Krediidikulukuse määra piirang, võlgade sissenõudmise kulude ülempiir
ja muu sellinevõikskiirlaenude puhul
kindlasti juba ammu kehtida.
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Kui Lembitu seda näeks!
Eesti muinasvanema Lembitu linnuseks peetava Lõhavere linnamäe nõlvad on ATV-de ja
autodega vaoliseks sõidetud. Samuti on lõhutud muinaslinnuste plaani alus ja plaan selle
küljest lahti kangutatud.

On vaja selgeks õppida,kuhu sobib madal jakuhu kõrgstiil, nii
nagu on vahe, kas minnaranda smokingis ja vastuvõtule rannakostüümis või vastupidi.
ALLI LUNTER, Viljandi Kesklinna kooli eesti keele jakirjanduse õpetaja
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Lumeta ja soe kevad toob
ühe kulupõlengu ööpäevas
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Käesoleval nädalal on
Viljandimaa tuletõrjujatel tulnud iga päev mõnes kohas kulu kustutamas käia ning tänavu on
kulupõlenguid olnud juba rohkem kui mullu kogu aasta jooksul.
Eelmise aasta pikk talv tegikulupõletamise keeruliseks ja
siis oli kogu Viljandimaa peale kolm tulekahju. Tänavu on
neid olnud viis ning oht, et arv
kasvab, on väga suur.

Aastatega jääb vähemaks
«Mõned aastad tagasi oli kulupalju rohkem,»
meenutas Lõuna päästekeskupressiesindaja
se
Astra
Pintson-Käo. Igal kevadel tehtav selgitustöö on hakanud tuletõrjujate arvates vilja kandma ning viimasel viielaastal on
vähemselliseid põlenguid, kus
keegi on meelega heinamaa
süüdanud.
Varasemas
tuletõrjes,
nüüdses päästeametis töötanud Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Sooviku
sõnul on inimeste teadlikkus
aastatega tunduvalt paranenud.«Paarkümmend aastat tapõletamist

8°
Täna on vähese pilvisusega ilm. Puhub läänetuul kiirusega 6–10, puhanguti kuni 12meetrit
sekundis. Sooja on 4–8
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.37 ja loojub
kell 18.17.

gasi olikevadisel ajal kogu linna ümbrus paksus suitsus ja
kui pimedaks läks, oli igas ilmakaares hõõguvaid heinamaid näha,» meenutas Soovik.
Olukord on muutunud kahel põhjusel. Üks on Sooviku
meelest see, et inimesed on hakanud mõistma sellise põletamise ohtlikkust, teine põhjus
peitub aga põllumajandustoetustes. Nimelt saavad põllumehed maaharimise eest toetust
ja nii on heinamaad sügiseks
niidetud ning kevadel pole
seal midagi põletada.

VILJANDIS
Agu Laius jagab
selgitusi
Täna kell 11Vabaduse
plats 6algaval infopäeval
tuleb juttu muutustest kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlemisel.

Viis põlengut
See, millesttänavusedkulupõlengud alguse on saanud, on
teadavaid ühe juhtumipuhul.
See toimusveebruariviimastel
päevadel Karksi vallasHirmukülas. Üks majaomanik viskas
omakuuri juureskoni kuluheina ning varsti avastas ta, et põlev hein on süüdanud kuuri
nurga. Sündmuskohal käinud
Karksi vabatahtlikud päästjad
kustutasid põlengu ja noomisid
lohakat suitsetajat.
Kulupõlengute mõttes töiseks on päästjate elu muutunud aga sel nädalal.Nii esmaspäeval kui teisipäeval põles
kulu Sultsi külas. Kummalgi
korral polnud süttinud ala
suur, kuid esmaspäeval jõudis
leek hakkpuidukuhilasse ja
ohustas vana lauta. Teisipäeval
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Õpetajad
kohvitavad
Täna kell 12kogunevad
kultuurikooli õpetajad
kohvikusse koosviibimisele.

Ehkki tänavu on kulupõlenguid olnud mullusest rohkem, on need seni jäänud väikseks ning tuli on suudetud kustutada materdades. See foto on tehtud mõni kevad tagasi.
PEETER LANGOVITS (POSTIMEES)
põles tee ääres 50 ruutmeetrit
pinnast. Kohalike meelest võis
vähemalt teisipäeval tuli alguse saada suitsukonist, kuid
kindlaks pole sedavõimalik teha.
«Peamised põlengu põhjused ongi praegu lõkked, suitsukonid jaATV-dest või traktoritest lennanud sädemed,» selgitas Astra Pintson-Käo.
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Kui palju kulupõlenguid
kevade jooksulkoguneb, sõltub
Sooviku meelest ilmast. Võrreldes eelmise kolme aastaga
on tänavunekevad palju ohtlikum. «Varasematelaastatel on
lumi alles aprilli keskel sulanud, nüüd on aga maapind juba kuiv,» nentis ta. «See kevad
on meilekindlasti suurem väljakutse.»

Täna kell 13esitleb EvaLiisa Kriis Sakala keskuses raamatut «Läbi lõimede:rahvuslikud kangakirjad».
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Kolmapäeval tuli kulupõlengu teade Tarvastu vallast
Suislepast ja seal põles juba
500 ruutmeetrit pinnast. Majad
või inimesed ohtuei sattunud.
Ühe esmaspäevase põlengu
kohta on päästjatel veel infot.
See oli Viljandi vallas Kassi
külas, aga seal olikõik kustutatud enne, kui tuletõrjujad kohale jõudsid.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Ammu

oodatud piirid
intressidegakiirlaenud
ei ole Eestis midagi uut, need
on vohanudaastaid. Selliste laenude
maht on üha kasvanud ning nende
SMS-i teelpakkujaid aina juurde
tulnud.Ometi jõuti alles eilevalitsuskabinetis otsusele, et kiirlaenuturu ohjeldamiseks tulebalustada
«vastavate eelnõude väljatöötamise
ettevalmistamisega» ja teha «vajalikke täiendavaid mõjuanalüüse».
Tõdegem: mõnikord jahvatavad
Toompea veskikivid ikka õige aeg-

Ülisuurte

laselt.
Krediidikulukuse määra piirang,
võlgade sissenõudmisekulude
ülempiir ja muu sellinevõiks kiirlaenudepuhul kindlasti juba ammu kehtida. Paraku on selline mõte
riigikogus varem tugevat vastuseisu
kohanud. Eeskätt Reformierakonna
poliitikud on leidnud, et see oleks
põhjendamatu ettevõtluse piiramine.

Krediidikulukuse
määra piirang, võlgade sissenõudmise
kulude
ülempiir

ja muu
selline
võiks kiirlaenude
puhul

Ettevõtlusvabadus
õige
nii

on iseenesest
asi ettevõtlus peab olema
vaba, kui võimalik.Siinkohal tuleb aga panna rõhku eelmiselause
viimastele sõnadele. Paraku on selge, et kui panna ühelekaalukausile
ettevõtluse mõningane piiramine,
praegusel juhul siis kiirlaenude ohjeldamine,ning teiselekõik need
inimesed ja nende lähedased, kes
tänu kergelt saadud laenule suurde
hädarattasse on sattunud, vajuks
viimasenanimetatud pool kiiresti
alla.
Seetõttu jääb üle loota, et plaan
kiirlaenude andjad lühemarihma
otsa panna ei jää üksnes plaaniks.
Vastupidi: konkreetsete piiranguteni tuleks jõuda võimalikultkärmelt.
Mitmesajaprotsendise intressiga
laenudei ole normaalsed, seda ütlevad muu hulgas kohtulahendid.
Oleks aeg jõudaniikaugele, et selliseidlaene ei saaks üleüldse anda.
–

kindlasti juba

ammu
kehtida.

REPLIIK

Koolis käis artist
et natuke oli
Mäletan,
tüütu,aga huvitav ik-

Kaie
ka ka, kui loengkontserdil
Mölter
esinesid ooperisolistid ja
Sakala
õpilased olid toodudkooli
433 0041
aulasse neid kuulama.
Kõige eredamalt on
meelde jäänud kuulsa
bassi tõrelemineesimeses
reas istuva tüdrukutirtsuga pärast seda, kui tollekõlkuvate
jalgade otsast oli lendu läinud tuhvel jasopsatanud artisti
läikivatekinganinade ette. Justkui tõrrepõhjast kõmiseva
häälega kõneles ta lastele austusest, lugupidamisest ja väärikast käitumisest.
Küllap kuulusid solistideesinemised minukoolis käimise ajal põhihariduse juurde. Muusikudkorraldavad aga tänapäevalgi projekte, etkoolides kontserte teha ja õpilaste
silmaringi avardada. Esinemiste jaoks raha taotlemine jahilisemaruandlus olevatneileküll üsna tülikas, mistõttu võivad säärasedkoolikontserdidharvaks jääda.
Õnneks satub Viljandisse sageli huvitavaidartiste. Nii
näiteks sai kolmapäeva õhtul muusikakoolisaali kogunenud
publik kuuldaKadri-Ann Sumera virtuoosset klaverimängu
koos haaravate selgitustega, mis aitasid paremini klassikalist muusikatmõista. Õpilasedki kuulasid huviga.

