Kui politseinikud peavad alatasa lahutama purjuspäikraaklejaid jatuletõrjujad
kulupõlenguid kustutama, seab see ohtu
kõigi ülejäänudkodanike turvalisuse.

Sakala juhtkiri

Sakala

Teisipäev, 22. aprill 2014 Nr 76

Viljandi maakonna päevaleht

Algamas on rulluisuaeg

Pühade aegu sõideti palju

Viljandi spordikaupu müüvate poodide klienditeenindajad nentisid, et
rulluiske hakatakse rohkem ostma
siis, kui rajad korralikult ära puhastatakse. Huvi on aga nende vastu juba
tuntud.
LK 7

Pühad tõid kaasa keskmisest suurema
huvi rongi-ning bussisõidu vastu. Kui
Viljandist Tallinna suundunud bussides
oli veel mõningaid vabu kohti, siis rongid olid inimesi puupüsti täis.

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Kaks korda aastas on põllulkiire: siis,
kui on tarvis külvata, ja siis, kui on vaja
saakkoristada.
AIMAR HELVE, põllumees

LK 3

LK 8

TULEKAHJUD

TOONERI

Põlesid nii kulu kui hooned
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

ostjale
kingituseks

KÕRVAKLAPID!
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

võis põleng alguse saada ketaslõikurist lennanud säde-

mest.

PäästeametiLõuna päästekeskuse teatel oli eelmisenädala
neljapäevast pühapäevani Viljandimaal 12kulupõlengut, kuhu tuletõrjujad välja kutsuti.
Seda onkahe võrrarohkemkui
näiteks Jõgeva-või Põlvamaal,
kuid 11 võrra vähemkui Tartumaal.

Kulupõlenguid on tänavu
rohkem

Kaks lühist, üks säde ja
teadmata põhjus
Lisaks maastikupõlengutele
kustutasid päästjad samal ajavahemikul Viljandimaal nelja
hoonet.
Reedelkell 21.44 sai häirekeskus väljakutse Tarvastu
valda Mustla alevikku, kus
Harju tänaval oli kauplusehoone teiselkorrusel põlema
süttinud pööningu vahelagi.
Laupäeval kell 15.30 anti teada elumaja põlengust Tarvastu vallas Sooviku külas. Päästetööde juhi hinnangul oli
nende kahe õnnetuste põhjuseks elektrilühis.
Laupäeval kell 12.42 tuli
teade, et Karksi vallasKarksi
külas põleb kõrvalehitis. Seal

«Tavalinekevad,» kommenteeris möödunud nädala viimaseid päevi Viljandi päästekomando pealik Mait Mürk. Nii
tema kui Mustla päästekomando pealik Ruttar Ronimõisleidsid, et viimased päevad olid
küll tegusad, ent praeguse aja
kohta pole need erakordsed.
Abja-Paluoja päästekomando pealik Aimar Sikka
nentis, et tööst puudu ei tulnud. Väljakutsete vahel jõuti
küll ka depoosse puhkama,
kuid mittekuigi kauaks.
Sikka tõi välja, et päästekomandod ei tegutse üksnes oma
maakonna piires, vaid sõidavad vajaduse korral ka naabritele appi. Näiteks pühapäeval
tõttasidmõlemadAbja-Paluoja
päästeautod enam kui 50 kilomeetri kaugusele Võistresse,
kus oli puhkenud suuremat
sorti maastikupõleng.
MaitMürk märkis, et Metsaküla põlengul olid lisaks Viljandi ja teiste lähikonnapäästjatele ametis Tõrva komando

SOODUS!
Järelmaks kuni
4 aastaks.
Leola t 53, HomeGallery II korrusel
T–R 9–18
Tel 433 8332, 5348 7803

viljandi@abckliima.ee.
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Päästeameti Lõuna päästekeskuse teatel käisid tuletõrjujad eelmise nädala neljapäevast pühapäevani Viljandmkaull stuamskorda.Pilt ustre iv. LIGAUNST(PÄRNOUSTIMES)

12on

Päästjatele kõige töömahukam hoonepõleng leidis aset
pühapäeval. Kell 9.52 Karksi
vallast Metsakülast tulnudappikutse peale kohale kiirustanud päästjad leidsid eest lausleekides ühekorruselise puitmaja. Kustutustööd lõpetati
seal kell 14.50. Õnnetuse põhjuson selgitamisel.

mehed. Seetõttu sõitsid samal
ajal Viljandisse Suur-Kaare tänavale kulupõlengut kustutama Suure-Jaani tuletõrjujad.
Nii Sikkakui Mürk kinnitasid,
et ühiste jõududega suudeti
kõik väljakutsed ära katta.
Mait Mürk rääkis, et kui vahepeal suudeti kulupõlengute
hulka aastatepikkuse teavitustööga märgatavalt kahandada,
siis viimasel ajal on nende arv

L 26.04, R 2.05, L

paraku taas suurenenud.Selle
võimalikke põhjusi ei tihanud
Mürk välja pakkuda.
AimarSikka nentis samuti,
et kulupõlenguid on sel aastal
olnud rohkemkui paaril varasemal hooajal. Tema hinnangul on põhjus varases kevades
ning soojas ja kuivas ilmas.
«Kulupõletamine on keelatud selleks, et me saaksime
oma töödteha ja teistele välja-

17.05

kutsetele reageerida,» sõnas
Mait Mürk. Sageli ütlevad inimesed, et nad on kulu kogu aeg
põletanud, ja toovad vabanduseks, et nii saavad nad lahti
puukidest. «Sellele nadei mõtle, et puuke hävitadesvõib hävidaka enda ja naabrimehevara,» lisas Mürk.
Selleks, et kulu ei tekiks,
soovitab Mait Mürk sügisel
maadhooldada.

Täna on päikeseline ilm.
Puhub põhjatuul kiirusega 2–7 meetrit sekundis.
Sooja on 15–21 kraadi.

VILJANDIS
Džässkontsert aidas
Täna kell 19esineb Pärimusmuusika aidas Susana Sawoff Trio.

js3

Nagu nende ametivendadel mujal Eestis, tuli ka Viljandimaa päästjatel möödunud nädala
teisel poolel summutada
kulupõlenguid, ent tegevust jagus ka hooneid
kustutades.

?

e*

Al

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

"T

??

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

>
???

.

?????????? ? ??? ???????? ???? ?????
CARVO

? ?? ????
N

»-

?
GOLDC

2 Sakala

22. aprill 2014

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Piirkiirusel on põhjus

JUHTKIRI

Teiste arvelt
Möödunud

nädalal Eestimaa põles. Jaise me ta põlema pistsi-

–

satas.
Viljandi
Tänases
päästekomando pealik
et kulupõletamine
lehes ütleb

Mait
on keelaMürk,
tud selleks, et nad saaksid oma
tööd teha ja teistele väljakutsetele
kiiresti reageerida. Kui kõik lähedal asuvad komandod on rakkes
suuremate ja väiksemate maastikupõlengute kustutamisega, võib juhtuda, et näiteks elumajapõlengule
jõudmine võtabkauem aega, kui tahaks.
Eestis napib ühtviisi nii politseipatrulle, kiirabibrigaade kui päästekomandosid.Ideaalis võiksid nad
tegelda üksnes selliste väljakutsetega, mis on nii-öelda vältimatud.
Kui politseinikud peavad alatasa
lahutama purjuspäi kraaklejaid,
kiirabiarstid sõitma tühiseidtervisehädakesi tuvastama ja tuletõrjujadkulupõlenguid kustutama, seab
see ohtu kõigi ülejäänud kodanike

Kui politseinikud
peavad

alatasa
lahutama
purjuspäikraaklejaid ja
tuletõrjujadkulupõlen-

guidkustutama,
seab see
ohtu kõigi
ülejäänud
kodanike
turvalisuse.

turvalisuse.

