Esimest korda oleks viljandlaseltekkinud võimalusrongiga näiteks pealinnas
teatriskäia.
MARKO SUURMÄGI,
peatoimetaja asetäitja

Sakala
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Viljandi maakonna päevaleht

Laval oled teineinimene ja sel teisel
ei ole sinu valusid.
PEETER JÜRGENS, näitleja

LK 7

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

Pikk jälitamine paljastas

Mida pakuvad
Viljandimaa ujulad?

Politsei aastatepikkune töö ühe Viljandi lähedal elava pedofiili tabamiseks kandis vilja ning paar nädalat tagasi saadeti see
54-aastane mees laste ärakasutamise eest
neljaks aastaks trellide taha.
LK 5

Hiljuti Abja-Paluojal avatud ujula kasvatas Viljandimaal tegutsevate ujulate
arvu kolmele. Mille poolest need erinevad?

pedofiili

LK 8

KOOLIVÕRK

Lapsevanemad
tahavad kohtuga
reformi ära hoida
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Tääksi, Sürgavere ja Kildu kooli laste vanemad,
kes pole rahul Suure-

Jaani valla koolireformi
kavaga, otsustasid oma
õiguste kaitseks kohtust
abi otsida.
«Tegelikult hea meelega ei
pöörduks kohtusse, aga kui
kokkulepet ei saavuta, siis tuleb seda teha,» selgitas Sürgavere lasteaia-põhikooli hoolekogu liige Vahur Vingisaar.
Viimasekahe nädala jooksul on lapsevanemad koosolekuteks kokku saanud nii Tääksi, Sürgavere kuiKildu koolis.

Lahendused on
täiesti olemas,
aga et need on
keerulised, pole
nendegategel-

Vahur Vingisaare sõnul valla ja koolivõrgu arengukavas
niisugustest muudatustest juttu eiole. «Sellisedsuured otsused peaks olemakooskõlas valla jakoolivõrgu arengukavaga.
Praegusel juhul eiole see nii,»
lausus Vingisaar.
Lisaks pole tema sõnul analüüsitud, kuhu inimesed selle
otsuse mõjul liikuma hakkavad.Kildult, Vastemõisast, Sürgaverest, Tääksist ja Üldelt
hakkab tema väitelenamik lapsi käima Viljandis.
«Praegu on Viljandi koolid
tänu sellele Suure-Jaani otsusele avaldusi täis. See tähendab seda, et inimesed peavad
hakkama skeemitama ja end
Viljandisse sisse kirjutama, et
sinnakooli saada,» rääkis Vingisaar.

Suure-Jaani vallavanem
TõnuAavasalu ütlesmõjuanalüüsi tegematajätmise väidet
kommenteerides, et eelmisel
aastal loodi selleks töörühm,
millesse kuulusid oma valdkonna spetsialistid. «Ettepanekud tehti, analüüs tehti.Arengukavas on öeldud, et kui koolide õpilaste arv jääballa kriitilise piiri ja seda oli isegi
väiksemaks viidud tuleb asjaga tegelda.Me olemekõik vajalikudetapid läbinud,» kinnitas vallavanem.
Ohtu, et Suure-Jaani vald
õpilastest Viljandisse tühjaks
jookseb,ei tasu Aavasalu sõnul
väga traagiliselt võtta. «Me ei
saa silmas pidada ainult raha,
peame vaatama ka lapse arengut.Kui Viljandis antakse head
haridust, siis milles on küsimus?Las nad lähevad Viljandisse ja õpivad seal. Selles
mõttes onkõik üks ja seesama
Eestimaa,» kõneles ta.
Vahur Vingisaare väitel on
viimased arengud olnud ülikiired ning kuigi lapsevanemaid
on arutellu kaasatud, ei ole
vald nende ettepanekuid arvesse võtnud.
Tema hinnangul võiksid
kolm kooli IT-lahendusi appi
–

dud.
VAHUR VINGISAAR,
Sürgavere lasteaiapõhikooli hoolekogu liige
«Kõik kolm kogukonda
koos hakkavad oma asja ajama,» ütles Vingisaar, kes lapsevanemaid esindab. Otsus kohtuteed alustada on tema sõnul
üksmeelselt tehtud.

Sunnitud skeemitama
Vallavolikogu 27. veebruari otsuse kohaselt moodustatakse
augustiks Kildu, Sürgavere ja
Tääksi põhikoolist ning SuureJaani gümnaasiumipõhikooliosast uus põhikool. Kolmest
väikesestkoolist saavad SuureJaani valla ühtse põhikooli
kuueklassilised õppekohad.

–,

võttes jätkataüheksaklassilisena. Valla juhtkondpeaks hakkama pingutama selle nimel, et
inimesedvalda tagasi tuleksid,
ning siis oleks võimalikraske
periood üleelada.
«Lahendused on täiestiolemas, aga et need on keerulised,
pole nendega tegeldud.Liitmine oli probleemile praegu kõige lihtsam lahendus,» nentis
Vingisaar.
Ehkki vald ütleb, et ei pane
koole kinni, võib lapsevanemate esindaja sõnul arvata, et
varsti on koolid juba kolmeklassilised ning viie aasta
pärast üldse kadunud.

Ostame
metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.
E-post apmets@apmets.ee

ILM

4°
Täna on pilves ilm. Sajab
lörtsi ja vihma. Tuul
pöördub loodesse ja põh-

Otsus ei andnud oodata
«Ma saan aru sellest pettumusest, mida tundis inimene, kes
tuli viimaselhetkel ja soovis, et
asjad lükataks edasi,» nentis
Tõnu Aavasalu, viidatesVahur
Vingisaare sõnavõtule 27. veebruari vallavolikogu istungil vahetult enne koolireformi otsuse vastuvõtmist.
Vallavanema sõnuleiolnud
võimalikneid muudatusiedasi
lükata.«Meil on graafik, millal
on juhtidekonkurss, millal nimekonkurss ja õpetajate konkurss,» loetles ta. Etkõik need
teoksteha jasügisel Suure-Jaanis uuskoolavada, oli volikogul
viimaneaeg otsusvastu võtta.
Aavasalu leidis, et kohtuteedplaanivad inimesedeiole
endale selgeks teinud, mida
loodavkool võimaldab.Kohtuasi, milleühel poolel oleks vallavalitsus ja teisel pool kogukonna esindajad, on Aavasalu
sõnul kõige viimane variant.
«Muloli Sürgavere koosolekul tunne, et lihtsalt tahetipildile saada janäidata, et ollakse valmis ka kohtusse minema,» sõnas ta.
Samas on kohtusseminek
Aavasalu ütlemist möödaloogiline samm. «Inimesedseisavad oma õiguste eest, aga jääb
küsimus, kas me seisame ka
arengu eest.»

ja ning puhub kiirusega

8–13 meetrit sekundis.
Sooja on 1–4kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
6.34 jaloojub kell 18.20.

VILJANDIS
Mälestusturniir
Täna kell 11algab
Paalalinnakoolis Lev
Braschinsky neljas mälestusturniirkiirmales.

Esietendus
Täna kell 17esietendub
Ugalas Üllar Saaremäe
lavastatud Tom Stoppardi
kriminaalkomöödia «Rosencrantz ja Guildenstern
on surnud».

Moe-ja ilupäev
Täna kell 18algab Sakala
keskuses noorte moeloojate konkurss.

PEETER KÜMMEL

Nelja kooli liitmine viib kogukonna esindajad ja vallavalitsusekohtusse.
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TITAAN
«Eesti keel on pisut ohustatud seisus, inglise keel murrab sisse seal, kus see poleks vajalik. Ja ometi on see asjade loomulikkäik.»
Viljandi Kesklinna kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Alli Lunter
(Sakala, 14. märts)

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

VABA MÕTE

Nädala foto. Veega sõbraks

52 kilomeetrit
uue võimaluseni
Kui

Elron uuterongidega liinile tulemist ette valmistas ja
esimestkorda oma sõiduplaane
esitles, rõõmustas mind kõige rohkem, et üks rong pidi Tallinnast
väljuma hakkama umbes kell 22.30
ja jõudma Viljandisse kahe tunniga.See tundusvärskeima ideena:
esimestkorda oleks viljandlasel
tekkinud võimalus rongiga näiteks
pealinnas teatris käia.
Paraku oli 1. jaanuariks sõiduplaanist kadunud hilisõhtunevälMarko Suurmägi
jumine jakiirrongi sõiduaeg oli
jällekahest tunnistpikemaks vepeatoimetaja asetäitja
ninud.Hiliseimaks võimaluseks
pealinnast koju saada jäi endiselt
kell 20.30 väljuv buss, mis käib läbi
Esimest
ka Paidest ja Türilt, ning rongiga kakorda
helinna vahel sõitmiseaeg muutus
taas samasuguseks, kui on bussiga.
oleks vilSel nädalal tõi Elron välja plaajandlasel
nid, mille järgi hakkavad rongid
sõitma alates 1. juunist.Kahe tunnitekkinud
ga Viljandi ja Tallinna vahel liikuv
võimalus
rong on nüüd jälletagasi, kuid hilisõhtust väljumist ei ole. Õigemini on, rongiga
kuid pealinnast kell 22.20 liikuma
näiteks
hakkav rong lõpetab sõidukaks mipealinnutit enne keskööd Türil, 52 kilomeetrit enne Viljandit.
nas teatris
Veenvat põhjendust, miks see ei
käia.
võiks edasi Viljandisse sõita, pole
ma kuulnud. Jutt sellest, et sõitjaid
ei jätku ja Türil on rong tühi, pole
jutõsiseltvõetav, sest mitte keegi ei
tea, kas viljandlased tahaksid hilisõhtuti ühistranspordiga Tallinnast
koju saada neile pole juvarem
sellist võimalustantud. Ja Türil valgub rong loomulikult tühjaks see
on ju lõpp-peatus. Oleks ju ülimalt
kummaline, kui paarkümmend inimest, kes tahaksid edasi sõita, jääksid vagunitesse istuma.
–

–

Elron
spekulatsiooni, et ennustamaon nimetanudalusetuks

tust sõitjate arvust suurem prob-

leem on rongifirma töökorraldus.
Ettevõtte esindaja kinnitusel ei pane muretsema see, et Türilt edasi
sõitmisekorral pikeneks rongipersonali tööaeg ja suureneks ettevõttepalgakulu. Samuti polevat raskusi Viljandis personali majutamisega.
Praegune Elroni analüüs põhineb tema enda kell
19.05Tallinnast väljuva rongi ja õhtul pealinnast Viljandipoole tulevatebusside vaatlemisel. Kummalgi
puhul ei saa aga rääkida hilisõhtusest väljumisest. Öine
rong oleks igal juhul variant, mida vähemaltsuvel tasuks katsetada. Ehk oleks tõesti sõitjaid liiga vähe, aga
kolm-nelikuud sedavariantikatsetades jõuaksehk tõeni, midaei saaks pelgalt spekuleerides ümberlükata.
Aasta esimesed kaks kuud on tõestanud, et Elron on
olnud sõitjatele parem kui Edelaraudtee.Esimene
hüsteeria, mis puhkes sellest, et mõnda rongi ei mahtunudinimesed ära, on mööda läinud, firma on äpardustest õigeid järeldusi teinud ja nüüd liiguvad raudteel tõepoolest rongid, kus sõitjatel on mugav.
Kiiruse suurenemist seni veel tunda pole olnud, sest
senisedkaks tundi jakümme minutit,mis kiireimal Viljandist väljuval rongil Tallinna jõudmisekskuluvad, ei
ole bussi või eelmise rongiga võrreldes suur võit. Suvel
aga võtab rong tõenäoliselt ajarekordi endale, kui Balti
jaamastViljandi vaksalisse hakkab jõudmakahe tunniga.
Kui nüüd veel hilisõhtuse rongi Türilt Viljandisse
saaks, võiks öelda, et rong on mugavaim, kiireim ja tihedaima graafikuga ühistranspordivahend, mis viljandlasiTallinna viib.

MARKO SAARM

Kas teie teate, miks eimaksa ujumisvesti kandes pea ees vette hüpata? Neljapäeval Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumi ujulasse
kogunenud II-IVklassi lapsed teavad, sest neile jagati seal korraldatud veeohutus-ja ujumispäeval «Veega sõber» mitmesuguseid
veega seotud teadmisi ja oskusi. Muu hulgasprooviti selga päästevesti ning harjutati hättasattunut veest välja tõmbama.
Kes jäi aga esimeseslauses esitatud küsimuse üle juurdlema, see võtku teadmiseks: peakat eimaksa vestiga hüpata seepärast,
et vesti krae on mõeldud toimimateistpidises asendis ja võib nõndakandjale haiget teha. (Sakala)

NÄDALA PLAAN

NÄDALA NÄGU

Tants uue koha ümber

Tulevane mõisnik

Pole kahtlustki, etrahvusringhäälingu telepunkti asutamine
Viljandisse aitaks siinsetel
uudistel«Aktuaalsekaamera»
künnist ületada ja kultuu-

Mida arvaksite teie, kui kuuleksite, et keegi ehitab pisikesse Lõuna-Eesti külla uut
mõisat? Küllap seda, eträäki-

ripealinna paremini
pildis hoida. See,

mille eest Viljandi
linnapea Ando
Kiviberg võitleb, pole sugugi vähetähtis.
Samas tuleb tõdeda, et

mõtelda,

muudatused,

mis telekaameraga korrespondendipunkti saamiseks
teha plaanitakse,
on üks paras nipitamine. Munitsipaalraa-

dioreporteri töökoht, mille linnavalitsusluuakavatseb, oleks
Eesti mõistes midagi täiesti
uut ja seetõttu ei
maksa
seda
plaani enneaegu maha
teha. Kindlasti tuleb
aga kõigepealt läbi

MARIPU

MIHKEL

mis on sellel kohal
töötava inimese funktsioon ja ülesanded. Praegu
ei tundu selles
vallas täit selgust
olevat.
Karl-Eduard

ja liialdab.Aga kui juttkäiks
Tarvastu valla talunikust
Hindrek Mutsust (pildil),
oleks selline arvamus ekslik:
tema ehitab Võrtsjärve lähedaleKalbusekülla tõepoolest
juugendstiilis puhkemaja.
Ei saa salata, et Mutsu ettevõtmine tundubhullumeelne. Paarikümne voodikohaga
puhkemajja ootab ta tulevikus maksujõulisi kliente, näiteks firmapidude korraldajaid, ning Soome talunikud

olevat tema sõnul selle vastu
juba huvi tundnud. Omaette
küsimus on muidugi, kas võimalikest huvilistest tõepoolest asja saab ning mõis küllalt külastajaid leiab. Risk on
kahtlemata suur.
Tahaks muidugi loota, et
tulevast mõisnikku saadab
edu. Juba seepärast, et kui
niisugune ettevõtmine õnnestub, võib see kannustada ka
teisi ettevõtlikke inimesi Viljandimaal midagi heas mõttes pisut hullumeelsetkorda

saatma.

Karl-Eduard Salumäe

Salumäe

KOMPVEK
Majandusnõunik annab klienditeenindaja stiilis vastuseid: «peab vaatama», «vald hoiab silma peal» ja nii edasi. Väikese valla hästi teenivad ametnikud võiksid ise ka probleemsed valla
teed läbi sõita.
Sirje Risti kommentaar uudisele «Kodutallu pääsemiseni
jääb neli kilomeetrit takistusi»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.

ELMO RIIG

Sakala 3

15. märts 2014

500Kolmapäeval

teatati politseile, et
Abja vallas Põlde külas on sisse
murtud tootmishoonesse ja varastatud sealt 500-liitrine alumiiniumvann, kaks malmist
ahjuust, jahutusseade, vasktorusid ning elektrijuhtmeid.

UUDISED

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

Linnavalitsus
otsib uut
hääletoru
Poolteist aastat tagasi Viljandi
linnavalitsuses avalike suhete
spetsialistina

tööle asunud
Jorma Sepp (pildil) lahkub märtsi lõpul ametist
ning raad otsib
tema asemele
uut inimest.
Sepp põhjendas muudatust veendumusega,
et aeg on elusedasiliikuda.Lisaks tahabta keskendudakommunikatsioonijuhtimise magistritöö kirjutamisele Tartu
ülikoolis.
Linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja
Krista Kulli sõnul loodab ta
Sepa asemele leida tubli, laia
silmaringi ning hea väljendusja kirjutamisoskusega inimese.
Avalike suhete spetsialisti
ülesanne on Viljandi linnavalitsuse javolikogu töö avalikustamine ning ajakirjandusega
suhtlemine. Samuti kuuluvad
tema pädevusse turunduslikud
tegevused, avaliku arvamuse
analüüsimine ning linnavalitsuse infolehe ja kodulehe toimetamine.
Konkursile on osalema
oodatud inimesed, kel on teabe-või suhtekorraldaja või ajakirjaniku haridus või töökogemus. (Sakala)

Autovargus
läks luhta
Neljapäeval teatati politseile,
et öösel on Abja vallas Penuja
külas üritatudärandada päevinäinud sõidukit.
Vargad olid purustanud
Audi 80 juhipoolse akna ning
üritanud autot süütelukujuhtmetest käivitada. Õnneks ei
saanud vargad sellisel moel
mootori käivitamisega hakkama. Sõiduki lõhkumisega tekitatud kahjuks hindas omanik
150 eurot. (Sakala)

w .kel10
W. S. Maugham koomiline draama

RING
Lavastaja ROMAN BASKIN

KIRIK

Ristialune kivi
andis hoiatuse
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eile ennelõunal oli Viljandi Pauluse kiriku idapoolne ots ümbritsetud
punavalgetriibuliste kilelintidega ja nende taga
piidles paar meest katuseserval seisvat risti.