Kohalik elu vajab
reforme
2012. AASTAL avaldatud rahvaloenduse tulemused mõjusid Eesti ühiskonnale japoliitikutele äratuskellana. Meie
riigi elanike arvu langemine
alla 1,3 miljoni piiri tõestas ka
viimastelekahtlejatele, et oleme rahvastikukriisis. Madal
sündimus ning sise-ja välisränne puudutavad kõiki Eesti
piirkondi, kuid on eritikarmilt
mõjunud väljaspool Harjumaadasuvatele omavalitsustele.
EnamikusEesti maakondadeselab praegu 15–20 protsendi võrra vähem elanikke kui
selle aastatuhande algul. Samal ajal on Harjumaa elanike
osa kasvanud: 2000. aastal elas
seal 38 protsenti Eesti elanikest, viimase rahvaloenduse
andmetel aga juba 43 protsenti.
Riigi selge kohustus on tagadaregionaalne tasakaal ning
elu võimalikkus kõigis viieteistkümnes maakonnas, mitte
ainult pealinnas ja selle naabervaldades.
REAKTSIOONINA Eesti elanike
arvu kahanemisele pakub
praegune valitsuskoalitsioon
välja omavalitsuskorralduse
reformi, mis väikseid omavalitsusi laiaulatuslikult kokku liidaks.Kahjuks ei piisa uute piiride joonistamisest,sest see jätaks meid kaugele probleemide põhjustest. Eestikohalik elu
vajab laiapõhjalisi ümberkorraldusi ennekõike ülesannete
jaotuse jatulubaasi ning alles
teises järjekorras haldusterritooriumiosas.
Rahvastikukriis ja regionaalne ebavõrdsus pole midagi iseenesestmõistetavat, millega tohiks leppida. Vastupidi,
need on Eesti valitsusjuhtide
kõige tähtsamad probleemid,
millelahendamiseks on võimalusi mitu korda rohkem, kui on
senikasutatud.
Panen alljärgnevalt kirja
mõned meetmed Eesti regionaalse arengu ühtlustamiseks
javäljarände piiramiseks.
Lausa kohustuslik on taastadakohalike omavalitsuste tulubaas kriisieelsele tasemele.
Riik väljus majandussurutisest
juba aastaid tagasi, nii et pole
mingit moraalset õigust omavalitsuste päid endiselt vee all
hoida. Omavalitsuste tulubaasi kärpimine jaselle taastamisest keeldumine on minu hinnangul valitsuskoalitsioonikõige lühinägelikum otsus.
Kohalike teede tarvis antav

KIRI
Printsess ei
sakutanud

Jüri
Ratas
riigikogu aseesimees,
Keskerakonna omavalitsuskogu esimees

summa peab ulatuma vähemalt 30 protsendini kütuseaktsiisist teehoidu suunatavast
summast. Heas korras teed on
ühtaegu vajalikud ühistrans-

pordikasutajatele, auto ja jalgrattaga sõitjatele ning jalakäijatele.Praegu kehtiva rahastamismudeli juurespole võimalik kohalikke teid piisavalt
hooldada, rääkimata uute teelõikuderajamisest.
Kõigile noortele tuleb tagada kodulähedane hariduse
saamisevõimalus.Teoorias on
tõesti lühiajaliselt odavam
koondada õppeasutused ühte
hiigelhoonesse ja kohalikud
koolid sulgeda. Praegune haridusreformvähendabagaEesti
noorte väljavaateid kodulinnas
või -vallaskvaliteetset haridust
omandada ning kasvatab nõnda nii riigisisest rännet kui
Eestist jäädavalt lahkumist.Pikemas plaanis tähendab see
Eesti riigile märksa suuremat
majanduslikkukahju kui tänase koolivõrgustiku säilitamine.
Koolitoidu rahastamist tuleb suurendada ning laiendada tasuta koolilõuna õigus ka
gümnaasiumiõpilastele. Juba
aastaid 78 eurosendi tasemel
püsiv koolilõuna toetus põhikooliõpilastele pole piisav, sest

reaalselt maksab üks toidukord keskmiselt 1–1,30 eurot.
Vajaliku lisasumma peavad
praeguleidmakohalikud omavalitsusedkoos lastevanematega.
HARIDUSVALDKONNAS tuleb
riiklikult toetada ka tugiteenuste osutamist. Senikasutasid
omavalitsused logopeedidele,
psühholoogidele, sotsiaalpedagoogidele ja eripedagoogidele
palga maksmiseks riigilt saadavat haridustoetust, kuid uue
korra järgi pole see lubatud.
Kohalikele omavalitsustele tuleberaldada lisaraha või taastadasenitoiminudtugiteenuste rahastamise süsteem.
Liikumisvabadus on sisuliselt inimõigus, mis tuleb tagadakõigile Eesti elanikele. Seetõttu ei tohi ühistranspordi
korraldamisel lähtuda ainult
rahalisest kokkuhoiust, vaid
ennekõiketuleb silmas pidada

PRÄÄNIK
Karksi-Nuias korraldati laste
veeohutus-ja ujumispäev.

Ei piisa

uute piiride joonistamisest, sest
see jätaks
meid kaugeleprob-

leemide
põhjustest.

kohalike inimeste igapäevaseid vajadusi ja võimalusi.
Maapiirkondade ja väiksemate omavalitsuste elujõulisemaks muutmiseks tuleb kehtestada tasuta maakonnasisene ühistransport koos riikliku
koolibussisüsteemiga.
PARTEILISTE MAAVANEMATE
ametikohad tuleb kaotada.
Seaduse järgipeaksid nadhoolitsema maakonnaarengu eest,
kuid tegelikkuses on nad valitsuserakondade ametisse määratud ja oma erakonnahuvide
eest seisvad parteitöötajad. Politiseeritud süsteem tulebkardinaalselt ümber korraldada
ja suurendada demokraatlikult
toimivate omavalitsusliitude
rolli.
See probleemide nimekiri
ei ole kaugeltki lõplik. Põhjalikke muudatusi vajavad maksupoliitika ja sotsiaaltoetuste
süsteem,aga ka ettevõtluskeskkond. Siin toodud küsimuste
lahendamineoleksesimene ja
väga suur samm tasakaalustatud ja elujõulise Eesti poole.
Esimeneeeldus on mõistmine,
et kohalik tasand ei ole keskvõimu käepikendus, vaid tugeva riigi alustala.
Praegune omavalitsuskorraldus on üles ehitatud Suure
ja VäiksePeetri stiilisalluvussuhtele ning seetõttu juba eos
läbi kukkunud.

See juhtus kaks nädalat tagasi ühel pärastlõunasel
ajal. Ma tegin individuaaltrenni jõusaali Hope masinatel, kui märkasin, et paar
umbes kümneaastast tüdrukut minu lähedalsosistavad
ja ühes suunas vaatavad.
Jäin siis minagi vaatama.
Kaks naisträäkisid jõusaali sissepääsu juures.
Üks neist oli juhataja,teine
treener. Teadsin mõlemat
ka varem põgusalt.
Uudishimuliku inimesena jäin jälgimanii ärevil
tüdrukuid kui sõnelevaid
naisi.Kuna naised eritikõval häälel eikõnelnud, siis
ma jutu sisu eikuulnud.
Alles nüüd sain aru, et
olin tunnistaja Viljandimaa
möödunud nädalaskandaalile (vaata 8. märtsi Sakala
arvamusküljel
ilmunud
kommentaari «Printsessi
sakutus» toimetus). Paraku pean ütlema, et minaei
näinud mingit sakutamist,
millest nende tüdrukute
emad-isad reporterile olid
rääkinud. Etolin ise sealsamas, tulebmul nädalaskandaalist õhku vähemaks lasta. Ei olnudka mingit karjumist. Oliallasurutud pinge,
sõnelus. Ja seejärel treeneri lahkumine.
Edasi algas mu kõrval
tantsusaalis trenn. Hakatuseks tervitas juhatajakõiki
tüdrukuid kättpidi ja tegi
nendega grupikalli.
Loodan, et Hope’i tantsuklubi saab kriisist üle.
Mis selle kahe naise vahelist tülika ei põhjustanud,
loodetavasti oskasid kõik
sellest midagi õppida.
Epp Petrone, pealtnägija
–

