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Kui teatud eas lastel tuleb endale huvitavateraamatute leidmiseks vaeva näha,
võivad nad üsna hõlpsasti lugemisharjumuse minetada.
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Viljandi maakonna päevaleht

Vägivallavastane film

E-riik laiendab haaret

Ehkki mullu lubas toonane abiturient Kermo Maiste Swedbankilt
saadud raha toel teha õppefilmi,
ei jõudnud ta sellega osatäitjate
valimisest kaugemale.
LK 3

Eesti on juba ammu end eduka eriigina tõestanud. Ometi leidub
valdkondi, kus asjaajamise internetti kolimine alles algab. Nii näiteks läksid elektroonilised haiguslehed liikvele sel aastal.
LK 8

haihtus õhku

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤
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Hea on tagantjäreletarkusega öelda, etkohtades, kus debatid on ära peetud jagümnaasiumi
kasuks otsustatud, pole ma veel kuulnud, et seda
olekskahetsetud.

LAINE RANDJÄRV, riigikogu aseesimees

LK 4

ILM

6°
Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmelpool sajab
lörtsi ja vihma. Saju võimalus on suurem Ida-ja
Kesk-Eestis. Puhub lääne-ja loodetuul 3–9 meetrit sekundis.Sooja on 2–5
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.40 ja loojub
kell 20.03.

VILJANDIS
Teatevõistlus

Ramsi lasteaia-algkooli hoone on kohalike poiste ja tüdrukute teenistuses olnud 1960. aastate lõpust. Paari aasta pärast võib maja ekskavaatorinoka all põrmu vajuda.

ELMO RIIG

VILJANDI VALD

Nukuetendus

Ramsile kavandatakse
uut ujulaga lasteaeda
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Viljandi vallavalitsuses
küpseb plaan ehitada
Ramsi alevikku uus lasteaed ning asutuse praegune maja maha lammutada.
Kuni Ramsi kuulus Pärsti valla koosseisu, püsis päevakorral
kava 1960.aastate lõpul rajatud
lasteaiahoone põhjalikult remontida ning ümber ehitada.
Selleks tellitimõne aasta eest
rekonstrueerimisprojekt

Täna kell 10algab spordihoones II–V klassi poiste
ja tüdrukute teatevõistluse poolfinaal.

ja

asuti selle järgiisegi juba väikseid lammutustöid tegema.
Pärast seda, kui asulast sai
mullu hilissügisel suure Viljandi valla osa, pandi puhuma
uuedtuuled.Nüüd loodetakse
2016. aastaks eurorahatoellasteaiale püsti panna sootuks
uus, niinimetatud nullenergia
maja, misei tarbirohkem energiat, kui ise toota suudab. Va-

nale majale tähendab sellise
stsenaariumi elluviimine lõplikkukadu.
Vallavanem
Ene Saar (pildil)
märkis, et käesoleval aastal tahetakse arenduse ettevalmistamisega jõuda
ühele poole. Nii
läheb õige pea töösse lasteaia
eskiisprojekt ning mõne kuu
pärast tahetakse välja kuulutadaprojekti hange.
«Lühidalt öeldes käib töö
selle nimel, et olla maksimaalseltvalmis järgmiseks aastaks,
mil avanevad Euroopa Liidu
fondid,» sõnas ta.
Esialgsete arvutuste kohaselt läheb ehitus maksma umbes 1,2 miljonit eurot, millest
valla enda kanda jääks 15–20
protsenti. Vallavanemasõnul tähendaks see omavalitsusele ligilähedaselt sama suurt koormat,kui olekskaasnenud vana
maja rekonstrueerimisega. Samas saadakse nii igas mõttes tä-

Endise Pärsti valla koolid
ja lasteiad on luubi all
Kui praegu tegutseb Ramsi
lasteaia juures 11 õpilasega
kolmeklassiline algkool, siis
uude majja kolitakse üksnes
lasteaiana. Vallavanem Ene
Saare sõnul pole põhjust selles
suurt traagikat näha, sest pelgalt 2,5 kilomeetri kaugusel
tegutseb elujõuline Heimtali
kool.
Jutu jätkuks märkis Saar, et
omaette küsimus on, mis saab
väikese laste arvuga ja nigelas
seisukorras Heimtali lasteaiast
ja Puiatu lasteaiast-koolist. Ta

märkis, et sel ajal, kui endise
Pärsti valla juhid panustasid
jõuliselt Heimtali kooli majade
arendamisse ja renoveerimisse,
jäid eelnimetatud kaks tillukest
asutust nende haldusalas vaeslapse ossa.
Saar ütles, et ühtki otsust
pole kavas langetada, ilma et
peetaks aru kohalike elanikega, kuid mõistlik oleks vähemalt Heimtali lasteaed sulgeda
ning kolida lapsed Ramsil valmivasse uude lasteaeda.

napäevane maja, mille ülalpi-

Ehkki asutuse juhataja Maret Tamme sõnul on vana maja
püütud igati korras hoida, ei
muuda see olematuks tõika, et

damiskulud on väiksed.«Oleme
rääkinud võimalusest teha sinna bassein, mis on laste tervise
seisukohalt väga oluline. Seda
silmas pidades on vaieldamatult mõistlikum uus ehitadakui
vanaga maadelda,» arutlesSaar.

nõukogude ajal lasteasutuste
kohta kehtinud arusaamad on
praeguseks paljuski muutunud.
«Tegu on mitmes mõttes

ARVAMUS
Maret

Tamme
Ramsi lasteaia-algkooli
juhataja
Hea on see, et meie käsutuses on suurkrunt, mislubab uue maja ehitada vana kõrvale. Nii saame
praegustes ruumides tegutseda kolimiseni egapea
vahepeal mingeid ajutisi
lahendusi otsima.

ebaotstarbeka hoonega. Soojakaod on liiga suured, koridorid
pikad japimedad ning katusest
tilgub vett,» kirjeldas juhataja
praegust olukorda ning, nagu
ka vallavanem, avaldas veendumust, et uue ehitamineon kindlam viis jõudahea tulemuseni.

Täna kell 11mängib nukuteater lavastust «KaruOtt tahab magada».

Viimane etendus
Täna kell 13mängib Ugala teater viimastkorda lavastust «Õed nõiduses».

Kinoõhtu
Täna kell 18näidatakse
Männimäe salongkinos
seiklusfilmi «Michael
Kohlhaas» jakell 20 Eesti
draamat «Risttuules».

Pubis saab laulda
Täna kell 22 algab pubis
Suur Vend seltskondlik
karaokeõhtu.

MAAKONNAS
Lõpetaja
soolokontsert
Täna kell 18algab KarksiNuia muusikakoolisabiturientKärt Leppiku
soolokontsert «Helin.
Laul. Muusika».
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Et raamatud
ei kaotaks
Eilsel
jandusepäeval
juus
lastekirjanduse

rahvusvahelisel lastekirantud intervtõdes Eesti
keskuse konsultant Anne Kõrge, et
kuigi lastele mõeldudraamatute valik on aastatega mitmekesistunud,
napib eelteismelistele mõeldud
seiklusjutte ja detektiivromaane.

«Eestikeelsete lasteraamatute
valik on suurenenud. Samas napib
kümneaastastele ja veidi vanematele mõeldudraamatuid. Väikelastele ja teismelistelemõeldud kirjandust jagub,» ütles ta TallinnCityle.
Lugemisharjumus on midagi, mida peetakse väga vajalikuks, kuid
mida nii mõnigi laps kuigi lihtsalt
omaksei võta. Eriti tänapäeval, mil
kõiksugu muid ahvatlusi on väga
palju. Sageli vajavad rüblikud pikalt veenmist, et raamatud võivad
pakkuda nii mõndagi sellist, mida
telerist või arvutist ei leia.
Niimoodi last poolenisti käsu
korras lugema pannes ja selle vajalikkustrõhutades võib tõepoolest
jääda märkamata, et mõnikord
võibki võsukesel õigus olla, kui ta
ütleb, et väärt raamatut leida pole
alati nii lihtne.

Kui

teatud eas lastel tulebendale
huvitavateraamatute leidmiseks
vaeva näha, võivad nad üsna hõlpsasti lugemisharjumuse minetada.Kui
laualootab kiire internetiühenduse
jamitme vägeva mänguga arvuti, sünnib otsus raamatukaaned sulgeda vägalihtsalt piisab sellest, kuikorraks
igav hakkab. Ja kui nii juhtub mitu
korda, on järgminesamm raamatud
jubaüldse vahele jätta.
Igas eas inimesel peaks olema
võimalusvalida palju väärt lugemist. Sealjuures peab see olema
tallekättesaadav. Nagu ütles Anne
Kõrge: kui raamatu hindküünib üle
15 euro, siis vaevalt lapsevanem või
noor seda ostab.
Mõistagi pole lett praegu eelteismelistele lugemishuvilistele mõeldud raamatutest tühi.Ainult et on
teisigi, kes nende aja ja tähelepanu
eest võitlevad. Ei tahaks, et raamatud neile konkurentsis selgesti alla
jäävad.
–

VEEBIKÜSITLUS

Tööd tuleb
kooskõlastada

KIRI
Kujundagem õige
suhtumine!

