Seni on Viljandi jäähalli turundamine
olnud väga tagasihoidlik, et mitte öelda
olematu.
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Viljandi maakonna päevaleht

Lisandub automaatpesula

Tantsukoolis lahvatas

Eesti ühe tuntuma autopesulate keti
Jazz plaan Viljandisse laieneda põrkus
mitmele takistusele, kuid nüüd on
eesmärk saavutatud: paari nädala pärast teeb Männimäel uksed lahti kahekohaline automaatpesula.
LK 7

Tanja tantsukoolis käivad lapsed nägid pealt, kuidas klubi omanik ründas treenerit. Lastel tuli teha otsus,
kas jätkata senises kohas või vahetada koos treeneriga ka klubi.
LK 6

tüli

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90

¤

Reformierakond onoma ministreid eri
põhjustel korduvalt muutnud. Nüüd oleks
aeg ka IRL-il oma nimekiri ülevaadata.
PEEP ARU, riigikogu liige

LK 4

Aasta varu tuli ühekorraga kätte

TELLI

www.hansaliinid.ee

KÕIKIDE MUGAVUSTEGA

25 KOHALINE BUSS
VÄIKEBUSSI HINNAGA!

PABER
Äsja Viljandi Print Besti trükikojast tasuta kvaliteetset joonistuspaberit saanud Paalalinna lasteaed Krõll ja Viljandi kunstikool
on väga rahul. Kunstikool säästab
tubli summa, sest terve aasta paberivaru tuli kätte raha kulutamata. Trükikotta oodatakse paberit
saama teisigi maakonna koole ja
lasteaedu.

ILM

4°
Täna puhub lõunatuul
kiirusega 1–5meetrit sekundis. Sooja on 2–4 kraadi. Päike tõuseb Viljandis
kell 7 ja loojub kell 17.59.

LK 5

Viljandi kunstikooli direktor Kristjan Mändmaa (vasakul) leiab, et trükikoja tootmisjääkidele on väga hea joonistada.

MARKO

SAARM

6.-16. märts

Täpsem info www.bauhof.ee
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Lõpetagem
kraaklemine!

JUHTKIRI

Tahtest on
puudu
Viljandi

jäähalli raskest seisust
on Sakala kirjutanud varemgi.
Seni on nende lugude juurde käinud aga omanike tõdemus, et inimestel pole halli vastu arvestatavat
huvi.Seetõttu mõjub paradoksaalsena tänasest lehest leitav lugu, mis
sedastab, et käesoleval hooajal on
olnud uisutajaid rohkem kui kunagi
varem jakahju tuleb samutirekordiline.
Teadupärast on Viljandi jäähall
poolik. Et seinu sel pole, võiks rajatistnimetada hoopis kaetud tehisjääväljakuks.Sellisel lõpetamata
ehitisel pole aga suurt perspektiivi.
Lisame siia tõsiasja, et halli asukoht pole samutikiita ning omanike ringis on ettevõtted, kes said selle endale võlgade katteks parema
variandi puudumise tõttu. Nii võib
kokkuvõtteks nentida: jäähalli majanduslik seis on pehmelt öeldes
keeruline, seda pole suudetud
arendada ning seda hoitakse käigus
hambadristis.
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tõepoolest tahame jäähalli või me
üksnes arvasimeend seda tahtvat,
siis nüüd võib öelda, et jäähall on
täiesti võimalikrahvast täis tuua.
Vähemalt siis, kui talve napib. Sealjuures on tänavusedkunded väljaku
üles leidnud, ilma et seda oleks märkimisväärseltreklaamitud.
Seni on Viljandi jäähalli turundamine olnud väga tagasihoidlik, et
mitteöelda olematu. Küllap seetõttu, et seda kureerivad inimesed, kes
võimalusekorral laseksid halli pidamisega õnne proovidakellelgi teisel.

RÄÄGIME RAEKOJA saalist ja

võimalusest seal volikogu istungeid pidada.
Ligi kümme aastat tagasi otsiti sinna trepirobotit, kuid so-

Nii võibki nentida, et tahtest on
senipuudu jäänud. Kui jäähalli
hakkaksid juhtimaettevõtjad, kel
on selle majandamiseks selge
plaan ja suur soov, oleksid halliväljavaatedpüsima jääda paremad
ning lootus majanduslikku seisu
parandada suurem. Tõsi, kas sellest
kõigest ka kokkuvõttes piisaks, on
iseküsimus.

VEEBIKÜSITLUS
Kas Viljandimaa elanikkonna kiire vähenemine paneb

teid muretsema?
Mitte eriti,
aga natuke
siiski.

Ei.

Jah.

9%

18%

TAHTSIN SÕNA SEKKA öelda
juba siis, kui vaatasin jaanuaris ja veebruaris internetist
Viljandi volikogu istungeid.
Lõplikult aga sundis mind
pliiatsit haarama teisipäevases Sakalasavaldatud artikkel,
milles TaunoTuula süüdistab
linnavalitsust selles, et too
raiskab volikogu istungeid
Sakalakeskuses pidades raha.
Mind üllatas väga, et mees,
kes linnavalitsuse liikmena
mõistis erivajadustega inimeste muresid, tõstatabnüüd
üsna inetus toonis küsimuse,
miks peab volikogu istungeid
pidama majas, kus on olemas
lift ja invatualett.Kogesin isegi nii abilinnapea kui sotsiaalameti juhatajana Tuula tuge,
kui oli vaja kohendada elamispindu puuetega inimeste
jaoks või seista selle eest, et
uues
hoolekandekeskuses
oleks arvestatud inimesteerivajadustega. Näiteks võib
tuua uksega vannimuretsemise.
Meenutan, et just juurdepääsu puudumine oli üks põhjus, miks sotsiaalamet raekojast välja kolis. Nende otsuste
juures oli toonaka Tauno Tuula. Samuti on paljud tallekuuluvad hooned ehitatud liikumispuudega inimesi ja nende
vajadusi arvestades.
Mis on siis juhtunud,et arusaamad on nii põhjalikult muutunud?

bivat eileitud. Pole välistatud,
et nüüdseks on nende valik
suurenenud.
Juurdepääsu
probleem, mis algab juba välisuksest, jääb aga alles. Rääkimata sellest, et raekojas pole
invatualetti.
Ärimehest linnavolinikväitis, et meil on volikogus 20
meest, kes saavad ratastooli
tõstmisegakindlasti hakkama.
Ta on aga unustanud, et ratastoolis kolleeg või ka istungit
jälgima tulnud inimene peab
tualetti minekuks paluma, etta
kantakse taas esimeselekorrusele. Seal asuvasse tualetti mahub ratastooliga vaevu sisse,
teise korruse oma on selleks
aga täiesti sobimatu.
Seega: ratastoolis olija on
raekojas sisuliseltilma tualeti
kasutamise võimaluseta.
Mul on Tuula väidete pärast piinlik ja häbi. Nii ütleb ta

Kas kõik kordub?
Paljud inimesed mäletavad
niinimetatud neljakümne
kirja, mille Eesti intelligentsi esindajad koostasid,
protesteerides olude ja sur-

Helmen

Kütt

Viljandi linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige

SotsiaaldemokraatlikErakond

tegelikult ju välja, et liikumispuudega inimesed pole oodatud ei volikokku tööle ega ka
volikogu istungeid jälgima.

Tundub, et
mõnel on
võimukaotusevalu
nii suur,
et ta on
vahendeid
valimata
ja inimlikkust minetades hakanud otsima
vigu sealt,
kus neid

MIKS RÄÄKIDA KAASAMISEST,
kui tegudeni ei jõuta? Ja miks
nüüd, kui uus linnavõim proovib olukorda kõigi linnakodanike jaoks lahendada, tulevad
raiskamise süüdistused? Miks
me hakkame teisiti mõtlema
alles siis, kui meie eneste või
lähedastega midagi juhtub?
Igaüks meist võib õnnetuse
või haiguse tagajärjel kaotada

liikumisvõime elu on sedavõrd habras. Kas alles siis tuleb mõistmine, et ei ole inimlik, kui nii elementaarsevajaduse puhul, nagu on WC kasutamine, tulebabiküsida võiistuda pikki tunde, mähe püksis?
Kaasamine ongi kallis.
Kindlasti oleks märksa odavam, kui kolm-neli meest otsustavad kõik ise. Ka volikogu pidamine onkulukas, kuid demokraatlikus riigis asjad just nii
käivad. Võimu kandja on meil
rahvas, sõltumata inimeste vanusest ja liikumisvõimest.Rahvast tuleb teenida valitutel,
mitte vastupidi.
–

MINU VÄIKE tunnustus kuulub
Tuulaleselle eest, etküsimusele, miks eelmised võimulolijad
ei lahendanud invaliftide ja
muid juurdepääsuprobleeme,
vastas ta, et prioriteedid olid
teised.Kahjuks jõudis ta kohe
järgmises lauses selleni, et
praegused võimulolijad näitlevad ja vaid mängivad hoolimist.
Olin kohal volikogu teisel
istungil. Siis oli raekoja saalis
uudistajaid rohkem kui saali
tagumises reas toole ning istekoha saanudolidkitsikuse tõttu sunnitud jalad vastu volikogu liikmetetoole suruma. Nad
olid tulnud kohale volikogu
esimehe Randel Läntsi üleskutse peale osaleda volikogu
istungitel, kuid tundsid end
ebamugavalt.
Opositsiooni töö ongi küsimusiesitada javajaduse korral
võimulolijaid kritiseerida. Aga
praegu tundub, et mõnel on

pole.

ve vastu Eesti NSV-s.Tolleaegsed võimurid püüdsid
kirja maha vaikida ning kasutasid võimalusi selle
koostajaid kiusata. Praegu
hindame allakirjutanute
kodanikujulgust ja eestimeelsust.
Nimetatud protestikirjast on möödunud palju
aastaid. Meie riigi praegune olukord initsieeris aga
mõni aeg tagasi taas ühe
kirja: manifestilaadseniinimetatud kahekümne kirja.
Sellesannavad tuntudmõtlejad oma hinnangu hetkeolukorrale japakuvad ühtlasi välja, midapeaks tegema.
Nagu tol kaugel ajal,
suhtus võim ka nüüd vaimuinimestesse ja nende arvamusse negatiivselt. Teatas jupeaminister valitsuse
pressikonverentsil, et ei ole
kindel, kas tutvub selle
avaldusega, sest tal on tõrge mõneallakirjutanu suhtes. Vaat sellistsuhtumistei
osanudküll eikirja koostajad ega sellega tutvunud ja
kaasa mõtelnud inimesed
oodata!
Kõigest sellest järeldub, et ebakõlad jäetakse
tähelepanuta, sest neile

osutaja
võimukandjale
mingil põhjusel ei meeldi.
Muidugi võib nii ühte
kui teist kaheldavat ja
vaieldavat leidaka sellest
kirjutisest kuid koostajad
on siiski mõelnud, mida ja
kuidas paremaks muuta.
Nende arvamuse ignoreerimineannab signaali, misei
innusta oma riigi ja rahva
elu parandamise ülemõtlema.

võimukaotuse valu nii suur, et
ta on vahendeid valimata ja
inimlikkust minetades hakanudotsima vigu sealt, kus neid
pole. Lisaks tehakse haiget inimestele, kes soovivad linnaeluskaasa rääkida.
Mati Rohtlaan on teinud
liikumispuuetega inimeste
heaksühiskondlikus korras väga palju. Ta on toonud Viljandi erivajadustega inimesedkoduseinte vahelt välja, pakkunud neile invatransporti ja
juhtinud ratastooliklubi.Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehena on ta võtnud oma südameasjaks invatranspordi pare-

ma korraldamise meie linnas.
Tema töö väärib suurt tunnus-

tust.

Aime Kuum pensionär
Viljandimaalt

TSITAAT
«Otsest põhjust täna Eesti
julgeoleku pärast nüüd ja
praegu muretsedakindlasti ei ole. Selles osas teevad Eesti vastavad ametiasutused ning samamoodi
meie partnerid nii
NATO-s, Euroopa Liidus
kui ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides
oma tööd hästi.»
Välisminister Urmas Paet
eile riigikogu ees
peetud kõnes
(ERR, 5. märts)

1035
vastajat

PRÄÄNIK
Trükikoda Print Best annetas
oma tootmisjäägid Viljandi koolidele ja lasteaedadele.
Allikas: Sakala

KIRI

PIITS
Viljandi Valuoja oruga piirneval
Paala tee lõigul on sügav mullane auk.
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4Riigikohus

andis riigi ja Edelaraudvahelises
kohtuvaidluses õiguse
tee
riigile ning lubas tal sõlmida lepingu endale kuuluva ettevõttega ilma
konkursita. Kohtuotsuse kohaselt
jääb jõusse riigi jaElroni vaheline
nelja aasta pikkune leping.

UUDISED

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

Koristamisega
hakati tänavu
varakult pihta
Kui möödunud aastal asusid aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused töötajad Viljandis libedustõrjeks puistatud sõelmeid ja lume alt välja sulanud
prahti koristama aprilli keskpaigas, siis tänavu hakkasid nad sellega pihta peaaegu kaks
kuud varem.

Ehkki uisutajaid on tänavu väljakul käinud palju, ei jätku piletitulust, et suurt elektriarvet maksta.

MARKO SAARM

JÄÄVÄLJAK

Eesti Keskkonnateenuste
Lääne regiooni juht JaanViljas tõdes, et varakultkevadiseks muutunud ilm võimaldas tänavaid japlatse puhastama asuda juba veebruarikuu teisel poolel.
«Selle tööga saab pihta
hakata siis, kui miinuskraade
enam eriti pole,» märkis ta.
Praeguseks on Eesti
Keskkonnateenuste töömehed sõelmeid japrahti kokku
korjanud ligi kaks nädalat.
Millal sellega ühele poole
võiks jõuda,ei soovinud Jaan
Viljas oletada.«Kõik oleneb
sellest, mida ilm teeb. Ei saa
välistada, et lähiajal veel
lund tuleb,» selgitas ta.