VASTULAUSE
Tantsukooli Hope juhataja
Tatjana Golubi vastulause
artiklitele «Tantsukooli omanik läks treenerilahkumisest
marru» ja «Nädala skandaal.Printsessi sakutus».
Ma ei ole mitte ühtegi last
eales kutsunud kutsikaks.
Ma armastan ja austan
meie trenni lapsi väga. Mul
on väga kahju, et nad sattusid sellisesse olukorda, kus
nad pidid valima, kelle juures trennis käia ja kelle
poolt olla.
Mina ei otsinud Rita
õpetamismetoodikas vigu,
vaid rõhutasin, et kui ta
asub tööle uues tantsukoolis, siis tuleb teha uued

PIITS
Lõhavere linnamäel on ATV-de
ja autodega palju kurja tehtud.
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UUDISED

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

5,8Valitsus

kinnitas eile 1. aprillist kehtima hakkava riikliku pensioni 2014.
aasta indeksi, mis toob kaasa pensionide tõusu keskmiselt 5,8 protsenti.
Praegu 320 eurot kuus saav pensionär saab sellise tõusuprotsendi juures edaspidi 338 eurot.

Omanik asus
tondilossi
kõpitsema

Ühinemine
tõi auhinna
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Regionaalminister Siim
Kiisler annab täna Tallinnas kätte neli regionaalarengu auhinda, millest
ühe saab Viljandi maavalitsuse arenguosakonna juhataja Kaupo
Kase (pildil).
Kase juhtis 2010. aastast nelja valla ühinemiskomisjoni tööd.Sellega valmistati ette Viiratsi, Saarepeedi, Paistu ja Pärsti valla
liitumist. Möödunud aastal
omavalitsusedühinesidki.
«See liitmine ei olnud
väga keeruline, sest kõik vallad soovisid seda,» ütlesKase ning tunnistas, et samas
oli ka hetki, kui tundus, et
kogu protsess võib luhta
minna. «Tuli siishakata jälle otsast peale rääkima, mis
on asja eesmärk ja milleks
me seda teeme. Samuti tuli
suurt pilti meeldetuletada.»
Kase lisas, et nii mõndagi, millest ühinemise ajal
kõneldi, on praeguseks juba käima läinud. «See ei
ole muidugi ainult minu
töö, vaid kõikide liitumisprotsessiga seotud inimeste panus,» lisas Kase.
Auhinna saab ka Ivika
Nõgel kodanikualgatuse
«Maale elama» eest. Tema
kandidatuuri esitas tollal
Halliste vallavanemana
ametis olnud Andres Rõigas.
«See on esimene suurem ja reaalselt toiminud
kodanikualgatusel põhinev
tegevus, millekäigus pöörati tähelepanu keskustest
eemalasuvatele piirkondadele,» põhjendas Rõigas.

«Projektiga suudeti kaasa
mõtlema ja tegutsema panna mitukümmendkogukonda jakoos teistesamasuguste algatustega toodiesile nii
võimalusedkui puudused.»
Samuti pälvib tunnustuse aktsiaselts Mäo Invest,
kes rajas omalkulul7,7kilomeetri pikkuse ja 420 000
eurot maksva elektriliini
Paidest Mäo tööstuskülla.
Tänu sellele saiklaaspakettide valmistaja Saint Gobain Baltiklaas tootmist
laiendada ning pakkuda
tööd veel 42 inimesele.
Preemia saabka osaühing
Aqva Hotels, kes sai valmis
Aqva Hotel & Spauue hotelliosa jakonverentsikeskuse.
Juurdeehitise kasutuselevõtt tõiRakverrekonverentside ja seminaride pidamise ruumid ning kvaliteetse
majutuse lisavõimalused.
Ettevõte on Rakveres ja
Lääne-Virumaal tähtis tööandja jaturismiedendaja.
Auhinnaga tunnustatakse algatusi, mis on panustanud oma piirkonna
arengusse ja aidanud nii
kaasa kogu Eesti konkurentsivõime kasvule.

Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Viljandis Männimäel
mitu aastakümmet
poolikuna seisnud korterelamu juures müttavad mehed ja masinad, aga maja saatus
on veel selgusetu.
Viimatine muutus toimus
aadressil Toome tänav 35
seisvahoone juures mullu sügisel, kui torm seda räsis ja
ehitusmaterjali ka maja kõrvalepillutas.
Nagu ütles Viljandi majandusameti juhataja Reevo
Maidla, edastas linnavalitsus
omanikule ettekirjutuse, et
see ohtlikus seisus hoone
ohutuks muudaks.
Lisaks on raad tema sõnul väljastanud kinnistu
omanikule, osaühingule Lavo Kaubandus projekteerimistingimused hoone rekonstrueerimiseks.
«Mis sealt välja tuleb, se-

da näitab elu,» nentis Maidla. «Eks projekteerimine selgita omaniku huve javajadusi.»
Majandusameti juhataja
lisas, et praegu on käimas
hoone ohutuks muutmise
tööd: katuse ja ülemise korruse mahavõtmine.Ehitusluba saab omanik küsida pärast projekti valmimist.
Lavo Kaubanduse juhatuse liige Raivo Riisa oli eile
ise hoone juures töödel
abiks. Ta selgitas, et praegu
on käsil katuse ja ülemise
korruse eemaldamine, kuid
mis edasi saab, on veellahtine. Praegu käsil olevad tööd
algasid mõninädal tagasi.
Riisa käis välja mõtte, et
hoonest võiks saada 24 korteriga elamu, aga võib-ollalangeb otsus hoopis kogu kupatuse lammutamisekasuks.
Ta lisas, et omal ajal sai
liiga suur maja ehitatud ning
nüüdoleksmõttekas see väiksemaks ümberkohandada.
Millal hoone saatus selgub, omanik öeldaei osanud.

Kui mullu korraldati Sakala keskuses vaid moe-ja ilupäev, siis tänavu on sellele liidetud varemalt KarksiNuias toimunud «Noore moelooja» võistlus. Tänavu näeb laval 11 kollektsiooni.
ELMO RIIG

TRENDID

Sakala keskusesse
jõuavad ilu ja mood
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Laupäev toob Sakala
keskusesse moe-ja ilupäeva, mille sisse mahub ka Karksi-Nuia
noortekeskuselt üle võetud konkurss «Noor
moelooja».
Moeetendus tuleb kolmes vanuserühmas. Mõõtu võtavad
IV–VI, VII–IX ja X–XII klassi
õpilased. Lavale jõuab 11 kollektsiooni.
Avatud oli ka I–III klassi
moevõistlus, kuid sinna seekord keegi endkirja ei pannud.
«Varemosalesid selles vanuseastmes enamasti Kitzbergi
gümnaasiumi lapsed, keda siis
vanemadvõi õpetajad aitasid,»
tähendas noortekeskuse noorsootöökoordinaator MartSaar
jalisas, et nüüd onkollektsioonid teinud õpilased ise.
Noori modelle ja disainereid tuleb kokku üle maakon-

na, näiteks Viljandi Jakobsoni,
Kesklinna ja Paalalinna koolist, Heimtalist, Holstrest ja
Mõisaküla noortetoast.

Ligi kümme tundi ilu
«Vanema vanuserühma päästsid välja kaks Viljandi gümnaasiumi moeloojat,» lisas Mart
Saar.
Konkursile annavad jumet
kolm üllatusesinejat. Üks neist,
kes omakollektsiooninoortele
inspiratsiooniks lavale toob, on
Tallinnamoekunstnik Marilin
Sikkal.
«Noor moelooja» on lisatud
moe-ja ilupäevale. Viljandi

avatud noortetehas ning tantsu-ja moekoolFace korraldasid seda esimest korda eelmisel aastal.
«See tuleb päris pikk päev
kella 12-st kuni õhtul üheksani,» sõnas Saar.
Sel ajal on Sakalakeskuses
avatud õpitoad, mida juhendavad Marilin Sikkal ja juuksur
Lauri Pedaja. «Teda ajasin juba eelmiselaastal taga,» lausus

Mart Saar Pedaja kohta. «Siis
ta ei saanud tulla, aga nüüd on
olemas ja räägib trendidest
soengumaailmas.»
Kohale tulnud ilusalongi
meistritelt saab nõu küsida ja
lasta neil end ilusaks teha.
«Tehnikud on eelkõige mõeldud nendele, kes kollektsioonidega osalevad, aga tullavõivad
ka teised,» täpsustas Saar.

