60. eluaastast.

Heinleht märkis, et õigupoolest oli neil noortele varem vaid õpilase soodustus,
aga vanusepiir kehtestati jaanuaris.
«Ei teagi öelda, kui alla
see hind läheb. Võib-olla hakatakse mingil ajal hoopis liine sulgema,» arutles Heinleht. «Praegu on ju veel ebaselge, mis saab maikuus, kui
muutub reisirongide sõiduplaan.»
Tema sõnultuleb siis vaadata, kui palju inimesibussidesse jääb, sest sõitjaid ju
kuskilt juurdeei tule ja ühistransport tahab ikkagi autosõidule alternatiivi pakkuda.
«Paraku praeguste bussipileti hindadega inimesedsellest
mugavusest vist ei loobu,» tõdes ta.

Gümnaasiumi direktor on parim tellija
Eestiarhitektideliit valiseelmise aasta parimaks töödetellijaks Viljandi gümnaasiumi
juhi Ülle Luisu.
«Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk on edukalt
seisnud selle eest, et möödunud aastal valminudViljandi
uus gümnaasiumihoone oleks
kõrge ehituskvaliteediga ja
vastaks maja loojate nägemu-

sele,» teatas arhitektide liit

oma pöördumises.
27. veebruarilpeetud arhitektideliidu üldkogul anti välja tänavused teenetemedalid

parimale ehitajale,tellijale ja
publitsistile. Sellega väljendab liit oma tänu Eesti arhitektuuri edendamisse antud
suure panuse eest.
Parim ehitaja oli arhitekt

Jaan Tiidemann, kes on kaheksa aastat juhendanud
kunstiakadeemia esimese
kursuse arhitektuuritudengite ehituspraktikat. Selle tulemusena on valminudomanäoline varjualuste park Pedaspeal.
Parim publitsist oli ajalehe Sirp endine peatoimetaja
Kaarel Tarand. (Sakala)

Kuidas ning millistel alustel sinna liikmeid valitakse?
Raske on öelda, kui palju täpselt hakkab liikmeidolema. Viljandis tegutsevaid seeniorideühendusi arvestades oleks ajutises komisjonis umbes 12 liiget.
Viljandi seeniorideühendusedvalivad oma esindaja nõukotta, igaViljandi volikogus olevaerakonna poolt tuleb üks liige ning
lisaks on neli vabaliiget. Kes tahab vabaliikmeks saada, see avaldab soovi ning sobivadvalitakse välja täiesti subjektiivselt.
Võib juhtudaka nii, etkomisjoni kuulub üle 12liikme.See sõltub sellest, kui palju on vabaliikmeks soovijaid.
Sten Mahov

Ugalalasi on märgatud
Teatri aastaauhindade nominentide seas on mitu Ugala lavastustes tehtud tööd.
Jaanus Laagriküll kandideerib kunstniku auhinnale
Vargamäel etendunud «Vanade janoortega» ning Anija mõisas mängitud «Tokerjatega».
Meespeaosa auhinna kandidaat on Peeter Jürgens tööga
«Vanades janoortes».
Naiskõrvalosaauhind võib
tullaTriinu Meristele osatäitmise eest lavastuses «Sajand».

Meelis Rämmeld kandideerib
meeskõrvalosa auhinnale osatäitmistega «Sajandis» ja
«Utoopia rannikus». Samas kategoorias püüab auhinda uga-

lalane Aarne Soro, kuid töö
eest MTÜ Arhipelaag lavastuses «Tuvi». Salme Reegi nimeline auhind võib oodata Margus Kasterpalu ja Oleg Titovi
lavastust «Arabella».
Auhindade saajad kuulutatakse välja 27. märtsil Tallinna
Linnateatris.

Eesti Loto
otsib võitjat!
Bingo Loto täismängu võit

24 396,80 €

võideti Viljandi Centrumi Selverist
ostetud piletiga
Võidupilet on ostetud 18.12.2013
(pileti nr 1314454739560)
Võidu vormistamise viimane päev on 18.03.2014
Palun kontrollige oma pileteid!

Viljandi gümnaasiumi direktor
Ülle Luisk
ELMO RIIG

Mängi vastutustundlikult. Lisainfo www.eestiloto.ee
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Haigestunuid oli
rekordiliselt palju
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Terviseameti andmetel
on Eestis praegu gripi
kõrghooaeg ning kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste
tõttu vajas möödunud
nädalal arstiabi 5002
inimest, mis on tänavune nädala rekord.
Ameti sõnutsi oli viirusnakkustesse haigestumine Eesti
keskmisest tunduvaltsuurem
Harju-ja Ida-Virumaal, Narvasning Jõgeva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Tartu-ja Viljandimaal.
Enim haigestuvad alla
viieaastased lapsed, kuid haigestunute üldarv selles vanuserühmasmöödunudnädalaga võrreldes ei kasvanud.
Seevastu koolilaste seas täheldati
haigestumuse
43-protsendilist suurenemist.
Vanemaealiste ehk üle
65-aastatehulgas kasvas haigestumus 40 ja täiskasvanute
seas 17 protsenti.
Viljandi tervisekeskuse
juhataja perearst Henn Sepa
sõnutsi on haigestumise kõrgperiood seotud sellega, et
vastukevadet on D-vitamiini
tase inimeste veres madal.
«Inimesed on viirusega hakkama saanud sügisperioodil,
kuid kevadperioodil jääb osa
inimesteimmuunsus nõrgaks
ning seetõttu on ka haigestumisi rohkem kui sügisel,»
rääkis Sepp.
Perearstisõnutsi tabavad
haigused nii lapsi kui täiskasvanuid ning nakatumises
mängib suurt rolli see, kui tihedasti inimestega kokku
puututakse.
«Korrektne oleks öelda,
et praegu on viirushaiguste
kõrghooaeg. Põhiliselt on
hingamisteede viirused: köha, nohu ja kurguvalu. Seevastu seedevaevustega inimesi on suhteliseltvähe,» kõneles perearst.
Viljandi tervisekeskuses

Et käes on gripi kõrghooaeg,
võib Viljandi tervisekeskuses
perearstide

juurde pääsemist

oodata tavalisest rohkem inimesi.
MARKO SAARM
töötab umbes pool Viljandi
perearstidest. Küsimusele,
kas praegu on nende uste taga järjekord, vastas Sepp, et
kui arst oma tööb planeerib
ning vastuvõtule registreerib,
ei tohiks uste taga tunglemist
olla. «Meil on seitse perearsti ning kõik need, kellega mina töötan, on praegu õnneks
terved. Seega lisakoormust
nende arvelt eiole.»
Henn Sepp prognoosis, et
viiruste hooaeg raugeb aprillikuus, kui ilmad on soojad
ning päikest paistab rohkem.
«Mina kutsuksin inimesi
üles kasutama C-vitamiini:
täiskasvanud inimeseletuhat
ühikut päevas ning lastele
600 ühikut päevas,» lausus
Sepp. «Viibida tuleks värskes
õhus ning vältidaköhivate ja
tatistavate inimestegakokkupuutumist, sest siis on haigestumistka vähem loota.»
Viirused on perearsti sõnutsirohkem liikvel enamasti sügisel ja talvel. «Oleneb
ka sellest, kui intensiivselt
gripp kusagil välisriigis levib. Kui see hakkab Euroopas levima, siis kuu aja pärast jõuab Tallinna japaari
nädalapärast väiksematesse
kohtadesse,» lausus Henn
Sepp ning lisas, et praegu
maapiirkondadesse viirused
levida ei jõua, sest kevad tuleb enne peale.

Raamatukoguhoidj ad
tunnustasid parimaid
Eesti raamatukoguhoidjate
ühing andis aasta parima
noore raamatukoguhoidja
tiitli Viljandi linnaraamatukogu töötajale Veronika
RaudseppLinnupuule. Parima maaraamatukoguhoidja
tiitlipälvis Merike Rang Vastemõisast.
Esimest korda välja antudparima noore raamatukoguhoidja auhinnasai Veronika Raudsepp Linnupuu eelkõige viktoriinisarja «Kultuurikonks» algatamise eest.
Juba teist hooaega lõpetama valmistuvale«Kultuurikonksule» on Viljandi linnaraamatukogu kõrval õla alla
pannud ajaleht Sakala jaViljandigümnaasium. Eelkõige
noortele mõeldud viktoriini
küsimused põhinevad kultuuriväljaannetes jaSakalas
ilmunul.
«Eestis tehakseküll viktoriine ja mänge, kuid nii suurt
võrgustikku, kui on meie

«Kultuurikonksul», eiole kusagil mujal,» ütles Raudsepp
Linnupuu. «Teise hooaja viimane voor ongi parasjagu
käimas. Mis saab järgmisel
aastal, sedaveelarutame.»
Vastemõisa raamatukoguhoidja Merle Rang saiauhinna selleeest, et on alatiolnud
aktiivne kogukonna liige ja
oma piirkonna elanike raamatukogu jakirjanduse juurde toomiseks endast parima
andnud. Ta on tubli projektikirjutaja ning tema algatusel
käivad raamatukogu juures
koos laste joonistusring,

naisansambel jakäsitööring.
Eesti raamatukoguhoidjate ühingpidas tähtsaks märgata jatõsta esile raamatukoguhoidjaid ning tunnustadaraamatukogudes aasta jooksul
tehtut. Ajakirjandusauhinna
pälvis Mart Juur,kes kirjanduse tutvustamise kõrval populariseerib oma saadetes ka
raamatukogusid. (Sakala)

Neljapäeva õhtul Suure-Jaani vallavolikogu istungil vastu võetud otsuse kohaselt moodustatakse Suure-Jaani gümnaasiumi põhikooliosast ning
Kildu, Sürgavere ja Tääksi põhikoolist uus põhikool. Uuele koolile nime andmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.
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Tääksi kandi inimesed
kardavad koolireformist
külatühjendajat
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Suure-Jaani vallavolikogu otsuse põhjal moodustatakse 1. augustiks Kildu, Sürgavere ja
Tääksi põhikoolist ning
Suure-Jaani gümnaasiumi põhikooliosast uus
põhikool.
Üleminekuajal jäävad Kildus,
Sürgaveres ja Tääksis tööle I–
VI klass. Suure-Jaani gümnaa-

sium jätkab tegevust munitsipaalgümnaasiumina, kus antakse õpet X–XII klassile,
Olustvere põhikool jääbreformist puutumata.
Kõikide koolide hoolekogud olid neljapäeval peetud
vallavolikogu istungiks munitsipaalkoolide ümberkorraldamise eelnõu kohta esitanud
oma arvamuse, mis põhimõtteliselt pooldas koolide jätkamist
senisel kuju.
Ettekandega Tääksi põhikooli edasitegutsemise poolt
esines volikogu liige Jüri Sulg.
Tema sõnul kardavad Tääksi
kandi elanikud, et seal võib
nüüd elu välja surra. «Vallavalitsuse eelnõu seletuskirja on
kirjutatud, et eesmärk oleks

Tääksis neljaklassiline kool.
Sellisel juhul jääks Tääksikooli kaheksa õpilast. See ei ole
enam kool. Siis ei ole ka elu
enam,»rääkis Sulg.
Et Olustvere ja Viljandi on
temakodukohast Aimlast võrdsel kaugusel ning Suure-Jaani
veelkaugemal, tähendabmuudatus Sule väitel laste liikumist Viljandi koolidesse. «Seda on paljud vanemad öelnud,»
sõnas ta.
Lisaks on Tääksi põhikool
selles piirkonnas ainuke asutus. «Põhikool, raamatukogu,
arstipunkt jaspordisaal,» loetles Sulg funktsioone, mis on
kõik ühes majas esindatud.
Volikogu istungile oli tulnud viie lapse isa ja kultuuriakadeemiarahvusliku ehituse
lektor Priit-Kalev Parts, kes
elabsamuti Aimlakülas. Tema
oli üks Tääksi kandi inimeste
allkirjade kogumise aktsiooni
algatajaid. Põhikoolisäilimise
poolt anti pöördumisele 83 allkirja.
«Meile on tõmbekeskus juba niikuinii Viljandi. Kui ma
otsustan, kuhu kooli ma oma
lapsed panen, on ratsionaalne
pannanadühte suunda.Ja tõenäoliselt on see suund nüüd
Viljandi,» rääkis Parts.Ta lisas,
et paljud lapsevanemad mõtlevad samamoodi.

TÕNU

AAVASALU,
Suure-Jaani
vallavanem
See otsus, mis nüüd tehtud
sai, annab tulevikuks rahu ja
kindlustunnet. Meie väiksemadpõhikoolid olid juba pikemataega hirmul, mis saab.
Kõikide piirkondade puhul
jääb eesmärgiks lasteaed ja
kool säilitada. Ma arvan, et

Veel enne hääletamist palus sõna Sürgavere elanik Vahur Vingisaar, kes kutsus volikogu liikmeidüles enne eelnõu
vastuvõtmist seda kogukondadele tutvustama. «Viisakas ja
demokraatlik oleks see, kui me
teise lugemise katkestaksime
ega laseks laia kaarega kogukondade peale. Mitte ei mängi,
vaid olemegi demokraatlik
vald ja seletame otsuse tagamaid,» ütles ta.
Tääksi kandi inimeste ja
Vingissaare pingutustest hoolimatavõttis vallavolikogu sea-

see on mõistlik otsuskõikide
kogukondade jaoks.
Igas asutuses peavad olema spetsialistid: direktor, õppejuhataja, majandusjuhataja ja huvijuht, aga väikestes
kohtades ei olnud meil võimalust neid pidada. Peab
lootma, et leiame põhikooliastmele hea juhi, kes suudab jätkata koolitööd eri
kohtades kokkulepitud astmetes. Eri õppekohtadesse
jääb kindlasti vastutav inimene 0,3, 0,4 või mingisuguse muu koormusega.

duseelnõupärast teist lugemist
11 poolthäälega vastu. Eelnõu
vastu hääletasidkolm volikogu
liiget: Jüri Hansen, Jüri Sulg ja
Romeo Mukk. Kaks liiget jäid
erapooletuks.
30. jaanuaril esitletud eelnõuga võrreldesoli tehtud mitu olulist muudatust. Tookord
oli õhus, et Suure-Jaani gümnaasium võiks olla riigigümnaasiumi õppekoht.Samuti pidi Olustvere põhikool olema
üks loodava ühendkooli õppekohtadest. Tollaleelnõu esimene lugemine katkestati.
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Volikogu lükkas krossiraja
vastaste vaide tagasi
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Karksi vallavolikogu lükkas neljapäeva õhtul tagasi Mäeküla elanike
avalduse, millega nood
vaidlustasid Vana-Virite
maaüksusele kavandatava krossikeskuse detailplaneeringu algatamise.
Volikogu otsustas pärast tulist
arutelu ning Mäeküla elaniku
Liivi Jõe suulise pöördumise
ärakuulamist, et vaiet ei saa
menetluse käesolevas etapis
arvestada mitmel juriidilisel
põhjusel. Peamine, millele otsuses viidatakse, on see, et vaide esitajatelpolnud selleks õigust, sest detailplaneeringu algatamisega iseenesest ei ole
nende õigusi rikutud.
Vallavanem Arvo Maling
avaldas arvamust, et volikogu
toimis õigesti, sest detailplaneeringu menetluse läbitegemine on nii arendaja kui tema
vastaste huvides. «Menetluse
käigus saavad mõlemadpooled
oma seisukohad lõpuks korralikult lahtirääkida. Nüüdalles
läheb jutuks,»rõhutas ta.
Kuue talu elanikudesitasid
18. detsembril vallavolikogus
algatatud detailplaneeringule
vaide tulenevalt kartusest, et
selle protsessi kaudu seadusta-

Detailplaneeringu vaide tagasilükkamise poolt hääletas kaheksaKarksi vallavolikogu liiget, peamiselt Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad. Teiste seas jälgis hääletust kõrvalt vaidlusaluse krossiraja üks lähedasemaid naabreid Liivi Jõe (paremal).
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takse nende naabrusesse mullu väidetavalt ebaseaduslikult
rajatud motokrossirada. Objekt
on neileaga vastuvõtmatu, sest
sealtkostev mootorimüra häirib neid.