25. märtsil 19:00
Ugala Teatris
Piletid Piletilevis jaPiletimaailmas.

Viljandi bussijaamast
Tallinna Viru väravateni
sõiduautoga

1.59
Giuliet a1.53

2.05

Rong alistab juunis
kahe tunni piiri

«Täna me lihtsalt planeerimeremonti ja hindame, kas
parandamiseks tuleb see alla
võtta või saab üleval teha,»
selgitas Praats.

Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Rongifirma Elron neljapäeval avalikustatud
sõiduplaani järgi hakkab 1. juunist Viljandist Tallinna sõitma
ekspressrong, mis jõuab
pealinna minut vähem
kui kahe tunniga.

Vana häda tekitas uue

Pauluse kirik on valminud
1866.aastal jakapitaalremonti pole sellele kunagi tehtud.
«Meil on olnud küll pisemaid fassaadiremonte, näiteks portaalidel, mis jäävad
lõuna ja põhja poole, aga
need on väiksed asjad javaja

Viljandi–Tallinna
ekspressrongiga

Allikad: Elron, tpilet.ee, maps.google.ee

tama.

Pisiparandus enam ei aita

Kõige kiiremini saab pealinna sõiduautoga.
Ära on toodud sõiduaeg tundides.

Viljandi–Tallinna

Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats rääkis, etnad ootasid tõstukit millega töömees
pidi üles minema ja risti aluseks oleva mõranenud graniittahukatrossidega kindlus-

Mõra ulatub läbiristialuse kivi. «Kas ta tõmmatakserihmadega kinni või tulevad vitsad
peale, aga ta saab igatahesfikseeritud,» rääkis õpetaja ning
lisas, et edasine töö peab olema nädalateküsimus. Ilmselt
tulebkivist augud läbipuurida, tüüblid panna ja enne
veelpragu kinni liimida.
See, et graniidist aluses on
lõhe, avastati alles hiljuti.
Praatsi ütlemistmööda tuleb
kirik aeg-ajalt ikka üle vaadata, sest hoonekatus ja vahelagi on avariiohtlikud.«Eks see
kivi ole ka nüüd jälle üks
märk sellest, et hoonetervikuna vajab fassaadi-ja katuseremonti.»
Restauraator Imre Tael
leidis, et mõranenud kivi on
kogu ehitise juures veelväike
asi.Kiriku altariesises ruumis
on neli suurt sammast, mille
otsas seisabkogu lagi jakatus,
aga nende sammaste otsad on
pehkinud ja lage kandvad
talad otstest mädanenud.
Ristialunekivi ise on Taela sõnul väga korralikult tehtud, aga mõranemine on ahelreaktsioon.
«See kivi on purunenud
täpselt sellesamaeelmisehäda, katuse vajumise tõttu,»
selgitas ta. «Rist toetubkatusele diagonaaltoega, aga see
on nüüd koos katusega allapoole liikunud ning risti kaasa jakivi puruks tõmmanud.»

TRANSPORDIVAHEND

Pauluse kiriku avariilises seisukorras katus on endaga kaasa tõmmanud risti, mille toetuskivisse on vajumisest mõra tekkinud. Eile
sai kukkumisoht rihmade abil ajutiselt kõrvaldatud.
MARKO SAARM

Katus on kõige tähtsam
Kirikute restaureerimiseks
saabraha taotleda muinsuskaitseameti pühakodade programmist, mis jagab riigi tuge
kirikuhoonete ja neis leiduvate
kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Programmi koordinaator
Sille Sombri rääkis, et katuste
korrastamine on täiesti taotlussobilik ning kirikute katused ja avariilised konstruktsioonid ongi eelisõigusega.
Programmi eelarve suurusjärk on Sombri sõnul viimased
neli aastat olnud enam-vähem
sama, jäädes 700 000 euro ligidale. Sel aastal küündis programmilt taotlustega küsitud
summa peaaegu 5 miljonini.
«Hoonete restaureerimi-

seks läheb sellest veidi üle
600 000. Lisaks on näiteks sisustuse restaureerimine ja signalisatsioonid,» täiendas ta.
Esitatud taotlused vaatab
kõigepealt üle muinsuskaitse
komisjon. Edasi uurib ettepanekuid ja taotlusi programmi
juhtiv nõukoda. «Ministeerium
on kinnitanud kriteeriumid,
mille järgi taotlusi hinnatakse,
sest neid on tõesti väga palju,» selgitas Sombri.
Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne
Kivi teadis, et ka Pauluse kirik
on sealt raha küsinud, kuid
pole praegu programmist veel
midagi saanud. Kivi hinnangul
on häda tõsine ja raha on vaja.

oleks kompleksset tööd,» nentis AllanPraats.
Selleks läheb tarvis raha,
entkoguduse liikmeskond on
aastatega kahanenud. Nii on
otsitudka partnereid, kellele
on Pauluse kirik armas.
Õpetaja lisas veel, etkatuseraha saamiseks kirjutavad

nad taotlusepühakodaderiiklikule programmile. «See
peab valmis olema hiljemalt
septembriks,» ütles ta jarääkis, et ilmselt tuleb teha ka
suurem korjandus. Nii saaks
oma rahaga muretseda remondiprojekti ja muinsuskaitse eritingimused.

(Sakala)

See väljub Viljandi raudteejaamast kell 8.41 ning jõuab
Balti jaama kell 10.40.
Viljandi maavalitsuse
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase
sõnutsi hakkab see rong sõitma argipäevadel. Alla kahe
tunni jääv sõiduaeg on suudetud saavutada nii, et rong
peatub ainult suuremates
jaamades. Viljandimaal on
peatus Võhmas.
«Ekspress sõidabkiiresti
ainult tööpäevadel. Laupäeval japühapäeval sõidabaeglanerong,nii nagu praegugi,»
selgitas Kase.
Praegu lähebpäevas Tallinna neli rongi ning tagasi
Viljandisse tulebsama palju.
Uus sõiduplaan selles muudatusi ette ei näe.

Korda tuleb teha
bussiliiklus
Kuigi ekspressrong ei peatu
uue sõiduplaani järgiSürgaveres ja Olustveres, lausus
Suure-Jaani vallavanem TõnuAavasalu, et Viljandist kiiret pealinna jõudmist tuleb
toetada. «Ekspressrongi mõte selles ongi,» nentis Aavasalu. «Meei saa olla oma külas kinni, vaid peame vaatama suuremalt. Mõistan, et
rong täidab oma eesmärki,
ega näe vajadust midagi
nõudma hakata.»
Vallavanema sõnul on
kõige tähtsam teha bussitransport korda nii, et see
rongiliiklust toetaks. «Praegu
on see puudulik,» sõnas ta

ning lisas, et bussinduse parandamiseks on loodud töörühm ja kõneldud maavalitsuse esindajatega.

Sõiduplaane tihti muutma
ei hakata
Rongi, mis jõuaks pealinna
kahe tunniga või kiiremini,
soovis Viljandi maavalitsus
juba eelmiselaastal. Siis see
eiõnnestunud. Jaanuaris tegi maavalitsus Elronile ettepaneku lülitada ekspressrong juunis kehtima hakkavasse sõidugraafikusse. «Me
jäime oma seisukoha juurde,
et Viljandist Tallinna vajame
kiiret liini,» ütles Kaupo Kase.
Küsimusele, kas on lootust, etkõik rongid hakkavad
millalgi pealinna ja tagasi

sõitma vähemkuikahe tunniga, vastas maavalitsuseametnik, et rongi kiiremaks muutumine on seotud Järva-,
Rapla-ja Harjumaa peatustega. «Kõige parematel aegadel soovitakse, etrong teatud
peatustes kindlasti peatuks,
ning see võtab oma aja,» lausus ta.
Kaupo Kase sõnul pole
kartust, et juunis käiku minev ekspressrong mingi aja
pärast maha võetaks. «Kui
Viljandist päevas neli rongi
ei väljuks, tähendaks see, et
sõitjaid üldseei ole. Ma olen
praegu arvamusel, et neli väljumist on optimaalne arv.»
Kui sügisel tuli sõiduplaanidesse muudatusi peaaegu iga nädal, siis viimati
välja kuulutatud plaan peaks
kehtima jääma. «Meil ei ole
kavas sõidugraafikuid pidevalt muutma hakata, sest inimesed hindavad selgust ja
stabiilsust. Samas oleme vajaduse korral paindlikud
ning kui vaja,lisame väljumisi ja pikendame ronge,» selgitas Elroni esindaja.
Nii praeguse kui 1. juunist kehtima hakkava sõiduplaaniga saabtutvudaElroni
kodulehel.
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ASENDUS

Ühe perearsti asemele tuleb
peremeditsiini resident
arsti lubas töötada seni, kuni
tervis lubab.
Pensionipõlve nautima minemise kõrval on teineahvatlus Soome, kuhuka PilleSarapuu tööle suundub.
Viljandi Südalinna tervisekeskuse juhataja, perearst
Henn Sepp ütles, etkuigi praegu pole tema kõrvu jõudnud,et
keegi siinsetest perearstidest
plaaniks lähiajal ära minna,
võib see päevakorda tulla kohe, kui tuleb hea pakkumine.
Sepa sõnul on üks tervisekeskuse tohter käinud aeg-ajalt
Soomesasendamas jakeelt õppimas.
Henn Sepa nimistus on
poolteist tuhatpatsienti, aga ka
paarsada vabakohta. Arsti sõnul poleks probleem, kui lahkunud perearstide nimistute
patsiendid allesjäänud arstide
vahel ära jagataks. Peaaegu
kõikide Viljandimaal töötavate perearstide nimistutes leidub vabu kohti vaid kolmel
on needtäis.
«Kuilinnaelanike arv väheneb ja siia uusi perearste eitule, ongi üks võimalus niimoodi
toimida,» leidisHenn Sepp.
Mai-Liis Meigo ütles, et Viljandispoleks see siiski põhjendatud, sest piirkonnaspole elanike arv drastiliselt muutunud
ning inimeste teenindamiseks
on vaja endiselt 16 arsti.

Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

1. aprillist hakkab Viljandi perearsti Pille Sarapuu nimistuga tööle
viimast aastat peremeditsiini residentuuris õppiv Priit Ginter. Noore
tohtri tulek Viljandisse
pole aprillinali, paraku
on tegemist siiski ajutise
asendusega.
Eri piirkondadesse otsib perearste terviseamet, kes korraldab senise tohtri lahkumise
korral uue arsti leidmiseks
konkursi. Et Tallinnatänava alguses asuvas majas ametis olnud perearstid Riina Tamm ja
Pille Sarapuu otsustasid enam
vähemsamal ajal siin töötamise lõpetada, korraldades selle
märgiks kolleegidele ka ühise
lahkumispeo, tuli terviseametil leida lühikese ajaga kaks
uut arsti, kes nende nimistud
üle võtaks.
Et see ülesanne pole kergete killast, näitavad tulemused.Kahe konkursi peale leidusvaid üks kandideerija seni Järvamaal töötanud perearst Ülle Bürkland. Tema võtabalates veebruarist patsientevastu Riina Tammekabinetis.
Bürkland ütles, et Viljandissetulekpolnud tundmatusse hüppamine, sest ta on siit
pärit. Arsti sõnul on algus läinud kenasti, sest õhkkond on
meeldivalt töine ja kolleegid
toredad. Nüüd ollakse üheskoos noore kolleegi ootuses,
kelleletahetakse ette valmistadavõimalikult pehme maandumine.

–

–

Kuni tervis lubab
Maandujaks on viimast aastat
peremeditsiini residentuuris
õppiv Tartu noormees Priit
Ginter.Tema on terviseameti
määratud ajutine asendaja,
kelle tööaeg kestab esialgu aasta lõpuni. Kui see läbi saab,

Statistika võib olla petlik

Peremeditsiini viimase aasta resident Priit Ginter pole küll veel täieõiguslik perearst, aga ta peaks selleks kõikide eelduste kohaselt saama auSILLE ANNUK (POSTIMEES)
gustis. Terviseamet tahab ka edaspidi julgustada peremeditsiini residente nimistuga tööle hakkama.
korraldatakse järgmise arsti
leidmiseks uus konkurss.
Terviseameti peremeditsiini osakonna peaspetsialist MaiLiis Meigo ütles, et kuna Priit
Ginter oli sellest piirkonnast
huvitatud, saadi temaga konkursiväliselt kokkuleppele. Seda, et Pille Sarapuu ligi kahe
tuhande inimesega nimistu
ülevõtja alles residentuuris
õpib, Meigo probleemiks ei

pea,

sest ajutine asendaja

saaks olla ka üldarst.
Ginterist saab ametlikult
perearst augustis. «Viimase
aasta residendikinnitamine nimistu ajutiseks asendajaks annab noorele arstile võimaluse
tutvuda nimistu patsientidega
ning peremeditsiini residentuuri lõpetamise järel on tal
kergem nimistuga iseseisvalt
töödalustada,» selgitas Meigo.

Kuigi Viljandis läks seekord perearstidele asendajate
leidmisega õnneks, on terviseameti igapäevatöö tagada
üldarstiabi just sellistes piirkondades. Viljandimaast problemaatilisemon Meigo hinnangul näiteks Lääne-Virumaa,
kus konkursid on järjest luhtunud jakuhu ka asendusarstid
minnaei taha.
Viljandis valmistab muret

pigem töötavate perearstide

vanus: 31 tohtrist kaheksa ehk
veerand on üle 62 aasta vanad.
Nendest seitsmega võttis terviseamet umbes kuu aega tagasi telefoniteel ühendust, et
tulevikuplaanide kohta küsida.
Meigo sõnulkinnitasid pensioniealelähenevad arstid, et
sel aastal ei kavatse neist keegi tööga lõpparvet teha. Kuus

Terviseameti registrite ja tegevuslubade büroo juhataja Evi
Lindmäe selgitas, et maakonnast lahkunud arstide kohta
kindlaid andmeid pole. Näha
on vaid see, mitukoduse aadressi järgiViljandimaal elavat
tervishoiutöötajat on tõendi
välja võtnud.Kodune aadress
aga ei tähenda, et nad kõik ka
siin töötanud oleksid. Lisaks
pole teada, kas tervishoiutöötaja läks pärast tõendiväljavõtmist välismaaletööle.
Viimasekümne aasta jooksul on registri järgi Viljandimaalelavatest tervishoiutöötajatest tõendi välja võtnud 16
arsti, kolm ämmaemandat ja 13
õde.

Viljandi gümnaasium noppis
järjekordse ehitusauhinna
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Külvi-ja pikeerimismuld

BIOLAN kasvuturvas

20L

80L

1,15

3,60

Katteloor

Labidas DY Euro

Turbapotid

Lai valik seemneid

Leola 61

0,79

VILJANDI

Lillepotid plastist

E-R 9-19
L
9-16
P

4x6m
4,30

10,90

Alates

0,04

www.magaziin.ee

/magaziin

ArhitektuuribürooSalto pälvis Viljandi gümnaasiumi
hoone eest aasta betoonehitise konkursil esimest korda
välja antud energiatõhususe
eriauhinnaSwedbankilt.
Swedbanki ehitusmaterjalide tööstuse sektori juhi
MatsTootsi sõnulsoovib pank
teadvustada energiatõhususe
kasvavat tähtsust ning kasvatadasellel teemalteadlikkust.
«Energiatõhusus nõuab
kompleksset lähenemist ja
planeerimist jubaprojekti algfaasis,» rääkis Toots. «Energiasäästlikud lahendusedloovad kindlasti väärtust, mis
võikskäiakaasas iga tänapäevase funktsionaalse ehitisega.
Energiatõhusus ei puuduta ju

ainult hoone kasutajaid, vaid

kõiki, kes energiat tarbivad ja
selle eest maksavad.»
Toots lisas, et Viljandi

gümnaasiumi puhul väärib
esiletõstmist see, et on leitud
hea lahendus nii kunstilises,
muinsuskaitselises kui ka
energiasäästu mõttes. «Inspireeriv koolihoone mõjutab
suure hulga inimeste elusid
jasedarõõmsamaks positiivne eeskuju teeb,» lausus ta.
Aasta betoonehitiseks
tunnistati Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine. See
on Eesti võimsaim ristmikulahendus, mis loob eeldused,
et Ülemiste võiks kujuneda
Tallinna jaEesti tähtsaimaks
transpordisõlmeks. (Sakala)
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Politsei järjekindel töö viis
pedofiili lõpuks trellide taha
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Korrakaitsjate aastatepikkune töö ühe Viljandi lähedal elava pedofiili
tabamiseks kandis vilja
ning paar nädalat tagasi saadeti too laste seksuaalse ärakasutamise
ja lapsporno valmistamise eest neljaks aastaks
trellide taha.
Pisikese Saareküla mõnikümmend elanikku, nüüdseks Eesti kaardilt kadunud Viiratsi
valla sotsiaaltöötajad japolitseinikud kahtlustasid 54-aastast Sulev Treimanni nendes
jubedates tegudes juba ammu. Paraku kulus tõendite
leidmiseks aastaid ning selle
aja jooksul jõudis Treimann
liiga teha vähemaltviiele lapsele.
Tema kahtlustamiseks oli
põhjust, sest politsei andmetel
oli teda juba varemgi sama teo
eest süüdi mõistetud ning laste ahistamise eest on ta ka vangis istunud. See oli enam kui
kümne aasta eest, kui Treimann töötas Suure-Jaaniümbruses taksojuhina.