KÄESOLEVA AASTA kolmekuu-

Kui teatud
eas lastel tuleb
endale
huvi-

tavate
raamatute leidmiseks

vaeva
näha, võivad nad
üsna hõlpsasti lugemisharjumuse
minetada.

ga onkaeve-, metsa-ja teisi välitöidtehes 59 korral elektriliine lõhutud. Hooletudvõtted on
põhjustanud elektrikatkestuse
3506 majapidamises. Elektrita
jäänudpahastest klientidest ja
materiaalsest kahjust veelgi
hullem on aga töötegijate elu
jatervise ohtusattumine.
Statistika näitab, et lõviosa õnnetustest elektriliini
kaitsevööndis juhtub võrguettevõttega kooskõlastamata
tööde ajal. Et vältida kahetsusväärseid olukordi, näiteks
seda, et liini vigastanud sõidukijuht või töölinesaab elektrilöögi, tuleb ilmtingimata järgida seadusi, mis nõuavad liini läheduses tehtavate tööde
kooskõlastamist.
Üks lähimineviku meeldejäävamaid õnnetusi toimus
möödunud aasta aprillis Jõhvis, kus ehitusjäätmeid kallutav veokijuht ei märganud
keskpinge liini ja tõstis kasti
liinidesse. Auto jäi pinge alla
ja juhtpääses eluohtlikustolukorrast vigastusteta ainult tänu
suurele õnnele. Auto, mille
rehvid suitsema hakkasid,
päästis süttimisest Elektrilevi
juhtimiskeskuse kiire tegutsemine.
Tulekahju ei õnnestunud
vältidaeelmise aasta aprilli lõpul Kehra lähistel, kui hoolimatute töövõtete tõttu liinile
langetud puu põhjustas kulupõlengu.
MÖÖDUNUD AASTAL tekitati
Elektrilevile kokku 504 liinilõhkumisega ligikaudu 220 000
eurotkahju. Kõigist elektrikatkestustest põhjustas elektriliinide lõhkumine rohkem kui
kuus protsenti ja elektrita jäi
aasta jooksul ligi 79 000 majapidamist.
Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsevööndis tegutsemise puhul piirangud, mille ulatus on olenevalt pingeklassist
2–25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest
kaablitest üks meeter.
Elektriohutusseaduse järgi
on õhuliinide kaitsevööndis
keelatud
elektripaigaldise
omaniku loata langetada puid
ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast on üle 4,5
meetri. Maakaabelliinidekaitsevööndis onkeelatud töötada
löökmehhanismidega ja teha
mullatöid sügavamal kui 0,3
meetrit.
Kui kaevetööde puhul osa-

Andrus
Kraht
Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juhataja

takse kaabli asukoha täpseks
teadasaamiseks ja ohu vältimiseksenamasti Elektrilevi poole pöörduda, siis sellest, et ka
õhuliinide juures tegutsemine
tuleb kooskõlastada, teatakse
vähem.
Kaitsevööndis tegutsemiseksloa taotlemise vajadus tuleneb elektriohutusseadusest.
Töö on tarvis kooskõlastada

Kui kaevetööde
puhul

osatakse
kaabli asukoha täpseks teadasaamiseks
ja ohu vältimiseks
enamasti
Elektrilevi
poole pöörduda, siis
sellest, et
ka õhuliinide juures tegutsemine
tulebkooskõlastada,
teatakse
vähem.

elektripaigaldise omanikuga,

kelleks välise elektrivõrgu puhul on sageli Elektrilevi. Lisaks terviseohtudele võib loata töötaminekaasa tuua tsiviilmenetluse ja tehnilise järelevalve ameti trahvi, samuti võimaliku ulatusliku kahju hüvitamise.
ALATES SELLEST aastast on
töidkaitsevööndis võimalikkiiresti ja mugavalt kooskõlastada Elektrilevi iseteeninduses.
Taotluse laekumise korral
kontrollime, kas tööde piirkonnas on Elektrilevi kaableid, ja
õhuliinide puhul nende kaugust tööpaiga asukohast.Selgitame liinideläheduses varitsevaid ohte, võtame kasutusele
meetmeid nende maandamiseks javajaduse korral väljastame taotlejale loa.
Loa väljastamise tasu on
kulupõhine ja sõltub sellest,
kas on vaja tulla ka kohale
kaabliasukohtanäitama või on
tegemist nii-öelda elektrivõrgu
maapealsete objektidega. Lisainfot kaitsevööndis tehtavate
tööde kooskõlastamise kohta
saabveebilehel toodudkontaktideltvõi klienditelefonilt 1545.
LEIDNUD ÕHULIINI poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud
või muul moel ohtliku puu, ei
tohi hakata sedaise eemaldama, vaid tuleb teavitada liini
omanikku. Elektrilevile saab
ohtlikust puust teadaanda telefonil 1343.
Peab silmas pidama, et ka
kaitsevööndi lähedusse jäävad
puud võivadliinidele langedes
põhjustada õnnetuse.Seetõttu
on mõistlik usaldada töö spetsialistidele, kellel on nii vajalikud seadmedkui teadmised,
et sedaohutultteha.
Kui aga elektriliin on siis-

PRÄÄNIK
Viljandimaal saab selle aasta
«Teeme ära!» kampaanias kaasa lüüa 26 koristustalgul.

Viljandi uuelehaiglale asukohta valides on seatudhuvitav tingimus: see peab
paiknema bussijaamale lähedal. Looduse lähedusest
ja muudest patsiendi tervist parandavatest teguritest pole aga ainsatki sõna.
Minuarusaamistmööda
ei oleükski haiglasse ravile
saadetud Viljandi inimene
jätnud sinna kauguse pärast minemata.Erakorralise meditsiiniosakondaviib
üldjuhul Tartu kiirabi või
mõni lähedaneinimene.
Ilmselt on tartlased meditsiini ökonoomikas rohkem kodus, sest sihtasutuse
Viljandi Haigla kulutused
juriidikale osutusid asjatuks.
Võrus asub haigla nagu
meilgi linnast eemal ja on
ehitatud samas stiilis. Nagu
meediast on kuulda jalugeda, võttis Tartu ülikoolikliinikum võrukad oma hõlma
alla.Ka Viljandi haiglal on
võimalus sama teedminna.
Küll tahaks lugeda selleteemalisi analüüse, uuringuid jaküsitlusi.
Minu arvates on seni
ainsaks «küsitluseks» olnud
nelja aasta tagused valimised, kui õunaaeda haiglat
soovinu ei pääsenud riigikokku. Põlise viljandimaalasena eihäbene ma minna
perearsti juurdeTuru tänavale tervisekeskusesse, teades, et linn peab võimalikuks sedalaiendada.
Oi kui palju meil on teha, et saavutaksime tervishoius sama taseme, nagu
kirjutab Rovaniemisse läinud tuntud Tallinna kiirabiarst. Kujundame kõigepealt suhtumise, teeme selgeks suhted ja võimalused
ning alles siis hakkame vana ümber tegema või uut
ehitama!
Priit Kaup
pensionär

TSITAAT
ki viga saanud, tuleb säilitada
külm närv ja eemalduda õnnetuskohalt lühikeste sammudega, jalgu üksteise vastu libistades, neid teineteisest eemaldamata, või jalad koos hüpates. Nii väldid elektrilöögi saamist eluohtlikust sammupingest.

Õnnetusest tuleb teadaanda Elektrilevi rikketelefonil
1343.Kui aga mõniinimene on
viga saanud, peab kiiresti helistama häirekeskusesse 112.

PIITS
Viimasel ajal on Viljandimaal
toime pandud vähemalt kaks
kallaletungi.

«Praegu on sportlane WADA poolt pandud orja staa-

tusesse, pead kogu aeg aru

andma, kus sa oled, ja
hoidma ust 24 tundiööpäevas lahti. Okei, tunni
ajajooksul pead olema
kontrolliks kättesaadav
aga kui olen märkinud
oma asukohaks hotelli,
kuid sõudekanaliäärest
jääb üks buss mingil põhjusel minemata?»
Sõudetreener Matti Killing
–

(Õhtuleht, 2.
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586Möödunud

aastal vabastati
tervisehäirete tõttu enne
tähtaja lõppu Eestis kaitseväe teenistusest 586 ajateenijat ehk 16,9 protsenti
ajateenistusse asunutest.

UUDISED

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

Sissemurdmised
panid poepidaja
võrke paigaldama
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Viimasel paaril aastal
on vargad kauplustesse murdmiseks lõhkunud ukseklaase ning et
uusi kuritöid ennetada,
on Viljandi Tarbijate
Ühistu enamiku poodide ustele ja akendele
pannud turvavõrgu.

MARKO SAARM

Mullu jaanuaris valis seltsingu Õnnelik Laps juht Kermo Maiste (istub) õppefilmi õpilastest näitlejaid. Nüüdseks on ettevõtmine soiku jäänud

ÕHUPROJEKT

3600 eurot ehk Kuhu

Mullu 18.aprillil murdis vargakamp väikese ajavahega
sisse lausa mitmesse Viljandi Tarbijate Ühistu (VTÜ)
kauplusesse. Just see episood
ajendas VTÜ juhatuse esimehe Priit Aule sõnul ühistut
poodide akendele ja ustele
võrke paigaldama. Parasjagu
vargakindlamaks
saavad
Mustla ja Suure-Jaani Konsum ning Kantreküla A jaO.
Viimastel aastatel poodides toimepandud varguste ja
lõhkumistenimekiri on üsna
pikk.
12.märtsil mõisteti Viljandikohtumajas süüdi 23-aastane Vaido, kes oli tänavu 18.
jaanuari varahommikul puruks löönudVõhmaKonsumi
klaasi, tunginud poodi sisse,
lõhkunud seal vitriini ning
varastanud neli pudelit viskit. Kui vargusega tekitatud
kahju suurusekshinnati44,34

kadus lubatud õppefilm?
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Mullu alustas Viljandi
abiturient Kermo Maiste suure hooga koolivägivallavastase õppefilmi tegemist ning sai selleks Swedbankilt 3600
eurot. Et filmist asja ei
saanud, tahab pank raha tagasi.
Mitme heategevusürituse korraldajana Sakala veergudele
jõudnudKermo Maiste saikoolivägivallast ning suitsetamise,
narkootikumide ja mokatubaka kahjulikkusest kõneleva õppefilmi valmistamiseks raha
Swedbanki konkursil «Tähed
särama!». Läinud aasta algul
hakkas ta sellele osatäitjaid otsima.
Kui Sakala Maistelt 16.
märtsil Facebooki vahendusel
küsis, mis on filmist saanud,
tunnistas ta, et ettevõtmine on
kahjuks soiku jäänud. «Filmifirma hüppas alt ning tuntud
näitlejatel ei olnud aega. Arvan, et asi täiestikatki ei jää ja
mingi aeg teeme selle ikka valmis,» kirjutas ta.
Pärimisele, mis on saanud

rahast, vastas Maiste nii: «Selle oleme tagastanud. Hetkel.»
Täpsustavale küsimusele, kas
ta tegi seda panga palvel või
ise, vastas noormees: «Ikka
ise.»
Swedbanki pressiesindaja
Mart Siilivask teatas Sakalale,
et Kermo Maiste pole pangale
raha tagasi maksnud.
«Projekt on meileteadaolevalt venima jäänud. Oleme pärast raha ülekandmist neiltka
projekti edenemisekohta küsinud ja aeg-ajalt oleme saanud
vastuse, et nad tegelevad sellega aktiivselt,» lisas pressiesin-

KOMMENTAAR
Mart

Siilivask
Swedbanki
pressiesindaja
Minu teada ei ole varem
midagi sellist meiega juhtunud. Kõik varasemad
projektid on läinud positiivselt.

daja.