Vana-Virite maaüksuse peremees Aivar Moks on varem
Sakalale öelnud, et tema firmale kuuluval maa-alal eioleebaseaduslikkukrossirada. Nimelt
olevat ta seni seal üksnes tiigi

kaevamisest üle jäänud pinnast laialivedanud ningkuhjade vahel oma lõbuks krossi
sõitnud. Küll aga on ettevõtja
kinnitanud, et tulevikus onkavas kõnealusesse paikarajada

korralik keskus, mis oleks
meeltmöödaeeskätt neilekrossisõidu harrastajatele, kellele
lähikonnas olemasolevadkrossirajad on liiga ränga pinnavormiga.

Kaitseala
laienemine
võib vaidlust
mõjutada
Vabariigi valitsus kiitis neljapäeval heaks kaitse-eeskirja, millega Tarvastu ja
Karksi valla territooriumil
asuvat Muti maastikukaitseala laiendatakseMäeküla järvekaitse alla võtmisega.
Esialgu pole teada, mil
määral võib äsjane otsus
hakata mõjutama Vana-Virite maaüksuselekavandatava motokrossikeskuse detailplaneeringu menetlust.
Samas on kahe teema põimumine üsna tõenäoline,
sest veekogu asubkrossirajastpelgalt mõnesaja meetri kaugusel. Kohalike elanike väitelkostab motokeskusest jubapraegu üsna sageli mootorite müra ja see ei
pruugi olla kooskõlas kaitsealalkehtivate reeglitega.
Mutimaastikukaitseala
oli seni 90,8 hektari suurune ning pärast laiendamist
on selle pindala 157,9hektarit.
Otsuses
märgitakse
muu hulgas, et Mäeküla järve elustik on keskmisest
mitmekesisem nii planktoni, taimede, põhjaloomade
kui kalastiku poolest. Kaitsealustest liikidest on seal
kaks vesiroosiliiki ning mitu kahepaikset ja nahkhiirt.
Eelmise aasta märtsis
võeti vastu uus looduskaitseseadus, mismuudabkaitsealade loomise senisest
avatumaks ja põhjendatumaks. 2013. aasta vältel
uuendati 16kaitseala reegleid ning see protsess jätkub käesoleval aastal.
(Sakala)

Arvo Maling: Karksi vald on elamiseks endiselt hea koht
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Karksi vallavanem Arvo
Maling loodab, et Mäekülas Vana-Virite krossiraja asjus tekkinud terav
vastasseis leiab detailplaneeringu arutelu käigus leevendust.
Ta rõhutab, et seda kõike tehakse kogukonna kaasamiseks,
ja lisab, etKarksi vald on endiselt elamisväärnepaik, kus kõigi elanike arvamust tähtsaks
peetakse.
Karksi vallavolikogu lükkas
neljapäeval Mäeküla elanike
vaideavalduse tagasi. Vallavanem Arvo Maling, mis edasi
saab?
Volikogu ei võtnud elanikeltõigust krossiraja vastu vaielda.
Seni onküsimus olnud puhtalt
juriidikas: ilmnes, et avalduse
esitajate õigusi eiolnud detailplaneeringu algatamisega riivatud. Aga riive võib tekkida,
kui planeering võetakse vastu
japannakse avalikulearutelule. Siis saavad nad oma ettepanekuid teha.
Detailplaneeringu tegemine ongi oma loomult kogukonda kaasav protsess. Vana-Virite
maaüksuse omanik, osaühingV
Kolonn on pöördunud vallava-

litsuse poole palvega algatada
krossikeskuse detailplaneering
ja meil polnud ühtki nähtavat
põhjust, miks see tagasi lükata.
Volikogu määras kindlaks tingimused, mida detailplaneeringus jälgida tuleb. Muu hulgas
peab arendaja tegelema tolmujamüraprobleemiga.
Küla elanikud eesotsas Sambla taluperemehe Andres Liinatiga on Sakala
veergudel kritiseerinud valda selle
eest, et detailplaneeringu tingimused ei nõua keskkonnamõjude hindamist.Kas see
nõue tuleks teie
arvates ikkagi sisse kirjutada?
Et tegemist on väga
pingelise vastassei- Arvo Maling
suga, siis oleks
mõistlik jah.See aitaks pingeid maandada. Aga
see on volikogu, mitte minu otsustada.
Seni on põrkunud kaks väidet. Ühelt poolt ütlevad protestijad, et Vana-Virite talu
maadele on juba krossirada
valmis ehitatud ehk tegu on
ebaseadusliku rajatisega. Teisalt väidab arendaja Aivar
Moks, et tegu on lihtsalt sel
kombel ladestatudpinnasega
ja see pole veel kaugeltki ra-

jatis. Öelge teie, kas seal on
toimivkrossirada või ei ole.
Probleem ei ole ju tegelikult
rajas, vaid selles, et sealsõidetakse mootorratastega. Tüli
põhjus on müra. Ja see on tõsi
küll, et sealsõidetakse.Kas sõidetakse mööda maatulunduslikkumaadvõi spetsiaalset rada, eioska mina hinnata.
Muu hulgas on väidetud, et
krossiraja juurde
kuuluvad hooned
või vähemalt mootorrataste teenindamiseks mõeldud
hall pandi püsti
ebaseaduslikult
ning vald andis
võimaluse need tagantjärele seadustada. Kas see vastab tõele?
Kui Vana-Viritel algas tiigi kaevamine,
käis vallavalitsuse
ehitusinsener mitukorda kohal. Toona väitis omanik, et
hakkab lisaks vana elumaja renoveerimiselekuuri korrastama. Hiljem selgus, et tegelikult
ta lammutaskuuri maha ja pani selle asemele püsti tunduvalt suurema hoone.
Kuidas te reageerisite?
Ütlesime, et nii need asjad
käia ei tohi, ning kohustasime
omanikku projekteerimistingimusi vormistama. Järgmiseks

taotles ta ehitusluba. Nüüdseks on see väljastatud ning
käib hoone vastuvõtmine.

Nii et ikkagi tagantjärele aeti
asi korda.
Ma ei oska öelda, kas siis, kui
meie ametnik sekkus, oli hoonest valmis ainult vundament
või oli see juba katuse all. Selge on aga see, et vallavalitsus
on hoidnudkätt pidevalt pulsil
ja suunanud omanikku asju
seaduse järgitegema.
Kas masaan õigesti aru, et
tiigi kaevamisest tekkinud
pinnase ladestamisel, mida
külarahvas peab krossiraja
ehitamiseks, ei täheldanud
valla ametnikud midagi sellist, millesse nad oleks pidanud vajalikuks sekkuda?
Nad sekkusid! See, et me praegu tegeleme detailplaneeringuga, ongi vallaametnike ettepanek. Tahame, et krossirataste kasutamine selles kohas
saaks detailplaneeringu protsessis üksipulgi ümbruskonna
rahvaga läbi arutatud, ja selle
poole me nüüd liigumegi. Pingutame selle nimel, et saada
vastaspooled ühelaua taha.

Neljapäevases Sakalas ütles
Andres Liinat Karksi valla
kohta kaunis ränki sõnu. Näiteks manitses ta, et teie territooriumileei tasu kolida, sest
tegu olevat omavalitsusega,

kus võim jätab hättasattunud
elanikud toeta. Mida vastate?
Ma ei saa märkimata jätta, et
Karksi vallale on AndresLiinat
üksnes kinnisvara omanik, mitte elanik, sest ta pole endmeie
registrisse kandnud ega maksa
siia omamakse. Aga see selleks.
AndresLiinat soetasKarksi valda maad 2005. aastal. Samal ajal käis üldplaneeringu
koostamine, kus oli hulk avalikke arutelusid. Ta oleks võinudneilosaleda.
Üldplaneeringus on ette
nähtudelamutealad, millepuhul võibekstra eeldada, et vald
kaitseb sedapiirkonda kui just
nimeltelamiseksmõeldudkohta. Me pole tahtnudkogu valla
territooriumilseada väga rangeid piiranguid, sest see võiks
tõkestada ettevõtluse arengut.
Oleme jätnudinimestele vabaduse otsustada, mida nad tahavad teha. Muidugi tähendab
see, et volikogu kanda on suur
koorem, sest ta peab vajaduse
korral vahemeheks olema.
Tegelikult on Karksi vallas
siiski hea elada. Siin arvestatakse inimestega. Aga igal asjal on kaks poolt ning vald
peab mõlematarvesse võtma.
See, mis praegu toimub, on
lihtsalt väga inetu. Andres Liinat ei ole andnud võimalust
kompromissi otsida, vaid on
võtnud väga jõulise ründava
positsiooni. Pärast detailplaneeringu algatamist pani ta

kõik rattad käima, et motokeskuse rajamise vastu võidelda.
Asjasse on kaasatud advokaadid, maavalitsus, riigikogu liikmed ja nii edasi. Ma ei imestaks, kui järgmisena helistab
mulle jubapresident.
Asi pole ju ainultLiinatis. Tema on Tartu ülikooli kantslerina lihtsalt kogenud ja tuntud nägu, aga temaga sama
meelt on vähemaltkümne talu inimesed. Väikese valla
kohta on see suur hulkinimesi. Nad on tõepoolest solvunud
ja tunnevad, et neile on liiga
tehtud. Mida te kavatsete teha,
et nende muret leevendada?
Kaasame nad detailplaneeringu arutellu. Volikogu kuulab
mõlema poole seisukohad ära
jalangetab otsuse.
Kas võite kinnitada, et valla
võim jääb selles vaidluses lõpuni objektiivseks ega ole mõjutatudmingitest seniavalikkusele teadmata asjaoludest?
Otsus on nende 15inimesekäes,
kes kuuluvad vallavolikokku.
Öelda, et nad on kellegi lõa otsas või neil pole haldussuutlikkust, on alatu ja solvav. Mis teha,
kui üks volikogu liikmetest on
kahekordne ja teinekolmekordne Eesti motokrossi meister?
Nad on rahvapoolt valitud ning
nende kohus ja õigus on oma
tõekspidamiste järgi ja seadusi
arvestades otsuseid langetada.
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Valgamaa loeb!

Maakonnalehe Valgamaalane juured ulatuvad 1907. aasta jaanuari, kui
ilmus lehe eelkäija Sõna. Leht on aja jooksul korduvalt nime vahetanud
ning alates aastast 1988 kannab nime Valgamaalane. Ajaga koos
arenedes oleme tänaseks Valgamaa uudiste ja arvamuste sõltumatud
vahendajad,kommenteerijad ning analüüsijad nii paberis kui ka digilehes.

Otsime oma meeskonda
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lisahüvesid

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata 14. märtsiks 2014

aadressil sirli.homuha@valgamaalane.ee. Info tel 508 9403.
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Ühinenud Ajalehed AS on meediaettevõte, mille
põhitegevuseks on suuremate Eesti maakonnalehtede PärnuPostimees, Sakala,Virumaa Teataja,
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Ühinenud Ajalehed AS kuulub meediakontserni
Eesti Meedia.

Viljandi, Vaksali 11
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KAUBALISA 11. ja 18.märtsil

Kinnitusvahendid, mis aitavad
hoida teie vara väärtust!
Sobiv kinnitusvahend on väike, kuid oluline
investeering, et tagada detailide või ehitise
kvaliteet javastupidavus.
Tavalised tsingitud kruvid ja poldid ei sobi
välistingimustesse, sest muutuvad mõne
aastaga kasutuskõlbmatuks ja kahjustavad
kinnitatud detaile.

Kinnitusvahendite hulgija jaemüüja Janere OÜ
pakub tooteid neile, kes soovivad, et
nende vara väärtus püsiks ning edaspidine remondi-ja hooldusvajadus
oleks minimaalne. Valikus on roostevabad ja happekindlad kinnitusvahendid, samuti eripinnakattega
kinnitusvahendid, kus peale tsingikihi on lisatud keraamilise ühendi
kiht, näiteks Ruspert ja Nano.

Sama lugu on aasta ringi õues seisva
aiamööbli, terrasside, lastemänguväljakute
ja muude rajatistega. Need kestavad pikalt,
kui ehitades või paigaldades on kasutatud
eripinnakattega kinnitusvahendeid.
Ka vannitoamööbli ja -furnituuri ning
hoone veesõlme juures, mis sageli asub
keldris ja võib oksüdeeruda nii seest-kui
väljastpoolt, on mõistlik kasutada roostevabasidkinnitusvahendeid.
Kuna happekindlad kruvid ja poldid ei
oksüdeeru ega muuda värvi isegi merevees, siis kinnitused ei purune ja detaili
pinnakatte välimus ei halvene korrosiooni
tagajärjel.
Veesõidukite, paadi-ja ujumissildade ja
mootorsõidukite lisavarustuse kinnitamisel
on meie ilmastikus ainuõige happekindel
kruvi, polt või neet.

Kindlasti tuleb kasutada sobivaid kinnitusi
välistingimustes, kus detailid puutuvad
pidevalt kokku niiskuse, vee ja happelise
keskkonnaga, näiteks mereveega.

NÜÜD KA MULGIMAAL PUIDU 17A, VILJANDI
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Tänapäeval on paljudes majades saun ning
sealgi on põhjanaabrite eeskujul soovitatav
kõigi metall-ja puitdetailide kinnitamiseks
kasutada roostevabasid kruvisid ja polte.

?

Janere OÜ valikus on üle 15 000 toote.
Peale poltide, mutrite, naelte, seibide,
kruvide, armatuurvõrgu, ankrute, keermelattide janeetide on sortimendis happekindlad trossid, ketid ning sinna juurde
kuuluvad kinnitustarvikud. Kõik tooted
on müügil lahtiselt ehk osta saab ühe
või näiteks üksteist kruvi. Meie töötajad
aitavad leida sobiva kinnitusvahendi
justkliendi vajadustest lähtuvalt.
Janere OÜ on 1995. a loodud Eesti
ettevõte, mille tooteid müüakse hästi
varustatud ehitusmaterjalikauplustes
üle Eesti. Esinduskauplused asuvad
Tallinnas Ülemistel ja Forelli tänaval,
Tartus, Pärnus, Viljandis ja Narvas.
Ettevõte tehasekauplus on Harjumaal
Vatsla külas, kus toimub pakendamine
jaasub valmistoodangu keskladu.
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Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

4. märtsil kell 17 korraldab Karksi kultuurikeskus vastlamürgli.
Et lund ei ole, ootavad
inimesi saalides batuudid, liumägi ja
muud üllatused.

TOPELTKLASSIKA

Lavastaja sooviks kuldkalakeselt
peaosaliste eneseületamist
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Lavastaja Üllar Saaremäe (paremalt teine) põleb ja särtsub. Tema soov on viia näitlejad (vasaAndres Lepik, Meelis Rämmeld ja Aarne Soro laval kõrgustesse, kus nad veel olnud pole.

kult)

Rakvere teatri kunstiline juht Üllar Saaremäe
lavastab Ugalas tuntud
inglise näitekirjaniku Tom
Stoppardi näidendit «Rosencrantz ja Guildenstern
on surnud», mis jõuab
publiku ette 15. märtsil.

«Kertu» meelitas Sakala keskuse päevasele seansile seni
suurima arvu publikut. ARHIIV

Väärtfilmid

Viljandis
Tiiu Norden

kultuuritarbija

Üllar Saaremäe, Ugalast Rakvere teatrit juhtima lahkusite
juba ligi kakskümmend aastat tagasi. Kas praegu siin
töötades väike nostalgia ka
hinge poeb?