Võttis enda juurde poisse
Pärast vanglast vabanemistkolis SulevTreimann Suure-Jaani vallastViiratsi valda. Ta sai
endale tühjana seisnudSaareküla koolimaja ning ehitasselle endale koduks. Pedofiilia
kahtlusega ilmus Treimannpolitsei vaatevälja taas 2007. aastal, kui tema juurde asus elama
13-aastane poiss. Bussijuhiametit pidav Treimannrääkis
2009. aastal Postimehele, et
nooruk tahtis tema juurde kolida, sest tema naabervallas
elav ema on joodik.
Külaelanikud ja Viiratsi
valla sotsiaaltöötajad muutusid ärevaks, kuid tõendadanad
midagi ei suutnud. Saareküla
praeguse külavanema Kadri
Vollmannisõnul Treimannkülaellu ei sulandunud ning temaga suheldi vähe. Nüüdseks
tõeks osutunud kahtlustuste
tõttu ei tahetudtema peale isegi mõelda.
Treimanni juureshakkasid
tihedaltkäimaka nooruki kaks
venda, kellest üks oli 15-jateine 11-aastane. 2009. aastal oli
Treimanni uurimiseks alustatud isegi kriminaalasi, kuid tema kodu läbiotsimine ei andnud politseinikele midagi, mille eest saanuks tedakohtu ette
viia.
Äravõetud kolme arvutit
uuriti politseis seitse kuud. Arvutites seksuaalse alatooniga
fotosid või filme eiolnud ning
selleks ajaks jubanoormeheikka jõudnud poisid rääkisid
Treimannist kui maailmaparimast isast.
Politseile ei andnud kahtlusaluse käitumine aga rahu
ning tema jälgimist ja tema tegude tõendamiseks vajalike
materjalide kogumist jätkati.

Kohtusse
jõuab vaid
jäämäe tipp
Politsei hinnangul jõuab kõigist
pedofiiliajuhtumitest kohtusse
vaid väike osa, sest selliste kuritegude tõendamine sõltub väga palju ohvritest.
«Võib öelda, et juhtumid,
mis politseiuurimisse jõuavad,
on ilmselt vaid jäämäe tipp,
sest paljuski sõltub avastamine
kannatanutest ehk siis sellest,
kas nad julgevad abi saamiseks
politsei või sotsiaaltöötaja poole
pöörduda,» nentisLõuna prefektuuri lastekaitsetalituse juht
Liia Kilp.
Tema sõnul häbeneb mõni
ohver juhtunut niivõrd, et jätab
selle enda teada. «Kindlasti tuleks politseisse pöörduda, vastasel juhul toimetab kurjategija
süüdimatult edasi ja lisandub
uusi ohvreid,» ütles Kilp.
Lisaks kannatanutele saab
politsei selliste juhtumite kohta
infot koolidest, lastekaitsetöötajatelt ja tähelepanelikelt kodanikelt. Osalt takistab pedofiiliajuhtumite politseisse jõudmist
asjaolu, et last ei usuta, sest
enamasti on kuriteo toimepanija pealtnäha meeldiv inimene.
«See ongi aga pedofiilide
puhul tüüpiline, et oma tutvusringkonnas on nad teada kui lugupeetud ja sümpaatsed inimesed. Keegi ei suuda uskuda, et

nad võiksid laste suhtes toime
panna nii jõhkraid tegusid,»
rääkis Kilp.
Lastekaitsetalituse juhi sõnul sõltub palju peresisesest
usaldusest ning vanemate oskusest näha lapse käitumises
muutusi. «Kui tuleb ilmsiks kas
või väikseid vihjeid, et kõik pole
päris korras, tuleks lapsele tähelepanu pöörata. Kahtluse korral peaks kindlasti pöörduma
kas politsei või sotsiaaltöötaja
poole, et saaks asja lähemalt
uurida ja võimalik kuritegu ei
jääks tähelepanuta,» julgustas
Kilp lapsevanemaid. (Sakala)

Enne tabamist elas Sulev Treimann Viljandist kümmekonna kilomeetri kaugusel Saarekülas. Ta oli kunagisse koolimajja endalekodu ehitanud
ning võtnud sinna elama alaealisi poisse.
MIHKEL MARIPUU (POSTIMEES)

Viljandi kriminaaltalituse juhtivuurijaLeana Lemming tunnistas, et protsess oli politseile
keeruline ja võttis palju aega.
«Uurimise all oli ikkagi kogenud kurjategija, keda oli varemgi sama tegevuse eest karistatud jakes oli vanglas viibinud,» selgitas ta.
Kaks japool aastat hiljem
ehk mullu aprillis saadi Treimann koos tõenditega siiski
kätte. Millega ja kuidas ta lõpuks vahele jäi, sellest uurijad
rääkida ei saa.
Tõenditekogumise tegi politseilekeeruliseks kurjategija
taktika.Ta valis välja mõne vähekindlustatudpere ja asus esmaltsõbrustama lapsevanematega, väites, et tulineileraskel
ajal appi. Kui täiskasvanute
usaldus oli võidetud, lähenes
ta lapsele.
Seksuaalselt suutis Sulev
Treimann ära kasutada vähemalt viit last, enne kui politsei
ta eelmise aasta aprillis tabas.

Sellest alates on ta olnudtrellide taga. Tänavu 25. veebruaril tunnistatita Viljandi kohtumajas süüdi ja määratitallekaristus.
Sulev Treimannikohtuasi
on algusest lõpuni kinniseks
kuulutatud.Ka kohtulahendite registrist leitav otsus sisaldab vaidkuivi paragrahve, et
ohvreid võimalikult palju
kaitsta. Otsusest selgub, et
mees on olnud suguühtes noorema kui 14-aastase lapsega,
ta on teinud nendega pornograafilisi filme või fotosid
ning andnud võimüünudneid
vaatamiseks ka teistele. Lisaks on ta pakkunud lastele
alkoholi.

Tegutses kaaslasega
Kohus määras Treimannile
kuue aasta pikkuse vangistuse.
Et aga tegemist oli lühimenetlusega, vähendaskohtunik karistust kolmandiku võrra ning

vanglas peab mees veetma neli aastat. Esimene aasta saab
aprilli keskel täis.
Kohtuotsuse järgioli Sulev
Treimannil ka kaasosaline,
47-aastane Kaido Vesmes. Temagi mõisteti süüdi paragrahvi alusel, mis on karistusseadustikku kirja pandud kui suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega. Kohtunik leidis tõendusmaterjali
põhjal, et Vesmesele tuleks
määrata ühe aasta pikkune
vangistus. Pärast lühimenetlusega kaasnevat karistuse vähendamist määratitallekaheksa kuud tingimisi vangistust
kolme aasta pikkuse katseajaga.
Justiitsministeeriumi statistika näitab, et Viljandimaal
registreeriti mullu viie lapse
seksuaalne ärakasutamine
ning neljal korral leidis tõendamist lapsporno valmistamine. Kõikide nende tegude taga
olid Treimann ja Vesmes.

Vägistamiselt tabatu
oli taas kohtu ees
Viljandi kohtumajas polnud Sulev
Treimanni jaKaido Vesmese kohtuasi tänavu veebruaris paraku
ainus, mis puudutas lapse seksuaalset ärakasutamist. Nimelt
kuulutati 13. veebruaril järjekordne kohtuotsus välja 55-aastasele
Veljo Linnule, kes oli kaks aastat
tagasi mais tabatud väikse poisi
vägistamise katselt.
2012. aasta mais pääses
koolieelikust poiss Männimäel
terviseraja kõrval vägistaja haardest tänu kahele möödasõitvale
ratturile, kes heina seest mingit
häält kuulsid ja asja uurima läksid. Purupurjus Veljo Lind oli
väikse poisi vastu maad surunud ja endal juba püksidki maha ajanud, kui kaks meest ta
lapsest eemale rebisid.
Veljo Linnu kohtuasi on pendeldanudkohtuastmete vahel.

Algul mõisteti ta süüdi alaealise

vägistamise katses ja määrati
karistuseks seitse aastat vangistust. Selle otsuse Linnu kaitsja
vaidlustas ning mullu veebruaris
mõisteti mees süüdi paragrahvi
alusel, mis käsitleb alaealise
suhtes sugulise kire vägivaldset
rahuldamist isiku poolt, kes on
varem sama kuriteo toime pannud.Karistuseks määrati taas
seitse aastat vanglat.
Selle lahendi kaebasid ringkonnakohtusse korraga nii kaitsja kui süüdistaja ning 3. aprillil
maandus kaasus uue otsuse tegemiseks Viljandi kohtumajas.

Tänavu 13. veebruaril mõisteti
Lind taas süüdi vägistamise paragrahvi järgi ning karistuse
ajaks on määratud kuus aastat
ja kuus kuud. Sedagi otsust
saab veel vaidlustada.
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EOKK OÜ pakub kõikjal
Eestis mõistliku tasu
eest erinevaid
tuleohutusalaseidkoolitusi
(nt tuletööde tegemine,
evakueerimise õppused),

sisustuspood internetis
ON24 on juhtiv sisustuskaupade müüja internetis, kes tegutseb Eestis ja Soomes.
Otsime meeskonda inimest, kes aitab teostada ja läbi viia ON24 e-poodide
reklaamikampaaniaid.

kompleksteenuseid

nõustamisestkuni täieliku
ohutusalaste
haldusteenusteni.

Tööd saab

Teenuseid juhivad ning nõuetele vastava
kvaliteedi eest vastutavad kõrgharidusega
pääste-ja tuleohutusspetsialistid.

TURUNDUSASSISTENT

EOKK OÜ spetsialistidel on pikaajaline kogemus
tuleohutusvaldkonnas nii koolitajate
kui tuleohutusteenuste tegijatena.
www.eokk.ee
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ViimaneUISUTADA!
TASUTA

Tasuline UISULAENUTUS kohapeal

Alates esmaspäevast
kella 15–19
nii kaua, kui jääd on!

Ettevõte pakub
Ettevõte

võimalus

ostame

ettevõttes

töötasu

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975
polluvara@vestman.ee

Kandideerimiseks palun saada CV ning kaaskiri

Jälgige täpsemat infot

kodulehel www.viljandijaahall.ee

www.vestman.ee

www.cvkeskus.ee/335570 hiljemalt 31. märtsiks 2014

SIMPLY CLEVER

KUUMAKSE

84

tähendus.
ilustre iv

€

on

Pildil
km.

/

g

119

emis on

2

CO

km,

100
/

l

5,5

kütuseklu

Kombinertud
Fabia erimudel PLUS 9 990

ŠKODA Eesti

mobiilirakendus

9S9
1081

Y

%

aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 9 990 € (sisaldab käibemaksu), aastane intressimäär 1,99 % 3 kuu Euri%. Tutvu
liisingtingimustega www.seb.ee/liising, vajadusel konsulteeri SEB pangakontoris.

bor, lepingutasu 223 €, periood 60 kuud, sissemakse 20 %, jääkväärtus35

+

klnitusad paljusetm •

Autoliisingu krediidikulukuse määr on 2,95

Facebook.com/skodaeesti

radloCjD/MP3

hj,
59
bensiinimootor,
1,2
-1180
315
maht
pagasiruumi
km,
1/100
5,5
kütusekulu
keskmine
manual,

5-k,

I

muud!

www.skoda.ee

KULTUUR

15. märts 2014

Sakala 7

17. III

TEEMAD

Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

17. märtsil kell 17 avatakse Kondase keskuses Jaapani kunstnike
Nao Oshima ja Yumeno
Goma näitus «Detour»
ehk «Jalutuskäik».

NÄITLEJA

Laval kaovad
kõik valud
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Selle nädala algul 75.
sünnipäeva pidanud
Ugala näitleja Peeter
Jürgens on otsekui meie
riigiisade täitunud unistus: ta töötab väärikas
eas täie jõuga ja kandideerib sel kevadel koguni teatriliidu näitlejapreemiale.
«Jah, töömahult on mul kõva
täiskoht või isegi natuke üle
selle,» ütleb sellest hooajast
poole kohaga Ugala palgal olev
näitleja muigamisi. Ta on rahul, et tööd on palju, sest kodus
istutud aeg on tema arvates
surnud aeg, mil ei ole mõtet.
Teatris on elu nii on ta alati
tundnud.
Küsin, kas tervis peab vas–

tu.

«Ütleme, et jah. Koos väikeste vanust meenutavate hädadega,» saan vastuseks.

Kaktuste asemel mündid
Peeter Jürgens oli pikki aastaid üle Eesti tuntudkaktusekasvataja. Läks aga nii, et ta ei
saanud neile enam sobivaid
tingimusipakkuda ning suur ja
rikkalik kollektsioon tuli likvideerida.
«Ei ole enam ühtegi taime.
Paar tükki jätsin,aga needläksid välja. Meel on kurb, et nii
läks tegelesin kaktustega üle
paarikümne aasta,» räägib ta.
Nüüd on tekkinud uus hobi
numismaatika. «Korjan
münte, süstematiseerin japaigutan. Tahan ikka lõpuni minna. Uurin iga mündi ajaloolist
tausta ja saan väga palju huvitavat teada.»
–

–

Asi sai alguse eurode tulekuga. «Need on väga põnevad
rahad. Olen võtnud eesmärgiks
saadakõikideriikide kõigi aastakümneteeurod. Midagi peab
siinelus jutegema!»

Suures saalis kaob lähedus
Taas teatrist kõneldes kiidab
Peeter Jürgens praegu proovisaalis olevat Abi Morgani näidendit «Lovesong. Ühe armastuse lugu», mis saab lavaküpseks Taago Tubina käe all.
«Esietendus on 20. märtsil.
Minu arvates on see hästi südamlik ja kihvt tükk.Kahte osa
mängime neljakesi: Martin
Mill ja Adeele Sepp onnoor armastajapaar, Luule Komissarov ja mina mängime sama
paari vanana. See on omapärane jahuvitav näidend, kus ajad
on kokku segatud. Näis, kuidas
publik suhtub javastu võtab.»
hakatakse
«Lovesongi»
mängima Ugala väikeses saalis.
Peeter Jürgens nendib, et on
palju tükke, midaei tahagi suures ruumis mängida, sest see
hävitabintiimsuse.«Suvel tegime «Vanu ja noori» Vargamäel,
kus ruum on pisike japublik ligidal. Usun, et sellepärast see
nii hästi lähebki, et publik on
otsekui sündmuste sees.»
Suvelavastustel on see
kurb külg, et neid mängitakse
vaid lühikest aega ja siis need
kaovad. Peeter Jürgens meenutab «Sirelikasse», mis talle endale väga meeldis. See salvestatika DVD-le.
«Olen ennast salvestistelt
palju näinud ja see on alati raske. Ikka ei ole kõik nii, nagu tahaks:leiad kohti, kus oleks pidanud hoopisparemini mängima. Maei julgenud «Sirelikasse» aasta otsa vaadata see lavastus oli otsekui tükk minust
endast, ei tahtnud seda tunnet
rikkuda. Kui ma aga lõpuks
–

Vana Juhan (Peeter Jürgens) koos oma kiusliku naise (Luule Komissarov), tütre (Adeele Sepp) ja väimehega (Madis Mäeorg).

vaatasin, eihäirinud mindmiski. Ju siisoli ausalt mängitud.»
27. märtsil on Peeter Jürgens kutsutud parima meesnäitleja aastaauhinna nominendina TallinnaLinnateatrisse rahvusvahelise teatripäeva
peole. Tunnustus tulivana Juhani rolli eest sellessamas
Tammsaare noorpõlvejutustuse järgi valminud lavastuses
«Vanad ja noored», mida mängiti Vargamäel läinud suvel ja
mängitakse ka tänavu.
Hing sunnib laval olema
Kui pärisin lavastaja ValloKirsilt, mida tema arvab Peeter
Jürgensist, eelistas too noortele tavapäraselt vastata e-kirjaga ja saatissellise teksti:
«Peeter on oma hingelt ja
vaimult nii noor jasärtsu täis,
et «Vanade janoorte» vanaisa

ARVAMUS
Leila Säälik

Ugala kauaaegne esinäitlejanna
OlenPeetriga tööalaseltkokku puutunud aastakümneid.
Kõigepealt meenub, et ta on
äärmiselt abivalmis. Pärast
etendust sõidutas ta meid
tihtipeale oma autoga koju.

Juhani rolli puhul tuli teda
lausa meelitada vanemat
meest mängima.Aga sedaPeeter tahab ja oskab. Ta on nii
heas vormis, et ka muusikalis

Kunagi ei olnud vajapaluda:
ta tuli japakkus ise sõbralikult oma abi.
Peeter on näitleja, kes
usaldab väga lavastajat. Mul
on olnud võimalus lavastajana temaga paar korda töötada. See oli tore, sest Peeter
tuli alati mu mõtetega kaasa.
Ta tahab ka meeletult
töötada.Teater on otsekui tema salaarmastus seal on ta
valmis tegutsema 24 tundi
–

ööpäevas.

«Arabella» osalemine ei valmista probleemi. Mängulust,
eluterve huumor, professionaalsus ja ausus on omadused,
misPeetrit iseloomustavad.Ta

ei varja sinu eest midagi jaütleb asjad välja nii, nagu need
on. Noore näitleja jalavastajana on au temaga ühes teatris
töötada.»
«Ma ei mõtle eriti selle auhinnapeale. Mul on 28. märtsil
kontrolletendus ja hommikul
proov. Kui ma hakkan preemiat ootama, segab see töötegemist. Tore muidugi, et ära
märgiti,» sõnab asjaosaline ise.
Ta ei taharääkida lemmikrollidest ja parematest partneritest. «Proovide ajal on tihtipeale tunne, et teed oma unistuste rolli. Nagu praegu «Lovesong». See on hea tükk ja tahan
seda hästi teha.»
Peeter Jürgens ütleb, et lavale minnes läheb kõik muu
meelest. «Hing sunnib sealolema jakõik valudkaovad.Laval
oledteineinimene ja sel teisel
eiole sinu valusid.»

Päris kirjanikud õpikujutu asemel
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Saalitäis noori tuli kirjanikega kohtuma.

