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Külvamine kui kirg

Kirillitsas sildid pole ikka veel

Märtsikuus hakkab Eve Komissarov seemneid külvama ja taimi ette kasvatama. Tema arvates on väga põnev vaadata, kas
taim tärkab või mitte, ning hiljem jälgida,
kuidas ta areneb.

Sakala ajakirjanikud leidsid neljalt Viiratsi tänavalt vähemalt ühe kakskeelse tänavasildi.
Keeleseadus niisugust asja ei luba.
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VILJANDIS
Hindrek Muts ehitab juugendstiilis puhkemaja, kuhu ta teiste hulgas ootab Soome põllumehi.

ELMO RIIG

UNISTUS

Talunik rajab vägevat mõisat
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Võrtsjärve lähistel Kalbuse külas võib märgata suurejoonelist ehitustegevust. Otsekui võluväel kerkivad Tõrnurme
kinnistule juugendstiilis
puhkemaja ja vägevad
põllumajandushooned.
«Olen eluaeg oma mõisast unistanud,» ütles sügisel 40. sünnipäeva tähistav Hindrek Muts,
kes on 20 aastat teravilja kasvatanud. Omal ajal alustas ta nullist, paljas kui püksinööp. «Et
näljast pääseda, pidin vargile
minemavõitöölehakkama. Valisin töö,»lausus ta nüüdmuia-

tes.

Polli mõis ei ahvatlenud
Taas oma unistusest kõneldes
sõnas Hindrek Muts, et heas
korras häärberitele ja teistele
kompleksidele hammas peale

ei hakanud, aga laokil mõisa
korrastamine oleksolnud liiga
kulukas. Ta oli käinud vaatamas Polli mõisa hooneid, aga
need polnud tundunud kuigi
ahvatlevad.
Põlvamaal Mikitamäe lähistel oli Mutsu põllumajandusettevõttel tuhat hektarit
maad, kus kasvatati teravilja.
Nüüdseks onsee talumüüdud
ning peremees kasvatab teravilja 250 hektarilHalliste kandis.Taimekasvatust plaanib ta
ka Kalbuse külla.
Ehituste rahastamiseks on
Muts saanud 40–50 protsendi
ulatuses toetust põllumajanduse registrite ja informatsiooni
ametilt maaelu mitmekesistamise, bioenergia ja mikroettevõtte edendamise meetmest.
Kuivati on juba olemas, kerkimas on põllutöömasinate hoiukompleks, hakkpuiduladu, sepikoda, viljaladu jataimekaitsevahenditeladu.
Omaette vaatamisväärsuseks tõotabkujuneda juugendstiilis, mansardkatusega puhkemaja, mille alumine osa on

suurtest maakividest. «See
saab olema eksklusiivne paik,
kuhu ootame maksujõulist
klienti, näiteks firmapidude
korraldajaid,» tutvustas Hindrek Muts.
Majja onkavandatud saun,
väike bassein, veinikelder ja
raamatukogu. Õhkkonda loovad kaminad ja sepistatud võrega rõdud, läbi hoone kahe
korruse ulatub aatrium. Söögitoa kohale tuleb juugendkaar
ning katus kaetakse tumeroheliste piibrisabakividega.
«Ehkki see eiolnud taotlus,
olen märganud, etkerkiv hoone sarnaneb Mulgi häärberitega,» nentis peremees.
Ainuüksi puhkemaja korstnatelekulub 10 000 tellist, kogu objektile aga 250 000 Aseri
tehases valmistatud St. Johni
käsivormikivi.
Nõukogudeaegsed lehmalaudad lammutati, vanadest
hoonetest jäetialles vaid 1892.
aastast pärit maakiviait.
Objekti ehituse peatöövõtja on osaühing Hütimäe Ehitus
ning projekteerija osaühing

Raam Projekt. Arhitekt onKasper Asi. Ehitis peab valmima
aasta lõpuks. Tulevanemõisnik
lausus, et lahendused ei ole
kõige lihtsamad, seega on need
ehitajatele jaarhitektiletõeliseks proovikiviks.

ARVAMUS

Täna kell 13.30võõrustab
maavanem külalisi
Ameerika suursaatkonna
Eesti esindusest.

Massöör õpetab
Täna kell 14näitab massöör EdaSarv Inkerikeskuses praktilisi harjutusi
enda aitamiseks.

Klaverikontsert
Alar

Soomes tuntakse huvi

Karu

Peremehe sõnutsi ei hakka
puhkekompleks ja tootmishooned teineteistsegama tootmine piiratakse aiaga.
«Soome talunikud on huvi
tundnud, kas nad saaksid tulevikus siia puhkama tulla,» lausus ta. Puhkemajja peaks kohti tulema 20 ringis, kuid maja
mastaapsust arvestades mahub
sinna tõenäoliselt mõnevõrra
rohkem ööbijaid.
«Villaümbrus onkavas aia
japargiga stiilselt haljastada,»
lubas Hindrel Muts.
TemaabikaasaRetiRandoja-Muts on 15 aastat Räpina
aianduskoolis aia-ja maastikukujundust õpetanud, sama pikalt on tema firma aidanud aedu kujundada jarajada.

vallavanem

–

Külalised
Ameerikast

Algul ehitusluba välja andes tundus veidi uskumatu, et valda võiblisanduda
kolmas mõis. Aga tundub,
et vahelsaavad esmapilgul
hulludideed teoks. On igati tervitatav, et meie valda,
iseäranis Väluste kanti,
mis on viimasel ajal vägisi
ääremaaks jäänud, tuleb
ettevõtlikkust juurde.

Oma pere tutvustamiseks
ütles Hindrek Muts veel seda,
et noorem tütar Alexandra läheb sügisel Viljandis esimesse
klassi ja vanem tütar Elisabeth
astub gümnaasiumi.

Täna kell 18musitseerib
muusikakooli orkestrimajaspianist Kadri-Ann Sumera.

Kinokolmapäev
Täna kell 19linastub
Sakala keskuses film
«Avatud süda».

Kohtuvad
käsipallurid
Täna kell 19spordihoones algaval Eesti meeste
käsipalli meistrivõistluste
esiliiga mängus kohtuvad
Viljandi SK jaTunMan.
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Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Ikka ja jälle
Hiljuti

käis uudistest läbihokiliiga NHL kunagise staarväravavahi Terry Sawchuki foto, millele
olid arvuti abiga lisatud kõik õmblused, mis tema näole 16-aastase
profimängija karjääri jooksul on

tulnud teha. Sawchuk näeb sel välja nagutõelineFrankenstein. Miks?
Sest tema kaitses jääl oma meeskonna au ajal, mil väravavahid ei
kandnud veelnäokaitset.
See ei tulnud jäähokisse üleöö,
väravavahid hakkasid nägu varjama
järk-järgult.Kaitse oli jumidagi uut
ja harjumatutning nii mõnigi leidis,
et tõeline mees sedaei vaja.
Kuniks vähemalt osa puurilukke
mängis kaitsmeta, said nad näkku
lennanud litriga tugevasti viga ning
vajasid verisel jääl tohterdamist.
See oli paratamatus, sest hokis tuleb ebaõnnestunudlöökeikka ette.

Miks
mitte harjutadaend
kasulike
asjadega
kohe ja
võtta need
tarvitusele?

Paratamatult juhtub

kõikvõimalikke õnnetusi:autod põrkavad
kokku või läheb majapidamises midagi põlema. Et selliste juhtumite
tagajärjed oleksid võimalikult leebed, on välja mõeldud mitmesuguseidseadmeid ja abivahendeid, nagu turvavööd ja suitsuandurid.
Elu näitab paraku, et paljud inimesed vajavad ka niisuguste asjade
puhul väga pikalt harjumist ning
veenmist, et need on vajalikud. Ikka ja jälle kuuleme neist, kes on otsustanudseadust rikkuda ja jätnud

inimeste tervist säästma mõeldud
asja kasutamata.
Et õnnetuste tekkimiseriski ära
hoida, käivad päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid käesole-

val kuul kodudes vaatamas, kas seal
on suitsuandurid, elektrisüsteemid
ja küttekehad korras. Politseinikud
kontrollivad täna Lõuna-Eestis aga
seda, kas autojuhid kasutavad turvavarustust. Varasemad korrad on
näidanud, et turvavööta sõitjaid jagub.
Kõige selle taustal tekibküsimus: miks mitte harjutada endkasulike asjadega kohe ja võtta need

tarvitusele?

REPLIIK

Tänapäeva mõisnik
Kui
te

ma läinud nädalal
Egon
esimest korda Väluskanti TõrnurmekinnisValdaru
tulesattusin ja mastaapSakala
seid ehitusjärgus hooneid
433 0053
nägin, olinkergelt jahmunud.Nimelt kerkib sinna
juugendstiilispuhkemaja,
mis võiks vabalt ollamõisa
peahoone. Lisaks ehitatakse vägevaid ja stiilseidtootmishooneidpõllumajandusettevõttele.
Hämmingut tekitab asjaolu, et kõik see sünnib ühe mehe, Hindrek Mutsu eestvõttel.
Kaks aastakümmet tagasi läks Hindrek Muts põllumajan
dusülikooliagronoomiat õppima. Esimeseks aastaks suunati
tema kursus aga Olustvere ametikoolipraktilisi oskusi ja
teadmisiomandama.
Olustvereelanikunakuulsin toona, kuidas Hindrek Mutsu kiideti. Leiti, et ta on äärmiseltinnukas noormees, kes
igal võimaluseltööd teeb jakõigele käed külge paneb. Tundub, et nüüdseks on pikkade aastate töö vilja kandnud ning
peatselt võib ta meidtervitada endarajatud mõisas.
Järelikulton tänapäevalgi võimalik töökuse japaraja an
nuse heas mõtteshullumeelsusega korda saata suuri asju.

Kes ja miks raiuvad metsi?
KUI KEEGI OLEKS aasta tagasi
ennustanud, et tuleval aastal
algab kevad veebruaris, oleks
ta ilmselt välja naerdud.Nüüd
aga valitsevad väljas jubapikemat aega plusskraadid ja teed
lagunevad. Ühtlasi tähendab
see, et metsamehed onraskustes, sest materjali vedu on suure küsimärgi all.
Läänemaa metsaühistu tuli selle faktiga hiljuti avalikkuse ette. Sugugimitte üllatavalt
järgnes avalikkuse valulik
reaktsioon. Sai kinnitust, et ikka veel on levinud stereotüüpne arvamus, mille kohaselt
metsaomanik on võrdne metsaärikaga.
Mida räägivad faktid?

ligikaudu 2,2
EESTI METS
miljonit hektarit ehk enam-vähem pool meie maismaast jaguneb omanike järgi laias
laastus kaheks: riigimets ja
erametsad. Riigimetsa on umbes 40 protsenti ja seda ma–

–

jandab riigimetsa majandami-

se keskus. Erametsaomanike
käes on veidi üle miljoni hektari.
Kokku on Eestis erametsaomanikke ligikaudu 98 000.
Nendest 96 protsenti on füüsilised ja vaid neli protsenti juriidilised isikud. Kaks kolmandikku
erametsamaast
kuulub füüsilistele, kolmandik juriidilistele isikutele.
Erametsaomanike hulgas
on naisi 44 ja mehi 56 protsenti. 46 protsenti on vanuses 41–
60 eluaastat, 20protsenti vanemad. Ilmneb ka tendents, et
kõige suuremad metsamaad
kuuluvad keskealistele.
35 320 erametsaomanikku
elab maal ja neilekuulub ühtekokku 357000 hektarit.Välismaalasi on metsaomanikehulgas marginaalne hulk, ligikaudu 1400.
Kokkuvõtteks võib öelda:
keskmine Eesti erametsaoma-

Toomas
Kelt
Eesti metsaseltsi kommunikatsioonijuht

nik on keskealine maal elav
Eesti mees.
TULEB SILMAS PIDADA, et just
omanik on see, kes langetab otsuse, kas metsa raiutakse või
mitte. Röövraied ja vargused
võime praegu kõrvale jätta
nendega tegelevad edukalt
keskkonnainspektsioon ja politsei.
Veel võib seega öelda, et
too «ärikas», kes tahab metsa
raiuda, on täiesti tavaline inimene meie seast. Aga miks ta
peaks metsa raiuma? Kas ta
muiduei saa? Jamiks peaks ta
tegema seda justpraegu?
Vastus on tegelikult lihtne:
omanikule on mets vara, mis
annab tulu.Raiemehed, metsamasinate ja veoautode juhid
ning veelpaljude teiste ametite pidajad ei saa palka, kui
metsa ei raiuta japuitu ei müüda. Omanikul selsamal onu
Jaanil, kelle juures sai jaanipäeva peetud ei ole metsamaterjali müümata jättes võimalik oma maja katust parandada
ja kolme väikest lapselast toetada.Pealegi, et iga raiutud tihumeeterpuitu annab keskmiselt 16 eurot maksutulu, ei saa
metsamaterjali müümata jätmise korral onu Jaani ema
pensioni.