Siiski kinnitas Viljas, et
kui pikema aja ilmaprognoos
enam-vähempaika peab, õnnestub Viljandi puhtaks teha
tunduvalt varem, kui näeb ette linnaga sõlmitud leping.
Selle järgipeab talvine mustus olema koristatud 1.
maiks.
«Elanikele on parem, kui
praht on varem koristatud,»
tõi ta välja.
Jaan Viljas nentis, et kuigi lühikeseks jäänud talv tähendab ühestküljest, et tänavatele pole puistatud kuigi
palju sõelmeid, ei saa öelda,
et töö maht seetõttu väiksem
oleks.
«Pori ja muda, mida autodega kõrvalteedelt tulles
laialiveetakse, on selle võrra
rohkem. Porisel ilmal on
omad miinused,» lausus ta.
Viljandi linnavalitsuse
majandusameti
juhataja
Reevo Maidla tõdes, et lumevaesel talvel jääb igasugune mustus teedel ja tänavatel paremini silma ning
seetõttu märkab linnakodanik hooldusfirma tegemisi
kergemini. EestiKeskkonnateenuste tööga on tema sõnul seni rahule jäädud.
(Sakala)

Kurb rekord sunnib
päästeplaani looma
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi jäähallile toob
lõppev talv kaks rekordit: kunagi varem pole olnud nii palju uisutajaid ja tekkinud nii suurt
kahjumit. Ühe päästva
ideena on pakutud võimalust jäähall paremasse kohta kolida.
«Superhästi!» hüüatas üks jääväljaku omanikkeRando Sepp
vastuseks küsimusele, kuidas
talv on läinud.«Inimesi onkäinud rohkemkui kunagi varem
ning kahjum tuleb mega!»

Väljak tuleks teise
kohta kolida
Omaniku sõnul teenib väljak
piletituluna iga kuu ligi 3000
eurot, samal ajal kulub ainuüksi elektrile umbes 8500 eurot.
Piletitulu ja linnaltsaadav toetusraha sedakulu ei kata.
«Hambad ristis tahame
platsi vähemalt koolivaheaja
lõpuni lahti hoida,» ütles Rando Sepp.

Nädala pärast istuvad jääväljaku omanikud ja linnavalitsuse esindajad raekojas
laua taha, et arutada, kuidas
väljakut päästa. Rando Sepa
arvates oleksmõistlik see Männimäe tööstushoonete vahelt
üldse ära viia.Külmutusseadmedtulekslahti võttaning ehitada plats kohta, kus inimesi
rohkem liigub.
Varem on omanikudpakkunud jääväljakut nii Ukukeskuse juurde kui lauluväljakule,
aga nendest ideedest polekinni hakatud. Seepärast tuli linnajuhtide kutse väljaku päästmist arutama hakataomanikele üllatusena.
Sepa ütlemist mööda oleks
loogiline, kui jääväljak kuuluks üleüldse linnale, sest tema hinnangul on tegemist sotsiaalobjektiga. Praeguse ava-

tud halli võiks aga müüa mõnele tootmisfirmale laoplatsiks.

Spaaga ühendamist
ei kommenteerita
Eelmise kuu lõpul peetud Viljandivolikogu eelarvekomisjoni istungil teatas abilinnapea
Malle Vahtra, et on olnud aru-

Veekeskus vajab kannatust
Veebruari keskel kirjutas Sakala,
et linnapea laual on kahe arendaja veekeskuse rajamise plaanid
ning lõplikult pole maha maetud
lootust veekeskuse või spaahotelli tarvis eurotoetust saada.
Eile kinnitas linnapea Ando
Kiviberg, et suuri murranguid
pole vahepeal toimunud.«Ma
saan aru, et tegemist on avalikkust huvitava teemaga, aga ma
palun varuda kannatust.»

Kivibergi selgitusel on tegeldud varasema info koondamisega ning märtsis tahetakse kokku panna töörühm, kes koostaks plaani, milline veekeskus
tuleks rajada ning milliseid lisateenuseid tarvilikuks peetakse.
Näiteks peaks analüüs andma vastuse, kas lõbustuskoha
kõrval peaks tegutsema hotell
ja kui suur see peaks olema.

telu teemal, kuidas organisatsiooniliselttegelda spaa ja jäähalli ühendamisega. Eile Sakalaga vesteldeslausus Vahtra, et
selline idee on tulnud linnapealt ning tema seda teemat lähemaltkommenteeridaei saa.
Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul on kõik spaaga
seonduv sellises faasis, et rääkida eioleveel midagi ning tegutsetakse ikkagi jäähalli
päästmise nimel.
Rando Sepp on aastaid kavandatudveekeskuse ja jäähalli ühendamisevõimalusestküll
kuulnud, kuid lähemalt taoma
väitel ideestei tea.
Linnajuhid ja väljaku oma-

nikud on ühel meelel, et jäähall
kaduda ei tohiks.Mõlemateseisukoht kattub ka selles, et jääväljak peaks paiknema inimestele mugavas kohas ning linna
kaugeim punkt selleksei sobi.
Jääväljak ei vasta endiselt
ka nendele nõuetele, millele
toetudes linn halli kunagistel
omanikel üldse ehitada lubas.
Nimelt peaksid sellel juba mituaastat olemaseinad ning see
peaks olemaavatud oktoobrist
aprilli lõpuni. Rahapuuduse
tõttupole seinu suudetudrajada ning väljak on avatud detsembrist märtsi lõpuni. Nõuete täitmata jätmise eest on jääväljak linnaltka trahvisaanud.

Varakult kevadiseks läinud ilm võimaldas Eesti Kesk on ate nustel tänavuViljandis talvise sodikoristamisega pihtahakata juba

veebruarikuus.

ELMO

RIIG

(Sakala)

13 õppurit pürib

nooreks meistriks
13 kutseõppurit kahest Viljandimaa koolist osalevad
reedel ja laupäevalTallinnas
peetaval võistlusel «Noor
meister», millel selgitatakse
24 erialal Eesti parimaid õppureid.
Eesti Näituste messikeskuses asetleidval võistlusel
osaleb ligi 350 noort 24l erialal ning samal ajal näitab
end kutsehariduse messil 32
ametikooli kõikjalt Eestist.

Viljandi ühendatud kutsekeskkoolist sõidavad pealinna võistlemakaks ehituspuuseppa, kaks infotehnoloogi,
ehitusviimistleja,

elektrik, keskkonnatehnik,
plaatija ning restoraniteenindaja.
Olustvere teenindus-ja
maamajanduskoolist osalevad võistlusel kaks majutusteenindajat, kondiiter ja pagar. (Sakala)
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NÄDALALÕPU

PAKKUMISED

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
MAASIKAD KARBIS 250 g
Hispaania, I klass

VÕIMULIIT

Oravad valmistuvad
partnereid kompima

1.59

6.36/kg

RANNAMÕISA
JAHUTATUD KÜÜLIK, kg
~1,2 kg

-25%

Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

10.99

8.19
EESTI PAGAR
MUSTIKATORT
750 g

Eelmisel pühapäeval pidas Reformierakond Tallinnas Swissoteli konverentsikeskuses üldkogu, millel kinnitas eurokandidaatide nimekirja ja
PEETER LANGOVITS (POSTIMEES)
valimisprogrammi. Ühtlasi pidas tõenäoline järgmine peaminister Siim Kallas parteikaaslastele visioonikõne.

-28%

9.79

6.99

Reformierakondlasest
riigikogulane Peep Aru
ütleb end kuuluvat nende sekka, kelle arvates
võiks tema partei uues
valitsuses jätkata koostööd senise partneri
Isamaa ja Res Publica
Liiduga. Samas möönab ta, et ka sotsiaaldemokraatidega on liit
võimalik.
Peep Aru, kui suur on või-

9.32/kg

CHERRY QUEEN
PRALINEEKOMPVEKID

KIRSILIKÖÖRIGA
125 g

-32%

2.79

1.89

malus, et senineReformierakonna ning Isamaa ja Res
Publica Liidu (IRL) koalitsioon ei jätka?
Meie erakonna juhatuskinnitaballes reedel sellekomisjoni, kes hakkab teiste erakondadega läbi rääkima. Seni ei
ole kellegagi ametlikultkõnelusi peetud.
Aga mitteametlikult?

15.12/kg

PRANTSUSMAA KVALITEETVAHUVEIN
GRAND CAVALIER SPARKLING
MEDIUM DRY 11% 0,75 l
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie

3.39

4.52/l

PAKKUMISED KEHTIVAD
6. 9. MÄRTSINI.

Eks inimesedikka vaheta mõtteid.Minagi olen Toompealringi liikudes rääkinud kõigi erakondade esindajatega. Aga paika eioleveelkeegi midagi pannud, kui ehk välja arvata see, et
Reformierakond ei kavatse
Keskerakonnaga nii kõrgel tasemelkoostööd teha senikaua,
kuni seda parteid juhibEdgar
Savisaar.See põhimõte kehtib
juba2007. aastaaprillirahutuste ajastning Savisaare hilisem
käitumine, kaasa arvatud hiljutised väljaütlemised Ukraina
kriisi teemal, on selle õigsust
üksneskinnitanud.

~

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 28.02.2014 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

Seega on küsimus ikkagi sel-

les, kas te võiksite IRL-i

mingil põhjusel sotside vastu välja vahetada.
Peame kindlasti mõlemaga
mahatõsisedläbirääkimised.
Otsustavaks saab see, kellega
meil on suurem võimalus järgmiste valimisteni jäänud aasta jooksul omasoove elluviia.
Esiteks ei luba me mingil
juhul Eesti finantsmajandusliku olukorra nõrgestamist.
Teiseks tähtsustame riigikaitset ja välissuhtlust. Kolmandaks tahame otsida tööjõumaksude alandamise võimalusi.
Ka vaesuse ja
sotsiaalse
ebavõrdsusega tuleb
rinda pista. Reformierakond peab
õigeks sihitud sotsiaalpoliitikat, mis
ei soosi raha suvalist laialijagamist,
vaidabi tõepoolest
vajavate inimeste
Peep Aru
aitamist.
Eelöeldu ei sisaldanud midagi sellist, mis
peaks välistama praeguse
võimuliidu jätkamise.
Kes on öelnud, et oleks pidanud sisaldama?
Ometi räägitakse aina elavamalt võimalusest, et Reformierakond heidab sotsidega
ühte.
Läbirääkimistel selgub, milline keemia kellegi vaheltekib.
Enne, kui pooled pole oma põhimõtteid lauale pannud, ei
saa midagi väita.

Pragmaatilised arvutused on
üks asi. Nende kõrval mängivad rolli ka emotsionaalsed
kaalutlused. Kummale poole

tähtsate reformierakondlaste
sisetunne praegu rohkem
kaldub, kas IRL-i või sotside
poole?
Meil ei ole meelsuse kontrolli tehtud. Mina leian, et kui
see vähegi võimalik on, võiks
püüda IRL-iga kokku jääda
ning maailmavaateliselalusel
moodustatud liitusäilitada.
Mis sedavõiks takistada?
Võib-olla see, et IRL ei käitunud sügiseste kohalike valimiste aegu justkõige soliidsemalt. Tuli ette päris tõsiseid väljaütlemisi ja konfrontatsioone. Võtke
kas või Tartu, kus
IRL-i linnapeakandidaat (Margus
Tsahkna
toimetus) ütles ikka päris omapäraseid
asju.

Öelge ikka.
Ei ütle.

Miks ikkagi Reformierakond
otsustas teha Siim Kallasest
uuesti oma juhi?Miks ei valitud kedagi uut?
Seda küsimust on pikalt arutatudnii väiksemaskui suuremas ringis. Küllap olete isegi
märganud, et mõned tugevad
kandidaadid on vähemaltmõneks ajaks auklikuks lastud.
Mõni teine, kellel on potentsiaali, on veel lihtsalt liiga
noor. Jamõnelkolmandal, kes
saaks hakkama, pole sära silmis. Erakonna liidriks peab
saama inimene, kes seda tõepoolest soovib, ja SiimKallas
on oma tahet erakonnasiseses
konkurentsis tõestanud.

–

Viljandis läksite
samutitülli.
Ei, Viljandit ma
silmas ei pea. Minu meelest ei püüdnud IRL
Viljandis niivõrdReformierakonnaga vastanduda, kuivõrd
siples sisemistesvastuoludes.
Mis puudutab võimuläbirääkimisi, siiskahtlemata on
olulineka nendeteine etapp
ehk ministrite nimesid puudutav osa. Reformierakond
on oma ministreideri põhjustelkorduvalt muutnud. Nüüd
oleks aeg ka IRL-il oma nimekiri üle vaadata, et saaks rääkida värskest vaimust jatah-

test.

Ma eeldan, et juttkäib eeskätt Juhan Partsi väljavahetamisest.
Ma ei ole nimesid öelnud.

