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Linna tegevus hämmastas

Ajaloo esimene eelarve

Viljandi vanalinnas varsti remonti minevate tänavate ääres tegutsevad ettevõtjad on hämmeldunud, et linnavalitsus teatas neile tänavate sulgemisest napp nädal enne töö algust.

Mullu moodustatud Viljandi valla
esimeses eelarves annavad tooni
omavalitsuste ühinemisest tingitud
tegevused, aga üksjagu kulub ka
teede ja tänavate parandamisele
ning haridusasutuste kõpitsemisele.
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ettevõtjaid

LK 4

Hind 0,90

¤

Mitteükski vanem ei tõmba köögilauale valge pulbri triipu ega anna
lapsele võimalust seda proovida.
HANNES LENTS, sihtasutuse Terve Eesti tegevjuht

LK 2

TARVASTU

Rahva pahameel sundis volikogu
kirikuõpetaja juhtumit arutama
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Tarvastu vallavolikogu on
mitmel korral arutanud
kirikuõpetaja Elve Benderi kohta tulnud kaebusi. Muu hulgas on talle ette heidetud kiirustamist teenistusel ja matusetalitusele hilinemist.
Õpetaja ise hiljaksjäämist ei tunnista.
12. märtsi istungi protokollis

seisab, et kirikuõpetaja kohta
on tulnudkaks kaebust. Ühes
neist juhitaksegi tähelepanu
pastori käitumisele matustel.
Tarvastu kalmistuvaht Ene
Kuptsov kinnitas Sakalale, et
Bender on mitukorda jäänud
matustele 15–20 minutithiljaks
ja pole neilkordadelka telefonile vastanud. «Leinajad ootavad, kuni ta viimaks saabub.Ta
ei vabandaega midagi,» kõneles Kuptsov.
Kalmistuvahi sõnutsi ei kipu hingekarjane leinajatega
suhtlema ja kõige selle tõttu
tellitakse õpetaja võimaluse
korral mujalt.
«Seehilinemise juttei vasta tõele,» sõnas Elve Bender.
«Matustel käime organistiga,
temagi ei mäleta hilinemisi.
Olen tavaliseltkohal üks kuni
poolteist tundi enne matuseid.»

Lahkub kiirustades
Seda aga, et kirikuõpetajal pole aegainimesi kuulata, on tähele pandud ka hooldekodus.
Tarvastu hooldekodu juhataja
Ly Kirt tõdes, et ehkki vaimulik
onviisakas, kipub ta hooldekodust imekiirestiläbi tõttama.
«Jõulujumalateenistus siin
kestis vaid viis kuni seitse minutit,» lausus Kirt. Eakatel on
tema ütlemist mööda uue vaimulikuga niigi raske harjuda
ja kui kõik käib kiirustades,
siis nad ei kodunegi temaga.
«Ehk ei jaguvaimulikul lihtsalt
aega. Äkki on ta ametis vaid
poole kohaga?»
Elve Bender ei osanud ta-

gantjärele öelda, kui kaua ta on
hooldekodus viibinud. «Alati
võiks kauem ja rohkem, võtan
selle märkuse arvesse,» lubas
ta. Ametis on ta täiskohaga ja
Tarvastus töötanud 2011. aastast alates.
Omaette teema on koerte
jalutaminekiriku maal.Volikogu istungil on käsitletud kaebust, milles väideti, et pastor
on keelanud paisjärve ääres
koeraga jalutada.
ElveBenderi sõnutsi ei vasta see väide tõele. «Paisjärve
ääres on puhkeala, misasubkoguduse maadel, see ongi jalutamiseks õige koht. Koeraga jalutada eiluba ma kirikaias. See
on sama hea kui minnakoeraga surnuaeda,» selgitas ta.

Arusaamatused vallaga
Ka 25. märtsi volikogu protokollist leiab viiteid kirikuõpetaja ja valla vastuoludekohta.
Vald rajas kirikule kuuluvale
jäätmaale lasteaia maaküttesüsteemi. Selleks sõlmiti eelmise vaimulikuga 2009. aastal
kirjalik kokkulepe. Valla majandusnõunikuRein Antoni sõnutsi sobis see ka ettevõtluse
arendamise sihtasutusele, kelle kaudu toetust saadi.
Bender leiab, et valdkasutab maalappi omavoliliselt ja
ühtki juriidiliselt kehtivat lepingut sellekohta ei ole.
Tüli on tõusnudveel Tarvastu kiriku uhke välisvalgustuse
pärast, mille valdkunagi paigaldada lasi. «Igal aastal toetame
kogudust kommunaalkuludetasumisel 1000–1200 euroga, aga
Benderi meelest on valgustuse
kulu liiga suur ja ta soovis suuremat toetust,» rääkis Anton.
Vaidluse järel otsustas valdpaigaldada kiriku välisvalgustitele
eraldi voolumõõtja.
Kui Tarvastu kirikus õnnistati läinud sügisel Mulgimaa
lippu, sai vald hiljem ruumide
rendiarve.Sellineasi oli esmakordne.
«Matuste eest makstakse ja
keegi ei pea seda imelikuks,»
selgitas Elve Bender. «Kõnealusel juhulpidime ekstra orelit häälestama ning sellekskuluski see 200–300 eurot.»
Ta lisas, et kohal olid 11

KASUTATUD ÄRIKLASSI

LAUAARVUTID
alates

35 €

SÜLEARVUTID
alates

55 €

Viljandi, Lossi 28,
tel 433 4171, E–R 9–18.
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Täna on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub
lääne-ja loodetuul 3–7
meetrit sekundis. Sooja
on 2–5 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.37 ja
loojub kell 20.05.

Olen tänulik, et Tarvastu
kogudusel on oma hinge-

karjane Halliste ja Karksi kogudusse eiole meaastaid suutnud vaimulikku
leida.Tarvastus on igal pühapäeval jumalateenistus
ningkoguduse majanduslik
toimetulek on paranenud.
Kõrgendatud ootused vaimuliku isikule on mõistetavad, kuid olukorras, kus kogudus suudabomavahenditest õpetajale maksta vaid
pool miinimumpalka, tuleb
neid ootusi paratamatult
korrigeerida.
Õnneks ei püsi kirik
vaimuliku ega ka koguduse liikmete isikuomadustel, vaid Jumala Sõnal ja
sakramentidel.Kui õpetaja on hilinenud matusele
või lasknud inimestel end
oodata, ei saa sedamuidugi õigustada. Kui suhted
kohaliku rahvaga kipuvad
käest ära minema, peaks
vaimulik peeglisse vaatama, vajaduse korral oma
suhtumisi ja suhtlemist
korrigeerima ning andeks
paluma.
–

VILJANDIS
Koolirahvas läheb
maavanema jutule
Täna kell 10.30lähevad
Eesti ettevõtluskõrgkooli
Mainor omanikud ja juhtkond kohtuma maavanem
Lembit Kruusega.

Hobusekasvatajad
sõlmivad lepingu
Täna kell 11algab Sakala
keskuses Eesti hobusekasvatajate seltsi üldkoosolek jasõlmitakse leping ratsaspordi liiduga,
et ratsasport jõuaksEesti
populaarseimate spordialade hulka jaEestis aretatud hobune oleks maailmaklassiratsu.

Kaminakontsert
Mulgi omavalitsuse esindajad
ja selline summa ei tohiks neil
konti murda. «Minu meelest
oleks väga naljakas, kui väga
pidulike ürituste kulud peab
tasuma vaid kogudus.»
Rein Antoni ütlemist mööda on mõistetav, et kuna maakirikutel on rahaga kitsas, tahavadnad oma varadelt võimalikult palju teenida. «Praegu
jääb aga kohati selline mulje,
et asi läheb väga materiaalseks
ja juriidiliseks. Võiks teha silmast silma kokkuleppeid ja
rohkem suhelda,» leidis majandusnõunik.

Täna kell 19esineb pärimusmuusika aida väikeses saalis MariKalkun.

Teatriõhtu
Täna kell 19etendub
Ugalas noorsoolavastus
«Y-generatsioon».

Tarvastu kirikuõpetaja Elve Bender usub, et ta töötab koguduse huvides.
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Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Vastan kainelt

JUHTKIRI

Jalga saab
vahetada

(Lugu on ajendatud Margus Haava kolmapäevases Sakalas ilmunud repliigist «Keela kainelt».)

