Venemaa suvast lahtirebimine on eesmärk, mille pooleEuroopa riigid peaksid püüdlema.
Sakala juhtkiri
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Viljandi maakonna päevaleht

Seal, kus lõpeb
asfalt...

Sürgaveres toimetab

Viljandi piiril lõpeb jalakäijate ja
ratturite asfalttee eikuskil. Või
siiski, olenevalt ilmast kas poris
või tahedamal tühermaal.

Äsja peetud lastejutuvõistlusel

lastekirjanik

tunnustust pälvinud Heidi Raba
kirjutab poisist, kes tahab saada
leiutajaks ja kuulsaks inseneriks.

LK 3

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90
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Mõtlesin, et olen blond, kleidikese jakaameraga
mis nadmulle ikka teevad. Aga siis nad hakkasid
ikka tulistama, nii et pidin eest ära jooksma.

–

KEITY POOK, kultuuriakadeemia tudeng Palestiina reisist
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PÄÄSTEAMET

Suitsuandurite müük kasvas
trahvihirmu pärast kolm korda
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Viljandimaal on suitsuandurite müük mitu
korda suurenenud ning
ilmselt on põhjus päästeameti inspektorite
kontrollkäikudes.
«Võrdlesime veebruari kaht
nädalat nüüd märtsi kahe nädalaga jasuitsuandurite müük
on igal pool keskmiselt kolm
korda suurenenud,» sõnas
Tamrexi kommunikatsioonispetsialist Diana Karmo. Ka
Viljandi jäi keskmiste hulka.

Eesmärk pole trahv
Mingit paanikat või olukorda,
et suitsuandurid poest otsa
saaksid, DianaKarmo sõnulei
ole. Võrreldes selle ajaga, kui
seade muudetikohustuslikuks,
on müük tema hinnangul siiski
väiksem.
Ikkagi on neid inimesi, kes
seavad sammud poodi suitsuanduri järele, olnud märtsis varasemast tunduvaltrohkem. Nimelt on päästeamet
teada andnud, et tuleohutusjärelevalve inspektorid kontrollivad selkuul ühes elektrisüsteemide ja küttekehade
korrasolekuga ka seda, kas
korteris või majas on suitsuandur.

Kaasa kingitus.

Soovi korral

toome kohale!
Tallinna t 2a. Info tel 433

Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Sooviku
sõnulteatavadinspektorid inimesele ette ja lepivad kokku
aja, millal seadetkontrollima

ILM

tulevad. See annab võimaluse
vajaduse korral suitsuandur
enne osta.

Seda, et inimesed tuleohutusinspektoreid omakoju sisse
ei lase, Lõuna päästekeskuse
pressiesindaja Astra PintsonKäo sõnul enamasti ei juhtu.
«Inspektorid oskavad ju selgitada, miks on suitsuandur vajalik ja inimesele endale oluli-

2°
Täna on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal hakkab saartest alates lörtsi
ja lund sadama ning sadu
levib mandrile.Puhub
lääne-ja loodetuul kiirusega 3–9 meetrit sekundis.
Õhutemperatuur on –1
kuni +4 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.23 ja
loojub kell 18.29.

ne.»
Soovik lisas, et eesmärk ei
ole inimestele trahvi teha.
«Eesmärk on tuleohutust suurendada,» toonitas ta. Vajaduse korral karistatakse anduri
paigaldamata jätmise eest siiski rahatrahviga, mis võib ulatuda 1200 euroni.

VILJANDIS

Laua peal ootel
DianaKarmo leidis, et alati on
inimesi, kes ennast alles trahvihirmus liigutama hakkavad.
«Tore, et nemad ka nüüd oma
tuleohutustsuurendavad,» lausus ta.
Astra Pintson-Käo sõnul
kokkuvõtted praegusest suitsuandurite kontrollist alles
tulevad, aga tõtt-öeldakäivad
tuleohutusbüroo inspektorid
järelevalvet tegemas kogu
aeg. «Praegu lihtsalt kommunikatsiooniga tõmbame selle-
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Jäälinnu õhtu

–

Viljandi Tamrexis on suitsuandurite müük märtsis, mil päästeamet kontrollib nende seadmete olemasolu, kolm
korda kasvanud. Fotol on Viljandi Tamrexi klienditeenindaja Rita Kipp.
ELMO RIIG

le rohkem tähelepanu,» tunnistas ta.
Jüri Sooviku sõnul näevad
päästetöötajad kõige rohkem
vigu tuleõnnetuse või õnnetu-
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se ohukorral. «Seal on neid vajakajäämisi olnud,» tõdes ta ja
rääkis, et päästjad on näinud
nii seda, et suitsuandurit pole,
kui ka tühjaks saanud patarei-

ga andureid. «Siis on see lihtsalt pandud laua peale, kuni
ükskord poest läbi minnakse ja
uued patareid sisse ostetakse,»
märkis ta.
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Täna kell 17algab linnaraamatukogu kolmanda
korruse saalisloodusõhtu
«Jäälind aasta lind
2014».Külas on Riho
Kinks ornitoloogiaühingust. Üritus on tasuta.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Kraanid kinni
Õhus

on märgid, misannavad
alust loota, et lääs astub peagi
Venemaa vastu samme, mis tollele
tõepoolest korda lähevad.
Paarikümnele Ukrainas toimunu
eest otseselt vastutavale inimesele
reisikeelu andmine jaEuroopas
paiknevate varade külmutamine on
õige, aga sellest kaugeltki ei piisa.
Kui Prantsusmaakatkestaks Venemaaledessantlaevade müümise tehingu, mõjutaks see meie idanaab-

rit tunduvalt rohkem.
Eile väitis Prantsusmaa välisminister Laurent Fabius, et niisugune
variant on laual. Sealjuures rõhutas ta, et rangemate sanktsioonide
kehtestamises peavad osalemakõik
liitlasriigid.
Fakt, et Prantsusmaa on seniajani Venemaaga sõjalist koostööd jätkanud, on iseenesest absurdne. Ukrainas toimuv ei jätaruumi kahtepidi mõelda: Venemaapole riik,
kellele tohiks praegu sõjamasinaid
müüa. Tema varustuskraanid tuleks
hoopis niipalju kinni keerata, kui
vähegi võimalik.

Venemaa

suvast
lahtirebimine on
eesmärk,
mille
poole
Euroopa

riigid
peaksid püüd-

lema.

Paraku
pale

saabka Venemaakeerata
soovikorral kinni mõned Eurooeluliselt vajalikud kraanid. Tuletagem meelde, et näiteks Saksamaa toimimine sõltub Vene gaasist.
Eesti taastuvenergia koda on
pöördunud president Toomas
Hendrik Ilvese poole, et kutsuda
riigijuhte ja riigikaitse planeerijaid

ülesleidma lahendusi võimalikele
energiajulgeoleku riskidele. Koda
peab tähtsaks, et Eesti soojusmajanduses võõrutataks end Vene gaasist.
Praegused sündmused näitavad
selgelt, et enese Venemaa suvast
lahtirebimine on eesmärk, mille
poole Euroopa riigid peaksid
püüdlema. Venemaa ei ole maail-

Krossirattur vapiloomaks
VEEBRUARI ALGUSEST, mil ilmus uudis «Karksi vald lasi
motomeestel küla huvidest
mürinal üle sõita», on Sakala
juba kümnel korral seda teemat oma veergudel kajastanud.Kui kellelgi on needlood
silma alt mööda lipsanud, siis
olgu kokkuvõtteks öeldud, et
jutt käib ettevõtja Aivar Moksist, kes rajas Vana-Virite maaüksusele ilma projekti ja detailplaneeringuta muljetavaldava krossiraja. Naabritele
mootorite sage mürin ei meeldi, kuid vald on kaldunud murelike kodanike abistamise ja
mõistmise asemel pooldama
krossiraja tagantjärele seadustamist.
27. veebruaril avaldas
Sakala sel teemal intervjuu
üheVana-Viritenaabri Andres
Liinatiga. Artikli illustratsiooniks kasutasime Karksi valla
vappi, mille külgedele seadsime sõitma kahe krossiratturi
siluetid.
Samal päeval peetud vallavolikogu istungil oli lehelugu
põhjalikult arutlusel. Selle tulemusena sai toimetus omavalitsuselt ametliku kirja, milles
teatati, et Sakala on vapi kasutamisega rikkunudKarksi valla põhimäärust.
«Karksi Vallavolikogu taunis 27. veebruari 2014. a istungil ajalehe Sakala poolt Karksi
valla vapi väärkasutust. Vapi
sodimise ja selle ajalehes avaldamisega on teotatud Karksi
vallasümbolit jatekitatud moraalne kahju Karksi valla kodanikele. /.../ Karksi vald soovib, et ajaleht Sakalaavaldaks
kehtiva Karksi valla vapi koos
vabandusega Karksi valla elanike ees.»
Nii seal kirjas seisis.

ma naba, milleta ei saa, ehkki selle
riigi juhid näikse vastupidist usku-

KÕIKVÕIMALIKKE teoseid on

vat.

de algusestpeale. Olgu siis kõne all regivärss, mille mõnest
reast uus sepitseti, või Campbelli supipurk, mille maalimisega Andy Warholkuulsaks sai.
Ümberkujundamine on loomingu loomulik osa.
Ka Karksi valla põhimääruse säte, mille kohaselt ei tohi
valla vappi ilma loata kasutada, ei välista, et keegi joonistab
samasugusekuldsel taustal vapikilbi, paneb keskele hundinuia ja lisab tühjale alale lilli,
liblikaidvõi siis näitekskrossirattaid. Kõnealune määrusepügal pole selle takistamiseks
mõeldudki.
Vapi kasutamise reglementeerimise eesmärk on tagada,
et keegi ei hakkaks ilma asjakohaste volitusteta esinema
valla nimel või vapiga äri aja-

uute loomisekskasutatud aega-

REPLIIK

Igaüks ei sobigi
kliente teenindama
Vahel
permarketites

tundub mulle, et
kõikvõimalikes sukoheldakse
ostjaid nagukaltse. Kui tujutuleb, võib nende peale
karjuda. Neid võibkäsutada, nendega võib mossitada.Võibneist ka üldse
mitte välja teha.Ometi

Sten
Mahov
Sakala
433 0052

peaks klienditeenindajate töö olema just nimeltklientide

meeldivteenindamine.
Minu kogemust mööda juhtub tihtilugu, et kassapidaja
sinu tere eikuule või siis ainultmõmiseb midagi su küsimuse peale.
Eilekeskpäeval käisin ühes Viljandi toidupoes.Parasjaguvorstileti juures olles kuulsin käratust: «Jalad!» Jõudsin
vaevu eest hüpata, kui minust möödus tuhinaltöötaja, kes
vedaskaupa laiali.Kui olin veelpaar sammu teinud, kõlas
veelgi tungivam käsklus: «Jaaalaaad!» Ja nõndakokku neli
korda. Mõtlesin endamisi, millepaganama pärast peab niiviisikarjuma.
Säärane käitumine väsitab. Paraku näib, et Eestis võetakseseda täiesti loomulikuna.
Jah, teadaon, et supermarketite töötajad teenivad vähe,
kuid igaüks selleleametikohale ei sobigi.

Hans

Väre
Sakala

ma. Äratuntavalt muudetudvapiga seda tehaei saa.
VAPID, LIPUD JA MUUD sümbolid ei käi isegi autoriõiguse
seaduse alla. Seepärast oleks
kõige lihtsam vastata vallavalitsuse pöördumisele samas
stiilis, mida kasutas Aivar
Moks krossirajast rääkides. Ta
väitis nimelt, et ehkki see võib
võhikule tunduda krossirajana, on ta tegelikult vaid tiikide
kaevamisest üle jäänud pinnast oma maale ladestanud.
Mis siis, et tekkinud küngastel
on juhtumisi mõnus krossirattaga sõita.
Ka meie võiksimekuulutada, et illustratsioonil polnud
valla vapiga mingit seost.Karksi valla vapil ei ole jukrossirattaid!Enamik inimesi usuks seda juttuküll sama palju kui Putini kinnitust, et Krimmis ei ole
Venevägesid, kuid juriidiliselt
olekskõik korrektne.
Kõnealusel juhul oleks

juuksekarva
lõhkiajamine
Sakala arvates vale tee. Loo kujunduselement põhines tõepoolest Karksi valla vapil ja
kui see kedagi solvas, siis palume vabandust.
See pole loomulikult esimene kord, kui keegi end peaaegu 136-aastaseajalehe sisust
riivatuna tunneb. Mõnel juhul
on toimetusse pöörduvate inimeste pahameel põhjendatud,
sest oleme tõepoolest teinud
vea. Mõnikord reageeritakse
üle. Kui palju oli neid, keda
Karksi vapi illustratsiooniks
kasutamine häiris, ma ei tea,

PRÄÄNIK
Viljandlane Rivo Saaremäe võitis Eesti lauatenniseliidu suure
auhinna sarja.

Vaevalt
tunneks
keegi end
riivatuna,
kui trikoloorile lisataks suitsupääsuke-

sed võirukkilill. Lipp
ei olekssellega teota-

tud, ega?

sest minuga pole keegi ühen-

dust võtnud. Selle üle on kurdetudvaid vallajuhtidele.
Sestap ei tea ma ka seda,
kas pahameele avaldajate hulgas olid ainult volikogu liik-

med, keda Sakalas ilmunud
kriitika paratamatult illustratsiooni vastu häälestas, võileidus nende seas ka tavakodanikke, keda häiris ainult vappi puutuv. Viimati mainitud
juhul võiksidomavalitsuse juhidki endalt küsida, miks see
nii oli.