Too «ärikas», kes
tahab

metsa

–

raiuda, on
täiesti tavaline inimene meie
seast.

–

–

ENT JÄTAME NÜÜD onu Jaani
rahule ja vaatame linna. Väga
suur hulk ameteid on seotud
teenindamise või vahendamisega. Paljude ametite pidajad
elavadrobustselt väljendudes
kellegi teise arvelt. Võib küll
öelda, et me kasutame raha,

mis sisemajanduses keerleb.
Aga kui kauaks seda jätkub?

Meil on vaja kaupu, mida
me Eestis ise toota ei suuda.
Kas või bensiini. Järelikulton
meil vaja midagi, mida saame
müüa Eestist välja ja tuua sel
teel riiki raha juurde. Metsasektor tõi aga ülemöödunud
aastal Eestisse ligikaudu 1,6
miljardit eurot! Väga suurelt
ümardatult võib öelda, et iga
Eesti inimese kohta toodiriiki
üle 1000 euro. Enamik majandusharusid viib sealjuures riigist raha välja.
Välismaale müüdi saema-

terjali, pelleteid, puitmaju,
mööblit ja veel palju muud.
Töötlemata ümarmaterjali
veetakse Eestist välja marginaalne kogus, alla kümnendi-

ku kogu varutud materjalist.
See on peamiselt paberipuit,
milleleEestis väärtuslikku rakendust ei ole, mida aga vajavad Soome ja Rootsi paberitööstused.
Kui onu Jaan metsa ei
raiuks ja seda ei müüks, ei
oleks midagi eksportida. Kas
võime siis öelda, et ta on «ärikas»?

LAIALT ON LEVINUD ka arusaam, et metsa raiuvad ainult
firmad. Tehniliselt võttes on
see õige, sest tegelikke töid teevad tõesti ettevõtted, kuid nad
teevad seda omaniku tellimusel.
Statistikaameti andmetel
soovisid erametsaomanikud
2012. aastal raiuda veidi üle
30 000 hektari metsa. Nii suure
pindala kohtaesitati raiedokumendid, misnäitavadomaniku
kavatsust, mitte tehtud tööd.
Keskkonnaameti andmednäitavad, et tegelikkuses jäetakse
raiumata umbes kolmandik
alasid, milleltöid on planeeritud.Ka kõige umbmäärasemad
hinnangud ütlevad, et raiet tegid aastal 2012 tuhanded erametsaomanikud, needsamad
onu Jaanid.
Metsa majandav omanik
mõtleb tulevikule.Asendades
vanaks saanud metsa noorega,
hoolitseb ta selle eest, et ka tema järeltulijatel oleks mets,
kust saab kvaliteetset palki.
Iidne mets on võimas ja ilus,
kuid palki sealt ei saa.
Kas me tahame järeltulijad
jätta ilma kodumaistest puitmajadest, saematerjalist, puit-

mööblist?Kui me nii käitume,
sunnime me oma lapsi ja lapselapsi asendama puidu plastiga.

Eesti ajalehtede liidu avaldus
JUSTIITSMINISTER
Hanno
Pevkur on riigikokku saatnud
kobareelnõu (578SE), mis tahab Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise sildi all avalikkuse eest varjata paljude kohtus süüdimõistetud kurjategijate nimed. Eelnõu vastuvõtmise korral muutub raskemaks korruptsiooni ja võimu
kuritarvituste avalikustamine
meedias.
ajalehtede
Eesti
liit
(EALL), misühendab 34 lehte,
juhib tähelepanu Eesti kohtuotsuste avaldamise traditsioo-

nile.Oleme seisukohal, et kõik
avalikultkuulutatud ja jõustunud kohtuotsused, välja arvatud alaealisi puudutavad,
peaksid olemaavalikkuselekohe ja tasuta kättesaadavad.
Näiteks peab inimestelsäilima võimalus märkimisväärsete piiranguteta kontrollida
neile teenuse osutaja või partneri tausta ja võimalikke kehtivaid karistusi tapmise, kelmuse, omastamise või väljapressimise eest, samuti peab
avalikkusel olema info võimu
kuritarvitamises süüdimõiste-

PRÄÄNIK
Tarvastu vallast pärit Algo Kärp
sai Norras murdmaasuusatamise maailmakarikavõistluste
etapil 16. koha.

tud isikute kohta. Eelnõu vastuvõtmise korral need võimalused aheneksid tunduvalt.
Eestiastuks sammu tagasi läbipaistmatuma riigi poole.

EALL ON SEISUKOHAL, et seadusemuudatuse väidetavat
eesmärki kehtivuse kaotanud
karistusandmeteavalikustamise piiramist on võimaliksaavutada teistel viisidel, ilma
kehtiva karistuse kandjate isikute varjamiseta ja väljakujunenud traditsiooni kahjusta–

–

EALL teeb ettepaneku seda eelnõu esitatudkujul mitte
vastu võtta, sest meie hinnangul riivab see avalikkuse turvatunnet. Samuti võib kohtulahendite avalikustamise piiramine olla esimene samm teel
karistusregistri avalikkuse põhimõttest loobumisel.
Ei ole mingit põhjust, miks
peaks Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise eelnõuga
muutma Eestis kohtulahendite avalikustamise traditsiooni.

mata.

PIITS
Viiratsis on mitme maja küljes
kakskeelsed tänavasildid.

Eesti ajalehtede liit
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180Esmaspäeval

algas Viljandi
gümnaasiumi sisseastumiskatsetele registreerimine ja
see lõpeb 21. aprillil. Sisseastujate piiriks on seatud 180
õpilast ning sisseastumiseksam algab 26. aprillil kell 10.

UUDISED

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

Teklid tulevad teist
korda gümnaasiumi
Madis

Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Eile hommikul pandi
Viljandi gümnaasiumis
üles kooli teklit reklaamivad plakatid. Gümnaasium valmistub mütse tellima teist korda.

Ühe arvates on lumi läinud, teine aga võtab veel lumelaua või suusad ja tuleb Huntaugu nõlvast alla laskma. Pilt on tehtud eile.

ELMO RIIG

TALV

Lumepark jätkab
külma ilma ootuses
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Kuigi õhusoe on küündinud juba üle kümne
kraadi, ei kavatse Viljandi lumepark veel hooajale punkti panna.
Pargi haldaja on osa varustust
ära viinud, aga see ei sega lumisel nõlval viimast võtmast.
Mittetulundusühingu Viljandi
Lumepark juhatuse liige Mart
Kaas ütles, etnädalavahetusel
peaks õhutemperatuur taas
miinusesse laskuma ning ehk
tuleb pisut lundki.
«Ega talv veel läbi ole,» sõnas ta eilsel päikeselisel päeval. Ta ei lasknud end mõjuta-

da soojalainest, mis üleeile
kergitas Viljandi ametlikuõhutemperatuuri 11,7kraadini. Võrus, muide, tõusis maksimum
14,6pügalani.
«Niikaua kui lund on, las
nad käivad siin hüppamas,»
laususKaas. «Saab ju ilma tõstukitaka hakkama.»
Nagu ta nentis, on tasapisi
lihtsalt lumepargi varustust
kokku korjatud. Näiteks on ära
viidud lumemasin, keritakse
kokku voolikud ja võetakse maha turvaaiad, milleni lumi
enam ei ulatu.
Kui palju inimesi mööduval hooajal lumepargis käis, sedaei oleKaasi sõnul veelkokku arvatud. Kuigi talve õieti
polnudki, tehtitema kinnitusel
pargi heaks kulutusi nagu igal

hooajal, aga tuludepoolelt vaa-

tab raudselt vastu miinus.
Nagu Kaas rääkis, algasid
ettevalmistused novembri lõpul, aga siis kulus külma ootuses aega peaaegu jaanuari
keskpaigani. Ehkki ka detsembrisoli korraks külma, polnud võimalik lumekahurit kasutada, sest järvevesi oli liiga
soe.
Lumepargi esindaja kinnitas, et järgmisel aastal saab
Huntaugu nõlval taas talispordirõõmenautida.
«Eks lakume suvi läbi haavu,» lausus ta. «Lumepargi käigus hoidmineeeldabkoostööd
spordikooli ja linnavalitsusega. Seni onsee hea olnud.Ega
me üksi sedaveaks. Piletitulust
ära eiela.»

menukoosluseleCollage.Ta on
andnud Collage’i seadetele tänapäevase puudutuse ning kui
Collageoli vokaalansambel, siis
Puzlelisab häälteleka pillid.
Aastatel 1966–1979 tegutsenudCollage’ifirmamärgiks sai
eesti regilaulude esitamine
džässi-ja popirütmides, mis
tollal oli ennekuulmatu lähenemine. Nüüd, aastakümneid

hiljem, tundusid selle kollektiiviideed nii põnevad, et noored muusikud tahtsid neid ise
kasutada. Nii võetigi Collage’i
looddetailideks lahti japandi
omal moel uueks pildiks kokku. Puzle nimi tähistab nagu
Collage'ki võimalust asju kokku panna ja neist uus tervik
luua.
Debüütalbumi pealkiri

Iga päev või pidupäeval
«Tekli võib pähe panna iga
päev, aga kindlasti kantakse

sedakooli tähtpäevadel, aktustel ja koosviibimistel,»
rääkis Ene Nobel.

identiteeti. «Kui soovime, et
Viljandi loomulik osa oleks
gümnaasium, oleks ju kena,
kui ka linnapildis näeks gümnaasiumirohkem.»
Õpilasesinduse liige Kris
Süld eiosanud veel öelda, kui
suureks võib õpilaste huvi
teklite vastukujuneda. Temal
jäi see eelmisel aastal soetamata. «Teavitamine läks minust kuidagi mööda. Seepärast on sel aastal ka natuke
kõvem kampaania.»
Süld paneks tekli pähepigemametlikel üritustel. «Ma
arvan, et praegu ei ole me
veel valmis seda iga päev
kandma. Kool on võib-olla
veel liiga noor japisut raske
on seda niimoodi paugust
omaks võtta,» ütles ta.

Raha ei saa takistuseks
Ülle Luisk sõnas, et teklite
kampaaniaga soovitakse õpilastes tekitada harjumust
koolimütsi rohkem kanda.
Selle põhimõtted on kirja
pandud Viljandi gümnaasiumi tekli statuuti.
Koolimüts maksab Ene
Nobeli sõnul 17 eurot. «Kui
majanduslikel põhjustel telliminekatki jääb, püüame õpilastega läbi rääkida. Ma usun,
et raha pärast kellelgi tekkel
saamata ei jää,»ütles ta.
«Koolis on sellinevõimalus, et kui õpilane ei saa majanduslikel põhjustel teklit
tellida, saab taotledakoolilt
toetust,» märkis Ülle Luisk.

Kaas märkis, et erilistrõhku onkavas panna laste lumelauakoolitusele ja slaalomile.
Endiselt on lustijail nõudlus
lumerõnga järele: lõppeval
hooajal oli väike lumerõngarada lasteaialastele, täiskasvanutele mõeldudmeelelahutus ootab aga suuremat sum-

mat.