Mood hiilis maakonda
Sel aastal on Viljandimaal olnud juba nii mõnigi moeetendus. Nii on oma disaineri-ja
modellioskusi näidanud Viljandi põhikoolide õpilased ja
Viljandi vallanoored.

«See oligi «Noore moelooja» ärgitus,» selgitas MartSaar.
«Ma ju õhutasinteisi piirkondi
sama tegema. Näiteks Viljandi
vallast tulid nüüd edasi Heimtali jaHolstre, aga Paistu ja teised kadusid ära.»
Sedaviisi valiti juba varem
välja piirkondade paremad ja
«Noorel moeloojal» ei tulnud
osalejate uputust.

Toome tänava poolik hoone muudetakse linnavalitsuse käsul ohutumaks. Ühtlasi tähendab see ülemise korruse eemaldamist. ELMO RIIG

Toidupank kogub
nädalavahetusel annetusi
15. ja 16. märtsil saab Viljandis annetada toiduaineid
maakonna puudust kannatavatele ja suurtele peredele.
Toidupanga
kohaliku
eestvedaja Ülle Soolo sõnul
võtavad vabatahtlikudtoiduaineid Viljandi Maksimarketis vastu laupäeval ja pühapäeval kella 12–18.
Ka varem on Maksimarketis toiduaineid kogutud
ning siis on toidupangal läinud väga hästi. «Detsembris
olime Centrumi Selveris ja
Uku keskuse Rimis. Hea on
aeg-ajalt poodi vahetada, sest
inimesed tüdinevadära, kui

me samades poodides oleme,» tõdesSoolo.

Eelmistelkogumispäevadel on olnud raskusi vabatahtlike kokkusaamisega: inimesed panid end küll kirja,
kuid kohale ei tulnud. Sel
korral on kohad enam-vähem
täis, aga kui keegi soovib liituda, saabseda veelteha.
Eelmisel korral korjati
toiduaineid kolmel päeval
ning siis saadi 2200 ühikut toitu. «Maakonna peale läheb
kuus välja 160–180pakki toitu. Keskeltläbi kaalub üks
pakk 15kilo,kuid suurematele peredele onka 20-kiloseid
pakke,» nentisSoolo.
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Erakonnakaaslased
kiidavad kandidaati
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Rääkides sotsiaalminister
Taavi Rõivase võimalikust
tõusust Eesti järgmiseks valitsusjuhiks, kinnitavad Viljandimaaltriigikokku valitud
reformierakondlased Kalle
Jents ja Peep Aru, et Rõivas
onsitke ja iseseisva mõtlemisega poliitik.
Pärast seda, kui pealinnas peetavatel võimuläbirääkimistel seni peaministrikandidaadina esinenud Siim
Kallas oli ootamatult teatanud oma loobumisest ning
partei järgmise võimaliku
kandidaadina välja käinud
34-aastase TaaviRõivase, vallandusinterneti sotsiaalvõrgustikes negatiivsete arvamuste tulv. Peamine, mida
Rõivaseleette heidetakse, on
see, et ta pole noore mehena
suutnudend Eesti poliitikas
veelpiisavalt tõestada.
Vastandlikest meeleoludest tummist olukorda kommenteerides avaldas Kalle
Jents esmalt kahetsust, et
plaan SiimKallas Stenbocki
majja tagasi tuua liiva jooksis.
«See oli meile kõigile üllatus, et mitteöeldaehmatus.
Sama suuri kogemusi ei ole
Eestis ühelgi teiselpoliitikul.
Piltlikult öeldes on ta ainus
Eesti poliitik, kes võiks Vladimir Putiniga sina peal olla,» rääkis ta.
Samas avaldas Jents
veendumust, et ka Taavi Rõivas oleks valitsuse eesotsas
hea mees. «Minu meelest on
tema ainus nõrkus see, et ta
näeb välja noorem, kui ta tegelikult on. Sisemuses on ta
kogenud jakindlameelne inimene,» sõnas Jents.
Peep Aru omakorda meenutas, et Rõivas juhtis kõige
pingelisemal majanduslanguse perioodil parlamendi
rahanduskomisjonining pälvis selles rollis kolleegidelt
palju tunnustust. «Kuulusin
samasse komisjoni ja võin
kinnitada, etta suudab hästi
juhi rolli täita, sest oskab
kuulata ja süveneda.»
Suuretõenäosusega varsti riigikogus opositsionääri
toolile istuv praegune põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder jäi Taavi Rõivasest kui võimalikust peaministrist rääkides kidakeel-

LIIS TREIMANN (POSTIMEES)

Pärast senise peaministrikandidaadi ootamatut taandumist
pakkus Reformierakond järgmisena välja Taavi Rõivase.

ARVAMUS

Peep

Aru
riigikogu
liige
Kuidas saabkeegi nimetada tundmatuks poliitikut, kes ühenavähestest
kogus eelmistel riigikogu
valimistel isikumandaadi jagu hääli? Olen näinud sellepoisi kasvamist
ligi kümme aastat ja võin
rahuliku südamega kinnitada, et ta on suure töövõimega, tähelepanelik
ning iseseisvalt mõtlev
poliitik. Selles mehes
peitub tõsine poliitik. Ta
saaks peaministrina hakkama küll.

seks, öeldes vaid, et pole seni püüdnud sellise stsenaariumirealiseerumist ette kujutada.Küll aga möönis Seeder, et sotsiaalministrina
suutis Rõivas end oma haldusala teemadega kiiresti
kurssi viia ning paistis silma
aktiivse sõnavõtjana.
Kõik kolm poliitikut avaldasid arvamust, et kui praegu Reformierakonna ja SotsiaaldemokraatlikuErakonna vahelpeetavatesse võimukõnelustesse ei lõiku mõnd
järgmistsuurt üllatust, nimetab president Rõivase peagi
ametlikultpeaministrikandidaadiks.

Lapsed sõbrustasid veega
Eile oli Karksi-Nuias Kitzbergi gümnaasiumi ujulas
veeohutus-ja ujumispäev
«Veega sõber», kus II–IV
klassi lapsed saidteadmisi ja
praktilisi oskusi. Muu hulgas
oli kavas märgiujumine, kus
rüblikud pidid ühe või teise

aumärgi saamiseks täitma
vees mingi ülesande.
Päästeameti ja Eesti ujumisliidu eestvedamisel aset
leidnud päeval õpetas teiste
seas lapsi vees ohutultkäituma endine tippujuja TriinAljand. (Sakala)

ATV-dega on püstloodis nõlvast üles sõidetud ja teisest ülijärsust kohast laskutud, järele on jäänud aga inetud jäljed.

×
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ATV-ga kihutajad rikuvad
Lõhavere linnamäe nõlvu
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Kuulsa ajalooga Lõhavere linnamäe nõlvad on
rattajälgedest armilised.
«Läinud nädalavahetusel on
siin jälle autodega möllatud,»
nentis kolmapäeval paika üle
vaadates riigimetsa majandamise keskuse (RMK) EdelaEesti piirkonna külastusjuht
Ly Laanemets nördinult.

Keelavad sildid ei pea
Muinaseestlasteühe tähtsama
linnuse juurde viiva tee lõpus
on parkimisplats ja infotahvlilt
võib muu hulgas lugeda, et
mootorsõidukitega edasisõit on
keelatud. Otseteed tõkestavad
maasse surutud postid ja suured kivid, kuid sellesthoolimata leidub neid, kes edasi sõidavad.
Varem tõkestas teed lukuga
tõkkepuu, aga seegiei pidanud
lukk murti aeg-ajalt lahti.
Viis aastat tagasi, kui RMK
parkimisplatsile lõkkekoha rajas, jäi linnamäealla lõkkekoha juurde pidutsema sõitjaid
märgatavalt vähemaks.
«Sügisel lõhuti aga parkimisplatsil oleva lõkkekoha metallistküttekeha tõenäoliselt
põletati sellespulberkustutit,»
lausus Laanemets. Vanaküttekeha pole võimaliktaastada ja
RMK on otsustanud kevadel
uue paigaldada.
Ly Laanemetsa andmetel
käib Lõhaveres aastas umbes

15 000 inimest, neist enamik
viie soojema kuu jooksul.«Sel
ajal käib kaks korda nädalas
paika hooldamas meie töötaja,»sõnas ta.
Autodega kihutajaid ja pidutsejaid on tema tähelepaneku järgi rohkem sügisel, kui
kooliaeg algab, jakevadel, kui
koolielu lahedamaks läheb.
«Võibarvata, et nendepidutsejateseas, kes enda järeltprahtiei korista ningrajatiste peal
jõuduproovivad, on palju kohalikeharidusasutuste noori,»
rääkisLaanemets.
Tema hinnangul on tore, et
nooredlooduses grillivad, kuid
seejuures tuleb meeles pidada
igaüheõigusepõhimõtet:kõigil
on õigus looduses vabalt liikuda, kuid ka kohustus enda
ümbrust hoida.

