Kasutatud autode ostjaskonna ärkamineon muutnud autosullerite elu varasemast tunduvalt kibedamaks.
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Viljandi maakonna päevaleht

Viljandi tahab huviringi
linnast välja viia

Perepuule mahub

Kui linn müüs veebruaris Männimäe kinnistu kasutusõiguse, oli juttu, et seal
paiknev tehnikaring mahub lähedal asuvatesse garaažidesse. Nüüd on kõne all
hoopis Vana-Võitu kolimine.
LK

Tänapäeval moesõnaks kujunenud
perepuule võib pookida eri värvi ja
maitsega ning eri ajal valmivaid sorte. Selliseid puid kingitakse tihti pulmadeks ja kooli lõpetamise puhul.
LK 8

mitu sorti

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Meie esimesel albumil on muidugi kiireid jaaeglasi lugusid segamini, aga
sõnumid ja viisid on valdavaltrõõmsad.
JALMAR VABARNA, Curly Strings

LK 7

Toonerite

Müük Ja
Täitmine!
Kaasa
Kingitus!

Tallinna T 2-A. Info Tel 433 4399.

ILM

9°
Täna on vähese pilvisusega ilm. Puhub loodetuul
kiirusega 3–6 meetrit sekundis. Sooja on 5–9 kraadi. Päike tõuseb Viljandis
kell 6.04 jaloojub kell 20.32.

VILJANDIS
Lastele ja
täiskasvanuile
Praegu kehtiva minimaalse 3-eurose tunnipalga asemel soovivad bussijuhid 3,30-eurost tunnipalka. Kui nende nõudmisi ei täideta, võib järgneda streik.

MARKO SAARM

PROTEST

Bussijuhid tegid miitingul
oma palgasoovi teatavaks
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Eile hommikupoolikul
nõudsid kollaste plakatitega meeleavaldajad Viljandi bussijaamas ATKO
firma bussijuhtidele palgatõusu ja paremaid töötingimusi.
Kogunenud 15 inimese hulgas

olidmitme firma bussijuhid ja
ametiühingute esindajad.
«Euro meie palka ei ole
tõstnud!» hõikas 34-aastase
staažiga ATKO bussijuht Tarmo Viira. Praegu on ATKO ettevõttes bussijuhtide miinimumpalk 700 eurot. Tarmo Viira kinnitusel on bussijuhtide
keskmine vanus üsna kõrge,
sest noored ei püsi väikese pal-

ga janadide töötingimuste pä-

rast Eestis.
Viljandi miitingule oli kolleege toetama tulnud Taivo
Asula, kes on 26 aastat bussiroolikeeranudEestis ja viimased kuus aastat Helsingis. Tema jutu järgi on 550 eurot, midakeskmine Viljandimaa bussijuht peo peale saab, häbematultväike summa.
«Mina saan Soomes kahe
nädalaga kätte 850–1300 eurot,»
kõneles ta.

Türgi bussid on külmad
Aktsiaseltsi ATKO Grupp juht
Margo Tomingas möönis, et
bussijuhtide probleem on mureks terves Eestis ega ole pelgalt ATKO-s nii.
Bussijuht Vladimir Lenbaumi sõnutsi tuleb tal täiskoormuse saamiseks kuus rak-

kes olla 22 päeva. Ehkki alustama peab hommikul vara ja viimane sõit lõpeb õhtul hilja, läheb täie ette kirja vaidkümme
töötundi.
Margo Tomingase sõnutsi
makstakse tegelikult siiski ka
selle aja eest, mil juhtroolis ei
ole. «Aktiivset roolisoleku aega on tasustatavast ajast ehk
50–60 protsenti,» sõnas ta.
Vladimir Lenbaumi arvates peaks bussid paremad olema. «Meie kasutuses on Türgist
pärit lõunamaa bussid, mis talvel õieti soojaks ei lähe,» rääkis ta.
Margo Tomingas möönis, et
mõnede bussidega võib talvel
olla muret. «Teatudbussidesse
olemepaigaldanud lisasoojustuse ja tegeleme selle hädaga
ka edaspidi.»
Samal ajal ka Pärnus ja
Narvas samasuguse miitingu

korraldanud transpordi ametiühingu juhatuse aseesimehe
Jaan-Hendrik Toomeli sõnutsi
on piketeerijate esimene nõue
palgatõus: praeguse3 euro asemele peaksid bussijuhid saama
tulevikus miinimumpalgaks
3,30 eurot tunnis. Samuti soovitakse, et ATKO ettevõtetes sõlmitaks töötajatega kollektiivleping, mis tagaks bussijuhtidele
läbipaistva palgasüsteemi.

Bussijuhid on vihased
Murekohaks nimetas Toomel
asjaolu, et bussihangete puhul
on kombeks teha alapakkumisi, mistõttu ei suuda tööandja
töötajate tasu hoida ühtlasel
tasemel, rääkimata selle kergitamisest. Samas rõhutas ta, et
tööandjad ei oska või ei taha
korrektselt arvestada töötajate
töötunde ja-koormust.

«Buss on ju vaja ette valmistada ja vaadata, et kõik
oleks korras, iseäranis talvel,
kui tulebsõiduk soojaks saada.
Paraku senieiole tööandja seda korrektselt tasustanud,»
rääkis Toomel.
Tomingase sõnutsi see väide tõele ei vasta. Samas pidas
ta võimalikuks, et palku tuleb
kergitada. «Läbirääkimised on
käimas ja vastavalt võimalustele püüame nõudmistele vastu
tulla.»
Toomel ütles, et praeguse
palgaga ei ole bussijuhid kaua
enam nõus töötama.
«Kui meie nõudmisi ei täideta, järgnevad tõsisemad aktsioonid. Bussijuhid on juba
päris vihased. Seekordki tuli
initsiatiiv miitingut korraldada bussijuhtidelt,» lausus
ametiühingu juhatuse aseesimees.

Täna kell 13etendub
Ugala teatri suures saalis
lastelavastus «Printsess
Luluu ja härraKere» ja
kell 19 väikeses saalis
«Lovesong. Ühe armastuse lugu».

Teletäht teeb teatrit
Täna kell 19annabMaire
Aunaste pärimusmuusika
aidas etenduse «Äraaetud,
kuid ülesmukitud».

Guru räägib
mantratest
Täna kell 18esineb waldorfkooli saalis teadliku
muutuse õpetaja Ingvar
Villido loenguga «Mis
need mantrad on?Kas
mantra on mana? Mis on
loits? Sõnakui jõud».

MAAKONNAS
Orelikontsert
Karksi vallakultuurikeskuses esineb hommekell
18kontserdisarjas «Muusika Eestimaale»orelikunstnik Toomas Trass.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Maailma toitmine

JUHTKIRI

Pika tee hea
algus

PÕLLUMAJANDUSE laialdane
industrialiseerimine algas pä-

Tarbijakaitseameti,

maksu-ja
tolliametining maanteeameti
ühised pingutused kasutatud autode turulkorra majja löömiseks on
tekitanud selles ärivaldkonnas palju elevust ning pannud jäämäed liikuma. Tuleb tõdeda, et selles pole
midagi üllatavat. Seda, et Eesti ka-

sutatud autode turg on keritud läbi-

sõidunäidiku ja hämara ajalooga
sõidukeid täis, oli ammu avalik saladus.Küsimus oligi selles, kas ja
millal leiavad ametkonnad piisavalt jõudu, et lokkava petmisega
süsteemselt tegelema hakata.
Ühest küljest võib öelda, et algus
on olnud väga hea. Meediasse on
jõudnud viimasel ajal järjepanu teateid sellekohta, etkontrollkäigud on
olnudtulemuslikud ning autopetiseid on paljastatud. Teisalt tulebaga
nentida, et minna on veel väga pikk
tee. Ka tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste tunnistas hiljuti,
et turul tegutseb endiselt hulganisti
müüjaid, kes varjavad sõiduki tausta
või manipuleerivad sellega.

Teele
Link

rast teist maailmasõda. See

Kasutatud
autode
ostjaskonna
ärkamine

on muutnud autosullerite
elu vara-

semast
tunduvalt
kibedamaks.

märgid
näidanud, et
Senised
ametitel
tõsi taga ning nad
tegutsevad väga

protsess on põhjustanud märkimisväärseid muutusi nii looduses kui tehiskeskkonnas.
Maastikupilt on kunstlikult
deformeerunud jalooduslik tasakaalhäiritud.Seda illustreerivad kuivendatud märgalad,
maapinna pahupidi pööramine ja sellejärgne tasandamine,
hiiglaslikud niisutussüsteemid
soojades maades ning külluslik kemikaalide lisamine väetistesse jakahjuritõrje preparaatidesse. Lisaks veel uute
tõugude aretamine, ebamääraste deformatsioonide esilekutsumine ja geneetiliselt
muundatud organismide levik.
Nii hävitatakse süsteemselt
algupäraseid sorte ja tõuge.
Laostavate tegutsemismaneeride tõttukaovad tasahilju loomade elupaigad ja taimede
kasvukohad. Teisisõnu: väheneb bioloogiline mitmekesisus.
Vähe sellest, hävitatakse ka
põhjaveevarusid ning reostatakse muldasid ja jõgesid.Kõige selle tagajärjel aga elusorganismid, kaasa arvatudinimene, mürgistuvad.

on

PÄRAST NÕUKOGUDE Liidu la-

on

läbimõeldult.Seetõttu on põhjust loota, et turu korrastajaid saadab pikemas perspektiivis edu.
Tuleb aga märkida, et suurt rolli
on mänginud ja mängivad ka edaspidi tarbijad ehk meie.Kasutatud
autode ostjaskonna ärkamine ja
teadlikkuse paranemine on muut-

nud autosullerite elu varasemast
tunduvaltkibedamaks.
Mida kõrgemalt hinnatakse autode järelturulmüüja ausust ja lahtiste kaartidega mängimist, seda
raskem on udujuttuajaval ärikal
kundesid leida.Kui sellise käest juba kas või põhimõtte pärast autosid
ei osteta, tuleb tal pillid kotti panna.

REPLIIK

Ajastu paras palk
paneb 18.
Šveits
ettepaneku
riigis

mail
rahvahääletusele
Aivar
kehtestada
Aotäht
miinimumpalgaks 4000
Sakala
Šveitsifranki ehk 3290 eu433
rot. Uudisteagentuur BNS
vahendab, et selle vastu
on eelkõige suurfirmad.
Kuigi juba praegu teenib
90 protsenti šveitslastest üle 4000 frangi, kardavad ettevõtjad, et nõnda tõuseksüldine palgatase veelgi. Riigi majandusminister arvas, et vaesus ei väheneks ja madalapalgaliste töötus suureneks.
Eestis on miinimumpalk 355 eurot. Aeg-ajalt peavad
ametiühingud tööandjatega lahinguid, et seda veidigi kergitada.Otsustajad hurjutavad, et märkimisväärne palgatõus
mõjuks Eesti majandusele hukatuslikult.Lisaks kasvavat
keskminepalk Eestis niigi pööraselt kiiresti, mis siis, et suur
osa palgatöölisi sedaei koge.
Ju pole vahet, kas tegu on heaoluriigi või vaese maaga
omakeskkonnas rikkad tahavad positsiooni säilitada jaselleks on vaja vaeseid ohjes hoida. Aastasadu tagasi tõrjusid
ülikud lihtrahvast täpselt samamoodi.Lihtsalt loosungid on
ajas muutunud.Huvitav, kuidas kirjeldavad ajalooraamatud
meie tänapäeva mõnesaja võituhande aasta pärast?