SIINKOHAL TASUB paralleeliks võtta Eesti lipp. Sinimustvalge on eestlastelepüha. Vaevalt tunneks aga keegi end riivatuna, kui trikoloorile lisataks suitsupääsukesed võirukkilill. Lipp eioleks sellega teotatud, ega? Miks siis solvuda
krossiratturi ja valla vapi
ühendamise peale? Motokrossis pole ju iseenesest midagi
halba.
Kui Karksi vald võtaks südameasjaks saadaEesti või Euroopa motospordi keskuseks ja
pühenduks sellealaarendamisele, poleks minu meelest sugugi halb mõte lisadakrossirattad vapile ka päris ametlikult.
Nii suur suunamuutus eeldaks
muidugi mandaati valimistel,
üldplaneeringu ümbertegemist, kõigi keskkonnanõuete
täitmist, korralikke detailplaneeringuid ja ehitusprojekte.
Sellisel juhul oleks krossiratastel vapil positiivne kuvand.
Ent kui asja aetakse ebaseaduslikult,reeglitele vilistades,
siis tajuvadki elanikud, et tsiklite lisamisega on valla sümbolit teotatud.
OLGU SOLVUMISE PÕHJUS minu oletatus võimilleski muus
Sakalal ei olnud mingil juhul
kavas lugu illustreerides auväärset vappi teotada. Me tahtsimelihtsalt juhtidalugejate ja
omavalitsuse liidrite tähelepanu sellele, et vallakodanikud
on ebaseadusliku ehituse pärast mures.
Kahjuks, nagu selgus, see
täiel määral ei õnnestunud.
Selleasemel et pühenduda detailplaneeringuta krossiraja
küsimusele, arutasid vallavolikogu liikmed vähemalt sama
kaua Sakala kujundust. Tegelikult pole viimati nimetatud
teema kaugeltki sama kaalukas
kui esimene.
Ilmekas on seegi, et valla
dokumendiregistri andmetelei
saatnudvallavalitsus enne loo
Sakala veergudele jõudmist
Aivar Moksile ega tema firmale V Kolonn, kellele Vana-Virite ametlikult kuulub, ebaseadusliku ehitustegevuse kohta
ühtegi kirjalikku märkust ega
järelepärimist. Sakala sai
ametliku nõude vapi kasutamise eest vabandadapäev pärast
loo ilmumist.

PIITS
Esmaspäeval parkis ühe auto
juht Viljandis Tartu tänaval oma
sõiduki nii, et suurtel masinatel
oli raske sellest mööda pääseda.

–
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anti teada, et laupäeval varastati Viljandimaal Kõpu
vallas lukustatud kuurist 12 kilogrammi sealiha. Omanik hindab varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju suuruseks 50 eu-

UUDISED

rot.

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

Maailma näod on
näha Ugala seintel

Maavanem
sarjab

regionaal-

ministri koha

Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

kadumist
Rannar Raba

Ugala teatri jalutussaalis avatakse homme kell
17.30 fotonäitus «Mitmenäoline maailm». Valik tehti fotodest, mida
näituse korraldajatele võisid saata kõik huvilised.

rannar.raba@ajaleht.ee

Viljandi maavanem Lembit
Kruuse laidabmaha võimukõnelusi pidavate Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna plaani
kaotada regionaalministri
ametikoht.
Uuest valitsusliidust
välja jäävasse Isamaa ja
Res Publica Liitu kuuluva
Kruuse arvates on regionaalministri olemasolu
andnud märku sellest, et
riigis võimul olevad erakonnad tähtsustavadregionaalpoliitikat.
«Eri piirkondadel on

Viljandis on fotonäitusi olnud
üsna sagedasti, nende hulgas
nii ühe autori kui fotoklubide
omi, kuid niisugusel põhimõttel koostatud väljapanekut ei
tule ühele näituse korraldajatest, Mati Roosalulefotofirmast
Maksifotomeelde.
«Kutse osaleda ei olnud
mõeldudainult Viljandi linna
ja maakonna inimestele, vaid
saadeti laiali üle Eesti meie
kliendibaasis olijatele,» rääkis
ta. «Andmebaasis on meil aga
5000 klienti. Pilte tuligi igalt
poolt.»
Näitusele kandideerivatele fotodele mingeid kunstilisi
või tehnilisi piiranguid ei seatud. Pilte võis mitmekülgsema
tulemusesaamiseks vabalt töödelda. Nii näiteks ongi Viljandi fotograafide Jaan Pääsuke-

erisugused vajadused ning
regionaalministri peamine
roll ongi olnudneid erisusi
silmas pidada ja toeksolla.
Mulgimaad ei saa kohelda

päris samamoodi nagu Setumaad või Ida-Virumaad,»
sõnas ta.
Maavanem peab portfellitaregionaalministri kadumist kahetsusväärseks
eeskätt sellepärast, et kõnealusest ametimehest on
maapiirkondadele reaalset
kasu tõusnud. Ta tõi näitena hiljuti päevakorrale kerkinud ideehakata inimese
pealt makstavat tulumaksu
jaotama nii, et pool sellest
laekuks elukoha-ning pool
töökohajärgsele omavalitsusele. «Sisuliselt tähendaks see seda, et ääremaal
asuvatelt väikestelt omavalitsustelt võetaks ära pool
tulumaksust. Just regionaalminister on seisnud
selle eest, et seda ei juhtuks,» lausus Kruuse.
Muu hulgas avaldas
maavanem kahetsust selle
üle, et Reformierakond ja
Sotsiaaldemokraatlik Erakond panevad ülalt allakorraldatava haldusreformi vähemaltmõneks ajakskalevi
alla. «Mul on sellest kahju,
sest kui vaadata ajakirjanduses avaldatud gallupeid,
siis suur osa Eesti elanikest
peab halduslikkeümberkorraldusi vajalikuks. Inimeste
jätkuv kaootiline põgenemine maalt linna ja välismaale üksnes kinnitab seda.»

PARANDUS
Laupäevases lehes ilmunud Viljandimaa ujulate

võrdlusesse sattus eksitavat
informatsiooni. Toimetuse
palvel Abja-Paluoja ja
Karksi-Nuia ujulat võrrelnud Enno Liiber on olnud
Karksi-Nuia ujula regulaarne kasutaja, kuid tema
viimasest seal käigust on
möödas päris palju aega.
Selle jooksul on aga ujulas
tehtud renoveerimistöid.
Loo autor Karl-Eduard
Salumäe palub

se ja Valdo Otsa tööd tehniliselt üsna keerukad.
«Me tahtsimegi mitmesugust fotokunsti, mitte ainult
loodusfotot,» rääkis Roosalu.
«Kokku laekus üle saja foto
ning nende hulgast valisime
näitusele umbes pooled. Viljandi autoreid on 14. Ettevalmistusaeg oli muidugi lühike,
järgmisel korral tuleks anda
kolm-neli kuud.»
Näitusel osaleb nii elukutselisi fotograafe kui pühapäevapildistajaid. Roosalu hinnangul on osalejate keskmine
tase üsna hea.Enamikfotodest
on jäädvustatudpeegelkaameraga, mõned on tehtudka kompaktkaameratega. Mobiiltelefoni või tahvelarvutiga tehtud
fotosid ei leidu.
«Siin on huvitavaid pilte
küll, tasemelepole midagi ette
heita,» ütlesRoosalu. «Kuikeegi tunneb piltide vastu huvi,
siis on autorid nõus oma töid
ka müüma. Seda küll hiljem,
mitte näituse ajal.»
Teiste hulgas on oma töödega esindatud Eha Roosalu, Elmo Riig, Jaan Männik, Meelis
Heli, Peeter Sink, Toomas
Rähn, Ülar Mändmets ja Vaido
Vaher. Näitus jääb avatuks 13.

aprillini.

Kergliiklustee Riia maantee lõpus saab otsa eikuskil. Või kui teisest otsast vaadata, tuleb märjal ajal
teele pääsemiseks ületada porine takistusriba.
ELMO RIIG

EHITUS

Tühermaale lõppev
tee saab suvel
loogilise jätku
Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Viljandi piiril Riia
maantee ääres kulgev
ratta-ja kõnnitee, mis
praegu lõpeb tühermaal, saab tänavu suvel loogilise jätku ning
ühineb maanteega.
Mullu valminud kergliiklusteel on sellest aastast ka valgustid ning enam pole karta,
et näiteks rattur halva nähtavuse tõttuasfaldilt porri põrutab.
Linnavalitsuse andmeil
on kergliiklustee pikkus Reinu teest linna piiri poole 434
meetrit jakesklinna poole 130
meetrit.Kergliiklustee ja valgustuse rajamine oli Reinu
tee ehitamiseüks osa ning see
suur töö kokku läks maksma

1,4 miljonit eurot. Miljoni andis Euroopa regionaalarengu
fond ja ülejäänu lisas linn
oma rahakotist.
Küsimusele, miks jalakäijate ja ratturite tee praegu tühermaal otsa saab, vastas majandusameti juhataja Reevo
Maidla, et teise osa tööst teeb
maanteeamet oma raha eest.
Nagu Maidla kinnitas, ei
ühendanud linn kergliiklusteed maanteega kindlalt teades, et peatselt teebselle töö
lõpuni maanteeamet.

Maanteeameti lääne regiooni ehitusosakonna peaspetsialist Allan Allik nentis,
et suvel on kavas koos suurema teetööga kergliiklustee
tõesti lõpuni ehitada.
«Aga miks linn lõpetas selle ehitamise enne linna piiri,
ma öelda ei oska. See pole
üldse arusaadav,» tähendas
Allik. «Nad lõpetasid nii, et
inimene läheb ja kukub pea-

aegu truubikaevikusse. Maei
tea, kuidas on võimalik niiviisi projekti lõpetada. Aga paistab, et on.»
Peaspetsialisti sõnul kujundatakse terve ristmik ümber teekatte taastusremondi
ajal. See hõlmab 1,4kilomeetri pikkuse lõigu Reinu tee läbimurde juurest Orika sillani.
Nagu Allik selgitas, lisandub kergliiklusteele nii palju
meetreid, et selle otskeeraks
sujuvalt vasakule ning ühineks maanteega. Ühtlasi on
kavas liiklejail hõlbustada
pääsu üle maantee liiklussaarte abil.
Sebrat sinna ei tule ning
nii jalakäija kui rattur peab
sõidukitele teedandma, kuid
vähemasti pakuvad ohutussaaredkindlustunnet ja juhatavad neile liiklussuuna kätte. Töö on kavas ära teha suvekuudel.

Fotonäituse «Mitmenäoline maailm» üks korraldajaid Mati Roosalu
(esiplaanil) arvab, et samadel põhimõtetel näitust võiks korraldada ka
tuleval aastal. Tema selja taga sätib kaadrit seinale Jaan Pääsuke.

Viljandis pürib filmistaariks
üle kahesaja lapse
Uueeestimaiselastefilmi «Supilinna salaselts» osatäitjaks
kandideerib üle 4100 lapse.
Neist 210 paneb end proovile
27. ja 28. märtsil Viljandis.
Märtsi kahel viimaselnädalal on linateose peaosatäitjate
leidmiseksavalikud proovivõttedviiesEesti linnas.Kaamera
ette palutakse astuda kõigil lastel,kes jõudsidend õigeks ajaks
internetis registreerida. Sobivaimate täiskasvanutega võtavad filmitegijad ise ühendust.
Proovivõtete juht OskarLehemaa selgitas, et pärast kahenädalast üle-eestilist vooru
korraldatakse edasipääsenutele teine ja kolmaski voor. Kutsed teise vooru pääsemise kohta edastataksekandideerijatele aprilli esimeste nädalate
jooksul. Aprilli lõpul kuuluta-

takse välja seitsmesse rolli
pääsenud laste nimed.
«Supilinna salaseltsi» võtted algavad eelolevalsuvel.
Produktsioonifirma Nafta
Films vedamisel valmib seikluslik lastefilm, mille tegevus
leiabaset suvises Tartus. Supilinna lapsed Mari, Sadu, Olav
jaAnton loovad oma salaseltsi
ülesandega leida aarded, milleMari vanaisa eakasülikooli professor on nende jaoks
hiilgava meisterlikkusega ära
peitnud. Lugu kujuneb aga etteaimamatulttõsiseks.
Film on inspireeritud Tartu kirjaniku MikaKeränenipopulaarsetest lasteraamatutest.
Stsenaariumikirjutasid Mihkel
Ulman jahiljuti Oscari auhinnaga pärjatud Christian Gamst
Miller-Harris Taanist. (Sakala)
–

–
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ASENDUS

Tudeng õpetas Palestiina noori
jakompas pilte tehes ohu piire
Madis Järvekülg

PALESTIINA

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Peamiselt Iisraeliga piirneval Palestiinal on kaks
teineteisest lahus asuvat
territooriumi Jordani
jõe läänekallas ja Gaza
sektor.