Kui
tähendada, et kohalikus elus leia-

väikese kogukonna kirik
saab uue vaimuliku, võib see

vad aset suured muutused. Pisikese koguduse hingekarjasel on
ümbruskonnale sageli väga arvestatav mõju. Ta võib tuua piirkonda
uut hingamist ja tubli annuse
positiivset energiat või muuta valitseva õhkkonna hoopis pingeli
seks.
Sakala ei vali tänase lehe esiküljelt leitava loo osas poolt. On väga
kahju, et Tarvastu vallas on viimase paari aasta jooksul tekkinud
kaks leeri.Kõuekõminat täis õhustikei tulekellelegi kasuks. Seda
enam, et igal kogudusel ei ole oma
kirikuõpetajat nii mõnigi samasugune maakogudus on ilma pastori–

Pisikese
koguduse

hingekarjasel
on ümbruskonnale sageli
arvestatav
mõju.

ta.

köögilauale valge pulbri triipu
ega anna lapsele võimalust sedaproovida. Öelda, et «Iga lap-

kindel: Elve Benderi
Üks2011.
aastal Tarvastusse asumitoonud sealse koguduse toion

ne on
mimissemuudatusi. Kõige muu
kõrval ei maksa tähelepanuta jätta
Viljandi praosti MarkoTiituse öel-

sevanem teab, etkeelamineei
ole lahendus, pigem jääb keelatud viljast suhu eriti magus
maitse»pole päris õige, sest me
keelame oma lapselekategooriliselt seda, mis on talle igal
juhulkahjulik ega teeni tema
huve.Kas säärasedkeelud lapse puhul töötavad, sõltub suuresti sellest, kuidas me neid
edastame. Nii-öelda lapsevanema meisterlikkusest ja sel-

dut, et koguduse majanduslik seis
on paranenud.
Muudatused pole iseenesest halvad, neid tulebaja jooksul teha.
Aga kui muudatuste tegija suhtes

avaldatakse järjepanu rahulolematust, näib see viitavat sellele, et esimesed sammud on tehtud vale jalaga.
Pöördumatulthukas pole miski.
Jalga saab vahetada.
Ajalugu on näidanud, et oskus
andeks anda, üksteisega leppida
ning ebameeldivad minevikuseigad
unustusehõlma pista on alati meie
maarahva juurdekuulunud. Loodetavastiõnnestub Tarvastus tekkinud pinged omavahel ära lahendada ning üheskoos hoopis midagi
head jakogukonnale kasulikku ära

REPLIIK

Viljandimaa
ujumispealinn
oma

sihtasutuse Terve Eesti

sedagi ainult nädalavahetuseti ja pidudel,» öeldakse. Miks
peakski noor inimene midagi
muud arvama, kui täiskasvanud tema ümber nii ütlevad ja

edasi joovad?
KOOLITUSED OLGU siis endiste alkohoolikutevõi professionaalsete koolitajate antud
on noorte puhul tunnistatud
ebatõhusaks. Tõhusad meetmed on just nimelt seaduspiirangud, sealhulgas avalikel
üritustel alkoholi müügi jareklaami piiramine.
Ma ei arva, et ühelgi üritusel ei tohiks müüa alkoholi.
Leian aga, etkohalik omavalitsus, kel on volikehtestadaalkoholiga seotud piirangud oma
territooriumil asetleidvatele
üritustele, peaks sedapõhjalikult kaaluma. Just seepärast, et
keskmes oleksüritus ise, mitte
alkoholi tarbimine ja purjutamine. Nii kaitseme oma lapsi
alkoholi liigse mõju eest normidemuutmise ja eeskuju kaudu.
Ma soovin väga, et oleksime
avalikkusele alkoholist põhjustatud probleemidekirjeldamisel ja nende kohta arvamuse
avaldamisel täpsed. Me vajame
neil teemadelpõhjalikku sügavat diskussiooni. Ajakirjandus
saab siinabiks olla.
Enamasti suhtutakse sellesse probleemistikku pealiskaudselt jaüldistades, hirmutades keeldude jakarskusega.
Nii läheb aga sisukaduma.
–

lest, kas suudame lapsele ära

põhjendada, miks me ühte või
teistei luba.
Muide, ka alkohol on narkootiline aine, tekitab ulatuslikku tervisekahju ning sõltuvust, mis võibrikkuda inimese
elu. Tõsi, alkohol on legaalne
uimasti, kuid see ei vähenda
kahju inimese tervisele, eriti
noore inimesearenevale ajule.
Soovitan uurida, missugust
mõju avaldab etanool arenevale prefrontaalsele korteksile
(ajuosa toimetus). Sellekohta
saab teavet nii internetistkui
sihtasutuseTerveEesti alkoholisõltumatusekoolituselt.
–

MIS OLEKS KEELAMISEST parem mõjutusvahend?Küsin nii,
sest me kõik teame, et alkoholist tingitud haigustesse surrakse peaaegu igal neljandal juhul.
Lisaks sureb alkoholist tingitud
õnnetuste ja alkoholiga seotud
kuritegeliku käitumise tagajärjelpalju inimesi, rääkimatapüsivatest tervisekahjustustest,
mida alkohol põhjustab.
Kui paljud meist on pitsi
või toobiseepärast võtmata jätnud? Miks me kõigest sellest

–

Mitte ükski
vanem ei
tõmba köögilauale
valge
pulbri
triipu ega
anna lap-

sele võimalustseda
proovida.

hoolimata edasi joome? Aga
seepärast, et igaüks meist arvab teadvat, et temaga midagi
hulluei juhtu.
«Minaküll nii palju ei joo!
No need olid ju joodikud!Mina joon korralikkukraami ning

Rahaasjad ja vastutustunne käivad käsikäes

teha.

nädalat tagasi luPaar
gesin Sakalast
ülevaadet

MA EI TEA ÜHTEGI niisugust
juhtu, kui oleks räägitud alkoholitarbimisekeelamisest kõikidel avalikel üritustel, ja
leian, et selline probleemipüstitus on ebatäpne. Alati onkeelamisest juttukonkreetse ürituse kontekstis või kui ühest võimalusest, kuidas tagada avalikku korda või vähendada Eesti
elanike alkoholitarbimist.
Kellelegi meist ei meeldi
keelamine kui selline. Väita
aga, et keelamine kunagi ei toimi, ei saa, sest see pole nõnda.
Põhjendatud juhtudel kasutatakse keelde nii seaduslikul tasemel kui lapsevanemana. Alatileidub neid, kes keeldudest üle astuvad, kuid suures plaanis tagavad needmeie
endi heaolu.
Mitte ükski vanem ei tõmba

Hannes
Lents

Egon

Valdaru
maakolleegi
konna ujulatest. Et AbjaSakala
Paluoja uus lustipaik päl433 0053
vis ohtralt kiidusõnu, tõttasinhasartse veemõnude
nautijana sedamaid sinna.
Ja jäin väga rahule.
See ujula on avar, hubane ja valgusküllane. Rahvast oli
parasjagu: mahtus lahedalt ujuma, saunatama ja mullivanni lõõgastuma. Toreoli jälgida, kuidas särasilmsedmudilased vanematega lastebasseinismöllasid.Paratamatultmõtlesin, et Viljandi on päris suur linn, aga lastele siinbasseini
eiole.
Ajasin juttu üsna mitme inimesega janii mõnigi ütles,
et on tulnud Viljandist. «Kodulinna ju ei tehta korralikku
ujulat,» sõnas noorepoolne mees, kes käivat sel põhjusel
Abja-Paluojal mitukorda nädalas. Kuulsin, et paik meelitab ka lätlasi, peamiselt piirilähedaste asulate elanikke.
Abja-Paluoja on peetud Mulgimaa pealinnaks. Tundub,
et nüüdsest võib tedanimetadaka Viljandimaa ujumispealinnaks.

VASTUTUSTUNDLIKU laenamise põhimõte seabomad õigused
ja kohustused nii laenuvõtjale
kui -andjale. Raskused tekivad
üldjuhul siis, kui üks partneritest püüab näidavastutustundlik, aga tegelikult sedapole.
Enne laenutaotluse esitamist tuleksleida vastus mitmele küsimusele. Kas laenu võtmine on üldse hädavajalik?
Milline on minimaalnevajaminev summa?Kui pika aja jooksul saablaentasutud?
Laenuotsus ei sünni üleöö,
vajadus selle järele tekib ajapikku. Võimalusi laenu tagasi
maksta aitab hinnata isikliku
ja pere eelarve koostamine
ning nende jälgimine pikema
aja vältel.
SÜSTEMAATILINE ÜLEVAADE

raha liikumisest aitableidaka
kohti, kust on võimalik veel

säästa. Tagavaraks kogutud
summa on laenu võtmisel üks
suuremaid ohutuse garantiisid.
Kui otsus laenu võtta on

tehtud, tuleks leida oma vajadustelekõige sobivam teenusepakkuja. Et kõige mõistlikum
valik teha, oleks esmajärjekorras tarvis võtta pakkumine mitmelt laenuandjalt.

Koos pakkumisega tasub
küsida tarbijakrediidi teabelehte, kus on kirjas kõik tähtsad
laenutingimused, mida tuleks
omavahelvõrrelda.Kriitiliselt
peaks kõrvutama ka taotlejale
ning hüpoteeklaenu korral majale või korterile esitatud nõudeid.Nii saab selgeks, missugune ettevõte annab laenukergekäeliselt jamissugune põhjalikult läbimõeldud tingimustel.
Sääraneeeltöömuudabelu
lihtsamaks ka tulevasellaenuhalduril, kellekohustus on hinnata tarbija suutlikkust laenõigelajal tagasi maksta. Seejuures on põhiline, etinfotei küsitaks mitte kohustuse täitmiseks, vaidreaalse laenuotsuse
tegemiseks.