gunemist kasvas plahvatuslikult globaalne transiit, võimaldades tohutu hulga toidu, eriti
odava loomasööda laialikandmist üle maailma. Samal ajal
koondusid farmitöödest elatuvad talunikud ühtsesse globaalsesse võrgustikku.
Selliste arengute pahupool
on olukord, kus tuhandeidkilomeetreid läbinudtooted on tihtilugu odavamadkuikohalikud.
Põhjustena saab välja tuua
järgmised asjaolud: mujalt sisseveetud kauba tootmiseks on
kasutatud odavamat tööjõudu
ja/või selle töötlemis-ja transpordikulusid kaetakse teatud
ulatuses eksportmaa toetustest.
Importtoodete hinna määravad eeskätt kauba vahendajad, kes on ühtlasi peamised
kasusaajad. Et importtooted on
oma olemuselt päritolumaa turujäägid, millest on tarvisrohkem või vähem tulusalt vabaneda, on nõudluse japakkumise vahekord hinnakujundusel
teisejärguline.
PÕHIMÕTTELISELT TOIMIB sää-

rane kaugvedude süsteem ka
ühe riigi piirides. Need on riigid, milleühtedes piirkondades
koormatakse tootmispindu üle
ning teistes suretatakse eluolu
välja ressursside ekspluateerimisega ja seeläbi teistest regioonidest sõltuvuse loomisega.
Väljasuretamine toimubnii

Madalasustusega Planeedi seltsi juhatuseliige

majanduslikus, kultuurilises,
hariduslikus kui geneetilises
mõttes. Sellega kaasneb ääremaastumine, sest töökohadkaovad ja inimesedrändavad välja.
Enamasti lähevad inimesed suurlinnadesse, millekaubanduskeskustes on külluslikult turujääke. Et konkurents
viib hinnad alla, ongi loodud
ideaalsed tingimused tarbijaühiskonna õitsenguks.
Kirjeldatud kaugveomajandus mõjub inimeste eluolule
negatiivselt, mõelgem kas või
kurnavatele tingimustele tootmiskohtades ja transpordis.
Sealjuures lisandub kahjulik
mõju neile, kes elavadtransiiditeedel. Lõpuks tekibterviserisk inimestele, kes on sageli
sunnitud sööma pika veoaja
jooksul riknenud toitu.See niiöelda toit on enamastitöödeldudka kemikaalidega, et seda
saaks kaugele vedada.
Kodulindude tõuaretaja
Austriast Hannes Schulz on
öelnud: «Kõik, millest turg on
huvitatud, on hind. Maitse ei
ole üldjuhul kaalumist väärt
aspekt.»
VAJAME TÄNAPÄEVAL kestlik-

ke, paindlikke jaressursiefektiivseid süsteeme. Selleks ots-

tarbeks oleks sobilikrakendada niinimetatud viie sammu
strateegiat, mis kätkeb endas
lahendusi nii inimkonnatoiduga varustamise probleemidele
kui põllumajandusega seotud
keskkonnaprobleemidele.
Need viis sammu on järg-

mised etapid: põllumajandusliku jalajälje paisumise peatamine; ressurssidega senisest
palju efektiivsemümberkäimine; hektaripõhise toodangu
maksimeeriminekemikaalivabal viisil modernseteseadmete abil seal, kus see on potentsiaalsest madalamal tasemel,
ehk peaasjalikult arengumaades; nihe toitumises loomsete
produktide tarbimiseminimaliseerimise suunas; toiduraiskamise vähendamine.
Kõigi esitatud eesmärkide
poole on vaja püüelda samal
ajal ja kooskõlastatult, hetkeolukorda adekvaatselt hinnates.
Seda asjaolu on silmas peetud paljude teemakohaste dokumentaalfilmide loomisel.
Näiteks filmis «Meie toidame
maailma», mis räägib toidust

PRÄÄNIK

Vajame
tänapäeval

kestlikke,
paindlikke
jaressursiefektiiv-

seid süs-

teeme.

TSITAADID
«Tuleb õppida impeeriumi
kõrval elamist. Meiekahjuks praegu seda ei oska.»
Suurettevõtja
Oleg Ossinovski
(Postimees, 15. aprill)
«Euroopa Liidurõhumi-

sest rääkiv Venemaa propaganda ajab Eesti venelasi samamoodi naerma nagu eestlasi.»
Tartu ülikooli professor
Marju Lauristin
(Postimees, 15.aprill)
«Meil puudub terviklik
nägemus venekeelse auditooriumi struktuurist,
ootustest ja vajadustest.
Olukorra teeb veel eriti
keeruliseks Ukraina kriis,
kus Eesti venekeelneelanikkond on oma vaadetes
jagunenud järsult mitmeks erinevate vaadetega
grupiks.»

Endine ETV programmijuht Raul Rebane
(Postimees, 14. aprill)
«Oluline on aidatainimestel märgata pehme jõu ja
süütute mõistetetaha peidetud vaenulikku mõjutustegevust ja propagandat.»
Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu
kaitsepolitsei
aastaraamatu eessõnas
(Postimees, 14. aprill)

globaliseerumise kontekstis,
kalameestest, talunikest, kaug-

sõidu veoautojuhtidest ja võimukatest korporatsioonijuhtidest,kauba-ja rahavoogudest.
Tuvastamaks toidutööstuse
olemust, on Austria filmilooja
Erwin Wagenhofer toonud vaatajate ette kõnealuse sektori tagamaad mitmeEuroopa riigi ja
Brasiilia näitel.Lisaks selgub,
kuidas maailma mitmes piirkonnas valitsev näljahäda on
meiega seotud.
ÜHINENUD RAHVASTE Organi-

satsioonikaubandus-ja arengukonverents (inglise keeles UnitedNationsConference on Tradeand Development, UNCTAD)
avaldas hiljutisesraportis, et ainus viis maailm ära toita on regioonidepõhine mahepõllumajandus,mis loob tugevad kohaliku toidu süsteemid. Sealjuures peetakse vajalikuks üleminekutmonokultuurseteltistandustelt iseseisvatele väikesemõõtmelistele tootmisviisidele
japermakultuuri viljelemisele.
Sellest meil ei räägita, sest
tooraine ekspordi tagamine
Eestist ja muudestarengumaadest ning suurkorporatsioonideleodava tööjõu tagamine on
tähtsamad.

«Elron arvab, et kui info
on pandud neile mugavasse kohta, ongi kõik hästi.
Reisija peaks iga kord lisaks rongi väljumisaegadelekontrollima ka võimalikke uudiste all ilmuvaid teateid, mis muide
avanevad .pdf-formaadis
dokumendina...»
Ajakirjanik Marju Himma
(ERR, 11. aprill)

«Lõppkokkuvõttes on Eesti parim kaitse Krimmi
stsenaariumi eest kohalik
elanikkond mitte tingimata mingi riigile antud
lojaalsusvande näol, vaid
lihtsalt piisavalt rahul
oma eluga, et olla immuunne imperiaalsete
fantaasiate sireenilaulu
–

vastu.»
Kolumnist Ahto Lobjakas
(Postimees, 10.aprill)

«Pilpaküla ei tule mitte
maha salata, vaid väärtustada just sellisena, lennuvälja kõrval asuvana,
esimese tervitusena Eestisse saabujaile.»
Kirjanik ja tõlkija
Maarja Kangro
(ERR, 10.aprill)

PIITS

–

Tänavusel suurjooksul ümber
Viljandi järve osaleb mitu tuntud poliitikut, teiste seas peaminister Taavi Rõivas.

Huligaanid sodisid nädalavahetusel Viljandis Keskerakonna
valimisplakateid.

–
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4Tänavu

on Viljandimaal varastatud neli jalgratast. Mullu samal ajal polnud politsei saanud teadet ühegi varastatud
ratta kohta. Kolm jalgratast on
tänavu ära viidud Viljandist
ning üks Olustverest.

UUDISED

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

Politseinike silme
all avarii teinud
juht suri haiglas
Kümme päeva tagasi Tarvastu vallas politseinike silme all teelt
välja sõitnud 55-aastane Aavo suri raskete vigastuste tagajärjel
haiglas. Teelt välja sõites oli Aavo raskes joobes ning tema turvavöö
polnud kinnitatud.

Tehnikaring hakkab tulevase vooditehase varju jääma. Lõplikult tuleb võõral krundil asuvad ehitised hoonestusõiguse ostjale anda 1. juuliks.
Linnal on kaalumisel tehnikaringi kolimine Vana-Võitu, kus käidi eile juba ka asjaosalistele ruume näitamas.
MARKO SAARM

EHITUS

Linn kaalub tehnikaringi
kolimist Vana-Võitu
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Eile tutvustas Viljandi
linnavalitsus vee-ja motospordi keskusele ning
huvikooli tehnikaringile
Vana-Võidus uusi võimalikke ruume. Ringi asutaja ja linnavolikogu liige Tauno Tuula tõdes, et
temal on ringis käivate
poiste linnast välja peksmise pärast häbi.
Seni olid huvikoolitehnikaringil ruumid javäike harjutusrada Viljandis Männimäe tööstuspiirkonnas 20 262 ruutmeetri suurusel kinnistul. Veebruari algul müüs linn sellehoonestusõiguse 80 500 euro eest voodeid valmistavale osaühingule
Bed Factory Sweden.
Vooditehase ehitamiseks
löödikopp maasse varsti pärast

tehingut, sestseptembrikspeab
olemavalmis hoone, kuhu ettevõte saab praegu kolmes eri
paigas laiali olevadtootmisüksused kokku kolida. Pärast
müüki asus linn tehnikaringile
uut asukohta otsima, sest krundilasuvad hooned tuleb ostjale lõplikult üleanda 1. juulil.

Männimäest sai Vana-Võidu
Esimese variandinaolid arutuse all senise asukoha läheduses asuvad garaažid. Viljandi
abilinnapea Ardo Agasild ütles pärast müüki ka Sakalale,
et tehnikaringi paiknemine kõnealuselkinnistul ei kujune takistuseks, sest ümberkaudsed
garaažidlahendavad uute ruumideprobleemi.
Küsimusele, kuhu siisikkagi tulevadtehnikaringi jamittetulundusühingu Viljandi
Vee-ja Motospordikeskus uued
ruumid, vastas Ardo Agasild
eile, kui huvikooli ruumide
äraandmiseni oli jäänud kaks

japool kuud, et sellest on veel
vara rääkida.
Eilekella üheks oli aga linnavalitsus kutsunud vee-ja motospordikeskuse esindajad eesotsas Tauno Tuulaga Vana-Võitu tulevaste ruumidega tutvuma. Kella kuuest pidi sealsa-

mas algama tehnikaringile
mõeldud koosolek, et tutvustada selle juhendajatele ning
ringis käivate laste vanematele võimalikku uut asukohta.

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Tauno Tuula,
kes on üks tehnikaringi asutajatest,ütles, etkuigi Vana-Võidu võib olla sobilik paik motokeskusele, ei ole see sedahuvikooli tehnikaringi poistele
mõeldes.
«Mina olen poiste linnast
väljapeksmise vastu isegi siis,
kui tingimused oleksid sealkuninglikud,» ütles Tuula. «See
näitabmeie linnasuundumusi
jaütleme otse välja, et on häbi.»
Tuula sõnul on tehnikaring
hindamatu, sest sealkogemusi

hankinud poisid leiavad tööd
ka siis, kui nadei viitsi õppida.
«Väga paljud nendest poistest,
kes selles ringis alustasid, on
tehnika peal tööl. Ja iga naine
hindab meest, kes tunneb võtmenumbreid,» rääkis ta.
Samuti õpetatakse ringis
Tuula sõnul elus vajaminevat
suhtumist
näiteks seda, et
tööriist tulebpärast kasutamist
õigesse kohta tagasi panna.
Tuula hinnangul tuleks selle
asemel, ethuviring linnast välja kihutada, seda Viljandis
hoopis laiendada.
–

Ringi juhendaja arvab
Tehnikaringi juhendaja Tarmo
Raba Vana-Võitukolimise suhtes nii kriitiline polnud, kuigi
tõdes, et seal võib poistel keerulisem käia olla.
«Kui see aga mugavaks tehakse, pole see enam keeruline. Teisest küljest võib olla on
seal võimalused paremad,» ütles Raba.

5.aprillil kella 19.30paiku sai
politsei teate, et Tarvastu vallas seisab ühel põllul töötava
mootoriga Audi, mille juht
võibolla joobes.Peagi sai politsei helistajalt uue teate, et
Audi hakkas liikuma Viljandi poole. Teatele reageeris
Viljandi patrull, kes Viljandi–Väluste–Mustlateele jõudes märkas suurel kiirusel
vastu sõitvatAudit.
Politseisõiduk tegi tagasipöörde, et järgneda kiirust
ületavale joobekahtlusega juhile, kui Audi juht mõnisada
meetriteemal teelt välja vastu puud sõitis. Mees toimetati üliraskete vigastustega
haiglasse.
Täna teatas politsei, et
Audit juhtinud 55-aastane
Viljandi elanik Aavo suri
haiglas. Politseile on teada,

Õnnetus juhtus 5. aprillil

et autojuhil oli turvavöökinnitamata, ühtlasi tuvastati tal
raske joove.
Avariis osalenud Aavol
oli varasemast kehtiv karis-

tus joobes juhtimise eest.