ATV-de omanike ja mootorratturite ohjeldamiseks on
mõeldud panna nõlvale raudposte ja kette. «Aga midasel juhul arvaksid lapsed, kes on
harjunud sealt talvel kelguga
alla tuhisema ning miks peaksime mõne mõtlematu uljaspea pärast rajama niinimetatud kaitsekraave, mis risustavad vaateid ning väärtuslikku
maastikku?» arutles Laane-

gastajaid on siiski ehk üks
protsent kõigist külastajatest
ning õnneks jääbneid iga aastaga vähemaks. «Üldiselt on
inimeste käitumine paranenud ja enamasti leitakse üles
ka prügikastid. Probleemiks
on aga kõikidel objektidel tihedalt maadkattev suitsukonide kiht. Nende korjamine on
nagu lohedega võitlemine,»
rääkis ta.

Külastusjuhi arvates pärinevadnõlvarikkunud sõidukid
lähemast ümbrusest. «Kohalikud elanikud võiksid silmad
lahti hoida ja sellistest paharettidest teadaanda nii meile
kui politseile. Usun, et nemadki on huvitatud maakonna
väärtusliku pärli säilimisest.»
Ly Laanemets lausus, et la-

Plaan viidi varjule

mets.

–

–

II–IV klassi rüblikud said vee kohta kasulikke teadmisi. MARKOSAARM

2

Ly Laanemetsa teebkurvaks asjaolu, et mullu oli jõudu kasutatud Eesti muinaslinnuste plaani peal: selle alus lõhuti ja plaat kangutati lahti.

Halva üllatusena avastas hooldaja läinud suvel, et jõudu on
kasutatud ka linnamäel oleva
Eesti muinaslinnuste plaani
peal: selle alus oli lõhutud ja
plaat lahti kangutatud, nii et
see oli vaid ühte polti pidi rippuma jäänud.Raskest malmist
minematarimiseks
plaadi
oleks vaja läinud kahe mehe
jõudu.
Et edasisi huligaanitsemisi
ära hoida, viidi plaat RMK
hooldaja juurdehoiule.Laanemetsa sõnutsi valatakse kevadel uus alus ja kinnitatakse see
taas korralikult. Jubavarem oli
keegi selle tähise pihta märki
lasknud ning maha jätnud mitu kuuliauku.
Viljandimaa muinsuskaitseinspektori Anne Kivi andmetel paigaldas niisuguseid
Franz Krulli tehasest tellitud
tähiseidEesti muinaslinnustele 1930. aastate keskel kaitseministeerium. Samasugune
plaat on tema sõnutsi ka Viljandis, SaarepeedilNaanu linnusel ja Tarvastu vallas Voorus.
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Randa ei tasu minna
smokingis ja
vastuvõtule trikoos
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Viljandi Kesklinna kooli
eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Alli Lunteri tähelepanekut mööda on netikeel jõudnud küll õpilaste suulisse suhtlusse,
kuid kirjalikes tekstides
seda märgata pole.
Rohkem kui neljakümneaastase staažiga õpetajarõhutab, et
peamine on endale selgeks teha, kuhu millinekõnepruuk sobib.

VÄIKE SÕNASTIK
Sakala püüdis mõned veebislängi väljendid kirjakeelde tõlkida
OMG, p2riselt ka ve?

Kas netikeel jääbainult veebiplatvormi või on ilminguid
selle tulekust
päris ellu, inimeste
omavahelisse vahetusse suhtlusesse?
Praegu tundubküll,
et netikeel on jõudnud õpilaste omavahelisse suulissekeeletarvitusse, kuid
kirjalikes tekstides
seda siiski märgata
pole ja see on hea.
Alli Lunter
Kas nii võib juhtuda, et eri põlvkonnad ei mõista enam üksteist?
Eri põlvkondadel on alati olnud erinev keelekasutus. Selle
määrab aeg, milles nad elavad,
ja keskkond, millel on omakeelevärving. Selge näide on ju
murdekeel, mida noor põlvkond Mulgimaal enamei oska,
kuigi aru veel saab. Seda, et
põlvkonnad teineteistkeelekasutuse pärast enam ei mõista,
vist ei juhtu.

Angerjaid hakatakse
keemiliselt märgistama
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Ma feilisin t2iega.

Kui seni on teadlased
täiskasvanud angerjaid
lipikutega sildistanud,
siis sel kevadel järvedesse lastavad klaasangerjad kannavad
keemilist märgist.

Täiesti random keiss.
Kle, parim pic ever!!!

Alli Lunter, millises seisus
on eesti keel? Kas näete eesti
keelele mingeid ohte või on
see oma loomulikus arengus?
Eesti keel on pisut ohustatud
seisus, inglise keel murrabsisse seal, kus see poleks vajalik.
Ja ometi on see asjade loomulik käik. Iga uuskultuurinähtus
tuleb oma algkeele mõistetega,
näiteks IT-valdkond. Kui aga
omakeelsete sõnade asemel
kasutatakse võõrkeelseid, on
see snobism jaedevus. Praegu
on ülesandeks mugandada
võõrsõnad eesti keelele, seda
enam et meie sõnavara koosneb 85 protsenti laensõnadest.
See on meie keele omapära üldises kultuuriruumis.
Kas noorte netikeel ohustab
teie hinnangul eesti kirjakeelt?
Ohustabküll, sest ei tunta piire.
Netikeel on suulise suhtlemiskeele kirjalik vorm, aga sedaei
teadvustata ning see kantakse
üle tekstidesse, mis peaksid olema normeeritud kirjakeeles.
On vaja selgeks õppida, kuhu
sobib madal ja kuhu kõrgstiil,
nii nagu on vahe, kas minna
randa smokingis ja vastuvõtule
rannakostüümis või vastupidi.

Tulevikus saavad teadlased kogu vajaliku info angerja peast. Ülejäänust võib rahulikult maitsva uhhaakeeta.
ELMO RIIG

Hahaha, lol!

YOLO!

WTF!
AWW...
T2ielik dislike.

2ra hakka siin trollima.
XOXO.

Kui tihti on ette tulnud, et
teie ei mõista, mida mõni õpilane ütles või mõtles?
Seda tulebsageli ette, sest släng
on kõige kiiremini muutuv tasand.Kui aru ei saa, siis küsin,
selgitatakse meelsasti. Õpetajaga suheldes kasutatakse üsna
korrektset keelt. Viimane mõnus elamus oli, kui
käisime vaatamas
etendust
«Netis
sündinud». Sain
teada palju uusi sõnu.
Igal põlvkonnal
on oma kõnekeel,
see ainult rikastab
keelt.
Noored kasutavad
internetis palju lühendeid, et suhtlemist kiiremaks
muuta. Aga tundub, et levinud on ka alternatiivsed väljendid ja sõnad, mis justkui ei
muuda suhtlemistkiiremaks.
Miks neid kasutatakse, kui
suhtlusmugavus ei ole enam
argument?

Suhtlusmugavus on lai mõiste.
Peale selle, et kasutatakse palju lühendeid, sünnibka tõesti
palju alternatiivseid väljendeid.On vana tõde, et uus sära-

valt kujundlik väljend, moes
olevfraas kütkestabkaasa mängima, see on keeleloome omapära. Mitte ainult Johannes
Aavik ja sõnaloome võistlused
pole uuendusi pakkunud igaüks tahab olla originaalne. Ja
mikska mitte,kui see tema keelekasutuskeskkonnas värskust
loob. Kirjakeelde on sellistel
uuendustel esialgu tee tõkestatud. Meil on sellekskeeledokument, õigekeelsussõnaraamat.
–

Mille pärast eesti keele õpetajanakõige rohkem murettunnete?
Kõige rohkem paneb eesti keele õppekavas mõtlema see tendents, mida on märgata 1985.
aastast kuni viimase õppekava
vastuvõtmiseni 2011. aastal.Sel
perioodil on I–XII klassini vähenenud eesti keele tundide
arv viiendiku võrra.Kõige olulisemas õigekirja õppimise vanuses, VII–IX klassis, on ainult
kaks eestikeele tundinädalas.
Emakeele tundidearvel on
kasvanud inglise keele ja ühiskonnaõpetuse tundidearv. Viimane uus õppekava vähendas
gümnaasiumi eestikeele jakirjanduse tunde jälle ühe võrra.
Samal ajal kurdab ülikool, et
üliõpilased ei valda õigekirja.