Selleks, et krediidiasutus
saaks vastutustundliku otsuse

PRÄÄNIK
Varjupaikade mittetulundusühing on loonud fondi, mis aitab katta varjupaigast võetud
loomade raviarveid.

teha, tuleb kliendil anda oma
kohustustest ja sissetulekutest
adekvaatne pilt ning mitte üritada oma võimalusi moonutada. Nii saab laenuhaldur teha
kaalutletud otsuseid ning pakkuda kliendile lahendusi, mis
on talle hiljem jõukohased.
LAENU SAAMISE KORRAL on finantsasutuse kohustus selgitada tarbijale tema õigusi ja kohustusi ning laenuga kaasnevaid riske. Et seda teha, tuleb
silmast silma vestelda. Neid,
kes annavad laenu ilma kliendiga kohtumata, tasub vältida.
Laenulepingu sõlmimisel
ei piisa dokumentidega tutvumisest. Neis sisalduvast infost
tulebka aru saada.Laenuandja kohustus on seda selgitada,
laenuvõtja peab aga vajaduse
korral küsima lisanõu.
Võimalike makseraskuste
tekkimineei tähenda lahendamatuid probleeme ning suhtlemist kohtutäiturite ja inkassofirmadega. Enamasti on prob-

leem lahendatav ning seejuures on tähtis laenuandja ja laenusaaja tihekoostöö.Kui võtta
esimeste ohumärkide ilmnedes ühendust oma kliendihalduriga, on võimalikprobleemile maksepuhkuste või maksegraafikute muutmiseteelüheskoos lahendus leida.Lõputusse võlaringi sattujate tavapärane käitumisloogika näitab paraku, et muutunud olukorda
üritatakse igal võimalikul viisil varjata ning võetaksemõtlematuid tarbimis-ja kiirlaene,
mis lõngakera lõpuks lootusetult sõlme ajavad.
Tarka laenuvõtjat võib võrrelda malemängijaga, kes mõtleb mitu käiku ette. Kui seis
sellest hoolimataraskeks hakkab kiskuma, tuleb meeles pidada, et võlausaldaja on sinugasamalpoolel: ka tema on huvitatud, et sa oleksid suuteline
mängu võitma.

PIITS
Ööl vastu 1. aprilli murti Mõi-

sakülas sisse garaaži ja samas
hoovis seisnud sõiduautosse.

Sten Tikk
Nordic Hypo juhatuse liige
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7270Viljandimaalt
7270

riigikokku valikuid
seni
põllumajandustud,
ministrina töötanud Helir-Valdor Seedril jäi ministrina töötades kasutamata 101 puhkusepäeva ja nende eest maksti
talle 7270 eurot hüvitist.

UUDISED

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

Aidas kohtuvad
minevik ja tänapäev
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Üks peamisi pilgupüüdjaid on Piret Koppelmani

Viljandi pärimusmuusika aidas saab näha näitust «Koos kõla», kus oma töid eksponeerivad Olustvere
teenindus-ja maamajanduskooli rahvusliku
puutöönduse ja tekstiili eriala õpilased.
+

Õppurid on seadnud eesmär-

Omanikud, kellel looma ravimiseks raha ei jätku, võivad nüüd abi saada selleks mõeldud fondist.

RIIG
ELMO

RAVI

Fond ulatab looma
peremehele abikäe
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Varjupaikade mittetulundusühing lõi märtsikuus
Rexi nime kandva fondi, mis aitab ravida neid
lemmikloomi, kes on
võetud varjupaigast ning
kelle peremeestel selleks raha ei jätku.
Mittetulundusühingu juhiTriinu Priksi selgitust mööda võib
rahaabi olla suur argument,
miks loom üldse varjupaigast
võtta, ning samas hoiaks see
sinna sattumast mõne lemmiku, kes vajab kallist operatsiooni.
Ta selgitas, et fond on mõeldud eeskätt varjupaigast võetud loomadele. «Raha ei ole
nii palju, et suudaksime enda
kanda võtta kõikide Eesti loomapidajate rahahädad, kuid
me vaatame siiski kõik abisoo-

vijad üle,» lausus Varjupaikade juht.
Fond on nime saanud Pärnumaa hundikoera järgi. Varjupaigast võetudkuueaastane
Rex sai üle kivihunniku joostes raske jalatrauma. Tal diagnoositi tagumise jala põlve
ristsideme täielik rebend.
Operatsioon, mis oleks päästnudkoera põlve, maksis tuhat
eurot. Et koera peremees oli
jäänud töötuks ning tema sissetulekoli 170 eurot,kaotas ta
lootuse päästa oma lemmiku
elu.

Suur tänu heatahtlikele
annetajatele
Varjupaikade mittetulundusühingu abiga pöörduti sotsiaalmeedia kaudu loomasõprade
poole janende heatahtlikkuse
toelkoguti rohkemkui 4500 eurot. Operatsioon läks edukalt
ning koer on taastumas.
Triinu Priks lausus, et mittetulundusühing oleks tahtnud

koera aidata ka siis, kui ta ei
oleks olnud varjupaigast võetud. «On palju selliseidinimesi, kelle elusaatus võib minna
nii nagu Rexi omanikul: tal ei
oletööd ja tema ainuke tõeline
sõber on see loom. Me oleksime võinudsoovitadakoera magamapanna, see aga oleks mehe arvatavasti lõplikult murdnud.»

Fondi suurus sõltub
annetajatest
Küsimusele, kas fond katab ra-

vikulud sajaprotsendiliselt,
vastas Triinu Priks, et mida
rohkem suudab omanik ise
oma lemmikuravisse panustada, sedarohkem loomikokkuvõttes aidata saab.«Me eeldame, et inimesed on ausad ning
keegi ei tule petma. Eks me
uurime ka nende tausta,» vas-

tas ta.
Kriteeriume, milliste vigas-

tuste puhul fondist abi antakse, kehtestatud ei ole ja kõik

juhtumid vaadatakse läbiükshaaval. «Loodame, et juhtumeid ei tule siiski palju, sest
kuigi esimesest korrast jäi raha üle ning sellega saab nii mõnegi loomakorda teha, sõltub
kõik sellest, kui palju annetusi
juurde tuleb.»
Annetajaid on jagunud,
sest mittetulundusühing on tegutsenud kaua ning juhataja
sõnul suutnud välja teenida
inimeste usalduse.
Priks toonitas, et fondi annetatudraha läheb lemmikute
raviks ning ükski töötaja sealt
isiklikule kontole summasid
saama eihakka. «Võinkinnitada, et keegi sellega tegelemise
eest palka ei saa, vaidraha läheb loomakliiniku arveteks.
Seda kõike teeme muude töödekõrvalt.»
Pealekoerte ja kasside võivad fondist abi saada ka näiteks hamstrid või papagoid.
«Me suhtumesellesse väga vabalt, sest loom onloom,» sõnas
Priks.

Haiglasse võib jälle külla minna
Viljandi haigla lõpetas neljapäeval patsientide külastamise keelu, mis oli kestnudkolm
nädalat.
Viirushaiguste tõttu pöördus haigla 12. märtsil avalikkuse poole japalus haiglara-

vil olevaid patsiente mitte vaatama tulla. Karantiin kehtestati selleks, et vältida patsientide nakatumist viirushaigus-

tesse.
Märtsis suurenes Viljandimaal ülemiste hingamisteede

haigustesse nakatumine igal
nädalal ning haiglaravile sattus mitu inimest, kes põdesid
raskekujulist A-või B-grippi.
Alles kolmapäeval teatas
terviseamet, et nagu ülejäänud
Eestis, on ka Viljandimaal ha-

kanud nakatumiste arv vähenema.
Viljandi haigla lõpetas neljapäeval külastuskeelu, enttuletab meelde, et viirusesse nakatununa ei ole mõistlik patsiente vaatama minna. (Sakala)

giks taaselustada ja tutvustada eesti esemelist pärandit
ning sellega seotud oskusi.
Välja on pandud nii renoveeritud kui uusi esemeid.
«Päris vanade võtetega
uut luua on ikka väga keeruline ja ajamahukas,» leidis
puutöönduse eriala õpilane
Anneli Lilienthal. «Kõigil
siin väljas olevatel esemetel
onka oma praktiline ülesanne. Ega vanasti nipsasjakesi
tehtud, kõigel oli ikka oma

otstarve.»

Suur osa töid on viimati
lõpetanud kursuselt, mis oli
omapärane selle poolest, et
enamasti õppisid sealnaised.
Lõviosa näitusetöödest ongi
naistetehtud.

tammest valmistatud raamatukapp, mille vastu on huvi
tuntud sellest hetkest peale,
mil see aidas üles seati.Kappi soovitakse ära osta ning samuti tahetakse selle autori
kontaktandmeid. Massiivne
raamatukapp on valminud
vana eeskuju põhjal ning sedailmestavadpuulõiked. Autorid on inspiratsiooniallikatena kasutanud Eesti etnograafiliste piirkondade esemeid, värvilahendusi ja töövõtteid.
«Puidutöö erialal lõpetanud tüdrukudtegutsevad õpitud alal ning renoveerivad
mööblit,» rääkis Lilienthal.
Tekstiiliõppes on rõhk kohalikul tekstiilitoorainelvillal ja linal ning seetõttu on ka
enamik õppetöö käigus tehtust valminud just neist materjalidest. Rahvusliku puutöönduse erialal on rõhk samuti pärandoskuste õppimisel ja säilitamisel. Väljapandud tööde hulgas leidub
õõnesnõusid ja painutatud
esemeid, taastatud vana
mööblit ning käsitsi valmistatud tööpinke.
Näitus «Koos kõla» jääb
avatuks aprilli lõpuni.
+

Palju küsimusi tekitab Janika Sepa tehtud salapärase otstarbega
kaunis pink. Anneli Lilienthal näitabLõuna-Eestist pärit külalistele, t sel el olimugav pu tö dteha. ELMORI G