Lubas Euroopa ja
maailma vallutada
Mullu jaanuaris kirjutas Sakala, et filmi teeb õpilastele huvitavate ürituste pakkumiseks
ning koolivägivalla vähendamiseksasutatud seltsing Õnnelik Laps. Selle juht Kermo
Maisterääkis tookord, etvähemalt 45 minuti pikkune film
peaks valmima mai alguseks.
Eestikeelsest filmist oli kavas
teha läti-, rootsi-ja norrakeelsete subtiitritega versioon, et
seda saaks näidata Euroopas
ning edaspidi mujalgi maailmas.

Alustati kaameraproove ja
tehti esitlusi kõigis Viljandi
koolides. Kermo Maiste lubas
korraldada filmi valmidesüleeestilise pidude tuuri ja suure
galaõhtu artistidega.
Paraku pole hiljem projek-

tistrohkemkuulda olnud.
Õppefilmi kõrvalosadesse
õpilastest näitlejate valimisel
oliKermo Maiste vabatahtlikuna abiks palunud teatripedagoog Silvia Soro.
«Käisimekoos mitmes koolis jaMaisteoliindutäis. Paraku kadus ta hiljem minu vaateväljast,» ütles Soro.Kui teatripedagoog asja edenemisekoh-

eurot, siis lõhkumisega tekitatud kahju suurus küündis
1086,07 euroni. Mehele määrati karistuseks kolmekuuline tingimisi vangistus 18-kuulise katseajaga.
Vaido pole sugugi ainus
varas, kes on VTÜ poode viimase paari aasta jooksul
rüüstanud. Näiteks 2012. aasta 11. juuliööl tungisidkurjategijad Mustla Konsumisse,
kust püüdsid kätte saadaseifi. See neil küll ei õnnestunud, aga varguskatse käigus
lõhutud uksed tähendasid
siiski arvestatavat kahju.
2012. aasta 11. ja 12. augustil tungisid kolm noort
meest, neist üks alaealine,
kahel ööl järjest sisseVõhma
Konsumisse. Esimesel korral
lõhkusid nadakna ja varastasid suure koguse suitsu. Teisel ööl eemaldasidnad lõhutud akna eest vineerplaadi ja
panid pihta nii tubakatooteid
kui alkoholi. Kokku 1345,25
euro eest kahju tekitanud
noormeestele määratikaristus mullu novembris.
Ka Abja Tarbijate Ühistu
poodidesse on sisse murtud,
kuid ühistu juhataja Laili
Lambi sõnul pole selliste
juhtumitesagenemist viimasel paaril aastal tema hinnangul tunda olnud. Enamikul ühistu poodidest onLambi sõnul akende ees juba vanast ajast pärinevad trellid.

ta oli pärinud, oli Maiste öelnud, et asjad viibivad, ja põhjendanud seda oma tervisemuredega.

Kas suur vale või suur
arusaamatus?
Kui Sakala Facebooki vahendusel teist korda Kermo Maiste poole pöördus, kinnitas too
ühtäkki, et esimese kirjavahetuse ajal eiolnud vastajaks tema.
«Pühapäeval ei olnudmina
üldse arvutiski, mul on ka tõestajad olemas. Siin on mingi väga suur arusaamatus. Minu
Facebooki konto paroole teavad seltsingust väga paljud,»
kirjutas Maiste.Kärmelt teatas
ta, et tulevase filmi klipid on
valmis, need on vaja vaidkokku panna ja montaažteha.
Swedbanki esindaja ütles,
et Kermo Maiste oli lubanud
saata 19. märtsiks filmid ülevaatamiseks, kuid kahjuks ta
seda ei teinud. «Kui me ei saa
temalt ammendavat vastust 31.
märtsiks, olemesunnitud astuma juriidilisi samme asja lahendamiseks,» ütles pressiesindaja Mart Siilivask. Selle
tähtaja kukkumise järelkinnitas pressiesindaja, et raha tagasiküsimist on alustatud.

Ramsi A ja O on üks neid tarbijate ühistu poode, mille ustele ja
akendele on paigaldatud turvavõrgud.
ELMO RIIG

Žürii valis parima naljapildi
Naljapäeva õhtul Viljandis
Sakala keskuses peetud huumoripeol «Grupipilt» tehti
teatavaks 11. Edmund Valtmani nimelise karikatuurivõistluse paremad.
Kolmeliikmelise žürii otsusega osutus konkursi parimakskarikaturistiks Viljandi
mees Otto Kirotar. Teine ja
kolmas preemia läksid Läänemaa karikaturistidele Hiie
Ivanovale ja Viljar Anskole.
Eripreemia pälvisid Heiki
Maiberg, Saaremaa kunstnik
Evestus jaAntu Ott Viljandist.
Žüriisse kuulunud Heiki
Raudla sõnul olid võidutööde autorid võistluse teemat
hästi tabanudning nendeka-

rikatuurid olid pigem humoorikadkui satiirilised.OttoKirotarile tõi peapreemia
lihtne, südamlik ja naljakas
lahendus.Võistluse taset hindas Raudla selliselekonkursile omaselt ebaühtlaseks.
HeikiRaudla kõrval kuulusid võistluse hindajate sekka humorist Jüri Paet ja Johann Köleri fondi esindajana Andres Marand.
Karikatuurivõistluse võitjatepilte ja konkursile laekunud tööde paremikku on võimalik vaadata Sakalakeskuse jalutussaalis näitusel
«Sekskorraks läbi». Väljapanek jääb avatuks 12.aprillini.
(Sakala)
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VISIIT

Laine Randjärv noppis
Viljandist häid eeskujusid
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Riigikogu aseesimees
Laine Randjärv sisustab
istungitevaba nädalat
viie maakonna visiidiga.
Eile jõudis ta Viljandimaale, et saada kolmel
kohtumisel ülevaade
siinsete inimeste soovidest ja muredest.

Üks suuremaid koorimistöid on kavas Lembitu puiesteel.

Mõne tänava äär
vajab värskendavat
koorimist

Asespiiker käis Olustvere teenindus-ja maamajanduskoolis, Viljandi gümnaasiumis ja
haiglas ning vestles eakatega.

Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Laine Randjärv, kas visiidinädal, kus iga päev käite eri
maakonnas, on väsitavam
kui nädal Toompeal?
See pole sugugi väsitav! Mulle pakuvad kõik visiidid huvi,
sest nii palju muljeid on.
Praeguseks on valitudkohad,
kus ma ennekäinud pole. Näiteks polnud ma veel elus
Olustverre sattunud ja olin
vaimustuses sellest, kuidas
mõis ja kogu koolikompleks
onrestaureeritud.

Viljandis Lembitu puiesteel alustas hooldusfirma teeäärse pinnase
koorimist, et suure saju järel ei hakkaks teel
uputama.
Linnavalitsuse majandusameti teedespetsialist Heikki Teearu ütles, et eelmisel nädalal
Lembitu puiesteel alustatud
tööjärg jõuab edaspidi ka teiste probleemsetepaikadeni.
«Peansilmaskohti, kus vihmavesi kipub teeleseisma jääma,» selgitas ta. «Näiteks varitseb selline oht Riia ja Pärnu
maantee ääres ning kindlasti
mõnel pool veel. Eesmärk on
puhastada teeääred aastate
jooksul sinna «kasvanud» pinnasest, et tagada vihmaveeäravoolsõiduteelt.»
Teearu nentis, et kui vesi
enam asfaldileei jää,peab see

Mis suhted teil Viljandimaagaon?
Kõige esimene kord, mida ma
Viljandiga seoses mäletan, on
see, kui ma olin kaheksa-aastane. Osalesin Tartu laste näiteringis ja mängisin Pipit.
Meil oli üks külalisetendus
Viljandi vanas Ugalas. Kõige
suurem mure oli see, kas mulle siin keegi ka lilli toob.Sain
lilli palju rohkem, kui olinkunagi Tartus saanud.
Ministrina tegin head
koostööd praeguse linnapea
Ando Kivibergiga aida ehitamises, mis sai masu ajal suure osa riigi toetust. Leian, et
regionaalsed arengud on väga
olulised.

Viljandis on aktuaalne teema
uue haiglahoone ehitamine.
Kas olete sellega kursis?
Praegu pole kursis, sest me alles lähemesinna. Olenavatud
kõigele, mismulle räägitakse.

paremini vastu.Kui liigne pinnas on tee äärest eemaldatud,
on talvellihtsamka lundlüka-

ta.
Koorimistöid teeb aktsiaseltsEesti Keskkonnateenused
ja see kuulub linna tänavahoolduslepingusse, mis näeb
ette teepeenarde tasandamist
ja hooldamist.
«Igal pool me seda siiski nii
mahukalt ette eivõta kui Lembitu puiesteel, tegutseme vastavalt vajadusele,» märkisTeearu. «Toimetame järk-järgult,
kavas on praeguse lepinguperioodi ehk lähema viie aasta
jooksul teepeenrad vähemalt
peatänavatel korda saada.»
Spetsialist lisas, et samasugust tööd on mingil määraltehtud ka varem, näiteksTallinna
tänava ääres Pärna tänava ja
Lembitu puiestee vahelisel lõigul kooriti aastaid tagasi
haljasalalt kiht maha, sest see
hakkas jubaüle äärekivi tänavalekasvama. Eelmisel sügisel
kooriti teeperve Riia maantee
surnuaiakõrval.