REPLIIK

Saatke vihakõned
meilile
tõi mulle
Televisioon
allpool teadvusekünnist liikuva

Siim
Piirak
laigulise sõnumi, mis on sama vastuoluSakala
line kui väljend «malmist
433 0084
puit». See õnnetu, kes
jooksebrelvaga tandrile,
mis jääbkaugeks mustale
mullale, anub sinilillega
au ja abi.Kollane kurat hüüab veel, et needmehed janaised
tugevdavad kodust kaugel meie julgeolekut. Kuidas palun?
Ja sinilill,va sunnik, kandvat eneses inimlikkeväärtusi
nagukohusetunne, tänulikkus, kaastunne, isamaalisus, rahuarmastus, turvalisus jakindlus. Noh, ja mul on nüüd sellest peadpööritavast äkasest alatoonistkõrini.
Esiti pean ma kohustuslikus korras tõdema: mul onkahju, etrahuvalve tähendab tapmist, mis läheblahku rahuarmastusest ja turvalisusest.Teiseks: minukaastunne neile
inimestele, kelle sõbrad või sugulased kipuvad relva haarama. Jakolmandaks olenäärmiselt nördinud, etriik ei suuda
nende vastu üles näidataküllalt tänulikkust ningpakkuda
neileturvalisust jakindlust, et võimaldada taastusravi. Sest
nagu ma kampaaniast aru saan, just sellest ongi puudus.
Keegi on öelnud, et sõda on see, kui riik ütleb sulle, kes
on su vaenlane.Revolutsioon aga see, kui sa saadsellest ise
aru.

Katrin

ameti eile alanud kampaaniast
«Piirkiirusel on põhjus!». Viljandis on selle kampaania kõneisik
maanteeameti liiklusohutuse
osakonnaliikluskasvatuse talituse juhtivspetsialistSirli Leier.)

me.

Küllap märkas nii mõnigi viljandlane, et pühadelainel nädalavahetusel võis järjepanukuulda tuletõrjeautode sireene. Nagu tänase
Sakala esilehelt lugeda võib,tuli
Viljandimaa päästjatel läinud nädala teisel poolel kustutamas käia
mitut hoonet. Enamasti andsid tulekindlas varustuses meestele tööd
siiski kulupõlengud.
Siinne piirkond ei paistnud sellega silma samamoodi jagus
päästjatel töödka mujal Eestis. Ja
ehkki tuletõrjujad ise võivad väita,
et kevadisel ajal on niisugune olukord tavapärane, tuleb tõdeda, et
harva on päästeameti Lõuna päästekeskuse väljakutsete loend olnud nii pikk kui see, mis eile hommikul ajakirjanike e-postkasti pot-

(Artikkel on ajendatud maantee-

TALVISED TEEOLUD on seljataga ja unustatud. Ees on suvi:
puhkusteperiood ning rohkem
vabadust jaliikumist.
Tänapäeva inimesenatean,
et püüdega palju teha ja mitmele poole jõuda kaasneb paratamatult kiirustamine. Kes
meist ei oleks hommikul lapsi
kooli ja lasteaeda viies rutanud, et ka ise õigel ajal tööle
jõuda?Hoolime autoroolis olles lapsest, kes istub tagaistmel, sama palju, kui hoolime
temast ükskõik kus mujal.
Ometi ei tundukiiruseületamisest tulenevadriskid kummalisel kombel piisavalt reaalsed,
et mõelda «Mis siis, kui...», ja
kiirust vähendada.
Kiires elutempos tuleb osata võtta aeg maha, nautidahetke ja mõeldarohkem hoolimisele. Liikluses osaledes ei ole
me autokeresse varjunud anonüümsed isikud, vaid ikka
needsamad tublid ja meeldivad Maridvõi Jaanid.
Ka liikluses tulebüksteisega suhelda, et edukalt hakkama saada.Suurte kogemustega
roolikeeraja ei ole hea autojuht,kui ta ei suhtle teiste teelistega heatahtlikult.
EELMISEL AASTAL korraldatud
kiiruskäitumise küsitlusuuringu tulemustest selgus, et ikka
veel on palju neid juhte,kes arvavad, et piirkiiruse ületamine
kuni 10 kilomeetrit tunnis on
üldiselt aktsepteeritav. Juhid
ületavadkiirust sageli ega pea
seda märkimisväärseks rikkumiseks.
Vastu sõitvast 100 sõidukist
keskmiselt 72 ületabkiirust kuni 10kilomeetrit tunnis jakeskmiselt 10veelgi enam. Ometigi
teab enamik juhte, et liiga kiire sõit on joobes juhtimisekõrvalüks peamisi liiklusõnnetuste põhjusi.
Maanteel piirkiirust ületaval autojuhil suureneb vajadus
teha ees liikuvatest sõidukitest
möödasõite. Reaalsuses sooritataksemöödasõite suurtelkiirustel ning vastu tuleva sõiduki eest põikavad juhidkolonnis
sõitvateautode vahele.Pikivahed on maanteedel aga niigi
liiga lühikesed ja tagasi reastuv autojuht lühendab neid
veelgi.

Paraku on enamik Eesti
teid mõlemas suunas ühe sõidureaga ja ohutuks möödasõi-

Kärner
maanteeameti liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse
talituse peaspetsialist

TABEL
Graafikul on välja toodud auto peatumisteekond eri
kiiruste puhul kuival teel.
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Allikas:

duks sobiva nähtavusega kohti
on väga vähe. Mööda sõitev autojuht ei taha halba, ent sel
moel manöövreid sooritades
tekib kõigile kaasliiklejatele
ohtlikolukord.

Kui tihti
te küsite
endalt
autorivis sõites:
kuhu mul
kiire on?

ÜKS MÖÖDUNUD AASTA kurvemaidõnnetusi juhtus detsemb-

ris Ida-Virumaal, kui möödasõitutehes oma sõiduritta tagasi reastuv auto riivas tagumise
nurgaga sõiduautot, millest ta
möödumas oli. Too kaotas sellest löögist juhitavuse ja põrkas kokku vastu tuleva veoautoga. Õnnetuse tagajärjel hukkusid kaks täiskasvanut ja üks
laps, üks täiskasvanu ja laps
viidi haiglasse.
100-kilomeetriseldistantsil
on kuni 10 kilomeetrit tunnis
kiirust ületades maksimaalne
ajavõit vaid viis-kuus minutit.
Kas me mõtleme sedapisikest
ajasäästu taga ajades, mis võib
olla selle hind?Kui tihti te küsiteendalt autorivis sõites: kuhumul kiire on?
KUI AUTOJUHT märkab90-kilomeetrise tunnikiiruse juures
takistust, läbib sõiduk ainuüksiühesekundilise reageerimis-

PRÄÄNIK
Mulgikrossil võisteldi viies masinaklassis ja neljas neist võidutsesid eestlased.