Järgmised laused pärinevad

Jaan Kaplinski hiljutisest arvamusloost Sirbis. «Ilusti,
hästi saab rääkida keelt vaid
siis, kui ei mõeldareeglitele,
vaid räägitakse tõepoolest
oma keelt, nii nagu tahetakse.» «Ma ei usu, et kellelgi
pääle filoloogide on tarvis teada midagi eesti keele käändkondadest japöördkondadest.» Mida teie arvate sellisest liberaalsest suhtumisest
eesti keelde?
Kaplinski vaatabkeelekasutusele liiga kitsalt, sest ta ei tööta
koolis, tema võib endaleniisuguseid leebusilubada.Käändkondi japöördkondi ei õpetata
koolis enam teabmis ajast. Minul kui eesti keele õpetajal aitavad käänamise japööramise
tüüpkonnad siiski seniajani sõna muutumise iseloomu mõista ja lastele selgitada, eriti astmevahelduslikkuse puhul.
Kaplinski väljendab oma
mõtteidkõnelemise kohta. Kõnekeel jakirjakeel on erinevad
keeled.Kõneldes eimõtleka filoloog reeglitele, kirjutades
küll. Õigekirjareegleid tuleb
koolis õppida, sest normeeritud
kirjakeel on see, mis peab olema kõigile üheselt mõistetav,
eriti teadus-ja tarbetekstides.

Limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalti sõnul saadakse maimude ja ettekasvatatudkalade keemilise märgistamise abil infot nende kasvukiiruse, rännete jaarvukuse kohta. Skandinaavia maades põhjalikult katsetatud
meetod muudab märgistamise jahilisema andmetekogumise senisest tunduvalttõhusamaks.
Angerjate massmärgistamisel kasutatakse Järvalti
selgitust mööda mitmesuguseid keemilisi aineid, enamasti alisariini või strontsiumkloriidi. Kalu vannitatakse enne järve asustamist
ööpäeva jagu vees, kuhu ainet on lisatud. See ladestub
luudes ning on hiljem tuvastatav angerja kuulmekivikestelt ehk otoliitidelt. Selles
loodetakse koostööle kaluritega. «Me kas ostame nende
käest mõned angerjad või
saame kokkuleppele, et kui
nadkonserve teevad, võtavad
enne välised mõõdud ja jätavad pead meile,» kirjeldas
Järvalt.

Ohtu ei kujuta
Sellel kevadel asustatakse
märgistatud klaasangerjaid
Vooremaa järvedesse ja Vagula järve. Võrtsjärve hakatakse neid plaani järgi laskma tuleval aastal. Järve suurusest olenevalt asustatakse
igasse veesilma 25–50 kilogrammi maimusid.

Teadur rõhutas, et kasutatavad ühendid pole inimesele kuidagimoodi kahjulikud ega mõjuta ka angerja
kasvu ja söödavust. Selle kinnitamiseks on tehtud arvukalt uuringuid ja katseid.
Soomes ja Rootsiskasutatakse Järvaltiandmeilkeemilist
massmärgistamist juba mitu

aastat.

«Asustame nii ettekasvatatud kalu kui maime ja et
mingit segadust ei tekiks, kasutame selleks erinevaid aineid,» rääkis teadur ning
nentis, et tegu on ennekõike
tulevikku töötamisega. «Püüki tulevad nad ju alles viie
või kuue aasta pärast, enne
me neid kätte ei saa.»
Edasi on võimalik seire
käigus koguda angerja otoliite ja saada teisi andmeid
kümmekonnal aastal.

Uus on tõhusam
Euroopa komisjoni määru-

sest ja Eesti angerjamajan-

duse tegevuskavast lähtudes
on teadlasedkohustatud hindama angerjate looduslikku
rännet siseveekogudesse
ning nende väljapääsuvõimalusi, sealhulgas ka nendest
veekogudest, kuhu neid on
asustatud.
«Tegevuskava üks oluline
punkt on täiustadaka andmekogumise metoodikat,» sõnas
Järvalt. Keemilist märgistamist, millepõhjal saaks asustatud isendid looduslikult
meie vetesse jõudnutesteristada, on soovitanudkasutada
Euroopa sisevete kalanduse
ja vesiviljeluse nõuandekomitee jarahvusvahelise mereuuringute nõukogu angerjatöörühm.
Projekti rahastab Euroopa kalandusfond ning selle
peaeesmärk on märgistada
keemiliselt kõik meie järvedesse 2014. aastal asustatavad ettekasvatatud angerjad.

Akadeemia korraldab
loomingufestivali
Viljandis algab esmaspäeval

festival «Oma lugu», mis ühendab esinemiste ja tegevuste
kaudu Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia erialadel
õppivaid üliõpilasi.
Üliõpilased toovad kahe
päeva jooksulpublikuni kontserte,teatri-ja tantsuetendusi, komöödiat japalju muud.
Festivali esimeselpäeval
onkavas pärimuskonverents
ja teatritudeng Märt Koigi
püstijalakomöödia. Õhtul an-

nab Silver Sepp sepikojas
kontserdi, esitades oma loomingut nii tavalistelkui omavalmistatud fantaasiapillidel. Õhtu lõpetab metallitu-

dengite ja -õppejõudude tule-ja valgus-show endise leivavabriku hoovis.
«Oma loo» teisel päeval
saabpublik osa muusikaosakonna üliõpilaste eksamite
parimatest paladest ning
tantsutudengite etendustest.
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ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

raamatukogu kodulehel www.

TEATER

raamatukogu.viljandi.ee. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.

Männimäe salongkinos etendub
täna kell 20 monoetendus «Sinised kilesussid jalas». Lisainfo
www.mannimaja.ee. Riia mnt
52d, Viljandi.

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,
–

KINO
Sakala keskuses näidatakse 19.
märtsil kell 18 filmi «Mitte keegi peale sinu». Tallinna tänav 5,

Viljandi.

NÄITUSED

Viljandi.

Viljandi linnaraamatukogu trepi-

Männimäe salongkinos linastub
täna kell 17.30 lastefilm «Rüütel
Rooste». 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.

ÜRITUSED
Sakala keskuses on täna kell
18.30 klubi Ajaratas peoõhtu

ELMO RIIG

Kondase keskuses on vaadata huvikooli eelkooliealiste laste maali-ja joonistuste näitust «Kunsti mäng».
ansambliga Veskikivi. Tallinna
tänav 5, Viljandi.

täna kell 17 Hõbeniidi klubi õhtu. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

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

Klubi Vanad Sõbrad koosviibimine on 15. märtsil kell 15 Eha
tänav 4 Viljandis. Laulu ja pillimänguga rõõmustab meid Ermas. Info telefonil 5564 2090.

Sakala keskuses on täna 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.

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

Karksi vallakultuurikeskuses on

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

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 valla kultuurikeskuse sinises saalis on Eeva-Aet Jänese
maalinäitus «Aspectus II» ja teise korruse fuajees rändnäitus
«Põllumajandusreform». Neid
saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Matilde, Malde, Maldi, Milda,
Milde, Meeta, Meta ja

SIMPLYCLEVER
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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

AINULT KOLM PÄEVA VEEL
AINULT «SAKALA» TELLIJATELE
10.–16. märtsil on kõigil «Sakala» tellijaskonda kuuluvatel isikutel võimalik soodustingimustel osta järgmisi tooteid:

Veeboilerid

VILJANDI-TALLINN-VILJANDI

-10%

5
Hüdrofoorile

5-aastane garantii
Äriklassi kasutatud sülearvutid
võimsa kahetuumalise
protsessoriga ja tarkvaraga

185 €
AINULT

150 €

AJALIGAS
KOHAS

70 aasta

juubeli puhul!

-50%

Katuse paigaldus-ja parandustööd, soodsalt. Tel 5662 2071.

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

Killustiku vedu ja müük. Tel
502 8504.

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

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

SÕIDUKID

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Ohtlike puude
5679 6176.

raie.

Tel

Teeme renoveerimis-ja üldehitustöid. Tel 512 8636.

124 000

km) müüa või vahetadakinnisva-

ra vastu. Tel +3584 0662 7033.