2012. aastal mõistetitalle selle eest 915 euro suurune
trahv. Rahalist karistust
Aavo toona ei täitnud.
Raske liiklusõnnetuse
täiendavaidasjaolusid uurib
Viljandi kriminaaltalitus
alustatud kriminaalmenetluse käigus.
Eestis on tänavu kolme ja
poole kuuga liiklusõnnetustes hukkunud 22 inimest.
Mullu samal perioodil oli
liiklusõnnetustes hukkunud
kuus liiklejat. (Sakala)

Politsei otsib kraavist
leitud Opeli omanikku
Viljandi politsei palub liiklusõnnetuse asjaolude selgitamiseks endaga ühendust
võtta Opel Vectra omanikul,

kelle sõiduk seni teadmata
põhjustel avariilisena kraavist leiti.
Politsei pressiesindaja
Ragne Keiski teatel saiLõuna prefektuuri juhtimiskeskus esmaspäeval kella 5.30
paiku teate, et Viljandi lähedal Tartu–Viljandi maanteel
Teemeistri bussipeatuse juures on kraavis avariiline
must sõiduauto Opel Vectra.
Auto juures kedagi ei viibinud ningpolitseil ei õnnestu-

nud selle omanikuga ka
ühendustsaada.
«Omanik on teada, kuid ta
ei vasta ühelgi oma telefoninumbril,» täpsustas Keisk.
Seetõttu palub politsei
liiklusõnnetuses osalenud
isikutel ühendust võtta Viljandi politseiga telefonil
433 8977 või 110.Samuti palutakse kõigil, kes juhtusid õnnetust pealt nägema või oskavad andamuudkasulikku infot, ühendust võtta Viljandi
politseiga.
Avariiline sõiduk toimetati sündmuskohalt tasulisse
parklasse. (Sakala)

Parim hansakaupleja saab tasuta müügiplatsi
Juuni esimesel nädalavahetusel peetavate hansapäevade
ajal korraldatakse hansalaadal
kauplejate seas parima kostüümi jamüügiplatsi võistlus, mille võitja saabrahvusvahelistel
hansapäevadel tasuta müügikoha.
Selleks, et hansapäevadel

oleks enam ajastu hõngu, on
hansalaada korraldajad igal
aastal kutsunud kauplejaid
kandma ajastukohaseid rõivaid. Tänavu saabparima kostüümi ja müügiletiga kaupleja
peaauhinnaks tasuta müügiplatsi 2015. aasta rahvusvahelistel hansapäevadel.

Korraldajate selgitusel pole konkursi võitmiseks vaja
muud, kui pidada kinni vanast
hansalaada reeglist mis näeb
ette, et kaupleja kannab ajastukohastriietust. Boonuspunkte annab ka võimalikult ajastutruu müügilett.
Võitja selgitab välja rah-

vusvaheline žürii, kuhukuuluvad liikmed Viljandi hansapäevade korraldusmeeskonnast ja külalised teistest hansalinnadest. Parima kostüümi ja
müügiletiga hansakaupmees
tehakse teatavaks hansapäevade lõputseremoonial pühapäeval, 7. juunil kell 15. (Sakala)

Esmaspäeva varahommikul leidsid vihje peale kohale läinud politseinikud kraavist Opeli, mille juures polnud ühtegi inimest.
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Euroseadus trügib
muutma mobiilside
kohalikke hindu
Aivar Aotäht

ARVAMUS

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Europarlament kiitis
heaks ettepaneku, mis
peaks tähendama välismaal mobiilside odavnemist. Sidefirma hinnangul võib see Eestis
kaasa tuua hinnatõusu, europarlamendi liige
seda aga ei usu.

Tunne

Kelam
Euroopa

Parlamendi

Euroopa elektrooni-

lise side ühtse turu
poole vaatava muudatuse täpne sisu on esialgu lahtine, sest enne
jõustumist peab see
läbima mitu etappi.
Aga esimene samm on
tehtud.
Aprilli algul hääletas Euroopa Parlament
sellepoolt, et 2015. aasta lõpul kaovad EuroopaLiidu riikidesrändlustasud. Kui see on
mõistetav, siis otsuse
teine pool paneb
lihtkodaniku kukalt kratsima. NimeltvahendasPostimees uudisteagentuuriReuters teadet,
et mobiilsidekasutamisehinnadliikmesriikides ühtlustuvad
riigisiseste hindadega. Samuti hääletas
parlament netineutraalsuse poolt, mis tähendab,
et euroliidu piires tuleb kogu
internetiliiklustkohelda võrdsetelalustel.
Midatähendabsee inimestele, kes kasutavad kolme kohalikumobiilsidefirma teenuseidsiinsamasEestis? Millega
ühtlustuvadnende valitudpakettide hinnad?

Äraootav olukord
EMT avalike suhete juhtKaja
Sepp jäiettepanekutagamaid

käsitledes
kidakeelseks.
«Praegu eiole tegu veel otsusega,vaid europarlament toetas rändlustasude kaotamise
eelnõu. See, millisel kujul ja
hinnatasemel see lõpuks realiseerub, eiole teada,» selgitas

ta.

Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen nentis
samuti, et esialgu hääletas europarlament seisukoha üle,
aga otsust, mis direktiive ja
seadusi muudaks, veel ei ole.

AIVAR

AOTÄHT /

KATRI HENGA

Euroregulatsiooni mõte mobiilside hindu ühtlustada võib olla ju üllas,
aga tekib küsimus, kelle tariife kelle omadega ühtlustatakse.

«Kõnealune teema on mitmekesine jakeeruline, mistõttu on seda juba vääritimõistetud ning valeinfot liikvele läinud,» lausus ta. «Liikmesriikide nägemus kogu temaatikast
ei oleühtne ja kaldun arvama,
et sel aastal päris konkreetseks
ei jõutaminna.»
Mis puudutab hindadeühtlustamist, siis selles on Seppäneni ütlemist mööda kaks
suunda.
«Kui rändlushinnad peaksid järsult langema ja samal
ajal liikmesriikides ühtlustuma, on üsna tõenäoline, et ka
siseriiklikud hinnad ühtlustuvad. Eesti tarbijale oleks see
ebameeldiv üllatus, sest kõned
ja andmeside oleksid odava-

mad küll reisides, aga kodumaal hinnad jällegi tõuseksid,» rääkis Seppänen.
Seda, kui palju mobiilsideteenus Eestis kallineks, on tema sõnul vara arutada.
Ühtlustamise kohta tõi Seppänen võrdluse pangandusest.
«Hiljutine ühtlustamine selles
valdkonnas muutis kiiremaks
ülekandedEestist Euroopasse,
aga aeglasemaks raha liikumise Eesti pankade vahel.Kas me
võitsime sellest või kaotasime?»

Põhimõtteline küsimus
Tele2 tootejuht Kristjan Viilmann märkis, et Euroopa Parlamendi otsus kujutab endast

Eesti tarbijale oleks see ebameeldiv üllatus,
sest kõned ja andmeside oleksid odavamad
küll reisides, aga kodumaal hinnad jällegi
tõuseksid.
SAMI SEPPÄNEN,
Elisa Eesti juhatuse esimees

Algul ootas politseinik valesti parkinud juhti kümmekond minutit
auto juures,kuid siis tal õnne ei olnud.
MARKO SAARM

Valesti parkija
tabamine ehk 25
minutit ootamist
Marko Suurmägi

liige

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Euroopa Parlament seisab

Politseinik ootas vähemalt 25 minutit Viljandis Lossi tänaval üht
keelumärgi alla parkinud juhti. Lõpuks valesti parkija tabati, politseinik tegi talle suulise noomituse ning asjaosalised lahkusid
sündmuskohalt.

tugevamate kodanikuõiguste eest ning rändlustasude alandamine jalõppkokkuvõttes kaotamine on
olnud eesmärk juba aastaid.
Aprilli algul hääletaski parlament selle poolt,
et 2015. aasta detsembrist
ei ole enam Euroopa Liidu sees rändlustasusid.
Rahvakeeles tähendab
see näiteks, et minnes
eestlasena Soome ja helistades sealt Eestisse, kehtibEesti-sisene võrguhind
nagu Eestist Eesti numbrile helistades.Kui Eesti operaatori klient
helistab aga Soomest Rootsi, kehtib talle Eestist
välismaale helistamise hind samadel alustel,
nagu ta helistaks Eestist
Rootsi. Seega
kehtivad igal pool Eesti
võrguoperaatori ettenähtud hinnad.
Ma ei usu, et sellega
seoses tõusevad mobiilside hinnad, pigem need
nähtavasti langevad, sest
võrguoperaatorite vahel
tekib suurem konkurents.

palju rohkemat kui lihtsalt
rändlustasude kaotamist ning
netineutraalsuse reguleerimist.
«Klientidel on arusaam, et
rändlusteenused on kallid,»
lausus ta. «Kui välismaal langevad tariifidEesti riigisiseste
hindadetasemele, muutub teenus klientidele atraktiivsemaks ning suureneb tarbimine.»
Teisalt märkis ta, et praegu maksavadvälisriikide operaatorid üksteisele rändlusteenuse kasutamise eest hinda, mis on tunduvalt kõrgem
riigisisesest tariifist, ning seetõttu sõltub hinnastaminepaljuski kõnealuse euroregulatsiooni sisust jatäpsest sõnas-

tusest.

«Et regulatsioon puudutab
suure tõenäosusega kõiki olemasolevaid ja tulevasi pakette, tuleb hinnastamise põhimõttedkõigil üle vaadata,» lisas ta.
Küsimusele, kas on karta
kohaliku, Eesti-sisese mobiilside kallinemist, vastas Viilmann, etta eioska seda praegu kommenteerida.

vaid mõni minut, kui teisest
suunast saabus valesti parki-

ja juurde järgmine politsei-

Teisipäevane Sakala kirjel-

das, kuidas Viljandis pargivad autojuhid keelava märgi
all ning keegi neid selle eest
ei karista. Samal päeval võttis politseipatrullkätte, ootas
ühe liikluseeskirja rikkuja
Viljandi vanalinnasLossi tänaval ära ning saatis sellega
hoiatussignaali ka teistele
juhtidele.
Ootav politseinik aitas

noort ema
Sündmused Sakala toimetuse
akna all hakkasid hargnema
kella 14.40ajal, kui ühe vales
kohas parkinud Fiati taga jäi
seisma politsei patrullauto.
Politseinik kõndis enam kui
kümme minutit tänaval ning
suhtles kellegagi nii mobiiltelefonikui raadiosaatja kaudu.
Lisaks aitas ta Grand Hotel Viljandi esises parklas üht
ema. Naineaskeldas omaauto juures ega märganud, kui
tema tühi lapsevanker hakkas
veerema ning peatus mõnikümmendmeetriteemalteise
auto vastas. Politseinik jooksis
vankrile järele ja veeretas selle omaniku juurde tagasi.
Valesti parkijat polnud
aga endiselt kuskil. Selleks,
et rikkumist saaks aga menetleda, peab politseinik või mõni teine trahvimisõigusega
ametnik rikkuja kindlasti
sündmuskohal ära ootama.
Kui möödunud oli 15 minutit, istus politseinik autosse ja lahkus sündmuskohalt
mööda Tartu tänavat. Läks

auto. See otsustas peatuda
hotelli ees parklas.
Hetk hiljem peatus keelatud kohas, otse juba jälgitava
Fiati taga teinegi sõiduauto.
Sõidukist keegi ei väljunud
ning politseinikud selle vastu huviüles einäidanud.Võimalik, et hotelli ees oleva
parkla kaugeimast otsast ei
märganudki nad teistkeelust
üleastujat.
Minut hiljem sõitis valesti parkijast mööda politseibuss ja jätkaspeatumata oma

teed. Hotelli ees seisvad politseinikud otsustasid oma
autoga liikuda parkla teise
otsa, otseLossi tänavaäärde.