Kui palju saab teiepartnerivalikul määravaks see, kas
teinepool nõustub Andrus
Ansipi saatmisega Euroopa
Komisjoni?
Reformierakond toetab muidugi Andrus Ansipit, sest tal
on selleks tööks head eeldused. Ta on praegu vaieldamatultkõige sobivam kandidaat.
Niisiis see erakond, kes aitab
Ansipi Brüsselisse, pääseb

valitsusse.
Nii mustvalge asi pole. Ma ei
väida, et tegu on ebaolulise
teemaga, aga peamine on ikkagi see, mida me saame valitsuses ära teha. Kõik, kaasa
arvatud Reformierakond, tahavad riigikogu valimistel
hästi esineda ning sellenimel
tulebpingutada. Valimiste tulemus ei sõltu sellest, kelle
esindaja kuulub Euroopa Komisjoni, vaid sellest, mida
reaalselt Eesti inimesteheaks
tehakse.
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Lossivaremete
heaks nappis raha

Lastefilmi
hakatakse
osatäitjaid
otsima

Margus

Muinsuskaitseamet andis Viljandimaale käesolevaks aastaks ligi
34 000 eurot, ent suurim osa sellest summast pole mõeldud Viljandi lossivaremetele nagu tavaliselt, vaid
hoopis Uue-Suislepa
mõisa valitsejamajale.
Üle riigi oli ametil võimalik
jagada pool miljonit eurot
ning tuge sai üle Eesti sadakond objekti. Viljandimaal
jagunesraha seitsme objekti
vahel.
Muinsuskaitse Viljandimaa vaneminspektor Anne
Kivi ütles, et toetussumma on
viimastel aastatel püsinud
samas suurusjärgus. Suurim,
13 000-eurone toetus anti
Uue-Suislepa mõisa valitsejamajakatuse vahetamiseks.
«Selle omanik on Tarvastu vald,kõik projektid on olemas ja jubamituaastat oodanud,» rääkis Kivi. «Katus on
halvas seisus ja loodame, et
valdlisab omaltpoolt juurde,
sest toetussummaga saab välja vahetada ainult pool ka-

(Sakala)

Täna korraldatakse Viljandi
gümnaasiumis esimenekarjäärimess, mis on mõeldud kõigile linna ja maakonna abiturientidele. Osaleda võivad ka
ülejäänud gümnasistid.
Messil tutvustab end 25
kõrgkooli, kutsekooli ja nõustamiskeskust.
Ennelõunalpakuvad osalevad koolid jakeskused gümnasistidele loenguid ja töötube.
Eelregistreerimise järgi võib
öelda, et noorte seas on kõige
populaarsemad justkõrgkoolide esindajate loengud. Neid on
väga mitmekesistel teemadel
alates budisti ja kassi elu võrdlusest ning miljonäriks saamisest kunitöövestluste jamajanduse algkursuseni välja.
Kell 13algab gümnaasiumihoone aatriumisavatud mess,
kus huvilisedsaavad teavet nii
infolaudadelt kui loengutelt.
Messile on oodata üle 500 noore.
Messi peakorraldaja, Viljandi gümnaasiumi karjäärispetsialisti-õppenõustaja Raili
Toikka-Tamme teatel on eesmärk pakkuda noortele enne
kooli lõpetamist ja valikute tegemist võimalikult palju teavet.
«Iganädalaste infotunnikeste
asemel koondasimekõik teabejagajad ühelepäevale ning lisasime neileka sisulise loengute
osa. Seetõttu võiks noored saadakoolidestka paremaettekujutuse,»sõnas ta.
Viljandi gümnaasiumi karjäärimess saab teoks esimest
korda, see on gümnasistidele tasuta ja kõik tegevused leiavad
aset gümnaasiumi õppehoones
Hariduse tänav2. (Sakala)

Lasteaia Krõll juhid Margit Karu (vasakul) ja Riina Heinpõld (paremal) ning Viljandi kunstikooli Kdrirsetkjatonr Mändma PrintBesi trüki ojasanetaudpaberit vastu võtmasM.ARKOSARM

tust.»

Et hooned püsiksid

ANNETUS

Trükikoda kingib
lastele paberit
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

«Lapsed saavad loovust
juurde,» rõõmustas Viljandi lasteaia Krõll õppejuhataja Riina Heinpõld eile, kui Print Besti trükikojast suuri paberipakke autosse taris.
Sellel ja järgmisel nädalal jagab trükikoda tootmisjääke
linna lasteaedadele ja koolidele joonistamiseks ja kunsti
tegemiseks.

Kunstikool sai aasta varu
«Need on viisakad ja kvaliteetsed paberid, millele on
väga hea joonistada,» ütles
Viljandi kunstikooli direktor
Kristjan Mändmaa. «Saime
aasta paberijao ilma rahakulutamata. See on meie eelarvele suur leevendus.»
Ka lasteaiaKrõll juhatajaMargit Karu leidis, et annetatud paber sobib joonistamiseks ja meisterdamiseks
hästi.
«Poest paberit osta onkallis, aga lasteaias on sellekulu
väga suur. Oleme hästi tänulikud,» lausus Riina Heinpõld.
Tema sõnutsi on Print Best
oma jääke lasteasutustele
pakkunud ka varasematel

aastatel ning see on alati
oodatud sündmus.
«Lasteaedadele on nad
kinkinud veel kirjavihikuid,
kaustikuid ja märkmikke,»
jätkas Margit Karu. «Oleks nii
toredaid ettevõtteid rohkem!»
Kristjan Mändmaa nentis,
et kunstikoolile on tootmisjääkepakkunud ka teised ettevõtted, aga alati needsiiski
ei sobi. «Igal juhul on kõik
pakkumised teretulnud.Kui
ettevõtjatel on huvi tootmisjääke jagada, võiks võtta
ühendust linna haridus-ja
kultuuriametiga. Nii saame
infot jagada koordineeritult,
õige kaup leiab õiged huvilised ja ka ettevõttel on asjaajamisega vähem tüli,» rääkis

ta.

Kingitakse kõigile
Seekordset jagamisaktsiooni
koordineerisid Viljandi haridusamet ja volikogu hariduskomisjon, kuhu kuuluvad ka
Kristjan Mändmaa ja Margit
Karu.
«Sel ja järgmisel nädalal
võivad Print Besti sekretäri
poole paberi saamiseks pöörduda kõik linna lasteasutused,» sõnas Mändmaa.
Trükikoja tegevjuht Tanel
Venderström lisas, et seni, kuni jääke jagub, annetavadnad
neid heal meelel ka ülejää-

nud maakonna koolidele ja
lasteaedadele.Viimase aasta
jooksul on jääke kogunenud
mitmetonni jagu ja et neid tekib tootmise käigus ikka, on
soovijad ka edaspidi oodatud.
Ettevõtte juhi sõnutsi läheksid jäägid muidu makulatuuri või pakkematerjaliks.
«Meil on hea meel, kui
see rohkemkasu toob,» ütles
ta. «Oleme avatud ka kõigile
uudistajatele, näiteks korraldamekoolidele jalasteaedadele oma ettevõttes ekskursioone.»
1997. aastast tegutsenud
Print Best on tänu investeeringutele moodsatesse seadmetesse kasvanud üheks suuremaks raamatutootjaks Baltikumis. Trükikojal on tegevjuhi sõnutsi kvaliteetsed Saksamaa tipptehnoloogial põhinevad seadmed, mis võimaldavad raamatuid toota ka kõigekeerulisematest materjalidest.
Enamasti valmistatakse
nelja-ja ühevärvilisikõvakaanelisi raamatuid. Aastas toodab ettevõteligikaudu 2,5 miljonitkõvakaanelist raamatut,
millest 90protsenti lähebekspordiks. Parajasti trükitakse
seal näiteks tööriistatootja
Würth katalooge kogu Skandinaavia tarbeks.Trükkima asutakse ka Ajakirjade Kirjastuse välja antavat Sotši olümpiamängude raamatut.

Anne Kivi selgitas, et esmajärjekorras toetabki muinsuskaitseamet katuse-ja
konstruktsioonitöid, et hooned püsiksid ja jaksaksid paremaidaegu oodata.
«Praktika on näidanud, et
mõned lootusetus seisukorras hooned on lõpuks leidnud omaniku, häidnäiteid on
siin viimasel ajal võtta küll,»
oli Kivi rahul.
Viljandi ordulinnuse varemetele tuleb 5000 eurot,
mis on harjumuspärasest
märgatavalt väiksem summa.

«Selle üle on mul isiklikult väga kurb meel,sest meil
on Viljandi linnaga olnud
aastakümnetepikkune koostöö, restaureerimist ja konserveerimist on seal tehtud
igal aastal. Linn on omalt
poolt alati ka sama palju
juurdepannud,» rääkis Kivi.
Seekordse otsuse põhjus
on tema selgitust mööda väga
lihtne: viimane sõna jäi üleriigilisele komisjonile, kes jagasrahakõikidele linnustele
enam-vähemvõrdselt. Kivi ei
saa oma sõnul sellega kuidagi rahule jääda, sest enamikul linnustestei ole nii häid
partnereid nagu Viljandi
linn, kes isegi masuaastatel
eelarvestraha leidis.

Uus kord
Olustvere mõisa rehi sai
konstruktsiooni tugevdamisekskokku 5800 eurot. Elamu
Viljandis Supeluse tänaval
saab muinsuskaitselt esimese etapi tööde tegemiseks
5000 eurot.
Õisu mõisa puukuuri restaureerimiseks anti 4000,
Pärsti mõisa vesiveskikatmata müüride avariiremondiks,
katmata välisseinte puidust
aluskonstruktsioonide ehituseks ning müüridekatmiseks
3200 jaLahmuse mõisa vesiveski katusekatte vahetamiseks 2900 eurot.
Toetuste taotlusi said esitadamälestiste omanikud ise.
Anne Kivi tuletas neile
meelde, et järgmiseks aastaks saab toetust küsida 30.
septembrini.
«See aeg on peagi käes,
enne tuleb asi ju ka läbi
mõelda ning koostada tegevuskava koos kalkulatsioonidega,»rääkis ta. «Omanikele
on eelarveaasta lähemale
toodud, kalkulatsioonid sõltuvad ehitushindadekallinemisest ja kui need teha liiga
pika aja peale, võib hind juba märgatavalt kerkida.»

Restaureerimine ja konserveerimine jätkuvad Viljandi ordulossivaremtsänavu,k id toeus livarsemagvõreldsvähem.

ka

koguneb
gümnaasiumi
esimesele
karjäärimessile

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Filmitootja Nafta Films otsib
pea-jakõrvaltegelasi seiklusfilmi «Supilinna salaselts», mille
võtted algavad eelolevalsuvel.
«Supilinnasalaselts» on lugu kahest tüdrukust ja kahest
poisist, kes eikohku tagasi ühegi seikluse ees, kui nende kodulinnaTartutkõige ootamatumal ja veidramal moel rünnatakse. See on lugu sõprusest,
nutikusest ja vaprusest, agaka
sellest, mis võib juhtuda siis,
kui lapsed ootamatult oma vanemate eest seisma peavad.
Filmi süžee on sündinudTartu
kirjaniku MikaKeränenipopulaarse lasteraamatute sarja
põhjal.
Märtsis viies Eesti linnas
korraldatavatelerollikatsetele
on oodatud eeskätt 8–13-aastased poisid jatüdrukud, kellele
meeldib suuri saladusi lahendada. Lisaks vajatakse kõrvalosadesse 25–60-aastasi täiskasvanuid. Katsetel osalemisest
huvitatutel palutakse end varem registreerida kodulehel
www.salaselts.ee.
Rollikatsed on 17.–20.märtsini Tartus, 21.–24. märtsiniTallinnas, 25. ja 26. märtsilPärnus,
27. ja 28. märtsil Viljandis ning
29. ja 30. märtsil Rakveres.

500 noort

Sakala 5

Volikogu juhist sai
kandidaadi kandidaat
Sotsiaaldemokraatlik Erakond nimetab praegukandidaate, kelle seast erakonna
liikmed valivad need inimesed, kes hakkavadkandideerima europarlamenti. Nende
hulgas on ka Viljandi volikogu esimees RandelLänts.
Erakonna esimees Sven
Mikser lisas eile Euroopa
Parlamendi liikmete kandidaatide nimekirja Barbi
Pilvre, Hardi Volmeri, NataljaKitami ja Randel Läntsi.

Juba varem on üles seatud Sven Mikser, Marju Lauristin, Ivari Padar, Eiki Nestor, Marianne Mikko, Abdul
Hamid Turay, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Liina
Raud, Hannes Hanso, Reet
Laja ning Toomas Alatalu.
Sotsiaaldemokraatlik
erakond kinnitab valimiste
kandidaadid ja hääletab nimekirja järjestuse 29. märtsil. Valimised on mais. (Sakala)
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LIIKLUS

Tatjana Golub annab omanimelises tantsukoolis ise treeninguid, sest
treener otsustas pingelise töökeskkonna tõttu klubi vahetada ja töötab
nüüdkolme maja kaugusel. 85 lapsest oli nädala algul koos treenerigalahkunud 22. ELMO RIIG

Tantsukooli omanik
läks treeneri
lahkumisest marru
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Spordiklubis Hope tegutseva Tanja tantsukooli lapsed ja nende vanemad olid segatud omaniku ja treeneri tülisse, mis päädis sellega,
et omanik sakutas mõne lapse ja lapsevanema
nähes treenerit ja kamandas ta oma ruumidest välja.
Tänavusel «Koolitantsu»festivalil eeskujuliku käitumise
eest diplomi pälvinud Tanja
tantsukoolitüdrukud on sunnitud pealt nägema treeneri ja
omanikutüli.Seda, millestklubi omaniku Tatjana Golubi ja
seal treenerina töötanudRita
Mutteliriid tekkis, ei tea täpselt keegi teine peale nende
endi.
Sellest, et naistesuhtedpole korras, said lapsevanemad
aimu pärast sügisel peetud
koosolekut. Anonüümsust palunud lapsevanem, kes koos
teiste vanematega oli sattunud
tülist osa saama, tunnistas, et
juba toosama koosolek näis
olevatkokku kutsutud vaidselleks, et omanik saaks treenerit
teiste ees mustata.
«See oli inetu. Ja inetu on
veelhästi öeldud,» lausus ta.
Tõeliselt koledaks kiskus
lugu aga kaks nädalat tagasi,
kui Rita Muttel teatas Tanja
tantsukooli Facebooki seinal,
etta märtsistalates seal enam
ei tööta.