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

Terrasside ja kuuride ehitus. Tel
5626 4115.
Veo-ja tõsteteenus kallurkraanaga, 15 t. Tellimine tel

5819 0293.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

TÖÖ

TEENUSED
Firma teeb betooni-ja fassaaditöid, paigaldab aknaid ja uksi,
renoveerib
kortereid.
Tel
5381 9121.
Halumasin. Tel 5342 8741.
Kaardid ennustavad, 1,09 /min.
Tel 900 1727.

Hooajalise töö saabkasvuhoonepaigaldaja. Töö sobib ka naisele.
CV saata raivo@aiaala.ee.

Pakume töödrehvimeistrile (sõidu-ja veoauto-ning traktorirehvide remont ja vahetus). Täiendava eriväljaõppe võimalus. Tel
502 3259.

OÜ Soledor võtab Halliste puidutööstusse tööle lukksepa-teritaja.
Võimalik osaline tööaeg. Info tel

5340 9311.
Vajame poole kohaga B-kat kaubikujuhti. CV saata vil.kullerid@
gmail.com.

Vajan müügijuhti auto varuosadega tegelevasse firmasse. Soovitavad finantsalased teadmised
ja varasem töökogemus. CV saata aadressil ando.nool@mail.ee.
Viljandi lähedale tallu vajatakse
sulast, ülesanneteks loomade talitamine ja lihtsamad ehitustööd.
Tasu kokkuleppel. Tel 526 8880
või +3584 4937 2517,
margussigma@hot.ee.
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.

OST

24h
internetis
www.sakala.ajaleht.ee
Ostan kasvuhoone. Tel 527 6409.
Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

VILJANDI LINNAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE
AVALIKE SUHETE SPETSIALISTI
Ametikoha täpsem kirjeldus ja nõuded on toodud
Viljandi linna koduleheküljel www.viljandi.ee
rubriigis „Vabad töökohad”
Avaldus koos lisamaterjalidega esitada Viljandi Linnavalitsusele
20. märtsiks 2014 aadressil Linnu 2, Viljandi või e-postil
viljandi@viljandi.ee

Täiendav info avalike suhete ja turismiameti juhatajalt
tel 435 4730, 5340 7943
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

2 a kuivanud.
5816 4973.

Puud,

Tel

MÜÜK

Saunavooder 7,50 /m². Tel
5645 2170, pakkpuit.ee.

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5551 4204.

Kuivad ja märjad küttepuud ning
lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus. Tel 5782 7770.

LOOMAD

Tel

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

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

Ostan lambaid
506 7359.

Tel

Müüa AMC nõude komplekt. Tel
5685 5325.

Müüa noored suurt kasvu kuked.
Tel 5366 8486.

Mälestame endist töökaaslast ja
head sõpra
ANNE KONI
Avaldame kaastunnet lastele peredega, vanematele ja lähedastele.
Halja ja Irina peredega

Südamlik kaastunne omastele

lihaks.

HARALD SAAREMIT

Teatame kurbusega, et on lahkunud meile väga
kallis sugulane vanaonutütar

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Ostan
autoromusid.
5807 1948.

Mälestame

Süütame küünla ja mõtleme sulle...

Avaldame kaastunnet omastele.
Anu ja Juta peredega ning

ASTA ANVELT
–

Samas saab vormistada
«Sakala» tellimuse

Fotod on illustreerivad. Kaupa on piiratud kogus ja pakkumisedkehtivad nädala lõpuni või kuni kaupa jätkub.

KINNISVARA

29. I 1915

Tallinna tn 97, Viljandi
Tel 433 0987
info@rael.ee
www.rael.ee

(kuni 16'' plekkveljele)

Poeg perega

(2006. a,

Kliendikaardi saab
«Sakala»
toimetusest
tööpäeviti kella 9–17

Rehvivahetus ja silla reguleerimine

...

TASUTA kliendikaardi
saavad kõik,
kellel on kehtiv
«Sakala» tellimus

E–R 9–18
Lossi 28
Tel 433 4171

44 €

al

www.sakala.ajaleht.ee

BMW M6

Parim torupuhastusvahend
Flow

E–R 8–18, L 9–14
VILJANDIS
Leola tn 49
Tel 433 0002
505 8394
www.torujyri.ee

Tolmuhooldus

Galina Metus TELLIJALEIGAL
Õnnitleme

€

Maie-Ly

AGO ILVESE

kaotuse puhul.
KÜ Kauge 28

12. III 2014

Avaldame südamlikku kaastunnet vend Jaanile ning kõikidele teistele omastele ja lähedastele.
Lahkunu tuhastatakse. Urni ärasaatmine hiljem Pilistvere kirikus.
Mälestavad perekonnad Peters, Susi ja Puhk.

Mälestame sugulast

HARALD SAAREMIT
Südamlik kaastunne Vaikile ja
Endli perele.

Linda laste peredega

Lahkus meie kallis onu ja vanaLahkus meie kallis ema ja vanaema

LARISSA MÜTT

10. XII 1937 9. III 2014
–

Leinab poeg perega.
Ärasaatmine reedel, 14. märtsil kell
14 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

Ikka mõtetes oled me juures,
sinust mälestus helge ja hea.
Mälestame sügava kurbusega
bridžimängukaaslast

onu

HARALD SAAREM
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Helga, Ants ja Jüri peredega

Mälestame

Mälestame kauaaegset sõpra

ANNE KONI
Avaldame
omastele.

siirast

kaastunnet

Müüa noor, mais poegiv lüpsilehm. Tel 5568 4047.
Äntu Mõis OÜ müüb teisipäeval,
18. märtsil puhtatõulisi Loh-

mann Browni noorkanu (munemise algus mai teisel poolel)
järgmistes Viljandimaa bussipeatustes: kl 7.30 Võhma, 8 Olustvere, 8.30 Suure-Jaani, 9 Vastemõisa, 9.15 Viljandi turg, 10
Ramsi, 10.15 Sultsi, 10.30 Õisu, 10.45 Halliste, 11.15 Mõisaküla, 11.45 Abja-Paluoja, 12.15

Karksi-Nuia, 12.30 Sudiste,
12.45 Kärstna, 13.15 Suislepa,
13.30 Mustla, 14 Holstre, 14.15
Viiratsi, 14.30 Vana-Võidu,
Saarepeedi.
14.45
Tel
327 0206, ringil tel 5664 3113.

TÄNUAVALDUS
Täname südamest kõiki sõpru,
tuttavaid ja sugulasi, kes meie
kalli Venda Torimi mälestust kalliks pidasid ja meile raskel hetkel toeks olid. Eriline tänu Kopra
talule. Omaksed.
Südamlik kaastunne Üllele,
Paavole ja Taavile peredega kalli

LEMBIT NELKE

AGO ILVEST
Georg ja Sirje

kaotuse puhul.

KÜ Männimäe 25 elanikud

Mälestame kallist onutütart

ANNE KONI

Enid perega

Avaldame kaastunnet
vend

Vellole

AGO ILVESE

Südamlik kaastunne omastele.

surma puhul.

Mälestame
ANU RUBINIT
Südamlik kaastunne lähedastele.

Jüri, Toivo ja Sulev

Anne, Juhan, Jaan ja
Tiit peredega ning Helve

Südamlik kaastunne lähedastele

Südamlik kaastunne lähedastele

Lea perega

ÜLO KÖSTI
Langetame pea ja avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Mängusõbrad Järvamaa

bridžiseltsist

Südamlik kaastunne Vaikile abikaasa

HARALD SAAREMI

surma puhul.
Mälestavad Aili ja Maire.

Mälestan head sõpra

LEMBIT NELKE

AGO ILVEST
Sõber Avo

surma puhul.
Viljandi lauatenniseklubi Sakala

BERNHARD VIPI
kaotuse puhul.
KÜ Suur-Kaare 65
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33:32Viljandi

spordikooli käsipallimeeskond pidi kolmapäeval kodusaalis
peetud Eesti meistrivõistluste esiliiga kohtumises
tunnistama meeskonna
TunMan 33:32 paremust.

SPORT

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

TULEKUL
MALE. Homme kell 11 algab
Viljandi Paalalinna koolis
neljas Lev Braschinsky mälestusturniirkiirmales.
SULGPALL. Hommekell 11on
Päri spordihoones maakonna
meistrivõistlused, kus selguvad paremadpaarismängus.
KORVPALL. Homme tuleb
Kesklinna koolis kolm maakonna meistrivõistlustekohtumist:kell 13on vastamisiHansa Ilutulestikud jaPärsti, kell
14.40BC MännimäeKülalistemaja ja Nuia Pop Café ning
kell 16Tõrva Loits ja Paistu.