aja jooksul 25 meetrit. Alles
siis suudab juht hakata tegutsema. Auto peatub 70–75 meetri pärast.
Midakiiremini auto liigub,
sedavähem on juhil võimalusi
ja aegaüldse midagi enda või
teistekaitseks ette võtta.Kiirus
mõjutab aga õnnetuste tagajärjel tekkinud vigastuste raskus-

astet.
Sõiduautosid testitakse pi-

devalt, et saavutada autos viibijate maksimaalne turvalisus
laupkokkupõrke korral. Sellest
hoolimata ei pruugi turvapadjad, turvavöö ja kõikvõimali-

kud muudturvameetmedmeid
suurel kiirusel liiklusõnnetusse sattudes piisavalt kaitsta.
2008. aastal tehtud statistika
järgi suri umbes kolmandik
kõigis liiklusõnnetusteshukkunutest just laupkokkupõrkes
saadud vigastustesse. Igal aastal jääb liiklusõnnetuse tagajärjel Eestis lühemaks või pikemaks ajaks ratastooli ligikaudu 100inimest.
Kiiruse kasvades muutub
ka auto juhitavus. Eesti autospordi liidu peasekretäri Martin Haraki sõnul pole tänavasõiduautod disainitud sedasi,
et tavajuht 110-kilomeetrise
tunnikiiruse juures auto külglibisemise kontrollimisega
hakkama saaks. Paraku on
meie teedelväga palju õnnetusi, kus auto kihutab möödasõidul juhitavuse kaotamise tõttu
teelt välja.
Aastaga on suurenenudka
ühesõidukiõnnetuste arv. Teine nende peamine põhjus lisaks autojuhi seisundile on
teeoludele sobimatukiirusevalik.
KA ASULA SEES piirkiiruse 50

kilomeetrit tunniskehtestamisel on põhjus. Kuival asfaldil
selle kiirusega sõites onpeatumisteekond 29 meetrit, mis on
piisav, kui jalakäija või jalgrattur ilmub teele 30 meetrit eespool. Sõites aga 10 kilomeetrit
tunnis kiiremini, on pidurdusteekond umbes 10 meetrit pikem ja jalakäijaga kokkupõrke
korral on auto kiirus veel umbes 40 kilomeetrit tunnis.Kui
autos viibijad pääsevad tõenäoliselt terve nahaga, siis jalakäijale lõpeb see üldjuhul
raskete vigastustega. Kui jalakäija põrkab kokku autoga, mis
liigub 64 kilomeetrit tunnis, on
tema hukkumise tõenäosus 85
protsenti.
Mina leian, et kiirusevalik
on autojuhi teadlik otsus, mis
peab lähtuma konkreetsetest
oludest. Autojuhtpeab oskama
hinnata oma otsustest tulenevaidriske ja tagajärgi.
Loodan, et kiirustamisest
hoolimata suudame liikluses
aja maha võtta ning liigelda ennast säästvalt ja arvestavalt.
Eestlasi on maailmasnii vähe,
et igast mõttetult kaotatud
elust on äärmiselt kahju.
Kõigile neile, kes teid kuhugi ootavad, on peamine, ette
ohutultkohale jõuate. Pole vahet, kas see juhtub viisminutit
varem või hiljem.

PIITS
Viljandis Lossi tänav 7 maja
ees turritab kõnnitee seest välja metallist ork.
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UUDISED

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

10Eestis

tarbiti 2013. aastal ühe elaniku kohta täpselt 10 liitrit absoluutalkoholi, mida on 0,3 liitrit vähem kui
2012. aastal. Ühe inimese kohta joodi aastas keskmiselt 76 liitrit õlut,
15,5 liitrit teisi lahjasid jooke, 11 liitrit
veini ja üheksa liitrit kangeid jooke.

Hukkus Valma
turismikeskuseks
muutnud ettevõtja
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Võrtsjärve ääres asuvas Valma külas hukkus neljapäeva lõuna
ajal suure turismitalu
omanik.
Mees parandas kopplaadu-

rit, kui selle ülestõstetudka-

biin järsku alla vajus. Kuu
aega enne oma 50.sünnipäeva hukkunud turismiettevõtja Viktor Liseiski oli Võrtsjärve ääres asuva Järveveere puhkekeskuse omanik.
Seitse aastat tagasi turismitalu arendama hakanud Liseiskit iseloomustasid teda
tundvad Valmainimesedkui
väga suure töövõimega

meest.

Külavanem: väga tegija
mees oli

Pühapäeval kell 17.10 sõitis Viljandist Tallinna kolme vaguniga rong, kuid Elron lubab, et varsti saab see vaguneid juurde. Pildil on eile kell
15.40 Viljandisse jõudnud viie vaguniga rong.
ELMO RIIG

TRANSPORT

Lõppenud pühad panid
proovile rongide ja
busside mahutavuse
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Seda, et pühade ajal on
inimesi liikvel tavapärasest rohkem, tõestas pü-

hapäeva õhtupoolik Viljandi bussi-ja raudteejaamas. Tallinna sõitvates
bussides keegi seisma ei
pidanud, küll aga rongis.
Kui tavaliselt onkell 17.10Viljandist Tallinna sõitval rongil
neli vagunit, siis pühapäeval
oli sel neid kolm. Sakala andmetel said istekohad täis juba
Viljandis ning mõned inimesed pidid ka seisma. Türile jõudes lisandus inimesi veelgi
ning need, kes tulidPärnust ja
soovisidLelles Viljandi rongile ümber istuda, enam peale ei
mahtunud.
Rongifirma Elron müügi-ja
arendusjuhi NorbertKaareste
sõnul tuleneskolmevagunilise
rongi liinile toomine läinud nädalal Raasikul asetleidnud
traagilisest õnnetusest.

Norbert Kaareste selgitas,

et õnnetusjuhtumi tõttuon mõneks ajaks rivist väljas üks neljavaguniga diiselrong ning see
on asendatudkolmevagunilise
rongiga.

Tipptunnil tuleb pikem rong
«Neljavagunilise rongiga ei saa
me muu hulgas teenindada
kell 17.10 Viljandi–Tallinna ja
Rapla–Tallinna reisi. Onka teisi reise, aga nimetatudkaks on
populaarseimad,» märkis NorbertKaareste.
Elroni juhatuse esimees
Andrus Ossip lausus pressiteates, et Raasikul õnnetusse sattunud rongi kiire parandamine on ettevõtte huvides ning
selle nimel tehakse tihedat
tööd kindlustajatega. Samuti
palus ta sõitjatelt ebamugavuste pärast vabandust.
Küsimusele, kas aprilli algusest Viljandist Tallinna sõitev viievaguniline rong tehakse lühemaks, vastas Elroni
meediaesindaja eitavalt. Tema sõnultöötab ettevõte selle
nimel, et kell 17.10 sõidaks esi-

algu reedeti ja pühapäeviti
Viljandist Tallinna pikem
rong.
Kuu ajal pärast saabElron
kätte viimasedkaks kahe vaguniga diiselrongi ning need pannakse ka kohe käiku, et pikendada tipptunnironge.
Viljandi liinil on Kaareste
sõnul kõige populaarsem kell
6.41 Tallinna suunduv rong.
Sellele järgnevadtööpäevadel
kell 5.15 ja nädalavahetusel
kell 8.19 väljuv rong. Populaarseim Tallinna–Viljandi rong
väljub iga päev kell 13.20.