Eelmise aasta lõpul veetis kultuuriakadeemia
kolmanda kursuse tantsukunsti tudeng Keity
Pook kolm kuud vabatahtlikuna Palestiinas,
kus õpetas lastele tantsukunsti ja kompas ohu
piire.
Pook andis Palestiina pealinnas Ramallah´s iga päev mitu
tundi viiele rühmale alates
nelja-aastastest kuni teismelisteni välja. Sedasi läbitudkoolipraktika hinnatisuurepärase
hinde vääriliseks, ent õpetamise kõrval kogunes hulganisti ka
muidkogemusi.
Näiteks õnnestus Poogil
reisi vältel kohtuda mitme
eestlasega. Tema sõnuloli seal
üks alaliselt Palestiinas elav
tüdruk, üks inglise keele õpetaja Tartust ja ükskultuurikorraldaja. «Nii oligi, et ühes väikeses külas oli neli eestlast
koos. Palestiinlasi oli tolõhtul
sealvähemkui eestlasi,» sõnas
Pook muheldes.
Ta puutus kokku nii õnnetute põgenikega, kes on põhimõtteliselt vangis ega pääse
mere äärde ja Jeruusalemma,
aga ka jõukate juutidest uusasunikega,kes järjest Palestiina alasidhõivavad.

Vesi keerati kinni
Esmalt tajus Keity Pook Iisraeli ja Palestiinakonflikti olmetingimustes duši all. «Iisrael kontrollib seal veekasutust ja mul juhtus mõnikord, et
pidin üleni seebisena ootama,
–

–

Allikas:
LIIBANON

V a h e m eri

SÜÜRIA

GOLAN

LÄÄNEKALLAS

GAZA
IISRAEL

JORDAANIA
ERAKOGU

EGIPTUS

Keity Pook Ramallah’ balletikeskuses koos oma kuueaastaste õpilastega. «Palestiina lapsed on väga aktiivsed ja ülemeelikud,» ütles Pook.

kuni vesi tagasi tuleb,» jutus-

tas ta.

Palestiinlastel onküll oma

veevõtukohad, aga neil ei ole
lubatud oma maalt vett ammutada janad saavad sedaainult
Iisraelikaudu. «Samamoodi on
elektriga mõnes kohas keeratakse see lihtsaltkinni,» sõnas
Pook.
Palestiinast väljumine tehakse tema sõnulinimestele vägaraskeks. «Kuiolin piiripunktis, võttisüks kontrollija mul autost passi ega andnudmulle se–

da tagasi, vaidviskas lihtsalt autopõrandale,» kirjeldas Pook.
Tema sõnul on piiripunktis tööl
noored, 18–19-aastasedmehed,
relvad kaelas, ja neid onkoolitatud nii, et nad peavadki moslemite, palestiinlaste ja turistidega väga halvasti käituma.

Konflikt on pidev
Kõige ohtlikumate situatsioonidega tuli Poogil aga silmitsi
seista siis, kui iisraellased kahe palestiinlaste küla vahele

mäe otsa oma linnaku ehitasid
ja küladevahelise tee hävitasid. Et reedeti on moslemitel
vabapäev, lähevad palestiinlased pärast palvust sellistel
puhkudel demonstratsioonile.
«Palestiinlased loobivad kive,
iisraellasedtulistavadkummikuule. Igal reedel midagi toimub, iga nädal mõni noor palestiinlane sureb,» rääkisPook.
«Mõtlesin, et olen blond,
kleidikese jakaameraga mis
nadmulleikka teevad. Aga siis
nad hakkasid ikka tulistama,
–

nii et pidin eest ära jooksma,»
meenutas Pook.
Korra pidi tüdruk peaaegu
ka pisargaasi valangu alla jääma.
«Ma ei näinud mitte midagi, aga jooksin ikka edasi ning
üks hetkkohalikud tulid ja surusid mulle meeste lõhnaõliga
paberi nina alla, nii etsain jälle hingata,» jutustasPook. «Siis
ma lubasin emale, et rohkem
ma sinnaei lähe.»
Pingelistest olukordadest
hoolimata jääb kultuuriaka-

deemia tudengile reisist enim
meeldekohalike soojus jasõbralikkus. «Alati kutsuvad nad
sind teed võikohvi jooma, alati on nad valmis sind aitama
sellepärast, et nad tahavad aidata, mitte et nad midagi vastu
peaksid saama. Nadei ole ükskõiksed jakogu aeg oma mina
peal väljas,» ütlesPook.
Viljandi tudengi mitmekülgne reisikogemus on märtsi
lõpuni Sakalakeskuse näitusel
fotodena kõigi huviliste ees
lahtirullunud.

Viljandi Veevärgil on korraga mitu rauda tules
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Aktsiaselts Viljandi Veevärk soovib rekonstrueerida kahe suure tänava
kehvas seisukorras valgustuse, aga raha võib
tänavu ära kuluda hoopis kolmandale magistraalile.
Viljandi linnavalitsuse esmaspäevasel istungil kinnitati kahe lõigu valgustuse projekteerimise tingimused. Üks lõik algab Jakobsoni tänaval Leola
tänava ristmikust ning lõpeb
Kagu tänavaga ning teine hõlmab Riia maantee Vaksali tänava jaReinu tee vahelist ning
Reinutee Riia maantee ja Vabriku tänava vahelist osa.
Viljandi linnale kuuluva
ning linna tänavavalgustuse
haldamisega tegeleva aktsiaseltsi Viljandi Veevärk juhatajaToomas Porro ütles,et nimetatud projektid võiksid valmis
saada aprillikuu lõpuks. See-

järel on võimalik kuulutada
ehitaja leidmiseks välja hange.
Millal aga ehitustöödega
pihta võiks hakata, on Porro sõnul väga lahtine. Võimalik, et
sel aastal linnalselleksraha ei
jätku.

–

Lõik, mis algab
Jakobsoni
tänaval Leola
tänava ristmikuga ning lõpeb

Uudsed leedvalgustid
«Kui mingi koha ehitusplaan
on vähegi olemas, on mõistlik
projekt ära teha.Siis onsee vajadusel tagataskust võtta,» selgitas Toomas Porro ettevõtmise vajalikkust. «Lähiaastail tulebnendel lõikudeltänavavalgustus kindlastirekonstrueerida.»
Mõlemale lõigule plaanitakse paigaldada uudsedleedvalgustid, nagu pandi eelmisel
aastal proovimiseks Ranna
puiesteele jaViljandi staadioni parklasse. Moodsaid ning
suurt energiasäästu lubavaid
lampe kasutades on ettevõtmise juures võimalik kasutada
keskkonnainvesteeringute
keskuselt (KIK) saadudabiraha.

rimine ees õigupoolest hoopis
kolmandal magistraalil Vaksali tänaval. Nimelt plaanib
võrguettevõtja Elektrilevi uuendada tänavu oma maakaabelliine Riia maantee nurga juurest
algaval ning Raua tänavaga lõppeval Vaksali tänava lõigul.
Viljandi Veevärgi juhataja
kinnitusel oleks ainuõige lahendus teha Elektrileviga
koostööd ning lasta nii-öelda
ühe kaevamisega vahetadavälja ka sealne tänavavalgustus,
sest sedatuleb lähematel aastatel niikuinii teha.
Ka Vaksali tänavalekavandatakse leedlampe, et kasutadaKIK-i abiraha. Küsimusele,
kas Vaksali tänaval tehtavate
tööde tõttu võivad ülejäänud
kahe lõigu rekonstrueerimistööd jääda järgmisesse aastasse, vastas Toomas Porro, et see
on võimalik.
Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti sedastas, et Vaksali tänava valgustuse rekonstrueerimiseks kavatsetakse aprillis korraldada
hange. Seejärel selgub, millal
võiksid töödalata.

Kagu tänavaga,

on üks neist,
kus Viljandi
Veevärk soovib
MARKO SAARM

Toomas Porro tõdes, et kui
leedvalgusteid peaks paigaldama üksnes oma raha eest, tunduks mõistlikum paar aastat
oodata, et uudne tehnoloogia
jõuaks odavamaks japaremaks
muutuda. Samas tõdes ta Ranna puiesteele viidates, et harilikust naatriumlambist mitu
korda kallim leed on tõepoo-

lest tunduvalt energiasäästlikumaks osutunud. Kui palju
täpselt, on Porro sõnul keeruline öelda, sest leedidega pole
kaetud järve ligiduses terve
liin, vaid osa sellest.
Omaette küsimus on, kas
uudsete lampide ekspluatatsioonikulud osutuvad pikas
perspektiivis nii väikseks, na-

tänavalgustust

rekonstrueerida.

gu nende müüjad räägivad.
Praktikas pole seda veel tõestatud.

Kolmas magistraal
Kahest eespool jutuks olnud
lõigust rääkides tõiToomas Porro välja, et sel aastal terendab
tänavavalgustuse rekonstruee-
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KIRJANIK

Heidi Raba kirjutab lendavatest
sigadest ja andekatest lastest
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Lastelugusid kirjutav
Heidi Raba ütleb, et kõige parem on neid välja mõelda üksi mööda
Sürgaveret jalutades või
jalgrattaga sõites.
Tema mõtteis sündinud lood
saavad enamasti kirja kergelt,
otsekui iseenesest. Mõnikord
on kirjutajal tunne, et ta upub
ajamasinasse, mis röövib tunde japäevi. «Vahelolen kirjutuslaua tagant tõustes kindel,
et kribasin 20 minutit, agakell
näitab, et kaks ja pool tundi,»
lausub HeidiRaba naerdes.

Ajalooga pada
Heidi jaKalev Raba Sürgaveres asuv elamine on
hubane ja ilus, võludes lihtsuse ja nutikate lahendustega.
2008. aasta suvel pälvis nende aed presidendilt kauni kodu
auhinna. Muu hulgas
on seal hiiglaslik pada, mis suviti lilli täis
istutatakse. Sellel on
pereisa Kalev Raba
sõnutsi oma ajalugu.
«Kui Heidi oli
noor, seisis pada äiapapa jutu järgi tüdruku
akna all ja sinna koguti taimede kastmiseks
vett. Kõik kosilased, kes
sealtkaudu majja tükkisid, saanud märjaks,»
pajatab ta muheldes.
Rabade maja ehivad
suured maalid, milles
on valgust ja helgust.
Nende autor, Põltsamaa
kunstnik Salme Allikhein on illustreerinudka
Heidi Raba raamatuid.
«Meil on suurepärane
koostöö: ütlentalle luuleridu ning tema maalib,»
kõneleb kirjanik.
Toe najal kasvava taimeväädiga pildi saatesõnad olid: «Mis
on inimene ilma
nagu
usuta
maad mööda
roomav väädike. Aga usu
ehk toki najal
ta kasvab ja
särab.»
«Luuletusi kirjutasin
juba tüdrukutirtsuna, aga
hoidsin neid

Kord nägi ta Sakalas kevadise luulevõistluse kuulutust,
osales sellel ja jõudis nii Viljandi luuleklubini. «Üks selle
eestvedaja Ülo Alo Võsarkoostas valimiku, kuhu pani ka minu luuletused. Edasi tegin juba omaluuleraamatuid,» meenutabHeidi Raba.
Esiotsa pidas taennast luuletajaks ega arvanud, et võib
pikemaid tekste kirjutada.
«TütarKristiina eiole tahtnud sugugi lugeda, tema hobi
on hoopis tsikliga kihutamine.
Kirjutasin talle sünnipäevaks
jutukese,lootes, etta selleläbi
loeb. Lugeski ja küsis, kas ma
ei tahaks pikemat lugukirjutada,» meenutabHeidi Raba.
Esiotsa oli tal mõttes kirjutada vaid üks raamat, aga samade tegelastega sündisteine
ja kolmaski. «Värvikad kujud
hakkasid mu peas oma eluelama. Üks tegelane oli mõeldud

vaid esimesse ossa, aga jätkas
jõuliselt teises jakolmandaski.
Oli veidi pätipoiss, aga andsin
ka talle võimaluse,» kõneleb
kirjanik muheldes.
Nii valmis noorsooromaanide triloogia. «Lili Remma ja
gongapuuhaldjas» ilmus2011.,
«Lili Remma ja unehiilija»
2012. ja «Lili Remma ja purpurkuulased» 2013. aastal. Leidus
ka kirjastaja, kes oli nõus teoseid välja andma.

Lendav siga ja president
Vahepeal osales Heidi Raba
kirjastuse Tänapäev lastejutuvõistlusel. Esimene lugu siiski
äramärkimistei leidnud.
«Minu arvates oli jutt väga
põnev. Lugesime suure innuga
ning olimekõik kindlad, et see
jääb sõelale, aga ta oli vist teemast veidimööda kirjutanud,»
lausubKalev Raba.

TUNNUSTUS

•

paneb
linnud
sagima

Lugu on tehnikahuvilisest, aga pisut üksikust poisist,
kes saab endale kasuisa ja kasuvenna. Sander otsustab
ehitada lendava sea, kuid see tekitab sekeldusi.
«Minu esimese raamatu» võistlusel osales 32 käsikirja ning neid hindas žürii, kuhu kuulusid esindajad Eesti
lastekirjanduse keskusest, kirjastusest Tänapäev ja ajakirjast Täheke.

Üllar

Teisel katsel pälvis Heidi
Raba jutt kolmanda koha.
««SanderSäinas jalendav siga»
on üsnarealistlik lugu,rohkem
poistele mõeldud, siin saabhästi palju nalja ja on põnevust,»
kirjeldab autor oma tööd. «Isegipresident on asjasse segatud.