Lumepark peab Kaasi kinnitusel lastele pühendumist
oluliseks, sest paljud neist on
arvutitega ära hellitatud.«Nad
ei teagi, mislumi on,» tähendas

ta.

Kaas lisas, et sel talvel võõrustas Huntaugu nõlv üleriigilist noorte slaalomiüritust
«Vallatud nõlvad» ja seda on
kavas siinkorraldada ka järgmisel talvel.

Puzle läheb plaadiga tuurile
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna üliõpilastest koosnev ansambel Puzlealustab täna pühapäevani kestvat tuuri Eesti
suuremates kontserdimajades.
Lisaks ilmub sel nädalal tema
esimene plaat, mis on salvestatud akadeemia stuudios.
Puzle loodi aastal 2012 tribuutansamblina 1970. aastate

Viljandi gümnaasiumi projektijuhi Ene Nobeli sõnul
praegu väga paljudel gümnaasiumiinimestelkoolimütsi ei ole. «Koos õpetajatega
30-40 inimesel,» pakkus ta.
Viimati said õpilased
gümnaasiumi logoga peakatet tellida eelmise aasta kevadel ning tulevased mütsid
on täpselt samasuguse disainiga naguvanad.
«Eelmisel aastal oli tellimine pikk protsess. Tahtsime
saada väga selgelt sellist teklit, nagu olime omakunstnikega disaininud,» rääkis gümnaasiumidirektorÜlleLuisk.
Siis oli aga tema sõnul välja
tulnud, et soovitud värvikangast olisuhteliseltraske leida.
«Ootasime neid tekleid
päris kaua. Need saabusidalles pärast õppeaasta lõppu,»
lisas ta.
Selaastal onkangas juba
tehases ootel ja mütsid valmivad palju kiiremini.

Tema sõnultekitabtekkel
kandjate vahel ühtekuuluvustunnet ja tugevdab kooli

«Mustrimäng» sümboliseerib
Collage’i aja ja tänapäeva
ühendamist.
Tuuri korraldaja on Eesti
Kontsert. Täna esineb Puzle
Paide kultuurikeskuses, homme Tallinnas Estonia kontserdisaalis, reedel Pärnu kontserdimajas, laupäeval Jõhvis ja
pühapäeval Tartu kontserdimajas. (Sakala)

Viljandi gümnaasiumi õppejuhataja Ingrid Kärmas, direktor Ülle
Luisk ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Urmo Reitav kandsid ko limütsi vabari gia stapäeva ürituselE.LMO RI G

Kulupõleng ähvardas
mahajäetud lauta
Kui nädalavahetus möödus
Viljandimaal kulupõlenguteta, siis esmaspäeval Sultsikülas valla pääsenud tuli süütas
hakkpuiduhunniku ning ähvardas ka lähedal asuvat tühja lauta.
Kulupõleng avastatiSultsis pisut enne kella ühte päeval ning selle suurus oli ligi
sada ruutmeetrit. Enne kui
päästjad kohale jõudsid, oli

tugev tuulkandnud tule juba
hakkpuiduhunnikusse. Sellest vaid paarikümne meetri
kaugusel allatuult oli mahajäetud loomalaut. Päästjad
suutsid tule leviku hoonele
ära hoida ning kustutasid põlengu.
Päästjatele pole teada,
kas kulu süttis hooletusest
või oli keegi selle süüdanud.
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TÄNAVASILDID

Viiratsis vohab
kakskeelsus
Karl-Eduard

Kena talu Metsla külas Tarvastu vallas
Hind:25 000 €
Kinnistu 0,7 ha, elumaja 131m²,
garaaž-laut,kuur-kelder ja saun oja kaldal.
Kaugus Viljandist 18km, Mustlast 7 km,
Mustla-Viljandi mnt 300 m.
MalleAllese: 520 5544

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

Väärikas eas majaViljandis
Posti tänaval
Hind:64 000

Ehkki keeleseaduse järgi tohivad tänavasildid
olla üksnes eesti keeles, on Viiratsi majadel
kirillitsas nimega silte

€

Üldp 415,2 m², majas 7 korteriomandit.
Maja müüakse tervikuna,
tsentraalne vesi jakanalisatsioon.
MalleAllese: 520 5544

järjest.

Ahiküttega korter Uueveskil
Koidula tänaval
Hind: 16 000

Toimetuseletulnudvihje põhjalViiratsisse asja uurima läinud ajakirjanike saak ei jäänud lahjaks.Kui olimekeeranudVäluste teelt Sõpruse tänavale, tervitasid meid eesti
ja vene keelse sildiga kolm
esimest maja kaks eramut
ühel jaüks teiselpool tänavat.
Sakala tänavalsaimesõita
vaevalt mõnikümmend meetrit, enne kui silma jäi uus
kakskeelne silt. Sedapuhku
oli see kortermaja küljes.
Sakala tänavalt Nooruse
tänavale pööramise järel ei
võtnud esimese kahes keeles
tänavasildini jõudmine samutikaua.

1tuba, üldp 31,5 m², köök,
WC ja dušinurk, panipaik-kuur, aiamaa,

€

viljapuud.
Malle Allese: 520 5544

Renoveeritud majaosa Saare 22
Hind: 42 000
€

2 tuba, üldp 52,6 m²,I k, ahiküte, eraldi
sissepääs kõrvalhoone (saun,kuur,
suvetoad), privaatne hoov.

–

+

Li Otsing: 526 3317

Maakivist võlvidega ärihoone
Karksi-Nuias (endine Kauka baar)
Hind:24 000
€

Kinnistu 541 m², üldp 106m², 1korruseline,
vajab remonti. Lähedal bussijaam, parkla,
kaubandus-ja teenindushooned.
Li Otsing: 526

Haruldane juhtum
Tänavad looklevad Viiratsis
kummaliselt. Nii saab mööda
Nooruse tänavatkulgedes keerata paremale uuesti Sõpruse
tänavale.Nooruse jaSõpruse
tänava nurgal asuvad teineteisel pool kaks kortermaja. Ka
neilolikakskeelne silt.
Ringkäiku mööda Sõpruse
tänavat jätkates jäi silma eramaja,milleküljes olev tänavasilt on olnud kakskeelne, kuid
millelnüüd onkirillitsas nimi
kinni kaetud. Rohkem niisuguseid ükskeelseks muudetud
silte ajakirjanikele silma ei
hakanud.
Liikudes edasi mööda
Sakala tänava Väluste teest
teiselepoole jäävat osa, saime
veel paar tabamust. Teiste
seas oli kakskeelne silt Aasa
tänava otsas asuval eramajal.
Keeleinspektsiooni Lõuna-Eesti järelevalvetalituse
inspektorHelgi Treimuthkuulis Viiratsis vohavast kakskeelsusest ajakirjaniku käest
ning lubas asja reedel kaema
tulla. Treimuth märkis, et
peab sel päeval niikuinii Viljandisse sõitma, sest hiljuti oli
keeleinspektsioonile ka siit
kaebus laekunud. Nimelt on
kakskeelne tänavasilt ühe
Riia maantee maja küljes.
Juhtumid, kui selliseidsilte on kusagil hulgi, on Helgi
Treimuthi sõnul haruldased.
«Järelikult pole sellele üldse
tähelepanu pööratud,» nentis

ta.

Vallavalitsus mõtleb
Viljandi valla majandusosakonna juhatajaRaivo Laidma
polnud sildindusega samuti
kursis. Ta tänas saadud info
eest ning lubas, et vallavalitsus ei jäta seda tähelepanuta.
«Kindlastipeame aru, kuidas saaks olukorda kiiresti
muuta,» ütles ta.
Tänavasiltidevahetamine

LI OTSING
maakler

435 1361
526 3317

ElamukrundidPeetrimõisa külas
Ööbiku 2

1270 m², Ööbiku 4 1267 m²,
1266 m².
Krundi hind: 12 500 €
Olemas elektriliitumine, vesi võimalik
tuua naaberkrundilt.
Li Otsing: 526 3317

Ööbiku 6

–

–

–

Rõduga korter Ramsil
Hind:22 000
3 tuba, üldp 65,0 m², 3/3, suur rõdu,
koridorsüsteem, läbi maja planeering,
valgusküllane.
€

Ringkäik Viiratsis kinnitas, et seal kohtab kakskeelseid silte vähemalt neljal tänaval.

on omavalitsusteslahendatud
erinevalt. Mõni linn või vald
on need oma kulu jakirjadega vahetanud kõigil majadel,
teine on sedateinud aga üksnes tänavanurkadel seisvatel
hoonetel.
Raivo Laidma ei osanud
eile öelda, kuidas talitab Viljandi vallavalitsus, ning märkis, et seni pole sellises asjas
tulnud otsust langetada. Ta tõdes, et liitvalla tekke tõttu on
lahendamist vajavaid küsimusi hulgi.Kakskeelsete tänavasiltide teema pole tema hinnangul kõige põletavamate
killast, kuid et silte on mitu
ning need on vähemalt ühe
inimese silma riivanud, tuleb
sellega võimalikultkiiresti tegelda.
Teadupärast oli Viiratsi
asula enne kohalike valimiste
käigus moodustatud Viljandi

valla tekkimist Viiratsi valla
keskus. Seetõttu uuris Sakala
kauaaegselt Viiratsi vallavanemalt Sulev Kannimäelt, kas
kakskeelsete tänavasiltideküsimus on varem üldse esile
kerkinud.
Kannimäe kinnitas, et Viiratsi vallas vahetatiaastaid tagasi keeleinspektsiooni teate
peale ära küll mõnedposti ot-

sa kinnitatud tänavasildid,
kuid majade küljes olevatele
kakskeelsetele siltidele pole
tema teada tähelepanu juhitud.
«Eramajade küljes võib
selliseidsilte tõesti olla,» nentis ta.

Kakskeelsus pole kadunud
Keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuski ütlemist
mööda ei saa väita, et kaks-

4 RANNAR RABA
×

keelsed tänavasildid oleksid
Eestist sama hästi kui kadunud. Inspektsioon saabsellistest siltidest teateid keskmiselt paar korda kuus.
«Kevaditi, kui sportijad ja
orienteerujad uuesti liikuma
hakkavad, hakatakse meile
kakskeelsete tänavasiltide
kohta rohkem pilte saatma
paljudel on fotokaamera käepärast,» rääkis Tomusk.
Ta rõhutas, et sellisest infost on inspektoritele väga
palju abi. «Paraku meie inimesed lihtsalt ei jõua igale
poole.»
Peadirektori sõnul on paljud öelnud, et neile meeldivadkakskeelsed sildid nostalgia pärast.
«Endale koju võib ju mälestuseks sellise jätta,aga avalikes kohtades neid olla ei tohiks,» lausus ta.

Ruth Karma: 5567 7491

Talumaja Vanausse külas
Tarvastu vallas
Hind:22 000 €
Kinnistu 4,4 ha, 5 toaga elamu, maakivist
sepikoja varemed, suitsusaun,kandev
viljapuuaed, alustatud renoveerimist.
Ruth Karma: 5567 7491

–

Ruumikaskorter Männimäe
järvepoolses osas
Hind:33 000
4 tuba, üldp 73,4 m², 3/5, läbi maja
€

planeering, vannitoas aken,

vajab värskendusremonti.
Ruth Karma: 5567 7491

UUS MAA VILJANDI BÜROO
LOSSI 22, III KORRUS, VILJANDI
+372 435 1361
VILJANDI@UUSMAA.EE
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Reinu tee pikendusel
parkijad teevad
liiklejatele tuska
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Viljandis Riia maanteelt
Reinu teele viiva uue
lõigu kaudu saaksid paljud inimesed teekonda
lühendada, et aga Doldi tehase hoone esine
on autosid täis pargitud,
toob ajavõidu vahel hoopis ringiga sõitmine.