Suure-Jaani kogub rasva

suuremateks projektideks
asustusega alal elavat peret
30 000 euroga, mis läks teede
korrastamiseks või vee-ja kaMullusega võrreldes on Suure- nalisatsioonisüsteemi paranJaani eelarve vähenenud 16,6 damiseks. Tänavu on kavas
protsenti ehk 4,9 miljoni euromaaperesid toetada 15 000 euroga ja vallavanemahinnangul
ni, pisut rohkemkui pool kuludestläheb haridusele.
võib sellest jagudakümmekon«2013.
aastal
na pereaitamiseks.
olidmeil päris suuInvesteerida
red investeeringud:
soovib vald teede
noortekeskuse ehiolukorra parandamisse. «Meiekruutus ning vee-ja kasateed on üsna vinalisatsiooniproletsas seisus.Kavatjektide lõpetamine,» kõneles vallaseme neid rekonstvanem Tõnu Aavarueerida, samuti on
salu. «Tänavune
kavas mustkattega
suurem investeeteede ehitus. Täpring on sõimerühsem kava selgub aprillis,» lausus vallama ruumide ehita- Tõnu Aavasalu
mine.»
vanem.
Ümber kohanÜksikisiku tuludatakseneed Suure-Jaanihalmaksu laekumine on tema sõdushoone ruumid, kus varem
nutsi olnud viimastel kuudel
töötas raamatukogu. Sõimestabiilne ja hea, tulumaksu arrühm on kavas avada käesolevatakse laekuvat 2,5 protsenti
va aasta 1. septembrist.
mullusestrohkem.
«Oleme andnud ka laenu«Laene vallal tänavukavas
garantiisid, et Suure-Jaanis ja võtta ei ole. Kogume tuleviSürgaveres saaks katlamaja rekuks, et siis, kui Euroopa Liidu
konstrueeritud ja hakkpuidule
uued fondid avanevad, võtta etviidud. Laenu võtab vallale te suuremaid projekte,» selgikuuluv aktsiaselts Suure-Jaani tas vallavanem. Ühe võimalusena nähakselähiaastatel ujuHaldus,» lisas vallavanem.
Mullu toetas vald 17 hajalaehitamist.
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Olete seni jõudnud tutvuda
Olustverekooli ja Viljandi
gümnaasiumiga. Kas neist
saabka midagi probleemset
kaasa võtta, mida edaspidises
tööskasutada?
Ma külastan paljudes kohtades riigigümnaasiume, sest
see on uus mõte javorm. Igasugused reorganiseerimised
tekitavad inimestes küsimusi ja hirme. Hea on tagantjärele tarkusega öelda, etkohtades, kus need debatid on
ära peetud ja gümnaasiumi
kasuks otsustatud, pole ma
veel kuulnud, et seda oleks
kahetsetud.
Mina tartlase ja endise
Tartu linnapeana küsiks, miks
nii kaua on oodatud. See on
heamudel, mis toimib. Viljandi gümnaasium on lausa pärl.
Toon ta eeskujukskõigile, kes
on küsimuse ees, kas sellist asja teha. Tulge siia javaadake,
ütleksin ma.

ELMO RIIG

MIHKEL MARIPUU (POSTIMEES)

Eile Viljandimaal käinud riigikogu asespiiker Laine Randjärv tunnistas, et sattus Olustvere teenindus-ja
maamajanduskoolist vaimustusse ning nimetas Viljandi uut gümnaasiumit pärliks.
Kui palju saab poliitiline
jõud üldse mõjutada selliseid otsuseid, mis puudutavad näiteks uue haigla ehitamist?
Tartus ja Tallinnas on tekkinud tugevad keskused. Mis on
nende sisu ja kuidas tervishoidu korraldada, on täiestieraldi temaatika. Ma ei hakkaks
selle kohta sõna võtma, sest
ma pole selle valdkonna ekspert. Pealegi tuli uus minister,
kes keskendubki tervishoiu ja
töö teemadele.Kui on otsustatud, et eraldi portfell on vaja
anda ministrile, kes selle teemaga tegeleb, siis onsee poliitiliselt tähtis.

Käisite hiljaaegu välja idee,
et jõukamad võiksid lastetoetusest loobuda ja anda selle
raha puudust kannatavatele
peredele. Kas Eesti ühiskond
on riiklikust toetusest loobumiseks valmis?
Tagasiside on olnud erinev.
Kui antakse välja otsus, et lastetoetusi on tõstetud, on osa
inimesi väga rõõmsad ja osa
hakkab virisema. Ükskõik,
kuidas otsustad, ikka onkritiseerijaid. Mõni ütleb, et seda
pole tarvis.
Mul tekibki loogiline küsimus, et kui sul seda tarvis
pole, siis miks sa sellest loobuda ei saa. Võib-olla on

tõestikeeruline luua süstee-

mi, kus inimesed oleks jagatud jõukuse järgi. See tunnetus peab igaühel endal olema. Me vist ei ole veelkasvanud nii kaugele, etkui meile
raha tuleb, oleme valmis an-

netama.

Kui lapsetoetus tuleks minu arvele ja ma oleksin sellise palgaga, nagu olen, võiksin
ma oma ellusuhtumisega sellest loobuda. Minu lapsed on
aga juba suured ja olenkasvatustöö ilma toetusteta ära teinud. Teen heategevust, aga
mitte selleks, et sedareklaamida. See on minu sisetunde
küsimus.
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Lõkkest
süttis naabri
kuur

ELUASE

Tarvastu saab peagi sotsiaalmaja

Pärast sooja japäästjatele
rahutut nädalalõppu saabunud töönädalaesimesel
kahel jahedal päeval oli
Viljandimaal küll vaid üks
kulupõleng, kuid see tegi
palju kurja jasüütaskuuri.
1. aprillil kell 16.23 sõitsid päästjad Suure-Jaani
valda Kõidama külla, kus
järelevalveta lõkkest oli
süttinud kulu. Tuli kandus
naaberkrundilasuvale kõrvalhoonele ja süütas selle.
Kohale jõudnud päästjad suutsidkuuri päästa ning
õnnetuse põhjustaja suhtes
algatati menetlus.
Eile hommikuks olid
menetlejad lõkke süütajaga
vestelnud, kuid võimaliku
karistuse kohta veel otsust
polnud. Lõkke põletajat
võib oodatarahaline karistus või hoiatus. (Sakala)

Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Tarvastu valla tänavuse
aasta suurim investeering on 160000 eurot
maksma minev Kärstna sotsiaalmaja, mida
ametnike hinnangul on
hädasti tarvis.
Vallavanem Alar Karu sõnul
on maaelukurb reaalsus see,
et koolid pannakse õpilaste
nappuse tõttu kinni, kuid sotsiaalmaju lähebaina enam tarvis. Kuigi vallas on juba hooldekodu, ei leiduseal seesugust
eluasemeteenusega hoolekandeasutust, nagu tuleb Kärstnasse.

Üüripindu napib
Valla sotsiaalnõunik Irma Väre leidis, et oktoobris valmiva
maja ehituse rahastamine on
väga vajalik investeering. Ta
selgitas, et vallas elabpalju inimesi, kes on erinevatel põhjustel oma kodust ilma jäänud või
ei saa seal enam hakkama.
«Tarvastus nagukõigis väikestes omavalitsustes ei tohi
olla kodutuid või neid, kellel
polekusagil elada, ainult sellepärast, et inimene ise pole võimeline endale eluasetleidma
ja omavalitsuselpole seda anda. Inimesel peab olema peavari,» rõhutas Väre.
Ta rääkis, et Tarvastu vallas
on eluasemeid küll müügis,
kuid üüripindu napib. Kuni 16
inimest mahutavast sotsiaalmajast peaks Väre hinnangul
esialgupiisama. Teenuse hind
pole küll veel selgunud, kuid
koha saamiseks võib juba avaldusi esitada. Nii vallavanem
kui sotsiaalnõunik ei teinudsaladust, et soovijatest hakkab
järjekord tekkima.
IrmaVäre mainis, et majja

Hoones, mis peaks saama Tarvastu sotsiaalmajaks, on ehitajatel veel hulk tööd. Elamu plaanitakse valmis saada oktoobriks.
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MARKO SAARM

Kaks meest
ründasid
kolme naist
Politseis on lahendamisel

võetaksetööleüks lepinguline
töötaja, kes hakkab inimesikohapeal abistama.
Vallavanemasõnuloli hoones varem arstipunkt jaraamatukogu, kuid need viidi mõisahoonesse ja ruumid jäid sobivalt tühjaks. «Sotsiaalmaja oli
võimalikluua väikesteümberehitustega.Pealegi on sellelähedal nii pood, bussijaam kui
rahvamaja,» sõnas Karu. Ka
Väre leidis, et asutusele on leitud väga sobiv paik.

Ülejäänud eelarve
Tarvastu valla tasakaalus eelarve kogumaht on 3575 670 eurot. Mullusega võrreldes on see
vähenenud koguni 16 protsentiehk poole miljoni euro võrra.