Bussides said kõik istuma
Kui rongid võisid pühapäeval
olla inimesi pilgeni täis, siis
kaugliinibussides oli lahedam.
Hansabussi Viljandi regiooni juht Madis Lepp tõdes,
et pühapäev olifirmale igati tore, sest bussid olidülekeskmise täis. «Bussides on enamasti
49–50 kohta ning täitumusoli 40
sõitjat või natukene rohkem,»
lausus Lepp ning lisas, et inimesi oleks peale mahtunud
veelgi.

Regiooni juhi sõnulolid populaarseimad kell 16 ja 17.20
väljunud bussid. «Kuinüüdküsida, kas inimesi mahaka jäi,
siis meil ei ole süsteemi, mis
näitaks, etkeegi peale eimahtunud.Et bussid eiolnud pilgeni täis, ei tohtinuks keegi ka
maha jääda,»nentis Lepp.
Igapäevane keskmine sõitjate arv bussis on 15–20 ning
hommikuti suurt nõudlust Viljandi–Tallinna liinil ei ole.
«Natukene alla poole on täitumuskuu esimeselkümnel päeval, mil inimesedsaavad palka
ja pensioni. Kuu lõpu poole
aga on vähem inimesi.»
Hansabussi Viljandi regiooni juht avaldas lootust, et
bussitransport areneb kiiremas tempos kui rongid ja niiviisi suudetakse pakkuda konkurentsi autole.
OsaühinguEestiBuss kommunikatsioonijuht Gert Hankewitz lausus eile, et pühapäevaseid sõitjate arve firma kokku löönud veelei ole, kuid eelmistele kogemustele toetudes
saab öelda, et inimesed eelistavad õhtusi väljumisi.

«Ta oli väga tegija mees jatema kaotus on suur kaotus kogu külale,» ütlesValma külavanem Jaan Leetsar. «Tema
kaudu sai külarahvas tööd
ning ta tõikülla väga palju turiste.»
Järveveere puhkekeskuse vahetus naabruses asuva
Valma puhkelaagri ja seikluspargi omanik Kalle Kütt
tunnistas, et vaatas ViktorLiseiskile tema töövõime pärast alt üles. «Ta oli ikka väga-väga töökas mees,» sõnas
Kütt.
Kalle Kütt hakkas oma
puhkelaagrit arendama 2006.
aastal just Viktor Liseiskilt
ostetud maale. Enam-vähem
samal ajal otsustas ka Liseiski ise turismitaluedendama
asuda. Nad on rajanud kõrvutikaks suurt turismistalu, kus
mõlemal on mitu hoonet,

70–80 majutuskohta ning mitmesuguseid atraktsioone.
«Minu ja Viki ettevõtmisedteineteisest väga ei erine
ja kaugelt vaadates võib ju
tunduda, et oleme suured
konkurendid, aga tegelikult
on üks pluss üks meie puhul
välja andnud kolme,» rääkis
Kütt.
Liseiski jaKütt on aastate jooksul teinudpalju koostööd nii oma talusid arendades kui külalistele elamusi
pakkudes. «Näiteksminul on
ATV-d ja temal lumesaanid.
Minul on seikluspark ja temal suur kaater. Nii saimegi
koos pakkuda väga laia tegutsemisvõimalust,» lausus Kütt.

Seitse aastat keskuse
arendamist
«Suuresti tänu Viktorile on
Valma küla saanudturistide
seas tuntuks ning siin on võimalik korraldada tõeliselt
suuri ettevõtmisi,» rääkis
Jaan Leetsar ja meenutas
paar suve tagasi Valmaspeetud jahimeeste kokkutulekut,
millel osales ligi 4000 inimest. «Sellegi kokkutuleku
taga oli paljuski Viktor.»
Kalle Küti sõnul pole temal ega Viktor Liseiskil viimase seitsme aasta jooksul
olnud päeva, mil ehitajad poleks mõne järjekordse hoone
kallal ametis olnud.
Leetsare sõnul oliüks Liseiski viimaseid ettevõtmisi
tenniseväljakute rajamine.
Nende lõpliku valmimise
eest peavad hea seisma juba
teised pereliikmed.
Viktor Liseiski surma
põhjustanud õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on
uurimist alustanud tööinspektsioon ja kriminaalmenetluse algatanud politsei.

Tööõnnetuse tagajärjel hukkunud Viktor Liseiski on seitsme a stag ehitanudVõrtsjärveä rde Järve ePruhke skuse.ELMORIG
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MAGUSATUBA

Tordimeistrid lubavad
fantaasia lendama
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

«Oh sa püss, kus nüüd
on paugutanud!» imestanud kord üks mees,
kui nägi torti, mille Magusatoa kondiitrid Kristi Veldemann ja Merit Alas tema tellimise peale olid meisterdanud.

–

Tort kui olümpiamängud

–

kõigi rõngaste ja võitjatega.

«Üldiselt on meesterahvad need, kes tulevad konkreetse väljaprinditud pildiga,
et sellist torti nad tahavad,»
rääkisAlas. On aga ka veelteine reegel. «Enamasti tellivad
tordi ikkagi naised ja mehed
tulevad sellele järele.»

Laupäeval, 19. aprillil üllatas
hommikusi rongisõitjaid teel
Viljandisse džäss.Esimest korda sai teoks festivali «Jazzkaar» projekt «Jazz linnaruumis», mida pealinnas on korraldatud viis aastat.
Muusikud Viljandi kultuuriakadeemiast ning Otsa jaElleri koolist täitsid linnaruumi
džässiga, musitseerides terve
päeva eri paikades. Etteasted
algasid Fellinikohviku terrassil ja lõpesid Uku keskuse ees
vaibaaktsiooniga.

Meistrid meenutasid, et õigupoolest oli see lihtne lilleline
tort. Muljet on avaldanud nendevalmistatu aga teistelegi.
Ühel kliendil oli Magusatoast tellimus nii õhtul kui
hommikul. «Kui ta õhtul tuli,
siis ütles, et hommikuse asjaga oli väike jama,» jutustas
Veldemann. «Me mõtlesime,
et mis nüüd valesti läks, aga
siis selgus, et tort oli lihtsalt
otsa saanud nii heaoli.»

Kooke on kondiitrid koduköögis sõpradele ja tuttavatele
küpsetanud juba kolm aastat,
aga mullu veebruaris said
Kristi Veldemann ja Merit
Alas kokku, et firma asutada.
Juunist on nad endistes Viiratsi pagaritöökoja ruumides
ja meisterdavad oma sõnutsi
kõike, midaagaklient soovib,
kas või mutionu peo, taluhoovi või mootorratta kujuga tordi.Voolitudsaabka havikuju.
«Aasta tagasi inimesed
veel ei osanud eriti küsida,
midanad tahavad, ja siis pakkusin ise võimalusi välja.
Nüüdnad vaatavad jubapilte
ja saavad aru, midakõike on
võimalik teha,» rääkis Veldemann. Näiteks sel nädalavahetusel valmib olümpiateemaline tort pjedestaal koos

Džäss jõudis linna

Magusatoa asutajatel Kristi Veldemannil ja Merit Alasel on laual kataloog, milles on tellijatele inspiratsio niknsäha jubatehtudtö d. MARKO SA RM

Reklaami tordimeistrid
oma ettevõtmisele seniteinud
ei ole. Alguse sai kõik oma
sõpradest, siislisandusid nende sõbrad kuni selleni välja,
et Magusatoa meistritekäest
on tordi tellinud näiteks Eesti Pank.
Tõsi küll, magus pole ainuke, mida eritellimusenaküsida saab. «Võileivatorte tuleb
järjest rohkem teha,» tähendasKristi Alas.