Rakvere teatri kunstiline juht
sai minust 1996. aastal, nii et
Viljandist olen ära olnud 18
aastat. Mängisin siiski veel
paari aasta jooksul neid rolle,
mis mul Ugala repertuaaris
olid, ja käisin siin ka külalisetendustega.
Nüüd, kui ma Viljandisse
üle nii pika aja lavastama tulin, nostalgiast tõepoolest ei
pääse. Meenub, kuidas tulin
mäest üles teatrimajja, väike
poeg Karl Robert kelgu peal.
Tuttavad on ka pikad linoleumised koridorid ja muidugi
paljud inimesed, kes töötasid
juba sel ajal siin.
Mida teiepoeg praegu teeb?
Õpib Viljandi kultuuriakadeemias näitlejaks. Olime tema
ema Tiina Mälbergiga mõlemad Kalju Komissarovi õpilased, nüüd on järgmine põlvkond uuel ringil.
Tütar Mariin Ingriin õpib
veel gümnaasiumis ja otsest
teatripisikut ei näi tal olevat.
Eks tal ole veel natuke aega
mõelda ka.
Olete öelnud, et teil on näidendiga «Rosencrantz ja Guildenstern on surnud» mingi
veider side. Mis side see selline on?
Tavaliselt on nii, et kui oled
näidendi lavastanudvõiselles
mänginud, nagu mina mängisin «Rosencrantzis ja Guildensternis», siis see materjal
sind enam ei kummita. Saad
sellega naguühelepoole, oled
sealsed küsimused enda jaoks
ära lahendanud.Läks aga nii,
et kui Hendrik Toompere ligi
kümme aastat tagasi Rakveres
selle näidendi minu palvel lavale tõi, mängisin seal Rosencrantzi ja pärast jäi see tekst
mindikkakummitama. Tahtsin
selle juurde tagasi tulla, ja juba lavastajana.
«Rosencrantz ja Guildenstern on surnud» pakub näitlejatele suurepäraseid rolle. Arvan, et leidsin kontseptsiooni,
midapole ilmseltveelkordagi
kasutatud. Usun, et see on väga lahe võtmestik, mille ma väl-

LAVASTUS
Tom Stoppard, «Rosencrantz ja Guildenstern on surnud»
•

•

•

Lavastaja Üllar Saaremäe (Rakvere teater)
Kunstnik Kristi Leppik
Osades Meelis Rämmeld, Aarne Soro, Andres Lepik, Andres Tabun, Carita Vaikjärv,
Janek Vadi, Margus Vaher, Oleg Titov, Tanel
Ingi, Triinu Meriste ja
Vallo Kirs
Allikas: Ugala

ja mõtlesin jamidamööda me
liigume. Aga ma hea meelega
praegu rohkem ei räägi, jätan
selle publiku avastada.
Lihtne see tekst just ei ole.
Stoppard on äärmiseltintellektuaalne kirjanik, aga julgustuseks ütlen, et oleme püüdnud
saavutada kergust ja see on
meil ka õnnestunud. Publik ei
pea istuma saalis ja kuulama
tundide kaupa filosoofilisi
arutlusi.
Alati on võimalus valida,
kas lavastada näidend ülitõsiselt või püüelda mängleva kerguse poole. Viimasel juhul on
sedalihtsam vastu võtta.
Ma ei ole teksti lihtsustanud, kuigi mingeid kärpeid
olenteinud.

Kuna Stoppardi näidendi
peategelased onkaks «Hamleti» kõrvaltegelast, siis on see
kodumaal ülipopulaarne. Brittidel on ju «Hamlet» emapiimaga veres jakoolis risti-põiki
läbivõetud nagumeil «Tõde ja
õigus». Usun siiski, et «Hamlet» onka Eestis tuntud ja teatud.Kindlasti trükimekavalehele selle lühikokkuvõtte, et
inimesed saaksid mälu värskendada: mis siis ikka tegelikult juhtus seal Helsingöri lossis?
Kui lasete oma unistustel vabalt lennata, siis mida te selle
lavastuse puhul kuldkalakeselt sooviksite?
Ma loodan väga, et peategelaste tandem Meelis Rämmeld ja
Aarne Soro juba ongi uhkelt
teel minu unistuse täitmise
poole. Ootan neiltkõrgpilotaaži. Mehed on suurepärases vormis. Püüan jõuda proovidega
selleni, et nad iseennastületavad. See oleks kvalitatiivne hüpe neile endale ning minu soov
japalve kuldkalakesele.
Ka ülejäänud trupp on paigas. Kolmandat peaosalist
mängib hiilgavas vormis Andres Lepik.
Kui veelkuldkalakese poole pöörduda, siis tahan, et saavutaksime peaosalistega filigraanse, sõnatäpse, pausitäpse
ja samas improvisatoorse esi-

tuse.
Olen mingeid liine võrreldes Stoppardigarohkem välja
toonud, võtnud isegi mõnin-

gaid monolooge otse «Hamletist». Olen liikunudStoppardiga veidirohkem Shakespeare'i
enda poole. Kes tekste teavad,
võivad üllatuda.
Rohkem, kui me teinekord arvatagi oskame, räägib lavastuse kohta kunstnikutöö. Kas
see on ajastutruu või ajate läbi teksade ja kipsrombidega?
Kunstnikutöö teebKristi Leppik. Lavakujundus ja kostüümid on ikkagi ajastu maiguga,
kuigi veidi pööratud. Päris alguses ei olegi aru saada, mis
ajastust need poisid on, aga
samm-sammult
hakkame
mõistma, millisesse aega see
lugu triivib.
Nii et kujundus on suhteliselt klassikalises võtmes.

Ugala on väljapaistev teatrijuhtide kasvulava. Teie ise
läksite siit Rakverre, Elmo
Nüganen läks Linnateatrisse.
Ka Draamateatri peanäitejuht Priit Pedajas on töötanud Ugalas. Kõik te saate
suurepäraselt hakkama, ainult meie siin oleme hädas ja
kurvad. Mis teie meelest selle
põhjus on?
Eks ma ole aastate pikku Ugalat jälginud japöialt hoidnud,
et lõpuks hakkaks hästi minema. Iga uue tandemi tulekuga
on olnudlootus.
Usun, et asi ei ole kunstilises tasemes. Kipun arvama, et
Viljandis ei ole suudetudvälja
murda nõukogudeaegsest hoiakust. Nii Viljandi kui Rakvere

on professionaalse teatri jaoks
üliväikesed. Meie oleme läinud seda teed, et sõidame väga
palju ringi: ligi 40 protsenti
etendustest anname mujal ja
mitte ainult linnades, vaid ka
maakohtades, kuhu teatrid tavaliselt ei lähe.Oleme üles otsinud suuremate keskuste rahvamajad üle Eesti.
Soovitan ka Ugala uuel
juhtkonnal mitte loota sellele,
et publik muudkuituleb ja tuleb.Sellelelootesei olevõimalik ellu jääda.
Ugalas on praeguseks juba
aegunud suur lava, mis läheb
peatselt remonti.Sellelava tarvis ehitatud dekoratsioonidon
nii suured, et neidei olevõimalik kuhugi mujale viia. Juba
uue lavastusega tööd alustades
tuleks mõelda, et sedaei tehta
ainult oma maja, vaid ka ringsõitude jaoks. Tean, et gastrollidel käia on tüütu ja väsitav,
aga muudmoodipublikut eikogu.
Kui enamik rahast läheb
maja kütmise peale, siis millega sa ikka välja saad tulla, isegi kui trupp on heas vormis.

«Rosencrantz ja Guildenstern
on surnud» etendub Ugala
suures saalis, teineesietendus on Rakveres. Kuidas te
sinna ära mahute?
Kristi Leppik tegigi kujunduse
Rakvere teatri lavamõõtude
järgi. Mis tähendab seda, et
mahume ka Endlasse, Võru
Kandlesse japaljudesse muudessesaalidesse.

Kolisin Tallinnast Viljandisse pisut ülekümne aasta tagasi. Pealinnas oli minu suur kultuurimagnet kino, kus harjusin käima juba
koolipõlves. Nägin ära sellisedfilmid nagu«Päikesepaistelise oru serenaad»
Sonja Heniega ja «Suur
valss»MilizaKorjusega. Televisioon tuli hiljem.
Viljandis kohtusinpeaaegu olematu kinoeluga.
Rubiin küll tegutses, aga oli
kõle. Häid filme siiski vaatasin.
Tore, et Männimäel
praegu filme näidatakse.
Minule valmistasagaainus
kord, kui seal kinos käisin,
pettumuse: saalitulironida
mööda treppi, pilt oli udune jaheli liiga vali.
renoveeriti
Lõpuks
Sakala keskus. Tuli uus
juhtkond ja kolmapäeviti
hakatinäitamakvaliteetfilme. Minu suureksrõõmuks
ka päevasel ajal, kell 11.Minu eas inimestele onsee väga sobiv, sest talvel pole
tahtmist pimedas liikuda.
Jaanuaris anti kaasa
isegi küsitlusleht, kuhu võisin oma soovidkirja panna.
Kolm minu soovitud filmi
linastuski veebruaris!
Nüüd tahan pöörduda
oma eakaaslaste poole ja
kutsuda neid kolmapäeviti
kell 11 Sakala keskusse.
Kui jaanuaris vaatasin
Eesti filmi «Kertu», oli saalis umbes 50 inimest. 12.
veebruaril olisisukat jaerilaadset linateost«Kohutav
ilu» vaatamas poole vähem
rahvast. 19. veebruaril linastunud Euroopa kinode
publikumagnet «The Broken Circle Breakdown»,
mis valitika Pimedate Ööde festivalil publiku lemmikuks, meelitaskohale vaid
13 naist. Mulle andis see
film elamuse, mis jääb mällu pikaks ajaks.
Sakala keskuse kiituseks ütlen, et lõpuks on ka
heli korda saadud (varem
oli see liiga vali). Jakinopileti ettenäitaja saab pisut
soodsamalt einestada keskuse kohvikus.
Häid filme on tulemas
ridamisi.
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Porine
debüütlend
inglitiivul
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Hull sumin. Nagu oleksin maailma suurimasse
herilasepessa sattunud.
Võistlejad putitavad oma
võrre, keerates gaasi
peale ja siis jälle maha.
Mina pole pilli, millega
varsti rajale lendan, veel
oma käega katsunudki.
Sõitmisest rääkimata.
Kõlaritest kostab muusikat,
grill tossab, rahvast üha koguneb. Võistluspaigas Abja-Paluoja külje all on olemas kõik
meluks vajalik. On 23. veebruari hommik ja kohe-kohe on algamasAbja kuivati talvesõit.
Pargin auto sõnnikuhunniku kõrvale ja vahetan saapad
kummikute vastu. Suman läbi
poriregistreerimislaua juurde.
Sealpistetakse mullekätte paberileht, mis ootab mu allkirja.
Põhimõtteliselt olen nõus sellega, et kui peaksin täna näiteks teise ilma kihutama, pole
mul süüdistada kedagi peale
iseenda.
Motospordi ohtlikkus hakkab mullevaikseltkohale jõudma vaevalt, et keegi enne kabevõistlustelosalemist selliste
tingimustega nõustuma peab.
Andsin võrrile sõrme eelmiseaasta lõpul, kuikäisin Abjatehnikaringist lugu tegemas.
Läksin sinnatõtt-öelda väikese
tagamõttega, et äkki saab ühtlasi korda teha vanaonu Riga,
mis aastaid garaažis oli konutanud.Sõrme andmine lõppes
õlistekätega. Jatulebtunnistada, et seniajani saavad mu
käed umbes kord nädalas määritud.
Et isiklikku sääreväristajat
ei õnnestunud mul talvise
võistluse ajaks veel sõiduvormi ajada, lubas juhendajaTar–

mo Raba lahkelt enda omaga
sõita. Seda enam et võistluse
korraldajana eioleks tal nii või
naa mahti igas klassis kaasa
lüüa.
Leppisime kokku, et mina
viin Raba oranži püssi rajale
show-klassis.

Mootorratturi naeratus
Kaks päeva enne võistlustkostüümilaenutusestpotsataja või
mõne muu pehme tegelase kesta rentimise plaan läks vett vedama, sest pood oli läheneva
vabariigi aastapäeva tõttu suletud. Käisin läbi kaltsukast,
kust leidsin veidra ürbi, millele ei osanud isegi nime anda.
Aga et selle õlgadel olid valged
suletutid, nägin vaimusilmas
juba ka inglitiibu. Mõeldud,
tehtud.
Kõlaritest teatatakse, et
peagi algab rajaga tutvumine.
Nüüd oleks vist küll viimane
aeg ka võrriga sina peale saada. Tarmo Raba näitab ära siduri, piduri ja gaasi ning juba
lükkabkihoo sisse.Lasen siduri lahti ja masin võtab tuurid
üles.Läbides kilomeetriselringil esimesi meetreid, meenub
mulle millegipärast kunagi
nähtud pilt laialt naeratavast
mootorratturist, kelle hammaste vahele on hulk mutukaid
kinni jäänud. Õnneks sääsed
veelei lenda.
Tegelikult ei ole lenksust
kramplikult kinni hoidesmahti mõtiskleda.Vaatad ainult, et
mudas eimaanduks selleltalvesõidul peab valge lume asemel leppima musta poriga.
Kui kohtun esimese vallatu
kurviga, tuleb pidurid üles otsida. Õnneks leian.
Pärast proovisõite kutsub
teadustajavõistlejadrivvi. Sinnapoole liikudes sõbrunenteisegi show-klassi sõitjaga: Pärnu
mees Kalev Bristol on tulnud
kihutama minimopeediga, mille ta kahe kuuga spetsiaalselt
–

Loo autor Ketlin Beljaev lennuhoos. Imekombel õnnestus tal nii mõnestki mehest mööda kihutada. See lõppes aga valusa kukkumisega.

tänase võistluse jaoks vormi
ajas.
Mees räägib, et suveks on
tal ka show-klassile kohane
riietus. Tänaseks on ta aga
kiivri külge mütsinokamonteerinud. Punase-valgekirju jope
leidis ta oma sõnul kaltsukast,
kui otsis riideeset, mis sobiks
kokku sõiduriista värvidega.
Tõele au andes tuleb tunnistada, et ta näeb oma Mini
seljas täitsa stiilne välja. Pisikeste ratastega sõiduki on ta
varustanud jalgratta spidomeetriga, mille näit üle 45 kilomeetri tunnis tõusma ei kipu.

Napakas idee
Võistlejate alal on kerge jutule saada ka teiste sõitjatega
piisab vaid sellest, kui uurida
kellegi masina kohta.
Silma hakkab lendurimütsiga mees, kes on oma võrri
lenksu tagurpidi keeranud. Kui küsin, miks
niiviisi parem on, laseb ta mul sellekoheise järele proovida. «Sedasi on
ju
väiksem
tuuletakis-

–

tus ja ka madalam kukkumine!»
Selle mehe nimi on Aimar
Parm. Ta on pärit Viljandimaalt,aga elabnüüdRakveres.
Tema põhiline sõiduvahend
säärastelmõõduvõttudelon vanaema vana võrr.
«Oli kaks varianti:kas viia
see vanaraudavõihakata sõitma,» ütleb teise variandi kasuks otsustanud mees ja lisab:
«Memme sääreväristaja on ka
üpris töökindel: kui ikka lükkad, siis ka läheb.»
Parm räägib, et mõned aastad tagasi, kui ta sellelt vanalt
võrrilttolmu maha pühkis, tekkis tal mõte hakatakorraldama
kestvussõite. «Kõige napakam
idee oli, et sõita võiks Le
Mans'i reeglite järgi.»
Sportautodele on
24-tunnist võidusõitu
Prantsusmaal
Le
Mans'is korraldatudalates 1923.
aastast. Võrridele korraldati see
esimest
korda mullu Ida-Viru-

maal Maidlas ja sel suvel plärisevad need ööpäev läbiMõisakülas.
Reeglid on lihtsad: võistkonnas onkaks kuni neli liiget
ja sõitjat võibvahetada nii tihti, kui tahtmist.Kui võrr katki
läheb, tuleb see ära remontida
ja edasi sõita. Võidab see, kes
saabkirja kõige rohkem ringe.