Ehmatav vahejuhtum
Seepealekutsus Tatjana Golub
kokku erakorralise lastevanemate koosoleku, mis peeti 25.
veebruaril.Kui Rita Muttel samal päeval tundiandma tuli ja
lapsed tedakallistama jooksid,
kaotas Tatjana Golub enesevalitsuse. Ta võttis Muttelilriietest kinni ja karjus ta peale.
Seda nägid samal ajal klubis viibivad lapsed ja nende vanemad. «Lapsed olid šokis.Seisid ja vaatasid seda pealt,»
nentis Muttel.Kui treener uksest välja astus, jooksid kolm
pisarates tüdrukuttalle järele,
sest ei saanudaru, miks temaganiimoodi oli käitutud.
Klubi omanik Tatjana Golub nägi treenerikäitumise taga soovi lastega manipuleeri-

da.«Rita tuli siia, nagu polekski midagi juhtunud. Seisis laste ees ja kallistas neid,» rääkis
ta. Golubit ärritas fakt, et Muttelhakkab edaspidi tantsutunde andmakolm maja edasi asuvas StudioMaerobicus ning pakub võimalust sinna minnaka
Tanja tantsukooliskäivatel lastel.
Lapsed koos vanematega
pididki otsustama,kas nad jätkavad tantsimist Hope’is või lähevad koos treeneriga teise
klubisse üle. Käesoleva nädala alguseks oli Tanja tantsukool saanud 22 lapse lahkumisavalduse. Golubi sõnul on Muttelneed lapsed temaltüle meelitanud, Muttel aga leidis, et
see on igaühe vaba valik, kelle
juures ta trenniskäib.

Reetmise tunne
Ilmselgelt on Tanja tantsukooli omanik pettunud. Tatjana
Golub ütles, et talle tähendas
treeneri lahkumine õppeaasta
keskel noa selga löömist.
«See oligi kõige valusam, et
minatõin treenerisiiajapanin
lapsed temasse uskuma. Aga
mida tema tegi? Reetis mind,»
rääkis omanik, kellel polnud
ootamatultlahkunud treeneriga oma sõnul varem ühtkikonflikti.
Suulise kokkuleppega töötanud Rita Muttel pidas kümmet etteteatamispäeva piisavalt pikaks ajaks, võttes arvesse, et omanik treenib lapsi ise
edasi. Mutteli sõnul oli Golub
otsinud varem ettekäänet, et
teda lahti lasta, ning lahkumise põhjuseks saigi omaniku tekitatud pidev pingeline töökeskkond.
«Ta otsis minu õpetamismeetodites ja töös pidevalt vigu. Et ta on temperamentne, pidi tema sõna peale jääma,»ütles Muttel.
Lapsevanem, kelle laps
soovisRita Muttelikäe all treenimist jätkata, pidas klubi
omaniku käitumist ebaeetiliseks. Tema tegi lõpliku otsuse
eelmisel teisipäeval peetud
koosolekul, kui Tatjana Golub
nimetas lapsi kutsikateks, kes
võivad oma treeneri järel joosta, kui nad seda soovivad.
Kõige valusamoli lapsevanema jutu järgiaga see, et aastaidkoos treeninudlapsed olid
sunnitud tegema valiku, mis
neid sõpradest lahkuviis. «Igaüks tegi nähtu jakuuldu põhjal
ise otsuse,»sõnas klubi vahetanud lapsevanem.

Ilm peibutab
suverehve
kasutama
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Lumi on läinud, päike
paistab ja teed tolmavad. Kui mullu ei tahtnud talv kuidagi ära
minna, siis nüüd tuli kevad juba talvel ning
äsja algas rehvivahetuse hooaeg.
Osaühingu Vana-Võidu autokeskus töötaja Tarmo Salumaa nentis, et suisa veebruaris keegi rehve vahetada lasta
ei soovinud, aga kohe märtsi
esimesel tööpäeval olid esimesed kunded kohal. Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrus lubabki suverehve kasutada 1.märtsist.
Eilepärastlõunaks ehkkahe japoole tööpäevaga oliVana-Võidus suverehvid alla
pandud ligi 30 autole, millest
suur osa olidraskekaalulised
nelikveolised. Sellest nädalast kavatseb keskus hoida
töökoja uksed lahtika laupäeviti.
Salumaalausus, et praegu
pole rehvivahetajad pidanud
sabas ootama. Võrdluseks tõi
ta välja, et sügisesel tippajal,
kui esinduse ukse ees lookleb
autodest järjekord, jõutakse
ühe tööpäevaga rehvid ära vahetada 60–100 autol.
Nagu Salumaa märkis, on
juba praegu mõistlik talvised
rehvid suviste vastu vahetada
neil autojuhtidel, kes ei pea
iga päev liiklema ja saavad
sõiduaega valida.Kes aga pea-

vad sõitma sageli ning ilmastikust olenemata, võiksid tema
sõnul veel oodata, sest eilegi
hommikul võisid mõned teelõigud sildadel ja metsa vahel
olla libedad.«Minaise panen
veel pikalt naeltega,» sõnas
Salumaa.
Ta lisas, et üldise seisukoha järgi on paslik aeg autole
suverehvid alla panna siis, kui
ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb üle viie soojakraadi.

Iga juht otsustab ise
Vianori Viljandi esinduse teenindusmeister Gustav Parts
loetles, et esmaspäeval oli autol rehve vahetamas käinud
viis, teisipäeval kaks ja eile
ennelõunasel ajal kolmklienti.Ka Vianorhoiab sellest nädalast töökoja laupäeval ava-

tuna.

«Millaloleks õige aeg rehvid ära vahetada, selle otsuse
tegemist mõjutavadpaljud asjaolud,» lausus Parts. «Siin
peab iga autojuht ise otsustama.»

Ta lisas, et kiirustada ei
maksa, kuigi naelakrõbinaton
sooja päikese all valuskuulata.
Eile tõi oma auto Vianori
töökotta Ragnar Kaasik, kes
oma otsust põhjendades ütles
algul lõbusalt, et päike tuli
välja. Seejärelnentis ta, et on
igal kevadel üldiselt varajane

rehvivahetaja.
«Ei näe põhjust, miks
peaksin veel ootama,» lisas ta.
«Öösiti võib küll külma teha,
aga siis ma ei sõida.»
Osaühingu LX Motors tegevjuht Tanel Alliksaar ütles
eile, etkahe japoole tööpäevaga on esinduses oma autole
suverehve alla soovinud pool
tosinatklienti.
«Millal on õige aeg rehve
vahetada, oleneb inimesest,»
rääkis ta. «Kui on kogenud ja
alalhoidlik juht, võib sellele
juba mõtlemahakataküll. Eriti kui vaadata pikemat ilmaprognoosi.»
Alliksaar nentis, et enne
püsiva sooja saabumist võib
ajutiselt küll libedust ette tulla, aga seda juhtub vahel ju
veelmaikuuski.

TÄRMINID
Suverehvidega tohib sõita 1. märtsist novembri lõpuni.
•

•

•

Naastrehvidega on lubatud sõita 15. oktoobrist 31.
märtsini, lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi.
Talviste tee-ja ilmaolude puhul võivad naastrehvid all
olla 1. oktoobrist 30. aprillini.
Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist veebruari lõpuni.
Allikas: Sakala

Tema tähelepanekute järgi ei käitu osa autojuhte kuigi

loogiliselt: hilissügisel sõidetakse suverehvidega viimase
hetkeni ehk detsembrini välja ja kevadel krõbistatakse
naastrehvidega kuival asfaldil
nii kaua, kui seadus vähegi lubab.
Alliksaar märkis, et tegelikult võiks sügisel talverehvid
talve ootuses juba varakultalla panna ning kevadel minna
üle suverehvidele, kui ilm sedalubab.Ta nentis, etkevadine päike kuumutabasfalti paljurohkem ja talverehvidhävinevadkiiremini kui hilissügisel, mil asfalt on märg, temperatuur all ja põgus sügispäike
nõrk.

Mõni ei teagi
Esmaspäeval pani oma harjumuspärases kohas Viljandi

kaubamaja tagarehvivahetustelgipüsti osaühing Weltsons.
Nagu ütles töömees Krister Vendelin, astusid esialgu
huvilised ligi imestades, kas
nii vara võib juba suverehvidega sõita.Kaks esimest kundet tulidrehve vahetama teisipäeval ningkolmapäeva pärastlõunani olid need senika
ainukesed.
Vendelin tõdes samuti, et
paljudel on kombeks rehvide
vahetamisega viivitada.Sügisel trotsitakse suverehvidega
libedust, hiljem aga lastakse
naastrehvidega vaatet suveni
välja.
«Praegu teebnaelasfaldil
suisa nutuhäält, eritikui juhtub uus rehv olema,» lisas ta.

Vianorirehvitehnik Priidu Joosing oli eile pärastlõunal ametis järjekordsel sõiduautol talviste jalavarjude suviste vastu vahetamisega
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1294000

Maksu-ja tolliameti andmetel
laekus omavalitsustele tänavu
kahe esimese kuuga tulumaksu 1 294 000 eurot, mis on
üle 10 protsendi rohkem kui
2013. aasta samal perioodil.

Toimetaja RANNAR RABA, 433 0051,rannar.raba@ajaleht.ee

Ümarlaual jagatakse

näpunäiteid

Viljandimaa arenduskeskus
korraldab 22. märtsil KolgaJaani vallas Oiu jahtklubis
maakonnakogukondlike mittetulundusühingute esindajatele ümarlaua.
Päeva algatuseks tuuakse
praktilisi näiteidhästi toimivatest kogukondadest. Seejärel korraldatakse arutelu,

leidmaks ideid, mida ellu
viies saaksid kodanikud ise
üheskoos omakülas elu paremaks muuta.
Arenduskeskus palub
ümarlaual osalemisest huvitatutel end varem registreerida nende kodulehel arenduskeskus.viljandimaa.ee.
(Sakala)

Ettevõtlike noorte koda
kutsub liituma
Ettevõtlike noorte koda JCI
ootab laupäeval kell 12 teotahtelisi noori lennukitehasesse huviliste tunnile, kus
kõneldakse selle organisatsiooni maakondliku esinduse eesmärkidest ja lähiaja
plaanidest.

Tänavu JCI Viljandimaa
ametit pidav
MartinRaud märkis, et 2014.
aasta tõotab kujuneda sündmusterohkeks. «Pingutame
liikmeskonna kasvatamise
nimel. Lisaks korraldame
kevadisel tervisenädalal
üle-eestilise
noortekoja
korvpalliturniiri. Kogu aasta vältel plaanime käia nii
kohalikelkui rahvusvahelistelkonverentsidel ning sügiseks olemevõtnudenda kandakohustuse organiseerida
Viljandis JCI üle-eestiline
hariduskonverents,» selgitas
presidendi

Viljandist saab Tallinna, Tartu, Paide ja Keila kõrval viies linn, kus Jazz Pesulate kett on esindatud. Siin on kavas paari nädala pärast lahti teha automaatpesula, mis suudab korraga ette võtta kaks määrdunud sõidukit.
MARKO SAARM

ta.

AUTOMAATPESULA

Veed pannakse voolama
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Viljandisse Reinu tee ja
Riia maantee ristmiku
äärde kerkinud Jazzi autopesulas on tööd lõpusirgele jõudnud ning lähipäevil pannakse seal
veed voolama.
Seni eeskätt Tallinnas, aga
väiksemas mahus ka Tartus,
Keilas ja Paides tegutsenud
osaühing Jazz Pesulad lööb
Viljandis oma esinduse uksed
klientidele valla paari nädala
pärast. Täpset avamispäeva ei
julgenudfirma tegevjuht Janek
Mellikov käesoleva nädala algul veel välja öelda, sest see
sõltub sellest, kui palju aega
neelavadviimased ehitustööd
jakuidas kulgeb seadmetekatsetamine.

Teisel katsel sihile
Janek Mellikov tunnistas,
et ettevõtteViljandisse laienemine ei läinud just ülearu ladusalt. Ta tuletas meelde, et
kinnistu, kuhu automaatpesula ehitada, soetati juba 2007.

aastal ning esimene plaan nägi ette rajatise avamist 2009.
aastaks. Toonase mõtte kohaselt pidanuks sedatehtamakahasse Soome päritolu kiirtoiduketiga Hesburger. Paraku oldi majanduskriisi saabudes
sunnitud plaan mõneks ajaks
riiulile panema. Vahepeal jõudis Hesburger oma müügikoha
lahtitehaülemöödunudaastal
avatud Uku keskuses.
Ka siis, kui ehitus lõpuks
käima pandi, tuliasjaajamises

tõrkeid ette. Millesneedseisnesid, ei soostunud tegevjuht täpsustama. Ta ütles vaid, et tegu
oli paberimajandust puudutavate sekeldustega, millest ükski ei olnudületamatu. «Võtsime
sihiks Viljandisse tulla ja tegimegi selleära,» sõnas Mellikov.