Politseiauto ajas juhid
ärevusse

Seisev politseiauto tekitas
teistes autojuhtides ilmselgelt ärevust. Ühe Volkswagen
Passati omanik hakkas oma
parkimiskohalt välja tagurdama ega suutnud pikka aega otsustada, kas jätkata tagurdamist otse Lossi tänavale võisõita läbi parkla Tartu
tänavale. Lõpuks ukerdas ta
end Lossi tänavale vastassuunavööndisse ning tegi vasakpöörde valestreast.
Samal ajal startiska paar
minutit keelumärgi all seisnud auto. Tema alustas vasakpööret küll õigest reast,
kuid lõpetas selle vist endalegi üllatusenakõnniteel. Politseiauto liikushotelli ette.
Möödus veel mõniminut
ning Lossi tänava ärihoonest
väljusid mees ja naine ning
asutasid end vähemalt pool
tundi vales kohas seisnud
Fiati. Kohe sõitis rikkuja
juurdepolitseiauto ning sellest väljus kaks korrakaitsjat.
Vestlus politseinike jarikkuja vahel kestis pool minutit
ning seejärel lahkusid asjaosalised eri suundadesse.
Sündmuskohal protokolli ei
täidetudning järgmisetunni
aja jooksul selle tänava äärde keegi autot ei parkinud.

Politsei tegeleb vales kohas
parkijatega võimaluse korral
Viljandi politseinikud said eile
keskpäeval valesti parkijatega
tegelda seetõttu, et patrullidel
oli vähem väljakutseid kui ta-

valiselt.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peiteli sõnul
tuleb arvestada, et valesti
parkijad ei ole ohtlikud liiklus-

rikkujad ning neile saab tähelepanu pöörata siis, kui politseil tähtsamaid väljakutseid ei

ole.
Ta lisas, et trahvide määramine pole politsei eesmärk
ning seepärast vesteldirikkujaga ja selgitati talle eksimust.
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VALIMISED

Europarlamenti
pürib kolm
viljandimaalast
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

25. mail püüab Euroopa Parlamendi valimistel
hääli kolm Viljandimaaga seotud meest: kaks
erakondlast ja üks üksikkandidaat.
Viljandi linnavolikogu esimees
Randel Länts tunnistas, et tema jõudmine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisnimekirja tulenes suuresti sellest, et traditsiooniliseltJärvaja Viljandimaal kandideeriv
partei esimees Sven Mikser
asus hiljutise valitsusevahetuse järel kaitseministriks ning
otsustas europarlamendi valimistest kõrvale jääda.
«Nimekirja koostades pidasime silmas, et see kataks
võimalikult paljusid eluvaldkondi, aga ka erinevaid Eesti
piirkondi. Mikseri äralangemisega jäid siinsed maakonnad
katmata ja ma nõustusin tema
asemel kandideerima,» selgitas Länts.

Vastuseks küsimusele, kui
tõenäolisekspeab ta endavalituks osutumist, rõhutas Randel
Länts, et ükski poliitik ei saa
minna valimistele vastu veendumuses, et tal pole edu.
«Igal juhul kavatsen teha
tööd selle nimel, etkoguda võimalikult suur häältesaak,» sõnas ta ning lubas, et kui rahvas
peaks talle andma Euroopa
Parlamendi mandaadi, kavatseb ta seda kasutada. See tähendaks, et sotsiaaldemokraatidest Viljandi linnavolikogu
liikmed peaksid endi seast
leidma uue volikogu esimehe.

Pigem loogiline kui üllatav
Teine viljandimaalasest era-

kondlane, kes Euroopa Parlamenti pürib, onKeskerakonda
kuuluv riigikogu liige PriitToobal. Sakalalei õnnestunud eile temaga telefonitsikontakti
võtta,mistõttu onkeeruline tema kandideerimise motiivide
kohta midagi täpsemalt öelda.
Et parlamenditöö kõrvalt peab
Toobal ka Keskerakonna peasekretäri ametit ning on juba
mõnda aega olnud üks enim

meedias mainitud keskerakondlasi, on tema kandideerimineEesti poliitilist praktikat
silmas pidades pigem loogiline
kui üllatav.
Kolmanda viljandimaalasena figureerib kandidaatide
nimistus Suure-Jaani lähedal
elav Andres Inn. Tema taotleb
valijate toetust üksikkandidaadina.
Sõjapõgenike perest pärit
Inn onsuurema osa elust mööda maailma rännanud ning
peab nüüd Trupsi taluspensionipõlve. Eestis on ta viimastel
aastatel tuntust kogunud eeskätt sellega, et on koos teise
oma põlvkonna väliseestlase
Jüri Toomepuuga vedanudkäkikeerajate liitu ja samanimelist internetiportaali.
«Kui ma pärast Eesti vabanemist kodumaale tulin, olin
lootust täis, et 50 aasta pikkuse
okupatsiooni maharaputanud

rahvas oskab oma elu kiiresti
korda sättida.Üksvahe tunduski, et nii läheb, sest valitsusse
kuulusid peaasjalikult oma eriala asjatundjad. Kahjuks hakati neid tasapisi välja sööma ja
nüüd on neljast erakonnast

AIVAR AOTÄHT, ELMO RIIG, LIIS TREIMANN, ERAKOGU

/

MONTAAŽ

Euroopa Parlamenti pürgivatest kandidaatidest passib viljandimaalaseks nimetada (vasakult) sotsiaaldemokraati Randel Läntsi, keskerakondlast Priit Toobalit ja üksikkandidaati Andres Inni.

koosnev kitsas poliitbüroo Eesti riigi käkki keeranud,» selgitas ta oma vaateid.

7000 fänni
Andres Inni arvates on selleks,
et Eestist saaks taas tõeliselt
vaba maa, ainult üks võimalus:
kodanikud peavad loobuma
parteide nuumamisest ning
hakkama teadlikultüksikkandidaate eelistama.
Oma võimalust eelseisvatel
valimistel läbi lüüa peab Inn

mõõdukaks. «Raske saab olema, sest üksikkandidaat peab
vastamisi seisma vähemalt 12
erakondlasega. Samas on minu
käkikeerajate liidul internetis
7000 fänni, mis lubab loota, et
ma pole päris tundmatu tegelane.»
Sisestades Andres Inni nime interneti otsingumootoritesse, avanevad muu hulgas
2007. aastast pärinevad uudised, milles on kirjas, et ta haavas oma kodus tulirelvast üht
noorukit. Nii nagu toona polit-

seile, kinnitas Inn ka nüüd tagantjärele Sakalale, ettegu oli
röövkallaletungiga ja talei jäänud ülemuudkui end püstoliga kaitsta.
Erinevalt eelmisest korrast
on Euroopa Parlamendi seekordsed valimised avatud nimekirjadega. Teisisõnu osutuvad valituks need kuus poliitikut, kes saavad valijateltkõige
enam hääli, sõltumata sellest,
kas nadkuuluvad mõnda nimekirja või mitmendal positsioonil nad seal on.

REKLAAM

Kiire mobiilne internet
Pea 40% Eesti inimestest on taskus või kodus
seade, millega kasutada kiiret 3G või 4G mobiilset internetti. Hinnanguliselt on nutiseadmete
kasutajaid Eestis kokku juba ligi 500 000 ehk ligi
neli korda rohkem, kui elab kokku inimesi
Viljandi-ja Pärnumaal.

–

kõikjal ja kõikide Sinu seadmetega

neid kasutada igal ajal ja igal pool. Kuid vabalt
saadavat wifi võrku pole sugugi mitte igal pool ning
siin tulebki appi mobiilne andmeside.
Kõikidele
seadmetele
erinevate
kasutajate
vastava
mobiilse
interneti paketi valimine
vajadustele
on aga paras pähkel. Erinevatel aegadel (kellaaeg,
nädalapäev, aastaaeg) erinevad nii kasutatavad
seadmed kui tarbimismahud.
Kuidas prognoosida kasvõi seda, kas kasutan
rohkem internetti oma nutitelefonis või hoopis
tahvelarvutis? Kui peres on kolm-neli või enamgi
nutiseadet, on õige valiku tegemine veelgi keerukam.

Üks pakett, kuni seitse seadet

Kus, millal, millega, kui palju?

Muutunud tarbimisharjumusi ning erineva kasutusotstarbe ja-ajaga seadmeid silmas pidades on EMT
välja toonud aktiivsele kasutajale kõikide seadmete
vahel interneti jagamist pakkuva EMT Mobiilse elu
paketi. Paketti võib lisada kuni seitse erinevat
seadet enda ja pereliikmete nutitelefonid, ühe või
mitu tahvelarvutit või kombinatsiooni telefonidest,
tahvlitest ja interneti modemist. Kõigi nendega saab
ühtse paketi raames kasutada vastavalt seadme
võimekusele kas 4G või 3G internetti. Üks paketis
olev seade peab kasutama ka kõneteenust
(nutitelefon), ülejäänud võivad kasutada vaid
mobiilset internetti.

Juba kolmandikul meist on isiklikus kasutuses või
perekonnas mitu nutiseadet. Muidugi soovitakse

EMT Mobiilse elu paketis saavad kõik paketti
liidetud seadmed kasutada sama kiirust ning see ei

Enamasti on mobiilset internetti kasutav seade
nutitelefon, aga üha enam ka tahvelarvuti, sülearvutile võrguühendust loov mobiilse interneti modem jm.
Oled Viljandis töölaua taga, Karksi-Nuias lõunapausi
pidamas või sõitnud perega Võrtsjärve äärde puhkehetke veetma igal pool märkad inimesi, kel käes
helendav ekraan ja käsil uudiste lugemine, suhtlus
sõpradega sotsiaalvõrgustikes või vastamisel e-kiri.
–

–

muutu uute kasutajate lisandumisel. Samuti ei pea
kasutajad EMT Mobiilse elu paketis olema ühes
kohas.
Internetiga kaasa kõned ja sõnumid
Peale interneti on endiselt olulised ka telefonikõned ja sõnumid. EMT Mobiilse elu paketis kaasneb kõneteenust kasutava nutitelefoniga piiramatult
kõnesid ja sõnumeid EMT ja Elioni võrkudesse ning
1000 minutit kõneaega ja 1000 sõnumit muudesse
Eesti võrkudesse. Soovi korral saab paketti liita ka
teisi nutitelefone, sõlmides neile eraldi juurde kõnepaketi lepingu.
Kui ostad uue seadme, ei pea sa pead vaevama
sellega, milline pakett talle valida. Lihtsalt liidad ta
olemasoleva EMT Mobiilse elu paketiga ja kasutad.
Kui vajad enam mahtu, saad mahtu alati suurendada. Saad mahtu ka ajutiselt juurde osta, paketis
sisalduvat mahtu püsivalt suurendamata.

Kogu Eesti on kaetud kiire EMT internetiga ning
mobiilset internetti saab tööks või ajaviiteks
kasutada igal ajal ja igal pool. Seda, kuidas enda ja
oma pere nutiseadmed ühtsesse paketti liita, ühiselt
internetti jagada ning sobiv internetimaht valida,
saab välja arvutada kodulehel www.emt.ee/mobiilne-elu.

Ando Meentalo
EMT andmeside-ja sisuteenuste juht
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Curly Strings plaadiesitlustuur viib neid viide paika.
Peale Viljandi on kontserdid
veel Varbuse Muusikamõisas, Tartu Genialistide klubis, Tallinna klubis Sinilind
ja Pärnu klubis Fookus.

Džäss saabub
reedel rongiga
Reedel Tallinna lennusadamas Ülo Kriguli uudisteose «Lend
nr JK025» ettekandega algav 25. «Jazzkaar» jõuab päev hiljem hommikuse rongiga Viljandisse, et anda
avalöök 10. korda asetleidvale «Viljandi Jazzkaarekesele».