Pühapäevaks on turniirile kavandatud neli mängu,
mis leiavad aset Viljandi
spordihoones: kell 12 alustavad BC MännimäeKülalistemaja ja Kord Nädalas /
EPOX.ee, kell 13.20AP Mets
ja Anttila, kell 14.40 KolgaJaani ja Hansa Ilutulestikud
ning kell 16 Tõrva Loits ja
Nuia Pop Café.
JALGPALL. Pühapäeval kell
13 kohtuvad Viljandi kunstmuruväljakul Eesti meistrivõistluste esiliiga kolmandas
voorus Viljandi JKTulevik ja
Rakvere JK Tarvas.

a

Spordihoone rändkarikas
jääb Kesklinna kooli
Kurvits

Margit
Viljandimaa spordiliidu juhataja

Viljandimaa koolide teate«Tähelepanu,
võistlusel
start!» antakse välja spordihoonerändkarikas ajast, mil
valmishoone juurdeehitis.

Niisugune traditsioon on
kestnud 13hooaega ning kõik
needaastad on karikas olnud
praeguseks Viljandi Kesklinna kooli nimekandva õppeasutuse valduses. Nii jäi see
ka sel korral.
Tänavu osalesid kombineeritudteatevõistlusel neli
suurt ja kuus väikest kooli.
Suurte koolide võistkonnas
teebkaasa 16 ja väikestekoolide võistkonnas 10 teisekuni viiendaklassi õpilast.
Suurtekoolide arvestuses
võitisKesklinna kool, kes oli
neljast osavõistlusest parim
kolmel. Võidukasse võistkonda kuuluvad Helena Metsmaa, Kiara Oja, Adele Tamberg, Mihkel Leetmaa, Madis
Andreas Raba, Mihkel Rannala, Anabel Sarapuu, KaisaLiisa Väli, Sonja Siimson,
Rasmus Reili, Karl Kask,

Kristjan Niitav, Janeli Alliksaar,Marite Vasar,Anna-Triin
Ježova, Johannes Metsmaa,
Jakob Tamberg, Oliver Ruut,
Keliis Lillemets, Anette
Hantson, Kariliis Kasela, JarmoRandmäe, Margus Soosaar
ja Mihkel Lõpp. Võistkonna
õpetaja on Raina Luhakooder.
Teise koha saavutas August Kitzbergi nimeline gümnaasium ja kolmanda koha
Abja gümnaasium. Neljas oli
Võhma gümnaasium.
Väikestekoolide arvestuses saavutas esimese koha
Kolga-Jaani kooli esindus
koosseisus Hanna Paal, Mariette Tasane, Aivar Rõigas,
Lisanna Laansalu, Ragnar
Liivak, Jasper Tõnisson, Tolores Lomp, Grete RoosojaAari,Laura Tiina Tõnson, Simo Paabut jaKaimar Tamm.
Võistkonna õpetaja on Mare
Vare.
Teiseks tuli Leie ja kolmandaks Halliste kool. Neljas oli Heimtali, viies Paistu
jakuues Kõpu kool.
Koolispordi liidu poolfinaalvõistlusedpeetakse 3. aprillil Viljandi spordihoones.

Viljandi Kesklinna kooli esindus võitis taas maakonna suurte koolide teatevõistluse ja jättisspordihoone rändkarika oma valdusse.

Väikeste koolide vahelise võistluse võitis Kolga-Jaani võistkond.

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

Katrin Kahu (vasakult), Teevi Tuul ja Seila Peek täitsid nii enda kui treener Urve Bergmani rõõmuks ühe oma
eesmärgi: saavutasid Eesti noorte murdmaasuusatamise meistrivõistluste teatesõidus medali.
ERAKOGU

SUUSATAMINE

Kanged tüdrukud
tegid unistuse teoks
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Kord Eesti noorte meistrivõistluste autasustamist kõrvalt vaadates
võtsid Viljandimaa suusaneiud nõuks, et kolme aasta pärast uhkustavad ka nemad medalitega. Läinud pühapäeval tegid nad oma unistuse teoks.
«Kujutate ette minu ja tüdrukute rõõmu?!» lausus treener
Urve Bergman päev pärast
Eesti noorte meistrivõistlusi,
millel spordiseltsi Põhjakotkas
Viljandi teatesõidunaiskond
hõbemedali saavutas.
Pühapäeval Pärnumaal
Jõulumäe keskuses teatesõidu teisena lõpetanud kolmik
Katrin Kahu, Teevi Tuul ja
Seila Peek jäi võitnud CFC
spordiklubi triolealla ligemale 17 sekundiga, kuid suutis finišisirgel edestada Nõmme
spordiklubi esindust.
Nagu kogenud juhendaja
Urve Bergman ütles, ei teinud
ametnikud Viljandimaa neidudel unistuse täitmist sugugi
kergeks. Nimelt liidetitreenerite nõukogu otsusega meistrivõistluste teatesõitudel 18-ja
20-aastaste vanusegrupp.
«Selline uudis valmistas

kohutavalt pettumust,» tunnistas treener. «Katrin jaTeevi on
16-aastasedjaSeila 18-aastane.
Kolm aastat rihtisid nad juunioride teatesõidu medalit ja
nüüd, mil õige hetk käes on,
võetakse see võimalus neilt
ära!»
Viljandimaa tüdrukutest
vanim, viimast vahetust sõitnud SeilaPeek nentis samuti,
et selline asjade kulg ei jätnud
neile just suuri lootusi.
«Aga õnneks läks,» lausus
ta. «Kui mina startisin, lahutas
meid medalist paarkümmend
sekundit. Ega ma ise ka uskunud, et suudankolmekilomeetriga sellise vahe tagasi sõita.»
Teist aastat Audentese
spordigümnaasiumis õppiv ja
Otepääl harjutav SeilaPeek tõdes, et selle ajaga on ta teinud
suure arenguhüppe. «Poleka
ime:Otepääl on suurepärased
treeningutingimused,» kiitis

Ühisstardist
klassikasõidus
tuli kaks
medalit

ta.

päeval noorte meistrivõistlustel, pühapäeval olid teatesõidud ja esmaspäeval algasid
Otepääl koolinoorte maailmameistrivõistlused. «Kuus päe-

See hooaeg on tal oma sõnul möödunud superhästi.
Päev enne edukat teatesõitu
teenis ta oma järjekordse Eestinoorte meistrivõistlustekulla.
«Tuleb tunnistada, et praegu olen ma hirmus väsinud ja
igatsen üle kõige puhkust, aga
tulebveeleelolev nädalavahetus ära kannatada,» rääkis Seila Peek pärast seda, kui seljataga oli eriti tihe aeg: läinud
reedel startis ta Eesti täiskasvanute sprindivõistlusel, lau-

Eelmisel laupäeval jagati Pärnumaal Jõulumäel Eesti noorte
suusahooaja viimased individuaaldistantsi medalid. Kavas
olnud ühisstardist klassikalise
tehnika sõidus võitis viljandimaalastest ainsa kuldmedali
Seila Peek juunioride mõõduvõtul. M-14 klassis lõpetas Oliver
Pikkor võistluse pronksmedaliga.
Viljandimaa noortest mahutasid end esikümnesse veel
Mihkel Muri klassis M-14 viiendana, Jüri Uha klassis M-18
üheksandana ja Kertu Kumm
klassis N-14 kümnendana.

va järjest võistlusi!»
Juba homme osaleb Seila
Peek koos Teevi Tuulega Jõulumäel Eesti täiskasvanute

sprinditeatesõidul japühapäeval panevad noorte meistrivõistluste teatesõidu hõbemedalistid end proovile täiskasvanute seas. Sealt on Seila Peegi
sõnul aga juba väga raske medalitloota.

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 8704
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 10. III 1879
Kõrgemast seisusesteestla-

sed on enamistetäiestekas
Sakslasteks ehk Wenelasteks läinud, kuidas päewaline läbikäimine ja koosolemine suures jaawalikus
seltsielus sedakorda saatnud. Nemad on seeüle oma
rahwast äraunustanud, ehk
kui weel mälestust on, siis
mõlgub endine aeg meeles,
ehk ka mõnikohaline olek
linnades, nagu Tallinnas,
kus hiljuti rahwuslik elu
Eestlastekeskel weel wäga
madalas seisis ja, tänu
«Ristirahwa pühapäewa lehele» praegu weelkammitsas edasi nihkub.