«Eelmiselaastal oli meilpalju
investeeringuid,» tõi Alar Karu sellise tendentsipõhjuseks.
Tänavune tuleb vallavanema hinnangul pigem projektidekoostamise aasta. «Euroraha praeguei liigu. Tegeleme tänavu pigem projekteerimisega,» iseloomustas ta aasta plaane.
Alles kavandatavatest töödest on suurima maksumusega
Uue-Suislepa mõisa valitsejamaja katuse vahetamine.Selleks kulub 30 000 eurot, millest
13 000 saadi muinsuskaitseametilt. Avariiparandus tehakse Vambola lasteaia katusele.
Planeerima hakatakse Tarvastu gümnaasiumi peahoone
ning rahvamaja küljes asuva
tühja tiivaümberehitust.

korraga kaks kallaletungi
juhtumit. Ühel puhul ründas purjus meeskahte naist
ning teisel puhul lõi mees

oma õde.
30. märtsil teatati politseile, et Viiratsis tungis al-

Sotsiaalmaja peaks leevendama üüripindade puudust.

Omavalitsuse suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks, mis peaks ametnike hinnangul küündima 1500 000 euroni.

9 €h1Norm.

Suurimateks kululiikideks
on eelarves märgitud haridus
1685 333 ja vaba aeg 389 900 euroga. Neile järgnebki sotsiaalne kaitse 343 607 euroga.

19 €rm.hind29

159€

hind

Külmik Midea
HD-247RWN

19 €rm.hind249

A+

ENERGIAKLASS

122LIITRIT
62LIITRIT

81 cm

/ LED

RES/px

1366×768

USB

MPEG4 HD

MULTIMEEDIA

JAHEKAMBER

SÜGAVKÜLM

K×L×S
180×55×60
cm

Tolmuimeja Miele
S2131MANGRT

Viljandi Euronics Centrumi keskuses Viljandis Tallinna 22 Avatud E-R 9-19, L 9-17, P 9-15
›

32”

32” LED-teler TCL
L32E3003

koholijoobes 29-aastane
mees korraga kallale 35-ja
59-aastasele naisele. Ründaja ja ohvridtundsid üksteist. Politsei toimetas agressiivseks muutunud mehe kainenema.
29. märtsil tungis 22-aastane mees Viljandis Kagu
tänavakorteris vaidlusekäigus kallale oma 29-aastasele õele.Kannatanu fikseeris
oma vigastused haiglas.
Mõlemal puhul on algatatud kriminaalmenetlus.
(Sakala)
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194000 000

TEEMAD

Maksu-ja tolliameti andmetel laekus Eesti kohalikele omavalitsustele tänavu kolme esimese kuuga tulumaksu ligi 194 000 000 eurot,
mis on 10,5 protsenti rohkem kui 2013. aasta samal perioodil.

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

E-RIIK

Elektrooniline
haigusleht aitab raha
kiiremini kontole
Riina Martinson
riina.martinson@ajaleht.ee

Haigekassa juurutab
elektroonilist töövõimetuslehte, mille kasutuselevõtt tähendab tavainimesele eelkõige seda,
et hüvitise pangakontole
laekumist ei pea enam
ootama nädalaid, nagu
on seni haiguste kõrgajal juhtunud.
Kui seni on meil tulnud töövõimetus-või hoolduslehel
olemise järeltervena taas perearsti juurde minna, et ära
tuua paberil haigusleht, siis
nüüd on see vajadus kadumas. Nimelt on haigekassa paberil esitatavat töövõimetuslehte asendamas internetis
liikuva e-lehega.
Tänavu võivad tööandjad
selle süsteemiga liituda, aga
tuleval aastal kaob kõigil paberil töövõimetuslehtedehaigekassale esitamisekohustus.
Seega ei väljasta arstid siis
enam paberil töövõimetuslehti.
Haigekassa
teatel edastasid
tööandjad veebruaris juba 31 protsentikõigist töövõimetuslehtedest
elektrooniliselt. 5.
märtsiks oli e-töövõimetusleheteenuse kasutajaks registreeritud 5600asutust.

dust võtta arstiga, kes otsustab, kas ta soovib patsienti näha. Seega võib haiguslehe lõpetamiseks piisata arstile helistamisest.

Riigiportaal on abiks
Töövabastuse aja lõppedes
vormistab arst elektroonilise
töövõimetuslehe oma arvutis
ja edastab selle haigekassa
andmekogusse. Inimese mureks jääb oma tööandjat töövõimetuslehe lõpetamise kuupäevast teavitada jatööandja
edastab andmedriigiportaali
www.eesti.eekaudu.
Kevadtalvisel viirushaigustesse nakatumise kõrgperioodil esitati haigekassale ligi
46 000 töövõimetuslehtekuus.
Nendel, kelle tööandjad edastasid andmeid paberil, kulus
hüvitise kättesaamiseks keskmiselt kümme tööpäeva. Neile
aga, kelle tööandjad edastasid
andmeid e-teenuse kaudu,
suutis haigekassa hüvitise välja maksta juba järgmiselpäeval pärast andmeteesitamist.
Töötajale on nüüd uussee-

MUUDATUS
2014. aasta on töövõimetuslehte puudutavas
reformis üleminekuaasta.
•

•

•

•

•

Elektrooniline töövõimetusleht asendab seni paberil
väljastatud töövõimetuslehe.
Käesolev aasta on üleminekuaasta, mil elektrooniline
ja paberil töövõimetusleht on kasutusel paralleelselt.
Järgmisel aastal muutub töövõimetuslehe andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks ja arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.
Kui tööandja kasutab elektroonilist töövõimetuslehte,
ei pea kindlustatu arstilt paberlehte võtma.
Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab iga huviline vaadata riigiportaalist www.eesti.ee.
Allikas: haigekassa.ee

gi, et e-lehepuhul ei pea ta iga
kord esitama oma arvelduskonto andmeid ja hüvitis kantakse sellele pangakontole,
mille numbri kindlustatu on
kord juba haigekassale andnud. Haigekassas on kindlustatuandmetes kasutusel vaidüks
arvelduskonto ja kõik rahalised hüvitised (töövõimetushü-

vitis,hambaravihüvitis, ravimi-

hüvitis) kantakse sellele.

Oma kontoandmeid võib
kontrollida ja muuta näiteks
riigiportaalis. Kui kellelgi tekib
soov konto andmeid muuta või
saada töövõimetushüvitis mõneleteiselekontole, tulebseda
teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Helistage arstile
Kui töötaja või tema
laps haigestub, tasub
tal tööandjalt uurida,
kas asutus on e-töövõimetuslehe süsteemiga
liitunud. Sel puhul ei
pea pärast terveks saamist arstilt paberlehte
võtma.
Töövõimetuslehe lõpetamiseks on vaja ühen-

RMK panustab
teedesse ja
maaparandusse
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Riigimetsa majandamise keskus plaanib peagi
pihta hakata metsateede
parandamisega. Selleks
on tänavu kasutada ligi
neli miljonit eurot.
«Remonditööd algavad kohe,
kui teedepind seda võimaldab.
Aprilli lõpus alustamehööveldamisega ja sellele järgneb
teekatete remont,» ütles riigimetsa majandamise keskuse
(RMK) metsaparandustalituse
juhataja Margus Reimann
BNS-ile.

Pikalt tehti metsa
Reimannisõnulei teinud tänavune talv metsateedele kuigi
palju kahju. Suurema kahjustuse aitas ära hoida jaanuari
lõpul tulnudkülm, misoli küll
lühiajaline, kuid külmetas lumeta maa sügavalt läbi.
Lisaks sellele olid veebruar ja märts suhteliselt sademevaesed ning varajase kevadesaabudesei tõusnudkraavides veetase. Nii ei muutunud
teede ja sihtide mulded märjaks.
«See kõik andis võimaluse
pikalt metsa teha teid ja sihte
oluliselt kahjustamata,» nentis
Reimann.
Läinud talvel pidi RMK
teid tavapärasest vähemparandama.Kokku läks selleks tarvis
225 000 eurot. Harjumuspärasest väiksem summa kulus ka
lumelükkamisele.Kui eelmisel
talvel tehti seda tööd 450 000
euro eest, siis sedapuhku saadi
hakkamaumbes 30 000 euroga.
Eelarves lumelükkamiseks planeeritud summast ülejäänud
raha saab nüüd kasutada teeparanduseks.
Lisaks korraldab RMK teede suuremahulistrekonstrueerimist. Selleks on tänavu planeeritud ligi 19miljonit eurot,
mille toel peab valmis saama
300–400 kilomeetrit metsateid.
Objektidele hangitakse ehitajaid ja ehituslepinguid sõlmitaksepraegu iga päev ning juunisse on kavandatud esimeste
objektide vastuvõtt.

Maaparandus ja teetööd
Viljandimaal on Margus Reimanni sõnul RMK hallata ligi

Elektrooniline asjaajamine
on juba mõnda aega
paberimajanduse tiibu
kärpinud. Nüüd saavad
tööandjad riigiportaali

vahenduselka
haiguslehti
haigekassale

edastada.

MARKO SAARM

500 kilomeetrit teid. Neile lisandub teiste maaomanike
teid, mida RMK kasutab oma
metsade majandamiseks ja
mille hooldamiseta on võtnud
endakanda.
«Tahamekõik needteedkevadel hööveldada. Suvel võtame etteka teepervede niitmise.
Lisaks parandame katet neis
paigus, kus see on kulunud ja
kuhueiole lähiajaks suuremahulisi ehitusi plaanitud. Katte
remondiks planeerime Viljan-

dimaal umbes 200 000 eurot,»
rääkis Reimann.
Ehitusobjektidest on Viljandi maakonnasendiselt töös
Karksi valla Tammeniidu maaparandussüsteem, mis kätkeb
endas ka kolme teed kogupikkusega 4,24kilomeetrit. Samuti tegeldakse samas omavalitsuses Veisjärve maaparandussüsteemiga, mille juurde kuulub 28,71kilomeetrit teid.Need
objektid peavad valmima 1.
septembriks.
Uutest objektidest saavad
sel aastal valmis 2,2-kilomeetrine Kalle ümbersõidu teeKolga-Jaani vallas Parika külas
ning 15,29-kilomeetrine Tusti–
Puujala–Parika tee Kolga-Jaani ja Viiratsivallas.
Töödega on algust tehtud
veel Aimla-Aru ja Tuudevere
maaparandussüsteemidel, mis
valmivad tuleval aastal. Nendel objektidel korrastatakse 6,2
kilomeetrit teid.
Kokku on RMK-l sel aastal
plaanis Viljandimaal metsaparandusse ehk teede ja maaparandusehitiste remontimisse
panustada 1,3–1,4 miljonit eu-

rot.
Soomaa rahvuspargis teeb
RMK teetöid Euroopa toetusraha eest. Praegu käib 13-kilomeetrise Raba tee ehitus. Peagi saadetakse mehed ja masinad veelseitsmeleväiksemale
teejupile, mida on tarvis Soomaa luhtadehooldamiseks.

