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Vilma majast saab
lõpuks ülikool

Turvavöö kipub ikka

Alanud õppeaasta algul 300 tudengit kaotanud kultuuriakadeemia saab suveks
1500 ruutmeetrit pinda juurde. Endises
Vilma majas alanud ehitus annab koolile
juuliks uue õppehoone.
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Eile oli kogu Eestis politsei teravdatud pilgu
all auto turvavarustuse kasutamine. Viljandimaal jäi vahele 13 turvavööta sõitjat.

ununema
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Abja vallavolikogu annab
kontrollijale hundipassi
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Abja vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees
lastakse suure tõenäosusega järgmisel nädalal
kohalt priiks, sest poliitiliste vastaste väitel on ta
oma ametinimetust kuritarvitanud.
Kohalikus esindusorganis koalitsiooni moodustanud Keskerakonna ja valimisliiduKoduvald Abja liikmed vormistasid
veebruaris umbusaldusavalduse, mis näeb ette opositsioonilise Isamaa jaRes Publica Liidu liidri Taevo Viitase mahavõtmist revisjonikomisjoni esimehekohalt ning ühtlasi tema
väljaarvamist komisjoni koosseisust.
Dokumendilekirjutasid pikema jututaalla kõik võimuliidu esindajad ning seega võib
oletada, et tuleval neljapäeval
asetleidvalhääletuselpole pahameeletulva alla sattunud
mehelhalastust loota.
«Jah, oleme Taevo Viitase
vastu kaotanud igasuguse usal-

duse,» võttis volikogu juht Villu Võsa kolmest peatükist
koosneva avalduse lühidalt
kokku. «Ta on revisjonikomisjoni esimehe ametinimetust
kasutanud tööriistanaseal, kus
tal pole olnudselleks õigust.»
Ühtlasi ruttas Võsarõhutama, et algatuse tagant pole mõtet otsida poliitilist ärapanemist, ning andis selle kinnituseks lubaduse, et Viitase asemele pakutakse järgmiseks revisjonikomisjoni esimeheks
taas mõnd opositsiooni liiget.

Pärandvara sasipundar
Umbusaldusavalduses on kolm
etteheidet. Neist esimene ja
kõige kaalukam puudutab Abja-Paluojal Kangru tänaval
asuvat korterit, mille omanik
suri kümme aastat tagasi. Et
pärijad ei suvatsenud toona vara enda nimele vormistada,
määras kohus vallavalitsuse
palvel korteri kui pärandvara
hooldajaks vallavalitsuse majandusnõuniku Arvi Meidla.
Tema omakorda andis koha
rendile.
Kui vahepeal arvati vallas,
et pärijad on huvi vara vastu
jäädavaltminetanud, siis mul-

ARVAMUSED

PEETER

VILLU VÕSA,

RAHNEL,

vallavolikogu

vallavanem

esimees

Ma saan aru, et Taevo Viitas
on häiritud sellest, et volikogu tahab tedaumbusaldada.
Aga mina olen häiritud sellest, kui inimene tituleerib
end avalikult vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimeheks, saamata aru, mis on tema õigused ja kohustused.
Minaküll pole umbusaldusavalduse algataja, kuid mõttes igal juhul ühinen sellega.
Viitas mõelgu järele ja vaadaku peeglisse!

Mõelge nüüd ise, kui ühel
päeval astub teiekodu uksest

sisse teiletundmatu inimene,
kes hakkab rääkima sellest,
kuidas teil tulebilmseltvarsti asjupakkima hakata.
Millise õigusega võib üks
volikogu liige minna teise
inimesekoju ning nõuda seal
selgitusi ja dokumente?Kodurahupeaks meieriigis olema ikka püha ning selle rikkumise eest peab mees vastust kandma.

9°
Täna on vähese pilvisusega ilm. Puhub läänetuul
kiirusega 4–8 meetrit sekundis. Sooja on 3–9 kraadi. Päike tõuseb Viljandis
kell 6.40 ja loojub kell
18.15.

lu ilmus üks omaniku poegadestootamatultvälja ning asus
pärandipaberite
taotlema
joondeajamist jakorteri vabastamist. Olgugi et vallavalitsus
pole mehe õigusi kahtluse alla
seadnud, leiab too, et ametnikud kalduvad asjaajamist venitama ning hoiavad tedainfosulus. Seepärast pöördus pärija
aasta algul Taevo Viitase poole ningpalus tollelrevisjonikomisjoni esimehenatoimuvasse
selgust tuua.
Saamaks aimu, kes ning
mis tingimustel kõnealuses
korteris elab, läks Viitas jaanuari algul selleukse tahaning
palus seal elavalSiiriReinvaldil olusid selgitada. Ühtlasi
tahtis Viitas näha rendilepingut.
Ligi kuu hiljem läkitas
Reinvald vallamajja kirja, milles kurtis, et volikogu liikme
külaskäik põhjustas talle meelehärmi ning halvendas tema
tervist. See pöördumine osutus
viimaseks tilgaks võimuliidu
juhtide karikas juba varem
olid nad Viitast süüdistanud
revisjonikomisjoni esimehe nime avalikus kuritarvitamises.

VILJANDIS
Nukuetendus
Täna kell 13mängib nukuteater lavastust «Magus
linn».

Kergejõustiku
võistlus
Täna kell 15korraldab
spordikool Paalalinna
viilhallis «TV 10 olümpiastarti» teise jakolmanda
etapi.

Raamatuesitlus
Täna kell 17esitlevad
Epp Petrone ja Kristi
Kangilaski raamatukogus

lasteraamatut «Arva
ära?».

–

Teatriõhtu
Täna kell 19mängib Ugala lavastust «Vana õngitseja».

Põhjustas meelehärmi
Taevo Viitas jällegi oletab, et
keegi koalitsiooni liikmetest
või poolehoidjatest võis Siiri
Reinvaldi mõjutada omakirjas
tegelikkust moonutama ning
sellega volikogu enamusele
umbusaldusavalduseksainest
looma.
«Tekst kubiseb alusetust
laimust.Väidetavaltolevat ma
seal midagi nõudnud ning
peatse väljatõstmisega ähvardades inimese närvivapustuse
ääreni viinud. See ei vasta tõele! Tundub, et sellele naisele
on sõnad suhu pandud ja sunnitud teda valeavaldust kirjutama,»rääkis Viitas.
Kui Sakala uuris tagantjärele rentnikult, mis tema kodu
eeskojas sündis, kinnitas too, et
midagi ebaviisakat külaline
korda ei saatnud.Küll aga märkis ta, et kui oli mõne tunni Viitase arupärimise üle järele
mõelnud, pani see teda tõepoolestnärveerima ning põhjustas

EESTIS
Ulmelised vormid
taevatasandil
ELMO RIIG

Abja vallavolikogus opositsioonis oleva Isamaa ja Res Publica Liidu
kohalik juht Taevo Viitas on veendunud, et pole teinud midagi sellist,
mille eest ta vääriks revisjonikomisjoni esimehe kohalt lahtilaskmist.
tugeva peavalu ja kõrgepalaviku.
«Seepärast otsustasingi kirjutada. Olin juhtunust rääkinud ka valla sotsiaaltöötajale,
aga tema mind kuidagi ei mõjutanud.»
Taevo Viitasei pea millekski lubamatuks seda, kui ta rahvaesindajana tegutsedes taustainfot kogub. «Kuniks ma ei
tee midagi ebaseaduslikku, ei

saa keegi mulle ette heita, et
ma end revisjonikomisjoni esimehena esitlen, sest just seda
olen ma 24 tundi ööpäevas. Aga
noh, kui keegi tahab tülilõkkele puhuda, võib ta sedaükskõik
mille põhjal teha. Mis põhjus
selle taga võiks olla, on mulle
arusaamatu. Mine tea, võib-olla ma siiskiolen kellegi konnasilmaleastunud,» võttis ta oma
vaatenurga kokku.

Tallinna teletornis on
avatud kunstiakadeemia
moenäitus «Ideevorm».

Esinevad koori
solistid
Täna kell 18esinevad Estonia talveaiasrahvusooperi koori solistid.Kostümeeritudkontsertetenduselkõlavad meloodiad
armastatud operettidest,
muusikalidest jafilmidest.
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Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Koalitsioon sõitis bussiga
pensionäridest üle

JUHTKIRI

Kes küsib?
linna-ja
Mida
volikogudes liikmeid,
vivad esindusorganis kõne all olerohkem on

vallakes soo-

vaid teemasidendale hästi selgeks
teha ja võtavad neid omal algatusel
uurida, sedaparem. Õigupoolest
peakski hea volikogu liige olema
justselline: oskama oma peaga
mõelda, olemapõhjalik ja tundma
huvikodukandis toimuva vastu.
Kõige selle juurde käib võimalikult paljude inimestega rääkimine.
Loomulikult tuleb seda teha igas
mõttes korrektselt.
Üks on tänaseSakala esiküljel
kirjas olevaloo puhul selge: Abja
vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Taevo Viitas pole toimepannud midagi seadusevastast. Küsimus
on inimeste subjektiivsetes hinnangutes. Vallavolikogu koalitsioon
leiab, et Viitas on käitunud teatud
olukordades endrevisjonikomisjoni

Linna-ja
vallavolikogude
liikmed
esitavad
küsimusi
pahatihti

vähem,
kui võiksid.

esimehena esitledeskohatult, tema
ise seda seisukohta ei jaga.

raske, et
Lehetoimetusel
juhtunule
võib varasemate
gut anda. Küll

on
mitte
öelda võimatu
hinnanaga
kogemuste põhjal tõdeda, et linna-ja
vallavolikogude liikmedesitavad küsimusi pahatihti vähem, kui võiksid.
Liiga sageli piirdutakse volikogu istungil vallavanema käest pärimisega,
kas eelnõuga on kõik korras, ning kui
vastus on jaatav, hakatakse hääletama. Ilustamata öeldes tähendab see,
et volikogu toimibkummitemplina.
See pole alati nii, aga mõnikordküll.
Sakala toimetus tervitaks igati
seda, kui volikogu liikmed esitaksid
edaspidi rohkem küsimusi ning
teeksid enne suurte otsuste langetamist senisest põhjalikumalt kodutööd.Teistmoodi käituda on kahtlemata mugavam kas või seepärast,
et uuriv volikogu liige võib paratamatult mõjuda kellelegi torkiva
pinnuna. Kogukonnas käekäigu
vastu siirast huvi tundevrahvaesindaja aga just niiviisi käitub.
–

REPLIIK

See ei lõpe kunagi
kuidas minu
Mäletan,
endine heakolleeg

Rannar
Raba
GertKiiler päevapoliitilise nukusarja «Pehmed ja
Sakala
karvased» stsenaariumi
433 0051
kirjutades mõnusasti muheles, kui tekkis järjekordselt võimalus saatesse sisse kirjutada mõniselline
dialoog, mis päädis SiimKallase ahastava hüüatusega: «Jälle see kümme miljonit! See ei lõpekunagi!»
Eile saime sama stseeni näha päris elus.Mitu nädalat
Reformierakonnapeaministrikandidaadina esitletudKallas teatas, et loobub järgmise valitsuse moodustamisest, sest
temavastasel klaperjahil einäivat lõppu tulevat.
Arvestades, kui kindlameelsed, etmitte öeldakülmaverelised on Reformierakonna juhid varasemate poliittehnoloogiliste käikude elluviimisel olnud, mõjus eilneteade väga üllatavana.
See, et SiimKallase omaaegne tegevus Eesti Panga presidendinavõetakse tema kodumaale naasmise järel uuesti
pulkadeks lahti, oli ette selge. Sellega pidid oravad, kaasa
arvatudKallas ise, olemaarvestanud.
Niisiis onkaks võimalust:kas midagi läks ootamatult valestivõi oliKallas Brüsselis töötatud aastatega unustanud,
kui tülgastavaltpingeline õhkkondEesti sisepoliitilises konnatiigis valitseb.

NÜÜD ON SEE TEHTUD! Veebruarikuisel istungil muutis Viljandi linnavolikogu sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja
korda. Tasutabussisõidu õiguse saavad kõik vanemad kui
65-aastasedlinna pensionärid.
MääruseeelnõuesitasKeskerakonna saadikurühm. Seda
toetas ka volikogu koalitsioon.
Paraku tehti sellesse rakendumise aja osas märkimisväärne
ja inimestele halb muudatus:
kolmeteistkümne sotsiaaldemokraadi ning Isamaa ja Res PublicaLiidu (IRL) poliitiku häälegalükati toetuse kehtimahakkamiseaeg 1. juulile.
Määruse eelnõu kohaselt,
mille maKeskerakonna saadikurühma esimehena Viljandi
linnavolikogu 28. novembri istungil volikogule üle andsin,
oleks eakatele tasuta sõidu õigus rakendunud 1. jaanuarist
ning I–III klassi õpilastele 1.
septembrist 2014. Hiljem, 5.
detsembril ja29. jaanuaril esitasime muudatused. Nendes
versioonides olieakate toetuse
rakendamise ajaks kavandatud
1. aprill.
Eakate tasuta sõitu olid sotsiaaldemokraadid jaKeskerakond toetanud jubamullu juunis.