ELMO RIIG

Teisipäeval oli Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel külas taas osa
neist kirjanikest, kes kandideerivad kultuurkapitali kirjanduse aastaauhindadele.
Lugejad said oma silmaga
näha ja kõrvaga kuulda proosapreemiat püüdvaid Armin
Kõomäge (novellikogu «Minu
mustamäe»), Ülo Mattheust(romaan «Tema salajane palve»)
jaPaavo Matsinit (romaan «Sininekaardivägi») ning luuleauhinnakandidaatidehulkavalitud Triin Soometsa (kogu «Asjade omadused») ja Kalju
Kruusat (kogu «(ing-veri-tee):

oma luulet ja tuttavat»).
Vestlust juhtis oma mõnusal vaimukal moel Urmas
Vadi.
Ilm oli ilus. Külalised Triin Soomets
Armin Kõomägi
olid oma käe peal linnaga
juba tutvust teinud ja vaikseÜlo Mattheus
tel tänavatel jalutades imetlesi täis.Kellele pakkus kuuldu
nud, kui kena siin kõik on. Urrohkem, kellele vähem.Kõige
mas Vadi ütles, et temagi jalusuurem kasu asjast onsiis, kui
nul meeldis
tas ringi ja kaks korda kõndis kas võimõnel noorel pärast seneile eriti
Paavo talle vastu.
daüritust huvikirjanduse vasToivoTuudeSiisküsis ta kõigi esinejate tu kasvas. Et osa Viljandi gümlepa markerimaal «Sõkäest, mis nimelt ajendas neid naasiumi noori õpib ka jaapatunnustuse leidnud teostkirjuni keelt, võis neile põnev olla berTiit». Viltama. Prosaistidel oli sellele orientalistist poeedi Kalju
jandis käinutest pärjati
kergem vastata, luuletajatel Kruusa esinemine.
keerulisem. Edasi lugesid kõik
Kohtumine lõppenud, näiseekord aastraditsiooniliselt oma teosest
dati külalistele Kondase kestaauhinnaga
katkendi.
kust. Kirjanikele muuseumi Triin SooSaaloli gümnaasiumiõpilatutvustanud Gregor Tauli sõmetsa.

Kalju Kruusa

Paavo Matsin

VAATLUS
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3×25
Karl-Eduard

meetrit ehk Mis vahe
on Viljandimaa ujulatel

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

Meie maakonnas on kolm ujulat.
Bassein on kõigis neis ühepikkune,
muidu aga erinevad need päris suurel määral.
Nii näiteks eristab ühesuguseplaneeringuga
Karksi-Nuia ja Viljandi ujulat asjaolu, et esimesena mainitut on viimase paari aasta jooksul põhjalikult remonditud, teist aga mitte. Hiljuti valminud Abja-Paluoja ujula on mõlema
eespool nimetatuga võrreldes sootuks teisest
puust. Asjaolu, et uue ujula nelja rajaga bassein on üheksa meetritlaiehk meetri jaguavaram kui ülejäänud kaks, on kõikidest erinevustest vahest väikseim.

Vana, aga heas

vormis

Nagu Jakobsonikooli ujula, ehitatikaKitzbergi gümnaasiumiujula seitsmekümnendatelaastatel.Nende projekt oli ühesugune, entKarksiNuias asuv ujula on viimasepaari aasta jooksul

läbinudpõhjaliku noorenduskuuri. 2011. aastal
remonditi seal basseiniruumi, mullu oktoobriks
said värske ilme riietus-ja pesuruumid ning
uuendatika ventilatsioonisüsteemi.
Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak
Israelütles Sakalale, et needremonditööd on
ujula nägu kardinaalselt muutnud. «Kui rääkida näiteksriietusruumidest, siisainuüksi visuaalselt erinevad need varasemast tohutult,»
lausus ta.
Kõik ruumid näevad Karksi-Nuia ujulas
tõepoolest igati korralikud välja.
Vee sügavus on basseinis 1,03–1,65meetrit,
nii et sealsaab hästika ujumise algõpetust anda. Veetemperatuuri hoitakse 28 kraadi peal.
Kitzbergi gümnaasiumi ujula kasutamise
ühekorra tavapilet maksab 3, õpilase ja üliõpilase pilet 1,50 ningpensionäride pilet 2 eurot.
Selle eest saab 90 minuti jooksul kasutadabasseini, sauna ja jõusaali,korrus kõrgemal poksisaali, maadlus-ja aeroobikasaali ning võimlat, samutikooli staadioni.Nagu ütles Jaak Israel, meelitabki paljud kohale võimalussaada
nii-öelda täispakett.

Kitzbergi gümnaasiumi ujula

Jakobsoni gümnaasiumi ujula

6 x MARKO SAARM

Abja gümnaasiumi ujula
bassein on küll
sama pikk ja
vaid pisut laiem
kui teised
maakonna
basseinid, kuid
ruumi on selle
ümber tunduvalt
rohkem.

Uus ujula on uus ujula
Tänavu veebruaris avatud Abja gümnaasiumi ujula bassein on küll peaaegu samade mõõtmetega kui maakonnakahe teise ujula oma, kuid selle ümber on liikumisruumi märksa rohkem.
Visuaalselt avarama tundeloob muu hulgas asjaolu, et veetase ulatub basseini ühesküljes servani. Üle loksuv vesi juhitakse ära restidega kaetud rennide kaudu.
Teine suur erinevus on, et sellesbasseinis on trepp, mis on näiteks vaevaliseltliikuvale inimesele mugav lahendus.
Muidugi ei saa jättamärkimata, et Abja kooli ujulas on õigupoolest kaks basseini: suure kõrval on seal ka mullijugadega väikebassein.
Suure basseini vee sügavus ulatub 1,05–1,45 meetrini, seega peaksid end seal hästi tundma
ka lapsed. Väikesebasseini sügavus on maksimaalselt 80 sentimeetrit.Vee temperatuur on suures 28 ja väikses 32kraadi.
Ujula juurde kuulub saun.
Sakala käis Abja ujula avamisel, kui ruumis viibis korraga suur hulk inimesi. Nii õnnestus
ühtlasi kogeda, et sealneventilatsioonisüsteemon tõhus.
Kahe tunnipääse maksab täiskasvanule 4,50, õpilasele,üliõpilasele, pensionärile ja puudega inimesele 3 eurot. Omakooli õpilastele on 15-protsendiline lisasoodustus.Kuni 10-aastasele
lapsele maksab pilet 1 euro, temalaga peab kaasas olematäiskasvanud inimene.
Ehkki kooli kodulehel sedakirjas pole, võib ujulasse pääsme ostnudinimeneilma lisaraha
maksmata kasutadaka korrus kõrgemal asuvat jõusaali.

Abja gümnaasiumi ujula väike bassein.

Viljandis on kõige
tagasihoidlikum

Tihe ujuja: Abja bassein
on Karksi omast parem

Viljandi ainsa ujula seniviimane ulatuslikremont
jääb aastate taha: praegusel moel onsee tegutsenud 1996. aastast saadik. Viimasel ajal on välja vahetatud läbiroostetanudventilatsioonitorud, pandud meeste riietusruumiuued kapid, paigaldatud
uued föönid jatehtud muid väiksemaid töid. Nii
et ujula jaka teisteruumide väljanägemisega võib
üldiseltrahule jääda.
Ujula juhataja Reet Jürise sõnul pööratakse
suurt rõhku põrandaplaatide puhastamisele. Seda on ka näha: need näevad välja tunduvalt uuemad, kui tegelikult on.
Vee sügavus on Jakobsonikooli basseinis vahemikus 1,45–1,97meetrit. Madalam vesi kõne alla ei tule, sest sel juhul jääksid pumbasüsteemi
laagrid kuivale. Veetemperatuur on selles ujulas
29 kraadi.
Ühe tunni pääse maksab täiskasvanule 2 eurot, õpilasele, üliõpilasele, pensionärile japuudega inimesele 1 euro. Kui aga võtta juurde sauna
kasutamise võimalus, on hinnad vastavalt 3,50 ja
2,30 eurot. Saun on küll hästi väike ja seal tuleks
ka lauad välja vahetada, kuid Reet Jürise sõnul
käiakse seal väga palju.
Hommikuti pääseb Jakobsoni kooli basseini
ujuma kõigest 30 sendi eest. Võimalik on kasutadaka solaariumi.
Enno Liiber Abja ujula avamisel

Abja vallaaukodanik Enno Liiber on olnud ujumisega sinasõber lapsest peale. Seetõttu käis ta palju aastaid regulaarselt naabervallaKarksi ujulas.
Nüüd, kui uksed on avanud Abja-Paluoja ujula, on ta selle kasuks otsustanud ning nagu ta ütles, pole kodulähedus
sugugi ainus põhjus.
«Nuia ujula on Abja omaga võrreldes ikkagi vananenud,» nentisLiiber. «Bassein on mõlemal pool ühesugune
ehk 25 meetrit pikk. Sellest on küll. Aga muu on Abjas parem.»
Staažikas ujuja tõi välja, etKarksi-Nuia ujula on kitsam
ning selle riietusruumid, dušid ja ventilatsioonisüsteem jäävad Abja-Paluoja ujula omadele alla. Ühtlasi on Abja ujulas
Liiberi meelest mõnusam vesi. Ta rääkis, etkui seal püsib
vee temperatuur stabiilsena ja on just paras, siis KarksiNuias kipub see kõikuma ning mõnikord on vesi tema jaoks
ülearu soe.
«Minuarvates onka vee kvaliteetparem. Tundub, et seal
on hulga vähem kloori,» lisas Liiber. «Minusilmad onkloori
suhtes väga tundlikud jaseetõttu kasutan ujumiselprille.»
Basseini trepp pole Enno Liiberile kuigi tähtis, sest temal käivad vette minek ja sealt välja tulek kergelt. Samas
avaldas ta veendumust, et mõnele on sellest kindlasti palju
kasu.
Viljandi ujulasse on Enno Liiber sattunud harva ja viimati käis ta seal aastaid tagasi. Seepärast ei osanud ta seda
teistega võrrelda.

Välu

VÄIKESELE
LUGEJALE
SUUREST
MAAILMAST

VÄRVIPLIIATSID VÄLJA
LINDU JOONISTAMA!
Joonistamine on üks ütlemata lõbus ja lõõgastav,
aga samas ka arendav tegevus. Ega muidu jubapäris pisikeste laste tarvislõputult vahvaid värviraamatuid välja antaks.
Küllap oled ka sina
mõnel pikal koolipäeval
viimases tunnis istudes
avastanud, et oled hajameelselt vihikulehe nurka
lilleõie või naljaka näo
kritseldanud. Eks ole seegi märk, et pea nõuab puhkust. Ja tõsi ta on: mõned
toredad kõverad jooned,
ja kohe on olemine natuke parem!
Kujuta nüüd aga ette,
et joonistamise eest võib
pealekauba auhinna saada!Nimelt kuulutas Eesti
ornitoloogiaühing välja
võistluse, millest sinagi
võiksid osa võtta.
Igal aastal valivad linnu-uurijad ühe tiivulise
aasta linnuks. Praegu on

selleks ilusa kireva sulestikuga jäälind. Ja justteda

JA

SÖÖME
SÕNU
Üllar Priks

Kured kohal,
kurk valus

Jäälind on vahvalt
värviline tegelane.
Teda on kindlasti
huvitav joonistada.

etkevad hoolega sisse murrab, pole mingi uudis.
Samuti see, et ma kohe esimeselvõimalusel tsikli selga hüppan ja ennast ära külmetan. Praegu ongi säärane tunne, nagu oleks keegi une pealt mulle pudeliharja kurku torganud. Aga tunne, midaplörina saatelmööda auklikke
kodulinna tänavaidpõrgates kogesin, oli piinasid väärt. Mis
sa ikka vastu punnid, kui loodus sunnib sadulasse hüppama!
Loodus sunnibka õigedkevadekuulutajad tiibu rapsima.
Kõikvõimalikke rändlinde saabub neilpäevil Eestisse hulgakaupa. Ma pole küll suurem asi taevasse vaataja, aga targemad inimesedräägivad. Mulle annavad sellest, et linnud
üleüldseolemas on, märku häirivad lärakad auto kapotil.
Tegelikult, mis ma räägin. Kolme linnuliigiga on mul vägatihedad suhted. Jubaaastaid tervitab mind postkasti juures oma tüütu undamisega kaks tuvi. Muuseas, neid ma kahtlustan ka auto märgistamises.
Iga kord, kui väliköögis pead käte vahel hoides ahastan,
tõusebkoera toidunõu juurest üks vähemaltviiekilone vares
karistuseks plekk-katusele trampima.
Ja alati, kui olen perele pühalikult tõotanud, et lähen
korjan lõppude lõpuks aiast kirsid ära, on paskrästad puust
sellise vihinaga läbipõrutanud, etkeegi oleks keset hoovi
justkui hiigelsuure luua maasse löönud.
Ei, kõige toredam lind on ikka küpsetatud lind. No vähemalt kanaga onküll sedasi.

See,

tulekski sul joonistada.
Otsi siis oma värvipliiatsid kärmelt sahtlipõhjast
välja ja proovi järele!Pa-

rematest piltidest pannakse üles näitus, mida
saab suvel vaadata Eesti
eri paigus.
Tööd tuleb saata või
viia 1.maiks Eesti ornitoloogiaühingusse aadressil
Veski tänav 4, 51005 Tartu.
Täpsemat infot võistluse
tingimuste kohta leiab
aasta linnu kodulehelt.

MEELAS AHJU KANA
2 kg kanatükke
1 kg porgandeid
1 dlvedelat mett
1 dl apelsinimahla
100–150 grammi võid

AMETIOSKUSED
TÕID VILJANDISSE
PORTSU MEDALEID
Mõned nädalad tagasirääkisin sellest,kui tähtsad on kõik
ametid. Keerulisemate selgekssaamiseks tuleb pärast
gümnaasiumi lõpetamist veel mitu aastat ülikoolis käia.
On aga hulk vajalikke ameteid, mida saab eri ametikoolides õppima hakata jubapõhikooli lõpetamise järel.
Just selliste ametite õppijad võtsid üksteiselt mõõtu
eelmisel nädalal Tallinnaskorraldatud võistlusel «Noor
meister». Sinna tuli kokku 8000 õpilast. Viljandi ühendatud kutsekeskkool oli esindatud suisa 350 noorega.
Mõned neist olid eriti tublid ja osavad: nad tõid koju
kaks kulda ja kaks pronksi.
Roger Ote sai esimese koha kui Microsofti spetsialist. Tema õpibViljandi kutsekooli kolmandal kursusel
infotehnoloogiat. Esikoha saavutas ka Katre Ojaste. Tema oli parim restoraniteenindaja. Kolmanda koha võitsid Virgo Ernesaks jaMihkel Mäerand. Neist saavad tulevikus kindlasti hinnatud ehitusmehed.
Esikoha võitjaid ootavad varsti eesrahvusvahelised
võistlused. Hoiame siisneile pöialt!

Mõni päev tagasi avanes Viljandis Huntaugu mäe nõlval
selline vaatepilt. Mis seal täna sünnib, mine uuri ise järele.

LUMEPARK ON IKKA

VEEL AVATUD
Kuigi päike on jõudnudlume peaaeguära sulatada, saab
hea tahtmisekorral Huntaugu mäe nõlvast veelalla suusatada või kelgutada. Vahepeal võib tagumik küll priskest porimülkast läbi lohiseda, aga see teeb juasja veelgi lõbusamaks. Peaasi, et räpased riided hiljem emale

halb üllatus ei oleks.
Suusapargi pidajad on küll mõned oma asjad raja
äärest kokku korjanud, kuid lasevad huvilistel viimaseid
lumetriipe ära kasutada. Tegelikult lubas ilmaennustus
nädalavahetuseks jälle jahedamat ilma jalund võib isegi juurde sadada. Eks olekalendrikevadeni veel natuke
aega kah.

Mine siis vaheajal mõni päev ikka õue ka möllama!
Viljandi kutsekeskkoolis võid õppida veoautosid remontima.

VÄLU TEKSTID KIRJUTAS ÜLLAR PRIKS, FOTOD TEGID PIERRE DALOUS JA ELMO RIIG.

peterselli võikoriandrit
soola
pipart
riisi

Pean kohe tunnistama, et selle roa vaaritas valmis mu kallis
naisuke. Minul sattus olema üks neist päevadest, kui oleksin
ükskõikselt leppinud ka saepuru japoriveega. Aga läks hoopis paremini. Mis siis köögis toimus (hoidsin ju ikka salamisi
toimetustel silma peal)?
Mehesilma järgi valatikolmandiku klaasi jagu mett ja
sama palju apelsinidest pigistatud mahlakokku ning maitsestati soola ja pipraga. Kanatükid läksidmarinaadi sisse
tunnikeseks ootele. Vahepeal kooriti ja tükeldati porgandid
ning lastikergelt panni pealt läbi. Seejärel läksidneed klaasist ahjuvormi.
Kui õige aeg käes, keerati ahi 190 kraadi peale ning valati kanakoos marinaadiga porganditele otsa. Kraam segati
hoolega läbi ning kana peale asetati toasooja või tupsud, et
need saaksid ahjus ise sulada jamööda lihakenasti alla valguda. Vorm kaeti korralikult fooliumiga ja tõsteti 40 minutiks ahju.
Köök täituspeagi mõnusa aroomiga. Ütlesin mõttes saepurust lahti. Seejärel eemaldasnaine vormiltkatte ja kastis
kanatükid hoolsalttekkinud leemega üle.Vorm läks lahtisena veel 40 minutiks ahju.
Nüüd oli paras aeg riis ära keeta jamaitseroheline valmis hakkida. Just siis, kui mu tühi magu oma dramaatilise
sümfoonia esitamisega suure finaalinioli jõudnud, tõsteti
portsud ette.
Väike soovitus: kui proovite rooga järele teha, siis tõstke
serveerides hoolega kanaleent ka riisile.
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KUNSTNIK

Elu on
elamiseks,
mitte
virisemiseks

Mella töödest säravad
vastu elujanu ja rõõm.
Isa on rahul, et pojal
jätkub tegevust ja tal on
maailmale midagi
pakkuda.