Puitu läks
kütteks märksa
vähem
Riigimetsa majandamise keskus
(RMK) müüs tänavu esimeses
kvartalis ettevõtetele tunduvalt
vähem küttepuitu kui 2013.
aasta talvel.
Keskuse puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul saab eristada kahte ettevõtete gruppi: soojuse ja/või elektri tootjad ning töötlev tööstus.
«Esimese grupi ettevõtete nõudlust pidurdas soe ja lühike talv,
kuid teise grupi ettevõtted, nagu
pelleti-, plaadi-ja halutootjad,
vajasid plaanitud koguseid ja aitasid toormeturul aktiivsust hoida,» rääkis ta BNS-ile. «Sellegipoolest jäävad käesoleva aasta
esimese kolme kuu küttepuidu
müügikogused ettevõtetele oluliselt väiksemaks kui 2013. aasta
talvel.»
Praeguseks on RMK müünud 92 000 kuupmeetrit küttepuitu ja 40 000 kuupmeetrit
hakkpuitu, möödunud aasta esimese kvartali müügimaht oli
195 000 kuupmeetrit küttepuitu ja 62 000 kuupmeetrit hakk-

puitu.

Jaanuaris ja veebruaris

müüs RMK metsamaterjali kokku 577 000 kuupmeetrit ehk
70 000 kuupmeetri võrra vähem kui mullu. (Sakala)
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Lõpetaja
annab soolokontserdi

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

rimine tel 512 7678. Oma alkoholiga sisse ei pääse.

kunstipäev. Külla tulevad käsi-

TEATER
Viljandi Ugalas on täna kell 13
viimast korda «Õed nõiduses» ja

kell 19 etendus «Idioot». Vaksali tänav 7, tel 433 0777.
Viljandi nukuteatris on täna kell

11 etendus «Karu-Ott tahab
magada». Lossi tänav 31. Tel
433 4295 ja 5341 9815.

KONTSERT
Kohvikus Fellin on 4. aprillil
kell 19 Ars Apta kontsert. Pilet
3 eurot ja 5 eurot.
Suure-Jaani gümnaasiumi aulas
on 6. aprillil kell 17 BigBand
Suure-Jaani alias BigBand TTÜ
kevadine džässkontsert «Kevadjazz». Solistid Mirjam Dede
(EMTA), Mariliis Luide (G. Otsa
nim Tallinna muusikakool), dirigent džässitrompetist Teet Raik.
Pilet 1 euro.

KINO
Sakala keskuses näidatakse 5.
aprillil kell 12 Taani filmi «Makaak Marco». Tallinna tänav 5,
Viljandi. Tel 433 3992.
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 18 seiklusfilmi
«Michael Kohlhaas» ja kell 20
Eesti draamat «Risttuules». Riia
maantee 52d, Viljandi. Tel
435 4845.

ÜRITUSED
Paistu rahvamajas algab 5. aprillil kell 11 Viljandimaa rahva-

töömeistrid Tartust, Tallinnast,
Türilt ja Viljandimaalt, kes panevad üles näituse, räägivad
oma tööde valmimisest ja juhendavad õpitubasid. Kuulutatakse välja Viljandimaa rahvakunstimeistri 2014 tiitli saaja.
Esinevad rahvamuusikud.

Centrumi kaubanduskeskuses
peetakse laupäeval, 12. aprillil

kevadist käsitöölaata. Kell 9–17
laotavad Centrumi kahel korrusel oma kauba lahti parimad käsitöömeistrid Viljandist ja kaugemalt. Laata korraldab Bonifatiuse gild.

Karksi vallakultuurikeskuses on
5. aprillil kell 11 Mulgi oma ülikuul. Viljandi mnt 1,KarksiNuia.

Rahvusvahelise tantsupäeva puhul avatakse 29. aprillil Ugalas
näitus ja sinna on oodatud igasugused fotod, mis autori jaoks
haakuvad sõnaga «tants». Fotod
tuleb esitada hiljemalt 17. aprilliks. Lisainfo www.tantsunadal.
ee.

Epilepsia ühing saab kokku 7.
aprillil kell 17 Posti tänav 20.
Teemaks on 24. aprillil toimuva
ühingu 20. aastapäeva pidulik
tähistamine ja EEL-i suvelaagrisse registreerimine. Info tel

528 0131.

NÄITUSED

E-klubi on 9. aprillil kell 14 Tähe peosaalis. Nime saab kirja
panna 4. aprillil Lääne tänav 2
kella 10–13 ja 5. aprillil raamatukogus kella 10–12. Kindlasti
on üllatuskülaline. Info telefonil
5593 9145.

Sakala keskuse jalutussaalis on
12. aprillini üleval XI Edmund
Valtmani nimelise karikatuurivõistluse tööde näitus «Seks
korraks läbi». Tallinna tänav 5,
Viljandi. Tel 433 3992.
Viljandi linnaraamatukogu trepi-

Saarepeedi rahvamajas leiab
aset hooaja viimane tubane pi-

hallis on Meelik Mälksoo fotonäitus «Siin-ja sealpool silmapiiri», üldlugemissaalis 26. aprillini näitus «Siberi lood. Märtsiküüditamine 1949». Välja on
pandud mälestusraamatuid ning
Viljandist küüditatute dokumente ja esemeid. Linnagaleriis on
üleval rahvusvaheline karikatuurinäitus «Linlane naerab» ja kojulaenutusosakonnas 30. aprillini «Kaunimad Eesti raamatud
2013». Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.

du 11. aprillil kell 20. Tantsuõhtu ansambliga Raen Väikene.
Info ja laudade tellimine telefonil 523 4605.
Kõpu spordihoones on 12. april-

lil kella 11–14 kevadine moeturg. Kui pead lugu taaskasutusest, siis tule ostma ja müüma.
Müüjate eelregistreerimine piret.jyrna@gmail.com. Kell 21 on

retroklubiõhtu «Kosmonautikapidu». Kosmosesse lennutab DJ
Martineero. Avatud on puhvet.
Pääse 5 eurot. Laudade bronee-

Tarvastu raamatukogu näituse-

saalis saab 12. aprillini vaadata
näitust «Mulgimaa hing ja
vaim» raamatukogu lahtioleku
aegadel. Info tel 436 6262.
Kondase keskuses näeb 13. aprillini Mella maalinäitust «Kirev
käteta maailm», Toivo Tuudelepa
markerimaale, Ymeno Goma ja
Nao Oshima (Jaapan) akvarelle
ja keraamikat «Jalutuskäik»,
Hanna Karaleva (Valgevene) lapsepõlveteemalisi maale «Mimimi», 20. aprillini huvikooli eelkooliealiste laste maalide ja joonistuste näitust «Kunsti mäng».
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

«Imelised linnud». Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilist karikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Uku, Uko ja Kõu.

Täna kell 18 algab KarksiNuia muusikakoolis Kärt
Leppiku soolokontsert«Helin. Laul. Muusika».
Kärt Leppik lõpetab tänavu suvel Kitzbergi gümnaasiumi, seega on sobiv
aeg kümme aastat kestnud
lauluõpingud väikesekontserdiga kokku võtta. Kärt
on laulmist õppinud tuntud
koorijuhi ja klaverisaatja
Ivi-Heljo Harju käe all.Ettekandeletulevad parimad

laulud, mida õpilane ja
õpetaja on koos läbi aastate esitanud.Kontsert on tasuta.

NÄDALALÕPU

PAKKUMISED

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
APELSIN
VALENCIA, kg
Egiptus, I klass

Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Vil-

jandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata HeldurLassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi valla kultuurikeskuses on
Karksi valla kunstnike tööde kevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid». Neid saab vaadata kuu lõpuni. Esimese korruse fuajees on 6. aprillini üleval
Remo Savisaare fotonäitus

0.79
NÕO SEA
KAELAKARBONAAD, kg
jahutatud,~1,2 kg

-36%

5.99
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EESTI JUUST
500 g
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s

4.75

MITTE TAGA

2.99
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MUHAMEDI
USK

5.98/kg

KAMPSUNI-

VÕRDSELT

RAJATIS

LAEVATEEL

LAT LATT

OTSE

(MURDES)

ÕPETAJA

t. KIRJANIK

MÄRGE

KONJAKIL

DANSUKKER
VALGE SUHKUR
1 kg

E. NAITLEJA

SÖÖJA
PINNAMOOT
MAGI

TEINE-,

SELJAS

AAR

KAUG-IDAS

MUU-

-37%

TAMBTS

ANONUUM

'»**

3.79

OSTETAV

0.74
VEE HAAL
JARV

INDIAANLAS

AAFRIKAS

LOPULISA

TETROFEE

JUUSTUJUURETIS
KULAAARNE
ROHUPLATS

MÄRGE

KONJAKIL

IMAGINAARÜHIKU TÄHIS

SUGUST

NADALA-

0STIMEHE

3

LOORIRIIE

MUNDER
NII TEEMEGI

TERAVILI

MOBIILISÜSTEEM

KORTS

JOGI EESTIS

VENE
KIRJANIK

(ARGIK.)

HELE ÕLU
KARL FRIEDRICH 5% 0,5 l

SOOTIS
PÕLD

UKS HOIDIS

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustadaTeie tervist.