EAKATE LINNATRANSPORDI toetuse saamine lihtsustus Viljandis mullu augusti keskpaigast.
Esimene täielikultelektroonse
piletiga kuu oli detsember.
Üle 65-aastaste pensionäride bussisõidu kompensatsiooni summa olidetsembris ja jaanuaris laias laastus sama, vastavalt 5040 ja 5065 eurot. Perioodi-ehk kuukaartide laadimise eest tasus linn mõlemas
kuus 3416 eurot.
Täiesti tasuta sõidu korral
peab linn tasuma ka teise, praegu inimesekaetava osa. See arvestuslikkulu oleks 6832 eurot.
Kümne korra ehk sooduskaartide eest tasuti jaanuaris
1529 eurot. Linna kulu kaartidelekoos perioodikaardi teise
poole katmisega tulnuks kuus
8361 eurot. Sellele lisandub
veel 120-euroneteenustasu vedajale.
Arvestades juurde 10 protsenti suvise suurema kasutuse
eest ja teist sama palju kasvu
täiesti tasuta sõidule üleminekust, oleksid kuu kulud kokku
10 153,20eurot aastas. Nii tuleb
üheksa kuu arvestuslikuks kuluks linnalekokku 91 378,80 eu-

rot.
Isegi kui me võtaksime kas-

Helmut
Hallemaa
Viljandi linnavolikogu liige,

Keskerakonna saadikurühma esimees

vuks veel 30 protsenti, oleks
üheksakuu kogu vajalik eelarveraha 106590,60 eurot. Linna
2014. aasta kinnitatudeelarvesse jäeti eakatelinnatranspordi
toetuse reale 104000 eurot.
Ka töötav süsteem on kasutatav. Vedaja ja maavalitsusega on vaja vaid kokku leppida
põhimõtted ning teha muudatused arvutiprogrammis.
Kuigi tõsiselt võetav ei ole
ka juttsellest, et täieliku toetuse rakendumisekorral hakatakse väga palju bussiga sõitma.
Seda tõestabilmekaltpraeguste kaartide kasutuse analüüs.
JAANUARIS OLI inimestelkäes
715 sooduskaarti ehk linnakaetava kümne korra kaarti, kuu
jooksulkasutati aga 538 kaarti.
Vaid 122 kaardikasutajat sõitsid ära kõik 10 tasuta korda.
Seega: üksnes viiendikul juhtudestkasutati ära kogu võimalus. 264kaardikasutajat sõitsid
kuu jooksul viis korda või vähem.
Linnavolikogu istungil, kus
jutuksolevat küsimust käsitleti, toimusmidagi lausakurioosset. Koalitsioon otsis jatõi üha
erinevamaid jafantaasiaküllasemaidpõhjendusi, miksei saa
üle 65-aastaste pensionäride
täiesti tasuta bussisõidu toetust
rakendada varem. Koalitsioon
oli tagatubades «avalikult ja
kaasavalt» otsustanud teisiti.
Nii pidi ka jääma, ehkki varasema versiooni jõustamiseksolnuksraha olemas.Isegi pärast
seda, kui sotsid ja IRL olid
40 000 eurot jubaära võtnud.
Siin on ka vastus retooriliseleküsimusele, kust nüüd see
vajalik raha tuleb. Raha oli
olemas, selleoli eelminelinnavalitsus pannud linnaeelarve
eelnõusse.
«Meil on arvutused!» hõiskas sotsiaaldemokraatide saadikurühma juht Tonio Tamra.
Neid arvutusi pole aga keegi
näinud. Väga tabav oli ühe
opositsioonipoliitiku kokkuvõte: koalitsioon käitus taas opositsioonina.
Seega sõitsid sotsid ja IRL
bussiga pensionäridest üle lausa kahel korral.Kahe lugemise
vahel võeti eakate linnatrans-

PRÄÄNIK
Viljandi endises leivakombinaadis on alanud ümberehitused
kultuuriakadeemia uue õppehoone tarbeks.

Toimunud
on tohutu
trummipu-

humineja
valsi saatel
polka vihtumine.

pordi toetuse eelarverealt ära
40 000 eurot. Toetusemaksmise
rakendamise algusaja nihutamine kolme kuu võrra hilisemaks tähendab veel oma
30 000 35 000 euro suurust kärbet.Liialdamata võib öelda, et
ka pensionäride raha kasutades on linna tänavuse aasta
eelarve tasakaaluviidud.
Miskipärast nimetab mõni
neid arve ja käike väikesteks
–

asjadeks, millega volikogu just-

kui ei peakski tegelema. Ei, kulla poliitikud vastaspoolelt:
need äravõtmised ja edasilükkamised on lihtsa viljandlase
elujärje ja toimetuleku seisukohalt ülimalttähtsad!Tänases
Eestis ja ka siin Viljandis on
inimesteleoluline iga lisasent.
Inimestele praktilise asja
võimalikultkiire rakendamise
asemel on toimunud tohutu
trummipuhumine ja valsi saatel polka vihtumine. Ilmselt
just nende «väikeste» asjade
varjamise ja neilt tähelepanu
ärajuhtimise eesmärki on teeninud poliitiline demagoogia,
otsesed valed, vägagi valikuline mälu ning Viljandi oludes
kindlasti üsna pretsedenditud
rünnakud.

TEEME VEEL MIDAGI selgeks.
Varem kehtinud eakate sõidusoodustuste korda muudeti ja
see lihtsustus mullu suvel. Nii-

suguse otsuse tegemise ajal tuli
sotside juht, toona valimisliidu
Kodune Viljandi esimees, tõesti välja oma ettepanekuga. See
oliaga läbi arutamata. Ei olnud
seda näinud meie ega teisedki
volikogu fraktsioonid, puudusid
kalkulatsioonid jaarvutused, lisaks vastandati süsteemi lihtsustamine ja täiesti tasuta sõidu
võimaldamine.Seega oli ettepanek esitatud nii, et seda oli peaaegu võimatutoetada.
Veelgi kõnekam on poolt ja
vastu hääletajate võrdlus. See
ettepanek sai viis toetushäält.
Hoolimata eespool kirjeldatudküsitavustest, oli poolt Keskerakonna fraktsiooni esimees
Aleksander Müür, teisedkeskerakondlased jäid erapooletuks. Sotsidel või siis Kodusel
Viljandil oli volikogus kaheksa
kohta. Lihtne aritmeetika näitab, et poolt hääletas vaid neli
Koduse Viljandi liiget. Ehk
oleks olnud tulusam, korrektsem ja ausam teiste põhjendamatu kritiseerimise asemel teha tööd eelkõige oma koduõuel?
On arutletud, kes, kuidas ja
kunas siin ja seal hääletas.Ma
olin tõesti 2005. aasta novembrist kuni 2013. aasta 20. oktoobrini Viljandi linnavolikogu liige, kuid valituna linnavalitsuse liikmeks, olid minu volitused linnavolikogus kõik need
kaheksa aastat peatatud.Nii ei
olnud mulka parima tahtmise
korral võimalikosaleda ühelgi
linnavolikogu hääletusel.
KUI MINGITEL MEILE täiesti
arusaamatutel põhjustel ei sobinud eespool mainitud raha
anda pensionäride bussisõidu
toetuseks ja sellekorra käivitamiseks ajal, mil see olireaalne
nii rahaliselt kui tehniliselt,
siis pangem see teenima muid
sotsiaalseid vajadusi. Linnas
on väga palju puudust kannatavaid peresid. Üks vajalik
muudatus oleks, et lasteaias
saaksid lapsed tasuta süüa ja
tasuta koolitoit laieneks ka
gümnaasiumiosale. See on
meie ettepanek jasoovitus.
Muide, justViljandi oliomal
ajal selles teenäitaja. Ühena
esimestestkogu Eestis hakkasid
siin tasuta koolilõunat saama
põhikoolilapsed. Olgem nüüd
taas hea ja sotsiaalseltturvalise
hariduse eestkõnelejad!
Lõpetuseks sõbraliksoovitus koalitsioonile: räägime asjadest ausalt ja avameelselt
ning tõestiavatult jakaasavalt.
Seni on see vaid sõnades väljendunud.

PIITS
Eile Viljandimaal korraldatud
politseikontrolli käigus tabati
13 inimest, kel ei olnud autos
turvavöö kinnitatud.
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UUDISED

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

50

Sultsi külas oli kahe päeva jooksul
kaks kulupõlengut. Esmaspäeval oli
tules 100 ruutmeetrit ning tuli jõudis ka hakkpuiduhunnikusse. Teisipäeval põles 50 ruutmeetrit ning
päästjad kustutasid selle enne, kui
tuli jõudis suuremat kahju teha.

Sürgavere
katlamaja
sai raha
Suure-Jaani vald sai keskkonnainvesteeringute keskuselt lubaduse, et Sürgavere katlamaja puuküttele

ümberehitamise kulud tehakse pooleks ning ka sealsedelanikud pääsevad kallistkütteõlist.
Seda, kas odavamale
küttele üleminek toob sürgaverelastele sügisel odavama toasooja, Suure-Jaani
vallavanem TõnuAavasalu
lubada ei julgenud. Nimelt
on vallale kuuluv küttefirma töötanud pikka aega
kahjumiga ning see tuleb
tagasi teenida.
Küll aga peaks puuküttele üleminek andma tagatise, et toasooja hind lähematel aastatel ei kerki.
Suure-Jaani vald on juba puuküttele ümber ehitanud Olustvere katlamaja
ning Suure-Jaanis ootab
see töö kohe ees.
Kõikide katlamajade
ehitamiseks on Suure-Jaani valdsaanud poole rahast
keskkonnainvesteeringute
keskuselt ning poole on ta
laenanud. (Sakala)

Suure-Jaani
uus kool
otsib nime
Eile alustasid ehitusmehed Vilma hoone juures tee üleskaevamist, et asendada vana küttetorustik uuega.

MARKO SAARM

AKADEEMIA

Ehitajad jõudsid
Vilma majja
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Endise leivakombinaadi ümberehitamine kultuuriakadeemia õppehooneks on alanud
ning esimesed tudengid peaksid sinna õppima pääsema juba aprilli lõpul.
Veebruaris pihta hakanud
725 000 eurot nõudev ehitus
saab päris valmis juulis ning
siis asuvad uusi ruume kasutama Tartu ülikoolialla kuuluva
kultuuriakadeemiakolme õppesuuna tudengid.