~
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Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

Tehishääl tervitab: «Kallid sõbrad, mul on meeldiv teile oma kunsti esitleda!» Kõnesüntesaator
on kunstnikul ainus võimalus end näitusesaalis teistele kuuldavaks ja
arusaadavaks teha.
Varvastega maaliv Meelis
Luks, kunstnikunimega Mella,
onkoos isa ja emaga Viljandis
Kondase keskuses oma väljapaneku avamisel. Parema jala
suure varbaga juhib ta osavalt
ratastooli ja see liigub vaikselt
ühestruumist teise.Mella naeratab tulijaile, kuulab, mida
räägitakse, ning kui tahab vestlusesse sekkuda, annab sellest
miimika jaüminaga märku.
Kunstniku isa JaanusLuks
ütleb, et on üle neljakümne
aasta püüdnud oma pojaga suhelda janeil on selle ajaga teineteisest arusaamiseks oma
keel kujunenud.
Reesuskonfliktist alguse

saanud ajukahjustuse tõttu ei
saa MeelisLuks kõnelda, kõndida ega teha midagi, milleks
kasutatakse käsi. Isa meenutab, et esialgu püüdis poiss ka
käega joonistada.Ema haarab

ma jala varbad on tõesti väga
osavad, näiteks võib ta nendega võtta põrandalt CD plaadi ja
selle arvutisse libistada.
Meelis Luksi vanemad on
õpetajad. Isa käib veel tööl,
kuid ema on praegu koduseepeale
kujuteldava
ne ja saabpoegaalati
pliiatsi ja üritab oma
kehaga näidata,
aidata, kui vaja.
mismoodi see
Jaanus Luks ütvälja nägi, kui
leb, et siis, kui
nad naisega
peale käte toetasid joonistusmõlemad tööl
vahendit ka
käisid, toitsid
nad hommikul
põlved.
poja ära ja seeJoonistamijärel jäi too mitne ja maalimine
said aga teise hoo,
meks tunniks ükLeopold
kui Meelis Luks
sindakoju.
pintsli parema jala varPraegu aastas kümvaste vahele võttis. Niisuguse
mekond maali loov Meelis
mõtte sai ta telerist nähtud filLuks alustas kunstnikuteed
mist, kus Tiia-nimelinetüdruk hoopiski trükimasinaga: erinevarvastega tikkis.
vaid tähemärkeridadesse tokRohelisetriibulised villasides tekkisid kujundid ja
sed sokid soojendavad Mella
mustrid. Keerulisemate piltijalgu.Parema jala suure varba de puhul võis ta sama paberi
ka mitukorda üle tippida. Nii
jaoks on sokininas juskuikinmuutus muster tihedamaks ja
dapöial, mis laseb mehel vartekkisid varjud. Paberileilmubaga nii ratastooli juhtida kui
ka kõnesüntesaatorisse teksti
sid teiste seas näiteks popusisestada.
laarsed telekangelased LeoIsa märgib, et Mella parepold ja Postikana.
Trükimasinaga tehtud kujutised meeldivadka käsitöötegijaile: nende järgi saab tikkida ristpistes pilte jakujundadakudumite mustreid. New
Yorki Estolegi telliti temalt

Töötades võis igaüks oma jalad paljaks koorida ja pintsli varvaste vahele haarata. Paberitega kaetud põrandal jätkus vahendeid kõigile soovijaile. Mella juhitud pintsel jättis paberile mere, päikese ja palmisaare.
Teiste töödel kujutatust oli raskem aru saada.

tuubist välja pigistada, kõige
muugasaab ta ise hakkama.
Mellakuulub suu ja jalaga
maalivate kunstnike ühingusse. Üle maailma on organisatsioonis üle seitsmesaja kunstniku ja Jaanus Luks leiab, et
selles seltskonnas on tema
poeg üsna kabeda olemisega.
Suurema osa maale on
Mella teinud fotode järgi. Isa
räägib, et nad sõidavad üsna
palju autoga ringi ja teevad
kaunitestkohtadest pilte. Nende hulgast valib kunstnik hiljem,mida lõuendilepanna.
Alates ajast, mil Meelis
Luks kunstnike ühingusse kuulub, peab ta oma uuedmaalid
saatma Šveitsi ühingu peakorterisse, kus otsustatakse, millistest teha postkaardid ja kalendrid. Seetõttu saab Mella
näitustel eksponeerida vaid
töid, mis on vanemadkui paar
aastat ning talleŠveitsist tagasi saadetud.
Mella päev on tihedalt sisustatud.Ta võibmaalidahommikust õhtuni, aga sellesse mahubka palju muud: ta teeb veebilehti ja juhib mittetulundusühingu tegevust.
Arvutiasjandust on ta õppinudise. Oma veebilehelütleb
ta, etelu on väga huvitav. Maalida merre värvilaik, milles
vaatajad hakkavad nägema kivi, või luua arvutiprogramm,
mustrimapid.
mis lihtsustab teiste inimeste
Nüüd maalibMella peamitööd...Kõik see pakub tegijale
selt õlivärvidega.
rõõmu ja rahulProovinud on ta
dust.
ka akvarelli ja
Kõnesüntesaator avardabMella
pastellpliiatseid,
kuid õli meeldib
maailma ja suhttalle rohkem. Telusringi veelgi. Nima esimene õlimelt on tal oma
raadiosaade «Jamaal, millel on
lamees teab ja arkujutatud karikavab» internetiraakart, on Kondase
keskuseski näha.
dios
MuusikaMaalimiseks
moos. Koos eesti
aitavad vanemad Ruutkood avab veebilekeele instituudiga
kunstnikul värvi hes loo Mella kõnega.
arendatud tehis-

ARVAMUSED

Gregor

Taul
Piret

Aus

näituse

näituse

kuraator

vahendaja

Nii mõneskikultuuris on varvas elu alus ja Aafrikas on
mitmel hõimul uskumus, et
jumalad sündisid varbast.
Ka näiteks eesti pärimusmeditsiinis on suurel varbal väga tähtis roll: osa haiguste
korral tuli siduda punane
lõng ümber selle, et tervis
kiiremini tagasi tuleks.
VõtsinMella töötoast osa
koos oma peagi kaheseks
saava tütrega, kellele see oli
üldseesimenekord maalida.
Eks niisugune katsetamine
oleumbes sama mis paremakäelisel vasaku käega kirjutamist proovida: kõdistab
arusaama maailmastoimetulemisest.
Mella puhul on varvastega maalima hakkamine olnud eksistentsiaalne küsimus ning on võrratu, et see
on tal nii hästi õnnestunud ja
ta on realistlikukäsitluslaadi omandanud. Võtaksin tema suhtes kõige parema
meelega professionaalse
kunstikriitiku positsiooni ja
ütleksin, et olekskihvt, kui ta
leiaks oma maalideleeripärase stiili, nagu näiteks õlimaalil «Tee», ja jätkaks keskendunult selles suunas.

Eelmisel suvel, kui tegime
Tallinnasfestivali «Puude taga on inimene», korraldas
Meelis seal kunstinäituse
osa. Siis oli jutuks, etta võiks
oma maalid näha tuua ka
Kondase keskusesse. Tal on
näitused üsna pikalt ette planeeritud, aga mõte sai plaani
võetud ja nüüd on töödsiin.
Suvise koostöö jätkuks
tahtis Meelis minuga oma
raadiosaatesse intervjuud teha. Esialgu muretsesin, kuidas ma oskankõnesüntesaatoriga rääkida, aga Meelislohutas ja avas mu silmad, et
ma ei räägi ju mitte arvuti,
vaid ikka temaga. Viimaks
läks see intervjuu meil
Skype’i vahenduselpäris kenasti: süntesaator esitas
Meelise küsimused, mina
vastasin, Meelis salvestas
vastused ja monteeris küsimustega kokku.
Meelis on lahedahuumorisoonega. Kui ma ütlen talle: «Viska viis!», siis viskab ta
oma varbad, naerab ja on väga eluterve hoiakuga. Selliseid inimesi vaadatespeaks
oma tühised mured täiesti
ära unustama. Tema elujõud
ja tegutsemistahe on imetlusväärsed.

häälkõlabküll veidirobotlikult,
ent jutt on täiestiarusaadav.
Igavust Mellaei tunne, sest
alati on pooleli mõni töö või
ootab mõni idee teostamist.
Kõik see köidab ega lase niisa-

ma oleleda. Oma füüsilise kehamittetäiuslikkuse pärast halada ja kurta pole Mella arvates mõtet.Elu onkordumatu ja
seda virisemiselekulutada ei
maksa.

Viljandis on
täna vahelduva
pilvisusega ilm...

Liba-Sakala
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Arvamusliidrid võtsid linnupetet
Möödunud nädalal toimus ühes hästi tuntud
Viljandi söögikohas ei tea
juba mitmes Liba-Sakala
arvamusliidrite lõuna,
mille teema oli seekord
«Tühi kõht ja täis pea
kes neid suudaks lahuta!» ning kus võeti arutluse alla maakonna toitlustuskohtade hinnapoliitika.
Mõttehiiglane Quentin
Buratino esines kõnega
«Lipsti suhu! Ja kas ongi
kõik?». Talle oponeeris
toimetusest Harrison
Ford-Sierra kiire repliigiga «Maitse asi mul on
pohlad!». Europarlamendi liige Jevdokim Jugajuks arvas aga, et selle
lobi eest, mis selles niinimetatud restoranis pakutakse, pole küll põhjust maksta. Nii jäigi.
–

...spordihoones
sajab krohvi ja
kasvuhoones
on jäidet.

Valu

VANALE LUGEJALE SUUREST MAAILMAST
Rubriiki toimetab Keskerakonna vanadekogu

FAŠISM TÕSTAB PEAD!
JUBA MÕNDA AEGA ON FAŠISTID, NATSIONALISTID JA
MUIDU RÖÖVLID UKRAINAS ÄHVARDANUD RAHULIKKU VENE ELANIKKONDA.
ÄHVARDUSED ON VÄGA KARMID, SEST NENDE TAGA SEISAVADKAIKAMEESTE JALÄÄNE LUURETEENISTUSTE MAHITUSEL VÕIMULE TULNUD VEREJANULISED VALITSEJAD, KELLEST MÕNEL ON ISEGI KAKS
PEAD JASABA TAGA.
ÕNNEKS ON VENEMAA ASUNUD OMA KODANIKKE
KURJATEGIJATE EESTKAITSMA. FAŠISM EI LÄHELÄBI
JAMONSTRUMID SAAVAD OMA PALGA!

–

(Liba-Sakala)

Kes tahab
Liba-Sakala reporter nägi taevas päikest siramas ega pidanud paljuks minna tänavale ja
pinnida inimesi lollakate
küsimustega.
Muhe mees
Tauno (...), kus
oleks teie arvates kõige mõistlikum pidada
Viljandi linnavolikogu koosolekuid?
Ma tean, et praegu ollakse kahe variandi vahel:kas kultuurijama või linnaviletsusesaal.
Minu arust pole kumbki hea,
sest ühte ei saa ratastooliga,
teises on aga liiga palju kohti
jarahvas ei tule sinna istungit
vaatama. Minu arust oleks volikogu istungite pidamiseks
kõige parem koht bussijaama
ootesaal. Seal on piisavalt ruumi volinikele, samuti mahuvad sinna ära linnakodanikud
ja rent poleks sugugi kõrge.
Kui kultuurimajja ei tahtnud
inimesed ekstra volikogu istungi pärast tulla, siis bussijaamas liigub kogu aeg rah-

vast, nii et tühja saalipole vaja karta. Ka saab bussijaama
kenasti ligi ratastooli ja isegi
bussiga!
Kui aga linnaasjad aetud,
on võimalik minna Baltimaades ja varsti ka maailmas ainsasse Anttilakaubamajja.
Poliitik Taavi (34), kas olete
mõelnudkandideerida ERR-i

Viljandimaa telekorrespondendiks?
Sellised plaanid
olid mul küll,
sest kaamera armastab mind ja
mina omakorda
armastan teda. Olen ammu
unistanudteletööst oma naist
nägin ka esimest korda telekast. Olin valmis selle töö nimel isegi poliitikast tagasi tõmbuma, kuid saatusel olidminu
jaoksomad plaanid. Mõne päeva eest tehti mulleootamatult
ettepanek olla oma erakonna
peaministrikandidaat. Lõin
plussid ja miinusedkokku, võtsin tulemusest ruutjuure ning
jõudsin järeldusele, et peaministritnäidatakse «AK» uudistes alati saate algul, samas kui
uudised maakondadest tulevad teises pooles. Nii et midagi pole teha, valisin kahe hea
vahelparema variandi.
–

Aga teie, vaba-

mõtleja Martin
Tülitutt (49), kas
teie ei tahaks
hakata Mulgimaa telekorrespondendiks?

Ma pean kõigepealt parandama: mu nimi pole enam Martin Tülitutt, vaid
hoopis ValdoPaddar.
Miks te nime vahetasite?
Sellepärast, et Tülitutt vihjab,
nagu ma oleksin mingi tülinorija, aga seda ma eiole. Pealegi jäi Paddari nimi hiljuti vabaks.

Kõlab väga segaselt, aga vahet pole. Kuidas on siis teletööga?

Tundub, et pean vist tõesti paberid sisse andma. Ma tahtsin
tegelikult olla uus peaministrikandidaat, aga kui nüüdTaavile see ettepanek esimesena
tehti, siis pean teisi võimalusi
otsima, et võivorsti peale saada.
Miks te arvate, et teid oleks
üldse peaministrikandidaadina kaaluma hakatud?
Aga keda neil enam võtta? Ma
üldse imestan, et nad Taavi
kuskilt välja koukisid. Ma ise
pidasin oma suurimaks konkurendiks ühteVõrumaa pendlimeest. Nimi ei tule praegu
meelde. Selline vuntside ja
katkiste hammastega...
Linnakodanik
Naksi Trallmann (52), mida

te arvate sellest,
et kurjategijate

nimede avalikustamine tahetakse keeruliseks teha?
Mis mul nendest kurjategijatest?Kui pätt sulleöösel tänavalkallale tuleb, ega ta siis ennast tutvusta. Minuarust võiks
ära keelata igasugu spordivõistluste tulemusteavalikustamise.Vähemaltrahvaspordivõistluste. Ma olen aktiivne
harrastussportlane, aga kui ma
näiteks järvejooksul jään tagumisse poolde, siis on nii minul
kui sugulastel väga piinlik seda lehest lugeda. Naine läheb

kohe kurjaks. Ega siis kõik
jõua nii kiiresti joosta kui esimesed! Miks peab neid seepärast kohe häbiposti panema?
Kui ajad on juures, siis saab
veel igaüks vaadataka, kui palju sa võitjale kaotasid. Naabrimehega võrdlemisest ma ei
räägigi. Kusjuures, ma olen
kindel, et naabrimees sööb
mul igasugu kahtlasi asju enne
jooksu sisse ja süstib endale
oma higi. Las inimesed jooksevad see on ju tore. Aga tulemused peaks salastama 75 aastaks.
–

Koduperenaine
Saima Vaikule
(28), kuhu teie
arvates võiks
uue Viljandi
haigla ehitada?
Olen jõudumööda uue haigla rajamise epopöad jälginud,kuid
minu arust pole siiamaani õiget kohta leitud. Kõik on kesklinnast liigakaugel. Samas lugesin ma ajalehest, etkesklinnas on väga palju tühje äripindu ja kaupluste äravool jätkub. Seega eimaksa uue hoone ehitusega kiirustada. Kui
oodata veelpaar aastat, on südalinna äripinnad kõik tühjad.
Siis võiks haiglakompleksi ära
jagada Tartu ja Lossi tänava
esimeste korruste äripindadele. Parkimiskohti sel juhul jätkub ja südalinna tuleks taas
elu. Folgifestivali ajal saaksid
ka haiged hüvast muusikast
osa.

Killu R. Smith

NATO TOOB HALVA ILMA
VIIMANE NÄDAL ON
OLNUD TÄNU VENEMAALT SAABUNUD
KÕRGRÕHUALALE
SOE JAPÄIKESEPAISTELINE, NII ET LAUSA LUST ON OLNUD
AIAMAAL TOIMETADA VÕI PRAHTI RIISUDA. UUS NÄDAL
AGA ENAM SELLIST
ÕNDSUST EI TÕOTA.
REFORMIERAKONNA JA ISAMAALIIDU KAIKAMEESTE JUHITAV VALITSUS SÕLMIS KÄRMELT NATOGA LEPINGU, MILLE ALUSELKUPATAB KUUS USA LENNUKIT LÄÄNE-EUROOPAST SIIA KÜLMA ÕHKU JA
LÖRTSI.
KOGU RAHA SELLE OPERATSIOONI JAOKS HANGITAKSE PENSIONIDE KÜLMUTAMISE TEEL.

TULEMAS ON LEINAPÄEV
25. MÄRTSIL MÄLESTATAKSE EESTIS 1949.AASTA MÄRTSIKÜÜDITAMISE OHVREID.
MÄRTSIKÜÜDITAMISEKS NIMETATAKSE ROHKEM
KUI 20 000 INIMESE EESTIST VENEMAALE SIBERISSE
ÜMBERASUSTAMIST. ET KULAKUTE, NATSIONALISTIDE JAKAIKAMEESTE SEKKA OLI SATTUNUD KA SÜÜTUID INIMESI, TÄHISTATAKSESEDA PÄEVA EESTIS LEI-

NAPÄEVANA.