1979. aastal jahiljem ümber Viljandi järve jooksul osalenud saavad oma tulemusi vaadata jooksu kodulehelt.

ELMO RIIG

JÄRVEJOOKS

Haihtunud protokollid
on taas nähtaval
Sigrid Koorep

sigrid.koorep@ajaleht.ee

Nii nagu korraldajad
jaanuaris lubasid, olid
märtsi alguseks ümber
Viljandi järve jooksu protokollid 1979. aastast
võistluse kodulehel üleval.
Viimase 34 jooksu tulemusi
saab kodulehelt otsida hõlpsalt näiteks nime, võistluse
aasta, klubi või vanuseklassi
järgi.

Tagasiside on oodatud
Ühe jooksukorraldaja, Viljandi spordikeskuse juhataja Mati Jürissoni sõnul proovis ITmeeskond teha otsingumootori võimalikult lihtsa, et ei

peaks inimesi ühte, teise ja
kolmandasse kohta ümber
suunama. «Aga eks me vaata,
kui hea see süsteem on. Ootame kindlastika tagasisidet, kui
midagi on vajaparandada,» lisas ta.
Esimese poolesaja jooksu
tulemused on digitaalsel kujul
samuti olemas, aga nendeandmebaasi lisamine võtab veel
aega.
Seni on varasemad tulemused talletatud raamatutesse,
mida on müüdud jooksupäeval
staadionil. Kui kellelgi peaks
selle raamatu vastu huvi olema, võib jooksu meiliaadressi
kaudu korraldajatega ühendust võtta. «Laoseis tuleb üle
vaadata,» sõnas Jürisson.
Sellekevadiseks 85. suurjooksuksümber Viljandi järve
on registreerimine täies hoos.
Veidivähemkui kaks kuud enne võistlust on kirjas 1329 osa-

list, kellest 12-kilomeetrisele
jooksule on endregistreerinud
1134 jakepikõnnile 194.

Oodatakse 4000 jooksjat
Järvejooksu kodulehel seisab,
et tänavu loodavad korralda-

jad näha ligi 4000 osalejat, mida on peaaegu tuhat enam, kui
on viimasekolme aasta jooksul
tavapäraseks saanud.
«Me veel ei pabista, et ära
ei mahu,» tähendasMati Jürisson ja lisas, et mida rohkem
jooksjaid, seda uhkem. «Oleme
selleks valmis. Suurel jooksul
löövad ilmselt välja ka omad
kitsaskohad, midaeioska võib
olla ette näha, aga loodame, et
inimesed on mõistvad.»
Tõtt-öelda jooksjate arvu
pärast veel muretsema ei
peakski. Mati Jürissoni arvamist mööda mängib tulijate
hulga suuruses oma rolli ka

see, etregistreerimine algas tavalisest poolteist kuud varem.
Eelmistel aastatel onsee lahti

läinud alles veebruarikeskel.
Tänavu muutub ka ümber
järve jooksu stardikoht:see on
staadionil. Jürissonisõnul vaetiseda otsust aastaid.
«Ranna puiestee on pudelikael ja selle jooksu eripära.
Seda laiemaks teha ei saa, nii
et ummik tekib nii või teisiti,»
tähendas ta. Seepärast paigutataksegi inimesedkahe aasta
tulemuste järgigruppidesse.
«Need, kes medali peale
jooksevad, on nii või naa ees
grupis,» selgitas Jürisson.Stardikoha muutmine toob sündmuse tema ütlemistmöödapublikule lähemale ja nii algus kui
lõpp on tribüünilt hästi nähtavad. «Lisaks võimaldab uus
stardipaik paremini parkimist
korraldada, muidu jäi stardikoridor ette,» lisas ta.

Hommikul paigaldatud signalisatsioon
aitas varga õhtuks politseimajja
Esmaspäeva hommikulViljandi avalikele WC-dele pandud
signalisatsioon tasus end kohe
esimeselõhtul ära ning käimla

kassa juuresaskeldanud varas
tabati otse sündmuspaigal.
Linnavalitsus lasi nädala
algul kahele avalikule WC-le
signalisatsiooni panna sellepärast, et vargad lõhkusid regulaarselt käimlate kassasid.
Tualette haldava osaühingu
Pesuekspert juhataja Tiit Jürmannisõnul oli esmaspäevane
varas tänavu juba viies.

Vargad hakkasidWC-de rahasahtleid lõhkuma eelmisel
aastal ning mõnel juhul said
nad sealt isegi üle saja euro.
Paarilkorral õnnestuspolitseil
vargad tabada ja kohtu ette
viia,kuid kuriteod ei lakanud.
Pesuekspert asus tänavu
küll kassasid tihedamini tühjendamaning ehitasneile ümber turvised, kuid vargad leiutasidaina uusi mooduseid, kuidas kassasid lõhkuda, ning sellega tekitatud kahju oli suurem
kui kaotsi läinudrahasumma.

Umbes nädal tagasi, kui
vargad viimati kassasid lõhkusid, said nad 40 senti, ent tegid
kahju peaaegu saja euro ulatu-

(Sakala)
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Tasuliste WC-de automaatkassad
on paari aasta jooksul varaste
saagiks langenud kümneid kordi.

Viljandi politseijaoskon-

na juht Alvar Pähkel soovis
rõhutada, et kõiki asju märkidega reguleerida ei saa ning
kui märke on üleliia, kaob
nende suhtes tähelepanu.
«Mõnekoha peal oleks inimlikkust, mõistust ja kannatlikkust kah vaja,» leidis ta.
Reevo Maidla arvates tuleks küsimusega tegelema hakata siis, kui parkijaid juurde
tekib.«Sellel teelõigul sõidavad suuresti needsamad inimesed, kes sealkandis töötavad ja sinna pargivad,» lausus

ta ning lisas, et liiklusmärgid
poleks pädev lahendus.«Meil
tuleb rääkida sealsete ettevõtjatega ja neil omakorda
töötajatega.»
Reinu tee pikenduse vahetult enne telefoniusutlust
läbinudpolitseijuht leidis, et
tee on liiklemiseks piisavalt
lai ning liiklus pole kuigi tihe.«Selliseidkohti, kus tuleb
kannatlik olla, on linnas ju
küllalt.»
Pähkli meelest on Viljandi liikluses palju kitsamaid
kohti ning need pole probleemiks kujunenud. «Meil on
väike linn jaliiklus on võrreldessuurlinnadeomaga hõre.
See hetkootamist ja mõni sekund viivitust ei tohiks küll
endast välja ajada,» sõnas ta.

Teisipäeva ennelõunal oli uue teelõigu serva pargitud tosin autot
ÜLLAR PRIKS
ning liiklustihedus polnud märkimisväärne.

Suitsulõksu jäänud said
suulise hoiatuse
Esmaspäeval oliTarvastu vallas Anikatsi külas korteripõleng, milletõttu sattusidohtu
ülemise korruse elanikud.
Tulekahju tekkimise hetkel polnud korteriomanikust
naine kodus, vaid külas korrus kõrgemal elaval naabril.
Naastes avastas ta tulekahju
ning põgenes uksi lahti jättes
majast välja.

ses.

Esmaspäeval kell 21 sai turvafirma juhtimiskeskus häire
ning kohalesõitnud patrull
avastas varga maavalitsuse all
asuva WC kassa kallalt. Jürmannisõnuloli too suutnudpisut kassat lahtikangutada, kuid
rahani polnud veel jõudnud.
Varas anti üle politseile.

Värsket teelõikumööda mõndaaega töölkäinud Ants Nõges kurtis Sakalale, et oli sunnitud oma sõidutrajektoori
muutma, sest mitmekümne
teeserva pargitud auto tõttu
tekkis pudelikaela efekt.
«Algul parkisid seal mõned autod, kuid nüüd on neid
seal suisa mitukümmend.
Hommikusel tipptunnilpole
võimalik pikalt mööda vastassuunavööndit liikumata
sedateelõikuläbida,» rääkis
Nõges. «Kui kõrvuti satuvad
kaks sõiduautot, on võimalik
veel kuidagi teineteisest
mööda saada, aga kui juhtub
vastu tulema mõnikaubaauto, onsee välistatud.»
Sedasi kujuneb liikleja
meelest teepikenduse läbimine pigem takistusrajaks
kui mugavaks otseteeks.
Viljandi linnavalitsuse
majandusameti juhatajaReevo Maidla nentis, et Reinu tee
pikenduse liikluskorraldus
on uus mure ning sellekohta
tuleb veelinfotkoguda.
«Tean, et ettevõtjad aren-

davad oma kinnistutel töötajatele parklaid välja,» ütles
Maidla. «Õnneks onsee suhteliselt hõreda liiklusega tänav. Muidugi liigub seal ka
suuri kaubaautosid, aga neid
on üsna vähe. Seega ma ei
pea probleemi väga tõsiseks.»

Suits leviskorterist trepikotta ning jättis lõksu maja
teise korruse korterites olevad inimesed. Kui päästjad
kohale jõudsid, tuli esimese
korruse akendest jubapaksu
suitsu ning teiselt korruselt
enam treppi mööda alla ei
pääsenud.
Tuletõrjujad tõid kolm
inimest teiseltkorruselt suitsu seest välja, kuid oht oleks

olnud väiksem, kui maja
üheski korteris oleks olnud
suitsuandur.
Päästjad kustutasid põlengu ja tuulutasid ruumid.
Menetlusinspektori esialgsel
hinnangul võis põlengu põhjustada televiisori taga olnud
vigane pikendusjuhe. Põlenud korteris hävis üks tuba
täielikult, teisedruumid said
suitsu-, kuuma-ja veekahjustusi, ülemised korterid suitsukahjustusi.
Korteriomanike suhtes algatati päev hiljem väärteomenetlus. Trahvi neile siiski ei
määratud, vaid piirduti suulise hoiatusega. Küll aga tuletab päästeamet meelde, et
suitsuanduri puudumise eest
võib määratakuni 1200 euro
suuruse karistuse. (Sakala)
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Kombinertud
Octavia erimudel COMFORT 14 990 €

ŠKODA Eesti

mobiilirakendus

Hinnas sisaldub: metallikvärv talverehvid tehase alarm elektrooniline juhitavuskontroll ESC 7 turvapatja soojendusega klaasipesuri düüsid ISOFIX lapseistme kinnitusaasad nelja kodaraga nahkkattega
rool elektrilised küljepeeglid elektrilised aknatõstukid ees esiistmete soojendus pardakompuuter püsikiirushoidik kiirustundlik roolivõimendi konditsioneeri CD/MP3 raadio ja 8 kõlarit» 16" valuveljed ja palju muud!
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100

TEEMAD

Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

Tartu ülikooli sotsiaalmeedia värav www.social.ut.ee on uudne
keskkond, mis lubab jälgida ülikooli ettevõtmisi sotsiaalmeedia
postituste kaudu. Uus keskkond
koondab praegu ligi 100 ülikooliga seotud sotsiaalmeedia kontot.

ARVUSTUS

Napp ja peen
Loomingu
Raamatu-

Margus

kogu on läbielanud
halvemaid ja paremaidaegu. Praegu tundub, et see väärtkirjandust

Haav

«Sakala»

433 0046
avaldav pika traditsioonigasari on end pärast vahepealset mõõnaperioodi
taas leidmas, ning selle
üle on ainult heameel.
Sarja värskeim teos on Soome nüüdiskirjaniku JoelHaahtelaeriskummaline jaigas mõttes soomelik lühiromaan «Kadumispunkt».
1972. aastal sündinudHaahtela on erialalt psühhiaater
ning tema üldjuhul minimalistlikud teosed koosnevad elegantsetest impressionistlikest olukirjeldustest. Sageli on
kesksel kohal müsteerium, mille lahendus sõltub sellest, kas ja
milliseid mälestusiminevikust
tänapäeva kontekstis interpreteerida.
Muide, hoolimataoma kirjanikuna saavutatud suurest tuntusest, töötab autor endiselt

psühhiaatrina.
«Kadumispunkt» on omalaadne ja isiklik uurimisretk salapärastel asjaoludel hukkunud
kirjaniku Raija Siekkise maail-

ma.