Pidurdamatu ingel
Selge see, et võrrirahvas on
kerge kiiksuga. Janüüdolenka
mina nende hulgas. Juba ongi
aeg endale inglitiivad selga
kasvatada jarajale lennata.
Kui tõsised võidu pealekihutajad on porised rööpad
veelgi ägedamaks kündnud ja
nad ise ei paista sopakihi alt
väljagi, saan Tarmo Rabalt äsjaretroklassis soojaks sõidetud
masina. Starti ilmub kümmekond tegelast, teiste seas päkapikk jasineliga mees.
Rajal püsin minimopeedigasõitvaKalev Bristoli poris ja
vahepeal õnnestub temast isegi mööda kimada. Kuigi showklassis ei peaks võistlusmomenti olema esimene koht
selgub ju loosi teel tekib see
paratamatult. Tunnen, et olen
sõiduvees.
Kui olen juba kuus ringi
selja taha jätnud,vehibkohtunik lõpuks ruudulise lipuga. Et
see ei ütlemulle suurt midagi,
kütan edasi.Lõpuks kuulen lä–

–,

Kalev Bristol
tuli kohale
Pärnust, et
sõita minimopeediga

show-klassis.

Start on antud retroklassis
võistlejaile. Võrri käimasaamiseks
on mitu varianti: tulebkas joosta,
lükata või vändata.

LIINA VALT

bi kiivri, etingel võikska nüüd
tiivad koomale tõmmata ja
maandumise peale mõtlema
hakata. Suretan võrri välja ja
lükkan sellekäekõrval boksi.
Ratta seljast maharonides
taipan, et võrriga sõitmine, mis
vanasti tähendas enamasti
poes piima järel käimist, võib
olla ka sport mis sport: põlved
on pingutusest nii kanged, et
ma ei saa õieti astudagi. Lohutuseks kuulen, et alles järgmistel päevadel tunnen seda õiget
valu.
Ometi olen rahul, et debüütlend on tehtud. Siis aga
saan teada, et ees ootab veel
kaks sõitu. Jõuan neist ainult
ühele. Seal tekib veel suurem
hasartkui esimeses sõidus.Olles kolmandal ringil juhtima
läinud, libastun kivikestega
kattunud kurvis nii, et keeran
külje maha. Riided on puruks
jatundub, et ka käsi pole päris
terve. Kui longinpealtvaatajate toel punase ristiga bussi
poole, kuulen kõlaritest, et ingel on vist tiivamurdnud.
Õnneks ma siiski midagi
ära ei murdnud, täiskomplekti
sain aga esimese võistlusega
küll. Järgmistel päevadel osutus mu parimaks kaaslaseks
jääkott ja suurima vaenlase
tiitliannaksin treppidele.
Ometi ei kahandanud kukkumine indu selle alaga edasi
tegelda. Otse vastupidi: ingel
sai tuule tiibadesse!

Aimar Parm teeb
soojendusharjutusi

nii endale kui ka
võrrile, mis põriseb
puki otsas.
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Ennast liigutada ja värsket õhku
hingata saab ka mänguväljakul.

SÖÖME

SÕNU
Üllar
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Oli jälle üks
ilus pidu
Vabariigi

Selleks et tervis tugev püsiks ja koolitöid tehes väsimus peale ei tikuks, on
mõistlik vaba aega veeta
õues. Kui su keha on vormis, töötab ju ka pea paremini.
Et väljas ikka lõbus
oleks, kutsu mõni sõber,
klassikaaslane või naabrilaps kampa ja küll te üheskoos juba mõne toreda tegevuse välja mõtlete. Suured inimesed kulli või luu-

rekat mängida eriti ei armasta. Nemad teevad pigemtervisejooksu või kepikõndi või siis jalutavadniisama meil on ju imeilusad lossimäed ja ümber järve lookleb põnev terviserada.
Eelmisel nädalalõpul
said kõik tervisespordi tegijad kirja panna, mitu kilomeetrit nad ringi liikusid. Sellel ettevõtmisel oli
ka tore nimi: «Teeme koos
–

NOORED

TANTSULÕVID
MADISTAVAD
EDASI
«Koolitantsu» maakonna voorud on läbi. Viljandist
pääses edasi 18 truppi seitsmest tantsukoolist. Neil
tuleb nüüd visalt edasi võistelda piirkondlikus voorus.
Eriti hästi läks tantsukoolil Dancecall. Selle õpilasi saab Pärnus kontserdimaja laval näha päris mitu korda: žürii valis kuuest nende esitatud tantsust
poolfinaali lausa viis.
Loomulikult olid ka kõik teised väga tublid. Teiste hulgas pääsesid mitme tantsuga edasi näiteks Hebe tantsijad ning tantsu-ja moekooli Face õpilased.
Koolitantsu piirkondlik voor tuleb 22. märtsil Pärnu kontserdimajas. Koos Järva-, Saare-, Hiiu-ja Pärnumaa noortega kantakse siis ette 68 tantsu.
Hoiame kõigile pöialt!

rajalugu!». Osavõtjaid oli

kõikidest maakondadest
ning neid jagus peaaegu
kõikidele Eesti terviseradadele.
Oma saavutuse pani kir3200
ja
inimest, kes läbisid
kokku rohkem kui 33 700 kilomeetrit. Kui sa veel ei
teadnud, siis Maa ümbermõõt on umbes 40 000 kilomeetrit. See tähendab, et
kui kõik need teekonnad
üksteise otsa panna, said

spordisõbrad maakerale
peaaegu tiiru peale.

Pikkuserekord tehti aga
eelmisel aastal. Siis läbiti
ühtekokku 112 940 kilomeetrit. Proovi nüüd välja
nuputada, mitutiiru ümber
Maa see teha võiks. Ja siis
mine õue pead jahutama.
Kui eme-issi niisama teleka ees lösutavad, võta nemad ka kaasa. Nüüd sa juba oskad neile seletada,
miks see hea on.

JULMA

MÄNGUAUTOMAATI
ENAM EI OLE
Viljandi Centrumis seisis varem masin, mislubasraha eest
kraanaga pehmeid mänguasju püüda. Aga kui vahel mõnel
lapsel õnnestuski lelukonksu otsa haarata, selgus, et auk,
mille kaudu seda välja võtta, on kinni topitud. Alles tähelepaneliku uurimise peale hakkas silma silt, millel olihästi väikeste tähtedegakirjas, et masin ongi mõeldud vaid osavuse harjutamiseks ja mingeid auhindu sealt ei saa. Preemiaks on lihtsalt veel üks võimalus kraanat proovida.
Õnneksleidsid ostukeskuse omanikud, et pole iluskavalusega lasteltraha riisuda, ning vedasid masina minema.
Muidugi teeb niisugune
tobe lugu meele mõruks,
aga ega tegelikult olegi
kellegi peale pahandada.
Kui sinagi selle mänguautomaadi juures oma taskurahast ilma jäid,siis võta õppust ja ole edaspidi
lugedes hoolas või veel
parem: ära üldse mängigi
neid kahtlasi mänge. Võta parem raamatukogust
mõni vahva raamat ja loe
see kas või ühe õhtuga

kaanest kaaneni läbi. Sedasi jagub põnevat tegevust mitmeks tunniks. Ja
täiesti tasuta!

Tantsulust paneb lausa lendama.

Just selle masina sisse jätsid paljud lapsed oma raha.
Ükski mänguasi klaasi tagant aga välja ei pääsenud.

VÄLU TEKSTID KIRJUTAS ÜLLAR PRIKS, FOTOD TEGID ELMO RIIG JA MARKO

aastapäev on meie peres juba aastaidolnud
üsna ühesugune. Ikka need armsad tavad jasuuremat
sorti patriotismilaeng. Ei olnud läinud esmaspäevgi
teistsugune, kui välja arvata tõsiasi, et termomeeter lubas varahommikul lipu heiskamiseks õue astuda kampsuni väel ja
vööniulatuvate hangede asemel oli ümberringi rohetav muru. Penikorraldas loomulikultkohe trepil austamistseremoonia, nii et sainrinnalekaks käpakujulist ordenit.
Muide, kas olete tähelepannud, et ükskõik, mida te 24.
veebruarilka ette ei võtaks, see tundub tavalisesttähtsam ja
pidulikum. Kas võihommikukohv japannkoogid. Või mis!
Isegi prügiämbri väljaviimine. Lööd ikka õuel selja sirgu,
tõmbad kopsudesse tubli sõõmu vabaduse hõngu ja avad
laial naeratusel konteineriluugi. See on meie vaba riik!

Taevas sõuavadmeie vabadpilved, tänaval mustavad
meie vabad löökaugud ja kohalikust poest lonkabkaheliitrise säästuõllega koju meie vabakaaskodanik. Vabariigi pidupäeval tundubmulleka ülelinna leviv virtsahaisroosilõhnana. Jamulle toidupoes ostukäruga kubemessekihutanud
põngerjale suudan sel päeval sõbralikult naeratada.
Kui presidendi kõne taustalköögis kokata madistan, tunnen end tähtsana nagu tangot tantsivSulev Nõmmik filmis
«Siin me oleme». Mis sest, et ma ei saa aru kogu sellest e-meditsiini, g-punkti,küberkaitse, multimeedia jainfotehnoloogia virvarrist.Tähtis on, et president on telekas jaräägib
meie kõigiga. Ning võib-ollavalmib just sellekõne ajal kellegi näppude vahelilus villane sokk või pistetakse ahju maailma kõige hõrgumkilupirukas. Sel päeval me lihtsalt teeme
kõike kuidagi nii ühiselt ja armsalt naguühes suures grupikallis või puntratantsus.
Ja kui siis lõpuks istud tärgeldatud linikuga kaetud laua
ääres jahaukad heeringat hapukoorega või pistad 683.käepigistust jälgidespõske 23. täidetud muna, võid õndsalt ohata. Oleme taas ühe aasta vastu pidanud. Javist sugugi mitte
kõige hullemini.
Niisiis: ärgu lõppegu need vabaduseaastad ning ärgu kadugu pärast tordiltküünalde puhumist positiivsus ja ühtehoidmine.Nagu näha, on need meisikka veelalles.

MAHLANE SEARIBI
2 kilo ribikoos kõhuäärega
200 grammi ketšupit
2 küüslauguküünt
1 supilusikatäis teravat
sinepit
1 supilusikatäis
palsamiäädikat

1 teelusikatäisvedelat mett
soola
purustatud pipart
rosmariini
Itaalia maitseainete segu

Ahjuribi on üks lihtsamaid jasamas maitsvamaid roogi. Loomulikult on see üksjagu rasvane, aga põhjamaal ei peagi heinast toituma, eks ole.
Põhimõtteliselt tulebküüslauk läbi pressi suruda ja siis
koos kõigi ülejäänud koostisainetega ühte kausikesse valada.Kui segu hoolega läbi segada, tuleb mõnus marinaad.
Enamik sellest pangekoos ribiga paraja suurusegakilekotti
ja mudige korralikult läbi.Seejärel visakekott vähemalt 4–5
tunniks külmikusse. Alles tuleks jättatäpselt nii palju plöru,
et sedasaaks lõppfaasis ribile peale pintseldada.
Kuumutage ahi 170kraadini japange fooliumiga kaetud
liha sinnavähemaltkaheks tunniks. Viimase lihvi andmiseks võtkekate maha, pintseldage liha marinaadiga jaasetage see lahtiselt maksimumkuumusel ahju. Pintseldada võib
mitukorda. Küll te aru saate, kui roog valmis on.

INIMENE
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«See ongi kõige
toredam, et on
kogu aeg midagi
teha,» leiab
Tanel Ingi maal
elamise plussiks
olevat.

IDÜLL

TANEL INGI: maal elades on piirjooned
selgemad ja värvid teravamad
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Paljud näitlejad on karjääri huvides kanda kinnitanud pealinnas. Sünnivad seal ju teleseriaalid ja reklaamid, mis kena kopika sisse toovad.
Ugala näitleja Tanel Ingi on end sisse seadnud
aga hoopis metsaserval seisvas hubases talumajas ning naudib õpitud elukutset ja elu keset loodust. Tuleb välja,
et saab ka sedasi.
Sõidan vana sõbra ja pikaaegse kolleegi juurde õhtupimeduses. Õnneks suurt ekslemist
pole, sest maamärgiks antud
oranž tuuletõkkeaed torkab
teepervel kenasti silma.Pärast
tervitusi imetleme peremehega sõnatult kokku leppinuna
mõndaaega vaikust ja tähistae-

abiks sõbrad Hillar Sein ja
Martin Mill. Üks ehitusmees
oli kah igaks juhuks pundis,»
pajatab Tanel. «Garderoobikaaslane Mill on üldse väga
palju aidanud, alates korstnapühkimisest kuni tuisuaia paigaldamiseni.»
Lisaks vana mööbliga nikerdamisele meeldibTanelile
köögis potte ja panne kolistada.Kokkamises on ta osav. Tänagi onköök hõrgutavaid aroome täis. Ahjupotis podiseb
rummis marineeritud jänes.
Jäneseid saab Tanel tuttavalt
mahetalunikult.
«Varustasin pool teatrirahvastki maitsva lihaga ära, olin
nagu müügiagent,» muhelebta.
Minulgi on nüüdkaks Tanelilt
saadud haavikuemandat sügavkülmas pidulikumaid sööminguid ootamas. Sama taluniku käest toob ta ka mune. «Viimatianti hanemunekaasa, pole veelproovida jõudnud.»
Samal ajal kui Tanel keskendunud ilmelkartuleid pudruks tambib, ilmubkõrvaltoast

vast.
Enne tuppaminekut osutab
Tanel õueservas mustavale
hiiglaslikule palgivirnale.
«See sai hiljuti kolleegide
abiga metsast välja veetud,»
lausub ta uhkustundega. «Õla
peal kuttidega tassisime. Ja
naabrid tulid traktoriga appi.
Ääretult toredad inimesed. Nagu pool eluoleks juba tuttavad
olnud.»

Ikka hoole ja armastusega
Jubaesikusse astudes tunnen,
kuidas maja mu oma sooja embusse võtab.Elamises pole vist
nurka, kuhu Tanel kätega hoolivust ja armastust sisse pannud poleks. Igal hoolsasti restaureeritud vanal mööblitükil
siinkatuse all onrääkida oma
lugu. Ka seinad said ise krohvitud ning uus laudpõrand
pandud.
«Põrandavahetusel olid

Majaga kaasa tulnud kass Roosi
eelistab hiirejahile ahjusuu ees
pikutamist.

väikestlõvi meenutav pikakarvalinekõuts jahakkab end vastu ruumis viibijate jalgu hõõruma. «See on Roosi. Ta jäi siia
eelmisestperemehest. Ilus, aga
laisk tead neid ju küll,» räägib Tanel.«Meiltikkus üks hiir
järjekindlalt külmadeilmadega sisse. Ei läinud sellekrõbistamised Roosile korda, näitas
ainult laisalt käpaga. Mina
püüdsin närilisekinni ja tassisin jälle välja. Nii ikka kohe
mitu korda järjest. Roosi oli
ajaja ja mina kütt, selline
meeskond siis.»
Et jänes tahab veel mõnda
aega ahjus olla, pakub Taneli
elukaaslaneKätlin Loit meile
ooteks omaküpsetatud imemaitsvaid küpsiseid. Tahavad
keele alla viia. Kätlin lõpetas
eelmisel aastalTartu ülikoolis
matemaatika-informaatikateaduskonna. Praegu on ta Kesklinnakoolis õpetajaning omandab töö kõrvalt magistrikraadi.
Kätlin on maal elamisega väga
rahul, ainult kardinaid tahaks
akende ette. Selles küsimuses
pole pere veelüksmeelt saavutanud. «Tegelikult on peaasi, et
keegi siin majas varem surnud
poleks ja kummitama ei hakkaks,» pööritab Kätlin lõbustatult silmi.
Kui oleme hõrgu jänesepraega ühele poole saanud, ilmuvad lauale marineeritud
seened ja lutsukala.Loomulikult Tanelikätetöö. Ise järabta
enne külmlauakallaleasumist
Kätlinist jäänud kondid üle.
«Raiskaja,» pobiseb ta vaevukuuldavalt.
Ka söögi kõrvale pakutav
õunamahl on pärit oma aiast.
«Algul mõtlesin ise rassida,
aga üks mees tegi odavalt ära.
Paarsadaliitrit sainhüva kraami. Jagus sõpradelegi. Nüüd
hakkab vaikselt otsa saama.»
Majas on Tanelil küll mõnus elektrisaun, aga üks kindel
tulevikuprojekt on metsaservas asuvale pisikesele suitsusaunaleelu sisse puhuda. «Keris ootab parandamist ja ta–

hakska laastukatte taastada,»
räägib peremees plaanidest.
Sauna sisenedes tungib
ninna mõnus suitsulõhn. Naudime seda mõne hetke vaikides.Tanel näpib laetalasselöödud naelu ja ohkab uneldes:
«Ei jõuaära oodata, millal siia
liha suitsemasaaks riputada...»