TÄNAVASILDID PINNUKS
SILMAS
VIIMASTEL PÄEVADEL ON EESTI MARURAHVUSLASTEL OLNUD PINNUKS SILMAS MEIE MAAKONNAKAKSKEELSED TÄNAVASILDID. OMETIGI ON TEADA, ET EESTIS ON KA PALJU VENEKEELSEID INIMESI.
KAS TÕESTI ON MARURAHVUSLASED JAKAIKAMEHED RÕÕMSAD, KUI KAKSKEELSED SILDID ASENDATAKSE EESTIKEELSETEGA NING MUUKEELSED INIMESED SEEPEALE EESTIS ÄRA EKSIVAD JA ENAM ISEGI
KODUTEED ÜLES EI LEIA?
ARVATAVASTI ON SELLE VAENUKAMPAANIA TAGA
EUROOPA LIIT JA USAIMPERIALISTID.

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 17.märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40 Üks tegu
12.55Klassikatähed 2014*
14.15 Vaalasaarte Maria*
15.05 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed: Juhan
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok. Afganistan– kättemaksu hind
23.40 Saadasõber Euroopasse*
00.10 Ringvaade*
01.15 Uued trikid*
06.00 Punased roosid*
06.55Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Saladused
20.30 Naabriplika
21.30 TohterOlaf
22.30 Kaks japool meest
23.00 Bordell 232
00.05 Nikita
01.00 Ärapanija*
01.30 Jesse Stone: Kadunud süütus*
03.00 Reporter*
03.50 Kuldvillak*
04.20 Mf. Rosamunde Pilcher – Naine kaljul*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00Palumelavale!*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Võta või jäta
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf. Näljamängud
01.15 Hawaii 5-0
02.05 Viimanehoiatus
02.55 Padjaklubi*
03.45 Stop!*
04.10 Võimalikvaid Venemaal*
07.10 Animasarjad
08.30 Koolivaheaja
film 09.50 Saame kokku Tomi juures 10.05 WaterlooRoadikool 10.55
Ringvaade* 11.30Pereelu 12.00Minuscule 12.05 Siin ja praegu 13.05
JamieOliveri 30 minutiroad* 13.32
ERR uudised 16.05Eesti muusikavideod 16.35Koolivaheaja film 18.00
Okaspead 18.25Fiksikud 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20 AK
(viipek) 19.30AK(vk) 20.00 Esimeses
ringis 20.40 Kes minevikkuei mäleta
21.00 Lint 21.30 Jüri Üdi klubi 22.25
Mf. Ameerika grafiti 00.15 Spioonid*
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00 Hawaii5-0* 12.00 Jääraja rekkavennad* 13.30 Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00Top Gea* 18.00Perepea*
18.30 Simpsonid* 19.00 Uus tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf. Kõva raha 23.30 Puhkus
Mehhikos 00.45 Seks ja linn 01.15
Teismelisteseksielu 02.15 Uus tüdruk* 03.05 Malaisia*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika
südames* 12.00Mf. Armastuse teekond* 13.50 Staariminutid 14.00 Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
DoktorOz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Seotud
21.00 Mf. Lugemistuba 22.50Trinny
ja Susannah Hollandis23.45 Reporter 00.45 Ellen* 01.40 Kuidas alastihea väljanäha 02.30 Täiuslik koduperenaine
06.30 Kaks kanget haiged mehed* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.25
Tsiklivendadelemmikkõrts 10.15Vanarauaautomeistrid* 11.05 Jututuba
13.55Benny Hill 14.25 Chuck* 15.15
Komissar Rex 16.10 Vanaraua automeistrid 17.05Klikitähed 17.35Benny Hill 18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed*
20.00 Ärapanija 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks ja pool meest* 21.30
Kriminaalne Venemaa 22.30 Ehtsad
mehed 23.30 Conan 00.25 Kaks ja
pool meest 00.50 Tuvikesed

Teisipäev 18. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
13.00 Osoon (subtiitritega)*
13.30 Välisilm*
14.00Peaaeguabielus
15.05 WaterlooRoadikool*
15.55 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 OP! film
22.10 Poolvend
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
00.30 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Saladused*
12.00 Naabriplika*
13.00 Seotud
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Kodutunde taaskohtumised
21.30 Viimane võmm
22.30 NCIS Los Angeles
23.30 Mf. Resident Evil
01.25 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga
02.15 Sõberkoer*
02.40 Reporter*
03.30 Küladetektiivid*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00 Võta või jäta*
14.30 Võimalikvaid Venemaal*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf. Pangarööv
00.50 Hawaii 5-0
01.45 Viimanehoiatus
02.30 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.55 Suletud uste taga*
03.45 Kaua võib!*
04.10 Võimalik vaid Venemaal*
07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Koolivaheaja film 09.45 Saamekokku Tomi juures 10.05WaterlooRoadikool 10.55Ringvaade* 12.00 Jüri Üdi klubi* 12.55Mf. Ühised mured* 13.57ERR uudised 15.45Päikesekummardaja 16.45Koolivaheaja
film 18.00 Joona jutud 18.20 Jass ja
Juss 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30AK (vk)
20.00 Pealtnägija (vk sub) 20.45 4x4
21.15TEDx Tallinn 21.30 AegRuum
22.30Teaduspalavik 23.00 Mf. Otsus* 00.05 Keeluajakuningas
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Kõva raha* 13.30
Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli Meistrite liiga 23.45 Puhkus Mehhikos
01.00 Seks ja linn 01.30 Uus tüdruk*
02.20 Malaisia* 03.10 Euroopa jalgpalli Meistrite liigakõrghetked
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Aiadetektiivid* 14.00 Südametukse 15.00
Everwood 16.00 Aafrika südames
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale
20.00 Naabriplika 21.00 Jaht modellilepingule 22.00 Ameerika tippmodell 23.00 Elu 24 live 00.00 Reporter
01.00 Ellen* 01.55 Kuidas alasti hea
välja näha 3 02.45 Täiuslikkoduperenaine 03.42 Südametukse*

Kolmapäev 19. märts

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45 Tõuse ja sära!*
14.05Vabariigi kodanikud (subtiitritega)*
14.55 3 hitti: Erisaade (ETV 2013)
15.05 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Lähetus: Kohtumispaik Narva
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok. Dietrich Fischer-Dieskau
23.30 Ringvaade*
00.35 Uued trikid*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Viimanevõmm*
12.30Parim enne*
13.00 TohterOlaf*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda
21.00 Heeringas Veenuseõlal
21.30 Pilvede all
22.30 Seotud
23.30 Jahtunud jälg
00.30 Kaks japool meest*
01.00 Vampiiripäevikud
01.45Krimi*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Pilvedeall*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Parim enne
20.30 Laula mu laulu
22.00 Mf. Visad võmmid
00.10 Mf. Tappev jaht
02.00 Bordell 232*
02.50 Reporter*
03.40 Hooaeg*

–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00 Suletud uste taga*
14.00NCIS kriminalistid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaalul on rohkem kui elu
21.00 VõimalikvaidVenemaal
21.30 Juurdlust viivadläbi sensitiivid
22.30 Staarid veinimõisas
23.30 Kodumaa
00.35 Kahekesi püssi ja panniga
01.10 Õigluse nimel
02.00 Kondid
07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Koolivaheaja film 09.45 Saame kokku Tomi juures 10.05 WaterlooRoadikoo 10.55 Ringvaade* 12.00 Teaduspalavik* 12.25Eesti muusikavideod 12.58ERR uudised 16.40Koolivaheaja film 18.00 Mõmmi aabits
18.30Lastetuba 18.50 Animasarjad
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00
Meie inimesed: Martin (vk sub) 20.25
Minuscule 20.30 Ajavaod:Diplomaadikadumine (vk sub) 21.00BFM esitleb: lyhikas 21.30 Meie Aja Kunst: Kris
Lemsalu 22.00 Mf. Saladusnende silmades 00.05 Mf. Halabja
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Kalamehejutud 13.30
Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli Meistrite liiga 23.45 Euroopa pokkeriturnee
00.45 Seks ja linn 01.15 Teismeliste seksielu 02.15 Uus tüdruk* 03.05
Malaisia* 03.55 Euroopa jalgpalli
Meistrite liiga kõrghetked
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Jaht modellilepingule*
13.00 Ameerika tippmodell* 14.00
Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 TohterOlaf
21.00 Mf. Pärast kukkumist 22.50
Pan Am 23.45 Reporter 00.45 Ellen*
01.40 Kuidas alasti hea välja näha
02.30 Täiuslikkoduperenaine

–

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

Neljapäev 20. märts

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.20 OP! film*
12.50Puudutuse aeg*
13.00Riigikogu infotund
14.00 Ajalik ja ajatu*
14.30 Minuscule
14.35Rakett 69*
15.05 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Ajujaht
23.15 Ringvaade*
00.20 Uued trikid*

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

–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00 Castle
13.00Kaalul on rohkem kui elu*
14.00 Juurdlustviivad läbi sensitiivid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.00 Kolmeraudne
00.00 Grey anatoomia
00.55 Euroopa pokkeriturnee
02.00 Päästjad
03.00 Kodumäng*
03.25 Selgeltnägijatetuleproov*

15. märts 2014

Reede 21. märts

Laupäev 22. märts

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Kahekõne (subtiitritega)*
12.50Foorum (subtiitritega)*
13.45Kapital*
14.10Reisile minuga*
14.35Lähetusa*
15.05 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.30 Aitäh, mets: Harvesterijuht
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Perepidu: Unistus Laanela
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Mf. Kon-Tiki
23.35 Pealtnägija*
00.20 Poolvend*
01.05 Ringvaade*
01.40 Uued trikid*

07.30 Animasarjad
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00 Puutepunkt(subtiitritega)*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(subtiitritega)*
11.15Pealtnägija (subtiitritega)*
12.00 Jüri Üdi klubi*
12.55Dok. DietrichFischer-Dieskau
13.50 Ajujaht*
14.30Perepidu*
15.25 Teel jalgpalli MM 2014 finaalturniirile
15.55 JalgpalliPremium liiga: Nõmme JKKalju TallinnaFC Flora
18.00 Saadasõber Euroopasse
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok. Kimalaste saladused
19.35Rakett 69
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.40 HerculePoirot
00.15 Klassikatähed 2014*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Laula mu laulu*
13.00Kodutunde taaskohtumised*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Mf. Täiuslik plaan
00.50 Mf. Hunnikpappi ja suitsev kaheraudne
02.35 Mf. Visad võmmid*

06.10 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Zig ja Sharko
08.35 Kass Oggy jakurjadprussakad
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Viimanevõmm*
14.00 NädalalõppKanal 2ga*
15.30 Tuhat jaüks ööd
17.05Mf. Unelmatelaev Panama
19.00Reporter+
19.35 Mägedevarjud
20.35 GuinnessWorldRecords – pööraseimadrekordid
21.30 Ärapanija
22.00 Mis?Kus? Millal?
23.20 Mf. Mr Woodcock
01.00 Mf. Unetus

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.25 Õhtusöök viiele
12.00Kodumäng*
12.30Kättemaksukontor*
13.30 Selgeltnägijatetuleproov*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf. Troopiline kõu
00.35 Hawaii 5-0
01.35 Mf. Oodates supermani
03.35 Kerge elu*

05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minu väike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidas taltsutada lohet
09.00 Simpsonid
10.00 Heimari kokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kerge elu*
14.05Kaalul on rohkem kui elu*
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Mf. Alvin jakoopaoravad 2
21.15 Padjaklubi*
22.20 Mf. Rentslimiljonär
00.55 Kord oma printsi näen

–

07.10 Animasarjad*
07.40 Hei, pöialpoisid!*
08.05 Sõbrad igavesti– Mullewapi
07.10 Animasarjad 07.50 Mõmmi aalood* 08.15 Lastetuba* 08.30 Koolibits* 08.15 Lastetuba* 08.30 Kooliva- vaheaja film 09.50 Saamekokku Toheaja film 09.50 Saame
mi juures 10.05 WaterlooRoadikool
kokku Tomi juures 10.05
10.55Ringvaade* 12.00 SmallvilWaterlooRoadikoo 10.55Ringvaale* 12.44 ERR uudised 15.35Mf. Mede* 12.00Puutepunkt* 12.30Dok.
he portree 16.35Koolivaheaja film
Afganistan kättemaksu hind* 13.57 18.00 VäikerüütelTrenk 18.20Beluudised
16.00
Smallville
16.40
ERR
ka ja Strelka 18.30Lastetuba 18.40
Koolivaheaja film 18.00 Hei, pöialpoi- Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30
sid! 18.30 Lastetuba 18.45 AnimasarAK (vk) 20.00 Spioonid 20.50 Keelujad 19.20 AK (viipek) 19.30AK (vk)
aja kuningas* 21.45 Diktorid 22.35
20.00 Väikelinnadetektiivid 20.30
Esimeses ringis* 23.20 PalveränduMandriteränd 21.20 Allveelennud
ri surm* 00.20BFM esitleb: lyhikas*
21.30 Palveränduri surm 22.30 Mon00.50 Eesti TOP 7*
gol-Mongol 22.55 Eesti TOP 7 23.40
Hung 00.10 Sherlock*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset lin08.30 Seitsmeseduudina* 10.00Kutsuge Cobra 11*
sed* 09.30 Kodu keset lin11.00Mf. Kapten ja komanna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
dör: Retk maailmaäärele* 13.30Ko11.00Kalamehejutud 13.30
dukeset linna 14.00Kutsuge CobKodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00Kutsura 11* 15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Pege Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
repea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simptüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsosonid 21.00 Kõige naljakamad kodunid 21.00 Kõige naljakamad koduvivideod 21.30 Mf. Miss Märts 23.30
deod 21.30 Mf. Kapten jakomandör:
Puhkus Mehhikos 00.45 Seks ja linn
Retk maailmaäärele 00.00 Puhkus
01.15 Uus tüdruk* 02.05 Malaisia*
Mehhikos 01.15 Seks ja linn 01.45
Uus tüdruk* 02.35 Malaisia*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Külade08.15 Doktor Oz* 09.15
tektiivid 10.45 Aafrika süEmmerdale* 09.45 Küladedames* 12.00 Süüesseksitektiivid 10.45 Aafrika sükaks* 12.25Kolm naist paadis* 13.00
dames* 12.00Pan Am* 13.00 Trinny
Piinlikud kehad* 14.00 SüdametukSusannahHollandis*
14.00
Südase 15.00Everwood 16.00 Aafrika süja
metukse 15.00Everwood: 16.00Aafdames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
rika südames 17.00Ellen 18.00Dok19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmertor Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30
dale 20.00 Kodutunne eri 21.00 Mf.
Emmerdale 20.00 Pilvede all 21.00
Lootus jääb 23.00 Mõrvaennetajad
Süües seksikaks 21.30 Kolm naist
23.55 Reporter 00.55 Ellen* 01.50
Kuidas alasti hea välja näha 02.40
paadis 22.00 Kuula mu laulu 23.00
Piinlikudkehad: Wickerman 00.10
Staariminutid 02.45 Täiuslik koduReporter 01.10 Ellen* 02.05 Kuidas
perenaine
alasti hea välja näha 3
–

–

–

09.00 Animasarjad
11.00 OP! film* 11.30
MI* 12.00 AegRuum 13.00 Mehe
portree* 14.00 Tuletoojad 14.30Liiliaris* 15.15 Minuscule 15.25 Teaduspalavik* 15.55 Siin japraegu*
17.00KosmosekoeradBelka ja Strelka 18.25 Animasarjad 18.50Buratino tegutseb jälle* 19.20AK (viipek)
19.30AK (vk) 19.45 Dok.Tzvetanka
20.55 Headund! 21.00 Valel poolel
21.05 All Work And No Play 21.10 KaheKellahelinaVahel 21.15 Tuutu Naljahammas 21.20 Kõik on OK! 21.30
Teatriõhtu: Shakespeare’ikogutud
teosed 00.00 Meie Aja Kunst* 00.25
Mf. Saladusnende silmades*
07.00 Eureka 08.50 Kutsuge Cobra 11 09.50 Leidja 10.40 Järelevalveta 11.10
Mf. Miss Märts* 13.05Kontor
13.35Mf. Hormoonid, stringid ja kõvadbanaanid 15.30Konteinerisõjad
16.00 Stop! 16.30 Hawaii 5-0 17.30
Jääraja rekkavennad 18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30
S.H.I.E.L.D.i agendid 20.30 Simpsonid
21.00 Top Gear 22.00 Mf. Kutsumata
külalised 23.45 Paljaltnaljakas 00.15
Ameerikaõudukas: mõrvamaja 01.15
Konteinerisõjad*
05.30 Süüessaledaks
06.00 Mf. Mesinädalad
Marrakechis 07.45 Superlapsehoidja 09.00 Täiuslik koduperenaine 10.00Kolm naist
paadis* 10.30 Gordon Ramsay köögisaladused 11.00 Sõberkoer 11.30
Nurjatud koerad 12.00Mf. Lootus jääb* 13.55 Staariminutid 14.00
Mf. Armastuse rõõm 15.50 Beebiminutid 16.00Kuidas alasti hea väljanäha 17.00 Janeja Urmet pluss 10
18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaksUSA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid21.00 Mf.
Rosamunde Pilcher Varastatud suvi
22.50 Kuula mu laulu* 23.50 Reporter+ 00.20 Kummaline seks 01.10
Seksikadreklaamid 01.35Piinlikud
kehad*
–