Curly Strings on neli omapärast isiksust ja head sõpra, kes on eri projektides juba aastaid koos musitseerinud. Nüüd on nad ühendanud jõud
ja loonud oma unistuste bändi.
PATRIK TAMM

MUUSIKA

Nelja sõbra värsked palad
uuel kevadisel albumil
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Jalmar Vabarna, kuidas teie
bänd ingliskeelse nime sai?
Curly Strings (krussis keeled
toimetus) ei ole tõesti eestipärane nimi ja võib tunduda, etta
ei sobibändile, kes laulab eestikeelseidlaule, aga midagi paremat ka nagu ei tulnud pähe.
Meil on bändis enamik lokilised inimesed ja loomulikult
olemekõik keelpillimängijad.
Natuke kahtlesime küll selles
nimes, etkas see ikka on päris
õige, aga leidsime, et hästi nunnu nimi on, ja otsustasime, et
jätame selle.

dikultuuriakadeemias ja kohtusime isegi juba enne seda,
aastal 2006 etnolaagris. Mina
vaatasinVillut ja Taavetit nemad olid varem etnolaagrites
käinud ning mängisid nagu
hullud. Nemad vaatasid omakorda, et mina teen Zetode
bändi olen ikka tüüp. Eeva
tatsas ka sealringi.
Kultuuriakadeemiasseläksin ma enne neid japeagi kohtasinneidseal nagu vanu tuttavaid kunagi. Hakkasime kohe
suhtlema, tegime muid bände
ja ajasime kooliasju. Mingil
hetkel tajusime, et me kõik
kuulame bluegrass’i jakõigil on
sellestžanrist samasugused iidolid.Tekkis plaan tehakunagi, kui selleks võimelised oleme, sellinehull bänd, mis mängib kiireid soolosid.
Ei läinudkipalju aega, kui
kool sai lõpetatud ja punt kokku pandud. See olikuidagi nagu juba ette kirjutatud.
Curly Stringsi sünnis on
süüdika kunagine Beergrassi
ja praegune Meie Mehe mees
ja meie abiline Emil Oja, kes
korraldab näiteks Harku kantrifestivali.Temaässitaski meid
takka. Hakkasime mõtlema, et
ilmaviiulitaoleks sellistbändi
patt teha.
Nii et hästiloomulikultkukkus see bänditegemine välja.

Olete kõik ammusedtuttavad.
Me olemekõik õppinud Viljan-

Curly Stringskõlabki kohati
nagu pesueht kantribänd.

Sel laupäeval esitleb Viljandi pärimusmuusika
aida väikeses saalis oma
esimest kauamängivat
«Üle ilma» Viljandi punt
Curly Strings.
Curly Strings see on neli andekat muusikut ja head sõpra
Eeva Talsi, Villu Talsi, Taavet
Niller ja JalmarVabarna. Debüütplaadile on nad kokku kogunud oma paremad palad ja
värskemad mõtted. Esitluskontsertide erikülaline on fantaasiapillimees Silver Sepp.
–

–

–

Jah, me oleme kantrilikud
küll. Enamik palasid on meie
endi tehtud.Plaadi 12loost on
üheksa meie enda omad, sealhulgas mõned instrumentaalid, mis on eriti bluegrassilikud. Ülejäänudon eesti rahvamuusika.

aeglast valssi ja see on justlugu, mida olenkuulanud ja mis
mind on mõjutanud ja mida ma
olen ammusest ajast laulnud.
Seal on tegelikult minu arvates
seda bluegrass’i joontka ikkagi
üsna palju.
Torelugu on, mulleka väga
meeldib. Meieoleme ta teinud
oluliselt malbemalt, kui on Virre omaaegnesõjakas versioon.

Meil on bändis
enamik lokilised inimesed
ja loomulikult
olemekõik keelpillimängijad.

Plaat sai igal juhul nooruslik,
reibas jarõõmus. See ei olnud
ju juhus, et nii läks.
Ei ole jah.Seal on muidugikiireid ja aeglasi lugusid segamini, aga sõnumid ja viisid on valdavalt rõõmsad. Üks põhjusi,
miks bänd hoo sisse sai, ongi
see, et Eeval hakkasid lood tulema. Kusjuures kui kooliaega
tagasi vaadata, siis olen alati
teadnud, et ta hakkab looma.
Eeva on hitimeister pole
kahtlustki.
Lisaks on paar lugu minult
ja Villu on teinud väga huvitava pala «Reverend». Plaadilt
jäi ka kaks lugu välja. Käisime
nimelt aasta alguses Saksamaal mängisime ühel messil.
Seal sai plaadi materjali iga
päev läbi mängida ja tekkiska
mitu uut lugu. Hakkasime neile juba sõnu otsima, aga lihtsalt ajast jäi puudu. Muidu
oleks üksTaaveti lugu ka plaadile jõudnud.
Ütleme nii, et järgmise
plaadi seeme onkülvatud.

–

JALMAR VABARNA,
muusik

Juba viiendat korda liigub
«Jazzkaar» ka linnaruumi ja
esimest korda ulatub see väljapoolepealinna, Viljandisse.
Projekti Viljandi koordinaator, kultuuriakadeemias
kultuurikorraldamist õppiv
Maret Mikk ütles, et mahult
ja osalejate arvu poolest on
Viljandi festival loomulikult
väiksem kui Tallinnas. «Aga
hommikuse rongiga džäss
tõepoolest tuleb. Otsa kooli
muusikaõpilased ja Siim
Aimlaannavad kontserdi juba teel Viljandisse ning muidugi saab neid ka Viljandis
kuulata.»
Viljandi eri paikades esinevad veel kultuuriakadeemia ja Tartu Ellerikooli õpilaste koosseisud. Muusikat
saab linnas kuulata kella
12-stkella 19-ni turul, raekojapargis jatänavanurkadel.
«Eesmärk ongi see, et inimesedkohtavad muusikat tavatutes paikades,» rääkis
Mikk. «Ainus siseruumis toimuv kontsert algab kell 15
Centrumis, kus Viljandi
kunstikooli õpilased ja õpetajad panevad muusika pildi
sisseehk siis visualiseerivad
muusika publiku silme all.»
«Viljandi Jazzkaarekese»
programmi kuuluvad kontserdidtulevadkõik pärimusmuusikaaidas.PeakorraldajaAivar Trallmanni sõnul astub neljal õhtul lavale viis
esinejat. «Ütleme,et üks sooloartist, üks trio, ükskvartett,
üks kvintett ja üks sekstett,»
kõneles ta. «Viiest kontserdist kolmel on peategelased
naismuusikud. Pisut tavatu
–

proportsioon, aga põnev
kindlasti.»
Avakontserdi annab pühapäeval, 20. aprillil prantsuse pianist Stéphan Oliva, kes
esines Viljandis ka tosin aastat tagasi.Kava «Vaguement
Godard» on kummardus suurele filmiloojale Jean-Luc
Godard’ile. See on Oliva
sooloklaveritriloogia kolmas
osa, milleleeelnesid kriitikute japubliku seas hästi vastu
võetud «Ghosts of Bernard
Herrmann» ja «Film Noir».
Teisipäeval, 22. aprillil
esineb Susana Sawoff Trio
Austriast. See on klassikaline klaveri, trummide ja bassi koosseis, kus emotsionaalse elamuse garanteerib pianisti ja helilooja Susana
Sawoffi melanhoolsevarjundiga soe sügav hääl. Vokaalset kõlarikastavad trio meesliikmed, trummar Jörg Haberl ja kontrabassist Christian Wendt.
Suurim kontsert saab
teoks järgmiselkolmapäeval,
23. aprillil, kui lavale astub
kaks isikupärast naismuusikut omanimelistekoosseisudega.Õhtu avab Eesti-Soome
muusikutest koosnev Kadri
Voorand Group ja teise ansamblina on laval särav Norra saksofonist Hanna Paulsberg oma kvartetiga.
Festivali lõppkontsert on
laupäeval, 26.aprillil. Siis on
laval Otsa koolist välja kasvanud Abraham's Café, mille
liidrid on tänavune noore
džässitalendi
nominent,
akordionist Kaspar Uljas, ja
mullusel «Klassikatähtede»
võistlusel kolmanda koha
pälvinud klarnetist Marten
Altrov. Lisaks eelnimetatuile
mängivad ansamblis Madis
Meister (kitarrid), MartinEero Kõresaar (bass) jaTõnis
Kuusk (trummid). Seekordsel
kontserdil liitubansambliga
veel oudimängija Joonas
Pärn.
«Jazzkaar» lõpeb päev
hiljem Tallinnas festivali
peaesineja Pat Metheny
Unity Group kontserdiga.
(Sakala)

–

Meie pillidega on saundipilt tekitatud selline, et ongi
kantri. Ja eks seal ole selliseid
konkreetseid võtteidka. Nii et
ei salgagi, et onkantri.
Kui jutt jubaplaadi lugudele
läks, siisesimese ilmasõja
aegne soldatiballaad«Sirel
õitseb» meenub kõigepealt.
See on üldisest tonaalsusest
nagu natuke väljas, aga väga
hea lugu.
«Sirel õitseb» oli meie repertuaaris kohe algusest peale.
Tahtsime teha mõnda mõnusat

–

Susana Sawoff Trio eesotsas on pianist ja helilooja Susana Sawoff
oma sooja, sügava ja melanhoolse vokaaliga.
ERAKOGU
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Poogitavale oksale tehakse noaga ülalt alla paari-kolmesentimeetrine lõige. Seejärel lükatakse koorehõlmad laiali ja nende vahele sobitatakse pookeoks, mille alumisele osale on tehtud diagonaallõige. Seedri puukoolis tõmmatakse pookekoht kinni elektrimeeste teibiga.

POOKIMINE

Perepuu võib luua oma maitse järgi
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Nii nagu peres on lapsed vahel täiesti ise nägu ja tegu, võib viimasel
ajal moesõnaks kujunenud perepuust leida eri
maitse ja värviga vilju.
«Kuiaias on ruumi pelgalt ühele puule, siis tuleb tahes-tahtmata sellelemitusorti panna,»
ütleb Pollis asuva Seedri puukooli juhtElmarZimmer.«Näiteks maguskirss võib olla igavene võimas puu ja kui sellel
onmitu sorti, on elukohe lõbusam: ühe oksa pealt nopid kollaseid, teiselt roosasid ja kolmandaltmusti vilju.»
Sama lugu on õunapuudega:ühes võras võivad koha leida suveõunad «Martsipan» ja
«Valge klaarõun», sügisõunad
«Kuldrenett» ja «Sügisjoonik»
ning taliõunad«Talvenauding»
ja«Antonovka».
Zimmerisõnul on võimalik
kasvavale puule sorte lisada
aasta-aastalt, seegapole haruldaneka mitmekümne sordiga
perepuu.
On aga teisigi põhjusi, miks
endale perepuu soetada.Näiteks kui aeda soovitakse vaid
üht pirni-, ploomi-või maguskirsipuud, tuleb arvestada, et
enamik neist vajab teisest sordist tolmeldajat. Kui seda ei
ole, jäävad nad saagita ka pärast rikkalikku õitsemist.Perepuus annavad eri sordid üksteiseletolmu.

Õrn sort on perepuus
vastupidavam
Veel toob Zimmer näiteks, et
pirni suvesordidkipuvad olema
hästi lühikese tarbimisajaga,
samas võib vana puu saak olla

hea, kui
ühel perepuul on koos varased,
keskvalmivad ja hilisedsordid.
«Juhul kui aias on kesised
kasvutingimused, ei taha õrnemad sordid edeneda või surevadsootuks. Perepuusse poogitult on nad tunduvalt vastupidavamad,» nimetab Elmar Zimmer järgmise perepuu plussi.
Üldjuhul valitakse perepuule toesemoodustajaks keskmisest tugevam sort ning õrnematega poogitakse ümber latv
ja külgoksad. Selline perepuu
tervikuna on enam-vähem sama vastupidav kui toesemoodustaja, sest kõige õrnemad on
viljapuudel just tüvi, eriti lumepiiril, ningkülgokste väljumiskohad, kus koor teinekord
pitsumakipub.
Seega on näiteksüldseühele vastupidavamale sordile
«Antonovkale»poogitud «Liivi
kuldreneti», «Sügisdessertõuna» ja «Krügeri tuviõunaga»
perepuu peaaegu sama vastupidav kui «Antonovka», kuigi
kõik kolm juurdepoogitut on
üsna õrnad. «Liivi kuldrenetile» poogitud «Antonovka» ei
ole aga sugugi paremini vastupidav kui «Liivi kuldrenett»ise.
väga suur. Seega on

Eespool kirjeldatud nippi

kasutatakse karmima kliimaga
paikades Zimmeri teada tihti.
«Suurima saagiga on perepuus
latva poogitud sort, mille arvel
kasvatab puu kõrgust,» märgib

ta.