Kringel kogub populaarsust
Viimasel ajal on menukaks
muutunudka kringlid. Nende
valmistamisele on spetsialiseerunud Agnes Astel.
«Agnes tuli meile alles
eelmise aasta lõpul ja tema
kringlid
koguvad
jär-

jestpopulaarsust,» sõnas Veldemann.
Pulmatortide puhul tuleb
pruutpaari kuju kindlasti juba mitu päeva varem valmis
teha ja suhkrumassist või
martsipanist lilled peavad samuti vähemalt ööpäeva tahenema.
Alas on endine koduköögi
meister jaVeldemann tuli Viljandissetagasi Tallinnast, kus
ta töötasFrens Cateringipeakondiitrina. «Pärast kooli läksin Tallinna kondiitriks õppima, elasin seal, töötasin jakäisin võistlustel,» rääkis ta ja jutustas, et Viljandisse naastes
ei leidnudta endale sobivat
töökohta
ning seetõttu otsustas ise
torte tegema hakata.
Prae-

guseks on Magusatoas välja
kujunenud reeglid, etkeemiat
eikasuta, kõik on nii naturaalne kui võimalik ja küpsetisi
vamistatakse eritellimusel.
Siiski juhtubsagedasti, et inimesed astuvad möödaminnes
uksest sisse ja uurivad, ega
mingit suupoolist juhtu üle
olema.
«Tavaliselt küsitakse just
pirukate kohta,» märkisAlas.
Kuid ka neidtehakse eritellimuse peale, mis tähendab, et
kapis midagi varuks ei ole.
«Inimene tellib, me teame,
kellele see läheb, janäeme ta
emotsiooni, kui ta tordikätte
saab,» lisas Veldemann.

KRISTJAN MÄNDMAA

«Kui astusid vaibale, hakkasid muusikud mängima,kui astusid vaibalt, muusikakatkes,»
rääkis «Jazzkaarekese» peakorraldaja AivarTrallmann.
Kontserte anti ka Köleri
pargis, turul ja tänavanurkadel. Centrumis maalisidkunstikooli õpilased Liis ja Eli
Paul, KendraKabanen jaKaarin-Helene Kiisler õpetaja
Lemmi Pauli juhendamisel,
salvestadesmuusikat pildisse.
Aktsioonis osalesid kultuuriakadeemia muusikud Taavi
Toomsalu (saksofon), Harri
Heinsoo (kitarr) ja Karl-Markus Kohv (djembe). Valminud
töid saab Centrumis vaadata
käesoleva nädala lõpuni.
Projekti «Jazz linnaruumis» Viljandi korraldaja Maret
Mikk kinnitas, et inimesed suhtusid toimuvasse väga hästi.
«Juba rongis tänas meid
üks proua ja tõitänuks peotäie
trühvleid,» rääkis Mikk. «Inimesed pildistasid ja filmisid.
Autod vähendasidkiirust ja juhid lasid aknad alla, et muusikat kuulata.»
Maret Mikk hindas kõige

Kunstikooli õpilased maalisid
Centrumi kaubanduskeskuses
muusikat piltidesse.
elamusterohkemaks vaibaaktsiooni ning kinnitas, et kõik
osalenud muusikud nautisid
Viljandis esinemist.Järgmisel
aastal võetaksesee uuesti ette.
«Kananahka tekitavalt äge,
täiesti ootamatu ja võimas!» ütles Viljandi linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja
Krista Kull, kes oliKöleri pargis eneselegi ootamatult džässikontserdilekomistanud.
«Jazzkaarekese» kontserdiprogramm algas pühapäeval
legendaarse Prantsuse pianisti
Stéphan Olivaesinemisega. Täna astub pärimusmuusika aida
lavale Susana Sawoff Trio.
Homme ootab ees aga suurim
kontsert, kui laval on Eesti ja
Soome tippmuusikutest koosnev Kadri Voorand Group ja
Norra uue saksofonitalendi
Hanna Paulsbergi kvartett. Festivali lõpetab laupäeval nooruslik Abraham’sCafé. (Sakala)

Laen Krediidipangast

ilma lepingutasuta
Kodu renoveerimiseks,
mööbli, kodutehnika või auto ostmiseks,
reisimiseks, äri alustamiseks jm.
-

/-
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tähtaeg kuni 20 aastat
Laenusumma 5000 kuni 100 000 eurot
tagatiseks kinnisvara

Tutvuge tingimustega www.krediidipank.ee,
vajadusel pidage nõu spetsialistiga tel. 664 0777,
e-post laenfdkrediidipank.ee.
Valik Magusatoa kondiitritekäe all valminudtorte

10-aastase tähtajaga 20 000 euro suuruse laenu puhul on
krediidi kulukuse esialgne määr 7,11 % aastas.

sB Krediidipank
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Viljandi
pääses hea
toidu kaardile

HOOAJATÖÖ

Viljandimaal pannakse
kasvama 1,3 miljonit puud
Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Mahetalupidaja Helve
Koovit on üks inimene
1700-st, kes saab sel
kevadel riigimetsa majandamise keskuselt istutamistööd.
Nimelt jõuabriigimetsas mulda ligi 18miljonit puud. Viljandimaal pannakse neist kasvama 1,3miljonit, enamastikuuski ja mände, mis peaksid ennast siinses viljakas mullas
hästi tundma.
Koovit, kes on istutamaskäinud kümneid aastaid ja nimetab ennast eluaegseks metsainimeseks, ütles, et päevas jõuab
ta maha panna 400–500 istikut.
Neljapäeval oli ta Kõrgenõmme kandis 0,8-hektarilisel
langil, kuhu oli Reiu taimlast
kohale toodud 1800 istikut.
«Järgmisel nädalal olen uuel
langil uute taimedega,» lausus

ta.

Vaalu põhjas
Noorpuud lesisid kraavis seisvas vees ja Helve Koovit läks
neile järeleämbriga. Korraga

Eile avaldatud poolesaja
Eesti parema söögikoha
hulgast leiabesimest korda
ka ühe Viljandi oma selleks on poolteise aasta eest
avatud kohvik Fellin.
«Suur osa uusiedetabelisse pääsenud restorane
on väljastpoolt Tallinna,»
kommenteeris tabelikoostaja, programmi «Eesti
maitsed» juht Aivar Hanson pressile saadetud tea–

mahtus sellesse sada istikut.
Luua metsanduskoolis õppi
nudKoovit töötasust saladust
ei teinud ja ütles, et ühe taime
istutamine maksab 0,077 eurot. «Seda ettevalmistatud
pinnasega,» lisas ta täpsustuseks.
«Siin on turbamaa ja istik
tuleb panna vaalu põhja, sest
muidukuivab see ära,» rääkis
Koovit. «Selle töö juures on
kõige tähtsam, et muld taime
ümbert saaks kinni tallatud.
Õhuvahet ei tohi jääda,muidu
kuivab juur ära.»
Kahe taime vahele peab
jääma kaks meetrit jakindlasti ei tohi istutusauku sodi sattuda. «Eks mingi protsent või
välja ka minna,» nentisKoovit.
«Ilmselt tuleb sügisel hooldama tulla, sest kõrge hein võib
taime lämmatada.»