Toidukoht on ootel
Mis puudutab pesulale söögikoha lisandumist, siis selles
küsimuses valitseb endiselt

Odavpesulad jäävad
esialgu tulemata
Kui läinud sügisel lubas seni
Tallinnas üht iseteeninduslikku
käsipesulat pidav osaühing Keijo Grupp ka Viljandisse kaks samalaadset odavat pesukohta teha, siis praeguseks on firma
oma plaani teadmata ajaks kalevi alla pannud.
«Mõte on endiselt jõus, aga
asi jäi ühe rahastaja äralangemise tõttu toppama,» põhjendas firma omanik Keijo Kaljusaar.
Seda, millal kava võiks teostuda, ei tahtnud ta praegu en-

nustada liiga palju on lahtisi
otsi.
Poole aasta taguse idee kohaselt pidanuks Keijo Grupp rajama Männimäele endise Eliise
kaubamaja õuele ning Tallinna
tänavale Raeli autokeskuse ja
Neste tankla vahelisele alale
kerge konstruktsiooniga ehitise,
mis on aasta ringi kahest otsast
avatud ning kus sõiduki kasutaja saab automaati raha sisestamise järel voolikust vee valla
–

päästa ja meelepärase pesuva-

hendi valida. (Sakala)

teadmatus ning välistada ei

saa, et see jääb sootuks tulemata. Kui varem kuulus Neste tanklaga piirnev kinnistu
Jazzi ja Hesburgeri ühisette-

võttele, siis nüüdseks on see

kaheks jagatud ning ettevõtted on end teineteisest lahti
haakinud.
«Kui peaks juhtuma, et
Hesburgerit siiaei tule, ei juhtu meil sellest midagi hullu.
Aga me ikkagi ootame seda,»
lausus Janek Mellikov.
Jazz maksab kahekohalise
automaattankla ehitamise eest
üle 600 000 euro. Ehkki uue tulija meelest on Viljandi nii
suur linn küll, et siin ei pea
klientide puuduse pärast hirmu tundma, ei näe äriplaan investeeringule kiiret tasuvusaega. Eeskätt on tegu osaga üleeestilisest laienemisplaanist,
mille esmane eesmärk on end
uutes asukohtades sisse seada
ning olla oma suurklientidehuvides kättesaadavad võimalikult paljudes Eesti punktides.
Jazz Pesulate kaubamärk
tuli turule 2003. aastal. Praegu
tegutseb selle all kolm käsipesulat ja kümme pesutänavat,
kus aidatakse ettevõtte teatel
iga päev läikima lüüa umbes
3600 autot.

Ehkki JCI Eesti katusorganisatsioon on tegutsenud
juba veerand sajandit, onsee
esimene kord, mil aastakonverentsi peetakse Viljandis.
«Ootame siia ligi 300 inimest

Eestist jaka kaugemalt. Niisiis on see meile suur proovikivi, mille juures vajame
kindlasti abikäsi,» ütles Martin Raud ning ärgitas energilisi Viljandimaa noori leidma laupäeval aegakoja tegemistesse süüvida.
Pärast üritust on lubanud
osalejatega kohtuda lennukitehase omanik Kait Lukka
ning rääkida, millised ideed
tal on selle ajaloolise tööstushoone edaspidiseks arendamiseks.
JCI on rahvusvaheline
võrgustik, mis haarab kuni
40-aastasiaktiivseid inimesi.
Organisatsioon pakub liikmetele soodsat keskkonda
juhtimisoskuste, sotsiaalse
vastutustunde, ettevõtlikkuse jarahvusvahelise koostöövõimearendamiseks.
JCI asutati Ameerika
Ühendriikides sajand tagasi
ning sellesse kuulub praegu
üle maailma ligi 200 000 liiget. Eestisse jõudis JCI 1989.
aastal ning kohe pandi alus
koja Viljandimaa allorganisatsioonile.(Sakala)

Viljandimaa ettevõtjad
on oodatud Soome
allhankemessile
Eestit käsitlev seminar, milSügisel peetava Soome suurimaallhankemessi«Alihanlel osales sadakond Soome
kinta 2014» programmi on liettevõtjat.Kohalolnute kinnisatud Lõuna-Eestit, sealhultuselsaidkõik üritusega seogas Viljandimaad, tutvustav
tud Eesti ettevõtjad kasulikäriseminar.
ke kontakte, millega tegelEelmisel kordakse seniajani.
ral võttisrahvusToonast edu
vahelisest «Alisilmas pidades on
hankinta» mesnüüd Valga-, Vilsist osa 890 eksjandi-, Võru-, Põlponenti 17 riigist
va-ja Tartumaa otsustanud
anda
ning seal käis
enam kui 15 000
«Alihankintal»
allhangete ekspõhjaliku ülevaate
perti. Messil on
Lõuna-Eesti etteesindatud erinevõtetest ja ärikeskvadtööstussektokonnast. Viljandimaa ettevõtjad,
rid, alates metal- Kaarel Lehtsalu
kes on huvitatud
li-, elektroonikaäriseminarilosaleja plastitööstusest ning lõpetades info-ja temisest, on oodatud endast
lekommunikatsioonining dimärku andma maakonna
arenduskeskuse juhatajale
sainiga.
Eelmisel korral leidis Kaarel Lehtsalule (pildil).
«Alihankintal»Eesti ettevõtSeminari aitavad korrallusearendamise sihtasutuse
dadaEAS-i esindaja Soomes
(EAS) ning Tallinna, Pärnu ja
Valdar Liive ja Eesti saatTartu linna eestvõttel aset
kond. (Sakala)
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Tudish Piip juust,
viilutatud, 800 g

■21%
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röstitud kanaga kreveti kukeseentega
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Activia
funktsionaalne jogurt, 4 x 120 g
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suitsulõhega
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sibula ja juustu
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GROUndI
C
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Borges Ekstra oliivõli,
500 ml 250 ml tasuta
+

•

•

•
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Kohv
Paulig Classic, 500 g
•
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filter

presskannu
5-58/kg
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Olive Milk
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punont
sõstar
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Karastusjook,

šampoonid, 250 ml /7.16/I
ja palsamid, 200 ml /8.95/I
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Limonaad
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■ Oil Repair 3

0.46/I

10.49

4-99

\10J*

1,5

Punane Sõstar
•

•

+pant 0.08
:v:

]19

5-99

*

Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

HAIK

Tähelepanu!

[Tegemist on alkoholiga.

VANA

Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

TALUN

SCOTTISH

LEADER

Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga.

Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga.

Alkohol võib

Alkohol võib

kahjustada teie tervist.

ODK

kahjustada teie tervist.

UNN
emu
sfC6v,r~Ä

vtr££o<j
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GOLD HS?

Hele õlu

A. Le Coq Imperial,
40 cl
Märzen, 5%

VANA

TALLINN
t£A(H

SHSfi

Liköör
Vana Tallinn

Cream,
16%, 50 cl
•

•

•

Gold, 4,8%
Ale, 5%
•

1.73/I

•

Original

Chocolate
Coffee
•

9.98/I

•

SCOTCM

Viin
Viru Valge, 50 cl
traditsiooniline, 40%

WHISKY

Barbaris, 38%
Blackcurrant, 38%
Cherry, 38%
Greenapple, 38%
Vanilla, 38%
Watermelon, 38%
•

Viski

•

Scottish Leader,
40%, 70 cl

BUCKM

14-99/I
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VÕRAKUJUNDUS

Praegune kevadilm sobib
viljapuude lõikamiseks
Riina Martinson

kasve, et kompenseerida kao-

riina.martinson@ajaleht.ee

tatud lehepinda, ja kui need
kõik korraga eemaldada, hukkub puu õige kiiresti,» hoiatas
Pihtjõe. «Eestis on juba üsna
palju juhtumeid,kus teenusepakkuja on õunapuud köndistanud, lõiganud ära kõik lehti
ja vilju kandvad oksad ning
puud on välja läinud.»

Päikesepaistelised kevadilmad meelitavad
aeda ja kerged plusskraadid lubavad algust
teha esimeste aiatööde viljapuude lõikamisega.
–

Mõnikord kasvatab õunapuu
pärast lõikust ohtraltvesikasve. Piret Pihtjõe sõnade järgi
näitab nende arv, kas puu on
õigesti lõigatud. Kui tuleb
palju kasve, sai korraga liiga
palju eemaldatud.Puu püüab
sedamoodi ellu jääda. Vesikasve ei tohi kohe täies mahus eemaldada. «Laske puul
taastuda jaeemaldage oksad
jupikaupa: ühel suvel pool ja
teisel pool okstest. Soovitav
on seda teha augustis,» lisas

parane,» selgitas ta.

Puid nõrgestab igasugune
kehv kasvukoht, näiteks
veesooned, majade või teiste
puude vari, liiga tihe istutus,
kevadine suurvesi ja märgala
lähedus. Nimetatudkohtades
kasvavaid viljapuid peab lõikama väga tagasihoidlikult.
Kui puid alles istutatakse,
võiksneid olusid vältida.Vesi
saab ühel päeval puudele saatuslikuks kas liigvee enda, sellest põhjustatud haiguste või
vesirottide näol. Varjus viljuvad puud vähem, viljad on
väiksed ega omanda sordiomast maitset.
Kõikidel puudel, kui nad
talveunest ärkavad, algab
mahlajooks. Õuna-ja pirnipuul, ka astelpajul kuivab
mahl haavale imbudes õhu
käes, aga ploomipuu mahl on
kui siirup ja kuivab nagu kukekomm, takistades haavakinnikasvamist.
Seepärast oleks hea, kui
ploomipuu lõikamisega ei viivitataks ja aetaks asi ära umbes vahtramahla võtmise aja
algul. Olguöeldud, et siin-seal
vahtramahl juba jookseb. Et
õiget hetke onkerge maha magada, on ploomi parem lõigata hoopis suvel.
Eri arvamusel ollakse selles, kas viljapuude lõikehaavu
on vaja katta. Piret Pihtjõe on
seisukohal, et puu saabhaava
kinnikasvatamisega ise hakkama. «See, et mingi mögin haava paremini ravib, on lora.
Haava parandab aeg,»rõhutas
ta. «Oluline on teha lõige õigesti ja terava lõikeriistaga.
Kui puu on rõõmus ja elujõuline, ei saa haigustekitajad
jaole. Minaolen avastanud, et
katta on vaja niiskuse eest,
sest niiskus hakkab puitu lagundama. Kõige parem on selleks õlivärv.»
Kevadel lõigatespole haavade märgumisest pääsu, suvel haavadei vesista, küll aga
liiguvad niiskel jasoojal suvel
õhus haigustekitajad.
«Puid vaadeldes on näha,
et vanad lõikehaavad on halliks muutunud jaosal võib näha pehkimist. Sellist kõdune-

Õunu kandev vihmavari
Iga viljapuuaia uhkus on hoo-

likalt vihmavarjuks kujundatud õunapuu. Noore puu hooldamine on tähtis, aga väga vara seda vihmavarjuks kujundada siiski ei saa, sest siis
jääb puu liiga madalaks. Viljapuu peab kasvama vähemalt kahe meetri kõrguseks,
enne kui hakata selle oksi allapoole suunama.
«Seni, kuni puu kasvab, tahaks ju samuti vilju, sellepärast on vaja alles jätta ajutisi,
soovitavaltrõhtsaid oksi,» selgitas aednik. «Paljude sortide
puhul kasvavad oksadkenasti
ise alla. Mõni üksik, mis üles
suundub, tuleb eemaldada, ja
neid oksi, mis alguses alles
hoiti, hakataksetasapisi likvideerima.»
Väga ilusaks saab kujundada ka vana puu, kui seda
pole lõikamisega ära rikutud.
«Paljud teavad vanaisade ütlust, et õige õunapuu võrast
saab mütsi läbi visata. Ja nii
ongi,» rääkis Piret Pihtjõe.
«Elu on näidanud, et inimesed kardavad õigustatult, kui
puultkorraga liialt palju oksi
eemaldatakse, sest enamikei
oska õigesti lõigata.»
Aedniku ütlemist mööda
mõistab oskaja lõikaja jätta
alles ajutisi oksi ning näeb ette, milliseks jääb puu pärast
lõikust.
Vana japikalt hooldamata
puud ei tohi ühe korraga valmis lõigata jaüsna palju peab
ajutisi oksi alles jätma. Viljapuu ei tohikaotada lõikamisegarohkemkui kolmandiku võ-

rast.
«Alles peab jääma oksi,
kuhukasvatada lehti, millega
päikest püüda. Vastasel juhul
jäävad juured nälga ja puu
võibhukkuda.Surmaagoonias
kasvatab puu mahlaseid vesi-

mineraale, LIIS TREIMANN (POSTIMEES)

Mõnel viljal

jäetakse
parim osa
söömata

Vesikasvud kimbutavad

Levinud arvamuse kohaselt
võib kääridega viljapuude
peenemaid oksi lõigata aasta
läbi, aga töid, mida peab saega tegema, tuleb ette võttakevadelesimeste plusskraadide
ajal.
Aednik-aiakujundaja Piret
Pihtjõe tõdes, et meie kliimas
pole mõtet aasta läbilõikamisest rääkida, sest see külvab
vaid segadust. «Talvekuudel,
mil tavaliselt paugub pakane,
võivadlõikamised lõppeda pikilõhedega okstes ja need ei

Nii noorele kui vanale
puule oksakääridega lähenedestulebesmalt arvestada, et
eemaldataks võrasse sissekasvavad ja liigapüstised oksad.

Kõrvitsaseemnetes on rohkelt

Ameerika väljaanne Huffington Post tõi välja kaheksa vilja,
mille väärtuslikud seemned,
varred, lehed ja koore võiks
prügikasti lennutamiseasemel
hoopis ära süüa.

Õunakoor
Õunakoores sisaldub kvertsetiin, mis on põletikuvastase toimega antioksüdant. Õunakoor
võib leevendada hingamisprobleeme kopsuhaiguste puhul ning turgutada ajutegevust.
Samuti sisaldub koores rohkem kiudaineid ja vitamiine
kui viljalihas.

ta.