06.30 Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
Conan* 10.15 Vanaraua automeistrid* 11.05 Jututuba 13.55
Benny Hill* 14.25 Chuck* 15.15KomissarRex 16.10 Vanaraua automeistrid 17.05 Kuulsuste surmaheitlus 17.35Benny Hill 18.10 Chuck
19.00 Tuvikesed* 20.00 Guinness
WorldRecords – pööraseimadrekordid 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks ja poolmeest* 21.30 Mf. Mõõt
täis 23.35 Conan 00.30 Kaks ja pool
meest 00.55 Tuvikesed

06.30 Guinness World
Records pööraseimadrekordid* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20 Conan*
10.15 Vanarauaautomeistrid*11.05
Jututuba 13.55Benny Hill* 14.25
Chuck* 15.15Komissar Rex 16.10
Vanaraua automeistrid 17.05Kuulsuste surmaheitlus 17.35Benny Hill
18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00
Kaks kanget – haiged mehed 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf. Tsentuurio 23.20
Punker* 00.15 Ööliblikad* 00.45
Kaks japool meest 01.10 Tuvikesed
–

08.10 Reporter 09.00 Teolt
tabatud 10.50 Conan*
12.30 Ööliblikad* 13.00Beaver Falls üks vallatusuvi* 14.00
JesseStone: Vanad haavad 15.30 Mf.
Magus ja mõru* 17.00Mf. Mõõt täis*
19.00East West 10120.00 Kaks kanget Indias 21.00 Ööliblikad* 21.30
Mf. Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek 01.05 Üle võlli kuulsaks
–

Pühapäev 23.
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
08.55 Võidukadlambad
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 JamieOliveri 30 minuti road
11.35Dok. Kimalaste saladused*
12.30 Mf. Kon-Tiki*
14.25 Suusaajakiri
14.55 HerculePoirot*
16.30Downton Abbey*
17.30Puutepunkt
18.00 Ajalik ja ajatu
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Klassikatähed 2014
20.00 Hyacinth Bucket
20.35 Kreisiraadio
21.00 Aktuaalnekaamera: Nädal
21.40 Sport
21.58 Puudutuseaeg
22.00 Sherlock
23.30 VaalasaarteMaria
00.20 Tõuse ja sära!*
06.00 Rooli võim*
06.25 Mägedevarjud*
07.10 Daltonid
07.35 Karlsson katuselt
08.05 Looney Tunes
08.30 Kodutunde taaskohtumised*
09.30 Sõber koer
10.00 Oota sa!
10.30 Homme tuleb homme
10.40 Heeringas Veenuseõlal*
11.10Laula mu laulu*
12.40Parim enne*
13.10 Naabriplika*
14.10Pilvede all*
15.10Mf. Katie Fforde Õnnetoojad
17.05Mf. Rosamunde Pilcher Vanad südamed ei roosteta
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.45 Hotell Grand
23.35 Jesse Stone:Kindel eeldus
01.25 Murdepunkt
03.25 Mf. Mr Woodcock*
04.50 Reporter+*
05.20 Kuldvillak*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minu väike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidas taltsutada lohet
09.00 Simpsonid
10.00Mf. Las käia 4: võidu eest väljas
11.50 Me armastame Eestit*
13.30 Suletud uste taga*
14.30 Stop!
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Palumelavale!
21.30 Mf. Põrgulikud mesinädalad
23.30 Vegas
00.30 Kättemaks
01.30 Midsomeri mõrvad*
03.15 Me armastame Eestit*
04.30 Stop!*
04.55 Seitsmeseduudised
05.25 Kirgede torm
09.00 Kosmosekoerad Belka ja Strelka*
10.25 Wohh, Won ja sõbrad 10.45
Baleriin Angelina* 11.00 Mandrite ränd* 11.50 Minuscule* 12.00
Mongol-Mongo* 12.25TEDx Tallinn* 12.50 Mf. StoriTumbuna: esivanematelood* 14.15Eesti rahvakalender 14.50 Näitleja:Margus Vaher 15.30 Öised lood 16.05 Jüri Üdi
klubi* 17.00Nähka tulebkülla 17.30
Saabastegakass 18.55 Võlukarussell*
19.05 Tatonkalood* 19.20 AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45 Teemaõhtu:
JaanTätte 50. Laulvad näitlejad 19.55
Tähelaev: JaanTätte 21.10 Ristumine
peateega 22.15 Täna õhtul Jaan Tätte
23.15 Sünnipäevapidu
07.30 Eureka 10.20Kutsuge
Cobra 11 11.10 Glee 12.00
S.H.I.E.L.D.i agendid 13.00
Kontor 13.30Mf. Klitško
16.00Louie 16.30 Hawaii 5-017.30
Jäärajarekkavennad 18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Totaalnemuutumine:kodu-er 20.30
Simpsonid 21.00 Moto GP 22.40Top
Gear 23.40 Kuritöö 00.40 Paljalt naljakas 01.10 Louie* 01.40 Top Gear* 02.30 Kutsuge Cobra 11*03.20
Power HitRadio KICKSTART 05.10
Ida-Virumaauudised 05.15 Seitsmeseduudised 05.50 Uudistemagasin
–

05.30 Süüessaledaks
06.00 Mf. Rosamunde
Pilcher Varastatud suvi*
07.45 Superlapsehoidja
09.00 Täiuslikkoduperenaine 10.00
Kodusaade 11.00 Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg12.30 Ellen 17.00
Jane ja Urmet pluss 10 18.00 Eluteed 18.30 10aastat nooremaks USA
19.00 Miljonäri salamissioon 19.55
Aiadetektiivid21.00 Mf. Hitler kurjuse tõus 22.50 Mf. Hitler kurjuse
tõus 00.40 Reporter+ 01.10 Trinny
ja SusannahHollandis* 02.00 Pulmakorraldajad 02.50 Donna Hay kerged
eined 03.15 Miljonäri salamissioon*
–

–

–

08.00 East West 101*09.00
Teolt tabatud10.50 Conan*
12.30Punker* 13.30 Camelot 14.30Kaks kanget Indias* 15.30
Mf. Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek* 19.00East West 10120.00 Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Üle võlli kuulsaks* 21.30 Mf. Seitse 23.50 Mf.
Tsentuurio*
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VABA AEG

Et päevade lennus jääks
püsima kevad,
õnnesärama!
et päikesoovime
jääks põsele

Leida-RosalieKukk

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

Viljandi nukuteatris etendub

16. märtsil kell 16 «Tuhkatriinu». Lossi tänav 31. Tel
433 4295.

Ugalas on täna kell 17 esietendus «Rosencrantz ja Guildenstern on surnud». 17. märtsil

kell 19 on Rakvere teatri külalisetendus «Uno Bossa ehk Uno
Loobi seitse elu». 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
16. märtsil kell 16 ja 18 lastefilm «Rüütel Rooste» 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 kevade
alguse puhul «Muusikaga maale» kontsert. Laulab Mati Turi
(tenor), klaveril saadab Martti
Raide. Pilet 3 või 2 eurot. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

ÜRITUSED
Ühistreening ümber Viljandi
järve. Jooksutreener Einar Kai-

gas ootab 16. märtsil kell
10.30 staadioni vastas asuva
hosteli Just Rest ees kõiki jooksuhuvilisi.

Keskerakonna Viljandi osakonna
aastakoosolek on 17. märtsil
kell 18 Viljandi maavalitsuse
saalis (Vabaduse plats 2, III kor-

›

›

Kivikodu OÜ

›

Viljandi

›

eesti@maakivi.ee

›

Tel 502 6391,
528 2939

›

›

Vaata meie tegemisi

www.maakivi.ee

80

rus).

TEATER

›

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 Vil-

NALJAD
Ükspuha millisesse majja,
ükspuha millisessekoridori,
ükspuha millisessekorterisse
kolida elektritrelliga naa-

jandi 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 huvikoolis on 18. märtsil kell 19 meditatiivne ja teraapiline kontsertseanss «Gongi-ja kristallihelinad». Helid
paitavad meie keha ja meeli
ning kaasneb lõõgastus ja korrastumine. Osavõtutasu 7 eurot. Lisainfo www.tuletee.ee, tel

513 6470.

Keskkonnaamet kutsub jäätmetest ja taaskasutusest huvitatud
inimesi 18. märtsil toimuvale
tasuta õppereisile Räpina keskkonnamaja jäätmeklassi ja Räpina paberivabrikusse. Väljumine kell 8.30 Viljandi bussijaamast, tagasi Viljandis ollakse
kell 16.45. Paberivabriku külastus maksab 2 eurot, transport ja kohvipaus on tasuta.
Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Info ja registreerimine reet.vaiksalu@keskkonnaamet.ee, tel 5308 3344.
Keskkonnaamet kutsub 19.
märtsil kell 17 Viljandi linnaraamatukogu kolmanda korruse
saali loodusõhtule «Jäälind
aasta lind 2014». Külaliseks on
Riho Kinks Eesti ornitoloogiaühingust. Osalemine on tasuta
ja üritus kestab umbes kaks
tundi.Lisainfo tel 5308 3344,

—

ber leiabsind ikka üles.
Kelnerküsib kundelt: «Kas
panen teile seeni ka?»
Kunde vastu: «Ei, tänan,
mullemeeldib seeniainult
korjata.»
Kelner: «Kuidas soovite,
võin nad ka põrandale visaMännimäe salongkinos linastub homme seiklusfilm «Michael Kohlhaas».
lised arhailine rõivaste kaunistamise viis». Juhendaja
tekstiilikunstnik Astri Kaljus.
Registreerimine tel 529 0617
või rahvakunst@hot.ee. Tallinna
tänav 5, Viljandi.
–

Mulgimaa arenduskoda kutsub

21. märtsil kell 9 Rimmu Küttide jahiseltsi majja (Halliste
vallas) viimasele laiendatud

Sakala keskuses on 20. märtsil
algusega kell 11 kursus «Vase-

võsalõikus käsitsi ja masinaga
ohtlike puude langetamine
okste (ka õunapuude) kärpimine
arborist
küttepuude müük
muru niitmine
lepingute sõlmimine
hauaplatside, aedade hooldus

puurkaevude puurimine

koosolekule-mõttetalgule stra-

teegia töörühma. See on viimane võimalus oma sõna sekka
öelda piirkonna tuleviku planeerimisel. Peateema on sihtgruppide kaasamine ideede
leidmiseks, tuginedes olemasolevale strateegiale. Osalemisest anna teada mulgimaaarenduskoda@gmail.com. Info tel
5307 8283.

NÄITUSED

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 linnaraamatukogu trepihallis on täna viimast päeva
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

Viljandi maavalitsuse teise
korruse fuajees on Viljandi fotoringi näitus «Inimene». Näha
saab erinevate autorite töid:
Meelis Heli, Renno Lainevool,
Endla Sagevus, Marek Aardevälja ja Madis-SiimKull. Vabaduse plats 2, Viljandi. Tel
433 0400.

küttekaevude puurimine

mob 508 9402, tel 766 8056

FILMIST

Uku keskuse teiselkorrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm».Tallinna tänav 41,
Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi värvilisi joonistusi «Teetähised». Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis on Eeva-Aet Jänese
maalinäitus «Aspectus II» ja
teise korruse fuajees rändnäitus «Põllumajandusreform».
Neid saab vaadata kuu lõpuni.
Viljandi maantee 1,KarksiNuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Valev, Valvo ja Valvik, homsed
Herbert, Herbi, ja Heero ning
ülehomsed Gertrud, Gerda,
Kertu, Kert, Kärdi, Kärt, Kerli,
Truude, Truuta, Ruuta ja Ruta.

ta.»
Saamisrõõmust suurem saab
olla ainultandmisrõõm.Kes
vastupidist väidab, pole korralikku poksivõistlust näinud.
Sõber sõbrale: «Tead, sa ajad
sellist juttu, nagu sa saaksid
15 sekundi pärast ninaluumurru!»
Piloot teatab lennujuhtimiskeskusse: «Lendan ookeani
kohal 200 meetri kõrgusel, vasak mootor põleb, kütus on otsakorral, lähima lennujaamani on 500miili. Mida ma pean
tegema?»

Dispetšer mõtlebhetke ja
ütleb:«Korrakeminu järel:
meie isa, kes sa oled taevas...»
Väga närvis papa Carlo
Buratinole: «Miks sa nüüd
ulud? Tahtsid ju lemmiklooma. Said. Mis sa enam
vingud!»
Nutune Buratino: «Nojah.
Aga miks sa ei võinud mulle
kassi või koera kinkida, see
kobras vaatab mind nii kahtlase

AINULT SAKALA TELLIJATELE
10.–16. märtsil on kõigil Sakala tellijaskonda kuuluvatel isikutel võimalik soodustingimustel osta järgmisitooteid:

Veeboilerid

-10%

5€
Hüdrofoorile

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

185 €

ostame teie metsakinnistu

KAADER

AINULT KAKS PÄEVA VEEL

pumpade
paigaldus
salvkaevude
pesu

elust, juhtumistest ja seiklustest nii kodus, lasteaias kui
koolis. Linnagaleriis on 28.
märtsini Viljandi huvikooli
kunstiõpilaste fantaasiaküllane
näitus «Maailm ühest pintslitõmbest». 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.

–

reet.vaiksalu@keskkonnaamet.ee.

Õnnitlevad

pojad peredega

150

€

Parim torupuhastusvahend
Flow

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

Tolmuhooldus

-50%
al

44 €

Rehvivahetus ja silla reguleerimine
(kuni 16'' plekkveljele)

E–R 9–18
Lossi 28
Tel 433 4171
www.mulgiarvutid.ee

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

Fotod on illustreerivad. Kaupa on piiratud kogus japakkumised kehtivad nädala lõpuni või kuni kaupa jätkub.

TASUTA kliendikaardi
saavad kõik,
kellel on kehtiv
Sakala tellimus
Kliendikaardi saab
Sakala
toimetusest
tööpäeviti kella 9–17

Samas saab vormistada
Sakala tellimuse

14 Sakala
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1.45

SPORT

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

Homme korraldab treener Einar
Kaigas ühistreeningu ümber Viljandi
järve. Tema sõnul liigutakse aeglases tempos, vaheldumisi sörkides ja
kõndides, ning orienteeriv distantsi
läbimise aeg on 1.45. Starditakse
kell 10.30 hosteli Just Rest eest.

HÜVASTIJÄTT

Jumalaga, siiruviiruline Lembit!
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Palju näinud spordisaal
on pilgeni nukrust täis.
Majast, milles Lembit
Nelke veetis väga suure osa oma ajast, saadavad lähedased, sõbrad ja
õpilased teda täna igavikulisele rännakule.
Päev pole kurb mitte üksi Viljandimaa,vaidkogu Eesti spordirahvale, aga ka paljudele
neile, kes ei arva spordist suurt
midagi.
Lembit Nelkele tähendas
sportpalju. See polnud aga kogu tema elu. Ta oli laiahaardega mees.
Kord poetas ta oma alati
hoolitsetudkoduaias lõõpimisi oma toona noorimate õpilaste kohta: «Nemad saavad kõvasti füüsilist. Ma olen jäme
tüüp, kunagi on siis omadpoisidvõtta,kes kirstu kannavad.»
Nüüdsirutavad need tema
kasvandikud kaela juba koduses meistriliiga sarjas. Tema
nüüdsednoorimad õpilased on
aga 13–14-aastased. Nemadki
kuuluvad omaealiste tippseltskonda. Sellest annab tunnistust mõnedkuud tagasi spordihoonevitriini toodud Eestikarikavõistluste võidutrofee.
Reaalsus on see, et tubli
mehe mure oli tookord asjatu.
Täna on spordihoone saal Virumaalt jaViljandimaalt sirgunud turjakaid mehi servast servani täis. Isad ja pojad. Mõnel
Lembit Nelkekunagisel õpilasel marutab pallisaalis juba

Lembit rõhutas
meile alati, et
käsipall on just
nagu väike elu
mudel: kui saad
meeskonnas ja
väljakul hakkama, lööd läbi
ka elus.
MARKO KOKS,
õpilane ja kolleeg

65-aastaselt lahkunud värvikas Lembit Nelke jättis Viljandi jakogu Eesti sporti suure jälje.

lapselapski.