Esimest pääsukest
oodatakse aprillis
Kõige esimesena ootavaduusi
ruume multimeedia üliõpilased, kes seni on pidanud haridust taga nõudma pisikestes

klassiruumides või rendi
pindadel. Neile ehitatakse
nüüd video-, heli-ja montaažistuudiod, mis vastavadkõigile
nõuetele. «Eeskätt puudutavad nõuded mürapidavust,»
selgitas kultuuriakadeemia
projektijuht Elerin Lauri-

mäe.
Laos on ootel täiesti uued
õppeseadmed, millekool eurotoetuste abiga soetas, ent mida
pole veel kasutusele võetud.
Märtsis loodetakse hakata
seadmeid uutesseruumidesse
üles panema ning Laurimäe
hinnangul on võimalik, et tudengid saavad neid kasutada

aprillis.
Endise leivakombinaadi
Vilma maja ehitavad ümber
aktsiaselts Tartu Ehitus ja osaühing Tevent. Nende ühine
pakkumine tegi akadeemia
juhtidele suurt rõõmu, sest
mahtuskenasti seatudeelarve
piiridesse. NaguLaurimäe tunnistas, olikool enne pakkumiste avamist kartnud, et üldine

hinnatõus võib plaanid uppi
lükata.
Konkursile tuli kaheksa
pakkumist, millestodavaim sobis akadeemiale väga hästi.
Pakkumise analüüsisid läbi ka
Tartu ülikooli juristid,kes kinnitasid, et võitjad on pakkumisest õigesti aru saanud ning
nendega lepingu sõlmimiseks
takistusi pole.
«Meile(kultuuriakadeemiale toimetus) on Tartu Ehitus
küll tundmatu ettevõte, kuid
ülikoolile onsee firma ennegi
ehitanud,» lisasLaurimäe.
Multimeedia tudengite kõrval saavad uues majas endale
õppekoha ka rahvusliku käsitöö tudengid jaetenduskunstideosakonnasbutafooriks õppijad.
–

Palgikoda jaguneb Vilma ja
Loodi vahel
Kui tekstiili-ja metallieriala
noored on Vilma hoones juba
ennegi käinud, siis edaspidi

Suure-Jaani vald asutab sel
suvel uue kooli, kuhu liidetakse Suure-Jaani, Kildu,
Sürgavere ja Tääksi põhikool.
Kõik praegused koolimajad jätkavad tööd ning
lapsed saavad käia harjumuspärastes

õppekohta-

des, kuidkoolid viiakseühise juhtimise alla.
«Et uus kool saaks endale väärika nime, ootame
kõiki vallakodanikke jateisi huvilisi osalemakooli nime konkursil,» seisab valla
leheküljele postitatud üleskutses.
Ettepanekuid oodatakse aadressil anu.mikkor@
suure-jaani.ee 18. märtsiks.
(Sakala)

Endise leivakombinaadi hoone Turu tänava äärde jäävasse otsa tehakse juurdeehitisning uus koolimaja saabendale peasissekäigu ja fuajee.

pääsevad sinnaka puidueriala
õpilased, kellele rajatakse väike palgikoda.
Paar aastat tagasi tegi akadeemia pingutusi, et ehitada
suur palgikoda Viljandi piiri
äärde Rohelisele tänavale,
kuid eelmise aasta lõpul anti
linnalt saadud krunt tagasi
ning ideest loobuti. Edaspidi
tehakse väikseid puidutöid endise Vilmaterritooriumil ning
suured jäävad Loodi mõisa.
Metallitööeriala sepikoda töötab juba sealsamas endises
Knopka poes.
Värskenduse saab ka loomeinkubaatori tekstiilikeskus, kus alustavatel ettevõtjatel on võimalikkasutada vilti-

mise, tuftimise jaõmblusatel-

jeed.
Ehitus hõlmab peale sisetööde välisviimistlust ning küttetorustiku parandamiseks on
vaja osa Turu tänavast üles
kaevata.
Turu tänav 7 hoonekasutuselevõtt annab akadeemiale
juurde ligikaudu 1500 ruutmeetritkasulikku pinda ning
ehituse eest maksab kool
725 746 eurot omavahendi-

test.
Esialgu jääb ümber ehita-

mata kinnistu hoovil paiknev
pulbritsehh, kuhu on kavandatud tantsupedagoogide klassid.
Selleks tööks loodab kool abi
leidaeurofondidest.

Karksis
tuleb kaks

spordipäeva
Karksi koolis on täna ujumispäev ning homme kõrgushüppepäev.

Täna kella 13–16on koolis veeohutus-ja ujumispäev «Veega sõber», mis on
mõeldud II–IV klassi õpilastele janende vanematele. Nõuandeid jagab tippujuja Triin Aljand.
Homsel kõrgushüppepäeval jagab kasulikke
nõuandeid ja näitab kõrgeid hüppeid tippkergejõustiklane Grete Udras.
(Sakala)
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Turvavöö tõmmati tähelepanu orbiiti
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Äkitselt märkab soh-

ver eravärvi autos istuvat politseinikku ja rabab turvavöö peale, aga
on juba hilja.
Selliseid ehmatusi juhtus eilsel politseireidil korduvalt.
Teised juhid ei püüdnudki olnut olematuksteha ja tunnistasid oma eksimuse kohe üles.
Enne keskpäeva võttis Viljandi politsei välijuht Ülar
Saar eravärvis Škodas koha
sisse Vabriku tänava jaReinu
tee ristmiku juures teiste parkivate autode kõrval. Politseinik jälgis enda suhtes otse
Vabriku tänavalt ja paremalt
Reinu teeltlähenevaid sõidukeid.
Kui ta nägi, et mõnes autos
on juhil või sõitjal turvavöö
lahti,andis ta sellestteadakolleegidele, kes ootasid Metalli
tänavalnaftabaasi juureskahe
politseiautoga.

Pääsemise võimalus
Esimesenasõitislahtiserihmaga möödapuksiirauto juht.Endaõnneks ta pääses, sest eemal
ootavad politseinikud andsid
tagasisidet: «Ei jõudnud!»
Ajakirjaniku pärimisele,
mis saab neist rikkujaist, kes
sõidavad teises suunas, vastas
Saar, et ka nemad pääsevad.

TELLI

Töö on jaotatud nii, et üks politseinik püüab eksijaid märgata ning mitu kolleegi eemal
peatavad juhi ja asuvad rikkumist vormistama.
Kui pääsemise poolelt vaadata, võis sedapuhku vedada
ka näiteks mobiiltelefoniga
rääkivail autojuhtidel. «Täna
keskendume turvavöö kasutamisele,» märkis Saar.
Politseiniku sõnade kinnituseks peatus ristmikul veokijuht, kel mobiil kõrva ääres.
Hetk hiljem silmas juht politseinikku ja telefonkadus. Sedapuhku ta pääses.
Saar nentis, et edastab teate turvavööta sõitjast oma kolleegidele vaid siis, kui on märgatudrikkumises kindel. Vahel
ei pruugi hästivälja paista, kas
roolikeerajal onrihm peal või
mitte.
Kui juht on turvavööta sõidu eest kinni peetud, siis vähemalt Saare seisukoha järgi
ootabteda trahv. Suulisi hoiatusi ta enam ei tee, sest turvavöö vajalikkusest on räägitud
aastaid.
Küll aga sõltub juhist ja varasematest rikkumistest või
nende puudumisest, kas turvavööta sõitja pääseb 12 euroga
või peab maksma selle teo eest
maksimaalse karistusena ette
nähtud 400 eurot.
Kuidas turvavööta sõitja
oma tegu põhjendab?Saare sõnul öeldakse tavaliselt, et toiming lihtsalt ununes.
«Mõnel vanemal inimesel

REKLAAM

TULEMUSED
Eile oli kogu Eestis
politsei teravdatud
pilgu all autos turvavarustuse kasutamine.
•

Viljandimaal kestis reid
kella 10–17. Turvavöö
kasutamise nõude vas-

tu eksis 13 inimest,
neist üheksa istusid
rooli taga.
Allikas:

võib see tõesti nii olla, kui ta
sõitis näiteks üle hulga aja linna asju ajama,» leidispolitseinik. «Aga linlasel, kes liikleb
iga päev, peaks autosse istudes
käsi juba automaatselt turvavöö järele haarama.»

Omaksvõtt või vaidlus
Äkki katkestas Ülar Saar reidi
tagamaade tutvustamise, sest
tematerav silm märkas, kuidas
vastu sõitva auto juhtrabas viimasel hetkelturvarihmaõlale.
Vaid viivu võis autojuht õhata,
et pääses, siis nägi ta, kuidas
eemal annab teinepolitseinik
peatumiseks märguande.
«Mis seal ikka öelda, ära
vana
selgitas
ununes,»
Volkswagenit rooliv hallipäine
mees. «Nii kui politseid nägin,
tõmbasin peale.»

Viljandi Reinu tee ja Metalli tänava ristmikul ootavad politseinikud olid valmis peatama kesklinna poolt läELMO RIIG
henevad turvavööta sõitjad, kellest neid informeeris eemal valvav kolleeg.
Mõni minut hiljem peatati
vana Mercedes, mille roolis
olevkeskealine mees väitis, et
tal oli turvavöö peal. Politseiniku sõnulagarabas seegi juht
rihma järele alles mundri-

meest märgates.

Et politseireid on vajalik,
seda mees ei eitanud. «Tuleb
kontrollida,» kinnitas ta.
Küll aga ei tahtnud ta

omaks võtta, et tõmbas rihma
peale sõidu ajal. Seepealekut-

susid rikkumist vormistavad
politseinikud kohale eksinud
sõitjat märganud välijuhi.
Mõne aja pärast märkis too,

et temaga juht enam ei vaielnud, vaid otsustas vaikida.

Patrullpolitseinikud Piret
Kass ja Janek Mõtsar tõdesid,
et osa juhte hakkab politseini-

kega vaidlema jasee on nende
õigus. Kui politseinik fikseerib
rikkumise oma silmaga ja kaamera seda ei jäädvusta, võib
vaidlus kohtuni jõuda.

Enamik juhte võtab eksimuse omaks jakahetseb pattu.
Siis sõltub karistus, nagu ees-

pool öeldud, juhi varasemast
paturegistrist võiselle puudumisest.

Ugala tähistab juubelit
koos R.A.A.A.M-iga
MIDANÄEB

112200
LUGEJAT*

Ugala teater toob Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks kavandatavas
suurprojektis koos teatriga R.A.A.A.M välja
lavastuse, mis käsitleb
aastaid 1970–1980.
Vabariigi juubeliks ühendavad 24 Eesti teatrit jõud ning
võtavad 12 lavastuses kokku
meieriigi sajandipikkuse ajaloo.

Enneolematu ettevõtmine
*Pärnu Postimehe,
Sakala,
Virumaa Teataja,

Järva Teataja ja
Valgamaalase
lugejate arv
Turu-uuringute
ASi andmetel
(ELU 2013 II poolaasta)

Eesti etendusasutuste liidu
tegevjuhi Monika Larini sõnul on see nii osalejate arvu
kui toimumisaega silmas pidades Eesti teatriloos enneolematu lavastuste seeria.
Planeerimise ja väljatoomise vahele jääv enam kui kolme aasta pikkune aeg lubab
oodata kunstiküpseid tulemusi.
Lavastuspartnerid selgita-

26. aprillil jõuab Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja jaValgamaalase tellijateni

SUURIMA LUGEJATE ARVUGA UUS AJAKIRI
Reklaami broneerimine
kuni 8. aprillini
Monika Schults, tel 433 0064, 5349 5762
monika.schults@ajaleht.ee
Ajakiri jõuab tellijate postkasti TASUTA! Ilmub 6 korda aastas, trükiarv 32 000

ti välja loosiga.
«Rääkisime R.A.A.A.M-i
juhi Mart Meosega pärast loosimist, et teeme kevadel esimesekokkusaamise, kus hakkame arutama, mida ja kuidas,» ütles Ugala juhtKristiina Alliksaar. «Aega veel jätkub, nii et saab rahulikult
kõik läbimõelda.»
Lavastused esietenduvad
septembrist 2017 juunini2018
sajandi kronoloogilises järgnevuses. Need jäävad teatrite
repertuaari pikemaks ajaks.

Ugalas etendub nelja aasta pärast lavastus, mille Viljandi näitlejad
teevad koos teatriga R.A.A.A.M.
ELMO RIIG

Hooaja võtab kokku kõigi
teatrite ühine, suurprojekti
lõpetav 13. lavastus.
Alliksaar on rahul nii
partneriks sattunudteatrikui
lavastuse teemaksoleva kümnendiga.
«Ugala R.A.A.A.M-iga varem koostööd teinud ei ole,
küll aga on sedateinud Ugala
inimesed: suvel lavastab seal
näiteks Taago Tubin,» rääkis
Alliksaar. «Koostööpunkte on
tegelikult varemgi olnud.»

Põnevad kooslused
Kristiina Alliksaare hinnangul on Eesti nii väike, et vahemaa tõttu ei tohiks koostöö
keeruliseks kujuneda.
«Siin pole kindlasti mingit
probleemi ja küllap leiame

parima lahenduse,» oliteatrijuht optimistlik.
Loosimise tahtel lavastavad aastaid 1910–1920 Theatrum ja NO99, 1920–1930Sõltumatu Tantsu Ühendus ja Vanemuine, 1930–1940 Cabaret
Rhizome ja VAT teater, 1940–
1950 VonKrahli teater jaTartu Uus Teater, 1950–1960Endla jaKuressaare Linnateater,
1960–1970 Estonia ja Kanuti
Gildi
1970–1980
Saal,
R.A.A.A.M ja Ugala, 1980–1990
Vaba Lava ja nukuteater,
1990–2000 Rakvere teater ja
Fine 5, 2000–2010 VanaBaskini Teater ja Tallinna Linnateater, 2010–2020 Nargen-festival ja Eesti Draamateater
ning 2020–… Vene Teater, kelle partner on veel lahtine.
(Sakala)
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Endine kutsekooli
maja on inimestes
huvi äratanud
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi linnavalitsus
loodab, et Männimäel
asuv endine kutsekooli
hoone suudetakse homme internetioksjonil
maha müüa. Toidupank
ja Viljandimaa lasterikaste perede ühendus,
kes peaksid sealt sel juhul lahkuma, pole kolimisele veel põhjalikult
mõelnud.
Veebruari algul pani Viljandi linnavalitsus Männimäe
tee 26 asuva endise kutsekooli maja müükikolmandatkorda alghinnaga 150000 eurot.
Eelmised kaks enampakkumist kuulutatiluhtunuks.
Linnavalitsuse linnavara
peaspetsialisti Andres Makku sõnul on internetioksjon
homme ning kindlustunnet,
et seekord võib kaup ostja
leida, annab asjaolu, et ostuhuvilised on maja uudistamas käinud. «Ma ei tea, et
keegi oleks eelmistelkordadel seda vaatamas käinud.