Lehtpeedi ehk
mangoldi varred
Mangoldi varred sisaldavad
rikkalikus koguses tähtsataminohapet glutamiini, mis mängib olulist rolli keha tervenemisprotsessis. Toidutegemisel
võiks koos lehtedega tükeldada jaküpsetada ka varred.

Punapeedi lehed
Oleme harjunud sööma punapeeti, kuid seejuures võime
täielikultunustadasellelehtede kasulikud omadused. Peedilehed sisaldavad rohkelt
kiud aineid, kaltsiumi, rauda
ning A-ja K-vitamiine.

Arbuusikoor
Arbuusi viljaliha sisaldab ainet nimega L-tsitrulliin, misaitabnäitekslihasvalu leevendada. Ent tsitrulliini, mis aitab
alandada lämmastiku taset veres, leidub ka arbuusikoores,
mistõttueimaksa sedalihtsalt
ära visata.

Naerilehed
Nii nagunaeris ise, on ka selle
pealsed magusad javürtsikad.
Neis leidub A-ja K-vitamiine,
kiudaineid, rauda, kaaliumi ja
muud.
Kaua hooldamata puult ei tohi korraga eemaldada üle kolmandiku võrast.
misprotsessi saab ennetada,

kui katta haav ehk veelkõva
lõikepind õlivärvi või puupalsamiga. Haava võibpärast lõikamist ja enne katmist desinfitseerida, aga nagu öeldud,
saab õiges kohas kasvav ja õigesti lõigatud puu kõigega ise
hakkama,» rääkis Pihtjõe.
Lõikehaava võib katta hiljem,kui see on päikese jatuule käes kuivanud.Pealeõlivärvi sobivad hästi poes müüdavad puupalsamid, millest tasub eelistadatumerohelisi.

Kevadel avastatakse mõnikord viljapuude tüvedel
külmalõhesid ja jäneste, kitsede või hiirte näritudkoort.
Sel juhul tuleb lahtine koor
eemaldada, sest kinni see
enam ei kasva. Kooreta puit
tuleb katta õlivärvi või puupalsamiga.

Tööriistad abiks
Poodides on puude lõikamiseks väga põnevaid kääre ja
saage ning paljud hobiaedni-

ANTS LIIGUS (PÄRNU POSTIMEES)

kud on vaaginud, kas on mõtet
väljaminek teha ja endale mõni selline osta.
Piret Pihtjõe rõhutas, et
käärid peavad olema töökindlad, teritatavad ja mugavad.
«Mugavus on väga tähtis, sest
viljapuid peab igal aastal
hooldama jaebamugavad käärid hakkavadkäte peale,» selgitas ta. «Esimese ostuga õnnestub väga harva sobivaid
kääre leida ja poes proovimisest oleks vähe kasu, sest seal
pole jutöökeskkonda.»

Kartulikoored
Kartulikoores peitub rohkesti
kiudaineid, aga ka B-ja C-vitamiine, kaltsiumi ja kaaliumi.
See ei tähenda, et peaks hakkama paljalt kartulikoori sööma,
kuid koorega küpsetatud kartul ei tee sugugi paha.

Kõrvitsaseemned
Kõrvitsaseemnetes onrohkesti mineraale, sealhulgas fosforit, magneesiumi, rauda javaske, samuti palju tsinki, mis
kaitseb osteoporoosi vastu.
(tarbija24.ee)
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Eve stuudio

kõige rohkem
Keskpäeval, kui päike

unne
kõrvetab, on teatrikommuun

balerkionhdalkes kolivormipükste. Vaskult:CarmeKnarm, Han

EVE NOORMETS

Anett Peiel, Ella

MRaorsi, HnKal s, AnetPetaig AnjaeMari Vabel

suikunud.

Väike poiss esiplaanil on õpetaja Changi viieaastane poeg.
Kuigi tema veel tundidest osa ei võta, peab ta ärkama sama
2 MAARJA NOORMETS
vara kui teised.
×

REISIMULJED

Tai kool on nagu üks suur perekond
Madis Järvekülg

tarkust õues.«Aga mikska mit-

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

te seal on ju äärmiselt soe ja

Eve stuudio õpetaja Triin
Laasi sõnul ei jõua Tai
lastest umbes 30 protsenti mitte kunagi kooli.
«Paljud on seal nii-öelda lastekodulapsed, kes
on haiglasse jäetud ning
kel pole perekonnanime
ega isikutunnistust.»

talveperioodil vihma ei saja,»
nentisteine Eve stuudiotantsija Anett Pettaig. «Nad ainult
magavad sees,» lisas Peiel.
Õppimispaik oli tüdrukute
sõnutsi ringikujuline. «Nagu
amfiteater, ainult natuke tillukesem,» rääkis Hanna-Anett
Peiel. «Katus oli pea kohal ja
tuul käis läbi. Hulkuvad, kuid
arad koerad jooksid ühtelugu
sisse. Koolikella asendas kom-

Eve stuudio baleriinidel õnnestus aasta algul kahe nädala
jooksul tutvuda Tai noortega,
kes on saanud võimalusekoolis käia. Pathum Thani linnas
asuv Moradokmai kool, mille
õpilastel viljandlased külas
käisid, ei ole aga tavaline üldhariduskool, vaid omamoodi
teatrikommuun meiemõistes
internaatkool, tailaste mõistes
kodu jakool samal ajal.
«Nad on keskendunud kaunitele kunstidele, teatrile,
muusikale ja tantsule, mille
õppimine käib Tai traditsioonidele tuginedes,» selgitas Triin
Laas.
Pathum Thanis, kus elab
suurem osa kõnealuse kooli
õpilastest, veetsid Viljandi
nooredühe nädala.Mõnepäeva olid nad aga ka Kirde-Tais,
kus paikneb selle kooli teine
osa. Kokku käib Moradokmai
koolis umbes 40 õpilast.
–

Kool kui amfiteater
«Ma arvasin, et seal on ikka selline maja, kus õpitakse,» tuletas Hanna-AnettPeiel meelde
hämmingut, milletekitas avastus, et Tais omandataksekooli-

–

muunijuhi trummipõrin.»
Esimesed viis päeva tegid

viljandlased kõik toimingud
kohalike õpilastega kaasa. Igaüks neist sai endale mentoriks
üheTai tüdruku, kes tedakogu
reisi vältel saatis: õpetas Tai
tantse ja tutvustas ümbrust.
Tai õpilased olidEve stuudio tantsijate sõnul väga väikest kasvu ja küsisid neilt naljagapooleks: «Mida te sealEestis sööte, et nii suured olete?»

Inglise keel tantsu kaudu
Viljandlaste päev Tais hakkas
pihta kell viis hommikul. Esimese asjana tuli kõigil üks küünal põlema panna. «See oli alguses täiesti arusaamatu, miks
me kõigepealt selle küünla
peame süütama,» meenutas
Hanna-AnettPeiel.
Triin Laas selgitas tagamaid: «Amfiteatrisolidka päevavalguslambid, aga neidkasutati õhtul.Küünlad põlesid seni, kuni päike tõusis. Nii et üleminekoli mõnus ja tunni kulgu
ei segatud tulede plõksutamisega.»
Laasi sõnul kõlab see kokku Moradokmai kooli filosoofiaga: liikuda valguse poole.
«Seepärast alustataksegi seal

päeva nii vara, siis, kui veelpi-

me on.»
Õppepäeva esimene plokk
kestis Hanna-AnettPeieli jutu
järgi kella viiest üheksani.
«Sellest, millal üks tund algas
või lõppes, oli alguses keeruline aru saada. Tantsisime ära,
siis hakkasimeuuestitantsima
ja seejärel järsku inglise keeles lauseid ütlema,» kirjeldas

ta.
«Iga sõna jaoks oli neileraldi liigutus. Nadõppisid kuue sõna järgi. Nendestkuuest sõnast

moodustati lauseid ning igale
sõnale vastas mingi liigutus,»
selgitas Anett Pettaig Moradokmaikooli keeleõppemeetodit.
Hanna-Anett Peiel ei osanud öelda, kui tihti õpitavad
sõnad tundidesmuutuvad, aga
igal juhulnemad õppisid nädala jooksul vaidkuut sõna. «Selliseid iseloomustavaid, nagu
amazing ja surprising,» täpsustas Anett Pettaig.
Tai noorte inglise keele tase oli viljandlaste sõnul aga
täitsa arvestatav. «Üht võiteist
seletasime kehakeelega, aga
põhiasjadest said nad aru,»
rääkis Hanna-AnettPeiel.
«Mõni meie inglise keele
õpetaja tõenäoliselt hulluks
nende tunnis esimese viie minutiga,» kommenteeris Triin
Laas. «Aga seal toimibki see,
mis meil on alles paberi peal
kirjas: lõimitakse, integreeritakse... Nemadon kõik selle juba ära teinud.»
Viljandi seltskond nägi ainult seda, kuidas Tai noored
inglise keelt õpivad, tantsivad
jamusitseerivad. Mõnel teisel
perioodil õpivad nad aga veel
näiteks matemaatikat, füüsikat
ja majandust. Ained on lihtsalt
eri aegadele ära jagatud.

Triin Laasi sõnultoimisTai
koolis siiski ka meile tuttav
tunnikontrollisüsteem. «Vahepeal olid seal sõnade tööd ja
eks nad korraldasid oma asju
meie jaoks natuke ümber ka,»
kõneles ta. «Seal hinnatakse
pigem suulist tagasisidet. See
pannakse samas kirja ka, sest
haridusministeerium tahab
teada, kuidas õpilased on arenenud. Aga see ei ole nii, et
hinnekolm otsustab, et sa oledki kolmeline.»

Õpetaja on seal
nagu jumal,aga
nad räägivad teineteisega nagu
sõbrad.
HANNA-ANETT PEIEL,
Eve stuudio tantsija
Laasi jutu järgi lähtubMoradokmai õppesüsteem paljuski budistlikust taustast. «Kui
hommikune õppeplokk läbi
sai, lugeskommuuni juht,guru,
õpilastele ette mõne mõistujutu või mõttetera. Näiteks üks
kord rääkis ta loo sellest, kuidas Buddha läks templisse ja
tegi läbi seitse valgustatuse
etappi, et terveks saada. Seejärel andis guru õpilastele ülesandeks kirjutada analüüs, kuidasnemad ennast nende seitsme etapipõhjal arendaksid ja
paremaks muudaksid.»
«See oli esimene kord, kui
ma nägin, etneil on vihik. Kõik
istusid maha ja ma ei saanudki aru, kust nad selle välja võtsid,» meenutas Hanna-Anett

Peiel ning lisas, et tarkuseteri
jagas õpetaja küll tai keeles,
kuid õpilased kirjutasid need
üles inglise keeles.
«Igal õpilasel on seal oma
päevik, mida ta annab aeg-ajalt
õpetajale lugeda,» täpsustas
Triin Laas.

Põhikoolist bakalaureuseni
Moradokmai kooli võetakse
õpilasi vastu 12-aastaselt.«Alghariduse saab õpilane ikkagi
kusagil mujal, traditsioonilises
koolis. Moradokmais saab ta
põhihariduse ja sealsamas
võib ta minna edasi gümnaasiumi.Sellest aastast onkoolil
õigus ka bakalaureusekraadi
välja anda,» rääkis Triin Laas.
Seega saab Moradokmai
koolis haridustomandada siinses mõistes neljandast klassist
kuni bakalaureusekraadini
välja. Õpilasi seal aga klasside
kaupa ei jaotata kõik õpivad
üheskoos. «Mingil hetkel hakkavad vanemadnooremaid juhendama jakui õpilasel on bakalaureusekraad käes, peab ta
sealsamas kommuunis veel
kolm aastat õpetajatööd tegema,» selgitas Laas.
Paljude Moradokmaikooli
õpilaste vanemad elavad Eve
stuudiotüdrukutesõnulumbes
40 kilomeetrikaugusel Bangkokis. «Minu ühe sealse parima
sõbrannapere elas kommuunile suhteliselt lähedal, aga nad
näevad üksteist kord aastas,»
ütles Hanna-Anett Peiel.
«Kommuunis oli ainult üks
lauatelefon, midasai vanematega suhtlemiseks kasutada.»
See tüdrukute sõnul Tai
õpilastele kõige raskem oligi.
«Vanadesõprade ja sõbrannadega on neil kontakt kadunud.
–

Nad eikäi juinternetis. Õpetajatel onküll iPadid, aga mingit
Facebookis istumist sealei ole.
Sõbrad ongi need, kes on sealsamas kommuunis,» jutustas
Hanna-AnettPeiel. «Nagu üks
suur perekond,» lisas Anett
Pettaig.
«Jah, nüüd ma saan sellest
mõistest aru küll: üks suur perekond,» sekundeeris HannaAnettPeiel.«Kõik onkõigi lapsed, kõik on kõigi vanemad.
Suuremad juhendavad väiksemaid javastupidi. Nad on hästiühtehoidvad.»
Olgugi et õpiõhkkond oli
Moradokmai koolis tüdrukute
jutu järgiväga vaba, oli õpetajaautoriteet suur. «Nad võivad
ühel hetkel naerda, aga kui antakse ülesanne, siis sekund hiljem on nad täiesti tõsised ja
keskenduvad ainult sellele,»
rääkis Hanna-AnettPeiel.
Sööma pidid Tai õpilased
selleks ette nähtud platsil
maas. Õpetajad võisid aga einestada laua taga. «Õpetaja on
seal nagu jumal, aga nad räägivad teineteisega nagu sõbrad. Mõlemadpooled austavad
üksteist,» ütles Hanna-Anett
Peiel.
Ta meenutas, et esmalt tundus Tai talle täiesti vale koht,
kus olla ja õppida, aga ajapikku vastumeelsus kadus. «Esimesed kolm päeva ma virisesin
hästi palju. Praegu mõtlen, et
miks ma seda tegin sealoli nii
hea olla.»
Reisi lõpus ei tahtnudki
tüdrukud enam koju tulla ja
nutsid oma sõnul terve Vaikse
ookeani. Suure tõenäosusega
ei näe nad oma Tai sõpru enam
kunagi. «Kaks nädalat armastust janüüd onsee kõik läbi...»
ohkas Hanna-AnettPeiel.
–
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Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee
Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

TEATER

Saarepeedi rahvamaja ees tähistatakse 8. märtsil algusega kell
14 vastlapäeva. Meeleolukad
võistlused, hernesupp ja vastla-

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

kuklid. Info telefonil 523 4605.