Muusikakoolides on õpetajatele aine käsitlemiseks vabadkäed jäetud, kuid praegune õpetajate ettevalmistus keskendub klassikalisele muusikale

HARIDUS

Missugust muusikaajalugu
õpetada tänapäeva lapsele?

Loomingu Raamatukogu on
üks vähestest sarjadest, mille
teostele on lisatud põhjalik
saatesõna. Kõnealusel raamatul on neid koguni kaks: üks
autorilt endalt, kirjutatud
spetsiaalselt eestikeelsele tõlJoel Haahtela,
kele, ja teinetõlkijalt Piret Sa«Kadumispunkt».
lurilt.
Nii selgubki paljudele üllatusena, et Raija Siekkinen oli
tõlkinud Piret
reaalne isik, kelle teoseid on
ka eesti keelde tõlgitud. SelleSaluri.
gipoolest on tegu romaani, mitlehekülge.
te lihtsa poeetilise reisikirjeldusega. Autor on tunnistanud,
Loomingu Raamatukogu
et Soomes mehed tema raamatuid lüürilisuse ja melanhoolsuse tõttu ei loe.
«Siekkise novellidköitsid mind ja ma leidsin autoris hingesugulase,» kirjutab
Haahtela oma järelsõnas.
«Samasuguse kompaktsuse, sama poeetilise esteetika, sama kombe jättaasju ridade vahele teiseks, salajasemaks
looks.»
«Kadumispunkt» kulgeb vaikses, kuid kindlas tempos.
On teekond ja otsimine, on leidmisi ja kaotusi. Lihvitud minimalism läheneb juba Jaapani minivormidele, millest on
välja kärbitudkõik üleliigne.

RAAMAT
Soome keelest

96

Kadri

Steinbach

muusikateadlane

7. märtsil kogunes Viljandi pärimusmuusika aida väiksesse saali 70 Eesti muusikaajalooõpetajat, et arutleda intrigeerival teemal
«Millist muusikalugu
õpetame lastele XXI sajandil?».
Kohale tuli nii üldharidus-kui
muusikakoolide õpetajaid. Ürituse korraldas Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemia
muusikaosakond.

Asi jääb suuresti tahtmise
ja oskuste taha
Päeva juhtis Eesti muusika-ja
teatriakadeemia professor
ning muusikateaduse osakonna juhataja Toomas Siitan. Ettekannetega esinesid Anu Kõlar muusika-ja teatriakadeemiast, Anu Sepp muusika-ja
teatriakadeemiast ning Helsingi ülikoolist, Maret Tomson Viljandi muusikakoolist, Virgo
Sillamaa Eesti rütmimuusikahariduseliidust ning väliskülalisena Wouter Turkenburg
Haagi kuninglikust konservatooriumist.
Arutelupäeva eesmärk oli
mõtiskleda muusikaajaloo ja
laiemalt muusikalooainerolli
üle Eesti muusikakoolides.

Sissejuhatavas kõnes nimetas Viljandi muusikakooli õppejuhataja Marko Mägi põhiprobleemi: muusikalugu kui
õppeaine on marginaliseerunud ja teiste ainetega vähe seotud, mis paneb kahtluse alla
selle õpetamise tulevikus. Ka
edasised ettekanded keskendusid eelkõige sellele, kuidas
leida XXI sajandil muusikaajaloo õpetamiseks õige lähenemisnurk ning midasaaks jatuleks muuta.
Et ettekandjate hulgas oli
Virgo Sillamaa, kes esindas
mitteakadeemilist muusikaringkonda, kerkis ühe tähtsama küsimusena üles rütmi-ja
pärimusmuusikaloo sissetoomine muusikakoolidesse. Hilisemas diskussioonis selgus, et
õpetajad oleksid niisugusest
lähenemisest isegi huvitatud,
aga kuna muusikaajaloo õppeprogramm on väga tihe ja tuleb läbida lühikese aja jooksul, ei näe nad selleks võimalust.
Siiski on muusikakoolides
õpetajatel aine käsitlemiseks
üpris vabadkäed, nii et praegu
seisabklassikalisest muusikaajaloost kõrvale jääva muusikaloo õpetaminepigem tahtmise jaoskuste taga.

Õpilaste vaatenurk on
muutunud
AnuKõlartõi välja, et õpetajad
võiksid muusikalugu käsitledes loobudasuurte heliloojate

jateoste lugudestning käsitleda ainet hoopis ühe kultuuripraktikana. «Peaksime õpetajana suutma mõista, et muusika tähenduspraegustele lastele on teine. Selle on tinginud
stiilide paljusus, kõikvõimaliku muusikalihtnekättesaadavus ja muusikamuutumineelustiiliosaks.»

Peaksime õpetajana suutma
mõista, et muusika tähendus
praegustele lastele on teine.
ANU SEPP,
muusikaõpetaja
Ka Toomas Siitan nentis, et
vaatenurk on muutunud:lapsi
huvitaks see aine rohkem, kui
muusika seostuks mingite teiste ajalooliste sündmuste ja
institutsioonidega. Näiteks
võiks rääkida XVIII sajandi
esimese poole õukonnamuusikast, mille juurde saaks lisada
ka Bachi jaHändeli käsitluse,
kuid peamine fookus jääks õukonnaelule ja muusika oleks
selle osa.
Samuti pakkus Toomas Siitan välja muusikaloo õpetamise esituspraktika kaudu. Niisugune lähenemine muusikaloo-

le paneb aine keskmesse kuulaja jaesitaja, mitte teoseautori. Sellekaudu saaksainet lastele lähemale tuua.

Õpetajad peavad ajaga
kaasas käima
Mitmest ettekandest jäi kõlama mõte, et klassikalisest didaktikakolmnurgast õpilane–
õppeaine–õpetaja saame muuta vaidkahte osist, õpetajat ja
õppeainet. Wouter Turkenburg
tõdes, et tänapäeva õpilasele
on muusika elustiili osa ja õpetajad peaksid sedakindlasti arvesse võtma. Siiski on praegune muusikalooõpetajate ettevalmistus Eestis seesugune,
mis keskendub pigem klassikalisele muusikale.
Õpetajate hulgast kõlas
üksmeelselt soov, et korraldataks enam täienduskoolitusi
eri muusikastiilide kohta. Samuti nenditi vajadust uute õppematerjalide järele. Lisaks
leiti, et tarvis on infootsingu
koolitust, sest praegu on tekkinud olukord, kus õpilased valdavad infokanaleid paremini
kui õpetajad ning on mõneski
valdkonnas paremini informeeritud.
Päeva kokku võttes lausus
Toomas Siitan, et ilmselt tekitas sellinekokkusaaminerohkem küsimusi, kui andis vastuseid, ning kindlasti oleks tarvis
selle teemaga edasi tegelda,
korraldada kas või veel samalaadseid arutelupäevi.

Armastuse lugu tuleb Ugalasse
29. märtsil esietendubUgala
teatri väikeses saalis Abi
Morgani «Lovesong. Ühe armastuse lugu», mille lavastaja on Taago Tubin jakunstnik
Liisa Soolepp.
Laval on neli
näitlejat: Luule
ja
Komissarov
Peeter Jürgens

«Aeg on see, mis sedalugu kannab,» arvab lavastaja
Taago Tubin.«Selles loos väljendub ka teatri imelinevõime sulatada ja venitadaaega,
muuta see kolmemõõtmeliseks.»
Abi Morgan
(1968) on hinnatud briti draamavanapaarina aaskirjanik ja filmi–
tal 2014, oma ühistsenarist. Tema
se elu lõpul nootuntuimad filmistsenaariumid
rusajale
pilku
heitmas
on «Brick Lane»
ning
(2007), «Shame»
Adeele Sepp ja
(2011) ja «Iron
Martin Mill noorpaarina 1960-nda- Taago Tubin
Lady» (2011) ning
tuntuimad näitel, kooselu algusdendid «Tiny Dyaastail, lootusrikkalt tulevikku vaatamas. Aeg
namite» (2001) ja«Lovesong»
(2011). Ta on võitnud kahel
selles loos ei kulge lineaarkorral mainekaEmmy auhinselt, vaid tegelaste lood põimuvad omavahel.
na. (Sakala)
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KÜLVAMINE

Eve Komissarovi kevad algab
taimede ettekasvatamisega
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

kumuld on puhas, sobiva struktuuriga ja sisaldab seemnete
esialgseks arenguks vajalikul

Märtsi keskpaigas otsib kirglik aiandushuviline Eve Komissarov välja potid, mulla ja seemned ning asub taimi ette
kasvatama.
«Muutun rahutuks juba jaanuaris. Käin mööda aianduspoode ja uurin, mida uut on
seal pakkuda. Sõrmed sügelevad, sooviks juba külvata,» räägib ta.

määral toiteelemente.Sellesse
võib segada ka vermikuliiti,
misaitab kaasasubstraadi veemahutavuse suurendamisele.
Samuti aitab külvi vermikuliidiga katmine hoida niiskust.»
Seda, kuidas ühtede või
teiste seemnetega ümberkäia,
peaks iga kord lugema pakenditelt. Rusikareegel ütleb, et
seemneidkatva mullakihi paksus peab olema kahe-kolmekordne seemnete paksus. Vägaõhukesi ehk valgusnõudlikke seemneid ei ole aga üldse

Virgad stardivad veebruaris
Innukamad aednikud hakkavad seemneid mulda panema
veebruari keskpaigas sel juhul on ka saaki aegsasti loota.
Eve Komissarov varub esialgu
kannatust, sest ülearukiirustadeskulubrohkem vaeva ja aega,mida pere ja töö kõrvalt ei
ole sugugi lihtne leida. Tema
võtab külvamise ette märtsi
keskpaigas. Peale tomati lähevad siis mulda porrulaugu-ja
suvelilleseemned.
Mulda tasub Komissarovi
arvates osta poest. «Kompostihunnikust või aiamaalt seda
tuua ei maksa. Esiteks on see
tülikas, teiseks võib sealtkaasa saada haigusi jakahjureid,»
kõneleb aednik. «See-eest poodidespakutav turbabaasilisti–

Komissarovid kasvatavad ette ka
virkliisud ehk sultan-lemmaltsad.
Läinud suvel pakkusid need uhEVE KOMISSAROV
ket vaatepilti.

tarvis katta. Vastupidi, idanemiseks vajavad need just valgust. Sellised on näiteks kohhia, lobeelia, sultan-lemmalts,
petuunia, begoonia, õistubakas, kirju nõges, priimula, majoraan, basiilik, kummel ja
köömen.