Sander tahab leiutajaks saada,
kuulsaks inseneriks. Väga vahva oli sedakirjutada.»
Raamatusse on kätketud
tänapäeva laste muresid,
üksikemaderaskusi jamaaelugaseonduvat.Mõni laps eileia
sõpru, teine on ülekaaluline,
kolmandal on kõnedefekt,
ometi on igal neist oma tugevad plussid ja anded, mida lähikonnas teistel ei leidu.
Sündmustik ja tegelased on
küll välja mõeldud, aga lahtiste silmadega kulgev autor on
inspiratsiooni ammutanud ikkagi elust enesest. «Näiteks abikaasa õepoja õrnas eas lausutudefektsed ütlemised on kõik
tallelepandud,» kõneleb ta.
Endalegi ootamatult märkas Heidi Raba, et on raamatusse kirjutanud 11-aastaseheledapäise tüdruku, kelle suurimkirg on võrrisõit. «Kui oma
tütre ära tundsin, olin veidiüllatunud, aga eihakanud enam
mahaka tõmbama,» sõnab ta
naerdes.
Tsiklid on Heidi Raba
noorteromaanide triloogias
tähtsalkohal. Poisidkihutavad
motikatega ja putitavad neid
krossiklubis just nõnda, nagu
see Sürgavere noortelkäib. Seda, kuidas tehnikatermineid
õigesti kirja panna, on autor
küsinud abikaasalt, kes on pühendunudmootorisportlane ja
masinamees.
–

Uued mõtted ei anna asu
Parim on töötada üksinda kodus olles. «See on minu aeg,»
sõnab kirjanik. Uuedmõttedei
anna tihtisugugi asu.
«Triloogiat tehes oli vahel
suisa võimatu magama jääda.
Kustutasin öölambi, panin pea
padjale, aga und ei tulnud
mõte oli vaja paberile saada.
Panin lambi taas põlema ja
sain mõtte kirja. Kui olin 15
korda järjest nii teinud, jäingi
ärkvele, sest ei saanudrahutuna magada,»pajatab Heidi Raba.
Vahel tuleb mõtteidkosena, teinekord on pea aga
täiesti tühi. «Vägisi neid ei võta,» nendib kirjutaja. Enne
raamatu trükkiminekutähtaega tabab loojat väike paanika.
«Siis tekibtahtminekirjaridu
ja lõike aina paremaks lihvida. Vahepeal viskan jope selga ja teen maja ümber tiire.
Kodutöödki unuvad.»
Autor aga teab, et kui käsikiri on valmis ja ära saadetud, valdavad teda rõõm ja
rahulolu.
–

sahtlipõhjas.

Kuidas saab
nii isiklikku
asja teistele
näidata, mõtlesin toona,»
räägib Heidi
Raba.

MARKO SAARM

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Allikas: Heidi

–

Otsekui võluväel kasvas Heidi
Raba mõttest kirjutada üks
lasteraamat terve triloogia.

Järeltalv

Kirjastuse Tänapäev tänavusel lastejutuvõistlusel
«Minu esimene raamat» pälvis Heidi Raba käsikiri kolmanda koha.
•

Nii mõnedki kiivitajad keerasid külma saabudes otsa jälle
talvitumisalade poole.ELMO RIIG

Varasaabunud kevadilmadele järgnenud külmemad
päevad sunnivad osa esimese lainega pärale jõudnud
rändlinde talvitumisalade
poole tagasi liikuma.Lennatakse täpselt niipalju kui vaja ja soodsamate tingimuste
saabudes tullakse tagasi.
Ornitoloog Aivar Leito
on lindude rändel ja ilmaoludel silma peal hoidnud
juba neliaastakümmet ega
näe praegustes liikumistes
midagi iseäralikku.«Vastupidi pigem on see reegel.
Pole olnud veel ühtegi kevadet, millele ei järgneks
nädalavõi kahe pikkune järeltalv,» teadisLeito.
Esimese lainega saabuvad kiivitajad, põldlõokesed ja kuldnokad ongi ornitoloogi sõnul ilmastiku järgi lendavad linnud. «Nemad tulid meile täiesti õigel ja tavalisel ajal ehk siis
märtsi algul. Saabumisele
järgnevate võimalike külmalainetega on nad harjunud,» rääkis Leito. «Kui ikka väga ebamugavaks läheb, lennatakse tuldud
teed nii palju tagasi, et söögi jälle kätte saab.»
Möödunud pühapäeval
nähtud kiivitajate ja lõokeste liikumineandiski ornitoloogi sõnul märku osalisest
tagasirändest. «Liikumine
toimus edela ja lääne-edela suunas. Paraku lendasid
nad otse talve südamesse,
sest suurimkülm maandus
just Lääne-Eestis,» rääkis
Leito. «Suurem jagu neist
tuleb meile Lääne-Euroopast ning nende esmaseks
geneetiliseks rändesuunaks
on sügisel edel ja kevadel
kirre. Seega praegu taandutigi talvitumisaladepoole.»
Ornitoloogi arvates olid
lindude teele jääv tsüklon
ning lumised alad Saaremaal jaLäti läänerannikul
siiski üsna pisikesed ning
arvatavasti lendasidtiivulised neistüle.
Hullem lugu on Aivar
Leito ütlemistmööda hoopis
siis, kui järeltalv tavalisest
hilisemaks lükkub. «Meie
aladel pole sugugi haruldane, et külmalaineid tuleb
aprilli lõpul ja isegi mai algul, kui on saabunudrändlindude teine laine.Nemad
on bioloogilise kella järgiliikujad ning tagasi ei pöördu.
Seega võivad paljud neist
hukkuda.»Selliseid olukordituleb ornitoloogi andmeil
ette keskmiseltkord kümne
aasta jooksul.
–
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Halliste valla
suurim summa
läheb veevärgi
ja laste heaks
Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Halliste vald võttis teisipäeval vastu tänavuse
eelarve, mille suurus on
1 416500 eurot.

Riigikogulane HelmenKütt on viimastel päevadel mitut puhku osalenud peaministrikandidaat Taavi Rõivase juhitavatel võimukõnelustel. PoLIIS TREIMANN (POSTIMEES)
le võimatu, et uues valitsuses jääb just viljandlanna kanda sotsiaalhoolekande ministri vastutus.

UUSVALITSUS

Kas Viljandimaale jääb
üks ministrikoht?
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Samal ajal kui viljandlasest põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder on sunnitud valitsuse vahetumise tõttu Tallinnas oma senises kabinetis asju pakkima, kumab silmapiiril
võimalus, et teisest viljandlasest, Helmen Kütist, saab sotsiaalhoolekande minister.
Aastaid Viljandis sotsiaaltööd juhtinud ja viimased
kolm aastat parlamendis töötanud Kütt tunnistab, et on
üks kolmest sotsiaalministri
kandidaadist, kuid rõhutab,
etlõplikku otsust eiole oodata enne järgmise nädala algust.
HelmenKütt, telepildi põhjal otsustadesolete viimastel
päevadel aktiivselt koalitsiooniläbirääkimistelosalenud.Kas sellest võiks järeldada, et teile terendab ministriportfell näiteks sotsiaalhoolekandeministri
oma?
Kõigepealt pean selgitama, et
sotsiaaldemokraatide fraktsioon on moodustanud grupid,
millest igaüks tegeleb koalitsiooniläbirääkimistel oma
teemaga. Minakuulun gruppi,
mis käsitleb sotsiaaltööd, tervishoidu, töötamist ja sotsiaalset turvatunnet. Lisaks minule peavad nendel teemadel
kõnelusi Heljo Pikhof, Urve
–

Palo, Eiki Nestor jaSven Mikser.
Sven Mikser on jubapartei
juhina tunnistanud, et asub
kaitseministriks. Eiki Nestorist räägitakse kui tulevasest
riigikogu esimehest.Üle
jääb kolm naist, sealhulgas
teie. Kas üks teist saab sotsiaalministriks?
Jah, üks meist saabkindlasti
sotsiaalministriks.
Kes teist on peamine pretendent?
Ma ei tea, kas usute mind või
mitte, aga ma eioska sedaöelda.
Milline on teie sisetunne?
Kas olete valmis ministriks
hakkama?
Ma mõtleksinselleleperspektiivile märksa suurema rõõmuga, kui teaksin, et ees seisab nelja aasta pikkune ametiperiood. Praegu räägime paraku vaid ühest aastast. Kui
pakkumine tuleb, kaalun ma
sedatõsiselt. Arvan, et hakkama saaksinküll.
Aga iseenesest meeldib
mulle kõige rohkem praktiline sotsiaaltöö olen seda õppinud ja palju aastaid teinud.
Pean sedamaailmakõige ilusamaks tööks.
–

Millised meeleoludreformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide läbirääkimistel
valitsevad? Ilmavaatelises
mõttes olete piltlikult öeldes
nagu tuli ja vesi.
Sotsiaaldemokraatide eesmärk pole ükskõik, mishinna
eest valitsusse pääseda. Küll
aga juhindume veendumu-

sest, et iga valitsus, kuhu me
tõsiseltvõetava partnerina
kuulume, on parem kui senine valitsus.
Selge on see, et koostööst
hoolimata ei muutu sotsiaaldemokraatide ja reformierakondlaste maailmavaade.Kellelgi pole põhjust eeldada, et
meieläbirääkimistelvalitseks
samasugune üksmeel nagu
kalmistul. Kõnelusi selleks
peetaksegi, et leida ühisosa.
Seni oleme saanud hakkama
rahulikult ja konstruktiivselt
ning jälginud pingsalt rahasummasid.
Mis puudutab sotsiaal-ja
tervishoiuvaldkonda, on meil
kokkupuutepunktid täiesti
olemas. Oleme lähenenud.
Järgmisel aastal on oodata
näiteks lastetoetuste märgatavat tõusu ja tasuta koolitoitu
gümnasistidele. Lisaks ei anna üks laps toimetulekutoetuse maksmisel koefitsiendiks
enam 0,8, vaid ikkagi 1. Pensionäride tulumaksuvabamiinimum tõuseb. Need kõik on
sammud, mis muudavad eestimaalaste elu kergemaks ja
inimväärsemaks.
Mille arvelt te need sammud
astute?
Eks see kõik tähendaka seda,
et näiteks alkoholiaktsiis
võib muutuda. Mina usun, et
inimestele jagatud raha tuleb majandusse ringiga tagasi.Kui inimeste heaoluparaneb, elavneb ka majandus.
Kui panustame lastesse, kasvavad nad tublimaks jategusamaks.
Ma eiole sugugi nõus ühes
ajalehes äsja ilmunudpealkirjaga, mis jättis mulje, justkui

tähendaks lastetoetuste tõus
viinapoodidele suuremat käivet. Loomulikult leidub alkohoolikutest vanemaid, kes
oma lastest ei hooli, aga üldjuhul see ikkagi nii ei ole. Sotsiaaltöötajana tean, etkui mõnes peres on oht, et toetust ei
kasutata otstarbekalt, saabselle suunata vanaemalevõi mõnele teiselevastutustundlikule lähedasele, kes on valmis
appi tulema. Ega siis üksikute
hoolimatute pärast saa kõiki
teisikaristada.
Mis näoga on rahandusminister Jürgen Ligi läbirääkimistel istunud?
Tema on alati rõõmus mõnikord küll sarkastiline, aga igal
juhul asjalik. Jürgen Ligi jälgib hoolega, kuidas raha jagub, ega luba jagada alles
metsas tatsava karu nahka. Ja
loomulikult hoiavad sama
joont kõik teised, kes rahanduse gruppi kuuluvad. Eksivad need, kes kipuvad väitma,
et sotsiaaldemokraadid tahavad Eestis Kreekat teha ehk
vastutustundetult raha laiali
jagada. See pole nii. Me oskame raha lugeda küll.
–

Mil määral teidkannustab
valitsusse minema soov enne
valimisirohkem pildile pääseda?
See pole mingi argument.
Määrasime isekeskis kindlaks need teemad, midatahame tõepoolest Eesti inimeste
hüvanguks ellu viia.Kui suudameneisReformierakonnaga kokkuleppele jõuda, siis
läheme valitsusse, ja kui ei
suuda, oli lihtsalt tore arutelu.

Halliste vallavanem Ene Maaten ütles, et nagu teistelväikestel valdadel, võimaldabka Halliste eelarveelementaarsetoimetuleku, aga mitte enamat.
Eelarve kulude pool on tuludest mõnekümne tuhande
euro võrra väiksem, sest tema
sõnul on mõned plaanitavad
projektid alles ideetasandil ja
täpsed kulutused nendeteokstegemiseks teadmata.
«Suurim investeering sel
aastal on Halliste aleviku veeja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimisprojekt,» lausus
Maaten. «Töö läheb maksma
611 000 eurot, millest lõviosa
annab keskkonnainvesteeringute keskus ning omaosaluse
tarbeks võtab vald laenu.»
Teisena tõi vallavanemesile, etka tänavu osaleb Halliste

vald riiklikus hajaasustuse
programmis jarahvusvahelises
«Riverway» projektis. Esimene
tähendab, et maal elavatele
lastega peredele pakutakse
toetust veevärgi, sõidutee ja
elektrisüsteemirajamiseks või

korrastamiseks. Kolmandiku
maksumusestkannab riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku pere.
Inglise keeles «Riverway»,
eesti keeles «Jõetee» projektiga edendatakse jõeturismi, ehitades sobivatesse kohtadesse
peatuskohti kanuu-ja paadiretkeliste heaks.
Veel märkis Maaten, et üle
saja tuhande euro läheb heakorra valdkonda ehk vallateede ja kommunaalmajanduse
tarvis. Ligikaudu 685 000 eurot
on mõeldud laste heaks, alates
huvitegevusest koolieluni välja.
Tavapäraselt toob suurima
tulu omavalitsuse rahakotti
üksikisiku tulumaks. Vald loodab seda tänavu laekuvat
540 000 eurot, mis on Maateni
sõnul pisut vähem, kui laekus
mullu.