Linn ootab peenra
rajamiseks kodanike abi
Viljandi linnavalitsussoovib
rajada Jaanikiriku ja Ingeri
maja vahelisele alale püsipeenra ning plaani elluviimiseksoodatakse linlasteaedadest ülejäävaid taimi.
Kui seni on vanalinnas
paikneval rohealal ilutsenud
suvelilled, siis nüüd on need
plaanis vahetadapüsivamate
taimede vastu. Linnavalitsuse haljastuse spetsialisti Age
Alase sõnul asub osaühing
Floreas Viljandi peenart rajamamai esimeselpoolel.
«Praegu ootame, etkodanikud, kellel on aias püsitaimi, mis tuleb eemaldada,

kuid mida ära visata ei raatsita, annaksidendast teada,»
ütles Alas. Tema sõnul peaksid haljastajad teadma, milliste taimedega arvestada,
sest nii on võimalik peenar
enne tööde algust valmiskujundada.
Haljastusspetsialisti sõnul ei põlata ära ühtegi taime, kuid tähtis on, et need
oleksid vastupidavad. «Eelistame taimi, mis peavad meie
kliimas hästi vastu ja mida on
lihtne hooldada.»
Oma taimedest saab teada anda Viljandi linnavalitsusse. (Sakala)
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Eestis algas
tuleohtlik aeg
Päästeameti peadirektor kuulutas tänasest
kogu Eestis välja tuleohtliku aja, sest viimase paari nädala jooksul on päästjatel tulnud kustutada ligi 600
maastikupõlengut.
Päästeameti peadirektori
käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks Eesti territooriumil 4. aprill. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld
teha ainultselleksettenähtud
kohtades. Metsas liikujatel
soovitatakselõket põletada ja
grillida riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohtades.
Eesti meteoroloogia ja
hüdroloogia instituudi tuleohu kaardi järgi on praegu

Eestis enamasti suur tuleoht.
Nädalavahetuseks ennustatakse vihma-ja lörtsisadu
ning siis taandub tuleoht
prognoosi kohaselt väikseks
või lausaolematuks.
Metsas, maastikul ja koduaias lõket põletades tuleb
järgida tuleohutusnõudeid.
Tuld võib teha vaid vaikse
tuulega ja tähelepanelikult
jälgida, et sädemed ei lenpõlevmaterjalidele.
daks

Lahtist tuld ei tohi jättakunagi järelevalveta, vaid tuleb
sel lasta lõpuni põleda, kustutada veega võisummutada
näiteks liivaga. Igasugune kulupõletamine on Eestisaasta
läbi keelatud.
Sel aastal on päästjad
kustutanud juba 597 maastikutulekahju, Viljandimaal on
neid olnud üle 20. (Sakala)

Vargad viisid garaažist

Esmaspäevast alates Viljandis Tallinna tänavalt Kauba tänavale ei pääse, sest seal algab remont. Vanalinna ärikvartalis tegutsevad ettevõtjad on
ELMO RIIG
linnajuhtide peale pahased, et tänava sulgemisest anti teada vaid napp nädal varem.
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Linn näitas graafikut
nädal enne töö algust
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi vanalinnas tegutsevad ettevõtjad on hämmingus, et linnajuhid
teatasid neile kahe tähtsa tänava remondi algusest vaid nädal varem
ega jätnud aega ehituseks ettevalmistusi teha.
«Minapean nüüdkahe nädala
jooksul leidma uue koha oma
krundil olevatele küttepuudele ja ehitama värava pääsuks
Kauba tänavale,» ütles Viljandimaatuletõrjeühingu juhatuse esimeesToomas Henk.
Kui oleks paar kuud tagasi
teada olnud, et töö algab 7. aprillil, oleks Henk oma sõnul
saanudpuud ümber laotud ja
värava ehitatud palju odavamalt kui nüüd kiirustades.
«Pean neli-viis inimest palkama, et asjad enne ehitust tehtud saaksid,» lisas ta.
Kui Henk ettevalmistustööd tegemata jätaks, ei jääks
kümnel tuletõrjeühingu krundil tegutseval ettevõttel tõenäoliselt muud üle kui lahkuda, sest nad kaotaksid suvel
mõneks ajaks oma tegevuskohale juurdepääsu. Vähemaltei
saaks nad sellele ligi autoga.

Ettevalmistuseks
anti üks nädal
«Miks ei võinud linnavalitsus
ehituse alguse kohta teadaanda paar kuud varem?» küsis
Kauba tänaval asuva Kaminakeskuse poe omanik Hannes
Puu.
Tema oli oma sõnulkäinud
sügisest alates iga kuu majan-

dusametisküsimas, millal ehitus algab, kuid talle oli sealt
vastatud, et see pole veel selge.
Lõpuks luges ta ehituse algus-

kuupäeva
nädalatagusest
Sakalast.
Toomas Henk leidis, et lehes olnud infost piisas täiesti
tänavat läbisõidukskasutavale
linnakodanikule, kuid seal tegutseva ettevõtja seisukohalt
oli see äärmiselt napp.
Kauba ja Väike-Turu tänava vahel asuva GlasaknaEesti
ärijuht Erki Saarman tunnistas, et tema kuulis ehituse alguskuupäeva alles kolmapäeval, kui osales linnavalitsuses
peetud koosolekul. «Eks see
ole ka muidugi minu viga, et
ma ei uurinud infot avalikest
kanalitest,» tunnistasta.
Saarman ei ela Viljandis,
Sakalat ta iga päev ei loe ning
linnavalitsusekodulehte kogu
aeg ei jälgi.Linnajuhtidele tal
etteheiteid pole. «Suhtlemine
on Viljandis täpselt samasugune nagu teistes linnades. Mingitpersonaalset lähenemist ei

ole ningomavalitsus eeldab, et
ettevõtjad otsivadavalikest kanalitest ise infot,» rääkis Saarman.

Linnapea: minu siirad
vabandused
Viljandi linnapea Ando Kiviberg palus ettevõtjatelt vabandust ja tunnistas, et kindlasti
oleks saanud neid paremini informeerida.
«Mõnikordläheb nii, et paljude küsimustega korraga tegeldes ei jõuatähelepanu õigel

hetkel õigeleprobleemile fokuseerida,» nentis ta. «Teadsin ettevõtjatega kavandatud kohtumisest ning uskusin, et seal saavad kõik küsimused vastuse.
Pean tunnistama, et ei tajunud
probleemi nii teravalt. Minu
siiradvabandused selle eest.»
Kiviberg viitas kolmapäevalolnud kohtumisele, kus linnavalitsuse ametnikud ja ehitajad selgitasid kokku kutsutud
ettevõtjatele ja ümbruskonna
elanikele kavandatava töö

Ettevõtjad prognoosivad
käibe kahanemist
Vähemalt 15 aastat Kauba ja
Väike-Turu tänava ääres tegutsenud akna-ja uksekeskuse
omaniku esindaja hinnangul väheneb kaupluse käive tee-ehituse ajal 40 protsenti.
«Selline on olnud meie
praktika teistes linnades,» selgitas Glasakna kaubamärgi Eesti ärijuht Erki Saarman.
Kui ehitaja järgib täpselt
kolmapäeval tutvustatud töögraafikut, asub Glasakna esindus Saarmani arvates ka edaspi-

di samas kohas. «Kõige rohkem
kardan ma aga, et maa alt tuleb
välja midagi, mida arheoloogid
tahavad uurida. Sellisel juhul on
üsna kindel, et meil tuleb sealt
ära kolida,» sõnas ärijuht.
Ka Kaminakeskuse juht
Hannes Puu eeldas, et sel suvel
peab ta arvestama märkimis-

väärse käibelangusega, sest

kliendid ei pääse autoga enam
kaupluse juurde. Senisest asukohast ei plaani ta lahkuda.

graafikut ning vastasid küsimustele.
Toomas Henk tunnistas
paar tundi pärast koosoleku
lõppu, et kui tal tõusideelmise
nädala lõpus ehituse alguskuupäeva lugedes ärritusest juuksed püsti, siis koosolekul vajusid need jälle tagasi. «Aga miks
ei võinuks see koosolek olla jubakuu aega varem?» küsis ta.
Kivibergi sõnul käis viimase hetkeni arutelu teemal, kas
kattanimetatud tänavadpärast
remonti munakividega või mõne muu kattega. «Seetõttu ei
julgenud ametnikud öelda,
millalehitus täpselt algab, ega
saanud graafikut arutada,» selgitaslinnapea.
Henk leidis, et enne ehitust
eiolekõik muredveel lahendatud, sest pole selge, kuidaskorraldadaremondi ajal prügivedu. Hengil onkinnistu Sepa tänaval, mismulluoli samasugusesremondis, ning ta ei taha sugugi, et korduks eelmise aasta
stsenaarium, kui prügivedaja
EestiKeskkonnateenused saatis tühisõiduarveid, sest ei pääsenudremonditavale tänavale.
«Minaei saa aga 400-liitrist
konteinerithoovi pealt kuhugi
mujale vedada,» ütles ta, kõneldes tuletõrjeühingu hoovil
olevast prügimahutist.
Ando Kivibergi sõnulon esmaspäevast remonti minevate
tänavate ääres tegutsevate ettevõtjategakavas vähemaltüks
kord veelkohtuda ning linnapea oli veendunud, et kui mõniprobleem on jäänudselgeks
rääkimata, siis seda lähiajal tehakse.
«Palun linnakodanikelt
mõistvat suhtumist, sest iga remondiga kaasnevad lühiajalised ebamugavused,» pöördus
linnapea viljandlaste poole.

kalastustarbed ja tööriistad
Teisipäeva hommikul avastati Mõisakülas sissemurdmine
Riia tänava garaaži.
Vargad olid endaga viinud
Husqvarna mootorsae, segukanistri, tööriistakasti, kalas-

tustarvete kasti ja kaks õnge.
Sisse murti ka hoovilseisvasse sõiduautosseAudi ja üritatisellestkütust varastada.
Vargusega tekitatudkahju on selgitamisel. (Sakala)

Jalgrattast jäi alles esiratas
Teisipäeval varastati Viljandis Jakobsoni tänavalt halli
värvi jalgratas Trek. Sellest
jäimaha vaid esiratas, misoli
lukuga rattahoidja külge kinni pandud.