KASAKAPEALIK

KURTSATOOVIUM

0.68

ORSTED

0.55

SEISAKUAEG

1.10/l pant 0.08
+

EESTI RAHVA RISTSÕNAD

MOLIERE' I
NÄIDEND

TÜHIASI

PAKKUMISED KEHTIVAD
3. 6. APRILLINI.
~

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 28.03.2014 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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SPORT

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

Täna kell 18 peab viis naiskonda Sürgavere spordihoones Viljandimaa valdade
võrkpalli meistrivõistluste
turniiri. 10. aprillil selgitavad
sealsamas parima kolm Viljandimaa valla meeskonda.

MAADLUS

Kullamees sulges lõõpijate suu
Valdeko Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Möödunud nädalavahetusel suure hulga osalejatega asetleidnud rahvusvahelisele noorte
maadlusturniirile «Tallinn Open 2014», mis
oli ühtlasi Kristjan Palusalu mälestusvõistlus,
sõitis Viljandimaalt veerandsada sportlast.

a

a

Kahele päevale jagatud mõõduvõttkujunes neile väga edukaks: hulga peale võitsid nad
kaks kuld-, kolm hõbe-ja seitse pronksmedalit.

Kaks võidumeest
Ühe kahest esikohaauhinnast
tõi Viljandisse Kevin Aas.
Hooaja jooksul edukaltesinenud, kuid endale jubaigavese

teise nimetuse saanud noormees murdis seekord müüdi
ja sulges võiduga lõõpijate
suu.
Noorte võistluskaalus alla
73 kg, kus võtsid mõõtu poisid
sünniaastatega 1989–2000,pidi
Kevin Aas matile minema
kolm korda. Esmalt alistas ta
kindlalt 10:0Eiko Valge Johannes Kotkase spordiklubist ja
teises vastasseisus jäi talle sama tulemusega alla tallinlane
GeorgKovzarov. Esikohakohtumises lätlase Artjoms Sumakovsiga oli ta samuti veenvalt
parem ning 11:4 matšivõit tõi
talle väärt võidu.
Päev varem katsetas Kevin
Aas oma oskusi Kreeka-Rooma maadlejate mõõduvõtul
ning see lõppes talle viienda
kohaga. Võrulase Hendrik Posti jaleedulase Dovydas Jucius
alistamise järel pidi meie
noormees poolfinaalkohtumises tunnistama venelasePavel
Kochanzhi paremust ning kolmandakoha pärast maadeldes
Märjamaalt pärit konkurendi
Hannes Välise võitu.Selles kehakaalus võitis norralane
JacobLogard.
Euroopa kadettide vabamaadluse meistrivõistlusteks
valmistuv Viljandi spordikooli
õpilane Kevin Ervald võitis
Tallinnasvabamaadlusekehakaalus alla 50 kg. Kahjuks jäi
tal 1997. ja 1998. aastal sündinute mõõduvõtul võistlemata,
sest vastaseid polnud. Samas
oli kõikides teistes kehakaaludes võistlusel äärmiselt tihe
konkurents.

Kolm hõbemedalit
Hõbemedali tõid Tallinnast
Viljandimaale Keiro Asu, KenderAnnus ja Villu Maasik.
Keiro Asu pidas turniiri
noorimate, 2005. aastal ja hiljem sündinutekehakaalus alla
20 kg kolm kohtumist. Ta alustas venelaseMihhailTarassovi

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
Siim Piirak (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
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.

VALDEKO KALMA

Kevin Aas (punases) jõudis Tallinnas peetud suurturniiril oma vanusegrupi kehakaalus alla 73 kg võiduni pärast kolme konkurendi

ja Kohtla-Järvelt pärit Oskar
Boitshenko seljatamisega. Esikohakohtumises pidi ta paraku
juba tuttavale tallinlasestkonkurendile Robi Kristjuhanile
alla vanduma.
Kolga-Jaanist pärit Kender
Annus jõudispühapäeval kaalusalla 59 kg oma esimesesuurema võiduni. Tema suutis
2001. ja 2002. aastal sündinute
mõõduvõtu
avakohtumise
soomlase Patrik Vartevaga enda kasuks kallutada 7:7 viiginumbritega
võistlusmäärus
eelistas teda, sest tema teenis
matši viimased tehnilised
punktid. Päeva teiseskohtumises alistas Kender Annus 10:0
Markus Kriisküti Põlvast, kuid
pidi finaalis tunnistamakohtlajärvelase Maksim Tarassovi
2:0 paremust.
VilluMaasik alustas 16-aastaste noormeeste raskekaalus
ehk alla 100 kg kaaluvate
–

maadlejate seas raske võiduga
tallinlase Hendrik Kalme üle.
Teises kohtumises alistas ta
kindlalt 11:0 venelase Vadim
Veresinini. Kahjuks eiküündinud meienoormeheramm seekord veel järvamaalase Janar
Kulbi vastu. Suurturniiri hõbemedal on temalt aga väga tubli

saavutus.
Viljandimaa noortest lõpe-

tasid turniiri omas võistlusklassis nelja võidu ja ühe
kaotusega kolmandana Rene
Talts ja Erik Becker. Kolme
võidu ja ühe kaotusega said
sama tulemuse kirja Tristan
Aleksandrov, Aimar Alksnis,
Jan Villem Jamnes ja Georgi
Jasnov. Neidudekonkurentsis
pälvis pronksmedali Jane
Kaurov ühe võidu ja ühe kaotusega.
Viljandi maadlusklubi Tulevik võistkondlikku arvestusse andsid oma panuse neljan-

dakohaga veel Max Hristjuk ja
JeneKaurov ning Kreeka-Rooma maadluses teenitud viienda kohaga Kaimar Asu, Markus
Aas jaKevin Aas.

Suurturniiri ohud
Korraldajate eesmärk on muuta «Tallinn Open» ja Kristjan
Palusalu mälestuseks peetav
noorteturniir Euroopa suurima osalejaskonnaga võistluseks, kus teebkaasa üle tuhande maadleja. Tänavu tulikohale 879noormaadlejat üheksast
riigist.
Kreeka-Rooma, vabamaadluses ja naistemaadluses oli
esindatud 84 klubi, neist vabamaadlusekonkurentsis olid 45
klubi noormaadlejad.
Viljandi Tuleviku klubi oli
vabamaadluse võistkondlikus
arvestuses napilt Helsingi
Painimeeste järelteine.Kolme

maadlusliigi kokkuvõttes oli
Tulevikklubide arvestuses neljas. Viljandimaalt osales seekord 25 maadlejat viies eri vanusegrupis.
Sedavõrd suure osalejate
arvugarahvusvahelise noorteturniirikorraldamisega käivad
kaasas ka omadohud. Et maadlema lubatakse nii varasema
rahvusvahelise turniiri kogemusega kui päris algajad
maadlejad, on vigastused kerged tulema.Seegi kord oli meditsiinitöötajatel ja kiirabil
palju tööd.
Viljandi maadlusklubi, kel
on samuti suured turniiri korraldamise kogemused, on läinud teist teed ning lubanud
rahvusvahelistele võistlustele
osalema vähemaltaasta treeninud noori. Algajate tarvis on
omad võistlused, kus nad üksteiselt mõõtu võttes kogemusi
saavad ja oskusi omandavad.

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8688
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Teisipäeval sündis Viljandis poiss.

135 AASTA EEST
Sakala, 31. III 1879
Õpetus, kuidas Tallinna suru-pärmi tarwitada.Toobi
piima kohta wõetakse 5 kopiku eest 2 loodi Tallinna

suru-pärmi, sulatatakse tedanatukeneaega enne saia
küpsetamist poole korteli
sooja piima sees ära ja
tarwitatakse teda siis niisama nagu päris õlle-pärmi.
Sell kombel saab sai igal
korral julgeste maitsew ja
hea. Tallinna suru-pärmi
müüb Tartus Aug. Büttner
Ritteri uulitsas.
–
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Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

TÄHE
Peosaal

Info tel 501 9674, feldmann@feldmann.ee
www.feldmann.ee
Carstopis sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter Männimäel. Tel 5366 4759.

,

.

Septikute ja reoveemahutite
müük ning paigaldustööd. Tel

Ostan rehielamuga talukoha Viljandi-või Mulgimaal. Tel
5343 1074. Helen.

Kaminakontsert
???? ??????

AINULT

5306 5322, www.reovesi.ee.
Septikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,

Põllumaa ost Abja kandis. Tel
5620 4096.

??

????????

???? ?????

?

TELLIJALEIGAL
AJALI
G
AS
KOHAS

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

www.veegrupp.ee.

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

Müüa 2002. a Hyundai Elantra,
227 000 km, 1,6 l, 79 kW,
konks. Tel 5690 4930.

OÜ Enberg T. E.

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

AUTOREMONT
Vajadusel tuleme ise autole järele.
Kui tööd on tehtud, toimetame sõiduki
teile sobivasse kohta.

TEENUSED
Ahjud, pliidid, kaminad ehitamine ja remont. Tel 5563 6074.
–

Pakume tööd ketassaeraamijuhile. Tel 503 2636.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

LUKKSEPATÖÖD

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

LIISI

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

www.jaatme-

Ostes õli ja õlifiltri meil,
on õlivahetus TASUTA!

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Tootmisettevõte AS Nett otsib
oma meeskonda nelikanthöövli
operaatorit, lintsae operaatorit ja
tootmistöölisi. CV saata aet@
nett.ee. Tel 433 3586.

Puurkaevude ja küttekaevude
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066.
Õunapuude võra kujundamine.

Tel 517 8462.

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

TÖÖ

OÜ.

AS Eesti Turbatooted Ramsil pakub tööd tõstuki juhtimisõigusega liinitöölisele (meesterahvas).
Töö vahetustega. Kontakttelefon
506 0576.

Tel

526 2922.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

Ära anda kasvuhooneklaase. Tel

502 8617.

(mänd).

Tel

Põrandalauad, sise-ja välisvoodrilauad, saematerjal. Vedu tasuta.
Hind soodne. Tel 5593 6326.