Ugalas etendub täna kell 19

Viljandi linnagaleriis toimub 8.

«Bassein (vett ei ole)». 11.
märtsil kell 19 on Tallinna Tantsuteatri lavastus «Preili J.».Lavastaja Oleg Titov, tantsivad Xenia Rudakova, Sigrid Savi, Endro Roosimäe.Vaksali tänav 7,
Viljandi. Tel 433 0777.

märtsil kella 15–16 kunstitund.
Kohtutakse kunstnik Heldur
Lassiga, pakutakse kooki ja kohvi ning tähistatakse Johann Köleri 188. sünniaastapäeva. Korraldajad Aate-Heli Õun ja Johann Köleri fond. Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.

KINO

Karksi vallakultuurikeskuse
naistepäevapidu toimub 8.
märtsil kell 20. Esinevad PS
Troika ja Põltsamaa breikarid,
on ka üllatused. Pilet eelmüügist 8 eurot, samal õhtul 10 eurot. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

Männimäe salongkinos linastub
täna kell 20 draama «Kus oled,
Superman?». Lisainfo www.
mannimaja.ee. Riia mnt 52 d,
Viljandi.

Sakala keskuses näidatakse 12.
märtsil kell 19filmi «Avatud süda». Tallinna tänav 5, Viljandi.

KONTSERT
Sakala keskuses on täna kell 19
PLMF-i kontsert sarjast «Meistrite akadeemia»: SaxEst. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Suure-Jaani gümnaasiumis on
7. märtsil kell 19 Koit Toome
naistepäevakontsert. Pilet 10

eurot, õpilastele ja pensionäridele 8 eurot. Tallinna tänav 24.

ÜRITUSED
Kondase keskuses täna kell 13
Viljandi puuetega noorte kunstiringi liikme Toivo Tuudelepa
markerimaalide näituse avamine. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel
433 3968.
Viljandimaa pensionäride ühenduse linnagrupi koosviibimine
on täna kell 13 Eha tänav 4.
Külalised on riigikogu liige Helmen Kütt ja linnavolikogu esi-

mees Randel Länts. Kaasa võtta
hea tuju ja küsimused.

Viljandi linnaraamatukogus on
täna kell 16Viljandimaa naisliidu infopäev. Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.
Kohvikus Fellin täna kell 19
«Külalised kohvikus»: Eda Ahi
ja Villem Rootalu. Pääse 3 eurot. 7. märtsil kell 20 Paabel
Eesti pärimusfoon. Pääse 8 eurot, soodushind 6 eurot. Tasuja
plats 1, Viljandi.

–

Kohvikus Fellin on 8. märtsil
kell 20 Sinatra salong vinüülplaadimuusikaga. Riietus
pidulik. Sissepääs prii. Lisainfo
telefonil 435 9795. Tasuja
plats 1, Viljandi.
Sakala keskuses algab 9. märtsil
kell 10 Viljandi vanakraamiturg.
Kauplemiseks on vajalik eelnev
registreerimine kirbukas@sakala-

keskus.ee või telefonil 552
2574. Tallinna tänav 5, Viljandi.
E-klubi saab kokku 12. märtsil
kell 14 Tähe peosaalis. Külla
tuleb Ülle Lumi. Viimane võimalus nimi kirja panna on 8.
märtsil kella 10–12 linnaraamatukogu fuajees. Info telefonil
5197 2890. Imbi.
Viljandi tarbijakaitse ühing tä-

histab 13. märtsil kell 15 rahvusvahelist tarbijate õiguste päeva pensionäride liidu ruumides
Lääne tänav 2. Külas on Malle
Vahtra. Osavõtust teatada telefonil 434 5559 või 552 8549.
Viljandi linnaraamatukogu

Ameerika teabepunkt valmistub
10.sünnipäevaks. Veel on võimalus osaleda fotokonkursil
«Ameerika Viljandis». Ootame
teie fotosid 17. märtsini. Osalemistingimustega saab tutvuda
raamatukogu kodulehel www.
raamatukogu.viljandi.ee. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
Viljandi pensionäride liit ja lin-

navalitsuse sotsiaalametkorraldavad eakatele ja puuetega inimestele 19. märtsil päevakeskuses õppepäeva «Projektijuhtimi-

Täna näeb Ugalas lavastust «Bassein (vett ei ole)».
ne algajatele». Päev kestab kella
9.45–15 ja osalustasu on 2 eurot. Osalusest teatada hiljemalt
14. märtsiks telefonil 515 6322
(Anne) või 511 2583 (Jaak).
Pikk tänav 4, Viljandi.

NÄITUSED
Viljandi linnaraamatukogu trepi-

hallis on 15. märtsini Remo Savisaare fotonäitus «Imelised linnud», pühendatud Eesti ornitoloogiaühingu 90. aastapäevale.
Linnagaleriis on 8. märtsini üleval Heldur Lassi joonistuste näitus. Lasteosakonnas on kuu lõpuni raamatunäitus «Üks väike
tüdruk». Need on 5–7-aastaste
tüdrukute lood elust, juhtumistest ja seiklustest nii kodus, lasteaias kui koolis. Tallinna tänav
11/1.Tel 433 8660.
Sakala keskuses saab 22. märtsini vaadata rühmituse Kvint
maalinäitust «Eesti maastikud».
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 434 2070.
Kondase keskuses saab vaadata
Mella maalinäitust «Kirev käteta
maailm» ja huvikooli eelkooliealiste laste maali-ja joonistuste
näitust «Kunsti mäng». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase
maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.
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.

JAANUS

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

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata HeldurLassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on Eeva-Aet Jänese
maalinäitus «Aspectus II» ja teise korruse fuajees rändnäitus
«Põllumajandusreform». Neid
saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Tarmo ja Tarmu.

Teatrikuul lastega teatrisse...

Ainult üks kord
Viljandis
28. märtsil kl 11
ESIETENDUS
Sakala keskuses

Charles Perraulti
muinasjutu ainetel
instseneerinud
Kadri Paldra.

Pilet 5

€

müügil Piletimaailmas ja

tund enne algust kohapeal.
Info ja kollektiivtellimused tel 514 0046.

Laupäeval, 8. märtsil ilmub järjekordne

AJAKIRI

ELUKOGENUD INIMESELE
Väljaandja

Ajakiri kõigile Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja,
Järva Teataja ja Valgamaalase tellijatele TASUTA!
Ajakirja ilmunud numbritega saab tutvuda internetis

www.60pluss.ee

14 Sakala

6. märts 2014
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SPORT

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

Poisid
lõpetasid
kolmandana
Reedest pühapäevani Viljandis peetud Eesti võrkpalli liidu U-16 klassi karikavõistluste finaalturniiril
sai Viljandi spordikool kolmanda koha. Võitis Pärnu
Võru ees.
Kolmepäevasest turniirist võttis osa kaheksa võistkonda ja aset leidis 28 mängu. Ainsanaei kaotanud ühtegi vastasseisu Pärnu.
Võõrustaja seisuses olnud
Viljandi Spordikool pälvis
pronksi viie võiduga.
Nelja võidupunktiga sai
neljandakoha TallinnaSelver ning kolme võiduga
viiendakoha Orava / Räpina SK. Kahe võiduga oli
kuues Narva SK Energia.
Premium 7 / Salva Tartu
võitis ühe mängu ja oli
seitsmes. Võiduta jäänud
Põltsamaa Spordikool pidi
leppima kaheksandakohaga.
Turniiri nelja parema
mängija sekka valiti Viljandi poistest Silver Maar. Lisaks temale kuulusid treener Argo Araku juhendamisel mänginud meeskonda
Romet Arak, Siim Tamme,
Meelis Kobin, Siim Kuusk,
Tõnis Mägi, Andre Arak,
MarkoMadisson ja Jan Põder. (Sakala)

Sudokuspetsialist

Tiit Vunk

kaitses tiitlit
Laupäeval Paides peetud

Eesti üheksandatelsudokude lahendamise meistrivõistlustel võitis oma neljanda järjestikuse tiitli mõne aasta tagune maailmameistrivõistluste pronksmedalist Tiit Vunk SuureJaanist.
Tiit Vunk oli ainus, kes
lahendasveatultkõik ülesanded, pääses esimesena
finaali ning lahendas seal
ülesanded üheksa minutiga. Teisele kohale tuli finaaliviiendaltkohalt alustanud Villem Mesila ning
kolmandakoha sai neljandana finaalseeriat alustanudRaidoUibos.
Võistluste peakohtunik,
Kuma ristsõnade peatoimetaja ja maailma loogikamõistatuste föderatsiooni
juhatuseliige JaanusLaidna ütles, et Eesti sudokude
lahendamise meistrivõistluste võitjatel on tekkinud
tore loogiline jada: kaks
esimest võistlust võitis Arko Olesk, kolm järgmistAin
Salula ning nüüd sai neljanda järjestikuse võidu
maailmaükskiirem lahendaja TiitVunk.
Augustis sõidab Vunk
Eesti koondise koosseisus
maailmameistrivõistlusteleLondonisse. (Sakala)

Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ja Nordea Pank kuulutavad välja noore
sportlase preemia kevadise taotlusvooru. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. aprill. Preemia suurus ühe
saaja kohta on kuni 3200 eurot.

JALGRATTURID

Viljandlased kogusid
talikrossil hõbedat

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
Arvamustoimetaja
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
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

Laupäeval Elva suusastaadioni ümbruses
asetleidnud Eesti jalgratturite talikrossi meistrivõistlustel ületasid Viljandi rattaklubi vormi
kandjad kahes sõidus lõpujoone teisena.
Seekord peeti talikross tavatult
kevadistes oludes. «Ratturid
tunnevad varajase kevade üle
vaid rõõmu,» nentis Viljandi
rattaklubi treener Marek Johanson.
Meie sportlastele kujunesid hooaja esimesed tiitlivõistlused üpris edukaks, ehkki
meistrimedalit neist kellelgi
võita ei õnnestunud. Parimad
tulemused olid Ilona Tasase
N-14 jaKristjan Johansoni juuniorideklassis saavutatud teine koht.
«Kui Ilona oli veidi pettunud, sest konkurent libises tal
kohe stardis eest ära, siis Kristjan oli võitlusliku sõidu järel
saadudhõbeda üle päris õnnelik,» rääkis Marek Johanson
ning lisas, et esimest hooaega
juunioride seas võistlevKristjan Johanson püsis suure osa
distantsist kullakonkurentsis
ja langes sealt oma sõiduvea
tõttu.
Nädal varem selsamalElva
rajal alla 23-aastaste klassis
võidutsenud Greg Hallop
meistrivõistlustel end kõige
värskemana ei tundnud ja oli
treeneri sõnul neljanda koha
pärast ülimaltpettunud.
«Greg oli pool sõitu päris
kindel liider, kuid lõpuni ta
vastu pidada ei suutnud.Sport
ongi selline:kõik päevad pole
sarnased ja nädalaga võib paljugi muutuda,» kõneles Marek
Johanson. «Igal juhultubli sõit
Gregilt.»
Viljandi rattaklubi treeneri sõnul pakuvad talikrossi
meistrivõistlused sõitjatele
pika treeningperioodi järel
taas võistlusvõimalust ja annavad hea ülevaate nende
vormist.
«Kokkuvõttes läks meie
klubi liikmetel päris korralikult. Aasta eest võitsime ühe
kulla, nüüdkaks hõbedat,» tõdes ta.
Eesti talikrossi meistri medaleid jagati 14-aastaste javanemate sõitudes. Nooremad
ratturid võtsid mõõtu jooksudistantsidelning nende võistlus kuulus Elva talikrossi sarja ja oli selle teine etapp.
Jooksurajal jätkus kolmel
viljandlasel vastupidavust end
esikolmikusse upitada. Alla
10-aastaste tüdrukute hulgas
oliAnne MariMõttuskolmas ja

Eesti jalgratturite talikrossi meistrivõistlustel hõbemedali teeninud Kristjan Johanson jäi oma tulemusega
rahule. Pilt on tehtud Viljandi sügiskrossisarja etapil.
ELMO RIIG

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 8662

sama vanade poiste seas Stefan
Johanson teine. 12-aastaste
tüdrukute arvestuses võidutses
Elina Tasane.
Marek Johansoni sõnul on
viljandlaste valmistumine vähem kui kahe kuu pärast algavaks võistlushooajaks kulgenud kenasti ning ilm on neile
pakkunud treenimisekssuurepäraseid olusid.
Jalgratturite liidu kalendris on hooaja esimene maanteesõiduvõistlus, Karksi-Nuia

TULEMUSED
Viljandi rattaklubi liikmete tulemused Eesti talikrossi meistrivõistlustel
•

•

•

•

•

N-14: 2. Ilona Tasane; 4. Kristel Sandra Soonik
M-14: 16. Toomas Vool; 21. Henri Treimuth; 33. Rainis Sirg; 38. Ramon Villem; 40. Ukku Habakukk; 43.
Alex Tund
M-16: 3. Joosep Sankmann; 28. Joosep Lossmann
Juuniorid: 2. Kristjan Johanson; 6. Jaanus Tasane; 19.
Reio Toom; 20. Georg Peeter Paldra
U-23: 4. Greg Hallop

Allikas: Eesti jalgratturite liit

rattaralli, kirjas 19. aprillil.