Ma väga loodan, etkui nüüd
on huvi tuntud, tehakse ka
pakkumine,» lausus ta.
Peale toidupanga jalasterikaste perede ühenduse tuleb majast välja kolidakunstikoolil, millele linn praegu
juba ruume otsib. Kaks eespool mainitud asutust peavad endaleise uue koha leidma.
Viljandimaa lasterikaste
perede ühenduseesimees Jana Hunt lausus, et ühendusel
on linnaga tähtajatu üürileping ning uusi ruume otsima
hakatud veel ei ole, sest linnavalitsus pole väljakolimisest märku andnud.
«Ei ole mõtet sellele
praegu energiat raisata, sest
elu on näidanud, et ruume
otsida ei ole lihtne,» rääkis
ta. «Kui vahepeal tekkis olukord, et kiiresti tuleb välja
kolida, panime kuulutuse
lehte, kuid ega me midagi ei
saanud.»
Jana Hundi sõnutsi on
siiski nii toidupangal kui lasterikaste perede ühendusel
mõttes mõlkunud, et uued
ruumid võiksleida mõne hiljuti ühinenud valla majas.
«Kõige parem õlekõrs on
Pärsti vallamaja,» lisas ta.

Mutrite ja poltide kallal pusivad Holstre kooli õpilased Gerthrud Grents, Kristin Vaarend ja Erik Becker. Nemad osutusid maakonna üheksandate klasside lahingus parimateks.
2 ELMO RIIG
×

VÕISTLUS

Kõige nobedamad
oskajad tulid Holstrest
Ketlin Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Eile pandi maakonna
üheksanda klassi õpilased proovile Viljandi avatud noortetoas. Hämaras ruumis tuli neil näiteks lõhna järgi vürtse
tuvastada ja seada kokku puuviljavaagen, millelt sobiks peenel üritusel suupisteid pakkuda.
Nuusutamiseks pole palju valgust vaja, kuid finaalis nõudis
hämaras ülesannete täitmine
kolmekooli õpilasteltkurja vaeva. Iga kolmeliikmelise võistkonna tarvis oli kaetud kolm
lauda: ühe taga tuli panna kokku mutreid japolte, teisejuures
valmis seada puuviljavaagen
ning lõpetuseks akutrelliga kruvisid puutüki sisse vuristada.
Et natukenegi valgem
oleks, võeti appi mobiiltelefonides olevad taskulambid, millega ka pealtvaatajad võistlejaid toetama asusid.

Grents,Kristin Vaarend ja Erik
Becker. Kiireim tegutsemine
viis võidule, kuigi Kristin
Vaarend tõdes, et nad olidrohkem valmis matemaatikaülesanneteks ning praktilisi oskusi
nõudev jõuproovtuliväikse üllatusena. Näiteks kasutasid
nadesimestkorda elus spiraallõikurit, et kurk vallatud kurvid võtaks.
Võistluse korraldamise taga oli Viljandimaa Rajaleidja
keskus koos Viljandi ühendatud kutsekeskkooli ning Olustvere teenindus-ja maamajanduskooliga.

Rajaleidja karjäärinõustaja Marili Lenk ütles, et kui va-

rasematel aastatel on tulnud
lihtsalt midagi huvitavat teha,
näiteks lipsusõlme siduda või
muna vahtukloppida, siis tänavu üritasid nad leida ülesandeid, mis tutvustaksid justkutsekoolideerialasid.

Vedel tapeet meeles
Valdo-Ingar Lubja, kes õpib
Viljandi ühendatudkutsekeskkoolis kokandust, rääkis, et oli
üheksandas klassis käies samal võistlusel osalenud. Üles-

Matemaatikat polnudki
Esimesena tõstis ülesannetega
ühele poole saamise märgiks
käed Holstre kooli võistkond,
kuhu kuulusid Gerthrud

Puuviljavaagna tegemisega on ametis Tarvastu kooli üheksandikud

anded, mis talmõni aasta tagasi lahendada tuli, on tal seniajani eredalt meeles, näiteks
valmistasraskusi vedela tapeedi seinapanek.
Eile oli Lubja noortetoas
selleks, et praegusi üheksandikke nuputama panna. Noormees pidas seda vajalikuks ettevõtmiseks, mis täiendab põhikoolilõpetajate teadmiste

pagasit.
Kõige raskemaks osutus
korraldajate sõnultahvelarvutis esitatud ülesanne, kus tuli
sõnarägastikust leida 15metallindusega seotud sõna. Marili
Lenk ütles, et see oli üllatav,
sest korraldajad olid arvanud,
et noored tunnevadend moodsa tehnikavidinaga toimetades
kõige kodusemalt.
Lisaks kutsehariduse vastu
huvi tekitamiselesoovitivõistlusega noortele pakkuda tunnet, mis tekib, kui midagi õnnestub oma käega hästi teha.
Samuti tutvustati Viljandi avatud noortetuba, kuhukõik veel
jõudnud polnud. Seda, et võistlusruumis on nii pime, eiteadnud isegikorraldajad.
«Oskaja» nime kandvast
võistlusest võttis osa 24 kolmeliikmelist võistkondaning esindatud olid peaaegu kõik maakonna koolid. Eeskujuks on
võetud Soomes korraldatav
analoogne lahing «Taitaja 9».

Et vana kutsekooli maja vastu on linnavalitsuse sõnul huvi tuntud,
võib homme aset leidev oksjon edukaks kujuneda.
ELMO RIIG

Lasterikaste perede liit kolib
Seni Viljandis
Tartu tänaval tegutsenud Eesti
lasterikaste perede liit kavatseb
kolida suuremale
pinnale.
Liidu president Aage Õunap
ütles, et 30-ruutmeetrine büroopind on jäänud Aage Õunap
kitsaks, sest juurde on võetud uusi
töötajaid, ning aprillis loodetakse töödalustada juba kolm
korda suuremas büroos.
Õunapi sõnul oli millalgi
olnudkaalumisel kokkukoli-

mineseni Männimäel endiseskutsekooli majas tegutseva Viljandimaa lasterikaste
perede ühendusega. «See ei ole
veel välistatud,
kuid siis peaksid
ruumid olema

eraldatud,

sest

meie tegevused
on paljuski erinevad,» lausus ta
ning lisas selgituseks, et kui
kesklinnas tehakse kontoritööd, siis Männimäel jagatakse riideid ja vahendatakse
toiduabi. (Sakala)

Haigla palub külastajatel
patsientidest eemale hoida
Viirusnakkusteulatusliku leviku tõttu palub Viljandi
haigla, et ravil viibivaid patsiente vaatama ei mindaks.
Haigla selgitusel onkülastuspiirang seatud selleks, et
ravil viibivaid patsiente viirusnakkuste eest kaitsta. Ka-

rantiin lõpeb, kui nakkused
hakkavad taanduma.
Informatsiooni patsiendi
seisundi kohta on võimalik
küsida raviarstilt. Vajadusel
saab jätta paki patsiendi ja
osakonna nimega peahoone
infolauda.(Sakala)
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Justiitsminister

G7 hoiatab Krimmi
referendumi eest

võttis ajalehtede
liitu kuulda
Riigikogus esimesel lugemisel olnud kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest võib jääda välja
punkt, mis käsitleb jõustunud kohtulahendis süüdimõistetunimeinitsiaalidega asendamist, sest justiitsminister Hanno Pevkur tegi riigikogus sellesisulise
ettepaneku.

Pevkur kutsub oma sõnul lähiajal kokku ümarlaua, kuhu onoodatudEesti ajalehtede liit, õiguskantsler ja teised asjasse
puutuvad organisatsioonid,
et arutada, kuidas oleksid
inimeste põhiõigused karistuse kustumise järel paremini tagatud.
«Oluline on, et lisaks
avalikkuse huvile kurjategijate nimede vastu ei jääks
inimese kohta karistuse
kustumisel üles info, mis
võibtakistada tema edasist
õiguskuulekat elu. Kuidas
aga tekitada kõigile osalistelesobiv lahendus, on edasise arutelu koht,» rääkis
Pevkur.
Muudatusettepanek
puudutas jõustunud kohtulahendissüüdimõistetunime initsiaalidega asendamist.
Eelnõu järgi poleks
initsiaalidega asendatud
raskemate kuritegude, nagu mõrva, inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastase, inimkaubanduse, seksuaal-, narko-, riigivastase
ja ametialase kuriteo eest
süüdi mõistetud isiku nime.
Justiitsminister tutvustas eile riigikogule kriminaalmenetluse seadustiku
muudatusi, mis muudavad
rahvusvahelisekoostöö kriminaalmenetlusesefektiivsemaks, ühtlustavad kodanike õiguste kaitset Euroopa Liidu liikmesriikides ja
tagavadkurjategijate välismaise vara tõhusamakonfiskeerimise. (BNS)

Üleriigilised
koristustalgud
tulevad ka tänavu
mais
SihtasutusTeeme Ära korraldab tänavu üleriigilised
ühistalgud lehekuu esimesel laupäeval ehk 3. mail.
Talgupäeva meeskondkutsub osa võtmakõiki inimesi, kogukondi, ühendusi,
asutusi ja ettevõtteid üle
Eesti.
Nagu ka varasematel
kordadel, saab iga inimene
jakogukond ise otsustada,
millisedtööd ja tegemised
ta talgupäeval ette võtab.
Talgutele saabregistreeruda 14. aprillini.
«Teeme ära» eestvedaja, EestimaaLooduse Fondi juhatuse liige Tarmo
Tüür ütles, et talgupäeva
väärtus seisneb väga lihtsates, ent eluliselt tähtsates
asjades: niisugune päev annab inimestele võimaluse
väljendada oma head tahet, hoolivust ja koostöösoovi.
Möödunud aastal korraldati talgupäeval 1522talgut, millest võttis osa 40 098
inimest.(BNS)

Siim Kallas eile ennelõunalTallinna lennujaamas, kust sõitis tagasi Brüsselisse.

ERIK

PROZES (POSTIMEES)

POLIITIKA

Elukogenud poliitik
jätab võimaluse
noorele kamraadile
Reformierakonna senine peaministrikandidaat
Siim Kallas teatas eile
hommikul, et on otsustanud loobuda valitsuse
moodustamisest. Seejärel käis partei tema asemel välja senise sotsiaalministri Taavi Rõivase.
Kallas tõi põhjuseks tema vastu suunatudpoliitilised rünnakud. Lahkumise eel ütles ta intervjuus Postimehele, et tal ei
ole võimalik töötada õhkkonnas, kus talle esitatakse iga
päev süüdistusi ja nõutakse
neile vastust.
Pärast Kallase teadet otsustas Reformierakond erakorralisel koosolekul, et pakub uut
valitsust moodustama Taavi
Rõivase. Peaminister Andrus
Ansipi sõnulkaaluti sellelekohaleka justiitsminister Hanno
Pevkurit.