Politsei teatel varastati
hoidlasse lukustatud jalgratas Kesklinna kooli hoovil
asuva tehnoloogiamaja eest.
Tekitatudkahju on selgitamisel. (Sakala)

Tee-ehitus algas puude
mahavõtmisega
Siim Piirak

ohutuse pärast ja Vaalmäe

siim.piirak@ajaleht.ee

rõhutas, et see kestab veel

Teisipäevast saadik on töömehed Heimtalit Viljandiga
ühendaval teelõigul puid langetanud, sest maanteeamet

on otsustanud sellekõvakat-

te alla panna.

Saetöid tegeva osaühingu
SimatronMetsamajandus juhi Tarmo Vaalmäe sõnul on
aasta lõpul valmivate tööde
tulemuseks ilus jaohutu teelõik. «See on riigimaantee
laiendamine ja me lihtsalt
alustasime puude mahavõtmisest.»
Sel nädalal on tee kella
8–17 suletud olnud ainult

vaid täna õhtuni. Eile askeldasid saemehed viinaköögi
lähistel.
«Tegemist on alleseeltöödega,» ütles maanteeameti
Viljandi esinduse peaspetsialist Reet Ortus.Esimeses etapis, mis peaks valmis saama
tänavu oktoobriks, tehakse
teed veidi sirgemaks ja laiemaks. Ortus avaldas lootust,
et juba järgmiseaasta sügisel
võibHeimtalist linnasõita asfaltkattega teed mööda.
«Lootust on,et üks teejupike saab taaskorda,» märkis
Ortus. «Looduskaunis koht
saab veelkaunimaks.»
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Heimtalit ja Viljandit ühendaval teelõigul käivadraietööd täna õhtuni.
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Kui paljude muude
kulude üle saavad
kohaliku võimu esindajad
eelarvet koostades
otsustada oma poliitiliste
eelistuste järgi, siis
laenumaksed tuleb neil
tasuda pikema jututa.
Viljandi valla laenukoormaleannab veel pikka

ELMO RIIG

aega kõvasti kaalu 2008.
aastal spordihooneja
raamatukoguna taastatud
Heimtali mõisa ringtall.

RAHVA RAHA

Rõngasvalla esimene eelarve
on üleminekuaasta nägu
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Eelmisel sügisel nelja
omavalitsuse ühinemisel moodustunud Viljandi valla ajaloo esimene
eelarve pakub võimalust
parandada teid ja remontida haridusasutusi, kuid
keskendub paljuski liitumisest tingitud hädatarvilikele toimingutele.
Märtsis volikogu heakskiidu
pälvinud eelarve kogumaht on
9 346 500 eurot. Vallavalitsuse
finantsosakonna juhataja Tiina Jaksi tunnistas, et summa
jagamine eri valdkondade vahel tugines sedapuhku veel
suuresti oletustele, sest uue
omavalitsuse juhtimise paikaloksumine nõuab oma aja.
«Esimene aasta peab näitama,
kuidas meil miski toimib.See-

ga on üsna tõenäoline, et päris
palju kirjapandut tulebümber
mängida,» sõnas ta.

Eeltöö euroraha saamiseks
VallavanemEneSaarrääkis, et
2014. aasta on Viljandi vallale
mitmes mõttes ettevalmistuste
jakohanemise aasta. Esiteks tulebühtlustadavalla hallatavate
asutuste töökorraldus. Teiseks
avanevad järgmisel aastal Euroopa Liidufondide rahakambrid ning neist oma osa saamiseks tulebettevalmistusiteha.
Rääkides varem neljaks
omavalitsuseks jagunenud valla eluolu ühtlustamisest, tõi
Saar näiteks lasteaiatöötajate
palgad, mis viiakse igal pool samale tasemele. «Loomulikult
ei tähenda see kellegi töötasu
kahanemist, vaid senimadalamat palka saanute sissetuleku
suurenemist. Näiteks hakkavad kõigi lasteaedade abiõpetajad saama 500 jaõpetajad 670
eurot,»selgitas ta.

Seejuures lubas Saar, et
lasteaiaõpetajate palkade teemat pole kavas ka järgmistel

aastatel sahtlisse torgata, sest
plaanis on viianeed võrreldavale tasemele riigi kukrust tasu saavate koolide õpetajate
palkadega.

Mitu kilomeetrit kruusa
Et valdade ühinemisleping tõstab esile teid ja tänavaid, kulub eelarvest üks suuremaid
tükke 524 630 eurot just sellele valdkonnale.Lisaks aukude lappimisele ja väiksemate
teejuppide tolmuvabaks muutmisele kavandatakse paari
suuremat tööd.Näiteks veetakse uus kruusakiht Pärilt sirgjoones Viljandi piirini viivale
kolmekilomeetrisele teele.Sama tahetakse teha kaarekujuliselt Vardja küla läbival paarikilomeetrisel teel.
Tulevikku silmas pidades
antakse projekteerimisse Viiratsi lähedal kulgev Iva tee,
–

–

millest peab vallavalitsuse
unistuse kohaselt saama õitsva
ettevõtluspiirkonna tuiksoon.
Haridusasutuste remontimiseks ja arendamiseks on ette nähtud 130000 eurot. Lisaks
Ramsile uue lasteaia projekteerimiselesaadetakse töömehed näiteks Viiratsi lasteaiakooli juurde, kus ootab parandamist vundament. Oma summa on ette nähtudSaarepeedi
kooli keldrisse tööõpetuse
klassi projekteerimiseks ja sisustamiseks.

Uued arvutid ja huviharidus
Lähiajal on plaanis võtta kasutusrendile 83 arvutit. Nii saavad
uue sisu Kalmetu, Viiratsi,
Holstre ja Paistu kooli arvutiklassid. Samuti vahetataksevälja osa ametniketööarvutitest.
Saarepeedil maetakse ligi
90 000 eurot piltlikult öeldes
maa sisse, sest lõpetamist
ootab sealsete veetorude rekonstrueerimine.

Heimtali ringhoone
neelab üüratu summa
Viljandi vald maksab sel aastal
laene ja järelmakse koos intressidega tagasi 560 000 euro

väärtuses.
Ülekaalukalt kõige kulukam
laenuobjekt on mõne aasta eest
Heimtali mõisa ringtalli müüride vahele rajatud spordihooneraamatukogu, mille eest peab
Viljandi vald Riigi Kinnisvara
aktsiaseltsile tegema igakuiseid

Paistu sotsiaalkeskus 37 500 ja
Viiratsi lasteaed 36 000 eurot
tagasimakset.
«Ringhoone on meile tõepoolest väga suur koorem, aga
kui Pärsti vallavolikogu omal
ajal sellise otsuse vastu võttis,

siis on meie asi seda nüüd aktsepteerida. Samal ajal tuleb
muidugi öelda, et endise Pärsti
valla territooriumil on korda te-

makseid 2028. aastani. Tänavu
neelab ringhoone 240 000 eurot. Samal ajal nõuab näiteks
Kalmetu uus koolimaja 48 000,

gemata avalikke asutusi, mille
tuleviku üle tuleb aru pidada,»
kommenteeris vallavanemEne
Saar. (Sakala)

Külakogukondade tegevusja
projektide
toetusteks
omaosalusteks on ette nähtud
33 000 eurot.
Väga suure summa, ligi
600 000 eurot maksab Viljandi
vald tänavu Viljandi linnale,

katmaks oma laste huvihariduse kulusid. «See näitab, kui tihedas partnerluses me omavahel oleme,» sõnas Saar ning leidisselle valguses, etkahe omavalitsuse liitumine kaugemas
tulevikusoleks loogiline.

Abja-Paluoja sportimisvõimalusi kasutavad naabrid ja laagrid
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Abja valla eelarves võtab
suure osa investeeringutest endale gümnaasium, kuid samas on see
ka üks suuremaid tulutoojaid.
259 700 euro suurusest tulust,
midavald kaupade ja teenuste
müügist loodab saada, moodustab 45 protsenti haridusasutuste majandustegevuse oma. Abja vallavanemaPeeter Rahneli sõnul toob oma osa tuludesse vast valminud ujula ja kindlasti mängib rolli kogu gümnaasiumi spordipool.

Suur kulutus toob tulu
Ujulas on hakanud käima ka
lätlased. Nad sõidavad AbjaPaluojale õhtutiPenuja kaudu.
«Ei ole päeva, mil lätlasi

siin pole,» kinnitas vallavanem
ja rääkis, et ujulas on proovitud viisakalt uurida, kust kandist nad tulevad. Suurem osa
saabub Naukšenist, aga on ka
ruhjalasi. «Ükskord, kui läksin
oma õhtust ujumist tegema, nägin isegi kahtLäti numbrimärgiga autot ja üht väikebussi
parklas seismas,» lausus Rahnel.
Spordirajatiste eest saadavat tulu aitavad kasvatada ka
need, kes on end suveks AbjaPaluojale sportima või niisama laagrisse planeerinud.
«Proovime neile seda kõike
pakkuda tervikliku teenusena
janad soovivadki meilkasutada kogu koolikompleksi koos
spordi-ja jõusaali, sauna, ujula ja õpilaskoduga,» rääkis
Rahnel.
Grupid uurivad, kas neil on
võimalik ujulat kasutada, jasageli on nad jaatava vastuse saanud. «Kõigi eeldustekohaselt
paneme ujula kinni poolteiseks või kaheks kuuks suvel, et
-

töötajad saaksid oma puhkused välja võtta,» laususRahnel.
Spordiosa täienemisega on nimelt gümnaasiumisse loodud
kolm uut töökohta.