Alati on midagi teha
Õuel seisva kivist aida tahab
Tanel tulevikusmõnusaks istumiskohaks ja külaliste majutuspaigaks teha. «See ongi kõige toredam, et on kogu aeg midagi teha.Telekat vaatankindlasti vähem. Samas raadio on
mul maal ikka kuidagi repertuaari kuulunud, Vikker mängib,» seletab ta ega salga, et tihtilugu kuulub ta lemmikpalade
hulkaka vaikus.
Lähimad naabrid asuvad
Tanelil üle põllu umbes kilomeetrikaugusel. Seda on tema
meelest just parasjagu. Talu
juurde kuulub nii põllu-kui
metsamaad. Põllud on välja
renditud ja aitavad laenukoormat kergendada. Et metsas on
Tanel armastanud alati käia,
on selge, miks õueservast algavalekuusepadrikule pilku heites tal silmad kuidagi eriliselt
särama löövad.
«Praegu on mul tunne, et
olen terve elu elanud selle nimel, et siia välja jõuda,» üritab
Tanel oma emotsioone kirjeldada.Kui linnas kippus ta vabu päevi lihtsalt maha magama, siis nüüd on varakult üleval.Kütab ahju, vaatab, kuidas
Roosikrõbinaid kugistab, ning
teebKätlinile hommikusöögi.
«Ja siis mingi hetk tunned, et
läheks pikutaks veel tunnikese. Oi, see on magus!»

Rahulikult ja sammhaaval
Kui teatris on prooviperiood,
tulebTanel koos Kätliniga varahommikullinna. Teatrimaja
koridoris kohtub ta kolleeg
Tarvo Vridoliniga, kes sama-

Köögis toimetades on Tanelil ja Kätlinil ülesanded kenasti jaotatud

ELUKÄIK JA TEGEMISED
•

•

•

•

•

•

•

Tanel Ingi on sündinud
1976. aasta 26. novembril
Tallinnas.
1995. aastal lõpetas Tallinna Kopli kunstigümnaasiumi.
Aastatel 1995–1999 õppis Viljandi kultuurikolledžis
näitleja erialal.
Alates 1999. aastast Ugala palgal.
Mänginud üle 50 teatrirolli ja teinud ühe lavastajatöö.
Neljakordne Ugala kolleegipreemia laureaat.
Praegu proovisaalis Hamleti rolliga Üllar Saaremäe lavastatavas tükis «Rosencrantz ja Guildenstern on surnud».
Allikas: Sakala

moodi maalt tööle sõitva abikaasaga linna saab. «Ajame
hommikuhämaruses juttu ja läheme oma garderoobidesse
väikesele iluunele,» räägib Ta-

nel. «Hommikul onteatris omamoodi maagiline. Kõik on nii
vaikne, nagu oleks keegi aja
korraks seisma pannud.»
Maal elamine on Taneli ka
palju rahulikumaks teinud.Seda nii eraelus kui proovides
uue rolliga tegeldes. «Maal elades on piirjooned selgemad ja
värvid teravamad,» leiab ta.
Mingeid suuri tuleviku-

plaane Tanelilpole. «Ah, tead,
kunstiinimesel käib see ikka
lainetena. Talukohta otsides
oligi just selline madaseis, et
teater tundus end ammendanudolevat. Mõtlesinsuisalambaid kasvatama hakata. Praegu on kodust aga kujunenud
minu ametitöö turgutaja. Võtan asja rahulikult ja sammhaaval.»
Muide, Tanel on ka järjekindel Sakala tellija. «Paberlehte on ikka mõnus näpu vahel hoida. Pealegi saab pärast
ahju tulealustusekskasutada.»
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Giid viis inimesed
vanasse keldrisse
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

Külalise pilk takerdub
vaipa. Ta vaatab selle narmale kulunud servi
ning manab silmade ette
kingi, saapaid ja pastlaid,
mis päevi näinud põrandakattel on astunud.
«See on kindral Johan Laidonerikingitus kirikule oma ema
mälestuseks ajast, mil tema
ema suri,» ütleb giid JaanMännik, kui märkab külalist uurimas 1938. aastast Pauluse kiriku põrandat katvat pikka vaipa.

«Lennukitehas jääb sinnapoole,» näitab atesteeritud giid Jaan Männik huvilistele suuna kätte.
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Visiitkaart on tähtis
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

raldaja Kristi Kivestu leiab, et
põnevat linna peab oskama ka
huvitavalt välja pakkuda ja gii-

Giidi juttu kuulab korraga suur
hulk Viljandi külalisi ja seetõttu
on tal linnast esmamulje kujundamisel väga tähtisroll. Ta on
justkui visiitkaart.
Giidinädala vabatahtlikkor-

dist võib sõltuda, kas inimene
tahab sellesse paika tagasi tulla
ja seda ka sõpradele näidata.
Piraatgiidinduse ohtu näeb
Kristi Kivestu peamiselt selles,
et pinnapealsete teadmistega

GIIDID
Rahvusvahelise giidide päeva tähistamise 21.
veebruaril algatas 1985. aastal ülemaailmne giidide organisatsioon. Eestis on seda tähistatud
alates 1994. aastast.
•

•

•

•

•

Viljandi giidid korraldasid tasuta ekskursioone läinud
nädala esmaspäevast reedeni.
Huvilised nägid Viljandi gümnaasiumi, Ugala teatrit,
Pauluse kirikut, raekoja keldrit ja lennukitehast.
Viljandis tegutseb 16 atesteeritud giidi.
Klassikaline ekskursioon hõlmab Lossi ja Tartu tänavat,
raekoda, lossimägesid, pärimusmuusika aita ning Jaani
ja Pauluse kirikut.
Giididega saab ühendust turismiinfopunkti kaudu või
aadressil viljandi.giidid@gmail.com.
Allikad: kutseliste giidide ühing, Kristi Kivestu

Betoonkujud Peetrus ja
Paulus seisavad teine teisel
pool vahekäiku. Need on külma, vihma ja tuule eest katuseservalt kirikusse varjule toodud.
Seejärel juhatab ekskursioonijuht pilgu akendele: peaaegu kõik välimisedklaasid on
auklikud. «Räägitakse, et viiekümnendatel olevat üks pioneerijuht õhutanud oma salka
pühakoja akende pihta kividega täpsust viskama.»
Etkiriku juures on ikka teha olnud hädalisemaidtöid, on
klaasid seniajani vahetamata.
Kroonlühtrid on toodud
Saksamaalt ja suurima kohta
arvab giid, et tõenäoliseltpole
see kiriku jaoks tehtud, sest seda ehivad merineitsite figuurid.
Kui kõik tähtsamad seigad
Pauluse kiriku loost saavad
räägitud, on külmade seinte vahel tubli pooltund mööda läinud. Järgmine ekskursioon algab raekojast paarikümne minuti pärast. Nimelt tutvustab
Jaan Männik rahvusvahelisel
giidide päeval linnarahvale
peale Pauluse kiriku veel raekoja keldrit ja vana lennukitehast.

Ehkki kavas oli uudistada
ainultkeldrit, saavadhuvilised
ka raekoja kahele saalilepilgu
peale visata. Seejärel astuvad
nad ujedal sammulkevadtalviseletänavale ja võtavad suuna
päeva viimase huviväärsuse,
lennukitehasepoole.
Käigu pealt tuleb gruppi
inimesi juurde ja peagi on
seltskond juba poole suurem,
kui keldrit avastades.

Vana ja põnev
Hoone, midanüüd vanaks lennukitehaseks kutsutakse ning
kus tõesti kunagi lennukeid
monteeriti jaremonditi, on huvitav ja õudne ühekorraga.
Jaan Männikmeenutab lapsepõlvest, et vahel võttisisa teda
nõukogude ajal seal asunud
ekskavaatoritehasesse tööle
kaasa ja siis oli see paik nii jube, et võis hiljem unenägudesse kollitama tulla pime, rõske
ja must. Kõhe mälestusei takistanud aga temalgi töömeheteedsamas tehasesalustamast.
Rippraudtee hoone sissepääsu ja esimese ruumi laes
kinnitab, et töökojas on liigutatud raskeid esemeid. Suured
õlitünnid rippusid laest. Giid
jutustabpoisist, kes läks kord
õliämbrit täitma: kõigepealt
kallutas ta tünni jaalles seejärel asus korki keerama. Ootamatult paiskus kork tünniavalt
ning noor tööline oli silmapilk
libeda kraamiga üle valatud.
Nurk, kus Jaan Männik neliteist aastat elektrimootoreid
mähkis ikka kakskümmend
tükki tunnis on nüüd valge,
soe ja puhas. Noortekeskuse
ekstreemhall japuhketuba on
hoone selle osa tundmatuseni
muutnud. Keskuse juht Mart
–

–

–,

ARVAMUS
KRISTA

KULL,
linna
turismiameti
juhataja
Mul on väga hea meel, et
Viljandi giidid on initsiatiivi võtmas ning tahavad
uute ja põnevate tegevustega linlasi ja külalisi köita. Giidinädalon suurepärane võimalus giididel end
ja oma oskusi tutvustada
ning olla head teejuhid
mitteainult linlastele, vaid
suvisel ajal ka külalistele.
Viljandis on häid giide väga vaja, nii ettoetan linna
reisijuhte igati,kui nad tahavaduusi ja vahvaidringkäike korraldada.

Saar juhatab grupi aga keldrisse, kus endisaegset hõngu on
kõige enam säilinud.
Ülevaade hoone ajaloost
õllekoja ette mehaanikatöökojarajamise ideestkuni nõukogudeaegse tootmistsehhini
pikitud giidi enese lugudega,
avardab kuulajate teadmisika
linnast ja ajastutest.
Linna omaaegse rikkaima
mehe Heinz von Unger-Sternbergi huvi tehnika arengu vastu andis tõuke ehitadalossimägedekülje alla töökoda, mis sada aastat hiljemgi sisukatkasutamistleiab ja mida giidid saavad linna külalistele näidata
kui hoonet, kus põimuvad viie
põlvkonna ideed.

Trepp viib maali taha

giidil pole linna tutvustades kirge ega sisemist põlemist. Nõn-

da aga ei suuda ta esimest korda sinna saabunud külalistes
huvi sütitada. Sellega saab hakkama vaid ekskursioonijuht, kes
linna palavalt armastab.
«Viljandis on põnevat, mida
näidata, väga palju. Näiteks
Kõrgemägi, kus võiks veeta lausa mitu tundi, tööstuspiirkond,
uksed-aknad, keldrid... Teemasid, mille toel pakette koostada,
jätkub. Esialgu napib lugusid,
mida need objektid mäletavad,
aga giidid veel ei tea,» nendib
Kivestu ning kutsub üles saatma lugusid ja legende majade,
inimeste ja sündmustekohta.
Kristi Kivestu
(pildil) leiab, et
vanu maju on
igas linnas. Kuidas neid aga osatakse huvitavaks
rääkida ja nende
vahel sündmusi
korraldada selles näib olevat Viljandil tänu
kultuuriakadeemia tudengitele
teiste linnade ees kindel eelis.
–

Raekotta kogunenud käputäis
huvilisi suundub giidi kannul
soojast fuajeest sombusele tänavale ja jälgib huviga, kuidas
Jaan Männik võtit lukuaugus
pöörab. Hetk on eriline: kõik
ukse taga seisjad kavatsevad
üheskoos kogeda midagi uut,
keegi neist pole varem oma jalga raekoja keldrisse tõstnud.
Ettevaatlikulsammul liigutakse servast sakiliseks kulunud trepiastmeid mööda rõskesse keldrisse. Massiivsed seinad ja võlvlaed kõnelevad ajaloohuvilisele arvatavasti nii
mõndagi. Jaan Männik teab, et
Ülo Stöör on keldrit põhjalikult uurinud ja leidnud, et see
on majast palju vanem ja olnud
hoone kandja jubakeskajal.
Giid jutustabkatlaruumist,
küttesüsteemist jakinni müüritud treppidest, mis kunagi
viisid tõenäoliseltraekoja fuajeesse seinal rippuva suure
maali taha.Et nüüd jõuab soojus hoonesse Männimäelt, on
vana küttesüsteem maha monteeritud ja tänu sellelekeldris
ruumi lahedalt.

ANNA TEADA!
«Hea tegu» on Sakala uus rubriik. Kui teate tublit inimest või organisatsiooni, kes teisi omakasupüüdmatult aitab, kirjutage sellest meile aadressil kaie.molter@ajaleht.ee
või helistage telefonil 433

Raekoja keldris on käinud vähesed linnakodanikud.

–

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 3. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40Reisile minuga*
13.05Rakett 69*
13.35Eesti lood
14.05 Üks tegu
14.15 Vaalasaarte Maria*
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 Osoon
20.35 Meie inimesed
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok. Jumalasõdalased ja jumala vaenlased
23.05 Saadasõber Euroopasse*
23.35 Ringvaade*
00.40 Uued trikid*
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Saladused
20.30 Naabriplika
21.30 TohterOlaf
22.30 Kaks ja pool meest
23.00 Nikita
23.55 Vahelevõtja
00.50 Jesse Stone: Vanadhaavad*
02.20 Tupiktänava mehed*
02.45 Reporter*
03.35 Küladetektiivid*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00 Me armastame Eestit*
14.30Reisijaht*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Reisijaht
20.30 Kartulid ja apelsinid
21.30 Riskikuller
22.30 Mf. MS1: Põgenemine vanglast
00.30 Hawaii 5-0
01.25 Kaunitar ja koletis
02.15 Kartulid ja apelsinid*
03.05 Stop!*
03.35 Reisijaht*
04.05 Viru veri ei värise! Baruto*
07.10 Animasarjad
08.30 Tagatargemad
09.00 Ringvaade* 09.35 Pereelu
10.05 WaterlooRoadikool 10.55 Siin
ja praegu 11.55 Väärtustadeselutööd* 12.50ERR uudised 16.45Põnevad leiutised 17.10Eesti muusikavideod 17.30Kui kured lapsi ei
too 18.00 Okaspead 18.25Fiksikud
18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00
Esimeses ringis 21.00 Lint 21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Mf. Tahanelada!
00.20 Spioonid*
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Tomb Raider II: Lara Croft ja eluhäll* 13.30Kodu keset
linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00
Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra
11 17.00 Top Gear 18.00Perepea*
18.30 Simpsonid* 19.00 Moodneperekond 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. Orkide sõjad 23.25
Puhkus Mehhikos 00.40 Seks ja linn
01.10 Teismeliste seksielu 02.00
Moodne perekond 03.00 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Mf. Armastus saabub salaja* 13.50 Staariminutid 14.00 Südametukse 15.00
Everwood 16.00 Aafrikasüdames
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Seotud 21.00 Mf. Armastuse nimel 22.55 Trinny ja Susannah
Hollandis 23.50 Reporter 00.45 Ellen* 01.40 Kuidas alasti hea väljanäha 02.30 Fort Boyard