Tomat ei kannata rebimist
«Külvikasti kasutades tuleks
muld enne niiskeks teha. Selleks võibsubstraadi suuremasse kaussi tõsta, läbi segada, lisada vermikuliiti ja veega niisutada. Kui muld on sõrmede
vahel parajalt niiske, paned
selle kassetti, potti või külvikasti. Seal tulebsee tihendada
ja tasandada,» jagab Eve Komissarov näpunäiteid. Selleks
et mõni suurem tükk hiljem
seemne tärkamist ei takistaks,
võiks substraati enne veel sõeluda.
Seemneid tasub aedniku
sõnul külvata üsna hõredalt,
muidu tuleb paari nädala pärast pikeerima hakatesrohkem
vaeva näha, et elujõulisi taimekesi puntrast kätte saada.
«Pealegi ei meeldi paprika-ja
tomatijuurtele katkirebimine.
Seega pistan tomati-ja paprikaseemned turbatablettidesse
ning paari-kolme nädala pärast istutanneedümber suuremasse potti.»
Vees leotatud tabletti
seemneid külvates on mugav
kasutada istutuspulka. Nii

AEDNIK
Eve Komissarov (pildil) lõpetas
eelmisel aastal Räpina aianduskoolis kaugõppes maastikuehituse eriala ja asus kohe seejärel
sealsamas aiandust tudeerima.
•

•

Ta on lõpetanud Tartu kunstikooli,
Viljandi kultuurikolledži ja Tartu ülikooli sotsioloogia eriala.
Praegu töötab Ugalas kunstnikudekoraatorina ja õpetab kultuuri-

akadeemias teatrimaali.
Allikas: EveKomissarov

saab taime hiljem ümberistutamiseks hõlpsasti kätte ka pisematestkassettidest.
Pärast külvi pannakse
anumale niiskuse hoidmiseks
peale klaas–, kile– või plastkate ning otsitakse idanemiseks
soe, 0–25 plusskraadiga koht.
«Meil sellega muret ei ole:
akvaariumi peal on just selline
temperatuur,» märgib Eve Komissarov. «Sobilikudpaigad on
aga ka pliidi või radiaatori juures.»
Kondensvee vältimiseks tulekskülvianumat iga päev õhutada.Hiljem, kui taimed on tärganud,peaks aga potid võikassetid asetama aknalauale või
mujale valgusrikkassekohta, et
taimed saaksid piisavalt valgust ega veniks välja. «Meieka-

Eve Komissarov tomatit külvamas

sutame lisavalgustust,» nendib
Komissarov.
Samuti võiks taimedekasvupaik olla veidi jahedam,
temperatuuriga 15–20 kraadi.

Kasta tuleb ettevaatlikult
Esialgu võiks külvikaste piserdada käsipritsiga, hiljem, kui
taimed on juba tärganud, saab

hakata ettevaatlikult kastma.
Seda soovitab Eve Komissarov
ka hiljem teha ettevaatlikult,
sest juhul kuikülvid läbikuivavad, võivad need hukkuda, sama
tagajärje võibanda liigne vesi.
Liigvee vältimiseks võiks
poti põhjas olla auk.Abi on ka
topeltpõhjaga kastidest, milles
on augud, kust üleliigne vesi
välja voolab.

Eve Komissarov ütleb, et
ehkki taimede ettekasvatamine võibkokkuvõttes tullaodavam,kui neid turult osta, eitee
ta sedaraha säästmise pärast.
«Oma aega arvesse võttes ei
olegi asi eriti tulus. Aiainimesed on lihtsalt natuke hullud.
Väga põnev on ju vaadata, kas
taim tärkab või mitte, ning hiljem jälgida, kuidas mullast
kerkib ninake ningseejärel tekivad aegamööda idulehed ja
pärislehed.»
Lõpetuseks rõhutab aednik, etkülvile tuleksalati juurde panna silt, kuhu on märgitud, mis seemnetega tegu on ja
millal need mulda said pandud, muidu on hiljem raske tuvastada, mis taim parasjagu
tärganud on.

Moes on

Erilised nipid

taaskasutus

Neil, keda huvitavad erilisemad
taimede ettekasvatamise nipid,
soovitab Eve Komissarov sirvida
Katrin Uverskaja raamatut «Talikülv».
Muu hulgas pakutakse seal
välja, et seemneid võib külvata
substraati täis topitud kempsupaberirulli südamikesse. «Selline pooleks lõigatud rull võib vabalt asendada turbatablette,»
kinnitab aednik.
Sel talvel on ta ise sääraseid
rulle kogunud kaks sahtlitäit.
«Läinud kevadel külvasin igaühte
ühe herneseemne ja viisin need
siis kastiga kasvuhoonesse, peale panin katteloori. Kahe nädalaga kasvasid superilusad taimed,
mille mai algul õue katteloori alla istutasin. Need ei põdenud
üldse ja läksid kenasti kasvama.
Saagiga olin väga rahul. Kurki,
melonit ja arbuusi on Eve Komissarov külvanud aprilli lõpul kümnesentimeetrise läbimõõduga
pottidesse ning kahe-kolme nädala pärast istutanud need õue
ühisesse peenrasse katteloori alla. Osta soovitab ta F-1 ehk ristatud hübriidsorte. Sel juhul idanevad taimed suurepäraselt ning
on elujõulisemad ja tugevamad.
«Arbuusi puhul on väga tähtis osta õiged seemned: sort
peab olema varajane,» toonitab
Komissarov. «Mullukasvatasin
ise kolm mürakat, mis olid tänu
soojale ja päikselisele suvele jumaliku maitsega.»
Ka maisi on Eve Komissarov
ise kasvatanud. Suhkrumaisi
seemneid saab poest osta.

Eve Komissarovi sõnutsi on viimaste aastate moesõna taaskasutus. Nii on see ka aiapidajate
ringis: külve tehakse näiteks jogurti-ja margariinitopsidesse
ning lihakarpidesse.
«Mu õde kasutab poolteisevõi kaheliitrisi plastpudeleid.
Lõikab need pooleks ja kasvatab suurepäraseid tomatitaimi,»
räägib aednik. «Ideaalsed on ka
suuremat sorti jogurtitopsid.
Ühel aastal kasutasin ise liitrisi
mahlapakke, mille ülemise osa
lõikasin ära. Üks mu sõber kasvatab tomatitaimi aga kilepiimapakendites. Ta lõikab nurgad
alt lahti ja ülemise ääre rullib
algul alla. Sedamööda kuidas
tomat kasvab, kerib ta serva

üles tagasi ja lisab substraati
tomat kasvatab ju aina lisajuuri.» (Sakala)

–

Tomati ja paprika
külvab Eve
Komissarov
turbatablettidesse
ning kahe-kolme
nädala pärast
istutab ta taimed
ümber suuremasse potti.
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teie fotosid 17. märtsini. Osalemistingimustega saab tutvuda
raamatukogu kodulehel www.
raamatukogu.viljandi.ee. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.

VABA AEG

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

NÄITUSED
Viljandi linnaraamatukogu trepi-

kell 11 Inkeri majas Pikk

KINO

tänav

Sakala keskuses näidatakse täna kell 19 filmi «Avatud süda».
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Männimäe salongkinos linastub
täna kell 20 eluloofilm «Valss
Monicale». Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia mnt 52d, Viljandi.

matu» konkursil. Tallinna tänav

4.

11/1, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses algab täna kell 10 laste folklooripäev «Väikesed virred». Viljandi
mnt 1,Karksi-Nuia.

Sakala keskuses on 14. märtsil
kell 18.30 klubi Ajaratas peoõhtu ansambliga Veskikivi. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on täna kell 18 väikeste sõprade meisterdamisklu-

Sakala keskuses on 14. märtsil
kell 13 Eva-Liisa Kriisi raamatu
«Läbi lõimede: rahvuslikud kangakirjad» esitlus. Raamat sisaldab ligi 50 vana tekstiili koos
fotode ja kangakudumisjuhistega. Tallinna tänav 5, Viljandi.

bi. Klubi ootab 5–12-aastasi
meisterdamishuvilisikas üksi
või koos vanematega. 13. märtsil kell 17 esitleb kirjastus Päike ja Pilv Epp Petrone ja Kristi
Kangilaski uut lasteraamatut
«Arva ära?». Mängime, mõistatame ja vaatame raamatut koos
Epu ja Kristiga. Raamat sai teise koha 2013. a «Põlvepikuraa-

Karksi valla kultuurikeskuses linastub 19. märtsil kell 17koguperefilm «Kalkunid. Tagasi
minevikku». Pilet 2 eurot. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

ÜRITUSED
80+ sõpruskond kohtub täna

Karksi vallakultuurikeskuses on
14. märtsil kell 17 Hõbeniidi
klubi õhtu. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Klubi Vanad Sõbrad koosviibi-

mine on 15. märtsil kell 15 Eha
tänav 4 Viljandis. Laulu ja pillimänguga rõõmustab meid Ermas. Info telefonil 5564 2090.
Viljandi pensionäride liit ja lin-

navalitsuse sotsiaalamet korraldavad eakatele ja puudega inimestele 19. märtsil Viljandi päevakeskuses õppepäeva «Projektijuhtimine 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.
Viljandi linnaraamatukogu

Ameerika teabepunkt valmistub
10. sünnipäevaks. Veel on võimalus osaleda fotokonkursil
«Ameerika Viljandis». Ootame

ALGTOODET
KIRJAVAHEMÄRK

JARK

TILKEKIVI

J NAABER

V

mmr>
A

VEDELIKKE

JÄLJENDAV VEDAV LAEV
SEADE

NEMAD

MILLELGI

hallis on 15. märtsini Remo Savisaare fotonäitus «Imelised linnud», pühendatud Eesti ornitoloogiaühingu 90. aastapäevale.
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 näeb 13. aprillini Mella maalinäitust «Kirev
käteta maailm», huvikooli eelkooliealiste laste maali-ja joonistuste näitust «Kunsti mäng»
ja Toivo Tuudelepa markerimaale. 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-Siim Kull. Vabaduse
plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

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

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi vallakultuurikeskuse 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.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilist karikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Rego, Reio, Reigo ja Reiko.
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4Pühapäeval

Võhmas peetud
Eesti kadettide vabamaadluse
meistrivõistlustel saavutas Viljandi spordikool võistkondliku
esikoha. Individuaalselt olid
meie noored võidukad neljas
kehakaalus.

SPORT

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

Tulevik alistas
Kiviõli Irbise
Alvar Loog
jalgpallihuviline

Pühapäeval peetud
Eesti jalgpalli meistrivõistluste esiliiga kohtumises peaaegu terve teise poolaja arvulises vähemuses olnud
Viljandi Tulevik alistas
3:1 Kiviõli Irbise.
Tuleviku meeskond on tänavust hooaega alustanudmulluses graafikus: pärast kahte
esimestkohtumist on talkuus
punkti, mis annab turniiritabelis esikoha.
Eelmisest hooajast veel
niipalju, et kui kevadel muinasjutulise seeria teinud
ning suveks ja sügiseks ära
langenud Tulevik pidi põhiturniiri kaheksandal kohal
lõpetanud
meeskonnana
oma esiliigakõlblikkust tõestama novembrikuistelüleminekumängudel, siis tabeli
kaks viimast, TallinnaPuuma
jaKiviõli Irbis said higi valamata endaleTartu Tammeka
duublist jaTartu SK 10-stvabaks jäänud kohad. Elu on
karm, aga ebaõiglane.
kodusel
Pühapäeval
kunstmuruväljakul Kiviõli
esindusega kohtudes soovis
Tuleviktõestada, et tema koht
pole siiski selles liigas.Küllap
mõlkus Viljandi meestel ühtlasi meeles teadmine, et just
Puuma ja Irbise vastukaotasidnadmullu 11punkti. Meistriliiga üleminekumängudest
jäiViljandi klubi mäletatavastilahutama 10punkti.