Inimene pole rauast
Siim Kallas teatas eile hommikul Reformierakonna juhatuse
korralisel koosolekul, et on otsustanudsüüdistuste laviini tõttu loobudapeaministriks ja erakonna esimeheks kandideerimast ning jätkab tööd Euroopa
Komisjonis. Ta pidas tõenäoliseks, et uue peaministrikandidaadi juhtimisel jätkab erakond võimuliidu moodustamiseks konsultatsioone SotsiaaldemokraatlikuErakonnaga.
Tagasi Brüsselisse lendas
Kallas juba eilekeskpäeval.
«Mul oli tõepoolest plaan
moodustada uus valitsus, aga
ei saa töötada, kui iga päev keritakse mingit asja,» lausus ta.
«Üks päev kirjutatakse asja ühtepidi ja teine päev teistpidi

kokku, loobitakse kahtlusi õhku, sa pead kogu aeg vastama
ja seletama. Siis öeldakse, et
seletused ei ole piisavad. See
jätkub ja jätkub.»
Kallas tõdes, et sellises õhkkonnas ei suudatöötadaei peaminister, erakonnaesimees ega
minister, ning lisas, et onka ise
soovitanud inimestel samasugusesolukorras kõrvaleastuda.
«Meil on vaja uus koalitsioon luua, mis ei ole lihtne, ja
siis kulub veelpool aega mingisuguste kõrvaliste asjade
peale. On parem, kui sedateeb
keegi teine, kes ei pea sellele
oma aegakulutama.See on väga inimlik. Saage aru, keegi ei
ole rauast,» rääkis Kallas.
Ta tunnistas, et praeguse
olukorra üle ta õnnelik ei ole,
kuid on suutnud eluaeg kibestumist vältida. Brüsselisse
naasmist ei ole tema sõnul
mingit põhjust nimetadapõgenemiseks. «Ma lähen tagasi
oma tööd tegema. Nimetagem
mind inimeseks, kelle ettevõtmineseekord eiõnnestunud.»
Pärast hommikustReformierakonna juhatusekoosolekut
ütles Kallas ajakirjanikele, et
on Euroopa Komisjoni asepresident janüüd jätkubkõik nii,
nagu plaan ette näeb.
Komisjoni volitused lõpevad sügisel. Küsimusele, kas ta
võib jätkata ka uues koosseisus, vastasKallas eitavalt.«Seda olen öelnud, et aitab. Tuleme igal juhulkoju tagasi.»
Kallas kinnitas ka seda, et
ei kandideeri mai lõpul Euroopa Parlamenti ega osale 2016.
aastal presidendi valimistel.
Aasta pärast toimuvatel riigikogu valimistel osalemist ta
veel ei välistanud.«See on huvitavküsimus, millele ma jätan
praegu vastamata. Aga ma ei
välista seda,» lausus ta.

TAAVI
RÕIVAS,
peaministri-

kandidaat
Reformierakonna
eesmärk on moodustada enamusvalitsus ja konsultatsioonidsotsiaaldemokraatidega jätkuvad planeeritult. Seni tehtud töö on üsna põhjalik. Meil on nii
ühisosakui ka selged maailmavaatelisederimeelsused, aga me keskendume
Eesti huvides just ühisosa
otsimisele.Mida kiiremini
me uue valitsuse moodustamises selgusele jõuame,
sedaparem Eestile.

Reformierakonna senise
koalitsioonipartneri Isamaa ja
Res PublicaLiidu esimeesUrmas Reinsalu ütles, et Siim
Kallase loobumisega valitsuse
moodustamisestkaotas Reformierakond usalduse ega sobi
enam Eestit juhtima.
«Minu hinnang on ühene:
Reformierakond on kaotanud
usaldusväärsuse Eesti riiki
juhtida,» lausus ta. «Peaminister Ansipi lahkumine javalitsuskriisi esilekutsumine läinudnädalal oma erakonna populaarsuse tõstmise nimel oli
vastutustundetu.»
Reinsalu sõnulpeab Reformierakond aja maha võtma,
selle asemel et populaarsuse
nimel Eesti rahvale üksteise
järel uusi peaministrikandidaatenimetada.

«Kõige tähtsam on, et selle
kriisi ajal ei tohi poliitika Eesti inimeste silmis naeruväärseks muutuda,» märkis ta. «Ma
rõhutan, et pall on presidendi
käes. Praeguses olukorras
teen selge ettepaneku, et vabariigi president kohtuks uuesti
parlamendis esitatud erakondadega ja arutaks töövõimelise valitsuse loomise võimalusi.»

Kindel pole veel midagi
President Toomas Hendrik Ilves ütles eile, et jätkabkonsultatsioone peaministrikandidaadi määramiseks ja seni ei
oletallesobivat kandidaatiesitatud.
«Ma mõistan täielikultSiim
Kallase otsust astuda kõrvale
Eesti uue võimalikukoalitsiooni moodustamise kõnelustest,»
rääkis Ilves. «Keegi pole tõesti
rauast, ka mitte üldsõnaliste ja
ebamäärastekahtlustuste ees,
mis ulatuvadmineviku tõlgendamisse, mitteoleviku võituleviku sõnastamisse.»
Suhtekorraldaja Ivo Rull
nentis, et SiimKallase põhjendus oli mõistlik. «Tõenäoliselt
sai ta aru, et ei suuda järjepidevalt enda vastu esitatavaid
süüdistusiarusaadavalt jalõplikultmaha võtta,» lausus ta.
Rull märkis, et Reformierakonna viimase aja poliitvangerdused olidneetult nutikad,
aga Kallasega seotu nende hulka ei kuulu. «Ka kõige nutikamad maletajad peavad teinekord leppima kaotusega ja
mulle tundub, et nüüd oli see
hetk, kui Reformierakond tunnistas, et SiimKallasega valitsuse tegemine oleks ülimalt
keeruline javõib-ollaka tema
mainele väga kahjulik.» (Postimees, BNS)

Maailma juhtivate tööstusriikide ühendus G7 teatas
eile, et Venemaa toetatud
rahvahääletus
Ukraina
Krimmi piirkonna Venemaaga liitmise üleeioleks
õiguslikult siduv, ning kutsus Moskvat üles selles küsimuses taanduma.
Suurbritanniat, Kanadat, Prantsusmaad, Saksamaad, Itaaliat, Jaapanit ja
USA-d koondav G7 ning Euroopa Liidu liidrid ärgitasid Venemaadpeatama kõiki Krimmi staatuse muutmisekskavandatavaid samme, mis on vastuolus nii
Ukraina kui rahvusvahelise õigusega.
G7 ja Euroopa Liidu
hinnangul rikuks Krimmi
Venemaaga liitmineselgelt
nii ÜRO hartat kui Venemaa mitme muu rahvusvahelise leppe raames võetud
kohustusi.
«Juhul kui Vene Föderatsioon peaks niisuguse
sammu astuma, asume nii
individuaalselt kui ühiselt
edasisi meetmeidrakendama,» hoiatasid suurriigid.
Krimmi Moskva-meelne
valitsus korraldab 16.märtsil hääletuseUkrainast lahkulöömise ja Venemaaga
ühinemise üle. (AFP, BNS)

NATO lennukid
uurivad Ukrainat
NATO saatis eile Ukraina
piirile kaks luurelennukit,
mis hakkavad seirama Ukraina õhuruumi ja Venemaa Musta mere laevastiku
liikumist. Üks lennukitest
asub olukorda jälgimaPoolast jateineRumeeniast.
Spetsiaalse süsteemiga
varustatud lennukidsuudavad jälgida 300 000 ruutkilomeetri suurust territooriumi ega pea seetõttuNATO õhuruumistlahkuma.
NATO on tugevdanud
julgeolekumeetmeid Ukraina ja Venemaaga piirnevates liikmesriikides. USA
saatiseelmisel nädalalBalti õhuturvet tugevdama veel
kuus hävituslennukit.Lisaks
kavatseb USA saata õppustele Poolasse 12 hävitajat ja

300sõjaväelast. (AP, BNS)

Kariibi mere riigid
tahavad hüvitust
Kariibi mere riikide ühenduse Caricom liidrid leppisid kokku 10-punktilises tegevusplaanis. Ühendus on
seisukohal, et Euroopa riigid on kaasvastutavad orjandusperioodi massimõrvade, genotsiidi, orjusepõhjustatud kauaaegse apartheidi ja tagakiusamise eest.
Kariibi mere riikide sõnul on orjanduse mõjusid
piirkonnas ikka veeltunda.
Orjandus tühistatisellesregioonis XIX sajandil.
Kariibi mere riigid
nõuavad muu hulgas ametlikku vabandamist ning
piirkonna rahvusvaheliste
võlgade kustutamist. Caricomi sõnul esitatakse
nõuded kindlasti Suurbritanniale, Prantsusmaale ja
Hollandile ning suure tõenäosusega ka Rootsile, Norrale ja Taanile. (STT, BNS)
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A. Le Coq tegi eelmisel aastal Eestis läbi aegade parima müügitulemuse. Kokku läks kaubaks ligi 115 miljonit liitrit jooke. Suurima kasvu tegi ettevõtte müügis vesi.

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

A.LE COQ

Mulgid kääritavad Eesti suurimale
joogitootjale kindlustunnet
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Eesti suurima joogitootja A. Le Coqi juht Tarmo
Noop hindab väga õigeks kahe aasta taguse
otsuse osta ligi pooled
Karksi õlle-ja veinitehase Karme aktsiad.

Märtsis möödub kaks aastat
sellest, kui A. Le Coq ostis 49
protsenti aktsiaseltsist Karme. Tarmo Noop, kuivõrd on
toonane investeering endõigustanud?
Selle ostuga pidasime silmas
ennekõike Karme veinitootmist. Olime kahe aasta eest
olukorras, kus meil ei jätkunud veini, millest siidrit teha.
Pidime toorainetkokku ostma

paljudelt tootjatelt ning seetõttu olikeeruline hoida lõpptoodete ühtlastkvaliteeti. Karmesse vähemusosalust soetades ostsime niisiis ennekõike
kindlustunde, et meil on alati
vajalik kogus kindla kvaliteediga veini. Praegu on kõik
A. Le Coqist, aga ka meieLäti
sõsarettevõttest Cesu Alus tulevad siidridtehtud justKarksi veinist.
Kuidas oleterahul Karksi
veinikvaliteediga?
Karme veinitootmise tehnoloogilist poolt ei saa
muidugi

pidada

homseks ega
ka täna-

seks päevaks. Nad tegutsevad
omal traditsioonilisel moel.
Aga meie kaasabil on tootmisprotsessi muudetud nii, etkvaliteet oleks kogu aeg garanteeritud. Oleme rahul.
Kaks aastat tagasi mängisite
möödaminnes ka mõttega, et
võib-olla peaks A. Le Coq lähedase partnerina aitama
Karmel oma õllemarkeparemaks muuta ja turustada.
Kõik tootemarkidearendused
käivad nõukogu kaudu ja seal
oleme oma sõna sekka öelnud.
Seni on põhirõhk olnud siiski
Karme äriskeemi efektiivsemaks muutmisel. Samas näen,
et tal võiks väiketootjana olla
oma kindel koht Eesti õlle-ja
kaljaturul, aga ka muude jookide tootjana.

Põhja-Lätis Viljandi sõpruslinna Valmiera külje all on
kohalikust pruulikojast mõne aastaga kujundatud
tubli turismiobjekt. Huvitav, miks
meil Eestis pole
analoogsetel väikestel
pruulikodadel
lööki?
Ma ei ole teiega nõus. Neid
on
hakanud
meilgi
päris
jõudsalt peale

Karksis pole kunagi toodetud nii
palju veini kui praegu
Aktsiaseltsi Karme tegevjuhi Tiiu Kapsi kinnitusel on kahe aasta pikkune koostöö A. Le Coqiga
andnud Karksi õlle-ja veinitehasele stabiilsuse
ja kindlustunde. «Oleme pikaks ajaks toorveini
tellimustega kaetud ning teame hommikul tööle
tulles, mida teeme,» sõnas ta.
Nii palju veini, kui praegu Karksi tehase mahutites käärib, pole seal kunagi varem olnud.
Aastaseks tootmismahuks arvutatakse ligi 2,5
miljoni liitrit.
Oma kaubamärkide arendamisse on Karme

väiketootjana esialgu ettevaatlikult suhtunud
ning võrreldes paari aasta taguse ajaga valikut pigem koomale tõmmanud. Nii näiteks jõuab praegu kauplustesse vähem eri maitsega siidreid.
Selleks et omatoodangus arvestatav arenguhüpe teha, tuleks tegevjuhi selgituse kohaselt

tehasesse märkimisväärselt investeerida, sest
praegu kasutuses olevad seadmed on vanad.
«Konkreetseid otsuseid ses osas esialgu pole.
Tegutseme tasa ja targu,» ütles ta.
Karme palgal on 17 inimest. (Sakala)

tulema. Alles
hiljuti nägin teleuudist sellest,
kuidas
Saaremaal avati pruulikoda. See
trend onka Eesti õllekultuuris täiesti olemas.
Mis puudutab Karksi õlletootmist, siis nõukogu tasemel on aktiivne arutelu käimas. Mõtted liiguvad. Loomulikult tuleks Karmes uue
hingamise andmiseks seadmetesse investeerida. Selle poolest on lätlastel eelis, sest Eestis pole ettevõtluse arendamise sihtasutusel õigust toetada
tegevusi, mis on seotud alkoholi tootmisega. Nii ongi seni
Karme puhul olnud peamine
eesmärk tagada vanade seadmete baasil korralik ra-

havoog, et tekiks võimalus tulevikus omal jõul investeerida.
Millised on Eestis lahja alkoholi tootmisesuunad laiemalt? Vahepealräägiti palju
vajadusest jookide alkoholisisaldust vähendada.
Suurte tootjate puhul on see
suund tõepoolest paika pidanud. Võtsime vastu eneseregulatsioonikoodeksi, millele andis heakskiiduka konkurentsiamet. Sellest lähtudes oleme kahandanud nii õllede
kui
ka
long
drinkjs’ide
ja siidrite

selgelt vähenenudning onBalti riikideskonkurentsitult väikseim.Lätis jaLeedus müüakse
enam kui pool õllest plastpudelites. Meil jääb see näitaja alla 30 protsendi. Siin on
märgatav proportsioonide erinevus, mis on sündinud Eesti
tootjate teadlikust vastutustundlikust tegevusest.