Raha läheb palgaks
Valla eelarvest palka saavaid
inimesiootab nagu mullugi ees
töötasu tõus. «See ei puuduta
ainult vallamaja töötajaid,vaid
kõiki, kes vallaltpalka saavad,»
rõhutas Peeter Rahnel. Palgatõusu võivad oodata näiteks
lasteaia, raamatukogu ja kultuurimaja töötajad ning see
osa kooli personalist, kes pole
haridusministeeriumipalganimekirjas.
Rõhku pannakse ka aastaringsele teehooldusele ning
mitmel lõigulparandatakse tänavavalgustust. Investeeritakse Abja-Paluoja perearstikeskusesse, raamatukogusse ja
seltsitegevusse.
Gümnaasiumilekulub umbes 22 000 eurot. Selles sum-

mas on peale spordivõimalus-

te arendamise näiteks paari
õppekabineti uue sisustuse
maksumus. «Oleme mitmes
klassiruumis teinud täieliku
remondi ja vahetamenüüd mõnel sisustuse täiesti välja,» lausus vallavanem.
Abja-Paluoja lasteaed saab
uue saalipõranda ja sealtehakse muid värskendustöid. «Selle tarbeks kirjutasime projekti
ja valla osa ei tule väga suur,
see jääb alla 4000 euro,» märkis Rahnel.
Abja valla tänavuse eelarve tuludulatuvad 2 120427 euroni ja kulude suurus on 2 049
868 eurot. Investeerimistegevuseks on kavandatud 72 834 eurot ningfinantseerimistegevust
ette nähtud pole.
Suuremad tulud laekuvad
maksutuludest: füüsilise isiku
tulumaksust 897 000 ja maamaksust 116000 eurot. Veel on
märkimisväärseid sissetulekuid oodata tegevuskulude toetusteks tasandusfondist.

MARKO SAARM

Abja gümnaasiumi spordiosa arendamiseks on vald teinud suuri kul t snii g äsjavalminud ukjolas spordi-jaõusa lin g õpilaskoduga peaks vallaeelarvesse ka suuremat tulu tooma hakkama.

Suuremate kuludena on
eelarves kirjas muud tegevuskulud ning personali-ja majandamiskulud. Samuti kulub ra-

ha võla teenindamiseks, mis
teeb laenude intressikuludelt
ja arvelduskrediidilt 34 400

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

TEATER
Viljandi Ugalas on täna kell 19
«Y-generatsioon». Vaksali tänav
7, tel 433 0777.

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

KINO
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 18 draamat «Philomena» ja kell 20 Eesti draamat
«Risttuules». Riia maantee 52d,
Viljandi. Tel 435 4845.

Karksi vallakultuurikeskuses on
5. aprillil kell 11 Mulgi oma ülikuul. Viljandi mnt 1,KarksiNuia.
Kaja klubi pärastlõuna algab 5.
aprillil kell 15 Eha tänav 4 Viljandis. Külla tuleb meesansam-

bel Tänassilma Mehed. Info tel
5340 2035.

Epilepsia ühing saabkokku 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.
Vanaisade klubi koosviibimine
on 8. aprillil kell 13
Eha tänav 4 Viljandis.
Karksi vallakultuurikeskuses on
10. aprillil kell 11 tsirkus. Pilet
2 eurot. Viljandi mnt 1,KarksiNuia.
Saarepeedi rahvamajas leiab
aset hooaja viimane tubane pidu 11. aprillil kell 20. Tantsuõhtu ansambliga Raen Väikene.

Sakala keskuses näidatakse 5.
aprillil kell 12 Taani filmi «Makaak Marco». 9. aprillil kell 11
ja 19 linastub draama «Philomena». Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

Kõpu spordihoones on 12. april-

ÜRITUSED

Müüjate eelregistreerimine piret.jyrna@gmail.com. Kell 21 on

Paistu rahvamajas algab 5. aprillil kell 11 Viljandimaa rahvakunstipäev. Külla tulevad käsitöömeistrid 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.

Info ja laudade tellimine telefonil 523 4605.

lil kella 11–14 kevadine moeturg. Kui pead lugu taaskasutusest, siis tule ostma ja müüma.

retroklubiõhtu «Kosmonautikapidu». Kosmosesse lennutab DJ
Martineero. Avatud on puhvet.
Pääse 5 eurot. Laudade broneerimine tel 512 7678. Oma alkoholiga sisse ei pääse.
Centrumi kaubanduskeskuses
peetakse laupäeval, 12. aprillil

kevadist käsitöölaata. Kell 9–17
laotavad Centrumi kahel korrusel oma kauba lahti parimad kä-

ne) lapsepõlveteemalisi

sitöömeistrid Viljandist ja kaugemalt. Laata korraldab Bonifatiuse gild. Tallinna tänav 24.

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.

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.

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

NÄITUSED
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-

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.
Tarvastu raamatukogu näitusesaalis saabkuni 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 (Valgeve-

Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm».Tallinna tänav 41, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi vallakultuurikeskuses on
Karksi vallakunstnike tööde kevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid». Neid saab vaadatakuu lõpuni. Esimese korruse fuajees on 6. aprillini üleval
Remo Savisaare fotonäitus
«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
Ambrus, Arbo, Arp ja Arpo.

SUUR VALIK MÖÖBLIT.

KAKS

KOHVIRINGI
ÜMBER

SOOMAA

Tule ja tutvu! Hinnad soodsad.
JÄRELMAKSU VÕIMALUS!
TÜRIL Tehnika 8
telefon 384 8576

MEIE KAUPLUSED:
VILJANDIS Riia mnt 52
telefon 433 6029

RAPLAS Piiri 5A
telefon 489 4453

ABJA-PALUOJAS Tiigi 1
telefon 436 0158
VALGAS Vabaduse 2/4
telefon 767 0173, E-R 9-18, L 9-15

PÕLVAS Jaama 69D
telefon 799 1489
JÕGEVAMAAL Pauastveres
telefon 775 1310

Viljandis kantakse
ette populaarne
suurteos
13. aprillil kõlab Viljandi Jaani kirikus
kuulsa inglise nüüdishelilooja Karl Jenkinsi
suurteos «Adiemus».
Kontsertettekandeks ühendavad oma hääled Pärnu tütarlastekooridElise ja PöialLiisi. Neid saadab Pärnu
muusikakooli õpetajatekammeransambel.
Ehkki on kiire laulupeoaasta ja osaletudrahvusvahelisel festivalil, onkaks neidudekoori võtnud ette põneva
ja töömahuka teose.
Üheksaosaline «Adiemus»
(«Songsof Sanctuary») on 1995.
aastal kirjutatud koorile, orkestrile ja solistidele. Albumeid selle salvestusega on
maailmasmüüdud miljoneid.

Karl William Pamp Jenkins on 1944. aastal Walesis
sündinud muusik ja helilooja. Jenkins on praegu üks kõige enam mängitud elavatest
heliloojatest maailmas.
Elise dirigendil Kai-Tõe
Ellermaalmõlkus juba paar
aastat mõttes «Adiemuse» ettekannekoos mõne teisekooriga. Võimalus tekkis sel hooajal, kui Pöial-Liisi dirigent
Annely Kuningas võttis vastu pakkumise ühendada jõud
ja moodustada ühiskoor
suurteose ettekandeks. Projektiga oli nõus ühinemaka
Pärnu muusikakooli õpetajate kammeransambel. Orkestriseaded tegi Tarmo Vallist.
Solistid on Elise koori lauljad.

Kontsert on tasuta. (Sakala)

Noored näitasid
«Meediamullil»
võrdseid teadmisi
Eile Viljandi gümnaasiumi aulas olnud ajakirjandusteemalisel
mälumängul «Meediamull» tegid sama kooli õpilased küll puhta töö, kuid esikolmiku
järjestamiseks tuli ära
kasutada kõik kolm lisaküsimust.
Pärast 27 küsimust oli selge,
et tänavu on «Meediamulli»
Viljandimaa parim 29 punkti kogunud Viljandi gümnaasiumi neljas võistkondkoosseisus Eleriin Lõssov, AnneLiis Taim, AnuKorsar, Liina
Koppelman, Kevin Tsopp ja
AssoKivilaan. Nendeedu sama kooli esimese võistkonna
vahel oli aga vaid pool punkti. Pronksisele kohale platseerunud Viljandi gümnaasiumi teinevõistkond jäi võit-

jatestpoolteise punktikaugusele.
Lisaks Viljandi gümnaasiumile osalesidmõõduvõtul
kuueliikmelised võistkonnad
Kitzbergi, Tarvastu ja Abja
gümnaasiumist.
Muu hulgas tuli helisalvestist kuulates ära tundaharidusminister Jevgeni Ossinovski hääl, teada, milline
Eesti poliitik peitub lühendi
RÜE taga ja mis asi on antiskimmer, ning tunda pildilt
ära mõni kunagine kuulus
Eesti laulja.
Gümnasistidelemõeldud
«Meediamulli» korraldatakse üheksandat aastat. Kui varem on olnudmitumaakondlikku vooru ning pärast on
läinud
viljandimaalased
mõõtu võtma Järva-ja Pärnumaa paremate võistkondadega, siis tänavu piirdus võistlusühe maakonnasisese vooruga. (Sakala)

RGERID SAIAKESED
HAMBUJUJ

ÄÄTIS

Meie ettevõtjate ja seltside üritus
KAKS KOHVIRINGI ÜMBER SOOMAA

OLEME
TAASUD!
AVATUD!

toimub 19. aprillil 2014 aastal.
Kohviring külastuseks avatud algusega kell 12.00 kuni 16.00.
Lisainfo ja osalejate nimekiri Rohelise Jõemaa Koostöökogu
kodulehelüljel www.joemaa.ee

Aprillis kl 10–18
alates maist kl 10–20
.