Irbise kerge initsiatiiv
Tribüünil tugevat tuulttrotsiva sadakonna pealtvaataja
rõõmuks oliTulevik algusest
peale mängus kahe jalaga
sees. Kerget initsiatiivi hoidiskogu kohtumiseküll Irbis,
kuid Viljandi esinduse skooriüritused, mis tekkisid enamasti kiiretest kontrarünnakutest, olid vastaste omadest
selgelt ohtlikumad.
13.minutilleidis paremal
äärel mänginud Rainer Peipsi sööt karistusalas kaitsjate
vahelt kesktormaja Roger
Teori ning too suunas palli
mõneltmeetrilt ühe puutega
väravavahi selja taha.
Avapoolaeg rohkem väravaidei andnud, kuid Tulevik
suutisluua vastase värava all

ridamisi teravaid olukordi.
Hooaja alguse, kunstmuru ja
tuulise ilma kohta näitaskoduvõistkond meisterlikku ja
mõtestatud söödumängu.
Teise poolaja teiselminutil teenis keskväljal vastaste
kiirrünnaku takistamise eest
teisekollasekaardi Tuleviku
keskkaitsja Kaarel Henn.Kiviõli meeskond ei suutnud
aga järgneva kolmveerandtunni jooksul oma arvulist
ülekaalu kuidagi maksma
panna. Tuleviku kaitse-ja
poolkaitseliin seisid kompaktselt. Vastaste staarründajale TõnisStarkopfile, kes
on viimasel kuuel hooajal
esiliigas löönud 138 väravat,
ei antud mingit ruumi. Väravavaht Rait Ojaoli kindel nii
tõrjetel kui ka väljatulekutel.

a

a

Vähemusest kaks väravat
Samal ajal suutsid Tuleviku
ründemängijad teha vastastele kõrget pressi. Tänu kaitseliinilttagasi võidetudpallidele ning kiirrünnakutele oli
skoor hoopis enam õhusKiviõli värava all. 53. minutil võttis vähemusesTulevikult osa
pingeid maha RasmusLuhakooder, kes otsustas väravavahti üllatada ning tulistas
palli karistusala servas kaitsja jalgade vahelt diagonaalis
tagumiseposti alanurka.
69. minutil leidis Roger
Teori paremalt äärelt antud
ristsööt karistusala keskel
Tiit Tikenbergi, kes suunas
palli mõnelt meetrilt väravasse. Kolmeväravaline eduseis uinutas pisut Tuleviku
kaitsetegevust ning 86. minutil õnnestus Kiviõli esindusel
üks värav vastu lüüa. Kuid
see oli kõigest iluviga, mis
sportlikus mõttes enam midagi muuta ei suutnud.
Peatreener AivarLillevere oli platsile pannud hästi
toimivakoosluse, kus vanad ja
noored pallurid oma mängijaomaduste ja -võimetega üksteist täiendades meeskonnana ühtse löögirusika moodustasid. Kohtumise parimaks
mängijaks võib kõhklusteta
nimetadaTuleviku 16-aastase
kesktormaja Roger Teori, kes
lõiise ühe värava ning tegi resultatiivse söödu näol eeltöö
kahe meeskonna ülejäänud
tabamuse tarvis.
Järgmise kohtumise peab
Tulevik eelolevalpühapäeval
kell 13 kodusel kunstmuruväljakul Rakvere Tarvaga.

Kristjan Tafenau ületas Balti matšil kõrgushüppes kaks meetrit. Isiklik rekord tagas talle alavõidu.

2

×

ELMO RIIG

KERGEJÕUSTIK

Maakonna noored
aitasid Eestil võita
Madis Luik

se koha pälvinud Jander Heil

madis.luik@ajaleht.ee

Abjast.
Emilia Palgi võitis Balti
matšilteivashüppevõistluse tulemusega 3.20. Mõlemad riigi
koondisesse kuulunud Viljandimaa noormehed püstitasid
võistlusel uue isiklikurekordi.
Kõrgushüppes võidutsenud
Kristjan Tafenau ületas esimest korda elus võistlustingimustes kaks meetrit. Jander
Heil nihutas oma senist parimat tulemust ligemele 80 sentimeetrivõrra, saades oma parimal soorituselkuuekilose kuuligakirja 17.54. Temast 35 sentimeetritenam suutisleedu eakaaslaneKarolis Maisuradze.
Eesti koondise säravaima
tulemuse tegi tartlane HansChristian Hausenberg: tema
püstitas kaugushüppes uue
Eesti U-18 vanuseklassi rekor-

Laupäeval Leedus Šiauliais asetleidnud U-18
vanuseklassi Balti matši võitis Eesti esindus,
mille koosseisus saavutasid häid tulemusi ka
Viljandimaa kergejõustiklased.
Eesti noortekoondis kogus 171
punkti. 168punktiga lõpetasid
teisena Leedu noored ja kolmandaks jäiLäti võistkond 134
punktiga.
Eesti koondis kogus 12 alavõitu.Teiste seas olid võidukad
Sakala seltsi liikmed Emilia
Palgi ja Kristjan Tafenau. Väga tubli oli ka kuulitõukes tei-

murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlustel eile sõidetud tütarlaste 5 kilomeetri
vabatehnika distantsi lõpetas
Audentese spordigümnaasiumis õppiv Tarvastu valla neiu
Seila Peek neljandakohaga.
Neidude seas ei andnud
Oberhofi spordigümnaasiumi
suusatajad teistelemingit võimalust, võttes kolmikvõidu.
Esimene oli Antonina Fräbel
(aeg 16.22,8), teine Melanie
Schäfer (kaotus võitjale 24,4)

ja kolmas Katherine Sauerbrey.
Seila Peek kaotas võitjale

51,9 sekundit.«Rada oli suurepärane ja sõiduga võinka rahu-

le jääda,»sõnas ta.
Noormeeste 10 kilomeetri
distantsiloli parima eestlasena
Martin Luts Tallinna saksa
gümnaasiumist viies.Temakaotas Venemaa esindajale Dmitri
Orehhovile36,4 sekundit.
Nooremas vanuseklassisläbisid nii tüdrukudkui poisid 5
kilomeetrit. Tüdrukutest võitis

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 8696
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

JanderHeil uuendasLeedus oma
isiklikku kuulitõuke rekordit, ent
alavõiduks sellest ei piisanud.
di 7.22. Esikohapunktid tõi
Hausenberg ka 60 meetri tõkkejooksus, mille lõpetasajaga
8,09.

Seila Peek lõpetas neljandana
Otepääl peetavatel koolide

Viljandi jalgpallimeeskonnal on hooaeg alanud hästi. Seni on ta
esiliigas võitnud mõlemad kohtumised.
MARKO SAARM

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaj
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Raimo Saar 433 0069
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

Kristina Oberthaler Austriast
Schladmingi
suusaakadeemiast ja eestlaste parimana oli
Mariel-Marii Pulles Otepää
gümnaasiumist üheksas. Poistest oli kiireim Pascal Fräbel
Saksamaa Oberhofi spordigümnaasiumist. Parimaeestlasena oli Marten Jõeäär Toila
gümnaasiumist 24.
Täna on võistlustel kavas
teatesõidud.Reedeni kestvatel
maailmameistrivõistlustel osaleb 137 noort üheksast riigist.

Esmaspäeval sündis
Viljandis tüdruk.

135 AASTA EEST
Sakala, 10. III 1879
Reede 16.Weebruarilpidas
tõise Eesti üleüldise lauluja muusiku-pidu komitee
Wanemuine saalis presitendi ettepanemise peale selle
küsimuse üle nõuu, kas
peab tulewalsuwel laulupidu peetama ehk seda mõne
kardetawa takistuse pärast
tulewa aastapeale jäetama.
Pitkema läbirääkimisepeale tehti otsuseks, et ta peetud peab saama, jaet ta 20.
Juunil hakkab ja 22. Juunil
lõppeb. Sest kauge Wolga
äärne katk olla jo kaduma
ja muud arwamised, mis pidu tulewaseaasta peale jätmist soowitawaks teeksiwad, peeti põhjatumaks.
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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

Kuivad jamärjad küttepuud ning
lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus. Tel 5782 7770.

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

In memoriam

LEMBIT NELKE

Küttepuud, pikkus 2 meetrit. Ve-

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

du. Tel 509 6140.

14. VII 1948 8.III 2014
—

?

24h

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.

?

internetis

Info jaregistreerimine tel 58556566 registratuur@ortodontiakliinik.ee
Viljandis Tallinna 2b
?

www.sakala.ajaleht.ee

Killustiku vedu ja müük. Tel
502 8504.

KINNISVARA
Müüa 4-toaline korter Männimäel. Tel 529 7866.

Kolimis-ja veoteenus.
5347 2596, www.raja.ee.

Müüa maja Peetrimõisas, omanikult. Tel 5870 2406.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Müüa soodsalt 2-toal keskk möbl
korter otse omanikult. Pakkumised tel 5683 0460.

Ohtlike puude
5679 6176.

Ostan remonti vajava maja Viljandis. Tel 5656 3682.
Soovin üürida 2-toal korteri või
majaosa. Tel 5619 6557.

raie.

Tel

Hobusesõnnik, loodussõbralik
põlluramm, 30-liitrine kott 2
Telefonil
5621 8642
või

432 4587.

Sae-ja höövelmaterjali müük ja
teenus. Tel 5348 0984.
Toores lepp, kask ja saar. Tel
5551 4204.

Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartuleid. Vedu. Tel
5869 3372.

Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

Müüa teisaldatav kasvuhoone,
5 3 m. Tel 516 1904.

Raamatupidamisteenus, aastaaruannete koostamine. Tel

OST

LEITUD

×

526 3916.
Raieteenus ja väljavedu. Tel
5345 2279.

SÕIDUKID

puid, pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.

Tel 433 3130, 523 8503.

PÕLLUNDUS
.

Tel

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kamina-

Ostan
autoromusid.
5807 1948.

Tel

Saksa takso 1316.
Septikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,

www.veegrupp.ee.

BMW M6

(2006. a,

(sobivad ka osaliseltraiutud

Terrasside ja kuuride ehitus. Tel
5626 4115.

124 000

ra vastu. Tel +3584 0662 7033.

Veo-ja tõsteteenus kalluri-kraanaga, 15 t. Tellimine tel
5819 0293.

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

Virtsapütt. Tel 518 5879.

km) müüa või vahetadakinnisva-

lõikamine.

Tel

506 5614.

Ehitus-ja remonditööd. Tel
5377 2246.
Halumasin. Tel 5342 8741.

TÖÖ
Otsin inglise keele individuaalõpetajat 2–3 korraks nädalas ennelõunasel ajal. Tel 5622 2320.
Pakun Hallistes töödkahele saemehele. Tel 516 9515.

LIUGUKSED
GARDEROOBID
RULOOD
?

?

?

?

?

Vajame poole kohaga B-kat kaubikujuhti. CV saata vil.kullerid@
gmail.com.

?

odavaima hinnaga Eestis.

Esindus Viljandis
Must-Walge Sisustuse OÜ,
Piiri t 7. Tel 507 4622.
Kaardid ennustavad, 1,09 /min.
Tel 900 1727.
Kaardimoor. Tel 900 2202. Tariif 1 /min.
Katuse paigaldus-ja parandustööd, soodsalt. Tel 5662 2071.

Võtame tööle rehvitehniku (täistööaeg), vanus kuni 35 a. Eelnev
töökogemus ei ole vajalik, väljaõpe kohapeal. Rehvitöökoda
Raudtee t 3 Viljandis. Tel
434 9388, viljandi@kasutatudrehvid.ee.

LOOMAD
Müüa aasta munenudkanu 3,50
/tk, toome kohale. Info tel
565 5196, lottele@hot.ee.

AGO ILVES

25. X 1951

11. X 1924 – 9. III 2014

metsakinnistud)

Aitamemetsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

10. märtsil Halliste vallast Kulla
külast leitud emane kass. Rohkem infot viljandi@varjupaik.ee
või tel 523 8626.

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

TEATED

?

Ostan lambaid
506 7359.

lihaks.

Tel

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

527 8119, 503 3379.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

MÜÜK
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.
küttepuud.
Kuivad
5594 9130.

Tel

Kuiv lepp alates ühest rm-st,
35 /rm. Tel 515 7103.

–

10. III 2014

Viljandi linnavolikogu 27. veeb-

ruari 2014. a otsusega nr 60
kehtestati kruntide Reinu tee 5
ja Reinu tee 5a detailplaneering.

TÄNUAVALDUS
Täname Suure-Jaani vallavalitsust, leinatalitust Minoor, endisi
kolleege, kõiki sugulasi, sõpru ja
naabreid, kes olid toeks meie leinas. Ülo Kösti abikaasa, lapsed
ja õde peredega.
Täname südamest kõiki sugulasi, sõpru ja naabreid ning Maire
ja Jaak Sala, kes jagasid meie
leina, olid toeks ja abiks meie
kalli isa ja ema Juhan ja HeljuAdeele Oja ärasaatmisel. Tütred
peredega.
Mälestame toredat naabrimeest

Mälestame

Teatame kurbusega, et meie hulgast lahkus

BERNHARD VIPP

jahüpoteegiga koormatud

?