Kui ma palun teil õlletöösturi
rollist välja astuda, siis millise hinnangu te annate eestlaste alkoholitarbimisekultuurile?
Õlut ja siidrit juuakkangust.
se Eestis kõvasti väÕlu käärib loohem kui näiteks
mulikulteel maksiSoomes. Seega peimaalselt
12–13
tub meie probleem
kraadini ja kümmeennekõike kanges
kond aastat tagasi
alkoholis, mille taroli niikangeid õllebimises oleme Eusid meie poodides Tarmo Noop
roopaLiidus esimesaadaval üksjagu.
sel kohal. Kui lahja
Nüüd enam pole.
ja kange alkoholi
Kõige kangem õlu, mida A. Le
proportsioon terviktarbimises
Coq praegu toodab, on seitsoleks samasugune nagu Soomes, ei oleks meie absoluutne
mekraadine.
alkoholi tarbiminemittekümme, vaidseitseliitrit per capita.
Kuivõrd see suund võiks süc
veneda?Kas me võimekunaPresident pühendas suure
gi jõuda sinna, kus on praegu
Rootsi? Seal on kõige kangem
osa oma tänavusest vabariigi
aastapäeva kõnest alkoholi
õlu, mida toidupoes müüakse,
liigtarbimisele. Tundub, et
3,5-kraadine.
see teema tõuseb ühiskonnas
Loodan, et me ei jõua mittekuaina jõulisemaltfookusesse.
nagi sinnamaani.
Kas A. Le Coq arvestab sellega?
Miks?
Selge on see, et alkoholi müüÕllemeistrid ütlevad, et ideaalne maitsebukett tuleb selle
mine ja tootmineei lähe kergejoogi puhul välja umbes viie
maks, vaid ikka raskemaks.
kraadi juures. Alkohol teaduSellepärast me polegi keskenpärast võimendab maitseid
dunud ainult õlletootmisele,
vaid jookidele kõige laiemas
sellepärast on ka näiteks enamikus Kalevi kommivabriku
mõttes. Tahame olla edukad
toodetespiiritus võimõni muu
kõikides segmentides, kaasa
alkohoolne jook. 3,5-kraadiste
arvatud alkoholivabade jookiõllede domineerimine ei de segmendis. See maandab
peaks olema eesmärk, mille riske.
Lisaks oleme pööranud pilpoole püüelda, sest selline
jookvõibküll janukustutajana gu välismaale. Ekspordime
enam kui 20 riiki.
asja ära ajada, aga maitseelamust pole sealt oodata.
Kui me räägime alkoholipoliitikast, siisei saa jättamärkimata, et Eesti õlleturg on
alates 2007. aastast järjeELMORIIG
kindlalt kahanenud
Eelmisel aastal oli
langus 5,5 protsenti.
Suurte, kaheliitriste pakendite osatähtsus on
–

Teisipäeva varahommikul
pumbati mööda helesinist
voolikut Karme tehasest välja
järjekordne autotsisternitäis

toorveini. See on tooraine,
millest Tartus valmistatakse
eri maitsega A. Le Coqi
siidreid.
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Tervise
keskus
ootab haigla
kohta otsust
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viljandi Südalinnatervisekeskuse juhataja perearst
Henn Sepp ütleb, et enne,
kui selgub uue haigla saatus,
ei muutu ka seal midagi.
See, et võimaliku uue
haigla ühe asukohavariandinakaalutakse taas paika
kõrval,
tervisekeskuse
meeldib nii perearstidele
kui patsientidele. Kas uus
haiglaaga üldse tuleb, seda
ei tea keegi.
Praegu töötavad tervisekeskuses silmaarst,kelle
kabinetis on korralik varustus, nahaarst ning Viljandikooliõed.Ruume rendibkaheksa perearsti. Majas on ka tervisekeskuse
omaniku Qattromed HTI
Laborid laboratoorium.
Kunagises röntgenikabinetis on iluteenuseid osutav

asutus.

Kas tervisekeskusesse
sisustatakse taas röntgenikabinet ja kas seal saab
edaspidi ka lihtsamaidultraheliuuringuid teha, on
praegulahtine. Täpselt teada pole seegi, kuidas saadakse hakkama perearstikeskustele kehtestatavate
nõuetega, mille kohaselt
peavad praksises olema
kaks pereõde, keskuses aga
ka ämmaemand, füsioteraapiakabinet ja koduõed.

KESKUS
Südalinna tervi
sekeskuses töö
tavadkaks eriarsti ja kaheksa
perearsti.
«Kui selgub, et haiglat
ei tule, on tervisekeskuse
praegustel omanikel soov
ja vajadus keskust arendada.Kui perearste on keskuses arvestatav hulk, on lihtsam röntgeni-ja ultrahelining muid uuringuid kohapeal korraldada,» rääkis
Henn Sepp.
Ta lisas, et parim lahendus oleks siiski see, et ehitataks uus haiglahoone
ning haigla ja terviskeskuse vahel oleks tihekoostöö.
«On vaja, et esmatasand
areneks ja ka haigla kohta
tuleks mingi selgus. Haigla
saab uue hoone ehituseks
euroraha vaid perearste
kaasates. Asukoht kesklinnas muudab selle meile
vastuvõetavamaks,» arvas
Sepp.

Henn Sepp
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VIIRUSHAIGUSED

Nakkused
on visad
taanduma
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viljandimaal suurenes
ülemiste hingamisteede nakkusi põdevate inimeste hulk nädalaga
kümme protsenti.
Grippi haigestumisi tuvastati
neli korda vähem, aga terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova ei pea seda
näitajat eriti usaldusväärseks,
sest on võimalik, et ei tehtud
piisavalt analüüse.
Eestis on ülemiste hingamisteede ägedad nakkused vähenemas: 3.–9. märtsini registreeriti haigestumisi 14protsenti vähem kui üle-eelmisel nädalal.
Grippi haigestumine, mis
on Olga Sadikova sõnul omamoodi indikaator, näidates
hooajanakkuste üldist suundumust, püsib siiski samal tasemel.

Ikka gripp
Pärimise peale, milline viirus
võib peituda kõrge palavikuga
kulgeva haiguse taga, vastas
spetsialist, et ilmselt ikka gripiviirus, sest paragripp täiskasvanutel tavaliselt suurt temperatuuritõusuei põhjusta.
«See on agaainult arvamus.
Kindla vastuse saamiseks tuleks teha laborianalüüsid,» rõhutas ta.
Eestis on haiglasse sattunud
kokku 168inimest, kel on tuvastatud gripiviirus. Viljandi haig-

las on selliseidpatsiente üheksa.Kui kogu Eestis on haiglasse
sattunud põhiliselt eakamad
inimesed ja nende järel suuruselt teise grupina väikelapsed,
siis Viljandimaal on vanusegrupid enam-vähemvõrdsed.

Loodame ilusale ilmale
Mis puudutabEuroopa haiguste ennetamise jatõrje keskuse
antud hoiatust, et meidvõib tabada uus, A-gripi viiruse teine
alatüüp, mis on levinudmitmes
Euroopa riigis, siis see on Olga
Sadikova arvates vähetõenäoline. «Gripilaine jõudis meile
hilja ja ilmad on ilusad, nii et
loodetavasti pääseme uuest
haigestumiste lainest,» ütles ta.
Läinud sügisel müügile
jõudnud gripivaktsiin pakub

kaitset mõlemasel hooajal leviva gripiviiruse tüve A(H1N1) ja
A(H3N2) vastu. See ei tähenda,
et mõni muu viirus,millega käib
kaasas kurguvalu, nohu, köha ja
vilets enesetunne, kallale ei
võiks tulla. Need haigustekitajadei põhjusta aga nii ohtlikke
tüsistusi kui gripiviirus.
Nakkuse puhul on kõige
hullemsee, et haigestunud inimesega kokku puutunud töökaaslased võikodused on ohus
juba päev enne haigustunnuste avaldumist. Gripihaige on
nakkusohtlik nädal aega, lapsed isegi kolm nädalat.
Koolivaheaeg on tulemas.
Ka see peaks haigestumiste
hoogu pidurdama. Olga Sadikova sõnulvõibkilasteaedades
juba täheldada viirushaiguste
kahanemist.

Nohu kimbutab praegu paljusid. Ei tohi unustada, et see on väga nakkav.

PEETER LANGOVITS (POSTIMEES)

HOOAEG
Kestab niinimetatud külmetushaiguste hooaeg.
•

•

Kaitsesüsti teinud pääsevad enamasti grippi haigestumisest, sest vaktsiin tagab immuunsuse meil levivate gripiviiruse tüvede vastu.
Lisaks gripile on liikvel terve hulk ülemiste hingamisteede ägedat haigestumist põhjustavaid viirusi.
Allikas: Olga Sadikova

Kaks vitamiini, millest me talvel puudust tunneme
Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

Osa arste on veendunud, et
kõik organismile vajalikud ained peab inimene aasta läbi
kätte saama toidust. Leidub
aga ka neid, kes soovitavad
kuudel, mil päikest on vähe ja
toidulaud ühekülgne, vitamiinidest lisaturgutust otsida.
Väga tähtis aine, mida meie
keha suvelsöödavatestvärsketest aiasaadustest talveks tallele panna ei suuda, on C-vitamiin. C-vitamiini vaegus põhjustab ka immuunsüsteemi
nõrgenemist, mis omakorda
avab tee kõikvõimalikele talvel
ja kevadel ründavatele viirustele.
On teada, et inimese organism ei suudakorraga omastada üle 200 milligrammi C-vitamiini, seetõttu ei ole mõtetvõtta seda hiigelkogustes.
Biokeemiaprofessor Mihkel Zilmer on soovitanud siis,
kui tekib kahtlus, et teid on tabanud viirusnakkus, tehaühekordne C-vitamiinikuur, võttes
tunniajaste vahedega neli korda 200 mg preparaati. Kui see
ei väldigi haigestumist, on vä-

hemalt lootust tõbi kergemini
läbi põdeda.
Millist C-vitamiini eelistada?
Alati peetakse paremaks
võimalikult naturaalseid tooteid. Viljandi Kesklinna apteegi juhatajaproviisor LiinaPääru soovitab jälgidapreparaadi
vitamiinisisaldust pole jumõtet osta ja süüa
1000-milligrammiseid C-vitamiini ravimvorme, kui on
teada, et meiekeha
omastab
sellest
vaid viiendiku.
Teine aine, millest Eesti inimestel
talvel vajaka jääb,
on organismis põhiliselt päikesevalguse toimel tekkiv D- Liina Pääru
vitamiin. Ükski inimene ei suuda süüa
nii palju mune, kala japiima,
et kogu D-vitamiini vajadust
katta. D-vitamiini peetakse aga
paljude tervisehädade ärahoidjaks, samuti immuunsüsteemi tugevdajaks.
Liina Pääru toobnäite Põhjamaadest,kus noortel islami
naistel on sagedasti täheldatud
–

osteoporoosi. Traditsioonilisi
rõivaid kandes varjavad nad
end nendegi väheste päikesekiirte eest, mis suvel maapinnale jõuavad, janii tekib suur
D-vitamiini vaegus, mis on üks
luude hapruse põhjus.
Kui veres on liiga vähe Dvitamiini, ei suuda organismka
kaltsiumi omastada, ükskõik
kui palju seda ei
võetaks.
D-vitamiini vaegust on lihtnekindlaks teha vereprooviga.
Mihkel Zilmer
soovitab D-vitamiini kapsleid võtta
septembri lõpust
aprilli keskpaigani.
Üle annustada ei

tohi, sest siis muutub vajalik aine or-

ganismile mürgiks.
Parimaks jakõige kergemini omastatavaks peetakse «Dpärlite» nime all müüdavat Dvitamiini.
On aga veel hulk vitamiine
ja toidulisandeid, midatuleks
sõltuvalttervislikust seisundist
võtta. Sellekohta saab nõu küsidaraviarstilt.