Küünlad meenutavad
kannatanuid
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

25. märtsi õhtul kutsutakse kõiki viljandimaalasi Viljandi lauluväljakule, kus ootavad ees
süüdatud küünlad. Tulerituaaliga mälestatakse küüditamises kannatanuid.
Viljandi gümnaasiumi õpila-

sed ja skaudid läidavadküünladkella 14–15.
Üks mälestusõhtu korraldajaid, Viljandi maavalitsuse
avalike suhete nõunik Tiina
Pihlakrääkis, etküünalde süütamise mõte on olnud juba varasematel aastatel, kuid tänavu tuli Memento liikumise
esindajailt selleks algatus. «Samuti tegid nad taotlusekohalikule tootjale, et eripakkumisega soetada suurem kogus küünlaid, jasee läks korda.»

Laulmata jäänud laulud
Viljandi linnavalitsus ja maavalitsus ning Viljandimaa omavalitsuste liit hakkasid Tiina
Pihlaku sõnulMementoalgatusest kinni ning asusid appi
sündmusele suuremat väärtust
ja laiematkandepinda andma.
«Puudutabküüditamine ju
otseselt võikaudselt paljusid,»
rääkis ta. «Sel päeval tahetakse mälestada neid, kes on jäänud võõrsile, või ka neid, kes
naasid, kuid kelle kalm asub
kaugemal.»
Sel õhtulsaab lauluväljaku
treppidele oma küünla asetada igaüks, kes seda soovib.
«Süütame üheskoos küünlad,

et sümboliseeridakodu jätma
pidanud inimesteelusid ja siin
laulmata jäänud laule,» sõnas
Pihlak. Ta lisas, et küünlaidläites mõeldakse ka ukrainlastele, kes tunnevad end neilpäevil ohustatuna omaendakodus
jakodumaal.

Meie inimesed
25. märtsilmöödub märtsiküüditamisest 65 aastat. Teadaolevalt küüditati Viljandimaalt
2497 inimest.
«Iga Viljandimaalt küüditatu saab oma küünla, sest korraldajatel endil on sündmuse
alguseks süüdatudküünlad juba kõikidele 2497-le,» kinnitas
Pihlak.
Iga soovija võibkaasa võtta
ka omaküünla, korraldajad paluvad aga, et see olekskindlastikaetud kaanega.
Tiina Pihlak ütles, et Viljandimaalpole nii palju mälestusküünlaid korraga ühes kohas olnud. «Varem ei ole meil
olnudka nii väärikatkohta, kus
paljudest süüdatudküünaldest
kujuneks sümbol, mis kõnetab,» rääkis ta. «Nüüd saavad
laululaval põlevatest küünaldestsümboolselt laulmatalaulude inimesed, keda sellisel
moel meenutame. Kõik nad
olid ju meie inimesed.»
Küüditatute mälestuspäeva õhtune osa algab kell 18 Jaani kiriku paastumaarjapäeva
kontsertmõtisklusega ning edasi liigutakse lauluväljakule,
kus on kavas sõnavõtud ja ukraina-eesti muusik Ruslan
Trochynskyi esitab laulu Ukraina toetuseks. Seejärel on
kõik kohaletulnud oodatud
oma küünalt süütama ja seda
teiste juurde
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267 000

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

25. aastapäeva tähistaval «Jazzkaarel» on esinenud 851 ansamblit 4277 muusikuga 64 riigist. Festivali põneva ajaloo jooksul on maailma džässilegendide
esinemist nautinud
267 000 muusikasõpra.

TEATER

Poeet või
poliitik?
Enn

Siimer

teatrikriitik

duses kui teatrilaval. Ja näha
paralleele tänastega.
Johannes Vares-Barbarus
kes ta siisoli?Kas edukas arst
jaluuletaja ning Eesti riigi mahamüüja või hoopiski traagiline poeet, kes oma poliitilise
naiivsuse tõttu sattus ajaloo rataste vahele jalõpetas elu enesetapuga? Või ei olnudki see
enesetapp, vaid hoopis stalinliku süsteemikättemaks?
Otsesõnalisi vastuseid neile küsimustele me lavastusest
ei leia ja hea ongi, et vastused
jäävadõhku javaataja otsustada.
Johannes Vares-Barbarus
on seotud ka Viljandimaaga.
Pruugib vaid minnaAnuRaua
hooldatud Heimtali koolimajja-muuseumi ning sealt leiab
huvitavaid dokumente selles
majas alghariduse saanud Johannes Varese kohta.
Kas Varese surm lavastuses
Indrek Taalmaa esituses on
traagiline?
Surm on elus alati traagilise tähendusega. Kunstiteoses on aga traagiline see, kui
hukkub inimene, kes on teinud traagilise vea, ja hukkub
oma keskkonnaga võideldes.
Traagilisel kangelasel on
väärtusi, mis jäävad elama,
tõstavad ta kõrgemale keskkonnast.
–

Küllap on nii mõnigi noorpõlves ühiskonnakriitilisi luuletusi kirjutanud poeet tundnud
kiusatust hakata kunsti asemel tegelema poliitikaga, et siis ka tegelikult maailma muuta.
Johannes Vares-Barbaruse,
aga ka mitme teise niinimetatud juunikommunisti elusaatuse näitelvõibkonstateerida, et
kui kunstnikud või poeedid
asuvad riiki juhtima, siishead
nahka sellestei tule.Ei nendele poeetidele egariigile.

Paralleelid tänase päevaga
Paar-kolmkümmendaastat tagasi kirjutas Jaak Allik artikli, milles iseloomustas Kalju
Komissarovit kui hingelt poliitikut, kes nõukogude ühiskonnas, kus poliitikaga tegelda polnud võimalik, oli sunnitud tegelema kunstiga. Tema
lavastused olid tollal raevukalt
ühiskonnakriitilised.
Noorpõlve revolutsionäärid
muutuvad aga vanuigi alalhoidlikuks. Kas samamoodi
Komissarov?
Endlas publiku ette jõudnud lavastuses «Vares» vilksatab korraks ka endine, plakatlik Komissarov. Siis, kui finaali eel vahetubEesti ajaloo suure dirigendi Stalini pilt hetkeks Putini omaga.
Kindlasti
kirjutatakse
paarikümne aasta pärast ka tänastest sündmustest nii meil
kui Ukrainas romaane ja näidendeid, kuid praegu on põnev
ikka ja jälle taasavastada Eesti ajaloo võtmetähenduslikke
sündmusi jaisikuid niikirjan-

Viljandimaalt pärit Johannes Vares-Barbarust kehastab samuti Viljandimaalt pärit Indrek Taalmaa. Tema abikaasa rollis on Karin Tammaru.

Johannes Lauristin, Nigol

LAVASTUS
Mart Kivastiku «Vares» esietendus Pärnu Endla teatri suures saalis 8. märtsil.
•

•

•

Varese saatuslikud vead

Pärnu Endla on võtnud endale rolli avada noorematele põlvkondadele
Eesti ajaloo põnevamaid, sageli kulisside taha jäänud sündmusi.

Eesti iseseisvusele olid 1940.
aasta sündmused kindlasti
traagilise tähendusega. Kas ka
Varesele?
Vares on selles lavastuses
edev ja poliitiliselt naiivne
(mida ta olikindlasti ka elus),
oma loomingu suhtes alaväärsuskompleksiga (mida ta elus
ilmseltsiiski polnud) ning oma
naise tuhvlialune.Kuid kas ka
traagiline? Pigem mitte, sest
vaatajal ei lasta talle kaasa

tunda. Võib-olla kõige inimlikumast küljest laseb lavastaja
ja näitleja Varest paista just
suhetes Siutsuga (Karin Tammaru heas esituses). Ja samas
just naise tuhvlialusena teeb
Vares kõige saatuslikumaidvigu.
Kindlasti oleks Varese elu–
traagikat saanud sügavamaks
treida.Tema saatus pakub selleks küllalt materjali. Praegu

jääme tema suhteskõrvaltvaatajaks.
Omaluules oli Vares jõuli-

ne ja avangardistlik, end väikekodanlikule oleskelule vastandav. Tema protestivaim avaldus juba Pärnu gümnaasiumis
õppimise ajal, kui teda oleks
vasakpoolsuse pärast äärepealt välja visatud.
Näidendiautor MartKivastik on seekord võtnud endale

Lavastaja Kalju Komissarov.
Kunstnik Liina Unt.
Osades Indrek Taalmaa, Karin Tammaru, Ago Anderson, Sepo Seeman, Priit Loog,
Carmen Mikiver, Lauri Kink, Ireen Kennik ja

teised.

Allikas: Endla

kaelamurdva ülesande: väga
suur hulk ajaloost hästi tuntud
tegelasi, keerulised ühiskondlikud ja inimsuhted...
Kuigi lavastuslikult on loobutud portreegrimmist, on sedavõrd suur tegelaste hulk
liiast. Niisuguses tegelaste virvarris kipuvad suhted inimeste vahel jäämapealiskaudseks,
üht või teist tegelast vaid markeerivaks.

Andresen, Johannes

Semper,

NikolaiKarotamm ja kes kõik
veel vilksatavad publiku eest
läbi ega annaaega ja võimalust
tegelasi mõtestada.
Kuid selle kõrval on hulk
martkivastikulikult nauditavaid stseene, mida näitlejad
esitavad lihtsalt suurepäraselt. Varese ja Siutsu suhete
kõrval meenuvad kõigepealt
Varese ja TASS-i korrespondendi, tegelikult NKVD käsilase Izmestjevi (Lauri Kink) kohtumised, kus Vares end Vene
luurelemaha müüb.Samuti on
suurepärane stseen Konstantin Pätsi (Ago Anderson) ja
Andrei Ždanovi (Sepo Seeman) vahel.
On igati tunnustust väärt, et
Pärnu Endla on võtnud endale rolli avada noorematele
põlvkondadele Eesti ajaloo põnevamaid sündmusi. Selline
oliMart Kivastiku soomepoisteaineline«Kangelane», selline on nüüd 1940. aasta pöördelistest sündmustest ja võtmeisikutest pajatav «Vares». Loodame, et ka Viljandi noored
saavad võimaluse sellelekaasa elada.

Heldur Lassi näituse lõpp ja hariduse uued teetähised
Tiiu Männiste

kunstiteadlane

8. märtsil möödus 188 aastat
maalikunstnik Johann Köleri
sünnist. Selleks puhuks kogunes väike seltskond Viljandi
linnagaleriisse, et arutleda traditsioonilise kunstiõpetuse
üle. Ühtlasi leidis aset Eesti
kunstiakadeemia seinamaali
õppejõu HeldurLassi (60) näituse «Teetähised» lõpetamine.
Ka autor ise oli kohal ja jagas
oma loomingu kohta selgitusi.
Lassi suureformaadilised
(A1) värvilised joonistusedkannavad endas nii klassikalise
kui nüüdiskunsti kaanonit.
Värvilise pliiatsiga on loodud

abstraktsed
dekoratiivsed
taustad ja hariliku pliiatsiga
antudedasihetkeseisundeid.
Kunstnik ise rõhutas, et tema looming ongi eelkõige hetkeemotsiooni ja enesetunde
väljendus, mis sünnib ilma
kindla eesmärgi ja kontseptsioonita.Tähtis on siseminevabadus. Lõpptulemuseks on hariliku pliiatsi japastakaga loodud värviline graafika. Pildi
fookusesse ei tõuse mitte värv,
vaidmetsotintolaadnefaktuur
ja tundlikkus. Sellist tulemust
ei saavutata niinimetatud
moodsa kunsti pealiskaudsete
võtetega, vaid tänu klassikalise kunstiharidusega kaasnevale tehnilise meisterlikkusele.

Selles mõttes sobitusLassi
näituse lõpetamine suurepäraseltKöleri sünniaastapäeva tähistamisega.
Peale Köleri loomingu käsitleti vestlusringis maalikunstnik Aapo Puki 27. veebruari Eesti Ekspressis ilmunud
artiklit «Äradisainitud akadeemia», milles too kirjeldab
kunstihariduse hetkeseisu ja
klassikalise kunstihariduse allakäiku.
Arutelul tõdeti, et ilmselt
on see allakäik pöördumatu.
Sellekinnituseks on hiljuti vastu võetud «Eesti elukestva õppe strateegia 2020», mis puudutab kõiki haridussektoreid
alusharidusestkõrghariduseni

ning mis seabeesmärkide saavutamisel võtmenäitajaks sajaprotsendilise digipöörde elluviimise 2020. aastaks ehk sajaprotsendilise virtuaalse õpikeskkonnaga koolide arendamise. Seega on klassikalisele,
traditsioonilisele haridusmudelileametlikultantud tagasikäik.
Digipöördega võib kaasneda traditsioonilisteoskuste ja
teadmiste veelgi kiirem marginaliseerumine needarvatakse tulevikus heal juhul riikliku
pärandiloome staatusesse, nagu on juhtunudpärimuskultuuriga. Halvimal juhul jäävad
need üksikute entusiastidepärusmaaks.
–

Heldur Lassi looming on eelkõige kunstniku hetkeemotsiooni ja enesetunde väljendus.
ERAKOGU
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Seemned
on kevadel
kaupmehe
trumpäss
MännimäeKoduextra poe juhataja
Anneli Jürjensi sõnutsi ostetakse
kevadel seemneid väga palju. Inimesed on hakanud puhast toitu eelistama
ja tahavad seda ise kasvatada.

Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Ehkki seemnepakid
on väikesed ja suhteliselt odavad, võib nende müügikäive kujuneda
päris suureks.
«Kampaaniate ajal, iseäranis

kevaditi, ostetakse seemneid
väga palju. Me ei uskunud, et
nende müük nii hästi läheb.
Kõik selle, mille me läinud
aasta kevadel tellisime,müüsime ka maha,» rääkis mullusest
edust Männimäe Selveriga
ühes hoones asuva Koduextra
poe juhataja Anneli Jürjens.

Tervislik toit tuleb
ise kasvatada
Anneli Jürjensi tähelepanekut
mööda on potipõllundus vahepealsest mõõnast ülesaanud ja

sammub jälle ülesmäge. «Inimesed tahavad mürkidest puhast toitu ning on asunud taas
võimalikult paljut ise kasvatama. Taimi kasvatatakse ka aknalaual jarõdul selleks pakume isegi minikasvuhooneid,»
kõneles ta.
Koduextras on müügil nii
lillede kui köögiviljade seemned, samutimullasegud, turbatabletid japotid.
«Uuematest trendidest on
meil saadaval külviribal porgandi-japeediseemneid. Need
on veidi kallimad, see-eest on
hiljem lihtne: avad paki ja paned seemned koos paberiga
peenrale. Hiljem ei pea neid
enam harvendama,» rääkis
Jürjens.
Seemneid ja mullasegusid
pakutakse ka Viljandi suurtes
toidupoodides: Selveris, Maximas, Säästumarketis, Maksimarketis jamujal.
Seda, et seemned on hea
müügiartikkel, on märganud
–

ka bussijaamas tegutsev Maarahva pood. Ehkki seal pakutaksekõikvõimalikku maainimesele vajalikku kaupa, on
kõige suuremat tähelepanu
pööratud just seemnevaliku-

le.
Nagu ütles ükspoe omanikest Külli Soasepp, on seem-

ned kaup, midaostetakse aina
paremini. «Kui majandusbuumi aastatel külvasid inimesed
oma maale muru, siis viimasel
ajal on see taas peenardeks
tehtud. Üha rohkem püütakse
oma toidust ise kasvatada.
Mõistetakse, et nii saab kõige
tervislikumalt.»

Seemnevalik suureneb
iga aastaga
Väga suure valikuga rõõmus-

tab ostjaid Viljandi kesklinnas
asuv kauplus Aed.Ainuüksi tomatisortide seemneid on seal
saada 60 ringis.
«Seemnete müük laieneb

iga aastaga,» ütles müüja Aino
«Tänapäeval
Rannamaa.
müüakse neid kõikjal, kus vähegi kannatab, ka näiteks toidupoodides. Mullu pakuti neid
isegi Viljandi postkontoris.»

Viljandi Bauhofi aiandusosakonna vanemmüüja Terje
Anton on samuti märganud, et
kliente, kes otsivad seemneid,
tuleb üha juurde. «Tundub, et
külvamine huvitab järjestnooremaid, isegi alla 20-aastasi.
Juba varakult asuvad nad
seemneidmuretsema, et omast
käest värsket maitserohelist
saada,» kõneles ta.
Uuematest aiaviljadest, midaselles poes tänavu pakutakse, nimetasAnton füüsalit, pastinaaki ja mustjuurt.
Üks uudne toodeBauhofis
on Terje Antoni sõnul eelkülvatudbiolagunev seemnematt.
«See tuleb panna potti või
konteinerisse ning pärast mullaga katmist jääb üle vaidkas-

ta.»

Kas kodu-või välismaine?

PEETER KÜMMEL

Läinud suvel Viljandisse laienenud ja bussijaamas uksed
avanud Maarahva pood on
siinset aiakauba müüjate konkurentsi tihendanud ning külvanud kahtlusi, kas kogu seal
pakutav Eesti Sordiseemne
kaup on ikka kodumaist päritolu.
Viljandi kaupluse Aed
müüja Maie Jaaksoni sõnutsi
eiole kogu EestiSordiseemne
kaubavalik kodumaistpäritolu.
«Nime järgi arvavad ostjad, et
see on Eestis kasvatatud, ja kui
neile ütleme, et tegelikult ei
pruugi see nii olla, siis nad
meidei usu,» nentis ta.
Eesti Sordiseemne taga
seisva Mait Soasepa väitel on
see aga tugev omamaine kaubamärk, mille all müüakse
muu hulgas kõiki Eestiskasvatatavate köögiviljade seemneid
jasibulaid.
«Otseste lepingute alusel
kasvatatakse meile praegu
küüslauku jaPeipsi tippsibulat, ülejäänud köögiviljade
seemned tarnib meile Jõgeva
sordiaretuseinstituut. Sealt tu-

leb meile suurepärane valik,
ainuüksiköögiviljasorte 25 nimetust. Et aga Eestis päris kõikide liikide ja sortide seemneid ei toodeta, näiteks pole
meilaretatud tilli jakurki, siis
puuduva osa toob ettevõte sisse ning pakendab oma kaubamärgi all,» kõneles ta.
Viljandi aiandusseltsi juht
ja ViiratsivallaArumetsa talu
perenaine Hildi Jürine ütles,
et tema on alati Eesti Sordiseemne kaupa eelistanud.
«See on kohalik ja alt ei vea,
kõige muu ilmaimega ei tea kunagi, kuidas läheb,» lausus ta.
«Olen aastakümneid ostnud
sellefirma lillede, juurviljade
ja ka kõige muu seemneid ega
ole kunagi halba kaupa saanud.»
Jürine lisas, et ka Vene
seemnedpole halvad.«Samuti
julgen Läti kaupa soovitada.
See-eest Lääne-Euroopast tooduga tasub olla väga ettevaatlik sealsed mullad jaolud on
teised.Olen ise kaugelt saabunud lilleseemneid ostnud ja
teinudkõik täpselt õpetuse jär–

Viljandlane Kaarel Kallak kuulab Maarahva poe müüja Liisa Klambi

nõuandeid.

gi, paraku ei ole sellest head
nahka tulnud.»
Loodi lähedalasuva Kaasiku talu perenaine Lilian Kärner seevastu leiab, et Eesti Sordiseemnekaubal enam endisaegset jumetpole. «Minu meelest on nende seemnetega midagi lahti. Näiteks ostsin lillkapsast, aga needvenisid välja

MARKO SAARM

ja hakkasidõitsema. Aedubaei
idanenud jakaalikaga läks ka
kehvasti.»
Viimati ostis Kärner rediseseemned hoopis Maximast.
Et vaja on osta veelmitmeköögivilja seemneid, plaanib ta
minna Bauhofi. «Bauhofis on
seemnete valik väga suur ja
korralik,» ütles ta. (Sakala)

Sakala 9

19. märts 2014

VABA AEG

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

Sissepääs prii. Tasuja plats 1,
Viljandi.

TEATER
Ugala teatris etendub täna kell
19 «Rosencrantz ja Guildenstern on surnud». Vaksali tänav
7, Viljandi. Tel 433 0777.

ÜRITUSED

Viljandi.

Viljandi linnaraamatukogu ja
Kaitseliidu Sakala maleva kodutütred ja noorkotkad korraldavad
täna kell 12 raamatukogus
maastikumängu. Võistlema oodatakse I–IV klasside kuni kolmeliikmelisi võistkondi. Matkatakse
terves raamatukogu majas. Uuritakse metsatarkusi ja testitakse
majas orienteerumise oskusi.
Kolmanda korruse saalis on täna
kell 17 loodusõhtu «Jäälind
aasta lind 2014». Külaliseks on
Riho Kinks Eesti ornitoloogiaühingust. Osalemine on tasuta ja
üritus kestab umbes kaks tundi.
Lisainfo tel 5308 3344, reet.

Karksi valla kultuurikeskuses
näeb täna kell 17 koguperefilmi
«Kalkunid. Tagasi minevikku».
Pilet 2 eurot. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.

Lasteosakond ootab lapsi koolivaheajal kuni reedeni algusega
kell 11 meisterdama. Tallinna
tänav 11/1.Tel 433 8660.

Karksi valla kultuurikeskuses on
25. märtsil kell 19 Vana Baskini Teatri etendus «Tule tagasi,
Gabriel». Mängivad Anne Paluver, Ene Järvis, Agnes Saaliste
ja Jüri Aarma. Pilet 10 ja 12
eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

KINO

maa. Esinevad Enn Eesmaa,
Priit Toobal ja Kerstin Oudekki
Loone. Juhtorganite valimine.
Pakutakse kringlit, teed ja kohvi. Osalema on oodatud ja palutud kõik KE Viljandi piirkonna
liikmed.

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

Viljandi.

Kondase keskuses on 20. märtsil kell 19 värske loomingu salong. Pikk tänav 8, Viljandi.

–

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

Männimäe salongkinos linastub
täna kell 18 draama «Kus oled,
Superman?» ja kell 20 seiklusfilm «Michael Kohlhaas». Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia
mnt 52d, Viljandi.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
20. märtsil kell 19 kevade alguse puhul kontsert «Muusikaga
maale». Laulab Mati Turi (tenor), klaveril saadab Martti Raide. Pilet 3 või 2 eurot. Viljandi
mnt 1, Karksi-Nuia.
Kohvikus Fellin esineb 21.
märtsil Ülo Mälgand klaveril.

Mulgimaa arenduskoda kutsub

21. märtsil kell 9 Rimmu Küttide jahiseltsi majja (Halliste val-

vaiksalu@keskkonnaamet.ee.

las)

osalema viimasel laienda-

tud koosolekul-mõttetalgul strateegia töörühmas. 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.

Viljandi vabas waldorfkoolis on
täna kell 18 loeng teemal «Loovus, anded, potentsiaalide ava-

mine». Kuidas hakata loovust
paremini kasutama? Loomulikud anded ja arendatavad oskused. Info joogavil@gmail.com,
www.joogaviljandis.blogspot.
com. Lutsu tn 3, Viljandi.

Sakala keskuses tähistatakse
21. märtsil kell 19 kevade algust tantsuõhtuga. LadinaAmeerika tantse õpetavad Paul
ja Aza Rusanov. Mängib ansambel Melody. Tallinna tänav 5,

Viljandimaa invaühingu teabepäev on 20. märtsil kell 12
Posti tänav 20.

Viljandi.

Keskerakonna Viljandimaa piirkonna aastakonverents on 20.
märtsil kell 18 Viljandi maavalitsuse saalis (Vabaduse plats 2,
III korrus). Aruande esitab piirkonna esimees Helmut Halle-

Kaja klubi koosviibimine on 22.
märtsil kell 15 Viljandis Eha tänav 4. Ootame peole ka kõiki

vanaisade klubi liikmeid. Info
tel 5340 2035.

Kevad
OKEAANIA RIIK

*

Sakala tee matk toimub 23.
märtsil. Matka algus Vanaõue
puhkekeskuse juurest kell 10.
Tellitud buss väljub Viljandist Vabaduse platsilt kell 9.20. Matka
korraldavad RMK ja C. R. Jakobsoni talumuuseum. Täpsem info
www.kurgja.ee. Vajalik eelregistreerimine info@kurgja.ee või tel
445 8171, 524 5054.

(EESN.

doonoripäev. Viljandi maantee

1, Karksi-Nuia.

NÄITUSED
Sakala keskuses saab 22. märtsini vaadata rühmituse Kvint
maalinäitust «Eesti maastikud».
Fuajees on 30. märtsini Keity
Pooki fotonäitus «Pildis Palestiina». Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 434 2070.
Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on märtsikuu lõpuni
raamatunäitus «Üks väike tüd-

ruk». Need on 5–7-aastaste tüdrukute lood elust, juhtumistest
ja seiklustest nii kodus, lasteaias kui koolis. Linnagaleriis on
28. märtsini Viljandi huvikooli
kunstiõpilaste fantaasiaküllane
näitus «Maailm ühest pintslitõmbest». Trepihallis on Meelike
Mälksoo fotonäitus «Siin-ja
sealpool silmapiiri». Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
Kondase keskuses näeb 13. aprillini Mella maalinäitust «Kirev
käteta maailm», huvikooli eelkooliealiste laste maali-ja joonistuste näitust «Kunsti mäng»
ja Toivo Tuudelepa markerimaa-

SENT

N)

PUIDUMAS- ULLATUSSl KUUPTAIME ALGE
HÜÜATUS
MEETER

PIKAP

NAISENIMI

PUUVILJADEL SEISNUD VIIN
ERILISE
AUSTAMISE
OBJEKT
KAHMAMA

ARGOON

Viljandi linnaraamatukogu ja Kaitseliidu Sakala maleva kodutütred ja
noorkotkad korraldavad täna kell 12 raamatukogu hoones maastikumängu. Fotol on lasteüritus mullu kevadest.
ELMO
RIIG
le. Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav
8, Viljandi. Tel 433 3968.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Viljandi fotoringi näitus «Inimene». Näha saab
erinevate autorite töid: Meelis
Heli, Renno Lainevool, Endla
Sagevus, Marek Aardevälja ja
Madis-Siim Kull. Vabaduse
plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi

JÄÄR
20. IV)
Planeediseisud
muudavad sind väga hoolikaks seoses kõikvõimalike paberlike asjaajamiste ja rahaasjadega.
SÕNN
(21. IV 20. V)
Püüakäituda võimalikult tagasihoidlikult, kuid samas hoia
silmad-kõrvad lahtikõige
ümbritseva suhtes. Ole valmis uuendusteks.
KAKSIKUD
(21. V 21. VI)
Hoiad pigem madalatprofiili ja
jääd vaataja rolli. Naudid
meeldivaidinimesi eemalt
ning oledheaks kuulajaks.
VÄHK
(22. VI 22. VII)
Avastad, et kaaslased pole nii usaldusväärsed, kui sa lootsid.
(21. III

–

–

...TEE

USA
OSARIIK

(TUPIK)

VEE OLEK
VISMUT

MASENDAV

PEPUALUNE

VEELIND

VÕIMAS

VOOL

THOMAS
EDISON

SULG

KADUNUD
PANK

OHVER

MITTE

ÜLAL

VAATA

LINN USA-S

MOBIILISTANDARD

–

RINGIBRASIILIA
KIRJANIK

..