Õunapuude

TEENUSED

Metsakinnistute jaraie ost

LEMBIT NELKET
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Klubi Staier

Mälestan head kaaslast käsipalliaegadest

LEMBIT NELKET
Avaldame kaastunnet abikaasale
ja poegadele.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Leinavad ema, õde ja vennad.

Margus Lemming

käsipall.

Osava ja aruka mängijana mäletatakseLembitut nii
Eesti noortekoondise aegadestkui ka Eesti meistrisar-

japerioodist.
Aastatel 1971–1986 töötas
Lembit NelkeRakvere spordikoolis.Võib öelda, ettema
elu lahutamatu osa oli käsipall ja noorte suunamine
selleala juurde.Tapal töötades sirgusid tema käe alt paljudEestikoondislased jahilisemad tublidtreenerid.
Kogu tema tööaeg kulus
noorte õpetamisele ja kasvatamisele ning nädalavahetused olid tihti võistlustega
seotud.
1986. aastal asus Lembit
Nelke käsipallitreenerina
tööle Viljandis. 27 aasta
jooksul sai temalt õpetust
hulk Viljandimaa noori.

Meie siiras kaastunne Piret Reinikesele kalli isa

ALBERT REINIKESE
kaotuse puhul.

Naabrid Veere t 5 ja 7

Avaldame kaastunnet Taavile isa

LEMBIT NELKE

LEMBIT NELKET

Viljandi on leinas. Lembit
Nelketei ole enam meiekeskel. 8. märtsil lakkas tuksumast tubli spordimehe ja
õpetaja süda. Viljandi spordirahvas on kaotanud hea
treeneri jakolleegi.
Lembit Nelke sündis
1948. aasta 14. juulil Rakveres. Tema lapsepõlv, kooliaeg ja esimesed tööaastad
möödusid Tapal ja Rakveres. Sportimistalustas Lembit juba algkoolipäevil. Algusaastatel proovis ta mitut
spordiala, kuid edaspidi jäi
truuks pallimängudele, eriti
aga meeldis talle värav-ehk

surma puhul.

Klassivennad Tarmo ja Priit
Jakobsoni kooli päevilt

Treeneriametitpidas ta Viljandinäidissovhoosi laste ja
noorte spordikoolis ning
2000. aasta 1. jaanuarist oli
tema töökoht Viljandi spordikool. Samal ajal oli ta ka
Viljandi meeskonna treener.
Aastate jooksul on Lembit Nelke õpilased saanud
üle-eestilistel tiitli-ja rahvusvahelistelvõistlustel suure hulga auhinnalisi kohti.
Viljandist on sirgunud nimekaid sportlasi, kes on
esindanudedukalt nii Eesti
kui Soome rahvuskoondist.
Lembit Nelke kuulus
Eesti käsipalliliidu treenerite nõukogusse, kus tema arukad ettepanekud ja tulevikukujutlus olidalati hinnatud.
Lembit juhendas edukalteri
vanuseklassidenoortekoondisi.
Väga paljud noored käsipallurid tuletavadtänulikult
meeldeLembitu julgustavat
sõna ja mängijakavalust.
Suure panuse andis ta HC
Viljandi käsipallimeeskonna
treeneritöösse. Edukalt esineti Eesti meistrivõistlustel
jarannakäsipallivõistlustel.
Treeneri ja kolleegina
oli Lembit Nelke sõbralik,
nõudlik, järjekindel, töökas
ja hea huumorimeelega. Ta
pälvis kolleegide, õpilaste ja

lastevanematesuure lugupidamise. Lembit Nelket on
tunnustatud Viljandimaa
aasta õpetaja tiitliga.
Suur ja tänuväärne elutöö on lõppenud.
Lembit Nelke kui energiline, nõudlik julgustaja ja tasakaalukas õpetaja jääb alatiseks tema kaasaegsete, kolleegide jaõpilaste mälestusse ning Viljandimaa spordiajaloo veergudele.
Langetame leinas pea.
Viljandi Spordikool
Viljandimaa Spordiliit
Viljandi Spordikeskus
HC Viljandi Käsipalliklubi
Eestimaa Spordiliidu Jõud
juhatus

Südamlik kaastunne Jaanusele
ja lähedastele kalli
VAMBOLA KAASIKU

kaotuse puhul.
Karula Kodu

Südamlik kaastunne Ene Raidmaale isa

Perekond Riiner

Viljandi Tarbijate Ühistu

Mälestame
LARISSA MÜTTI
Siiras kaastunne Aivarile ema
kaotuse puhul.
Meelis, Ede, Laine,
Valter ja Lea perega

Tasa tunde lööb aegade kell,
jääb alles mälestus, hea ja hell...
Südamlik kaastunne Reinule
kalli abikaasa
ANU RUBINI
kaotuse puhul.
KÜ Riia mnt 16a 1. sektsioon

Süütame küünlad, mälestades
kallist
LEIDA OSIT
12. III 1919– 18. XI 2011
95. sünniaastapäeval.
Järeltulevad põlved

ALBERT REINIKESE
kaotuse puhul.

Leinavad Asta ja omaksed.
Ärasaatmine 15. märtsil kell 12
Saaremaal Kuressaare haigla kabelist Vana-Torgu kalmistule.

Südamlik kaastunne Tiidule ja
Klaidile ema ja vanaema
VALVE BAKHOFFI
kaotuse puhul.
Rita ja Andrus ning
Merike ja Tarmo peredega

Kas kuuled, kuis nutab su kodu
su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
Mälestame

LEMBIT NELKET
Minek on tulekust kurvem,
midagi ikka jääb maha,
kõike ju kaasa ei võta,
kui sa ka südamest tahad.
Mineja jälgedes rohi karedalt torkivaks muutub,
kaasa ta võttis vaid valud, milliseid võita
ei suutnud.

Avaldame kaastunnet lähedastele ja Viljandi käsipallisõpradele.
Serviti fännid

Sinust mälestus me hinges elab,
sinu hääl veel kõrvus kõlab...
Mälestame erakordset inimest ja
treenerit

LEMBIT NELKET
Südamlik kaastunne omastele.
Perekond Tamme

Mälestame head treenerit

LEMBIT NELKET

Mälestame
ANU RUBINIT

Avaldame kaastunnet omastele.

Avaldame kaastunnet omastele.

Ott ja Mikk Varik vanematega

Onu Mart ja Sirje

Iga koit lõpeb loojangukumas,
öösse kaob iga elupäev.
Elust jäljetult ükski ei lähe,
ikka midagi järele jääb.
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi sa näed.

Kallis
Mälestame head kolleegi ja käsipallitreenerit

LEMBIT NELKET
Südamlik kaastunne omastele.

Südamlik kaastunne Üllele,
Paavole ja Taavile kalli isa ja abikaasa

LEMBIT NELKE
Viljandi spordikool

surma puhul.
Mare, Priidik, Gadi, Triin ja Henri

Südamlik kaastunne Taavile ja
Taurile vanaisa

ALBERT REINIKESE
kaotuse puhul.
Sirje ja Mart ning Vilma ja Vello

Mälestame head naabrit
VAMBOLA KAASIKUT

Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Voldemar perega

AIVAR LUIK
Hoiame sind oma südameis
8. surma-aastapäeval.
Liia lastega ning ema ja isa

REKLAAM

12 Sakala

12. märts 2014

Viljandi Maavalitsus teatab:
Kohaliku omaalgatuse programmi

kuulutab väljakonkursi

KLASSIÕPETAJA
ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2014

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentidekoopiad saata
hiljemalt 17. aprilliks 2014 aadressil Viljandi Jakobsoni Kool,
Riia mnt 91, 71009 Viljandi või e-postil eero.jarvekulg@vjk.vil.ee

OSTAME
?

?

?

Täiendav info 435 1840; 507 2799

metsakinnistuid üleEesti
kasvava metsa raieõigusi
talumaadkoos metsaga

tel 515 6858
info@forestreserves.eeI www.forestreserves.ee

INFOPÄEV
Reedel, 14. märtsil kell 11–13
Vabaduse plats 6, II korruse õppesaalis
Regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) haldab SAKodanikuühiskonna Sihtkapital.
Muutunud on programmdokument ja taotlusvormid.
KOP-i taotluste esitamise tähtajad jäävad samaks 1. aprill
ja 1. oktoober. Taotlusedtuleb esitada maavalitsusse.
–

www.vesmel.ee

Taotluse eesmärkidest ning arutlusele tulevatest
teemadest loe lähemalt maavalitsuse veebilehel
viljandi.maavalitsus.ee/2014-kevadvoor

Ostame metsakinnistuid

jakasvava metsa
raieõigust

Infopäeval osalemiseks soovitav registreeruda
e-postil Jaanika.Toome@viljandimaa.ee
Info tel 433 0431,kontaktisik JaneLumiste

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

AINULT

TELLIJALEIGAL
AJALIGAS
KOHAS
...

www.sakala.ajaleht.ee

Võrtsukala OÜ müüb sel nädalal, 13.03–15.03(N–L)
Viljandi turu väravas Leola tänaval
(Valuoja oru poolses küljes) punases telgis

omapüütud värsket Võrtsjärve kala
ning mere-ja kalakasvatuste kalu
Räim soodushinnaga!

OÜ Grebert, Sürgavere küla, tel 527 7123, raul@grebert.ee www.grebert.ee
,

Korterid

Müüa avar ja heas seisukorras
korter Ramsil. Üp 65,3 m², 3 tuba,
II korrus, läbi maja planeering.
Suur rõdu, sahver. Köögimööbel.
Keskküte. Hind 22 000 €.
Aime Opermann, 527 5985

Müüa rõduga korter Ramsil.
3 tuba, III korrus. Pakettaknad,
turvauks, köögimööbel tehnikaga.
Toimiv ühistu.
Hind 16 800 €.
Ave-Maria Mändmets, 5308 3363

Müüa 3-toalinekorter kesklinnas.
I korrus, üp 64,8 m², keskküte, lisaks
puupliit soojamüüriga. Aknad vahetatud. Auto parkimine hoovis.
Hind 48 000 €.
Aime Opermann, 527 5985

Müüarenoveeritud korter Männimäel. Üp 62,4 m², 3 tuba, III korrus.
Kvaliteetne köögimööbel koos
Electroluxi köögitehnikaga. Rõdu.
Korteriühistu. Hind 45 000 €.
Aime Opermann, 527 5985

Majad

Müüa palkmaja Abja-Paluoja linnas.
3 tuba, köök puupliidiga. Kaks kõrvalhoonet (saun, kaminaruum, kuur).
Vesi kaevust. Kinnistu 2988 m².
Hind 21 000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Rannakohvik

Aime Opermann
Viljandimaa
piirkonna juht

Kutseline maakler
Tel 527 5985

Ave-Maria
Mändmets
Müüa hubane korter Paalalinnas.
2 tuba, III korrus. Pakettaknad,
turvauks. Aknast vaade järvele.
Madalad kommunaalmaksed.
Hind 25 000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Müüa avar rõdugakorter Paalalinnas. 2 tuba, V korrus, toad eraldi,
läbi maja planeering. WC ja vannituba
eraldi.
UUS HIND 22 900 €.
Ave-Maria Mändmets, 5308 3363

Üürile anda 1-toaline mugavustega
korter. Üp 58,8 m², V korrus,
WC ja duširuum koos.
Panipaik ja keldriruum.
Üür 200 €/kuu.
Aime Opermann, 527 5985

Müüa maakodu Tääksi külas.
Üp 130,2 m², 2 korrust, 5 tuba,
köök. Ahi ja puupliit. Uus kaev.
Kõrvalhoone. Kinnistu 2,3 ha.
Hind 32 900 €.
Aime Opermann, 527 5985

Müüa rannakohvik Bangalo. Toimiv
äriühing, olemas tegutsemiseksvajalik köögiinventar. Tsentraalne vee-

süsteem, lokaalne kanalisatsioon.
Uus katus ja terrass. Hind 35 000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Maakler
Tel 5308 3363

Lossi 18 I Tel 435 9969