Lp mesinikud! Luke vahavabrik
vahetab kunstkärge (2 /kg) 12.
aprillil kell 13 Viljandi turu park-

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

las. Tel 513 3356.

513 2021.

LEITUD

501 7944.

OST

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Müüa ehituslikku saematerjali

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

METSAMATERJAL

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Ostame 3 m lepakütet, metsamaterjali, kasvavat metsa ja metsamaad. Pakume raieteenust ja
võsalõikust. www.voordskap.
com, tel 517 3159.

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

Promets OÜ ostab kõrge hinnaga
metsa ja maad. Tel 5591 9930.

Toores lepp 25 /rm, must lepp
ja kask. Tel 5563 8552.

Südamlik kaastunne
perega kalli ema

Mõnd’ kallist südant kaot’in,
mis järel’ nuttes leinasin,
aeg andis teised tagasi,
ei ema südant iialgi!

Küttepuud

ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

ÄRA ANDA

nalisatsioonitööd. Tel 521 7415,
www.baltipuurkaev.ee.

...

MÜÜK

VEERMIKU KONTROLLtasuta!
REMONT
JA SÕIDA!

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

PÕLLUNDUS

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

otse maaletoojatelt

Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.

Raamatupidamisteenus.

Ostan MTZ 82, niiduki E302 ja
pressi Kirgistan. Tel 503 6467.

AUTOVARUOSAD

Ehitus-ja remonditööd (vannitoad, korterid, katused jm).
Mõistlik hind ja garantii. Küsi
pakkumist tel 5349 8928.

Lammutustööd.
proff.ee.

AS Mivar-Viva võtab tööle teppimisliini liinimehaaniku ja -operaatori. Töö graafiku alusel kahes
vahetuses. Kasuks tuleb eelnev
töökogemus tekstiilitööstuses.
Tule kohale Lossi tn 41 Viljandis.
Info tel 433 3748, 433 4296.

Aleksile

Ostan nõukogude-, EW-ja tsaariaegseid portselan-, klaas-ja kristall-lauanõusid, nõukogudeaegseid portselankujusid ja vanu
mänguasju. Pakkuda võib ka
muid vanaaegseid esemeid. Tel
5675 7205.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

TEADE
12.04 aprillilaat ja 26.04 jürilaat kl 10–16 Paides. Kaupleja-

te registeerimine www.paidekultuurikeskus.ee, tel 384 9130.
Siiras
kaastunne
Napritsonile kalli isa

LIDIA PESKOVA
kaotuse puhul.

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast lahkus kallis

MIHKEL KOORITSA
Unustamatut head naabrimeest

kaotuse puhul.

Perekond Sarv

ema, vanaema ja vanavanaema

Moonika

AS Kolmeks

MIHKEL KOORITSAT

LEIDA ARROVAL
20. IX 1929 30. III 2014
–

Valusas leinas poeg, tütred, lapselapsed ja
lapselapselapsed.

Ärasaatmine reedel, 4. aprillil kell 11 Suure-Jaani kabelist ja
muldasängitaminesamale kalmistule.

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest.
Su minek meile kaua tunda annab,
hell mälestus jääb kestma südames.

Leiname kallist

LIDIA PESKOVAT
Avaldame kaastunnet omastele.
Ansambel Ehatäht, Karksi kultuuriselts ja
Karksi külamaja

Mälestan endist laulukaaslast

Mälestame kallist naabrinaist

LIDIA PESKOVAT

LIDIA PESKOVAT

Avaldan kaastunnet omastele ja
ansambli Ehatäht liikmetele.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Eha

Majanaabrid Karksist

Südamlik kaastunne Alekseile,
Koidulale ja lastele kalli ema,
ämma ja vanaema
LIDIA PESKOVA
kaotuse puhul.
AS Nuia PMT kollektiiv

leinavad Virve ja Jaan ning Katrin

Siiras kaastunne Alekseile ja
Koidulale perega kalli ema ja
ämma
LIDIA PESKOVA
kaotuse puhul.
AS Nuia PMT hüdraulikatsehh

Südamlik kaastunne Moonikale
perega kalli isa, äia ja vanaisa

ja Kristjan peredega.

MIHKEL KOORITSA

tajat

TÄNUAVALDUS
Täname südamest teid, Maire ja
Jaak Sala, Mulgi Kõrtsi pere,
head sugulased ja külarahvas, et
olite meile toeks ning muutsite
kalli papi August Käära viimase
teekonna väga südamlikuks ja
mälestusväärseks. Mammi, Mati
ja Malle perega.

Üks raske tee on lõppenud,
teist valgustagu tähed...
Südamlik kaastunne Urmasele,
Olevile, Raivole ja Eretile õe

HELLE AUNA
kaotuse puhul.
Vilve ja Valdek perega

Inge

Kolga-Jaani rahvamaja ja
isetegevuslased

Mälestame
MIHKEL KOORITSAT
Meie siiras kaastunne omastele.
Perekond Rodenberg ja Vello

Avaldame kaastunnet Helile
perega kalli
VAMBOLA NURME
kaotuse puhul.
Kolleegid TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
kultuurhariduse osakonnast

Muld ei mälestusi mata...
Mälestame endist head sõpra ja
töökaaslast
LINDA TORRIMIT
Avaldame kaastunnet omastele.
Töökaaslased stantsijaoskonnast

Avaldame kaastunnet
Viive
Reilsonile ema
ELFRIIDE REILSONI
kaotuse puhul.
A. Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi 12. klassi

Südamlik kaastunne Kalevile isa

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

Südamlik kaastunne Anne-Lyle
isa

Avaldame kaastunnet Anne-Lyle
kalli isa

MIHKEL KOORITSA

MIHKEL KOORITSA
kaotuse puhul.

Lasteaed Krõll

Mälestame tulihingelist isetegevuslast ja kunagist rahvamaja juhaVAMBOLA NURMET
Avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Alekseile ja
Koidulale perega kalli ema ja
ämma
LIDIA PESKOVA
kaotuse puhul.
AS Nuia PMT metallitsehh

kaotuse puhul.

Mälestame head sõpra ja jahikaaslast
MIHKEL KOORITSAT
Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Jahikaaslased Suislepa jahiseltsist

28. märtsil Viljandi järve äärest
leitud emane koer. Rohkem infot
viljandi@varjupaik.ee või tel
523 8626.

Segakoor Üits Viis

õpilased ja lapsevanemad

ENN METSA
kaotuse puhul.
Annely, Anne, Jaak ja Elger

REKLAAM

12 Sakala
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Miks Brita?

PRILLIDE OSTJALE
OPTILISTE TUGEVUSTEGA

PÄIKESEPRILLID

TASUTA!

100%
RAHULOLUGARANTII

KOGU KAUBAL
ALLAHINDLUS -20%

w.votex

BRITA Maxtra filterpadrun kasutab
uut kõrgendatud jõudlusega unikaalset
Maxtra neljaastmelist filtreerimisviisi.
Tulemuseks on puhas, selge, hästi
maitsev vesi kuumade ja külmade
jookide jahõrgutavate toitude
valmistamiseks.
Kodumasinad on rohkem kaitstud
katlakivi kogunemise eest.

Tekikotid
Voodilinad Padjapüürid
150x210 al
1€
5€
3€

alates69€
MITME-

Oleme avatud
laupäeval, 5.04. kl 9–14

VALIK KAUPA KUNI -50%.

0€

VAATELISED
PRILLIKLAASID

LAOMÜÜK

Puhas vesi
on elu ja ilu alus

Brita P1000
On Line
Active
Plus

E–N 9–17 Viljandi, Raua 3 (vana koperatiivi kontor)

Prilliostjale TASUTA nägemiskontroll!
Prillid: hinnas on optometristi nägemiskontroll, raamid, ühevaatelised
õhendamata kõva pinnata plastikklaasid +6,00...-6,00/cyl 3.

Päikeseprillid: valitud raamid, ühevaatelised õhendamata kõva
pinnata värvitud plastikklaasid +5,00...-6,00/cyl 2. Ostes ühevaateliste
klaasidega prillid, saad tasuta ühevaatelised päikeseprillid.
Ostes mitmevaateliste klaasidega prillid,
saad tasuta mitmevaatelisedpäikeseprillid.
Pakkumine kehtib kuni 22.06.2014.

ostame teie metsakinnistu
mob 508 9402, tel 766 8056

JustSinulesobivad prillid.

t41w
435 1163 www.instru.ee
VILJANDI, Centrum, tel

Brita
Marella

estbrita@online.ee
NB! Brita filter P1000
info telefon 626 4873,
Tallinna, Punane 50,
EUROMEKKA kaubakeskus.

Lil soodusmüük!
esibulaKteülastage

Gladioolid
al 1 € 7 tk

Saksa kvaliteet!
Anemoonid

1,90 € 15 tk

Liiliad
al 2,40 € 2 tk

meid
laupäeval, 5. aprillil kell 9–14
Raua 3, Viljandi

PARGI t 3
R kella 11-17 jaL kella 9-14

Vedrumadratsid
al.

85 €

Käterätikud
50x70 cm,

al.

TOLMETEX OÜ

2,9

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST
ALATI PAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
?
16961
WWW.TOLMETS.EE

TEKID

metsa,
kasvavat
Ostame
•

Soodusregistreerimine 11. aprillini!

PADJAD
•PA
•

•VOOD
VOODIPESU
•

SEB 32.Tartu
Jooksumaraton
23/10 km
jooks ja kepikõnd
Autopartner:

Meediapartner:

11. MAI 2014

Peasponsor:

www.tartumaraton.ee
Jooksupartner:

Esitleja:

Metsakeskus ee.
Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud
raietega või asetseda

piiranguvööndis.

Tel 5611 1900

•VO
VOODI~
KOMPL
KOMPLEKTID
•

MOOTOR~
VOODI
180x200cm

Hind enne
1999€

MADRATSID
•MADR
•

•K
KATTE~
•

Soodushind

MADRATSID
MADR
KANGA~

•

998

€

JÄÄGID
jpm