Teisipäev 4. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
12.55 Osoon (subtiitritega)*
13.25 Välisilm*
14.00Dok. Jumalasõdalased ja jumala vaenlased*
14.55 Mu isamaa on minu arm
15.00 Minuscule
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 OP! teater
22.10 Poolvend
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
00.30 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 Saladused*
12.00 Naabriplika*
13.00 Seotud*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Kodutunde taaskohtumised
21.30 Viimane võmm
22.30 NCIS Los Angeles
23.30 Mf. Mõrvamängud
01.30 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga

02.20 Sõber koer*
02.45 Reporter*
03.35 Küladetektiivid,*

Kolmapäev 5. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.20 OP! teater*
12.50Puudutuse aeg*
12.55 Suusaajakiri*
13.25Pildi sisse minek: ToomasVint
13.40 Ajalik jaajatu*
14.10 Ajavaod
14.40 Saadasõber Euroopasse*
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. Okupeeri oma müür
23.50 Ringvaade*
00.55 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 Viimanevõmm*
12.30Parim enne*
13.00 TohterOlaf*
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 Heeringafilee
21.30 Pilvede all
22.30 Seotud
23.30 Bordell 232
00.35 Kaks ja pool meest*
01.05 Vampiiripäevikud
01.50Krimi*
02.15 Rooli võim*
02.40 Reporter*

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00Kartulid jaapelsinid*
14.00Riskikuller*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
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. Minu endine superpruut
00.30 Hawaii 5-0
01.25 Kaunitar ja koletis
02.15 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.40 Suletud uste taga*
03.25 Kaua võib!*
03.50 Dok. Ma ostsinmajapõllule

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 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Kondid
22.30 Kodumaa
23.30 Top Gear
00.35 Kahekesi püssi ja panniga
01.05 Õigluse nimel
02.00 Kondid
02.50 Politseipere

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Nukumäng 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 10.55 Jüri Üdi
klubi* 11.51ERR uudised 17.05 Vaba vaimu saadik*18.00 Joona jutud 18.20 Jass ja Juss 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk sub) 20.45 4x4 21.15TEDx Tallinn 21.30 AegRuum Kuidasolla loovam? 22.25Teaduspalavik 22.55
Dok. Igaühel oma lugu* 00.45 Keeluajakuningas

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05 WaterlooRoadikool 10.55 Teaduspalavik* 11.25Eesti muusikavideod 11.41 ERR uudised 15.30Mf.
Tahanelada!* 17.30 Vahva mees, kes
pilli teeb 18.00 Mõmmi aabits 18.30
Lastetuba 18.50 Animasarjad 19.20
AK (viipek) 19.30AK(vk) 20.00 Meie
inimesed:Elke ja Peter (vk sub) 20.20
Ajavaod (vk sub) 20.50 Jalgpallimaavõistlus: Gibraltar – Eesti 22.50 Konnad 23.40 Lõppematu päev*

08.30 Seitsmeseduudi08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linsed* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
na* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf.
Orkide
11.00Mf. Rotilõks* 13.30Kodu keset
11*
sõjad*
13.30Kodu keset linna 14.00Kutsulinna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00
ge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00 Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11
Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm
17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30
18.00Perepea* 18.30 Simpsonid*
Simpsonid* 19.00 Moodnepere19.00 Moodne perekond 20.00 Pekond 20.00 Perepea 20.30 Simpsorepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõinid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. MacGruber 23.15 Euge naljakamad koduvideod 21.30
roopa pokkeriturnee 00.15 Seks ja
Mf. Rotilõks 23.35 Puhkus Mehhikos
00.50 Seks ja linn 01.20 Moodne pelinn 00.40 Teismelisteseksielu* 01.30
rekond 02.20 Kälimehed*
Moodne perekond 02.00 Uus tüdruk
02.25 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Külade08.15 Doktor Oz* 09.15
tektiivid 10.45 Aafrika süEmmerdale* 09.45 Küladames* 12.00 Aiadetektiivid* 14.00
detektiivid 10.45 Aafrika
Südametukse 15.00Everwood 16.00 südames* 12.00 Tuuni superstaari*
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
13.00 Ameerika tippmodell* 14.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrSüdametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
sil 19.30Emmerdale 20.00 NaabriDoktor Oz 19.00 Kodus ja võõrsil
plika 21.00 Tuuni superstaari 22.00
Ameerika tippmodell 23.00 Elu 24 li19.30Emmerdale 20.00 Tohter Olaf
ve 00.00 Reporter 00.55 Ellen* 01.50 21.00 Mf. Naabritõrje 23.20 Pan Am
Kuidas alasti hea välja näha 02.40
00.10 Reporter 01.05 Ellen* 02.00
Kuidas alasti hea välja näha
Fort Boyard 03.30 Südametukse*

Neljapäev 6. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45 Tõuse ja sära!*
14.00Vabariigi kodanikud (subtiitritega)*
14.553 hitti: 1980ndad
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 Kahekõne
20.30 Lähetus: Londoni moenädal
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok. JussiBjörling meie südameis
23.55 Ringvaade*
01.00 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Pilvedeall*
12.30 Heeringafilee*
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 Ürgmees, Isa ja Vanaisa
22.30 Mf. Takso 3
00.15 Mf. Lucky Luke
02.05 Bordell 232*
03.00 Reporter*
03.50 Hooaeg*
04.25 Kodusaade*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
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 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.00 Kolmeraudne
00.00 Grey anatoomia
00.55 Euroopa pokkeriturnee
02.00 Päästjad
02.40 Allakäigutrepist üles
03.25 Selgeltnägijatetuleproov*
07.10 Animasarjad*
07.40 Mõmmi aabits* 08.10 Lastetuba* 08.30Vahva
mees, kes pilli teeb* 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool 10.55
Puutepunkt* 11.25Parimad naabrid 12.16ERR uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei, pöialpoisid! 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20AK
(viipek) 19.30AK (vk) 20.00 Igavene
ränne 20.50 Uue aja asjad 21.05 Ajurünnak 21.30 Lõputa maailm 22.20
4x4 22.50 Eesti TOP 7 23.35 Hung
23.55 Kuritegu
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. MacGruber* 12.45Kõige
naljakamad koduvideod* 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra
11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 19.30 Uus tüdruk 20.00
Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30
Mf. Ajasõlm 23.40 Puhkus Mehhikos
00.55 Seks ja linn 01.25 Uus tüdruk
02.15 Kälimehed*

1. märts 2014

Reede 7. märts

Laupäev 8. märts

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.30Kahekõne (subtiitritega)*
12.55Foorum (subtiitritega)*
13.45Kapital*
14.15Reisile minuga*
14.35Lähetus: Londoni moenädal*
15.05Waterloo Roadikool
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Perepidu
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Mf. Victoria
23.25 Pealtnägija*
00.10 Poolvend*
00.55 Ringvaade*
01.30 Uued trikid*

07.30 Animasarjad
08.35 Buratinotegutseb jälle
09.00 Puutepunkt(subtiitritega)*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (subtiitritega)*
11.15Pealtnägija(subtiitritega)*
12.00 Jüri Üdi klubi*
12.55Dok. JussiBjörling meie südameis*
14.10 MariKalkun – 4 laulu
14.30Eesti lood
15.00Perepidu*
15.55 JalgpalliPremium liiga: Tallinna
FC Flora PaideLinnameeskond
18.00 Saadasõber Euroopasse
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok. Aafrika tulevik
19.35Rakett 69
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.25 HerculePoiro
00.05 Tartu muusikapäevad30

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Eestlane ja venelane
12.00 Galileo*
13.00Kodutunde taaskohtumised*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Mf. Kadunud 60 sekundiga
23.50 Mf. Sahara
02.05 Mf. Takso 3*
03.30 Reporter*
04.20 Küladetektiivid*
05.20 Kokakool
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00Kodumäng*
12.30Kättemaksukontor*
13.30 Selgeltnägijatetuleproov*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf. Gigolo mees
00.15 Hawaii 5-0
01.15 Mf. Minu endine superpruu*
03.05 Mf. Gigolo mees*
04.50 Seitsmeseduudised
07.10 Animasarjad*
07.45 Hei, pöialpoisid!*
08.15 Lastetuba* 08.30 Kui kured
lapsi ei too 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 10.55 Smallville*
11.35Lõputa maailm,* 12.25Konnad 13.16ERR uudised 15.55Roosad
sarid 17.30 Nukumäng* 18.00 Väikerüütel Trenk 18.25 Belka ja Strelka
18.30Lastetuba 18.40 Animasarjad
19.20 AK(viipek) 19.30 AK (vk) 20.00
Spioonid 20.50 Keeluajakuningas*
21.45 Filminäitleja: Eve Kivi 22.40 Esimeses ringi* 23.45 EestiTOP 7*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Ajasõlm* 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. Film 43 23.20 Puhkus
Mehhikos 00.35 Seks ja linn 01.00
Uus tüdruk 01.50 Kälimehed* 02.35
Power HitRadio KICKSTART 04.30
Kodu keset linna*
–

06.30 Kaks kanget – haiged mehed* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Mf. 2012* 11.05 Jututuba 13.55Benny Hill* 14.25 Chuck*
15.15Komissar Rex 16.10 Vanaraua
automeistrid 17.05Klikitähed 17.35
Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00 Ärapanija 20.30 Usu
või ära usu! 21.00 Kaks ja pool mees*
21.30 Kriminaalne Venemaa 22.30
Ehtsad mehed 23.30 Conan 00.25
Kaks ja pool meest 00.50 Tuvikesed

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.15 Vanaraua automeistrid*11.05 Jututuba 13.55Benny Hill* 14.25 Chuck*
15.15Komissar Rex 16.10 Vanaraua
automeistrid 17.05Klikitähed 17.35
Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00Krimi 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks japool meest* 21.30
Beaver Falls – üks vallatu suvi 22.30
Punker 23.30 Conan 00.25 Kaks ja
pool meest 00.50 Tuvikesed

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafri08.15 Doktor Oz* 09.15
ka südames* 12.00 Süüesseksikaks*
Emmerdale* 09.45 Külade12.30Kolmnaist paadis* 13.00Piintektiivid* 12.00Pan Am*
likud kehad* 14.00 Südametukse
13.00 Trinny ja Susannah
15.00Everwood 16.00 Aafrika süHollandis* 14.00 Südametukse 15.00 dames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
Everwood 16.00 Aafrika südames
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmer17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
dale 20.00 Kodutunde taaskohtumiKodus ja võõrsil 19.30Emmerdale
sed 21.00 Mf. Kaugsuhe 23.05 Mõr20.00 Pilvedeall 21.00 Süüesseksivaennetajad00.00 Reporter 00.55
kaks 21.30 Kolm naist paadis22.00
Ellen* 01.50 Kuidas alasti hea välja
Piinlikud kehad 23.00 Kliendinimekinäha 02.40 Fort Boyard 03.30 Südametukse* 04.20 Madinelutoas
ri 23.55Reporter 00.50 Ellen* 01.45
Kuidas alasti hea välja näha 2 02.35
Fort Boyard
06.30 GuinnessWorld
Records pööraseimadre06.30Krimi* 07.00 Reporkordid* 07.00 Reporter
08.00 Usu või ära usu!* 08.30 Koter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
missarRex* 09.20 Conan* 10.15VaConan* 10.15Vanarauaautomeistnaraua automeistrid* 11.05 Jututurid* 11.05 Jututuba 13.55Benba 13.55Benny Hill* 14.25 Chuck*
ny Hill* 14.30 Chuck*15.15Komis15.15Komissar Rex 16.10 Vanaraua
automeistrid 17.05Klikitähed 17.35
sar Rex 16.10 Vanaraua automeistrid 17.05Klikitähed 17.35Benny Hill Benny Hill 18.10 Chuck 19.00Tuvi18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00 kesed* 20.00 Kaks kanget – haiged
GuinnessWorldRecords pööraseimehed 20.30 Usu või ära usu! 21.00
madrekordid 20.30 Usu või ära usu!
Kaks japool meest* 21.30 Mf. Nel21.00 Kaks ja pool meest* 21.30 Mf.
janda astme kontakt 23.20 Punker*
Soomusauto 23.30 Conan 00.25
00.15 Ööliblikad* 00.45 Kaks ja pool
Kaks japool meest 00.50 Tuvikesed
meest 01.10 Tuvikesed
–

06.10 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Zig ja Sharko
08.35 Kass Oggy jakurjad
prussakad
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Viimanevõmm*
14.00Tohter Olaf*
14.45Tuhat jaüks ööd, 7
16.25Mf. Unelmatelaev– New York,
Savannah ja Salvador
19.00Reporter+
19.35 Mägedevarjud
20.35 GuinnessWorldRecords – pööraseimadrekordid
21.30 Ärapanija
22.00 Mf. Puhkus
00.45 Mf. Südamesõbrapulm
02.35 Mf. Kadunud 60 sekundiga*
05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minuväike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidastaltsutadalohet
09.00 Glee
10.00 Heimarikokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kerge elu*
14.05 Grey anatoomia*
15.05 Midsomerimõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Kuidastaltsutadalohet
21.25 Kälimehed
22.25 Mf. Kuu parim töötaja
00.35 Mf. RoosaPantri kättemaks
02.35 Midsomerimõrvad*
09.00 Animasarjad 11.00 OP! teater* 11.30MI* 12.00 AegRuum Kuidas ollaloovam?* 12.55Roosad sarid* 14.30 Helin* 15.10 Autostopp*
15.25Teaduspalavik* 15.55 Siin ja
praegu* 17.00PrintsessLillifee 18.15
Mis mõttes? 18.20 Animasarjad
18.50Buratinotegutseb jälle* 19.20
AK(viipek) 19.30AK (vk) 19.45Dok.
Kanged naised 21.05 Ussinuumaja
21.20 Must ja valge armastus 21.25
Ülemlaul 21.30 Teatriõhtu 23.55 Mf.
Armuroim 01.44 ERR uudised
06.30 Kaitsjad 09.50 Leidja
10.40 Järelevalveta 11.10Mf.
Film 43* 13.00Liiga 13.30
Mf. Lõpupidu 15.30Konteinerisõjad
16.00 Stop! 16.30 Simpsonid* 17.00
Korvpall 19.00 Ninjasõdalased 19.30
S.H.I.E.L.D.i agendid 20.30 Simpsonid
21.00Top Gear 22.10 Mf. Vereinglid
00.00 Paljaltnaljakas 00.25 Ameerika
õudukas: mõrvamaja 01.25 Konteinerisõjad* 01.55 Leidja

07.30 Animasarjad
08.15 Mis mõttes?
08.20 Animasarjad*
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 Jamie Oliveri 30 minuti road
11.40Dok. Aafrika tulevik*
14.10Parimad naabrid
15.00 Hercule Poirot*
16.40Downton Abbey*
17.30Puutepunkt
18.00 Ajalik jaajatu
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40Klassikatähed 2014
20.00 Hyacinth Bucket
20.35 Kreisiraadio
21.00 Aktuaalne kaamera: Nädal
21.40 Sport
21.58 Puudutuse aeg
22.00 Kuritegu
23.00 Vaalasaarte Maria
23.55 Tõuse ja sära!*
06.00 Rooli võim*
06.25 Mägede varjud*
07.10 Paw Paw mõmmikud
07.35 Karlsson katuselt
08.05 Looney Tunes
08.30 Kodutunde taaskohtumised*
09.30 Sõber koer
10.00 Joonissari Oota sa!
10.15 Tervitus ahvipärdikule
10.30Kiisuke Auh
10.40 Galileo*
11.35Kuldvillak*
12.10 Saladused*
12.40Parim enne*
13.10 Naabriplika*
14.10Pilvede all*
15.10Mf. Katie Fforde Armastus
mägismaal
17.05Mf. RosamundePilcher Maod
paradiisis
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.45 Hotell Grand
23.30 Jesse Stone: Ilmakahetsuseta
01.15 Mf. Kuulikindel munk
03.00 Mf. Sahara*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minu väike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidas taltsutada lohet
09.00 Glee
10.00Mf. Las käia taas
11.50 Me armastame Eestit*
13.30 Suletud ustetaga*
14.30 Stop!
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmesed uudised
19.30Palume lavale!
21.30 Mf. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb
23.25 Valgekrae
00.25 Kaitseinglid
01.20 Midsomeri mõrvad*
03.10 Me armastame Eestit*
04.30 Stop!*
09.00 Printsess Lillifee* 10.10Wohh, Won
ja sõbrad 10.30Baleriin Angelina*
10.45Entel-tentel-trika-trei 11.00
Igavene ränne* 11.50 4x4 12.20
TEDx Tallinn* 12.40 Tagatargemad*
13.05 Jüri Rumm* 14.40Nõmme
15.00 Näitleja: Paul Laasik 15.30 Öised lood 16.05 Jüri Üdi klubi*17.00
Mille* 17.30Näkineid 18.25 Animasarjad 18.55KevadlauludSaaremaal
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45
Teemaõhtu. Elujõu allikad.Eesti lood:
Jahis ainultnaised. 20.15 Hing 21.15
Regina 23.00 Kihnu naine 23.45
Lend Singapuri
06.40 Mf. Lõpupidu* 08.40
Kaitsjad 11.10 Glees 12.00
S.H.I.E.L.D.i agendid 13.00Liiga 13.30Mf. Star Wars: VI Jedi tagasitulek 16.00Konteinerisõjad 16.30
Hawaii 5-0 17.30 Jääraja rekkavennad 18.30 Simpsonid* 19.00Kahekesi püssi japanniga 19.30 Totaalne
muutumine:kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.00 Mf. Inimkaubitseja 23.55 Kuritöö 00.55 Paljalt naljakas 01.25 Konteinerisõjad
01.55 Top Gear 02.55 Kahekesi püssi ja panniga
–

*

–

06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.15Vanaraua automeistrid* 11.05 Jututuba 13.55Benny Hill* 14.25 Chuck*
15.15Komissar Rex 16.10 Vanaraua
automeistrid 17.05Klikitähed 17.35
Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või
ära usu! 21.00 Kaks ja pool meest*
21.30 Mf. Duudsonite film 23.00 Ööliblikad 23.30 Conan 00.25Kaks ja
pool meest 00.50 Tuvikesed

–

Pühapäev 9.