KULLALTKI

–

KEEMILINE
ELEMENT

TEISE NIMEGA (LD. K.)
EESTI
VEHKLEJA

VAAR

KILO-

OHMU

Võimalik, et pettud ning
muutud paranoiliseks.

MEREMARK

SÜDAME-

SEGANE

VALU

HADATSEMINE

LÕVI
(23. VII 22. VIII)
Idealiseeridrohkem kui tavaliselt
inimest, kelle suhtes oled
jubapikka aega romantiliselt meelestatud.
NEITSI
(23. VIII 22. IX)
Oled veidirahutu
ja otsid selle põhjust väga kaugelt. Püüa vaadata üle oma elustiil ja tunneta,kas oled sellega rahul.
–

JOGI
AASIAS
TELLUUR

ASESÕNA

SIGARETI
TOORE

–

VIIES
EESTI RAHVA RISTSÕNAD

KODUTEHNIKA TOOTJA

värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on Eeva-Aet Jänese
maalinäitus «Aspectus II» ja
teise korruse fuajees rändnäitus
«Põllumajandusreform». Neid
saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Joosep, Joosu ja Jost.

HOROSKOOP

...

EESTI
LUULETAJA
+

Karksi valla kultuurikeskuses tähistatakse 25. märtsil kell 6
maarjapäeva. Kell 10 algab

KAALUD
(23. IX 23. X)
Aktiviseerub kõik,
mis on seotud seksuaalsuse, romantika ja armumisega. Juhulkui sulpole
partnerit, võid ta täna leida.
SKORPION
(24. X 22. XI)
Täna on hea päev
viia lõpule pooleli
jäänud asju. Võimalik, et su
tervise nõrgad kohad annavad ennast tunda.
AMBUR
–

–

21. XII)
Jagadkõigile oma
armastust. Kuid
sul onraske sidudaend
kindla partneriga ja sa kipud inimsuhetes pealiskaudseks jääma.
(23. XI

–

KALJUKITS

20. I)
Aktiviseeruvad
energiad, mille olemasolust sulehk aimugi polnud. Väldiraha raiskamist.
VEEVALAJA
(21. I 18.II)
Sinumõistus on tavalisestaktiivsem.
Vajad vestluspartnereid,
kellega saaksrääkida intellektuaalsetel teemadel.
KALAD
(19. II 20. III)
Äritegevuses on
õnnelikpäev. Kuid
eiole otstarbekas alustada
uusi ettevõtmisi.Oled heas
tujus ja kiire mõtlemisega.
Allikas: Delfi
(22. XII

–

–

–
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20.Täna

kell 19 kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti
käsipalli meistrivõistluste
meistriliiga põhiturniiri
eelviimases ehk 20. voorus Viljandi HC ja Aruküla
spordiklubi esindus.

SPORT

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

Kohalikele jagus
kooliliigas pronksi
Reedel ja laupäeval Viljandis teoks saanud Eesti võrkpalli liidu kooliliiga finaalturniiri lõpetasid Viljandimaa parimatena Karksi-Nuia
Kitzbergi gümnaasiumi naiskond jaKalmetukooli meeskondkolmanda kohaga.
Reedel alustasid kuuendakuni üheksandaklassi õpilaste võistluse finaalturniiri
tütarlapsed. 13 naiskonna
konkurentsist väljus võitjana
mullunehõbemedalistLähte
ühisgümnaasium. Häädemeeste keskkool saavutas
Kitzbergi gümnaasiumi ees
teisekoha.
Lähte tüdrukud võitsid
esikohamängus 2:1 Häädemeeste naiskonna ningKarksi-Nuia esindus alistas kolmandatkohta otsustavas vastasseisus 2:1 Suure-Jaani
esinduse.
Kitzbergi kooli võrkpallinaiskond mängis finaalturniiril koosseisus Kaidi Veske,
Hanna-Lauren Loit, Anna

Leena Tae, Mirell Veidenberg, Berit Tugi, Marike Kiivit, Sirel Kruuse ja Birgit
Tohter ning nende õpetaja on
Kalli Laprik.
Kooliliiga teisel võistluspäeval võttis Viljandis mõõtu
11 meeskonda.
Ainsanakõik kohtumised
võitnud Elva gümnaasiumi
esindus saavutas esikohamängus 2:1 võiduKolga keskkooli poiste üle. Pronksmedaliteenis Viljandi vallaKalmetu põhikool, kes otsustavas kohamängus oli 2:0 üle
Narva Kreenholmi gümnaasiumist.
Varstu keskkool lõpetas
viienda ja Suure-Jaani gümnaasiumkuuenda kohaga.
Kalmetu kooli meeskond
õpetaja Dagmar Heki juhendamisel mängis koosseisus
JanarBergmann, Markus Vaher, Sören Marandi, Ruudi
Rang, Lauri Hollo, Kunnar
Bergmann ja Jaan-Johannes
Väljaru. (Sakala)

Sulgpallurid selgitasid
paremaid paarismängus
Laupäeval peeti Heimtali
spordihoones Viljandimaa
sulgpalli paarismängu meistrivõistlusi.
Maakonna naispaarismängu meistriks tulid Gertrud Sindi ja Marju Lepmets.
Teisekoha saidKärt Tomp ja
Eve Lips ning kolmanda koha
Urve Sindi jaMerikeKahk.
Meespaarismängus pälvi-

sid meistritiitli Tõnno Habicht ja Heino Johanson.Neile järgnesid Mait Allas ja
Joosep Pill ning Oliver Viigand jaToomas Viigand.
Segapaarismängus saavutasid esikoha Marju Lepmets
jaTõnno Habicht.Teiseks tulid Gertrud Sindi ja Joosep
Pill ning kolmandaks Kärt
Tomp jaMait Allas. (Sakala)

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

a

a

Rivo Saaremäe võitis Eesti lauatenniseliidu suure auhinna sarja

2

×

ELMO RIIG

LAUATENNIS

Viljandlane võttis
sarja üldvõidu
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Laupäeval pealinnas
asetleidnud Eesti lauatenniseliidu suure auhinna sarja viimasel osavõistlusel kindlustas Viljandi Sakala klubi liige Rivo Saaremäe endale üldvõidu, ehkki ta sel
etapil esikolmikusse ei
mahtunud.

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 8702
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Sparta spordiklubis peetud

Meespaarismängus tulid Viljandimaa sulgpallimeistriks Heino Johanson
(vasakul) ja Tõnno Habicht.
ERAKOGU

Selguvad Suure-Jaani
seinatennise meistrid
Tääksi spordiklubi ootab osalema Suure-Jaani lahtistel
squash’i meistrivõistlustel.
Võistlused peetakse sel
laupäeval ja pühapäeval
Tääksi suusamaja squash’isaalis ning kaasa teevad nii
mehedkui naised.
Võistlejateregistreerimine lõpeb reedel kell 12. Oma
osavõtust saab teadaanda e-

aadressil priitkuhi@gmail.
com või võistluste peakohtuniku Priit Kuhi telefonil
53999600.
Et Tääksi suusamajas on
vaid üks mänguväljak, pääsevad turniirile 16kiiremini
registreerunud meest ja
naist.
Võistlused algavad laupäeval kell 11. (Sakala)

neljandal etapil tegi Sakala
klubist kaasa seitse mängijat.
Eesti meeste reitingutabelis
omakarjääri parimal, viiendal
positsioonil paiknev RivoSaaremäe alustas viimast võistluspäeva sarja liidrina. Ehkki ta
läks võitupüüdma veiditõbisena, algas turniir tallekenasti.
Veerandfinaalis alistas Rivo Saaremäe 3:1 reitingutabelis 19.kohal oleva AllanKottise Tallinnast.Tabelis 22. asetusega Maardu klubi mängijale
Sergei Danilovile pidi Saaremäe aga 1:3 alla vanduma ning
viiendat jakuuendat kohta otsustavast kohtumisest ta kehva
enesetunde tõttu loobus.
Neljanda etapi kuuendast
kohast Rivo Saaremäele aga
piisas, et sarja üldvõit võtta.
Kokkuvõttes järgnesid talle
VladimirPetrov Narova ja Sergei Petrov Maardu klubist.

Julia Kirpu lõpetas sarja laupäeval Tallinnas peetud viimase etapi kõrge kolmanda kohaga.

Sakalaklubi juhtPeeter Allikoja hindas meie sportlaste
parimaks saavutuseks neljandal etapil Julia Kirpu kolmandat kohta naiste tugevamas
võistlusklassis.
Eesti naisüksikmängu reitingutabelis 16.kohal asuv JuliaKirpu pidi küll teises ringis
tunnistama Anita Lissovenko
3:1 paremust, ent seejärel jõudis ta kolme võiduga miinusringi poolfinaali, kus suutis 3:1
üle mängida naiste reitingutabeli neljanda, Olesja Ketško.
Miinusringi finaalis ehk kolmanda koha mängus alistas ta
3:2 teise narvalanna Airi Avamere, kes hoiab reitingutabelis seitsmendatkohta.

Sarja üldkokkuvõttes see
tulemus JuliaKirput siiski kolme tugevama sekkaeiaidanud.
Naisüksikmängu üldvõidu saavutas valitsev meister Kätlin
Latt Tatjana Tšistjakova ja Valeria Petrova ees.
Teine Sakala klubi liige
GetterPõru lõpetas naisüksikmängu neljanda etapi seitsmendana ja A-klassi arvestuses teisena. Sarja kokkuvõttes
pälvis GetterPõruA-klassis hõbekarika.
Meeste C-reitinguklassis
jõudsid Viljandi mängijatest
esikolmikusse veel Renno
Rehtla ja Gert Timp. Rehtla
sai teise jaTimp kolmandakoha.

Esmaspäeval sündis
Viljandis poiss.

135 AASTA EEST
Sakala, 10. III 1879
Lõuna-Aafrikast tulewad
sõnumed, et Zulude sõawägi obersti Pearsoni all
seiswa Inglaste sõawäe sisse on piiranud. Tema on ennast kantside tahawaritsenud ja esiotsa Zuulud, kes
tema peale tungisiwad, tagasi löönud. Pärast ei ole
temast uusi sõnumeid saadud. Kardetakse, et Aafrika
pärisrahwas ennast igal
pool Inglaste walitsuse alt
lahti saablööma ja mässamist hakkama tegema.

KUULUTUSED

19. märts 2014

Sakala 11

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

KINNISVARA
Müüa odavalt 2-toal ahik mug
korter Karksi-Nuia lähedal. Tel
5664 2061.
Soovin üürida 1–2-toalist möbleeritud korterit otse omanikult.
Tel 5684 4797.

TEENUSED
Autoklaaside müük, paigaldus ja
parandus, ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.

kanalisatSeptikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,
www.veegrupp.ee.
Korterite kapitaalremont (lammutus, maalritööd, põrandad),
vannitubade remont/ehitus, sasanitaartehnika paigaldus, muud
plaatimistööd. Lahendused vasvastavalt kliendi soovile. Tel
5622 0238.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

516 5680.
Kaardid ennustavad. H 1,09
/min. Tel 900 1727.
Korterite ja vannitubade remont.
Tel 5626 4115.
Räägime tervisest, kevadest ja
tööst. Tel 527 7511 või

5649 4265.

Õnnitleme

50 aasta

juubeli puhul!

LIUGUKSED
GARDEROOBID
RULOOD
?

?

Ema ja isa

?

?

tel 524 8010,

Virtsapütt. Tel 518 5879.

TÖÖ

odavaima hinnaga Eestis.

Puitfassaadid jm ehitustööd. Tel
526 9976.
Veoteenus kaubikuga.
5358 5961.

Tel

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

Tel 5679 7034.

MÜÜK
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati koduste seas.
Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis abikaasa, ema, ämm,
vanaema ja vanavanaema

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja
vanavanaema

LOREIDA PALTA

13. VII 1928

–

15. III 2014

AITA TAKKEL

Leinavad omaksed.

14. X 1937 – 16. III 2014

Ärasaatmine 20. märtsil kell 12
Põltsamaal F. R. Kreutzwaldi tänav

1. Muldasängitamine Kolga-Jaani

Leinavad omaksed.

kalmistule.