tes. (Sakala)

Abja-Paluojal
leiti tiigist
uppunud mees
Abja-Paluojal leiti pühapäeva õhtul tiigist tundmatu
50–60-aastase mehesurnukeha. Uppunu avastati kell
18.35. Politsei saatis surnukeha surmapõhjuse jaisiku
kindlakstegemiseks ekspertiisi. (Sakala)

PARANDUS

125 inimest
Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsamajanduse
peaspetsialisti Rainer Laigu

Kümneid aastaid metsa istutamas käinud Helve Koovit peab end eluaegseks metsainimeseks.

sõnul on metsauuendamise
ajaks Viljandimaal tööle võetud 125inimest.
RMK metsade osas Viljandimaal erilisi plaane ei ole.
«Majandame maakonna metsi
korraliste metsamajanduslike

töödekäigus. Ka istutamine on
tavalise metsa eluringi üks
osa,»rääkis Laigu.
«Metsa eluringi võime jagadaviieks etapiks: uuendamine,
uuenduse hooldamine, noorendike hooldamine, harvendus-

raie ja uuendusraie.Siis algab
jälle uuestimetsauuendamine.»
TänavuuuendatakseViljandimaal metsa 1200hektaril, noorendikke hooldatakse 1300hektaril ning harvendus-ja uuendusraiet tehakse 600 hektaril.

Laupäevase Sakala artiklis
«Jõuproovi parimaid tasustati rahaga» oli viga. Kaheksanda klassi poiss Jakob

MARKO SAARM

«Seda selleks, et metsad
saaksid ilusateks tootlikeks liigirikasteks metsadeks, mis pakuvad toorainet kohalikele
tööstustele ningpuhkamise ja
koriluse nautimise võimalusi
inimestele,» rääkis Laigu.

Univer ei käinud mitte üleeestilisel loodusteaduste
olümpiaadil, vaid füüsikaolümpiaadil, kus ta sai
kolmandas voorus kolmanda järgudiplomi. AutorSiim
Piirak palub

ei
ole
Trikki
nii hea pakkumine ongi!
Tegutse!
–

*SNICKERS WORKWEAR TÖÖPÜKSTE OSTUGA SAAD TASUTA LOGOPUSA
(pusa väärtus 36.-€)

Pakkumine kehtib kõigi SNICKERS Workwear tavahinnaga pükste ostmisel.
art 3023/0400

TASUTA

TAMRGX

57.-€

art 3923/1804

83.-€

art 3311/1818

62.-€

art 3244/0404

122.-€

art 3213/5804

79.-€

art 3212/7404, 3212/1604,
3212/1704, 3212/3204

83.-€

SNICKERS logopusa

Klassikalise lõikega kvaliteetne ja mugav
pusa. Valmistatud pesemiskindlast ja
pehmest kangast. Materjal: 80% puuvill,
20% polüester; 330 g/m²; eelpestud
Värv: helehall/tumesinine

*Osta SNICKERS Workwear
tööpüksid, saad

KINGITUSEKS
TASUTA
SNICKERS Workwear
logopusa
art 2400/0795

art 2400/0795

TAVAHIND

suurus S-XL

36.-€

TAVAHIND 36.-€
Hinnadsisaldavad käibemaksu 20%

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU

Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

www.tamrex.ee

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

REKLAAM
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Ändi tee 18, Tüki küla, Tartumaa

Algaval hooajal
avatud
E–R 8–19,
L–P 9–15.
Palju istikuid soodushinnaga
Palju sorte esmakordselt müügil
Floksiparaad aiandis ja Tartus Maamessil
(asume aiandustelgis)

Michelini, Kleberi, Tauruse põllumajandusrehvid

Võimalik kasutada ostukorvi istikute
broneerimiseks või postiga kojutellimiseks

Rehvide müük, paigaldus, remont

AP Wheelsi topeltrattad, lisaveljed

Tel 447 1400, 515 3763
e-post info@optitrans.ee

Tel 735 1278, 552 9369 ja 551 0131,
e-post aiasober@aiasober.ee

Väike-Laatsi 2, Valga
Tel +372 505 5563, 766 3637

www.optitrans.ee

E-post info@ert.ee

TARBIJA
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4435

TEEMAD

Toimetaja STEN MAHOV, 433 0052, sten.mahov@ajaleht.ee

Töötukassa kaudu otsivad endiselt kõige enam tööd viimati
ehituses töötanud inimesed,
keda märtsis oli registreeritud
4435. Mulluse sama ajaga on
ehitussektori tööotsijate arv
vähenenud ligi tuhande võrra.

HARRASTUS

Rulluisud tuleb osta
pool numbrit suuremad
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Kuigi esimesi rulluisutajaid on juba siin-seal liikumas näha, on Viljandi
spordi poodides rulluiske
veel vähe müüdud.
Rulluisud võib jagada kolme
klassi: harrastajate, treenimisja võistlusuisud. Uiske poodi
ostma minnes peab endale
teadvustama, millised on sõiduoskused. Näiteks tuleb sellest lähtudes valida rataste
suurus. Ja algajad ei tohiks
mingil juhul ära unustada
kaitsmeid.

Treening-ja võistlusuisud
tuleb tellida
Nii Uku keskuse Hawaii Expressis kui CentrumiRademaris
on kohapeal saada ainult harrastajate rulluiske. Neile, kes
soovivad treening-või võistlusuiske, tulebneed ekstra tellida.
Hawaii Expressi klienditeenindaja Artur Makku sõnul
on rulluiske ostes väga tähtis
silmas pidada kinnitusi. «Nagu

suusasaabastepuhul, ei tohika
nende puhul hüppeliiges tagasi anda, sest siis läheb tõuge
kaduma jarull kaob alt.»
Kinnitusi on Makku selgitust mööda erinevaid: uisu tagant keeratav trosskinnitus,
nööriga kinnitus jakrõpskinnitused. «Üldiselt onkiirkinnitused kallimad ja krõpskinnitus
odavam,» märkis ta ning lisas,
et võistlusuiskudel ei ole hüppeliigese toetamiseksmõeldud
pikka säärt ega ka pidurit.
«Proff peaks ju juba sõita oskama.»
Ka on uiske ostes tarvis
uurida laagreid: mida kõrgemast klassist need on, seda
kindlam võib olla, et veerevus
on korralik. «Muidugi kui tee
peal on kive, jääb neid kahe
ratta vahele,» rääkis Makku
ning lisas, et rataste vahele jäävat liiva saablihsalt kompressoriga eemaldada.
Uiskude eluiga sõltub tema
sõnul sellest, kui palju neidkasutatakse. Korraliku sõitmise
ja hooldamise korral võivad
needaga ka kümme aastat vastu pidada.
Ühte korralikku rulluisuvarustusse kuuluvad kahtlemata
ka kaitsmed ja kiiver. «Kui
kaitsmeid ei pea pärastkukku-

mist välja vahetama, siis kiivri
küll,» tähendas Makku. «Kui
sel on pragu sees, siis järgmisel korral kukkudes see enam
pead ei kaitse.»
Rulluiskude hinnad jäävad
Hawaii Expressis 120 ja 190 euro vahele. «Praegu on valik kesine, kuid iga nädalaga tuleb
kaupa juurde,»märkisklienditeenindaja.