05.30 Madinelutoas*
06.00 Mf. Mesinädalad
Korful 07.45 Miljardäri võsuke 08.15 Beebiminutid 09.00
Täiuslikkoduperenaine 10.00Kolm
naist paadis* 10.30 GordonRamsay köögisaladused 11.00 Sõberkoer
11.30 Nurjatud koerad 12.00Mf.
Kaugsuhe* 14.00 Mf. Armastuse lubadus 15.50Beebiminutid 16.00Kuidasalasti hea välja näha 17.00 Jane ja
Urmet pluss 10 18.00Eluteed 18.30
10aastat nooremaks USA 19.00Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid21.00 Mf. Rosamunde Pilcher –
Tuul jõekohal 22.50 Piinlikudkehad*
23.50 Reporter+ 00.20 Kummaline
seks 01.10 Seksikadreklaamid 01.35
Mõrvaennetajad*02.20 Fort Boyard
03.10 Mf. MesinädaladKorful*
08.10 Reporter 09.00 Teolt
tabatud10.50 Conan*
12.30 Ööliblikad* 13.00BeaverFalls – üks vallatusuvi* 14.00
JesseStone: Öine teekond15.30
Kaks kanget haiged mehed* 16.00
Mf. Soomusauto* 17.35 Mf. Duudsonite film* 19.00East West 101 20.00
Kaks kanget Indias 21.00 Ööliblikad*
21.30 Mf. Sõrmuste isand: Sõrmuse
vennaskond 00.40 Üle võlli kuulsaks
01.10 Ööliblikad*
–

*

05.30 Madin elutoas*
06.00 Mf. Rosamunde
Pilcher Tuul jõe kohal*
07.45 Miljardäri võsuke
08.15 Mis eile juhtus?09.00 Täiuslik koduperenaine 10.00Kodusaade
11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg 12.30Ellen 17.00 Jane ja Urmet
pluss 10 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid
21.00 Mf. Kalendritüdrukud 23.10
Trinny ja SusannahHollandis* 00.00
Reporter+ 00.30 Pulmakorraldajad 01.20 Donna Hay kerged eined
01.45 Fort Boyard 02.35 Miljonäri salamissioon* 04.05 Trinny ja Susannah
Hollandis*
–

08.00 East West 101* 09.00
Teolt tabatud 10.50 Conan*
12.30Punker* 13.25 Hasselhoffid Inglismaal 14.20Kaks kanget Indias* 15.15 Ööliblikad* 15.45
Mf. Sõrmusteisand: Sõrmuse vennaskond* 19.00East West 10120.00
Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Üle
võlli kuulsaks* 21.30 Mf. Kustutaja
23.40 Mf. Neljandaastme kontakt*
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VABA AEG

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

TEATER

Viljandi pärimusmuusika aidas

Viljandi linnaraamatukogu trepi-

4. märtsil kell 18 vastlamöll.

hallis saab 15. märtsini vaadata
Remo Savisaare fotonäitust
«Imelised linnud», mis on pühendatud Eesti ornitoloogiaühingu 90. aastapäevale. Linnagaleriis on 8. märtsini Heldur Lassi
joonistuste näitus, lasteosakonnas kuu lõpuni raamatunäitus
«Üks väike tüdruk». Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.

Tel 433 0777.

Tutvustatakse vastlapäeva kombeid, kell 19 simman noorte
moosekantide seltsi kapelliga.
Tasuja puiestee 6.

Viljandi nukuteatris homme kell
12 ja kell 16 «Värvilised sabakesed». Lossi tänav 31.
Tel 433 4295.

Tallinna kuulmiskeskuse vastuvõtt on 5. märtsil kella 10–15
Posti tänav 20. Vajalik registreerimine tel 433 3196.

Ugala väikeses saalis etendub
täna kell 17 «Vana õngitseja».
Vaksali tänav 7, Viljandi.

KINO
Männimäe salongkinos homme
kell 16 «Justin ja vaprad rüütlid», kell 18 «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus»
ning kell 20 «Nümfomaan II».
Riia mnt 52d Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses linastub 5. märtsil kell 19 film
«Koguja». Pilet 2 eurot. Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.

ÜRITUSED
Viljandi linnaraamatukogu laste-

osakonnas on 4. märtsil kell 11
pisipõnni pooltund ja 6. märtsil
kell 16 Viljandimaa naisliidu infopäev. Tallinna tänav 11/1. Tel

433 8660.
Viljandimaa puuetega inimeste
nõukoja vastlapäev on 4. märtsil
kell 13 lauluväljakul ja kell 14
kogunemine spordihoone kohvikus. Registreerimine
tel 433 3196.
Viljandi väärikate ülikooli loeng

tervislikust toitumisest on 4.
märtsil kell 14 Sakala keskuses,
lektor Arvo Sarv. Tallinna tn 5.
Karksi valla kultuurikeskus annab teada, et 4. märtsil algusega kell 17 tähistatakse vastlapäeva liumägi, batuudid, kuklikohvik, üllatused. Viljandi mnt
1,Karksi-Nuia.
–

Sa rühi ikka edasi,
kuni jõuad välja sajani.
Siis vaata korraks tagasi,
kas minna veelgi edasi.

Õnnitleme juubeli puhul!

Ülo Stöör

Ramsi raamatukogus tervisepäevad: 8. märtsil kella 11–17 loodusterapeut Mele Viili tervishoiualane loeng. Osalustasu 5
eurot. 9. märtsil Mele Viili individuaalne nõustamine ja ravi.
Info ja registreerimine tel
435 4365.

NÄITUSED
Kondase keskuses on täna viimast päeva üleval «Evald Okase
graafiline teekond» ja Eesti keraamikute liidu näitus «80 tassi». Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.
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.
–

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis avatakse 3. märtsil
kell 16 Eeva-Aet Jänese maalinäitus «Aspectus II» ja teise korruse fuajees kell 12 rändnäitus
«Põllumajandusreform». Näitusi
saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

KINNISVARA

TÖÖ

Anda üürile 1-toal keskk korter
Leola t. Tel 5872 7517.

Männimäe külalistemaja võtab
tööle administraatori-klienditeenindaja. CV saata mannimaja@

Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.
Ostan suvila või maja maale. Tel
5456 6529.
Ostan 2–3-toalahik korteri või majaosa Viljandis. Tel 5340 0810.
Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.
Ostan maad, metsa.
511 1666.

Tel

Ostan renoveerimata 4-toal või
suurema korteri. Tel +3584
1490 6299.
Soovin üürida 2-toal korteri või
majaosa. Tel 5619 6557.

Müüa heas korras 2003. a Ford
Turneo Connect, 1,8, diisel, hõbehall, hind 2860
Tel
5854 9195.
.

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

NIMEPÄEV

Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine. Tel 5897 3811.

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

Ehitus-, remondi-ja torutööd.
Tel 5555 9421.

Hekilõikus. Tel 5902 5412.

Katuse paigaldus-ja parandustööd. Tel 5662 2071.
Katuste ja räästakastide ehitus,
korstnapitside ladumine. Tel
5340 5404.
Korterite remont. Tel 5626 4115.
Küsi pakkumist fassaadi-või sisetöödele. VMK Ehitus. Tel
5373 5524.
Maalritööd. Tel 5904 4016.
Metsa väljavedu. Tel 5556 1602.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
OÜ Hansa Meistrimehed teeb

üldehitustöid. Tel 5744 4286.
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055.
Pottsepatööd

Viljandis.

Tel

5675 5260.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Tel 502 1279,
526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.
Saksa takso 1316.

www.veegrupp.ee.
Soojustamine puistevillaga.

www.puhurvillad.ee,
tel 5697 0297.

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544

www.erametsa.ee

tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile. Töö Eesti–Skandi-

naavia suunal. Tel 520 6887.
Nõukapood Turu t 13. Vanavara, kunsti, raamatute ost-

LOOMAD

müük. Tel 5804 6910.

Müüa lüpsilehm, poegib mais.
Tel 5568 4047.

kallurhaagise.
Ostan
5613 1000.

Tel

Põnevad seemned kevadkülviks leiad seemnepoest.
www.seemned.ee.

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

Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

MÜÜK
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Klaasplastist mahutid, septikud,
tellimustooted. Tarneajad lühikesed, hinnad soodsad. Transpordi
võimalus. Novewater OÜ, tel

Kuivad ja toored ahjupuud. Tel
5551 4204.
Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
puit-ja turbabrikett. Vedu. Tel
506 8501.
Müüa 2005. a asutatud senini
tegutsev firma. Tegevusala laialdane. Tel 508 7669.
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

KASUTATUD ASJAD

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Õhtujuht. Tel 523 8481.

lõikamine.

Tel

Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

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

Torutööd. Tel 5377 2246.

9159,

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

5683 9299, info@novewater.ee.

Toores lepp 24
5650 0514.

Viljapuude lõikus ja haljastus-

Ostan vanu paberrahasid ja
münte. Tel 5804 6910.

töötamine ja vedu.Tel 527 8119,
503 3379.

Teeme renoveerimis-ja üldehitustöid. Tel 512 8636.

506 5614.

Ostan vanaaegse puhveti, kummuti ja söögilaua. Tel 517 4050.

OÜ OK Mets ostab raieõigust,
metsamaad, ümarmaterjali. Üles-

Puidust välikäimlad, soodsalt.
Tel 5662 2071.

Õunapuude

Müüa 200 l joogiküna, jahuveski, tuhaplokke, tsingist aiavõrk ja
mahlapress Pärnu maakonnas.
Tel 5909 1407.

Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel
514 9885.

tööd. Info tel 504
524 8010.

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

OST

Müün 3 m lepakütet, veovõimalus, haluteenus. Tel 5352 2666.

Vee-ja küttesüsteemide ehitus.
Tel 503 5910.

ostame

Viljandis asuv ettevõte pakub

Võtan rendile põllumaad. Tel
516 9515.

TEENUSED

Septikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,

Tugevat
tervist japikka
iga soovivad
HopeSpordiklubi
atleetvõimlejad ja

OÜ Ökopesa otsib kevadeks Rootsi ja Soome metsaistutajaid. Töötasu tükitöö alusel, periood u 2
kuud, töö lepinguline, komandeeringus. Info: triin@okopesa.ee,
www.okopesa.ee, tel 5562 3806.

PÕLLUNDUS
SÕIDUKID

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.

Tänased nimepäevalised on
Albin, Alvin, Albo, Ode ja Armin,
homsed Virve, Virvi, Virge, Virgi,
Virje, Virginia, Virme ja Virma
ning ülehomsed Egle, Haili,
Alliki ja Halliki.

mannimaja.ee.

Müüa neljainimesetelk (kaks magamisruumi, veekindlus 2000
mm,
välismõõtmed
470×240×220), vitriinkapp (laminaat, pöök, 185×142×35),
põrandakate (100% vill, kollakasbeež, 320×140), valamukomplekt (valamukapp ja segisti,
90×63×30). Tel 5560 0183,
434 6052.

,
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Tel

Ostan vanu raamatuid, kunsti, märke, medaleid, ordeneid, münte, paberrahasid,
marke, postkaarte, fotosid,
fotoaparaate, hõbedat, ehteid, lauanõusid, mänguasju,
mööblit jm. Tel 5629 8981.
Ostan vanu fotosid, münte, lauanõusid, kellasid ja muid vanaaegseid esemeid. Tel 517 4050.

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

TEADE
Halliste vallavalitsus kehtestas
2014. a 28. veebruari korraldusega nr 42 liikumispiirangu Halliste vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel
alates 5. märtsist mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8
tonni, v.a operatiiv-ja lepingulised veod. Piirang kehtib teede
kandevõime taastumiseni. Vältimatu veo korral tuleb taotleda
kirjalik nõusolek vallavalitsusest.
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SPORT

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

Eesti parim meestennisist jagas noortele teadmisi

Eile Viljandi tennisehalliga tutvust teinud Eesti
meeste eri reket Jürgen Zopp jagas kohalikele
noortele teadmisi ja oskusi ning tegi veidi vanemate tennisehuvilistega ära oma argipäevase
treeningu.
Poolteist aastat tagasi maailma 100parema

meesmängija sekka kuulunud Zopp on detsembrist saadik pidanud vigastuspausi, ent nagu ta ütles, naaseb ta võistluskarussellile juba
tuleval nädalal. Praegu hoiab Eesti parim tennisist maailma meeste reitingutabelis 340. positsiooni. (Sakala)

Täpselt 55 aastat tagasi peeti Viljandi spordihoone avamist märkiv korvpallilahing Viljandi
jaPaide meeskonna vahel. Selle tähtpäeva
puhul viskab täna seal kell 13 algavas maakonna meistrivõistluste kohtumises palli lahtihüppeks välja Uno Peters mees, kes aastatetaguses mängus oli suurim punktitooja.
–