Ahtra puu saab muuta
viljakandvaks
Juhulkui aias on tugev ja elujõuline puu, mis ei kanna või
mille viljad pole kuigi maitsvad, saab asja parandada ümberpookimisega.
«Meil ei õitsenud üks puu
15aastat. Siis sai hing täis, pookisime sellele uue sordipeale
ja paari aasta pärast oli saak

korralik,» meenutab Elmar
Zimmer.
Pealegi hakkab nii toimidesubinaid saama märksa kiiremini kui noore istiku puhul,
mis annab arvestatavat saaki
istutamise järelalles nelja-viie

aasta pärast.
Pookeoksad
varutakse
aiandites tavaliselt juba sügistalvel ja neid hoitakse enamastikeldris märja saepuru sees.
Pookida on Zimmeri ütlemist
mööda kõige mõistlikum aprillikuus, kui koor on lahti. «Ühele oksale võiks panna korraga
mitupooget, sel juhul saab hiljem tugevaima alles jätta. Räpina aianduskooli õpetaja
JaanKivistik soovitab päikesepaistelisele küljele pookida varajased suvesordid jatahapoole hilisemad sordid,» räägib ta.
Zimmerrõhutab, et nii nagu
muudki aiatööriistad, peab pookimisnuga olemahästiterav. Mida puhtam on lõige, seda paremini puu hiljem kokku kasvab.
Haavade määrimiseks soovitab Zimmer pookevaha asemel haavamastiksit Arbokol
Magic. «See on hästi plastiline
javenibkenasti ka lõikehaava
kasvades. Selles on aineid, mis
soodustavad kokkukasvamist
ja hoiavad haigusi eemal.»
Suurte puude ümberpookimisel kasutatakse Seedri puukoolis tavalist elektrimeeste
teipi. «Pärast kokkukasvamist
hakkab pooge kärmemalt edasi arenema jaanipäeva paiku.
Seejärel tuleb jälgida, et side
oksa ei sooniks. Seega tuleks
see peagi mõlema külje pealt
noaga lahti lõigata ning umbes
kuu aega hiljem lõplikult maha võtta,» õpetab Zimmer.
Tema sõnutsinüsitakse tihti perepuud tehes vana võra
paljaks, aga soovitav oleks osa
alusoksi alles jätta, sest need
toidavad puud ka järgmistel
aastatel. «Vaid poogitud okste
najal on raske need kipuvad
liigselt vohama, puu ei pruugi
hästi talvituda ja võib isegi
hukkuda.»
–

ARVAMUS

Perepuu meisterdamine on täies hoos. Puu otsas on ametis Seedri puukooli peremehe Elmar Zimmeri Aust-

raaliast naasnud tütred Pille Zimmer (vasakul) ja Kaie Zimmer (paremal) ning puukooli pikaaegne töötaja
4 MARKO SAARM
Maila Muru. Alt juhatab vägesid peremees ise.
×

Hillar

Nassar
Päidre
puukooli
peremees
Eks see perepuuolerohkem
moevärk.Kui ise neid pakkusin, osteti neid tihti pulmadeks ja kooli lõpetamise puhuks.
Kui aias on ruumi vähe,

on perepuu omal kohal, aga
lõigata on seda keeruline.
Peab täpselt teadma, kus üks
või teine oks hargneb, muidu
võib sordi maha lõigata. Samutivõib sordistilma jääda,
kui on suur saak ja üks oks
on toeta.
Pirnide ja ploomide puhul, mis vajavad tolmeldajat,
on perepuu kasvatamisel jumet. Kui aga aias on ruumi
lahedamalt, siis õunapuud
võiksid küll tavalised olla.

Ümberpookimisega võib
noorendada
Elmar Zimmer nendib, et õrnadel sortidel kipub olema väga
palju tüvekahjustusi javigastusi, ning toob näiteks paljude
lemmiku «Sügisdessertõuna»
ja uuematest sortidest Kalju
Kase aretatud«Krista».«Juhul
kui need sordid tugevama puu
võrasse pookida, on nad päikesekõrvetuse ning lumekahjustuse jakõigi muude talvistehädade vastu rohkem kaitstud.»

Ümberpookimist võib Zimmeri sõnul kasutada ka puu
noorendamiseks, aga jälgima
peab, et tüvioleksenam-vähem

terve.
Õunapuud on puukooli juhi tähelepanekute kohaselt
pookimisele altimad, luuviljalisedehk ploomid jakirsid aga
kapriissemad.
Elmar Zimmer möönab, et
perepuudel on ka omad puudused. «Et sordid on erikasvu-

jõuga, peab perepuu võralõikust tegema väga oskuslikult.
Tuleb jälgida, et nõrgema kasvujõuga sortideoksad teiste vahel kängu ei jääks, ja sedalõikamisega suunata.»
Lõikamata puul jääb osa
oksi aastatega kasvus teistele
alla ja võib seetõttu kuivada.
Perepuus tähendab aga oksa
kuivamine enamasti ka ühest
sordist ilmajäämist. Seetõttu
pole perepuud mõtet soetada

neil, kes teavad, et nad niikuinii sedalõikama ei hakka.
Selleks et poogitud oksi võra harvendades kogemata maha ei lõigataks, soovitab Zimmer need märgistada.
Lõpetuseks ütleb puukooli
juht,et vahel inimesedküsivad,
kas õunapuule saab pookida
kirssi või ploomile õunapuud.
«Siis vastan, et egakoera jakassi kokku pane. Õunapuu ikka

õunapuule, ploom ploomile.»
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Elle Eha». Näitus pakub võimalust tutvuda Elle Eha raamatute
ja teatrifotodega. Linnagaleriis
on üleval rahvusvaheline karikatuurinäitus «Linlane naerab» ja
kojulaenutusosakonnas 30. aprillini «Kaunimad Eesti raamatud 2013». Lasteosakonnas on
30. aprillini raamatunäitus «Mis
lind see on?». Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.

TEATER
Ugalas etendub täna kell 13
«Printsess Luluu ja härra Kere»
ja kell 19 «Lovesong. Ühe armastuse lugu». Vaksali tänav 7,

Viljandi. Tel 433 0777.
Pärimusmuusika aidas mängib
täna kell 19 Maire Aunaste live
comedy show’d «Äraaetud, kuid
ülesmukitud». Tasuja puiestee
6, Viljandi. Tel 434 2070.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses
esineb 17. aprillil kell 18 kontserdisarjas «Muusika Eestimaale» orelikunstnik Toomas Trass.
Pilet 3 ja 2 eurot. 25. aprillil
kell 18 on August Kitzbergi
gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert. Viljandi mnt 1,KarksiNuia.
Sakala keskuses annavad 17.
aprillil kell 19 kontserdi sarjast
«PLMF: Meistrite Akadeemia»
Maria Listra ja Piia Paemurru.
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Kohvikus Fellin esineb 19. aprillil kell 20 trio MaianKärmas
Ain Agan Andre Maaker. Pilet
3 eurot ja 5 eurot. Vabaduse
plats 1, Viljandi. Lisainfo tel
435 9795.
–

–

KINO
Sakala keskuses linastub 16. aprillil kell 11 ja 19 põnevik «Suured kurjad hundid». Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 18 põnevusfilmi
«3 päeva tappa» ja kell 20

Pärimusmuusika aidas astub
kell 19 lavale
Maire Aunaste.

ELMO

draamat «Tuhatkorda head
ööd». Riia maantee 52d, Viljandi. Tel 435 4845.

liikmete üldkoosolek koos teabepäevaga on 24. aprillil kell
14 Viljandis Lääne tänav 2.
Päevakorras 2013. a majandus-

ÜRITUSED

aasta aruande arutamine, ohtlikud ained tarbetoodetes, tarbijate nõustamine.

Viljandimaa invaühingu teabepäev on 17. aprillil kell 12 Posti tänav 20, Viljandi.

NÄITUSED

Kondase keskuses koguneb 17.
aprillil kell 19 värske loomingu
selts. Pikk tänav 8, Viljandi.

Viljandi muuseumis saab 26.
aprillini vaadata näitust «Taas-

sünni valu ja võlu», mis muuseumi ja kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna ühisprojektina tutvustab üht rahvuslikule käsitööpärandile uue elu
andmise võimalust. JohanLaidoneri plats 10, Viljandi. Tel
433 3316.

Maavalitsuse saalis räägib 23.
aprillil kell 15 meditsiinidoktor
Margus Annuk Viljandimaa südameliidu kutsel uutest seisukohtadest südamehaiguste riskifaktorite hindamisel. Oodatud
on kõik huvilised. Vabaduse
plats 2, Viljandi.

Sakala keskuse jalutussaalis
näeb 3. maini Türi maaliringi
maalinäitust «Inspireeritud
lood». Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.

Karksi vallakultuurikeskus korraldab 23. aprillil 6. Kitzbergi
mäejooksu algusega kell 17 ja
7. jüriööjooksu algusega kell
18.Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

Viljandi linnaraamatukogu trepi-

Viljandi aianduse ja mesinduse
seltsi koosviibimine leiab aset
24. aprillil kell 13 Kanepi tänav
15, Viljandi.

Kondase keskuses näeb 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.
Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Viljandi.
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. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilist karikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

hallis saab vaadata Meelik
Mälksoo fotonäitust «Siin-ja
sealpool silmapiiri», üldlugemissaalis 30. aprillini näitust «Tähed panevad ilmaruumi särama.

Viljandi tarbijakaitse ühingu

TAIES
VAHENDITEGA KIIRABI- ULATUSES
AUTO

URAAN

HALDUSÜK-

SUS VENES

omapüütud värsket Võrtsjärve kala
ning mere-ja
kalakasvatuste kalu

www.vesmel.ee

Tootsi Turvas ostab:

Ostame metsakinnistuid

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

jakasvava metsa
raieõigust

Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

ENNETAME üleriigilise südamenädala raames
SÜDAMEHAIGUSI
Kardioloog Evi Tamme vastuvõtt 19. aprillil
Maramaa Kliinikus Viljandis Maramaa pst 5
Paketti kuulub:
Registreeriend

vastuvõtule

tel

434

7

•veresuhkrutaseme

Visiiditasu 10

€

Registreeri end vastuvõtule tel 434 7631 või www.maramaakliinik.ee

Tänased nimepäevalised on
Olivia, Olvi, Olve ja Verna.
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Visiiditasi
RAKVERaxva

NIMEPÄEV

ELUSTAMIS-

VEE-ELANIKU TUUR

Võrtsukala OÜ müüb sel nädalal, 17.04–19.04 (N–L)
Viljandi turu väravas Leola tänaval
(Valuoja oru poolses küljes) punases telgis
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16.aprill 2014

70Esmaspäevasest

SPORT

treeningjooksust
ümber Viljandi järve võttis osa ligemale 70 jooksjat jakepikõndijat. Osalejad said ühtlasi proovida, kuidas on
startida staadionilt, ning et ilm oli
kuiv ja päikseline, katsetasid paljud
pärast Orika silda ka soo läbimist.

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

Tulevik teenis
viigipunkti
Vändra vastu
Alvar Loog
jalgpallihuviline

Pühapäeval Viljandi
kunstmuruväljakul peetud esiliiga kohtumises
Tuleviku ja Vändra Vapruse vahel jäid publikul väravad nägemata.
Viljandi esindus jätkab
kaks vooru enne esimese mänguringi lõppu
turniiritabelis neljandal
kohal.
Tulevik läks pühapäeval
mängima suhteliselt noore
koosseisuga, eri põhjustel
puudus rivistusest mitu kogenud pallurit. Põlvkondade
vahetus, millest on kord hirmu, kord lootusega räägitud
klubi iseseisvumisest alates,
hakkab vaikseltteoks saama.
Tuleviku suhteliselt kogenematu ja pisut alakaaluline
koosseis vedas Vändra vastu
ilusti välja.
Meeskond mängis peatreener Aivar Lillevere juhendamisel taas eelkõige
kaitsest lähtudes, rünnakufaasis olid lootused suuresti
kiirete
kontrarünnakute
peal. Piisava teravuse tekkimiseks oli aga vahe ühemehelise edurivi japoolkaitseliini vahel liiga suur.
Tuleviku kesktormaja
KristenKähr oli omapäi vastaste neljamehelise kaitseliini vastu. Ta sai endale mängitud pikad pallid suure töö
tulemusena enamastiomaks
võtta, kuid pidi need peaaegu alati keskväljakule tagasi
mängima, sest ründepartnerit polnud ja ääred ei suutnudküllalt kiiresti üles tõus-

ta.