Josten Vaidem võidutses Prantsusmaal
Teist hooaega Prantsusmaa
amatöörklubis EC Mayenne Cycling Team alustanud Viljandi
rattaklubi kasvandik Josten Vaidem võitis pühapäeval Prantsusmaal 112-kilomeetrisevõidusõidu «Circuit des 8 clochers».
«Oma sõnul oli ta terve sõidu aktiivne ja äraminekutes
sees,» vahendas sportlase sõnu
Viljandi rattaklubi treener Marek Johanson.

Treeneri selgitust mööda
pääses Viljandist pärit rattur kilomeeter enne sõidu lõppu
kontrarünnakuga ette seitsmeliikmelisest liidergrupist.
«Circuit des 8 clochers»
sõidetikahel suurel ringil ja
lõppes nelja linnaringiga. Tegemist oli juunioridele ning teise
ja kolmanda kategooria amatööridele mõeldud avatud sõiduga.
(Sakala)

Josten Vaidem

ELMO
RIIG

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

Teisipäeval sündis Viljandis tüdruk.

135 AASTA EEST
Sakala, 3. III 1879
Lastekaswatamise kaks
nurgakiwi on: alandlik ja
wasta tõrkumata sõnakuulmine ja tõsidus, nendepeal
seisab kõik laste ja inimeste kaswatamine. Laps peab
wanemate sõna kuulma ja
nendekäsku täitma, muidu
ei wõi temast inimene
kaswada, ja neid peame ligemalt kaswatama, kui
rahwade elu parandamist
silmast ei tahakautada. Tõsisel kaswatamise tööl ei
ole muud silmaskanda, kui
inimenekohuste täitmisele
juhatada.

KUULUTUSED

6. märts 2014

Sakala 15

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

Tartumaa põllumeeste liit
Metsakeskus ee.

Viljandi Maxima X kauplus kutsub tööle

?MÜÜJAID
?KASSAPIDAJAID-MÜÜJAID

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.

Kinnistud võivad olla tehtud
raietega või asetseda

Osalejatele tasuta 52 lk trükis
„Kuidas alustada lihaveisekasvatusega“

?PEAKASSAPIDAJAT

piiranguvööndis.

Infotel 6023116 personal@maxima.ee

ArenguEuroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud

Maaelu

?

Tel 5611 1900

Meil on tulevikku!

KINNISVARA

Aednik lõikab õunapuid. Tel
5609 3174.

Kinnistu, 11,5 ha, Torma vallas.
Tel 5841 7373.

Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Ostan ahjuküttega maja linnas,
min 80 m². Tel 5650 9481.
Perekond soovib üürida maja Viljandis või linnast max 5 km. Tel
5683 3210.

OÜ Enberg T. E.
Paistu 3-a, Viljandi
Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

2006. a BMW M6
(124 000 km) või vahetada
vastu.
kinnisvara
Tel
+3584 0662 7033.
Müüa

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

AUTOREMONT
Vajaduse korral tuleme ise
autole järele. Kui tööd on tehtud,
toimetame sõiduki teile sobivasse
kohta.

LIISI
REMONT
JA SÕIDA!

TEENUSED
Kaardid ennustavad, 1,09 /min.
Tel 900 1727.

AUTOVARUOSAD
otse maaletoojatelt

LUKKSEPATÖÖD

raie.

Tel

Ostes õli ja õlifiltri
meilt, onõlivahetustasuta!on
õlivahetus tasuta!

Oleme avatud kella 7–18. Soojadpirukad ja koogid, alates kella 11–15 ka soe toit. Peo ja
peielauad tel 502 8557, Männimäe tee 28.
Pakume nii firmadele kui eraisikutele erinevaid korterite, majade, büroode jmkoristamis-ja põrandahooldusteenuseid ning selleks masinaid. Täpsem info tel
528 0753, www.ppkoristus.eu.

Plaatija. Tel 5830 3488.
Puurkaevude ja küttekaevude
puurimine, pumpade ja septikute paigaldus, vee-, kaeve-ja kanalisatsioonitööd.Tel 521 7415,

Raamatupidamisteenus, aastaaruannete koostamine. Tel
526 3916.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Raamatupidamisteenus.

Ohtlike puude
5662 2071.

Soojustamine puistevillaga. Tel

lõikus.

Tel

Tel

526 2922.
5665 0604, 502 0066.
Ikka mõtetes tuleme su juurde,
meil on mälestus kummaski käes.

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

Lahkunud on kallis ema, vanaema ja vanavanaema

Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

HELJU-ADEELE OJA

HELJU VOLT

11. XII 1930 – 3. III 2014

5. III 1934 – 27. II 2014

Leinavad tütred peredega.

Leinavad tütred Maris, Ivi ja Sirje peredega ning
poeg Gunnar perega.

Ärasaatmine pühapäeval, 9. märtsil kell 14 Rahumäe kabelist Arumäe kalmistule.

Tasa tunde lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell...
Lahkus kallis ema, vanaema,
vanavanaema ja ämm

Avaldame kaastunnet Urvele,
Mairele, Jecikale ja Janarile kalli
Igavik sulges su eluukse,
vaikis su viimane südametukse...

Lahkus kallis õde, tädi ja vanatädi

SALME MÄEORG

7. V 1933 – 5. III 2014
Leinavad tütred peredega.
Ärasaatmine laupäeval, 8. märtsil
kell 11 Tarvastu kabelist samale
kalmistule.

Merylile

MAIMU TREIALI
Reelika perega

ema ja vanaema

Eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955
Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
puit-ja turbabrikett. Vedu. Tel
506 8501.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.
Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.

ÄRA ANDA

Tasuv ajatöö Volvo veokijuhile.
Tel 524 8513.

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Majapidamise lõpetamise tõttu
ära anda sõbralik õuekoer. Tel
502 8617.

METSAMATERJAL

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

TEADE

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

509 0200.
Ostame 3 m lepakütet, kasvavat
ja metsamaad. Tel
metsa
517 3159, www.voordskap.com.

PÕLLUNDUS
Võtan rendile põllumaad. Tel
516 9515.

MÜÜK
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.

Müüa põrandalaudu, sise-ja välisvoodrilaudu. Vedu tasuta. Tel
5593 6326.
Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Toores lepp
5563 8552.

25

/rm.

Kristluse põhitõdesid tutvustav
Alfa kursus alustab alates 12.
märtsist kolmapäeviti kl 18.
Kursus toimub Abja-Paluojal
päevakeskuses Pärnu mnt 10.
Kursus sisaldab head toitu, loengut ja põnevat diskussiooni. Osalemine tasuta. Info jaregistreerimine tel 5668 6312 või guldar.
jarve@gmail.com.

LEITUD

Tel

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.

Tel 5637 3783.
Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.
Küttepuud lahtiselt ja lehtpuuklotsid võrgus. Tel 5782 7770.
On läinud päev,
kurb hüvastijätt...
Mälestame kallist sugulast
VENDA TORIMIT
Sügav kaastunne lähedastele.
Liivi ja Laine peredega ning Alvine

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...
Mälestame kallist sugulast
VENDA TORIMIT
Siiras kaastunne lähedastele.
Maimu ja Heino, Heinari ja
Riine peredega
Mälestame kallist õemeest

VENDA TORIMIT

HELJU-ADEELE OJA
kaotuse puhul.
Maie ja Villem laste peredega

Avaldame
omastele.

siirast

kaastunnet

Südamlik kaastunne Mairele ja
lastele peredega kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia
VENDA TORIMI
kaotuse puhul.
Evi ja Ilmar

Mälestame
VENDA TORIMIT
Avaldame südamlikku kaastunnet Mairele perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Endised töökaaslased vallamajast

Kõik hea, mis olnud, jääb alles...
Mälestame kallist venda ja onu
VENDA TORIMIT
Südamlik
kaastunne
isale,
Mairele, Henelile ja Mariliile pere-

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

Aili ja Volli

OST
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.
Südamlik kaastunne Lembile ja
Kalevile peredega armsa ema,

vanaema ja vanavanaema

VAIKE LABI
kaotuse puhul.
Asta, Helle, Aino, Iisi,
Margit, Triinu ja Kati
Südamlik kaastunne Kalevile ja
Üllele perega kalli

VAIKE LABI
kaotuse puhul.

Tiia, Küllike ja Valdeko perega

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja vaikselt valu leevendada aitab.
Mälestame endist töötajat
ELMINE URBELIT
Siiras kaastunne omastele.
Paalalinna koolipere

28. veebruaril Suure-Jaani vallast Võlli külast leitud isane koer.
Rohkem infot viljandi@varjupaik.ee või tel 523 8626.
Südamlik kaastunne Enele kalli
ema

LEILI SIIBAKU
kaotuse puhul.
Töökaaslased Salva kindlustusest

Head hobikaaslast
JAAN NIKKERIT
mälestavad sõbrad Viljandi raadioklubist.

SALME MÄEORG

Leinavad Õilme ja Ülle peredega.
Avaldame kaastunnet Marele ja
Ruthile peredega.

Mälestame head õpetajat
MAIMU TREIALIT
Avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Autojuht otsib tööd Eestis, tööandja võiks asuda Viljandi mk-s.
B-, C-ja E-kat load, kehtiv ADR
ja ametikoolitus.Töökogemus 15

a Eesti–Euroopa. Tel 5594 8319.

Põrandad, seinad, laed, uksed,
aknad, trepid jne. Garantii. Tel
5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

tasuta!

www.meiletop.ee.

Ohtlike puude
5679 6176.

TÖÖ

www.baltipuurkaev.ee.

VEERMIKU
KONTROLL

Kaevan ja puhastan tiike, teen
erinevaid pinnasetöid. Tel
5645 1927, info@meiletop.ee,

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Ohtlike ja probleemsete puude lõikus. Tel 5302 3518, arborist.ee.

SÕIDUKID

Südamlik kaastunne
kalli vanaema

korraldab 11. märtsil kl 10 tasuta infopäeva
„Kuidas alustada lihaveisekasvatust“
Viljandis PMA saalis Vabaduse plats 4
Külastatakse ka Tiia Kleini farmi Sooviku külas

Tänulik õpilane Meelis perega

dega.

Lembit perega

VENDA TORIMI
kaotuse puhul.

Anne, Arne, Aime ja Hillar

Mälestame

ELMINE URBELIT
Südamlik kaastunne Ennole ja
Merikese perele.

Avaldame kaastunnet
perega venna

Sulevile

ALLAN SOANSI

surma puhul.

Tiiu, Sirje ja Tiina pered

Kaido ja Helve

Mälestame head naabriperenaist

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

SALME NÕMMIKUT
Sügav kaastunne omastele.

Perekonnad Noop ja Lette

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

Arvi, Kersti, Rustam ja Eleri

REKLAAM

16 Sakala
PARGI t 3
R kella 11-17 jaL kella 9-14

SATIINIST
VOODIPESU

Miks Brita?
Puhas vesi
on elu ja ilu alus
BRITA Maxtra filterpadrun kasutab
uut kõrgendatud jõudlusega unikaalset
Maxtra neljaastmelist filtreerimisviisi.
Tulemuseks on puhas, selge, hästi
maitsev vesi kuumade ja külmade
jookide ja hõrgutavate toitude
valmistamiseks.

tekikott
220x 200 cm

2 padjapüüri
50 x 60 cm
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6. märts 2014

Kodumasinad on rohkem kaitstud
katlakivi kogunemise eest.

€

KINGITUS NAISTEPÄEVAKS

ENDALE
KINGIPUHKUS

PARIM voodikomplekti
tellides Deluxist
D

,

millekoostad
ja

oma soovide
järgi ise!

vajaduste

PADJAD

•

PRILLID

PÄIKESEPRILLID

TEKID

•

VOODIPESU
VOODI~

•

•

KOMPLEKTID

MADRATSID

•

•

KATTE~

MADRATSID
KANGA~

•

Tellimislehed
leiad kauplusest!

Brita P1000
On Line
Active
Plus

JÄÄGID
jpm

Brita
Marella

estbrita@online.ee
NB! Brita filter P1000
info telefon 626 4873,
Tallinna, Punane 50,
EUROMEKKA kaubakeskus.

Pakkumine kehtib 5. 9.03.2014
-

Just Sinulesobivad prillid.

VILJANDI,Centrum, tel 435 1163

www.instru.ee

SUUR VALIK MÖÖBLIT.

Viljandis Leola 53, Home Gallery II korrus. Tel 433 8332, 5348 7803.
Avatud T–R 9–18. E-post siiri.parn@abckliima.ee

Tule ja tutvu! Hinnad soodsad.
JÄRELMAKSUVÕIMALUS!

MEIE KAUPLUSED:
JÄRELMAKSERAISIKULE JAFIRMALE
Tutvu eelnevalt teenuse tingimustega ja vajadusel pea nõu spetsialistiga.
Krediidikulukuse määr on 25,99% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500 €, tagastamise tähtaeg kaks aastat.

VILJANDIS Riia mnt 52
telefon 433 6029
ABJA-PALUOJASTiigi 1
telefon 436 0158
VALGAS Vabaduse 2/4
telefon 767 0173, E-R 9-18, L 9-15

TÜRIL Tehnika 8
telefon 384 8576
RAPLAS Piiri 5A
telefon 489 4453
PÕLVAS Jaama 69D
telefon 799 1489
JÕGEVAMAAL Pauastveres
telefon 775