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

AITA TAKKELI
kaotuse puhul.
Elga, Helve ja Helgi peredega

Südamlik kaastunne
Takkelile ema

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi me ei tea...
Mälestame head naabrinaist
LOREIDA PALTAT
Avaldame kaastunnet lastele
peredega.
Elli ja Aime perega

AITA TAKKELI
kaotuse puhul.
Viljandi Tarbijate Ühistu

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis elukaaslane, isa, vanaisa ja vanavanaisa

ENDEL PILLI
Avaldame kaastunnet Enele
perega kasuisa surma puhul.

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

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.

527 8119, 503 3379.

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

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.

OST
Ostan saematerjali (tamm) ja
ehituslikku saematerjali (pruss,
laud). Tel 5569 0596.
Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

AITA TAKKELI

Ärasaatmine 20. märtsil kell 14
Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

kaotuse puhul.

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud

–

KLAARA MOORITSA
Urve ja Virve lastega

ema

ZINAIDA ZAITSEVA

Vanade märkide, postkaartide,
nõude ja mööbli ost. Tel
5566 3939.

Kauplus Tallinna t 58
E–R kl 8–17.30, L kl 10–14
Tel 433 3016, 433 8355, 523 8016

PÕLLUNDUS
Müüa heina ruloonides. Tel
520 3554.
Ostan traktori ja haagise. Tel
5613 1000.

Müüa Kaukaasia lambakoera
kutsikaid, vanemad puhtatõulised. Ei müü ketikoeraks. Hind
550 eurot. Tel 5397 2245.

TEADE
www.hot.ee/seinatennis.
Meil südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...
Mälestame head sõpra ja naabri-

meest
AKSEL KAPPI
Siiras kaastunne omastele.
Ain ja Ludmilla perega

Mälestame
AKSEL KAPPI
Kolleegid Biomarketist

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Eve, Merje ja Tarvo peredega

TAAVI TALTSI

Tunneme kaasa Innale ja Kertule.
Perekonnad Pevgonen,
Jurs ja Ansmitt

On ääretult valus, aeg seda
ei muuda,
ja kuidas ka paluks, sa tulla
ei suuda.

Südamlik kaastunne Toomasele
kalli ema
SALME-JOHANNA VIILIPI

surma puhul.
Illis perega

Südamlik kaastunne lähedastele

TAAVI TALTSI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
põhikooli päevilt

Südamlik kaastunne Silvale ja
Toomasele ema
SALME-JOHANNA VIILIPI

surma puhul.
Lauri, Sergei ja Risto

Leinavad omaksed.

Avaldame kaastunnet Ülle Luisule armsa ema
Me südameis püsid sa ikka,
elad edasi sõprade seas…

AITA TAKKELI
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Kertule ja
vanematele

Ene, Ilmar ja Irina ning Aimar
Sa andsid, mis oli sul anda,
tööd tehes kulus eluniit...

ema

Kapri

LOOMAD

4. XII 1923 15. III 2014

Avaldame kaastunnet Bennole
perega kalli ema, ämma ja vanaema

Lahkunud on kallis abikaasa ja

Tulekustutite kontroll

Ostame saare-ja tammepalke.
Tel 550 2657.

?

–

Maksimarketi kollektiiv

*

Määrdeained ja keemia
L.Brador ja Björnkläderi tööriided

Tel 525 9788 harry@grundar.ee

faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse

kaotuse puhul.

traagilise hukkumise puhul.

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis vanaema ja vanavana-

*

METSAMATERJAL

TAAVI TALTSI

Langetame leinas pea

kaotuse puhul.

*

Kinnitus-ja tõstevahendid, tööriistad
Lahtised Lääne ja Vene õlid

metsakinnistud)

Südamlik kaastunne Kertule venna

KLAARA MOORITS
24. IX 1926 17. III 2014
Leinab Mihkel.
Lahkunu tuhastatakse.

*

Veo-ja sõiduauto, haagiste varuosad
Raadiosaatjad ja tehnoturukaubad

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga,
mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega taeva all,
ma olen talvehommiku hall,
viljapõllul paistan päiksena suvel,
sügisel su juurde vihmana tulen.

19. III 1930 – 16. III 2014
Leinavad omaksed.

*

V I L JA ND I

?

Lahkunud on

JAAN TOMSON

Südamlik kaastunne Bennole ja
Sirjele ema ja ämma

*

?

Küttesüsteemid, akumulatsioonipaakide tootmine/müük. www.
soojapood.ee, tel 5553 9162.

Avaldame kaastunnet Mihklile
elukaaslase

Benno

PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JAHAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JA KINNISTUTELE
info@sawmill.ee Tel 513 1268
www.sawmill.ee

Mälestame

Linda perega

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

PÕLTSAMAAL, TARTUS JA PÄRNUS

*

?

Esindus Viljandis
Must-Walge Sisustuse OÜ,
Piiri t 7. Tel 5074622.

Katuste ning vihmaveesüsteemide paigaldus.
Liiteplekkide jakatuseluukide valmistamine.
Info telefonil 56918534.

Saksa takso 1316.

tööd. Info
504 9159.

?

OÜ MATSI KATUS

Üldehitustööd.

Viljapuude lõikus ja haljastus-

,

.

Fassaadid, vundamendid, soojustamine ja viimistlemine. Tel

Zinkovski

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

Pottsepp. Tel 506 2631.

Carstopis

Ehitus-ja remonditööd. Tel
5377 2246.

Gennadi

JAAN TOMSONIT

TAAVI TALTSI

Viljandi linnavolikogu

Avaldamekaastunnet Üllele ema

kaotuse puhul.

HEINI-MARIA LUISU
Eleen ja Elina

leinab õde perega.

HEINI-MARIA LUISU
kaotuse puhul.
Viljandi linnavalitsus

AUGUST RÕÕMU

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Jaan perega Arumetsast

Mälestame kallist naabrimeest
AUGUST RÕÕMU

Avaldame siirast
lastele peredega.

kaotuse puhul.

SILVI BERGGRÜNFELD

Mälestame

Perekond Homik

kaastunnet

Mälestame
TÕNU RAUDSEPPA
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased C. R. Jakobsoni
nim 1. keskkooli päevilt

Mälestame
TÕNU RAUDSEPPA

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Silvi perega

Perekond Koiksaar

Südamlik kaastunne Irenele,
Monikale ja Hannesele peredega
kalli isa, vanaisa ja äia
AUGUST RÕÕMU
kaotuse puhul.
Aino, Asta, Aivar perega ja Arija

Südamlik kaastunne Arnole ja
Üllele venna ja mehevenna

25. I 1958 16. III 2014
–

Teatame kurbusega, et on lahkunud
ENDEL PILL
6. IV 1930 16. III 2014
Leinab Ene perega.
Urni sängitame mulda 22. märtsil
kell 11 Karksi-Nuias Rahumäe kalmistul.

Südamlik kaastunne omastele
kalli
TAAVI TALTSI
kaotuse puhul.
Siret ning
Amelia ja Aire peredega

Südamlik
Rein
kaastunne
Berggrünfeldile kalli abikaasa

Mälestame head töökaaslast ja
naabrit

Mälestan
sõpra

SILVI BERGGRÜNFELDI

ENDEL PILLI

Leinavad lesk ja tütar perega.
Hüvastijätt lahkunuga reedel, 21.

märtsil kell 12 koduõues.

kaotuse puhul.
Mõisaküla linnahooldus

–

Avaldame kaastunnet omastele.
Peeter ja Ida

Avaldan
omastele.

kallist

unustamatut

TAAVI TALTSI
sügavat kaastunnet
Epp

Mälestame

HEINI-MARIA LUISKU
Avaldame kaastunnet Ülle Luisule perega.
Viljandi maavalitsus

Südamlik kaastunne omastele
kalli

HEINI-MARIA LUISU
kaotuse puhul.
Vene t 21 elanikud

Elu on kui laul, nii habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis...
Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
AUGUST RÕÕMU
kaotuse puhul.
Väino ja Asta perega

JAAN RITVALI
kaotuse puhul.
KÜ Pärna 2a elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet
Mariale, Eedile ja Mardile peredega kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa
PAUL KASEPUU
kaotuse puhul.
Õde ja õepojad peredega

REKLAAM

12 Sakala

vabrikukauplus Viljandis Raua 3

Viljandi

Konkursi eesmärk

LAUPÄEVAL

3

€

E–N 9–17 L 10–15

Viljandi pärimusmuusika ait

on üürilepingu sõlmimine

Moosekandi lõuna.
Igal teisipäeval kell 13.00.
Võimalus einestada elava
pillimängu saatel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.04 kell 14

Tekikotid Voodilinad Padjapüürid
al

kohvi k

teeb

Konkursi tingimused on avaldatud Viljandi
linna veebilehel www.viljandi.ee/et/konkursid

KOGU KAUP
-20%!
€

Linnavalitsus

ettepaneku
Kunstikooli
esitada pakkumus Viljandi
õppetööks sobivate ruumide üürileandmiseks

Oleme avatud ka
sellel laupäeval, 22.03.

5

AiDA

AVALIKU KONKURSI
TEADE

NÜÜD AVATUD

al

19. märts 2014

al

Lisainfo: abilinnapea Ardo Agasild,
e-post ardo.agasild@viljandi.ee,
telefon 511 4351

1€

www.votex.ee

Kohvik avatud: E-L 11-21, P 11-19
Lossimägedes, Tasuja pst 6, www.aidakohvik.ee

60+ terviseraamat “Südameasi” müügil raamatupoodides

ja supermarketites ning Sakala toimetuses
Hind toimetuses 10 eurot
OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

Ajakirjas 60+ ilmunud terviselood said südamliku
vastuvõtu osaliseks. Neile, kel aastaid üle 60,
pole just palju sihitatud tähelepanupööratud.

60+ terviseraamat „Südameasi” täidab seda lünka.

PÕLTSAMAAL, TARTUS JA PÄRNUS

PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JA HAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JAKINNISTUTELE
info@sawmill.ee Tel 513 1268
www.sawmill.ee
?

Peamised lood selles väljaandes on südamega
seotud kõneleme kõrgest vererõhust, mis südant

Võrtsukala OÜ müüb sel nädalal, 20.03–22.03 (N–L)
Viljandi turu väravas Leola tänaval
(Valuoja oru poolses küljes) punases telgis

–

kui organit mõjutab, räägime infarktist ja muudest
südamehaigustest, aga mõtiskleme ka teemadel,
mis vanemaealiste südame valutama paneb
kodukuludest ja üksindusest, aga ka voodielust,

www.vesmel.ee

–

mis kuuekümneselt sugugi tähtsusetu ei ole.
Tähelepanu all on ka peavalu jakuulmisega seotud

probleemid.
Raamatust leiab tunnustatud

arstide, näiteks
dr Tiina Uuetoa, dr Toomas Sullingu, dr JüriVoitki,
dr Mark Braschinsky, dr Marek Metsmaa, dr Olev
Poolametsa ja dr Kristjan Pommi nõuandeid ja

Ostame metsakinnistuid

omapüütud värsket Võrtsjärve kala
ning mere-ja kalakasvatuste kalu

jakasvava metsa
raieõigust
Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

Räim soodushinnaga!

kommentaare.

Lihtsas ja arusaadavas keeles räägitakse tõbedest
ja antakse hüva nõu, kuidas neid ennetada või siis
nendega hakkama saada. Spetsiaalselt selle raamatu

www.308.ee

tarvis kirjutatud patsiendilood jutustavad, kuidas
ja mille abil tõbede ning terviseprobleemidega on
toime tuldud.

Hea kingiidee!

Vaid üks saab olla parim!

UUS PEUGEOT 308

60+ terviseraamat Südameasi, 112 lk, kõva köide. Koostajad ja toimetajad: Eve Rohtla, Signe Siim. Tel 433 0040, www.60pluss.ee

EUROOPA AASTA AUTO 2014

AS Viljandi Aken ja Uks on suuremaid puidust aknaid ja uksi tootev ettevõte Baltikumis.
Oleme ka Viljandi üks suurimaid tööandjaid. Oma toodangust ligi 90 protsenti müüme
väljapoole Eestit, peamiselt Rootsi, Soome, Norrasse ja Taani, kokku seitsmesse riiki.

Vajame oma meeskonda

MÜÜGISEKRETÄRI,
kelle ülesanne on tegelda Rootsi ja Norra klientide tellimustega.
Kandidaadilt ootame:
heal tasemel inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
kasuks tuleb rootsi või norra keele oskus;
head suhtlus-ja analüüsivõimet;
arvutioskust.
?

?

?

?

PUIDUTEHNOLOOGI,
kelle ülesanne on klienditellimuste edastamine tootmisele,
uute toodete juurutamine jaarendus.
Kandidaadilt eeldame:
teadmisi puidutehnoloogia valdkonnas;
arvutioskust (MS Excel, Cad).
?

Erihinnaga al.

12 990

€

UUS PEUGEOT 308

Keskmine kütusekulu al. 3,7

l/100 km

Autovahetusel ostame tagasi teie olemasoleva sõiduki

?

Lisainfo kodulehelt www.vau.ee rubriigist “tööpakkumised”.
CV saata hiljemalt 26. märtsiks aadressil AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6,
71020 Viljandi, märgusõna “müügisekretär” või “puidutehnoloog”
e-mailil:

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