Kui päike särab ja aias valmivad mustad sõstrad, pole puudu ei C-ega
D-vitamiinist. Talvel seevastu küll.
ELMO RIIG
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Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee
Kuulutused tel 433 0062, kuulutused.sakala@ajaleht.ee

TEATER
Viljandi nukuteatris etendub täna kell 13 «Magus linn». Lossi
tänav 31. Tel 433 4295.
Ugalas on täna kell 19 «Vana
õngitseja». Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel 433 0777.

KINO
Sakala keskuses näidatakse
19. märtsil kell 18filmi «Mitte
keegi peale sinu». Tallinna tänav 5, Viljandi.
Männimäe salongkinos linastub
täna kell 18 draama «Kus oled,
Superman?» ja kell 20 seiklusfilm «Michael Kohlhaas». Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia
mnt 52d, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses
näidatakse 19. märtsil kell 17
koguperefilmi «Kalkunid. Tagasi
minevikku». Pilet 2 eurot. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
20. märtsil kell 19 «Muusikaga
maale» kontsert kevade alguse
puhul. Laulab Mati Turi (tenor),
klaveril saadab Martti Raide. Pilet 3 või 2 eurot. Viljandi mnt
1,Karksi-Nuia.

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.

Karksi vallakultuurikeskuses on
14. märtsil kell 17 Hõbeniidi
klubi õhtu. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Keskerakonna Viljandi osakonna
aastakoosolek on 17. märtsil
kell 18 Viljandi maavalitsuse
saalis (Vabaduse plats 2, III
korrus). Aruande esitab osakonna ja piirkonna esimees Helmut
Hallemaa.Tööst linnavolikogus
räägivad Karl Õmblus, Priit
Kaup ja Helmut Hallemaa.
Juhtorganite valimine. Pakutakse kringlit, teed ja kohvi. Osalema on oodatud ja palutud kõik
erakonna Viljandi osakonna liikmed.

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. Tel 433 3968.

Sakala keskuses on 20. märtsil
algusega kell 11 kursus «Vaselised arhailine rõivaste kaunistamise viis». Juhendaja tekstiilikunstnik Astri Kaljus. Registreerimine tel 529 0617 või rahvakunst@hot.ee. Tallinna tänav 5,
Viljandi.

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

–

NÄITUSED
Viljandi linnaraamatukogu trepihallis 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,

433 0400.
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 rändnäi-

E, 17.märtsil kell 19 Ugala

tus «Põllumajandusreform».
Neid saab vaadata kuu lõpuni.
Viljandi maantee 1, Karksi-

Nuia.

PARGI t 3

Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

R kella 11-17 jaL kella 9-14

SATIINIST
VOODIPESU

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Ernst, Ernits, Erni, Erno.

tekikott
220 x 200 cm

ÜRITUSED
Viljandi linnaraamatukogu las-

teosakonnas täna 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 «Põlvepikuraamatu»
konkursil. Tallinna tänav 11/1,
Viljandi.

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

2 padjapüüri
50 x 60 cm

OSTAME
METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA
JA METSAMATERJALI.
PAKUME VEO-JA
RAIETEENUST.

35

ENDALE
KINGIPUHKUS
KUS

Põlva
Tel 502 1666; 799 1474
AS Lemeks

Deluxist
PARIM voodikomplekti
tellidessDeluxist
koostad

Margus.Juhkam@lemeks.ee

kti,

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

,

stad
mille
a
ja
soovide
oma järgi ise!
vajaduste

Kultuurikooli õpetajate kokkutulek on 14. märtsil kell 12
Viljandi kohvikus, Lossi tänav
31.

PADJAD

•

TEKID

•

VOODIPESU

•

VOODI~
KOMPLEKTID
•

MADRATSID

•

KATTE~

•

MADRATSID
KANGA~

•

Tellimislehed
leiad kauplusest!

Sakala keskuses on 14. märtsil

12. aprillil ilmub järgmine

€

AJAKIRI ELUKOGENUD

Telli reklaam, mida näeb 112 200 lugejat*

JÄÄGID

INIMESELE

TRÜKIARV ALATES 42 000!

*PärnuPostimehe, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja jaValgamaalase lugejate arv Turu-uuringuteASi andmetel (ELU 2013 II poolaasta)

Tellijatele 35 000
–

Mujal, shraviasutustes üle Eesti

–

5500

www.60pluss.ee

shPärnu Postimehe,
Sakala, Virumaa Teataja,

Järva Teataja ja Valgamaalase
tellijatele 31 000

Seenioride ühenduste kaudu Tallinnas

Seenioride ühenduste kaudu Tartus

Väljaandja

–

–

800

700

Ajakirja saab koju tellida (1 number 2 eurot, sõbrahind 11 numbrit 11 eurot) telefonil 617 7717

Reklaami
broneerimine kuni
26. märtsini või kuni
jätkub vaba pinda
Sirly Kurisoo
tel 5307 9605
sirly.kurisoo@ajaleht.ee

jpm

10 Sakala

13. märts 2014

3.Täna

kell 15 on Viljandis Paalalinna viilhallis noorte kergejõustikusarja «TV 10
olümpiastarti» kolmas maakondlik
mõõduvõtt. Võistluste kavas on vanema
grupi poiste ja tüdrukute kuulitõuge ja
kõrgushüpe ning noorema vanuserühma poiste teivas-ja kaugushüpe.

SPORT

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

Serviti leidis varumeeste
pingilt uut hoogu
Viljandi HC pidi teisipäeval Põlvas Eesti
meeste käsipalli meistriliiga mängus tunnistama senise liidri, tiitlikaitsja Serviti 34:24
paremust.
Kohtumise kulgu kontrollinud Põlva Serviti edu oli
poolajaks küll nappkolm väravat ehk 19:16, ent teisel
poolajal pani ta oma paremuse maksma.
Viljandi HC treener Marko Koks tunnistas, et enamaks polnud võistkond seekord võimeline. «Tegime hea
mängu, kolmveerand tundi
pidasime Servitiga sammu,»
ütles ta.
Põlva Serviti juhendaja
Kalmer Musting tunnustas
külalisi südika mängu eest.
«Viljandlased ilmutasid väsimuse märke alles viimasel
veerandtunnil. Meil on aga
selle vastu rohtu: varumeestega on võimalik hoogu juurdeanda,» rääkis ta.
Musting katsetas oma sõnul mitut varianti. «Tuleb

tunnistada, et 5-1-kaitsesüsteem ei toiminud.»
MarkoKoks nentis, et Viljandi meeskond oli küll hädas Serviti kiirete vasturünnakutega, kuid üldjoontes
võib mänguga rahule jääda.
Põlva Serviti kasuks viskas ArdoPuna parimana kaheksa väravat. Viljandi poolelt olid edukaimad väravakütid Karl Toom, Robert
Lõpp jaKarl Roosna viie tabamusega.
Teisipäeval peeti veel
kaks meistriliiga kohtumist:
Audentes alistas 37:30 Värska Originaali ja Aruküla
31:27 SK Tapa. 19. vooru viimane mäng leidis aset eile
õhtulKehras. Selles olid vastamisi HC Kehra ja HC Viimsi.
Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu vajus Viljandi HC
tabeliskoha võrra allapoole
ehk viiendale positsioonile.

a

a

17 punkti korjanud viljandlastest on punktiga ees Aruküla mängijad. Samad meeskonnad on aga järgmisesvoorus 19. märtsil Viljandis spordihoonesvastamisi. (Sakala)

Kehakaalus alla 46 kg olid Eesti meistrivõistluste esikohamatšis vastamisi Viljandi spordikooli vabamaadlejad Kevin Ervald (punases) ja Jan Villem Jamnes. Peale jäi suuremate kogemustega Ervald.
VALDEKO KALMA

MAADLUS

Kadetid näitasid
oma võimu
Valdeko

Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Üks Viljandi meeskonna resultatiivsemaid mängumehi oli teisipäe-

valKarl Roosna (keskel).

ELMO RIIG

Laupäeval meenutatakse
malemeister Lev Braschinskyt
Maleklubi CC Fellin korraldab laupäeval neljanda Lev
Braschinsky mälestuselepühandatudkiirmaleturniiri.
Traditsiooniks kujunenud mõõduvõtt on leidnud
kena koha Eesti malekalendris umbes nädal enne meistri sünniaastapäeva, 23. märtsi.
Turniirile on teiste seas
oodatamitutEesti suurmeistrit ja hulka tugevaid maletajaid Lätist, kokku umbes 60
inimest. Viljandi tugevamatest mängijatest peaksid laua
taha istuma vennad Siim ja
MeelisKanep. Viimati nimetatul on kaitsta eelmise aasta
esikoht.
Laupäeval kell 11 algaval
võistlusel mängitakse kaheksa vooru Šveitsi süsteemis
ajakontrolliga 15 minutit 5
+

Laupäeval saab Paalalinna koolis teoks neljas Lev Braschinsky

mälestusturniir.

ERAKOGU

lisasekundit igal käigul mõlemale mängijale partii lõpuni. Viljandimaa maletajatele
on osavõtt tasuta.
Turniir leiab aset Paalalinnakoolis. (Sakala)

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

Pühapäeval Võhma kooli spordihoones peetud
Eesti kadettide vabamaadluse meistrivõistlustel saavutas Viljandi
spordikool võistkondliku
esikoha, individuaalselt
olid meie noored võidukad neljas kehakaalus.
Võistlustel oli esindatud 13
Eesti klubi ja spordikooli.
Kindla võidu võtnud Viljandi
spordikool edestas Põltsamaa
ja Järvamaa klubi.
Individuaalse meistritiitli
pälvisid neli Viljandimaa
maadlejat:Kevin Ervald (kehakaalus alla 46 kg), Erik Becker
(63 kg), Georgi Jasnov (76 kg) ja
Ringo Saar (85 kg). Hõbemedaliga lõpetasid Jan Villem Jamnes (46 kg) ja Kevin Aas (69 kg)
ning pronksmedaliga Kaimar
Asu (46 kg) ja Aleksei Agešin
(69 kg).
Võistkondlikku võitu andsid oma panuse Lauri Sarv,
Ragnar Ploom jaVillu Maasik
viiendakoha punktidega.
Ilmse ülekaaluga võitis
omas grupis turniiriKevin Ervald. Ükski tema konkurent
maadlusaja lõpuni vastu pidada ei suutnud ning kolmes
kohtumises ei loovutanud ta

vastastele ühtegi tehnilist
punkti. Selle tiitlivõiduga tagas Ervald endale üsna suure
tõenäosusega õiguse võtta osa
mais Bulgaarias peetavatest
Euroopa kadettide meistri-

võistlustest.
Erik Becker, kes mõni nädal varem teenisEesti täiskasvanute meistrivõistlustel kaalus alla 63 kg pronksi, lisas
Võhmas oma kollektsiooni kadettide klassi kuldse medali.
Turniirivõiduks piisas talkahe
vastase alistamisest.Pääsenud
loositahtelteise ringi, võitis ta
kindlalt tallinlaseKert Kannela ja seljatas esikohakohtumises Põltsamaa esindaja Jako
Kivimäe.
Samuti tundis end eakaaslaste seas kindlalt Georgi Jasnov, kes pidi täiskasvanute
meistrivõistlustelpronksikohtumises vastase paremust
möönma ja viienda kohaga
leppima. Kadettide konkurentsis lõpetas ta kõik kohtumised
enne maadlusaega. Ta alistas
järvamaalase Keijo Orgvee,

tallinlase Georg Kovzarovi
ning seljatas esikohamatšis
Ardo Pajuri maadlusklubist
Juhan.
Enesekindlalt ja kahe ülekaaluka võiduga alustas tiitlivõistlusi ka Ringo Saar. Mõnevõrra enam pidi nooruk rassima finaalis, kus talletuli vastu
tallinlaneRoland Laipaik. Kohematši algul sooritas ta kaks

punkti toonudvõtte. Ehkki vastane üritasedasi ja näitas üles
aktiivsust, suutis Ringo Saar
säilitadakülma pead. Taktikalist küpsust ilmutades ja liigselt riskeerimata suutis ta kahepunktilist edu säilitada lõpusireenini.

KADETT
Kadettide vanuseklassi kuuluvad vabamaadlejad,kes on sündinud aastatel 1997
ja 1998.

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.

Teisipäeval sündis Viljandis tüdruk.