Pehme ratas kulub asfaldil
kiiremini
Rademari klienditeenindaja
Krister Kallas ütles, et selles
poes on praegu saada ainult
harrastajatele mõeldudrulluiske, kuid lähiaegadel peaks müüki tulemaka niisuguseid, millega saab võistlusteleminna.
«Kes tahabnäiteks maratonile minna, sel peaks rulluisu
ratta läbimõõtolemavähemalt
90 millimeetrit. Kui see on
väiksem, tuleb sõites palju
tööd teha ja grupis olemine
muutubraskeks uisudei veere hästi. Niisama sõitmiseks
piisab aga 84-millimeetrise läbimõõduga ratastest. Mida
väiksem on ratas, seda parem
on manööverdada.Ka tõusudel
on need paremad,» kõneles
Kallas.
–

ANTS LIIGUS(PÄRNU POSTIMEES)

Märjal teel sõites mängib
asjatundja sõnul rolli ratta kõvadus: pehmem ratas eilähe libisema ja haakub maapinnaga
paremini. «Kuidmidapehmem
on ratas, sedakiiremini see asfaldil kulub. Meilsiin on saada
ühe kõvadusega rattad,» rääkis

ta.

Rattalaagreid lõhub kõige
rohkem nendevahelesattunud
liiv. Kallas on täheldanud, et
tänapäeval ei viitsita enam
laagreid puhastada, sest uute
hind on odav. Rattalaagreid
võiks aga harrastaja Kallase
arvates vahetadaiga kahe aasta tagant.
Ühe nipina nimetas ta seda, et kui rattad on hakanud
kuluma, saabneid esialgu ümber tõsta. «Kõige lihtsam on
tõsta vasaku uisu ratas paremale ja vastupidi. Või siis keerata rattad ümber.»
Kui aga uisul rataste asukohta vahetada, soovitasKallas
sedateha üle ühe, sest keskmised rattad kuluvad kiiremini
kui äärmised.
«Kõik asjad on uiskudel vahetatavad,» tõdesKallas. «Ostma peaks siiski ühe jasama firma tooteid, sest näiteks juba
pidurite kinnitused on eri firmadel erinevad.»

70-ndate uiske spordipoed ei müü
Ringkäik Viljandi spordipoodides näitas, et Ameerika filmidest tuntud 70-ndate aastate
uiske, millel on üks rattapaar
ees ja teine taga, Viljandis ei
müüda.
«Jah, meie poes neid tõesti
ei ole, kuigi välismaal on need
olnud päris populaarsed. Korraldatakse vist endiselt neid suuri

saalipidusid,» märkis Hawaii
Expressi klienditeenindaja Artur
Makku ning lisas: «Tegelikult
oleks väga tore ka endale üks
selline paar osta ja kapi otsa
panna. Väga originaalne oleks.»
Rademari müüja Krister
Kallas ei teadnud samuti, et
sääraseid uiske Viljandis müüdaks. (Sakala)

Korralikud uisudsaab Rademaristkätte 120–160euroga.
Kui aga tahta kogu komplekti,
kuhu lisaks kiivrile kuuluvad
ka kaitsmed, tuleb arvestada
umbes 200 euroga.
Rulluisud toodi Viljandi
poodides müüki aprillis ja seni onneidmüüdudvaidmõned
paarid. Huvi on nende vastu
klienditeenindajate sõnul siiski tuntud.
«Arvan, et läbimüük kasvab, kui Viljandi ja selle lähiümbruse uisutamiseks mõeldud teed sõiduvalmis saavad,»
oliKallas lootusrikas.

Küsimusele, mida arvata
mõnedes olme-ja tööstuskaubapoodides müügil olevatest
odavatestrulluiskudest, vastas
Kallas, et välimuselt need ei
erine, kuid sa saad seda, mille
eest maksad.
«Välimusel ei ole viga ja
kinnitused on enam-vähem
normaalsed.Kui inimenekäib
uisutamas kord kuus, siis talle
võivad need sobida.Kindlasti
aga ei veere need nii hästi ja
eluea pikendamiseks võivad
nad vajada märksa rohkem remonti.»
Veel tõi Makku välja, et niisugused odavamat sorti uisud
võivad olla ka plastist rataste
ja piduritega. «Mõnikord on
nii, et pärast pidurdamist on
kõik kohad tükke täis,» rääkis
ta ning lisas: «Põhjus, miks
meie uisudei maksa 30 eurot,
peitub kvaliteedis. Aga eks igaüks tea ise paremini, mida ta
osta tahab.»
Nii Makkukui Kallas kinnitasid, et uisud tuleks valida
pool numbrit suuremad, sest
jalad ei ole enamasti ühesuurused, ning nende jalgaproovimise ajal tuleks seista püsti,
sest siis loksub jalg paika. Vajaduse korral võibtehaka väikse proovisõidu.
Laagrid asjatundjate sõnul sissesõitmist ei vaja, pigem tahab jalg saabastega

Trikiuiske poes
ei müüda
Nii Hawaii Expressi kui Rademariklienditeenindaja märkisid, et tavalisteharrastusuiskudega ei olelubatudrambi peal
hüpata ega muidkeerukaid ja
lennukaidtrikke teha.
«Harrastajate uisud ei ole
selleks mõeldud, neil onraam
palju nõrgem. Trikiuiskude
rattad on väiksemad, et oleks
parem manööverdada, ning kõvemad jamaale lähemal.Meil
neidei müüda,» rääkisKrister
Kallas.
Artur Makku lisas, et trikiuisu kahe esimese jatagumise ratta vahel on ka suurem vahe.See
aitab löögist tulenevat jõudurataste vahelvõrdselt jagada.

harjumist.

Rajad on veel puhastamata

MARKO SAARM

Hawaii Expressi klienditeenindaja Artur Makku ütles, et rulluiske ostes peab neid rahulikult jalga proovima ja väikse proovisõidugi tegema.

Hawaii Expressi klienditeenindaja Artur Makku käib ka ise
tihti rulluiskudega sõitmas ja
enamasti teeb ta seda HolstrePollis.
«Seal on head rajad ja nende pikkus on sobiv. Viljandis
järve ääres Ranna puiesteel
saab samuti sõita, aga ainult
vähest maad. Peab ju arvestama ka seda, et uiskudel liigu-

takse edasi päris kiiresti,» kõneles ta.
Makku sõnul käiakse rulluisutamas ka näiteks Valuoja
orus, ümber Paala järve ning
Ramsi ja Pärnu maantee lõigul.
«Praegu on rulluisuteed kahjuks
suuresti veel liivast puhtaks tegemata,» nentis ta. «Üle kivide
on üpriski halb sõita, sest jalad
hakkavad värisema.» (Sakala)
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Maaelu
arengukava
tuleb
plaanitust
70 miljonit
väiksem

MAAHARIMINE

Kevadel ei saa põllumees
tööd homse varna lükata

Põllumajandusminister
Ivari Padari (pildil) sõnul
väheneb
maaelu arengukava maht

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

perioodil

Kui traktoril GPS sisse lülitada, pole põllumehel suurt muud teha, kui masinat seadistada ja põllu veeres ümber keerata.