Lahtisest mängust tekkis
kahel meeskonnalkogu kohtumisepeale kokku vaid mõni üksik kõneväärne väravavõimalus. Küll aga suutsid
mõlemad teenida ridamisi
nurga-ja karistuslööke.Sedavõrd suurt hulka standardolukordade ebaõnnestunud

realiseerimistnäebsellel tasemel harva: kümnetest üritustest ei tekkinudkummalgi
võistkonnal midagi.
Kohtumine oli võrdne ja
võitluslik, mõlemad meeskonnad mängisid selgelt võidu peale. Teise poolaja keskel tempo kasvas jaTulevikule andis uue hingamise seni
keskväljakul mänginud Roger Teori nihutamineäärele.
Kaks pealelöögiga lõppenud
ohtlikku tõusu tegi äärekaitsja kohalt Indrek Ilves. Keskväljakule tõi jõudumeistriliiga kogemustega Mikk Metsa
mängutulek.
Tulevik oliotsitud väravalekõige lähemalkümmekond
minutit enne kohtumise lõppu, kui vastaste väravavaht
pillas kõrgelt langenud palli
oma näppude vahelt selja taha, kus paari meetrikaugusel

asus väravajoon. Paraku oli
Tuleviku sadakonna poolehoidja suureks pettumuseks
seal ka üks Vapruse kaitsja,
kes suutishoida pallipostide
vahele pugemast.
Mõniminut hiljem õnnestus Tulevikul esimest korda
kogu kohtumise jooksul vastaste kaitseliinikiire kontraga tõeliselt üllatada, kuid paremalt ääreltüksi läbi pääsenud Rainer Peipsi jooksu
pealt tehtud löök maandus

väravapostis.
Tuleviku kaitseliin sai
Vapruse ründajatega hästi
hakkama, mõne pealelöögi
tõrjus Viljandi meeskonna
väravas taas ilusa mängu teinudKarl-Romet Nõmm.
Tabelisse viigipunkti teeninud Tulevik jätkab turniiritabelis neljandal kohal, olles seejuures esimene iseseisvate klubide arvestuses.
Esimesest ringist on Viljandi
esinduselpidamata veelkaks
kohtumist. Eeloleval pühapäeval algusega kell 13 mängib Tulevik TallinnasLilleküla staadionikunstmuruväljakul Tallinna Flora duubliga.
Järgmises kodumängus reedel, 25. aprillil on Viljandi
esinduse vastane FC Kuressaare.

Tulevik teenis pühapäeval koduväljakul esiliigahooaja teise viigi,
kohtumises Vändra Vaprusega jäid väravad löömata. MARKO SAARM

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

a

a

Tänavu olid Viljandimaa meeste võrkpalli meistrivõistluste finaalis vastamisi Cheers ja Vana Hea Pärsti ning
2 MARKO SAARM
mullust võitu kaitses edukalt Cheers.
×

VÕRKPALL

Cheers kaitses
mullust kulda
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Maakonna võrkpalli
meistrivõistluste finaalis
laupäeval Viljandi spordihoones oli tiitlikaitsja Cheers kolme geimiga
parem meeskonnast Vana Hea Pärsti.
Turniiri korraldaja japeakohtunik Sven Jakobson ütles, et
kolme geimiga lõppenud finaalis oli tiitlikaitsja otsustavatel
hetkedelkindlam, kuid avageimi tulemus 26:24 annab kinnitust, et mõlemad vastased olid
finaali väärilised.
«Kahe esimese geimiga lõhkus Cheers Pärsti meeste mängu. Kolmas geimivõit tuli talle
juba veidikindlamalt,» meenutas Jakobson esikohaheitlust.
Meeskonnad olid kullalahingusse meelitanud ka oma
tugevaimad mängijad: Eesti
kõrgemas liigas osalevast Rakvere võistkonnast Kaupo Kivisilla ja RaunoTamme ning Soomes leiba teeniva Taavi Sadama. Esimeneneist kandis Pärsti vormi ning kaks ülejäänut
võistlesid Cheersi koosseisus.
Põhiturniirilandsid Cheersi ja VanaHea Pärsti vastasseisud mõlemaleühe viiegeimilise võidu ja mõlemad jõudsid
otse poolfinaali. Seal mängis
Cheers üle Spordikooli ning
Vana HeaPärsti Tarvastu.

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8721
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Võrkpalli meistrivõistlustel võidukarika teeninud meeskond Cheers

Spordikooli ja Pärsti meeskond selgitasid pronksmedali
omanikusamuti laupäeval. 3:1
võidu võttis Spordikool, kes
suutispärast kaotatud avageimi
mängu enda kasuks pöörata.
Nagu mullu, tegi tänavugi
maakonna meeste mõõduvõtul
kaasa kuus võistkonda. Viiendana lõpetas Volleywood ja
kuuendana Sanok.
Sven Jakobson ei pidanud
osalejate arvu väikseks, ehkki
mängijaid ja võistkondi harjutab Viljandimaal kindlasti rohkem.
«Võrkpalliharrastajatele
korraldatakse hooaja jooksul
väga palju eri tasemega mõõduvõtte, nii et mänguisu saavadrahuldatud kõik, kes vähegi soovivad,» nentis ta.
Kahjuks ei leidunud täna-

VÕISTKOND
Viljandimaa võrkpallimeistriks tulnud
meeskonda Cheers
kuuluvad
•

Sten Jakobson, Reevo Kirna, Madis Meier,
Simo Lanov, Taavi Sadam, Rauno Tamme,
Andreas Aun, Rivo Arula, Mario Tammoja,
Ragnar Pähn, Raido
Vares ja Jaagup Pihu.
Allikas: Viljandimaa

vu küllalt maakonna meistrimedalit ihaldavaid naiskondi,
et neileturniirkorraldada.

Esmaspäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
«Sakala», 7. IV 1879
Wenemaal loeme sagedaste auusa rahwa-meestest, et
nad nimeltkoolidele suuri
kingitusi teinud. Nii on
Moskwa linna walitsus
würsti W. A. Tsherkaski mälestuseks, keda mõne
päewa eest tagasi maha
maeti, 6000 rubla Moskwa
suure koolile kinkinud, et
selle kapitali intressidega
üks noor mees studeerida
wõiks.Sellesamasuurekooli õpetajad on 4000 rubla
kokku pannud, kelle summast sõas langenud tohtrite lapsed koolitatud
saawad.

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

Kaardimoor. Tel 900 2202. Tariif 1 /min.

KINNISVARA

Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Tel 5646 4806.

Müüa maja Sürgaveres, Viljandist 14 km, Suure-Jaanist 9 km.
Lähedal bussipeatus (200 m).
Sürgavere keskus, kool, kauplus
1,5 km. Maad 7,12 ha. Maja
kõrval ilus metsatukk küttepuude tegemiseks. Majas 3 tuba,
köök ja suur sahver. Maja kohe
elamiskõlblik. Hind 16 000
Tel 509 3052.
.

Müüa 3-toal korter Saarepeedil.
Tel 5683 5878.
Ostan 3-toalise ahiküttega korteri
Viljandis. Hind kuni 25 000
Tel 5664 2299.
.

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

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Rendime kaevetöödeks kopplaadureidkoos juhiga. Hinnad soodsad. Tel 5749 3533.
Räägime tervisest, kevadest ja
tööst. Tel 527 7511 või

5649 4265.

Soovin üürida vähemalt 2-toal
korteri. Tel 5674 9728.

Septikute paigaldus, vee-ja
kanal.-trasside rajamine. Tel

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

,

.

Halumasin. Tel 5563 8552.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.

OST
Ostan kontaktoreid, kaitselüliteid, elektroonikaplaate ja -detaile, ostsilloskoope, raadiojaamu ja
-aparatuuri. Tel 5458 3370.

Viljandi päevakeskus otsib puhkusteperioodiks asendustöötajaid järgmistele töökohtadele:
kokk, kokaabi, hooldaja (hooldustöötaja). Info tööpäevadel tel
433 3940 või kohapeal Pikk t 4,
Viljandi.
Otsime oma meeskonda lüpsjat ja
farmitöötajat-traktoristi, sobib perekonnale. Olemas korterivõimalus Olustveres. Tel 5667 4742.

Kõik sisetööd. Tel 5563 6182.

Salvkaevude kaevamine, puhasja
tamine
remont.
Tel
5672 7555.

Carstopis

Väravad, piirded, metallitööd.
Tel 517 5265.

Katuse-ja puitfassaaditööd. Tel
5891 8986.

Soovin üürida 4-toalise korteri.
Tel 5671 7414.

TEENUSED

Virtsapütt. Tel 518 5879.

SÕIDUKID

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

Müüa Opel Vectra Caravan 1.8
ülev. kuni 2015. a.
Hind 750 Tel 521 8274.

(1997. a),

.

Aitamemetsakavade koostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
?

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

faks 443 0376 Tehnika 15, Paikuse
?

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

527 8119, 503 3379.

MÜÜK
2 a kuivanud lepp, kask ja saar.
Tel 5551 4204.
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

TÖÖ

Viiratsi Angerjafarm

VÄRSKET

Üks väike rõõm
las olla igas päevas
ja oma teelt
sa võta üles ta

JA SUITSUTATUD

Austatud

MÜÜB

ANGERJAT

Ivi Helves

Tel 615 0295
Männikooremultš Paistus
/m³. Tel 501 8256.

15

Müüa 5 m³
5331 4425.

Tel

mahuti.

Müüa hulgi tamme, ebatsuuga,
seedermänni, mägimänni jpm istikuid. Tel 527 5536.
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Poola eterniit, katuseaknad, aiavõrk, vihmaveesüsteemid (odav).
Tel 501 2626.
Raassilla rehvitöökoda. Suur valik soodsa hinnaga kasutatud
rehve. Tel 5348 0984.

5646 4806.

Vajatakse hooajaks osalise koor-

Suur kaubik. Tel 515 2737.

musega aednikku Viljandist 3 km

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

kaugusel asuvasse iluaeda. Vajalik on eelnev aianduskogemus ja
auto kasutamise võimalus. Kon-

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
5675 1930.

Sae-ja höövelmaterjali müük ja
teenus. Tel 5348 0984.

Kuivad ja toored kaseklotsid võrgus ja lahtiselt. Tel 505 0522.

Toores lepp 25 kuiv lepp 28
Vedu. Tel 5650 0514.

Lauaarvutid,

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5828 9919.

Teeme kaeve-ja planeerimistöid 2,7-tonnise miniekskavaatoriga. Kuulutus ei aegu.
Tel 5620 0055. Andres.

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

Valus on mõelda, et sind enam pole...
Sa läksid, suutmata hüvasti öelda,
sa läksid, jõudmata olnule mõelda,
sa läksid, teadmata meie valust,
sa läksid elutormide rajust.

takt karulaaed@gmail.com.
AS Eesti Turbatooted Ramsil pakub tööd tõstuki juhtimise õigusega liinitöölisele (mees). Töö
vahetustega. Info tel 506 0576.

soodsalt.

Tel

5699 3245.

,

.

Su tugev elutahe väsis
ja kevadtuultes murdus elupuu....

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis...

Mälestame kallist õde ja tädi

päevadesse!

Kolleegid
Paalalinna
koolist ja
pensionärid
õpetajad
Toores lepp 25

.

Tel 5301 8317.

26

Toores lepp
5563 8552.

/rm.