geks, et saali sisene-

Ain Pinnonenist sirgus
Lembit Nelkele kolleeg nagu
paljudest teistestki õpilastest.
Et praegu juhib ta Viimsikäsipalliklubi ja treenib sealset
meistriliiga esindust, sai temast ühtlasi konkurent.
Viljandi publik mäletab
ehkkolme aasta taguseid Eesti meistrivõistluste pronksilahinguid,kui õpetaja jaõpilane
platsi veerel piigid ristasid
ning mõlemad omatahtsi seda
ägedat lahingut tüürida üritasid. Üsna tihtituli ette sedagi,
etkohtunikud pidid hakkama
hoopis neid kantseldama. Mäletame ka treenerite saalist
väljasaatmisi.
«Läks mäng kuidas läks, oli
mis oli, aga pärast iga mängu
tuliLembit ja kallistas mind.
Meil polnud tarvis lahtumist
oodata selle töö tegi lõpuvile.
Lembit oli küll emotsionaalne,
aga samas realist: lõppude lõpuks on see jukõigest mäng,»
meenutas Ain Pinnonen.
Temaütlemistmööda ei pidanudLembit Nelke saavutusi ja medaleidüleliia tähtsaks.
«Treeningprotsessi juures oli
äärmiselt oluline eluline ja
kaaslastega arvestamist nõudev õpetus. Näiteks tegi ta
poistele esimese asjana sel-

des võtame mütsi
peast jaütlemekõva

–

ELMO RIIG

häälega tere.»
Tänaise kogenud
treeneritesekka kuuluv Pinnonen oli üks
sõnu öelda:
Ei keegi, ei iial taha neidon see nii.
esimesi Lembit Nelke
Ometi
sind ei ole enam.
treeningrühmas alusenam üle mees, keda
Maisest surelikkusest on kõige jakaua. Selless
tanud poisse Tapal ja
paljud
mäletatakse. Keda mäletavadOlid
sõbrad olid nad lõpuja oled väga paljude
sa
surematuks.
goorias jääd
ni.
et sa jääd meie
Teadmine,
te ja meeste käsipalliisa. hinge igaveseks, ei ole praegu
«Viimati trehvasitustesse, südametesse ja
On
oO
me Tapa kooli kokkuvõtta pole.
lohutus, aga enamat meil
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maaltpärit Lembit Nelnaljaks paras. Nüüd aga
tult kaugel ja oli just
ke IlmarKütti, kes praeau. Me tuleme.
gu juhib Viljandimaa
Sinu käsipallipoisid
spordiliitu ja kuulubkäsipalliveteranina alaliidu juhatusse.
Ilmar Küti sõnul on
Lembit Nelkepanus Viloma osa sellel, et suutsime
minetuli välja teenida. Kõige
jandimaa spordi ja eeltoona noorele perele Männilihtsam oli seda teha töökuse
kõige käsipalli arengusse hindamatu. «Ent üht Virumaa mäelekorteri välja kaubelda.»
jainimlikkusega. Laiskust, loLähedasemadsõbrad söanhakust ja ülbitsemist see mees
meest Mulgimaale meelitada
dasid Lembit Nelket kutsuda
ei sallinud.
polnud sugugi lihtne. See nõudis ikka vestlusi ja veenmist,»
Vasjaks, aga seda ei teinud
Tähelepanuväärse osa oma
meenutas ta. «Kindlasti oli kaugeltki kõik. Tema lugupidaelust treeneriametile pühen-
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danudLembit Nelke tunnistas
mõne aasta eest, et tema süda
on rahul, sest kohalikule käsipalliklubile ja talle tuli appi
Marko Koks.
«No ei saa olla nii, et kui
mind enam pole, on tühjus,»
lausus Lembit Nelke veidi
enam kui kolme aasta eest peetud jutuajamisel.
Marko Koks tõdes, et saapad, millesse tal nüüd astuda
tuleb, on uhkelt suured. «Latt
on kõrgel, aga pagas, mille ma
oma treeneriltkaasa olen saanud, on väärikas,» lausus ta.
«Üritan järgidasamu põhimõtteid.Lembitrõhutas meilealati, et käsipall on justnagu väike elu mudel: kui saad meeskonnas ja väljakul hakkama,
lööd läbika elus.»
Üks käsipallist võrdlemisi
kaugel olnud lapsevanem, kelle kaks poega Lembit Nelke
juures treenisid, tunnistas
kord, et Lembit teeb poole tema isatööst ära. Ja tema sõnades pole põhjust kahelda. Paljudele oma poistele oligi Lembit Nelke isa eest rohkemkui
nendeendi isad.
Ajakirjanikuna tuleb tunnistada, et Lembit Nelke oli
üks siiras siiruviiruline mees.
Talvel habemega ja suvel sileda lõuaga. Võttis mitu aastat,
enne kui selle toimetuses ära
tabasime jalehtekommentaari kõrvale alati õige moega pildi sokutasime.
On südamest kahju, et aasta õpetaja tiitli ja linna spordipreemiaga tunnustatud treener ei soovinud tähelepanu.
Nüüd jäigi üks tore inimlik
persoonilugu huvitavate tõekspidamistega mehest tegemata.
Ei suutnud mina ega mu kolleegidki tedaära rääkida. Aga
me üritasime. Ausalt. Ja mitte
ainult ühe korra.
Ajakirjanikule unelmate
allikaks olnud mehe suust veeresid pärlid jõena, paraku ei
pääsenud enamik neist leheveergudele, sest neil kõigil oli
alati kaasas aga. «Seda rääkisin ma naabrimehele.»
Sedagi lugu kirja pannes
tunnen hinges pakitsust. Nagu
oleksin naabrimehe juuresõunaraksus. Aga luba küsida
enam ei saa.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
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
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 8920
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 10. III 1879
Krooni linnast.Kroonlinna
kaubapank on pankrotti
läinud. Panga ülem, Langwagen, on küll kinni pandud, aga waesed inimesed,
kes omad kopikud panga
sisse intressi peale paniwad, ei saa selleläbi mingisugust kasu. Nüüdoleme
tänawu jubaka omaltmaalt
mitmetestpankrottidestpidanud jutustama, jasee lugu on kurbküll. NimeltTallinna jaPärnu pankrottide
läbi onka paljud Eestlased
omadraske waewaga kogutud kopikad ära kautanud.
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Anda üürile garaaž Paalalinnas
vana katlamaja juures. Tel
5660 0731.

Autoklaaside müük, paigaldus ja
parandus, ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.

Küsi pakkumist fassaadi-ja sisetöödele. VMK Ehitus. Tel
5373 5524.

Carstopis sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.

Müüa 2-toal korter Männimäel
kaunis kohas, 7/9, rõdu, lift.
H 35 900 Tel 5330 0674.

Ehitan, remondin ahjusid, pliite
ja kaminaid. Tel 5563 6074.

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

LOOMAD

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

Santehnilised tööd ja kaevude
puhastus. Tel 5813 5496.

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

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

TÖÖ
Tel

Klaasplastist mahutid, septikud,
tellimustooted. Tarneajad lühikesed, hinnad soodsad. Transpordi
võimalus. Novewater OÜ, tel

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

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

Leola toidupood pakub tööd koristajale. Tel 501 0765.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Naisterahvas otsib tööd. Tel
5677 2742.

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

KINNISVARA

.

Müüa maja Peetrimõisas, omanikult. Tel 5870 2406.

,

Müüa 3-toaline keskküttega korter Õisus. Tel 5563 8551.
Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.
Ostan suvila või maamaja. Tel
5456 6529.
Ostan garaaži Männimäel. Tel
503 0336.
Ostan korteri. Tel 5691 8499.
Ostan maja. Tel 509 3629.
Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.
Ostan maad, metsa.
511 1666.
Ostan maja
509 4873.

Viljandis.

Tel
Tel

Ostan remonti vajava maja Viljandis. Tel 5656 3682.
Otsin omaette elamispinda Viljandis, 15–20 m², ahiküte, kuni
50 /kuu. Tel 5630 7680.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

514 5215.
Soovin üürida 2-toal korteri või
majaosa. Tel 5619 6557.
Soovin üürida korteri Võhmas.
Tel 5627 6888.
Soovin üürida garaaži Viljandis.
Tel 5377 2246.
Soovin üürida või osta korteri
maakonnas. Tel 5849 6886.
Üürile anda 1-toalkorter Ramsil.
Tel 5624 0120, Reital Kinnisvara.
Üürile anda mugavusteta 2-toal
korter. Tel 5669 2104.

TEENUSED

Firma

5665 0604, 502 0066.

annab

eurot
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135

eurot,

laenu,
kuuks

näit
on

Sülearvutite
remont.
5347 2596, www.raja.ee.

2000
r

kuumakse

krediidikulukuse

Firma annab laenu, näit 2000
eurot 24 kuuks on kuumakse
135 eurot, krediidikulukuse
määr 73,32%. Tutvuge tingimustega, konsulteerige spetsialistiga (www.laenvg.ee). Tel
5199 7679.
Halumasin. Tel 5563 8552.
Hekilõikus. Tel 5902 5412.
Kaardid ennustavad,
/min. Tel 900 1727.

1,09

Kaevetööd 2,7t miniekskavaatoriga. Tel 5620 0055, Andres.
Kaks kogemustega ehitusmeest
teevad Viljandi-ja Valgamaal
ehitus-ja remonditöid eratellijatele: plaatimine koos eeltöödega, maalritööd ja muu siseviimistlus, torutööd, fassaaditööd
jne.
Tel
5906 8806,
5366 0017.
Katuse paigaldus-ja parandustööd, soodsalt. Tel 5662 2071.

Tel

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel
514 9885.
Teeme renoveerimis-ja üldehitustöid. Tel 5128636.
Teeme
võsalõikust.
5807 1948.

Tel

Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Ostan
traktori
5387 6105.

T-25.

OÜ OK Mets ostab raieõigust,

Ehitaja

otsib
5567 7488.

Tel

tööd.

MÜÜK

Otsin inglise keele individuaalõpetajat 2–3 korraks nädalas ennelõunasel ajal. Tel 5622 2320.

5340 9311.

Linnu talu Tagulas Valgamaal
müüb E–P kella 8–14 väga häid
Hy-Line tõugu pruune ühe aasta
munenud kanu 2,5 /tk ja märtsi lõpus munemist alustavaid
noorkanu 6 /tk. Tel 503 1485,
501 7500.

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

Töö pensionealisele elektritööde
oskusega siseremondi tegijale.
Tel +372 5650 3516.

Viljapuude lõikus. Tel 517 8462.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

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

Õhtujuht,

Killustiku vedu ja müük. Tel
502 8504.

506 5614.

Viljandi lähedale tallu vajatakse
sulast, ülesanneteks loomade talitamine ja lihtsamad ehitustööd.
Tasu kokkuleppel. Tel 526 8880
või +3584 4937 2517,
margussigma@hot.ee.

Võsalõikus. Tel 517 8462.
muusika.

Tel

OST

lõikamine.

Tel

Ostan kasutatud mesitarusid. Tel
5834 8546.

523 8481.
Õunapuude

Üldehitustööd. Tel 515 2726.

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

SÕIDUKID
Tel

OÜ Hansa Meistrimehed teeb

üldehitustöid. Tel 5744 4286.
Piksekaitse hoonetele. Tel
5667 4254. piksepoisid.ee.

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

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud

Maalritööd. Tel 5904 4016.

metsakinnistud)

(2006. a,

124 000

km) müüa või vahetada kinnisva-

ra vastu. Tel +3584 0662 7033.

Soovin osta Niva või UAZ maasturi. Tel 5690 1288.

METSAMATERJAL
Ostan 3 m lepaküttepuid, ka
suuri koguseid. Tel 502 9069.

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

?

Ostan lambaid
506 7359.

lihaks.

Nõukapood Turu tn 13: vanavara, kunsti, raamatute ost-

Müüa GAZ-53 käigukast, kütusetankur, suur veepump ja ROU6 reduktor. Tel 5458 1926.
Ostan teie üleliigseid asju ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.
Ostan vanu raamatuid, kunsti, märke, medaleid, ordeneid, münte, paberrahasid,
fotosid, postkaarte, fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat,
mänguasju, mööblit jm. Tel
5629 8981.
Müüa teleskoop Bresser Pluto
F 500 mm, D 114 mm; peeglid
30×30, kuumaõhugrill, H20
universaalne aurupuhasti pakendis. Soodsalt. Tel 516 7797.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.
Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

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

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa voodri-ja põrandalaudu,
haavalaudu ja värvitud fassaadilaudu. Vedu. Tel 5666 4217.
Sae-ja höövelmaterjali müük ja
teenus. Tel 5348 0984.

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

Toored ja kuivad küttepuud. Tel
5391 4443.

26

/rm.

Tel

KASUTATUD ASJAD
Müüa väike külmik (töötanud 9
ja puuvillane rohekas
(7 m).
Tel
mööblikangas
5593 9145.

kuud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

BMW M6

Müüa töökorras pliit Pioneer. Tel
5197 9412.

Lambaliha. Tel 5816 4973.

Toores lepp
5563 8552.

Kiviaedade ehitus:
kiviaiameister.blogspot.com.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Viljapuude kevadine hoolduslõikus. Hind kokkuleppel. Tel

Info tel 524 8010, 504 9159.

5683 9299, info@novewater.ee.

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

Pakun tööd raietöölistele Võhma
piirkonnas. Tel 5627 6888.

Viljapuude lõikus ja haljastustööd.

Kasutatud rõivaste poes Vaksali t
11a (endine apteek) kõik riided
-40%.

müük. Tel 5804 6190.

Viin tasuta ära külmkapi või
elektripliidi. Tel 525 8050.

5855 6355.

www.metsamehed.ee ostab kasvavat metsa. Aitame teha metsamajanduskava. Tel 5850 4561,
info@metsamehed.ee.

Veo-ja tõsteteenus: kruus, liiv,
killustik. Tel 5373 1475.

Tel 5626 4115.

ümarmaterjali.
Ülestöötamine ja vedu. Tel
527 8119, 503 3379.
metsamaad,

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

Tänava-ja äärekivide paigaldus.

Katuste ehitus ja remont. Tel
5626 4115.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
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puurkaevumeistrid.ee.

Soojustamine puistevillaga. Tel

Üldehitus

Rakke-, salv-ja šahtkaevude
kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 557 4792.

AUGUST RÕÕM

Kasvuhooned ja kihtplast kasvuhoonetele. Tel 503 7585. www.
kasvuhooned.com.

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

Fassaadi soojustus-ja
viimistlustööd
Katusekattetööd

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

Lahkus kallis isa, vanaisa ja äi

Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus.
Tel
502 1279, 526 9604, www.

Septikute ja reoveemahutite
müük ning paigaldustööd. Tel
5306 5322. www.reovesi.ee.

Aednik lõikab õunapuid. Tel
5609 3174.

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kustus eluniit.

PÕLLUNDUS

.

Müüa maja Türil või vahetada
3-toalise mugavustega korteri
vastu Viljandis. Tel 5698 4850.
Müüa suvila. Tel 5623 4451.

Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

Tel

Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.
Ostan saematerjali (tamm) ja
ehituslikku saematerjali (pruss,
laud). Tel 5569 0596.

Müüa Kirby Sentria Bronze: põhiseade,
sügavpuhastussüsteem, caddy box, turbohari, rihm
2 tk, Hepa filter GU 2 tk. Tel
523 2615.
Ostan vanaaegse söögilaua ja
toolid, klaasidega kapi, valgusti,
vanemaid värvilisi klaasesemeid,
supitirina, hõbekulbi, märgi-ja
margikogu, tsaariaegseid fotosid. Tel 5564 3635.

mööbli, mänguasjade,
mustriga nõude, kuld-ja hõbenõude, postkaartide, markide,

Vana

märkide, müntide, mundrite,
kiivrite, kellukeste, kunsti, kujukeste jm vanade asjade ost. Tel

5566 3939.

TEADE
Stressist tasakaalu kinesioloogia
abil. Malle Raus tel 5564 8625.

–

Leinavad tütred
ja poeg peredega.

Ärasaatmine laupäeval, 22. märtsil
kell 11 koduõues ja muldasängitamine Tarvastu kalmistul.

Mälestame

Head sõpra
Mälestame väärikat ja tunnustatud käsipallitreenerit

TÕNU RAUDSEPPA

Avaldame kaastunnet omastele.
Viljandi Linnavalitsus
ViljandiLinnavolikogu

surmast.

Mälestame head sõpra ja endist
naabrit

mälestab Ivar.

Mälestan head sõpra
TÕNU RAUDSEPPA

Avaldan kaastunnet Svenile armsa isa kaotuse puhul.

Avaldame
omastele.

siirast

Avaldame kaastunnet Vahurile
venna kaotuse puhul.

Leida, Andres ja Indrek perega

ANNE KONI

LEMBIT NELKET
Teatame kurbusega abikaasa,
isa, vanaisa ja vanavanaisa
ENDEL JÜRISSONI
25. IX 1925 – 10. III 2014

VALTER BRJANTSEVIT

17. III 1924 – 3. IX 2013
Tütar lastega

kaastunnet

Perekond Valme ja
perekond Shamarin

Südamlik kaastunne Alarile kalli
abikaasa
KERSTI ADAMSONI
surma puhul.

Hinges on sõnatu valu...
Südames kaunid mälestused.

ELVI VÕSU
Mare ja Toivo perega

Gunnar perega

Omaksed

Mälestame 90. sünniaastapäeval

JAANUS VALKIJAINENIT

16. III 1937

–

16. IV 2011

HEINO VÕSU

Mälestame töökat naabrimeest

LEMBIT NELKET
Sügav kaastunne omastele.

Mati perega

Siiras kaastunne Svenile kalli isa
TÕNU RAUDSEPA

kaotuse puhul.
Oliver ja Marilin perega
ning Mallor perega

Kallis Sven!
Südamlik kaastunne sulle armsa
isa
TÕNU RAUDSEPA
kaotuse puhul.
Maret perega

Mälestame kallist klassiõde keskkooli päevilt
ANNE KONI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
C.R. Jakobsoni nim Viljandi
1. keskkooli 1972. a XI-b klass

Mälestame
ELMAR OTSA
Südamlik kaastunne Leale ja
Margitile.

Töökaaslased SA Lõhavere
Ravi-ja Hooldekeskusest

19. VII 1927 – 28. III 2012
Mälestame oma kalleid vanemaid ema 77. sünniaastapäeval.
Lapsed peredega

REKLAAM

aknd parimd

16 Sakala

15. märts 2014

*

-60%
Paigaldus

-50%

-50%

Välisviimistlus metallnurgaliistudega

PVC-aknad, PVC-uksed, metalluksed
Rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2008 ja
keskkonnasertifikaat ISO 14001:2004

VILJANDI, Tallinna tn 19/21, tel 433 3699

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444 8866

Tartumaa põllumeeste liit
Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke japaberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid

korraldab 21. märtsil kl 10 Männimäe
külalistemaja kaminasaalis tasuta infopäeva
„Seemnesegude valik ja koostamine erinevakasutusotstarbega rohumaade uuskülviga rajamiseks ja
renoveerimiseks tava-ja mahetootmises“
Päevakava www.pikk.ee sündmustekalender
Lektor on emeriitprofessor Rein Viiralt
-

Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com

Eesti Maaülikoolist

Eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955

MaaeluArengu

Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