«Meediamulli» Viljandimaa parimaks osutus Viljandi gümnaasimiu neljas võistkond.MARKO SAARM

KUULUTUSED
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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

Kalev Mõttus
juhataja
Tel 5389 1200
katustex@hot.ee

Tootsi Turvas ostab:
kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

ALKOHOL
JOOGID
TEHASE
POOD

Lossi 18 I Tel 435 9969 I www.arcovara.ee/viljandi

-

Korterid

Müüa hubane 3-toaline korter
kesklinnas renoveeritud majas.
II korrus. Avatud köögiga elutuba,
2 magamistuba. WC ja vannituba
eraldi (põrandaküte). Turvauks,
puitalumiiniumaknad. Radiaatoritel
paigaldatud soojaregulaatorid
(makstakse kulutatud soojuse

Viljandi,
Piiri 2

OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

Katuseehitus-ja remonditööd.
Fassaadid ja üldehitus. Tel
5387 7119.

KINNISVARA
Ostan korteri. Tel 5695 9744.
Ostan suvila või maja maale. Tel
5456 6529.

Katuse-, fassaadi-ja üldehitustööd. Tel 5352 9476,
www.artellehitus.ee.

Ostan krundi või maja Viljandis.
Tel 5656 8226.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Soovin üürida 1–2-toal korteri.
Tel 5695 6422.

Pakume metsamaterjali saagimise teenust. Lauad, prussid, talad
jne. Tel 5351 3876.

SÕIDUKID

Saksa takso 1316.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

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

Viljapuude lõikus ja haljastustööd.

Info tel 524 8010, 504 9159.

TEENUSED

VMK Ehitus teeb fassaadi-ja
üldehitustöid. Tel 5373 5524.

Akumulatsioonipaakide tootmine, pelletkatlad, küttesüstee-

mid. Tel 5553 9162, www.soo-

TÖÖ

japood.ee.

Bussid soodsalt (8–55 kohta).
Tel 504 4315.

AS ACROPOLIS
EHITAB JA REMONDIB
KRUUSATEID JA TRUUPE
NING MÜÜB
Ostan suvila või maja maale.
Ostan

krundi

Tel

5656

Soovin

Tel

või

1-2-toal

korteri.

6422.
SÕIDUKID

,

.

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

Lahkus meie kallis tütar,õde, tädi ja vanatädi

EVE AUKSMANN

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama kutsuti sind.

1. III 1971 2. IV 2014

Lahkus igavikuteele meie kallis
ema, ämm, vanaema ja vanavanaema

Leinavad ema, õde ja vend

LINDA SAAREPERA

–

peredega.

Ärasaatmine laupäeval, 5. aprillil
kell 15 Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

Siiras kaastunne Ene-Lyale kalli

õe
EVE AUKSMANNI
kaotuse puhul.
Line-tantsijad

Mälestame

EVE AUKSMANNI
Südamlik kaastunne lähedastele.

Ivar perega ja Imbi

13. IV 1930 – 1. IV 2014

Linnu talu müüb Hy-Line tõugu
pruune ja valgeid munemist alustanud noorkanu 7 /tk (ettetellimisel tel 503 1485, 501 7500)
ning aasta munenud kanu 4 /tk
pühap, 6. apr järgmistes bussipeatustes: (tel 5397 3644) Mustla kl 8, Viljandi turg 8.30, SuureJaani 9.15 Kaansoo 9.45, Olustvere 13.30, Kolga-Jaani 14.20;
(tel 5559 4530) Abja-Paluoja
15.10,Karksi-Nuia 15.40.
PÕLTSAMAAL,TARTUS
JA
PÄRNUS

Nii vaikseks kõik on jäänud...
Lahkus kallis ema ja vanaema
LINDA TORRIM
1. IV 1945 – 1. IV 2014
Leinab tütar perega.
Urni sängitamine juulikuus.
Kallid Karmen ja Kertu!
Sügav kaastunne teile kalli vanaisa
MIHKEL KOORITSA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Pappa Pizzast,
Aire ja Piia

Müüa 2-toaline II korruse korter.
Üp 45,5 m², läbi maja planeering,
toad eraldi. WC ja vannituba eraldi,
soe vesi tsentraalselt. Rõdu.
Hind 23 000 €.
Aime Opermann, 527 5985

OST

MÜÜK

Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.

Tel 5637 3783.

Küttepuud. Tel 5345 2279.

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse jakaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Südamlik kaastunne klassijuhatajale kalli ema

ELFRIIDE REILSONI
surma puhul.

Müüa korralik majaosa
Peetrimõisas.
II korrus, 4 tuba, köök, WC, esik.
Suur rõdu. Eraldi sissepääs.
Garaaž. Eluruumid 80,9 m²,
lisaks garaaž ja osa keldrist.
Hind 59 000 €.
Aime Opermann, 527 5985

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.

Ostan käibemaksukohustusliku
firma. Tel 5800 9939.

,

Müüa 4-toaline majaosa
kesklinnas.
Läbi kahe korruse, üp 78,9 m².
Hind 69 000 €.
Elle Toomsalu,
614 4642, 518 7798

Suure-Jaani küttekontor müüb
lõhutud küttepuid: lepp 50 ja 30
cm, vedu. Tel 5685 9290.

Müüa emane kaukaasia koera
kutsikas, sünd 11. jaan. Vaktsineeritud ja kiibistatud. Vanemad
puhtatõulised. Hind 550
dokumentideta. Tel 5397 2245.

Majad

Ostan merevaiku (ka kaelakeesid, prosse). Tel 5801 7103,
+371 2718 7414.

Müüa maja Viljandi järve äärses
piirkonnas Tartu tänaval.
Kinnistu 1645m². Palkmaja,
üp 135 m², 2 korrust, 6 tuba.
Võimalik välja ehitada u 3 korterit.

Hind 48 500 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.
Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

Müüa väike ja ökonoomne maja
Peetrimõisas.
Üp 137 m², krunt 666 m².
Hind 170000 €.
Elle Toomsalu,
614 4642, 518 7798

TEADE
OÜ Ramsi VK teatab, et alates

1. maist 2014 kehtivad Tarvastu
valla Mustla aleviku, Soe, Suislepa ja Kärstna küla ühisveevärgi piirkonnas uued vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnad: 1) tasu võetud vee eest 1,27 /m³
20% käibemaksuga 2) tasu reovee kanaliseerimise eest 1,53
/m³ 20% käibemaksuga.

Müüa maja Viljandi järve äärses
piirkonnas Luha tänaval.
Krunt 862 m², 4 tuba, köök, veran-

da, kelder. Kõrvalhoone-saun, kuur.

Aiaga piiritletud.

Hind 58 000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Suvilad

LEITUD

Müüa suvila Päidres.
Krunt 954 m², 3 tuba, köök

Viljandi Metsakalmistu parklast
KNG 46. lend

Südamlik kaastunne omastele

LIDIA PESKOVA
kaotuse puhul.

Sügavas leinas tütar perega

–

Majaosad

Küttepuud (mänd). Tel 501 7944.

Ostan palke ja paberipuid. Metsa ülestöötamine ja vedu. Tasu
kohe. Tel 550 2657.

T-L 10:00 13:00

LOOMAD

Müüa turbaga hobusesõnnikut,
30 l kott 1euro. Tel 5590 9263.

METSAMATERJAL

Pood on nüüd avatud
ka laupäeviti!

Ostan tamme-ja saarepalke. Tel
550 2657.

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

Carstopis

Müüa 3-toaline rõdugakorter
Ramsil.
III korrus, pakettaknad, turvauks,
köögimööbel ja -tehnika. Toimiv
ühistu.
Hind 16 800 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

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

PÕLLUNDUS

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

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

?

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Viljandis.

8226.

üürida

5695

maja

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

Valma Saeveski OÜ võtab tööle
professionaalsed juhid harvester
Valmet 941-le, forvarder Valmet
860-le ja metsaveoautole. Töö
on Rootsis. Tel 527 8119.

Tel

6529.

5456

Grand Hotel Viljandi võtab tööle
administraatori. CV ja sooviavaldus saata e-posti aadressile krista@ghv.ee. Tel 5383 8322.

€.

PARIMAD
HINNAD!

PÕLTSAMAAL, TARTUS JAPÄRNUS

RAUDTEE 3, VILJANDI, tel 434 9388
www.kasutatudrehvid.ee

eest). Hind 49 000
Ave-Maria Mändmets, 5308 3363

Sveta, Raja, Zoja, Aire,
Tanja, Maire ja Aino
Südamlik kaastunne Malvele tütre, Rainerile abikaasa, Richardile ja
Christopherile kalli ema

IMBI LUSTI
kaotuse puhul.
Naabrinaine Vilma
Mälestame kallist tädipoega
VAMBOLA NURMET

Avaldame siirast kaastunnet Helgile ja kõigile lähedastele.