Tel

TEADE
Kardinad, lõng, tööstuskaup 18.
apr Kolga-Jaanis.
Õmblusateljee Lihtsalt Maria
asub nüüd aadressil Tallinna t
11a, 2. korrus. Rõivaste õmblemine, parandus, redisain. Müügil ka disainrõivad, aksessuaarid,
ehted jpm. Olete oodatud!
Armas Piia, siiras kaastunne ema
SAIMA ARUSE

kaotuse puhul.
Viktoria ja Margus

SAIMA ARUST

22. VI 1958 – 14. IV 2014

Sügav kaastunne abikaasale ja
lastele peredega.

kaotuse puhul.

Leinavad omaksed.
Sirje, Heivi ja Marje peredega

Ärasaatmine laupäeval, 19.aprillil kell 16 Tarvastu kabelist tuhastamisele.

Südamlik kaastunne Ain Ristisaarele perega kalli isa
AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.

Avaldame
Lainele õe

siirast

kaastunnet

Mälestame head sõpra
AAVO RISTISAART

Avaldame kaastunnet omastele.
Perekond Mõtsar

Aivar perega

Mälestame kallist täditütart
SAIMA ARUST

SAIMA ARUSE

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Sveba-Dahlen Baltic OÜ

Mälestame

Avaldame kaastunnet omastele.

ja head tuju
ning päikest

SAIMA ARUSE

AAVO RISTISAAR

AAVO RISTISAART

soovime tervist

Avaldame kaastunnet Virvele, Urvele ja Lainele kalli õe

Lahkus meie kallis poeg, abikaasa, isa ja vanaisa

Su minek on kurb ja valus –
nii lähedal seisime elus,
vaid mälestused ilusad ja head
meile alles jäävad...

Õnnitleme

80. sünnipäeval,

Õie ja Mati

Laine, Lehte, Linda ja Kersti

Igavik sulges sul eluukse,

vaikis su viimane südametukse.
Lahkunud on kallis abikaasa, isa
ja vanaisa
ELDUR SARAP

Meil südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...
Südamlik kaastunne Olevile ja
lastele peredega kalli abikaasa,
ema, vanaema ja ämma

19. X 1934 13. IV 2014

Õde Laine ja Aivar, Laire
ja Harri peredega

Mälestame kallist klassiõde
SAIMA ARUST
Südamlik kaastunne lastele ja lähedastele.
Klassijuhataja ja klassikaaslased
Kärstna kooli päevilt
Sügavas leinas langetame pea ja
mälestame ühingu liiget

SAIMA ARUST
Avaldame kaastunnet abikaasale
ja lastele peredega.

Südamlik
kalli ema

kaastunne

Olavile

SAIMA ARUSE
kaotuse puhul.

Alar perega

Mälestame head töökaaslast
SAIMA ARUST

Avaldame kaastunnet omastele.
Viiratsi hoolekandekeskuse pere
Avaldame kaastunnet Olavile,
Piiale, Liiale ja Olevile kalli ema ja
abikaasa
SAIMA ARUSE
kaotuse puhul.

Viljandimaa naisliit

Jaan ja Helgi

–

Südamlik kaastunne Anule perega kalli ema

Mälestame kauaaegset ja eeskujulikku jahimeest

ELLE ASU

peredega.

AAVO RISTISAART

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet omastele.
Tarvastu jahiselts

Ülle ja Siiri peredega

Avaldame kaastunnet Ahtile kalli isa
ELDUR SARAPI
kaotuse puhul.

Lahkus meie kallis abikaasa, ema, vanaema ja ämm

Avaldame
kalli ema

surma puhul.

Ärasaatmine reedel, 18. aprillil kell
12 Rahumäe kabelist Arumäe kalmistule.

Toonelinnud läinud üle taeva...
Tahan minna päikese loojudes,
taevas täis on puhast kulda.
Ja uue koidiku puhkedes
olla seal, kust tagasi ei tulda.

SAIMA ARUSE

Leinavad Linda ja lapsed

Rühmakaaslased Tantsurõõmust

Liiale

Olevile

lastega

SAIMA ARUSE
surma puhul.

Perekonnad Jakobson ja
Saaremets

Mälestame head töökaaslast
SAIMA ARUST

SAIMA ARUSE

Õde Urve, Tauno, Keidy
ja Kati perega

Avaldame kaastunnet

kaastunnet

surma puhul.

Kadily, Diana ja
Kristiina peredega

Mälestame kallist naabrinaist
SAIMA ARUST

Avaldame siirast kaastunnet
abikaasale ja lastele peredega.
Perekond Ruul

Avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Mare, Helle, Karin, Aala,
Silvia ja Anne
Südamlik
perega

kaastunne

Lainele

SAIMA ARUSE

kaotuse puhul.

Kiira, Liivi, Maie ja Katrin

ELLE ASU

7. III 1947 – 14. IV 2014
Teatame kurbusega, et lahkus

Leinavad lesk, poeg ja tütred peredega.

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

igavikuteele

Ärasaatmine laupäeval, 19. aprillil kell 13 Riia mnt kabelist Paistu kalmistule.

LIIDIA JÜRGENSON

Siiras kaastunne Olevile ja Olavi,
Piia ja Liia peredele armsa abikaasa, ema, vanaema ja ämma

Aeg ei muuda mälestusi...

Mälestame kursusekaaslast
SAIMA ARUST
Sügav kaastunne omastele.
GNST 1973. aasta lõpetajad

Südamlik kaastunne omastele
kalli
SAIMA ARUSE
kaotuse puhul.

Viiratsi rahvamaja käsitööring

4. I 1931 12. IV 2014
–

SAIMA ARUSE

Teatame kurbusega kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
SIIRI RALJA
15. IX 1943 11. IV 2014

Avaldame siirast kaastunnet
Heino Holstingule kalli ema

Leinavad omaksed.

LEIDA HOLSTINGU

surmast.

kaotuse puhul.

Ärasaatmine neljapäeval, 17. aprillilkell 14 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

–

Ärasaatmine 19. aprillil kell 11 Tarvastu kabelist.

Sakala Teed OÜ

surma puhul.

Õde Virve, Valdik ja Terje, Taavi,
Taivo, Toomas, Tõnu, Tarmo, Tiina
ning Tõnis peredega

Mälestame
SAIMA ARUST
Avaldame kaastunnet Lainele
perega.
Männiku tänav 4 majarahvas

Armas Liia!
Siiras kaastunne ema
SAIMA ARUSE
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Kõidama
lasteaiast Traksik

REKLAAM

12 Sakala

16.aprill 2014

UKU keskuses Tallinna tn 41 Tel 449 4343
?

?

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

Sihtasutus Innove
Rajaleidja keskusele ruumide üürimine
1. septembril 2014 avab SA Innove Viljandimaa Rajaleidja keskuse,
mille kaudu pakutakse lõimituna eripedagoogilist, logopeedilist,
sotsiaalpedagoogilist,psühholoogilist ja karjäärinõustamist ning -info
vahendamist. Lisaks hakkab keskus korraldama ka maakondliku
nõustamiskomisjoni tööd.
Sellega seoses soovib SA Innove üürida Rajaleidja keskuse tarbeks
sobivad büroopinnad.
Pakutavate pindade üürimiseks palume teha pakkumine vastavalt
alltoodud tingimustele ja kirjeldustele.

OÜ SIIMALS
Jakobsoni t. 11,

Leola ärikeskuse hoone hoovis

PAKKUMUSTE ESITAMISE ÜLDNÕUDED:
sihtasutus Innove teeb ettepaneku esitada pakkumused
büroopindade üürile andmiseks. Käesolev päring on esitatud
eesmärgiga saada ülevaade turuolukorrast ja pakutavatest üüripindadest; päringu tingimused on täismahus toodud sihtasutuse Innove
kodulehel http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked;
pakkumused tuleb esitada e-posti aadressil innove@innove.ee
(märgusõnaga „Bürooruumide üürimine“) või tuua kohale
Lõõtsa 4, Tallinn, sihtasutus Innove;
pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. aprill kell 14.
ÜÜRIPINNA ÜLDNÕUDED:
üürile võetav pind on ligikaudu 120–180 m², olenevalt olemasolevate ruumide ruumiprogrammist jakohandamisvõimalustest;
asukoht ja paiknemine: Viljandi kesklinn, hea juurdepääs autoga ja
hea ühistranspordiühendus;
üüripinna kasutusse võtmise aeg 1.–15.08.2014;
üüripinna kasutamise periood on 3 aastat alates üüripinna kasutusse võtmisest, võimalusega pikendada kasutamist kahe aasta võrra;
lisaks üüripinnale peab üürileandja võimaldama üürnikul,
tema töötajatel ja klientidel tasuta kasutada kokku vähemalt
10 parkimiskohta üüripinna asukoha läheduses.

põrandalihvijaid,
pinnasetihendajaid,
betoonilõikureid, piikvasaraid,
tolmuimejaid, el.jõujaamu,
AVADE TEEMANTPUURIMINE
(Ø kuni 350 mm),
REMONDIME TÖÖRIISTU,
MOOTORSAAGE ja
MURUNIIDUKEID.

Väga heas korras elamu
J.Köleri t Viljandis.
Hind: 180 000
Krunt 1243 m², üldp 152m², puitmaja,
ehitatud 2002,kõrvalhoone ja kaunilt
kujundatud aed.
Mari Lember: 524 6643
€

Väga heas korras ridaelamuboks
Toome tänaval
Hind: 125 000 €
Üldp 204,5 m², krunt 554 m²,
avar javalgusküllane kodu läbi nelja
korruse, rõdud, saun, garaaž, aed.
Piia Särev: 522 0703
Armas maja vaikselKullamäe tänaval.
Hind:79 000
Krunt 815 m², üldp 179,1m²,4 tuba,
€

ahiküte, täiskelder,garaaž, kuur.
Piia Särev: 522 0703

Uus maja sõbralikus elurajoonis
Sinialliku külas Sooniku teel.
Hind:99 000 €
Krunt 3212 m², üldp 117,9m², 4 tuba, 2
korrust, terrass, aiamaja, läheduses
männimets, Sinialliku mäed, allikad ja järv.
Li Otsing: 526 3317

Renoveeritud majaosa Saare 22.
Hind:42 000
2 tuba, üldp 52,6 m², I k, ahiküte, eraldi
sissepääs kõrvalhoone (saun, kuur,
suvetoad), privaatne hoov.
€

+

Li Otsing: 526 3317

Lisainfo Ülar Kohari, administratiivkeskuse juhataja.
Tel 5559 8290, e-post: ylar.kohari@innove.ee

kinnitusvahendeid,
elektrilisi tööriistu,
tööriistu,

tööriistatarvikuid,
mootorsaage,

töökaitsevahendeid,

AS Toom Tekstiil on üks juhtivaid
kodutekstiilitootjaid Eestis.

ehituskeemiat.

Pakume tööd

MÖÖBLITEHNOLOOGILE ja
POLSTERDAJALE
Tööülesanded

Oma aiaga mõnus väikelinnakodu
Võhmas.
UUS hind: 64 700
€

Krunt 1200 m², üldp 107m², 3 tuba,köök,
WC, vannituba,rõdu, ahiküte, kõrvalhoones

saun kaminaga, kuur.
Li Otsing: 526 3317

Maatükk Rõika ja Tilli järve ääres
Viljandi vallas.
Hind:53 000 €
Maad 12,8 ha, reljeefne pinnas, noored
tammed ja männid, väga heaasukoht.

MalleAllese: 520 5544

Kandidaadilt eeldame

Ärihoone Raua 3.
UUS hind: 340 000
Kinnistu 8309 m², üldpind 3930 m²,
3 korrust ja keldrikorrus, lokaalneküte,
elektri peakaitse 200A.
€

Malle Allese: 520 5544

Üürile anda lao-ja tootmishoone

Pakume

Raua 5a.
Üür: 1200 € km
Üldp 500 m², sellest ca 50 m² moodustavad
+

kontori-ja olmeruumid.

PiiaSärev: 522

Kandideerimiseks palume saata
Tartu tn 1A, tel 433 3192
E-R 10.00 18.00L 10.00 15.00
-

-

CV koos motivatsioonikirja japalgasooviga
toom@toomtekstiil.ee
www.toomtekstiil.ee

UUS MAA VILJANDI BÜROO
LOSSI 22, III KORRUS, VILJANDI
+372 435 1361
VILJANDI@UUSMAA.EE