Ratturid
kihutavad
talikrossi
tiitli nimel
Täna Elvas asetleidva jalgratturite talikrossisarja teise osavõistluse parimad
pärjatakse Eesti meistri
medaliga.
Sarja avaetapp sõideti
eelmisel laupäeval mudasel rajal Tartu maratonifinišipaigas ja üks võittulika
Viljandimaale: 23-aastaste
ratturite arvestuses saiesikoha Viljandi klubi esindaja Greg Hallop.
Elva talikross saab tänavu teoks juba 43. aastat,
kuid esimest korda selle
ajaloos sõidetiTartu maratoni finišipaiga ümbruses.
Senisest võistluskohast Elva laululava ümbruses tuli
loobuda looduskaitsjate
survel.
Viljandi rattaklubi treeneri Marek Johansoni sõnul kulges 3,6 kilomeetri
pikkune rada siledal maastikul ning sellelvaheldusid
hakkpuidu jaasfaldiga kaetud lõigud. Ilmaolud meenutasid aga pigem sügiskrossi: väljas oli kaks
kraadi sooja ja sadas vihma. Sõitjad olid finišiks
tundmatusenimuutunud ja
kohati oli raske aru saada,
milline sportlane millisesse klubisse kuulub.
23-aastased mehed, kelle seas krooniti võitjaks
Greg Hallop, sõitsid viis
ringi. Juuniorideltuli läbida neli ringi ning Viljandi
klubi liige Kristjan Johanson lõpetas sõidu kolmandakohaga.
Tulemused on tähtsad
eeskätt seetõttu, et nende
põhjal määrati kindlaks
Eesti talikrossi meistrivõistluste stardikohad.
Noorematele ratturitele oli Elvas kavas jooksuvõistlus javiljandlased said
selleski häid kohti. 12-aastaste tüdrukute seas võitis
Elina Tasane ja 14-aastaste
seas Ilona Tasane. 10-aastaste poiste arvestuses oli
Stefan Johansonteinening
sama vanade tüdrukute
hulgas Anne Mari Mõttus
kolmas. (Sakala)

madis.luik@ajaleht.ee

Viljandlaste mitu järjestikust
ebaõnnestumist ja sellest suge-

nenud ebakindlus olid vesi
neljapäeval Eesti käsipalli
meistriliiga mängus võõrustaja seisuses olnud Viimsivõistkonna veskile.
Viljandi jaViimsi / Tööriistamarketihooaja kolmas mõõduvõtt lõppes meie meeste
20:33kaotusega.
Võõrustajad kontrollisid
kohtumise kulgu lahtiviskest
peale. Nad alustasid 5:0 spur-

diga ja hoidsid suurt, kümne
värava piiril kõikunud edu lõpuvileni.
Viljandi HC peatreener

Marko Koks tunnistas, et kohe
algul sisse tulnud mituebaõnnestumist ja vastaste väravavahi head tõrjed võtsid meestelt
mänguisu ning ehkki nad visalt
üritasid, tagasi pildile neil
enam pääseda ei õnnestunud.
«Ega mängupilt olnudki nii
masendav, kui tablood silmitsedes tõlgendada on võimalik.
Oli hetki, kuimeierünnak hakkas juba tuure üles võtma. Samas andsime oma võimalused

käest passiivse kaitsetegevusega,» vaagis Koks.
See põrumine ei anna treeneri sõnul siiski veel põhjust
häirekella lüüa. «Oleme küll
viimasel ajal olnud päris heas
hoos, aga kaotusi tulebikka sisse,» nentis ta.
Meistriliiga põhiturniiri lõpuni on jäänud veel neli vooru.
Sellele järgnevad veerandfinaalid, kus mängudel on juba
sootuks teinekaal.
HC Viimsi / Tööriistamarket kasvatas tabelis viljandlaste ees edu viielepunktile ja astus suure sammu lähemalekol-

manda positsiooni kindlustamisele. Viljandi HC on endale
aga juba praegu koha veerandfinaalis taganud. Ees ootava-

test põhiturniiri mängudest
sõltub vaid tema vastane.

Meistriliiga play-off’ideni
on jäänud ligemale poolteist
kuud.
Viljandi HC järgmine vastane Eesti käsipalli meistrivõistlustel on endale jubapoolfinaalikoha kindlustanud HC
Kehra esindus. Nende kohtumine leiab aset eelolevalkolmapäeval kell 19Viljandi spordihoones.

TABELISEIS
Käsipalli meistriliiga
tabeliseis ja punktid
pärast 17. vooru
•

•

•

•

Põlva Serviti 33
HC Kehra 31
–

–

22
Viljandi HC 17
Aruküla SK 14

HC Viimsi

•

•

•

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 8826
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

–

Sakala, 3. III 1879
Kuulutused. Wiliandilaulu
seltsiKoidu kuuõhtu on 11.
Märtsil s.a. ja hakkab õhtu
kell 8.Kõnesi peab seltsi juhataja J, Järw. Lõuna-Aafrika teemanti wäljad, 2.
Itaaliamaa kuulsa tõetunnistaja Bruno wahwa wõitlemine ja hale surm. Laulmine meeste-ja segakooris. Rohket osa wõtmist
palub Eestseisus.
–

–

Värska Originaal
Audentes 3
SK Tapa 2

135AASTA EEST

–

–

–

•

a

Neljapäeval sündisid Viljandis tüdruk ja
poiss.

Tõrkuv mängumootor jäigi jukerdama
MadisLuik

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimeta j
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
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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
Südamlik kaastunne Eglele ja
Vallole kalli isa

Siiras kaastunne Küllile
Üllele ema ja vanaema

VALDO LAURIMAA

Lähedased, kes hingelt hoitud,
töö, mis südamest tehtud –
nüüd sest kõigest vaid mälestus.
Teatame kurbusega, et lahkus
meile armas
OLGA GERBST

29. I 1926 – 27. II 2014
Leinavad õed ja vend peredega.
Ärasaatmine 6. märtsil kell 13 Viljandis Riia mnt kabelist tuhastamisele.

kaotuse puhul.

ja

SALME FREY

kaotuse puhul.
Griseldis ja Harri

Reet perega, Elli ja Vello

Mälestuste päiksesäras
jääd sa ikka meiega.
Lahkus kallis abikaasa, isa, vanaisa ja äi

Südamlik kaastunne lähedastele

Leinavad omaksed.
Hüvastijätt laupäeval, 1. märtsil
kell 15.30 Tartu krematooriumi väikeses saalis.

Unustamatult kallist tädi ja risti-

Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli abikaasa ja isa

IMRE SIRKELI

armsa

SALME FREY

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Onu Rein perega

Mari ja Anton

KALEV SAAR

11. III 1952 – 27. II 2014

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

Südamlik kaastunne Marekile
kalli
SALME FREY

kaotuse puhul.
Viljandi päevakeskuse pere

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

mälestavad Heli ja Reet peredega.

Mälestame unustamatut tädi ja
vanatädi
OLGA GERBSTI

Piret ja Maret peredega

Üks tee käidud lõpuni,
jääb järele mälestus.
Mälestame
KALEV SAART
Avaldame kaastunnet omastele.
Kaja, Kaido ja Tiit peredega ning
Jaan ja Milvi
Südamlik kaastunne Aimele,
Merlele, Cädyle ja Timmole kalli
abikaasa, isa ja vanaisa
KALEV SAARE
kaotuse puhul.
Anneli, Alan, Ain ja Kevin

Ilmas pole rohkem armu,
kui on ema armastus.
Mõistad siis, kui tema põrmu
kummardad kord leinates.

IMRE SIRKELI
On kurbi hetki elus jäetud meile,
on lahkumisi rohkem, kui vaid
peaks...

Lahkus meie kallis isa, vanaisa
ja äi

SALME FREY

Ester ja Eda peredega

Südamlik kaastunne lähedastele.
AS Eleväli ja elektrikud

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

Aeg toob, aeg viib, vaid mälestus
on jääv...

Südamlik kaastunne Küllile ja
Ingele peredega armsa ema
SALME FREY

kaotuse puhul.

IMRE SIRKELI

Aino, Vaike, Raja ja Dzintra
peredega

Südamlik kaastunne Küllile armSALME FREY

kaotuse puhul.

Karl, Taimi ja Piret perega

Rahvatantsurühm Kelluke

Südamlik kaastunne omastele
VALDO LAURIMAA
kaotuse puhul.
KÜ EPT Torn ja
endised töökaaslased
Viljandi EPT-st

Südamlik kaastunne Küllile ema

kaotuse puhul.

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu.

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Sergei ja Indrek peredega

Rainer ja Kaili perega

Mälestame head sõpra ja jahikaaslast
IMRESIRKELIT
Siiras kaastunne lähedastele.

Gunnar perega

Südamlik kaastunne Ritale ja
Sulevi perele kalli

kaotuse puhul.

Heimtali jahiselts

Su ümber on taevas ja ümber
on maa,
sa tahaksid tõusta, kuid enam
ei saa.
Sa sirutad käed ja üksainus viiv
sind vaikselt hingedemaale viib.

Südamlik kaastunne Kerttule lastega

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Mälestame endist pikaaegset
head töökaaslast
VALDO LAURIMAAD
Avaldame siirast kaastunnet
lastele peredega.
Sektoron AS ja J.I.T. AS töötajad

Südamlik kaastunne Küllile ja
lähedastele armsa ema
SALME FREY
kaotuse puhul.
Kolleegid alaealiste komisjonist ja
nõustamiskeskusest

Mälestame endist Kodukaitse
aktivisti
VALDO LAURIMAAD
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Sakala Kodukaitse Maleva
endised liikmed

Südamlik kaastunne Küllile ja
Ingele peredega armsa emakese,
vanaema ja vanavanaema
SALME FREY
kaotuse puhul.
Ilme

Südamlik kaastunne Eglele kalli
isa
VALDO LAURIMAA
Viljandi ühendatud kutsekeskkool

METSAMATERJAL
Ostame 3 m lepakütet, ka kasvava metsana. Tel 5352 2666.
Ostame metsakinnistuid ja raieõigust. Energiavaru OÜ, tel
508 0336, info@energiavaru.ee.
Ostame metsakuivi palke, läbimõõt alates 11 cm. Tel
501 1198.
Ostan metsa/raiet. Tel 527 5868,

Mälestame
PAUL LEHESMETSA

Aili, Annika, Taivo ja Aivar

Kallist õde

ANNA-MAIE KALLAST
mälestab Aita perega.
Südamlik kaastunne tütrele ja
pojale perega.

Südamlik kaastunne Ainile ja
Piiale lastega kalli ema, vanaema ja
ämma
RAILI SÄREVI
kaotuse puhul.
Mälestavad Jane ja Helvi

Südamlik kaastunne
Varjele ja Jürile kalli isa

Katile,

VIKTOR TOLPASE

kaotuse puhul.
Hanno ja Kristi

sulle, Sirje,

IMRESIRKELIT
Südamlik kaastunne Kerttule perega ja omastele.

ALLAN SOANSI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Topper Baltist

IMRE SIRKELI

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Josif

Meelis ja Erika peredega

Südamlik kaastunne Sirjele abikaasa ja Henrile
ALLAN SOANSI
kaotuse puhul.
Annika, Aime, Timo ja Anneli
perega

Su elutee lühikeseks jäi...
Puhka rahus,
IMRE SIRKEL
Südamlik kaastunne isale, emale, venna perele ja Kerttule lastega.
Meeta ja Volli

Avaldame kaastunnet Sirjele ja
Sulevile kalli poja ja venna

Südamlik kaastunne Milvile perega kalli poja, elukaaslase ja isa
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Kati perega ja
perekond Männiksaar

Milvile kalli

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

Jelena, Katrin ja Ilmar peredega

Südamlik kaastunne Kerttule lastega ja omastele kalli

Puhka rahus,

Siiras kaastunne
poja

Külli ja Tiit

SALME FREY

ALLAN SOANSI

Kolleegid haridus-ja

kaotuse puhul.

kultuuriametist

Harri perega

Südamlik kaastunne Harryle,
Milvile ja Erkile perega armsa poja

Kõikjal jälgi su

headusest ja
tegudest,
mida loonud sa
aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,

oled alati meie seas.

Südamlik kaastunne Kerttule lastega

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

Unustamatut kallist sõpra
IMRESIRKELIT

mälestavad Kati, Tiina ja Inna

Viiratsi Saeveski AS

Südamlik kaastunne
Raidsalule ema

Malle

SALME RIISI

kaotuse puhul.

peredega.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Mõni hetk on mälestus,
iga päev on selge just.
Enam meil ei sulge ust
sinu tublid, töökad käed.
Mälestame kauaaegset kolleegi

Avaldame südamlikku kaastunnet Heinole ja lastele peredega.
EMÜ Polli aiandusuuringute
keskus

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Onu Rein perega
Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli

Siiras kaastunne Taivole perega
isa

IMRE SIRKELI

Kunole

HILDA KÜTI

Elju, Maret ja Helju

Südamlik kaastunne naabriperele kalli abikaasa, ema ja vanaema
ANNE LUURI
kaotuse puhul.
Perekonnad Reinbachid ja
perekond Kõss

ja venna

Avaldame kaastunnet
kalli vanaema
kaotuse puhul.

ANNE LUURI

kaotuse puhul.

17.–18.06 Saaremaa, 15.–
18.07 Palanga. Info agm@hot.
ee, tel 509 3544.

Südamlik kaastunne Heljulening
Suivile ja Taivole peredega.
Kotryna OÜ

ALLAN SOANSI

ALLAN SOANS

Maimu ja Elmar laste peredega

sa ema

Südamlik kaastunne omastele.

Heino Kobak perega

Südamlik kaastunne Kerttule

kaotuse puhul.

Jaanus ja Kristi lastega

VALDO LAURIMAAD

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

MUUD

Mälestame head sõpra

Mälestame

Mälestame

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

Südamlik kaastunne Kerttule lastega ja lähedastele kalli

Siiras kaastunne
kalli abikaasa

Leinavad tütar ja poeg perega.

Südamlik kaastunne Eglele perega kalli isa kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kerttule ja
Dorisele kalli abikaasa ja isa
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Rühmakaaslased
Mikkudest-Mannidest ja
õpetaja Eda

Sügav kaastunne omastele kalli

Annely perega

30. I 1941 – 27. II 2014

VALDO LAURIMAAD

Sivo, Aivar ja Tarvo peredega

kaotuse puhul.

ALLAN SOANSI

VALDO LAURIMAA

Ärasaatmine laupäeval, 1. märtsil
kell 13 Jaani kirikust Metsakalmistule.

kaotuse puhul.

Mälestame varalahkunud tublit

ALLAN SOANSI

kaotuse puhul.

Kerttule

ja toredat töökaaslast

Siiras kaastunne Inge ja Külli peredele armsa ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
Tühjaks jäi tuba, kurvaks sai kodu,
kõikidest valudest suurem on lein.

kaastunne

IMRE SIRKELI

Meie
südamlik
kaastunne
Milvile perega kalli poja

ema

OLGA GERBSTI

Südamlik
lastega kalli

PAUL LEHESMETSA

Sügav kaastunne
ema

Arvo Kasele

HILJA KASE
kaotuse puhul.
Lembitu JS jahimehed

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu.
Siiras kaastunne Ivile kalli ema
HELJU VOLDI
kaotuse puhul.
Töökaaslased PTO-1-st

Mälestame
LEO TAPPOT

Avaldame kaastunnet omastele.

Taukarid, Kurssid, Takkelid,
Tüürid ja Vared ning Villu

Südamlik kaastunne
kalli ema

Viktorile

PRASKOVJA LIPETSKAJA

Isa, vanaema, vend Ragnar perega
ja Andrus

kaotuse puhul.

Lea, Leila, Kert ja Remi

Töökaaslased RMK Õisu kontorist

Töökaaslased

Südamlik kaastunne Küllile lähedastega

Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli

SALME FREY

IMRE SIRKELI

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Kerttule
perega ja Ainole kalli
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Maie ja Ester perega

Mälestame tublit seltsi liiget
PAUL LEHESMETSA
Avaldame kaastunnet abikaasale
ja lastele peredega.
Karksi-Nuia aianduse ja
mesinduse selts

Mälestame 100. sünniaastapäeval kallist ema ja vanaema
HEDVIG-MARGOT LUIKE
(sünd Tootson)
1. III 1914 7. VI 1994
Tütar ja tütretütar perega

surma puhul.
ROTAL Viljandimaa AÜ

kaotuse puhul.
Kohvisõbrad

kaotuse puhul.

OÜ Eesti Höövelliist

kaotuse puhul.

–

REKLAAM

16 Sakala

1. märts 2014

Pangabuss
Kõik omarahaasjad saate korda ajada
Pangabussi peatused:

Mõisaküla
linnavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

I ja II kvartalis
11. ja 25. märtsil
8. ja22. aprillil
6. ja20. mail
3. ja 17. juunil

Võhma
linnavalitsuse juures
kell 14.00–15.30

I ja II kvartalis
4. ja 18. märtsil
1., 15. ja 29. aprillil
13. ja 27. mail
10. juunil

Suure-Jaani

Konsumi kaupluse juures
kell 16.30–18.00

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
TutvugePangabussisõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste,kellaaegade japeatuste kohta saate
24h telefonilt 6 310 310.

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444 8866