Olev, Vaike, Leida ja Virve

leitud
abielusõrmus.
5332 8746.

(soojamüüriga puupliit), saun, WC.
Kamin, osaline kelder. Oma kaev,
viljakandev aed.
Hind 16000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Tel

TÄNUAVALDUS
Täname kõiki armsaid sõpru ja
tuttavaid, kes olid toeks meie
kalli Hellar Luige ärasaatmisel.
Lesk ja pojad peredega.

Müüa suvila Mähma külas.
Kinnistu 1200m². 2 tuba, köök,
WC, saun, kelder, terrass. Kamin
ja puupliit. Viljakandev aed, kasvuhoone. Jõeni u 100m.
Hind 29 000 €.
Ave-Maria Mändmets, 53083363

Mälestame tädipoega
AIMUR JOANDIT
Kaastunne omastele.
Jaan perega

Mälestame head klassivenda
TOOMAS ABELIT

Avaldame kaastunnet omastele.
Nuia keskkooli 9. lend ja
klassijuhatajad

Eesti kinnisvara

nõustamiskeskus

6 200 300

8 Sakala

4. aprill 2014

26:34

SPORT

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

Eesti meeste käsipallikoondis pidas
kolmapäeval Kalevi spordihallis Šveitsiga 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste valikkohtumise ja kaotas 26:34.
Eestlaste suurim väravakütt oli Dener
Jaanimaa kuue tabamusega. Käe sai
valgeks ka viljandlane Kristo Voika.

TULEKUL
KORVPALL.Hommekell 12
peavad Viljandi spordihoones maakonna meistrivõistluste põhiturniiri teiseringi kohtumise Spordikool ja
Kord Nädalas / Epox.ee.
Kell 13.20on sealsamaskolmandatkohta selgitava vastasseisu avamängus väljakul Anttila jaKolga-Jaani.
Kell 15lähevadkahe võidunipeetava finaalseeria avakohtumises vastamisi AP
Mets ja Mõisaküla.
Pühapäeval leiab Viljandi spordihoones aset
veelkaks maakonna meistrivõistluste põhiturniiri
mängu: kell 12 on väljakul
Paistu ja Kord Nädalas /
Epox.ee ning kell 13.20
Kärstna ja Spordikool.
JALGPALL.Hommekell 14
on Viljandi kunstmuruväljakulEesti meistrivõistluste kolmanda liiga avavoorus vastamisi SK Tääksi ja
FC Tartu.
MALE. Homme kell 11 peetakse Viljandi spordihoone

teisel korrusel maakonna
kiirmale meistrivõistlusi.
REKETLON. Hommekell 10
algab Tääksi kooli spordisaalis kolmas Suure-Jaani
vallaturniir.
SULGPALL. Pühapäeval
kell 10algavad Suure-Jaani
spordihoones kuuendat
korda peetavad Suure-Jaani gümnaasiumi laste ja
noorte lahtised meistrivõistlused.

Merilin
Salben
tunnistati
kuu parimaks
võrkpalluriks
Eesti meistrivõistlustel ja
Balti liigas osalevate võrkpallinaiskondade treenerid
otsustasidmärtsi parimaks
naismängijaks validaKohilaklubi viljandlannast diagonaalründaja MerilinSalbeni.
Läinud kuul asetleidnud Balti liiga mängudes
kogus Salben 117 punkti,
näidates seejuures kasutegurit +63. Kõigis märtsis
peetud kohtumistes kokku
lõi Merilin Salben 18 ässpallingut jakogus 11 punkti blokist, tema rünnakuefektiivsuseks kujunes 33
protsenti. (Sakala)

Merilin Salben

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

a

a

Pärast mitmeaastast vaheaega taas Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel kaasategev naiskond Sakala / Bed Factory Sweden jõudis poolfinaali.
ELMO RIIG
Pildil on võistkonna mängiv treener Julia Kirpu.

LAUATENNIS

Sakala võistkonnad
hoiavad endiselt
medalimõttest kinni
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Kuigi Viljandi lauatenniseklubi mees-ja naiskonnal ei õnnestunud Eesti võistkondlike meistrivõistluste viimastes voorudes võidulisa teenida,
said mõlemad edasi finaali: naiskond oli pääsu
nelja sekka juba varem
kindlustanud ja meeskond jõudis sihile tänu
parajale õnneannusele.
Meeskonnad on Eestivõistkondlikelmeistrivõistlustel jaotatud
viide tugevusliigasse. Naiskondiosaleb seitse janemadvõistlevad ühes grupis. Möödunud
laupäeval lõppes kõigile kaheringiline põhiturniir.
Pärast mitmeaastast vaheaega taas mõõduvõtulkaasategevnaiskond Sakala / Bed Factory Sweden oli põhiturniiri
viimasel mängupäeval vastamisi kolme tugevamaga japidi
ka kõigi nende paremust tunnistama.
Võitja Narova ja teiseks tulnudTallinnaKalevi vastu jäid
Julia Kirpu juhendatavad viljandlannad mänguvõiduta,
kaks punkti suutsid nad võtta
Aseri spordiklubi esinduselt.
Klubi Sakala juht Peeter
Allikoja tõdes, et kindlat kaotust näitavad numbrid ei peegelda siiski päriselt kohtumiste kulgu. «Oli palju tasavägiseid ja võrdseid mänge, mis

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.

heal päeval oleks võinud ka
teistpidi lõppeda,» lausus ta.
Sakala / Bed Factory Sweden jätkab tiitlivõistlusi playoff’ringis koos nendesamade
naiskondadega, kellega ta viimasel võistluspäeval kohtus.
Tema vastane poolfinaalidega
jätkuval turniiril selgub mõne
aja pärast, sest mängujuhendi

kohaselt on põhiturniiri võitja
privileeg endale meelepärane
vastane valida.
«Minule teadaolevalt pole
põhiturniiri võitjad veelvalikut
teinud,» ütlesPeeter Allikoja.
Erinevalt naiskonnast sõltus Sakala kõrgliigameeskonna pääs play-off’i viimastest
mängudest. Selle ülesandega
sai ta hakkama suuresti tänu
konkurentidele.
«Meie päästeingliks osutus
Mustvee esindus, kes viimases
voorus Narova üle mängis ja
meid tema asemel nelja sekka
aitas,» selgitas Peeter Allikoja.
Nagu Viljandi naiskond, oli
ka meeskond viimasel mängupäeval vastamisi liiga liidritega. Võidule kõige lähemale
jõudis ta põhiturniiri parima,
Tallinna Kaleviga mängides.

Siiski tuli vastu võtta 3:4 kaotus. Maardu ja Pingpongi klubi
võistkonnalt said viljandlased
lüüa 1:4. «Eriti ebaõnnestunuks tuleb pidada matši Pingpongiga,» nentis Allikoja.
Kõigest hoolimata pole
poolfinaali jõudnud Sakala
meeskond medalimõtteid maha matnud ning Allikoja sõnul
onküpsemas plaan võistkonda
kaheks tiitlivõistluste viimaseks matšiks veidi tugevdada.

Suure-Jaani spordiklubi Lehola 2005 meeskond teenis teise liiga turni rilhõbemedali.ERAKOGU

Suure-Jaani klubi jõudis
teises liigas medalile
Võistkondlikel lauatennise
meistrivõistlustel jagub Viljandimaa esindusi kõigisse viide
meeste tugevusgruppi.
Esiliigas kaasategev lauatenniseklubi Sakala teine koosseis
võitis viimasel mängupäeval
Haibas kõik kolm vastast ning
säilitas viienda kohaga esiliiga
staatuse ka tulevaks aastaks.
Aste madalamal mänginud
Suure-Jaani spordiklubi Lehola
2005 esinduskoosseisust võib
õnnestumise korral saada tuleval hooajal viljandlaste konkurent. Teise liiga viimasel mängupäeval kõik vastased alistanud ja teise kohaga lõpetanud

«Midagi kindlalt praegurääkida pole, aga plaan on,» jättis
klubi juht otsad lahti.
Eesti võistkondlikud laua-

meeskond pääses üleminekumängudele, et võidelda esiliigasse pääsu eest.
Lehola klubi kolmanda liiga
esindusel seisab samuti ees
üleminekuturniir, ent seitsmendaks jäänuna peab ta lahinguid
liigasse püsimajäämise pärast.
Üks tema kohta ihkavaid võistkondi on neljandas liigas kol-

mandaks tulnud Sakala / Bed
Factory Swedeni meeskond.

Võistkondlike meistrivõistluste hooaja võib lõppenuks arvata Suure-Jaani klubi kolmas
koosseis, kes sai 12 osalejaga
neljanda liiga turniiril kaheksanda koha. (Sakala)
tennisemeistrid selguvad 19.
aprillil Tallinnas. Sealsamas
leiavad aset ka eri liigade üleminekumängud.

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8686
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval sündis
Viljandis poiss.

135 AASTA EEST
Sakala, 31. III 1879
Hirmus töö. Nagu meie lugejad juba sagedaste kuulnud on, elab Wenemaalüks
sala mõrtsukate selts, kelle
rööwli käte läbi juba mitu
ülemat riigi ametniku surma on saanud. Üks neist
mõrtsukatest on nüüd 13.
Märtsil Peeterburgis ka
shandarmide ülemat pelikindral-adjatanti
kut,
Drentelni kesk päewa ajal
uulitsa peal kaks korda
püstoliga lasknud, aga kuulid on õnneks mööda läinud.