135 AASTA EEST
Tublilt ja ennast ületades
maadlesid turniirilka teisekoha teeninudKevin Aas ja Jan
Villem Jamnes. Esimeneneist
pääses kahe ülekaaluka matšivõiduga finaali, kus pidi pärnulase Randel Uibo punktiparemust tunnistama.
Rõõmu valmistab see, et
kui varem onKevin Aas kaotanud Uibole päris suurelt, siis
nüüd on kahe vastase taseme
vahe tublisti võrdsustunud.
Jan Villem Jamnes liikus
samuti esikohakohtumiseni
enesekindlalt, ent seal jäi tal
Kevin Ervaldi vastu jaksu veel
vajaka.

Sakala, 10. III 1879
Siis nimetab «Postimees»
kõiki Sakala lugejaid lammasteks. Tema ütleb:«Leiate Teie lambaid, kes tuju tuhinal Teile järele jooksewad, ilma et nad isegi
teadwad, kuhu neid wiiakse, kas heinamaaleehk tapja kätte, siis wõin ma sest
aga üksikahetseda.» Meil
on praegu 3500 lugejat
hea suur lambakari. Aga
lamba nimi wõib joka wahel auunimi olla. Püha kiri
jo ka Issanda koguduse
kohta heast karjatsest ja
lammastest.
–

–

KUULUTUSED

13. märts 2014

Sakala 11

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

KINNISVARA
Küsi pakkumist fassaadi-ja sisetöödele. VMK Ehitus. Tel
5373 5524.
Ostan maja
509 4873.

Viljandis.

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518, arborist.
ee.
Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.

Tel

Soovin üürida 2-toal korteri või
majaosa. Tel 5619 6557.

SÕIDUKID

Paistu 3-a, Viljandi
Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

Virtsapütt. Tel 518 5879.

toimetame sõiduki teile sobivasse
kohta.

(2006. a,

LIISI
REMONT
JA SÕIDA!

124 000

km) müüa või vahetada kinnisva-

ra vastu. Tel +3584 0662 7033.

AUTOVARUOSAD
LUKKSEPATÖÖD

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

VEERMIKU
KONTROLL
tasuta!

Autoklaaside müük, paigaldus ja
parandus, ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
Kaardid ennustavad, 1,09 /min.
Tel 900 1727.
Katuste ehitus ja remont. Tel

5626 4115.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
OÜ Hansa Meistrimehed teeb

Puurkaevude ja küttekaevude
puurimine, pumpade ja septikute paigaldus, vee-, kaeve-ja ka-

nalisatsioonitööd.Tel 521 7415,
www.baltipuurkaev.ee.
Oleme avatud kella 7–18. Soojad pirukad ja koogid, alates kella 11–15 ka soe toit. Peo-ja
peielauad tel 502 8557, Männimäe tee 28.

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

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

526 2922.

Killustiku vedu ja müük. Tel
502 8504.
Kõik
pottsepatööd.
5825 2138.

Tel

OÜ.
Raamatupidamisteenus.

Tel

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.
Soojustustööd puistevillaga

ja

fassaaditööd. Tel 5346 6086.
Suur kaubik. Tel 515 2737.

MÜÜK
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Pakume töödkokale. Täpsem info tel 5355 5945 või 435 2041.

Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.

Pakun tööd kogenud tänavakivide paigaldajale eramaja juures
Viljandis. Tel 5628 0852.

Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
puit-ja turbabrikett. Vedu. Tel
506 8501.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

24h

PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JA HAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JAKINNISTUTELE

internetis

info@sawmill.ee Tel 513 1268
?

www.sawmill.ee

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

KOOLITUS
Soome tööohutuskaardikoolitus
15. ja 22. märtsil. Hind 85
OÜ Unigo Partners (koolitusluba
nr 6240HTM), tel 5661 4656,
www.aktuaalkoolitus.ee.

Müüa põrandalaudu, sise-ja välisvoodrilaudu. Vedu tasuta. Tel
5593 6326.

NÄDALALÕPU

PAKKUMISED

.

METSAMATERJAL
Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

OST
Ostan vanu raamatuid, nõusid,
postkaarte, fotosid, märke, münte ja paberrahasid. Tel
5829 9810.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.
Vanade märkide, postkaartide,
nõude ja mööbli ost. Tel
5566 3939.

Lahkus meie kallis tütar, ema, vanaema ja õde

OSTAME HAAVA-JALEPAPAKKU
PÕLTSAMAAL, TARTUS JAPÄRNUS

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

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Müüa teraviljakuivati ahi Arska,
200 kW, 16 liitrit tunnis, ventilaator 4 kW, lisaks vene ahi Tau.
Tel 504 4956.
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Toored ja kuivad küttepuud. Tel
5391 4443.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

TEADE
22. märtsil kella 10–16 märtsi-

laat Paide kultuurikeskuse parklas. Kauplejate registreerimine
www.paidekultuurikeskus.ee, tel
384 9130.
Mälestame kallist onutütart

MELON
PIELDE SAPO, kg
Costa Rica

1.39

ANU RUBINIT

Urmo ja Tiiu

Evi ja Asta peredega

ANNE KONI
3. XII 1953 – 10. III 2014

RANNAMÕISA
HAKKLIHASEGU 450 g
broilerikintsulihast

-28%

2.35

1.69

3.76/kg

Südamlik kaastunne lähedastele.

TERE VÕI
200 g

-50%

Mälestame
ANU RUBINIT

Mälestame head sõpra
AGO ILVEST

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

513 2021.

AGO ILVESE

Ärasaatmine laupäeval, 15. märtsil kell 11 Riia mnt kabelist
tuhastamisele.

Info tel 501 9674,
feldmann@feldmann.ee

Küttepuud. Tel 5373 3320.

kaotuse puhul.

Leinavad omaksed.

PEOSAAL

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Südamlik kaastunne emale poja

Ei kao silmist leinapisar, ei kao valu südamest,
kuid mälestustes ilusates sa alati jääd meiega.

Tel

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

üldehitustöid. Tel 5744 4286.
Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

lihaks.

TÖÖ

või +3584 4937 2517,
margussigma@hot.ee.

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

Ostan lambaid
506 7359.

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

Viljandi lähedale tallu vajatakse
sulast, ülesanneteks loomade talitamine ja lihtsamad ehitustööd.
Tasu kokkuleppel. Tel 526 8880

otse maaletoojatelt

Müüa Opel Omega 2,5, bensiin,
125 kW, vajab remonti, ülevaatus olemas. Tel 5613 8637.

TEENUSED

Veo-ja tõsteteenus: kruus, liiv,

killustik. Tel 5373 1475.

AUTOREMONT

Tel

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

OÜ Enberg T. E.

Vajaduse korral tuleme ise
autole järele. Kui tööd on tehtud,

BMW M6

võsalõikust.
Teeme
5807 1948.

Avaldame
omastele.

Väino, Rein, Hans, Jaak ja Riho

siirast

kaastunnet

Endised töökaaslased
KEK-i puidutsehhist

1.99

0.99

4.95/kg
Mälestame armast sugulast
ANNE KONI
Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Valli ning Avo, Ain
ja Tiina peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...
Lahkus meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja äi

Mälestame head treenerit

Südamlik kaastunne omastele

LEMBIT NELKET
Avaldame
omastele.

siirast

AGO ILVESE

kaastunnet

kaotuse puhul.

Mälestame alati abivalmis ja
sõbralikku
AGO ILVEST

LEMBIT NELKET

Südamlik kaastunne omastele.

mälestab perekond Koovit.

Elmar ja Eha

HARALD SAAREM

Helile

kaotuse puhul.

Elve, Maire ja Raivo peredega

Ülle ja Hille

Perekond Järve

Unustamatut treenerit

Südamlik kaastunne
perega
JAAN TAMMAI

Südamlik kaastunne Silvile venvenna

ÜLO MAURUSE
surma puhul.
Mare, Silvi ja Aleksander ning
perekonnad Arvisto, Kupper,
Meerits ja Soom

2.IV 1928 10.III 2014

Ärasaatmine reedel, 14.märtsil
kell 13 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Südamlik kaastunne
Paavole ja Taavile

Üllele,

LEMBIT NELKE
surma puhul.

Perekonnad Kuusik, Estorn,
Põder, Kihuoja ja Priks

Südamlik kaastunne Enele kalli

ALBERT REINIKESE
kaotuse puhul.
Anne ja Arne

Alatasa mõtetes tuleme su juurde,
meile mälestus sinust on jääv.
See aasta on olnud raske,
kuid teame, et sinul on hea...

1.surma-aastapäeval mälestavad
Südamlik kaastunne Vaikile abikaasa ning Endlile perega isa ja vanaisa
HARALD SAAREMI
surma puhul.
Mälestavad Vilma, Arvo
ja Sven perega

kallist ema
Mälestame kallist treenerit ja
suurepärast õpetajat

LEMBIT NELKET
Sügav kaastunne omastele.
Perekond Voika

Avaldame kaastunnet Piretile
perega isa
ALBERT REINIKESE
surma puhul.

Jalmar perega ja Malle

-36%

PIIMAŠOKOLAAD

300 g

3.09

1.95

6.50/kg

HELE ÕLU
HOLSTEN PREMIUM 4,5% 0,5 l

–

Leinavad abikaasa Vaiki ja poeg
Endel perega.

KALEV ANNEKE

LAINE TOMINGAST

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustadaTeie tervist.

0.55
1.10/l pant 0.08
+

poeg ja tütar perega.

PAKKUMISED KEHTIVAD
13. 16. MÄRTSINI.
~

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 7.03.2014 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

REKLAAM

12 Sakala

www.volkswagen.ee

13. märts 2014

Teistest kõrgelt üle.
Erimudel Tiguan EXTRA on kohal.
Nüüd saad endale soetada mugava ning ruumika
Tiguani erimudeli eriti hea hinnaga!
Rikkaliku varustusega Tiguan Extra
?

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

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

m

18
MAN

968€

22
dsG

658€

Teistest

Erimudel

18 968€
DSG 22 658€

üle

kõrgelt

kohal.
on
EXTRA

Tiguan

???

Moller Auto
Mustamäe

Moller Auto
Ülemiste

Moller Auto
Viru

Moller Auto
Pärnu

Moller Auto

Aasta Auto

Viljandi

Pluss

Mustamäe tee 6, Tallinn
Tel 622 2222

Peterburi tee 2D, Tallinn
Tel 680 8100

Narva mnt. 143, Jõhvi
Tel 680 8200

Välja 3, Pärnu

Tallinna45, Viljandi
Tel 435 5340

Aardla 101 Tartu
Tel 6 803 640

Tel 447 6100

JÄMEJALATEERISTI
TAARAKESKUS

Viljandi Maxima X kauplus kutsub tööle
Metsamaa, kasvava metsa
ja metsamaterjali ost

?MÜÜJAID
?KASSAPIDAJAID-MÜÜJAID

Metsaomanike nõustamine
Raietööd ja transport

?PEAKASSAPIDAJAT
Info tel 602 3116 personal@maxima.ee
?

?

?

KÕIK LAUAVAKSTUD -20%

5.00 €/m²

ENNE 6.49 €/m²

KLASS 31, 7mm, PLANK

6.90 €/m²

MÄND

ENNE 8.25 €/m²

LAEVÄRV

TAPEETIMISVAHENDITE

LATEKSIL

ÄMBER, HARI, SILUMISLABIDAS, NUGA

VALGE 3.6L, 1L1.47€

5.29 €

ENNE 7.21

€

5.00

€

PUITPARKETT
3-LIPPI, MATT LAKK

TAMM

17.79 €/m² ENNE 22.45 €/m²

UKSEPIIRDELIIST
10mm x 42mm, VALGE, TAMM

3.99 €/kmpl

ENNE 5.65 €

31.0 214

kuni

KERAAMILINE SEINAPLAAT

SPOT BEIGE
20cm x 25cm

4.99 €/m²

VAIPKATE

FLASH

6.84 €/m²

SOKLIPLAAT

HALL GRANIIT
1250mm x 600mm x 8mm

LAIUS 4m, VILT

ENNE 5.79 €/m²

TAARAPUNKTKoidu

Tel 502 3682, peeterheuer@kullis.ee

AVATUD E-R 9-18, L 10-1? PUIDU 17, VILJAN?? TEL 435 5333

LAMINAATPARKETT

Panditaara vastuvõtt
KOIDU
kiire ja mugav!
t3
õlleklaasid!
Müügil
Avatud
Alkohoolse
kella 10-18.
9–17
joogi jaemüük

Meil on tulevikku!

LAMI
NAATPARKETTHICKORY
KLASS 31, 7mm, PLANK

E–R kl 8–18, L–P kl 9–18

ENNE 8.25 €/m²

12.90 €/tk

kehtib

pakumine

E–R

L 9–13