2014–2020
võrreldes
sellega, mida
esialgu plaaniti, umbes
70 miljoni euro võrra.
«Kaks aastat on arutatud ja selge on see, et ühe
kuuga ei saa sedakava oluliselt ümber teha, aga oma
korrektuurid tuleb sisse
viia,» ütlesPadar.
Ta lisas, etkoalitsioonilepingu järgiei saa maaelu
arengukava uuel perioodil
olla väiksem, kui oli eelmisel perioodil. Samuti on riigieelarve strateegias selle
jaoks tarvilike rahaliste
mahtudega arvestatud.
«Olemepraegu uues situatsioonis, kus maaelu

Siiskiei tasu arvata, et moodsa
põllutöömasina juhtimineimelihtsaltkäib. Hoopis vastupidi:
esiotsa tundub, et igasugune
sõiduoskus onkadunud.
Gaas on parema jala juures
nagu ikka. Aga kus on piduripedaal? Nagu ütles osaühingus
Kookla Seemnekeskus töötav
MadisKelk, pole pidurile algul
tarvis mõelda. Kõigepealt on
vaja juhtimisseade õigesse
asendisse nõksatada, siis gaas
pisikesest nupust sisselülitada
jakäik sisse kõksatada.

arengukava esialgu planee-

Kui jälg ees, pole
GPS-i vaja

Kookla Seemnekeskuse meestel oli käsil väetamistöö. Kui Ervin Dreiling väetisekoti traktorikäru kohale tõstis, ootas seal Madis Kelk, kes noag vkiuohttpõja läbista, etrads aksidt vuhiseda. ELMORIG

3×

Väetisetraktor läks liikuma
vaikselt ja jõnklevalt. Umbes
viiekäigunõksakaga sai see paraja hoo sisse. Edasi polnudki
aga enam muud teha, kui vesivoodiõõtsumist imiteeriva istmega põllukonarustel kaasa
võngelda ja masinat ees kulgeval jäljel hoida. Ise võis vahepeal tagaaknast välja kiigata,
kuidas väetiseterad käru taga
pärastlõunases päikesesäras
32 meetrilaiusele alale vihisevad. Just niipalju oli masinal
traktoristi sõnul võimsust teri
laialilennutada.
«Siin me praegu GPS-i sisse ei lülita,» märkis MadisKelk
ning viipas jäljele, mille oli jätnud talinisupuistanud teraviljakülvik. «Nende jälgede pealekülvatud ei ole.»
Kelk nentis, et see nisupõld
justkõige parem pole. «Ta ei
ole nii hea, kui võiks. Seal tee
ääres tankla juures on juba
hoopis rohelisem.»
Põllul äestamisringi lõpetanudAimar Helve leidis aga,
et sellelnisul pole hädamidagi. «Järgmise põllu peal, seal,
kus on turbamuld, on vist vett
liiga palju jasee on vilja osaliselt ära võtnud,» tõdes ta.
«Aga eks see olegi suurte põldudega nii, et kohati on hästi
jakohati mitte. Ükspuha, mis

äri või asja sa teed ikka on
nii, et kõik ei pruugi perfektne
olla.»
Osa maid on Helve sõnul
veel liivased ka, seal tuleb varem töödegapihta hakata.«Kui
liivasele maale liiga hilja külvata, on niiskus juba läinud.»
–

Põllul on kiire kaks
korda aastas
Aimar Helve traktoril oli GPS
sisse lülitatud, nii et tema töö
oligipeaasjalikult masin põllu
otsas ümberkeerata. «Äke on
nii 12 meetrit lai ja ega sa silmaga jõua teda hoida, et ta
ilusti otse läheks,» rääkis ta
ning lisas, et lõpuks aitab selline süsteem ka kütust ja aega
kokku hoida.
Äestamine on üks esimesi
töid, midakevadel põllul teha.
«Mullal on muidu õhuvahed
sees,» märkis Helve jakükitas
maapinnale lähemale, et näidata äestamata maakamara

seest paistvaid pragusid. «Aga
vaata seda ringi, kust ma juba
üle olenkäinud: siin ei ole ühtegi vahet enam.»
Kui äke mulda ei sasi ja
õhuvahed sisse jäävad, on oht,
et taime juured kuivavad ära.
Ja eks see töö hävitakuigi palju ka umbrohtu, kui see on juba tärganud.
47-hektarilise põllu äestamiseks kulub traktoristi kogemust mööda umbesneli tundi.
«Aga töö tulebära teha, olenemata ajast,» lausus ta. «Kõigepealt väetis ja siis äke.»
Aina madalamale laskuv
päike tegutsemishoogu ei pidurdanud, sest meestel oli ju
teada, kui palju neid on ja et
keegi teine nende tööd ära ei

tee.

«Kaks korda aastas on põllul kiire: siis, kui on tarviskülvata, ja siis, kui on vaja saakkoristada,» ütles Helve. «Ei ole
nii, et kell saab kuus ja uks kinni. Õhtul kaheksani lähebkind-

lasti välja. Kui mina täna kaheksani ei tee, siis pean homme kuue ajal tulema.»

Noatõmbest vuhises
väetis kärru
Päeva planeerimine algas osaühingu Kookla Seemnekeskus
meestel varavalges. Enne seda,
kui traktorid põllule said, oli
tarvis väetis 600-kilogrammistest kottidestkärrupuistata. Selle tööpeal oliametis Ervin Dreiling. Tema juhitud tõstuk haaras
kokku paar tonnikaaluvad kotid ja tõstis need kõrgele käru
kohale. Seal ootas juba Madis
Kelk.Temakäes oli nuga, millega ta kotipõhja siuhtiläbi lõikas,
nii et terad alla voolasid.
«Nii umbes kaheksa tonni
võiks siinkastis olla,» tähendas
Kelk ja hüüdis Dreilingule:
«Paneme neli kotti veel, siis
ilmselt aitab!»
Viuhti ja viuhti kuhjas ta
järgmiste kottide sisu kärru.

«Peaks vist kaks tükki veelpanema,» arutles ta, lükateskummikuninaga kuhja laiali. Seejärelotsustas aga, et ei, rohkem
ei pane. Siisronis Kelk koorma
otsast alla ja istus traktorikabiini, et sõita mõne kilomeetri
kaugusele põllule.
Dreiling rääkis, et esimene
väetaminesai tänavu tehtud 10.
aprillil. «300kilogrammi läheb
hektari kohta,» märkis ta ja tähendas, etkokku on seemnekeskusel maad harida tuhande
hektari jagu.«Oota nüüd, siinei
tohi ju eksida... Tuhat hektarit
ikka päris ei ole, aga midagi
seal kandis on,» täpsustas ta.
Siis sõitiski traktor, mille
elektrooniline tabloo näitas
väetisekoormaraskuseks 7200
kilogrammi, minema. Keeras
asfaldilt kruusateele japõikas
enne liiklusmärki, mis keelas
edasi liikuda rohkem kui kaheksa tonnikaaluvatel sõidukitel, metsa vahele. Müristas veel
natukeedasi ja seal oligipõld.

ritud rahalist mahtu tuleb
vähendada, sest riigipoolne
kaasfinantseerimine väheneb,» sõnas Padar. «Täpset
protsenti on praegu veel
päris raske öelda, kuid ma
näen, et võimalik esialgse
prognoosi kärpimise koht
on kusagil 70 miljoni juures.»
Padari sõnul on eesmärk maaelu arengukava
maikuu jooksul Euroopa
Komisjonile esitada. «Ilmselgelt käib meil töö nagu
laeva köögis,» tähendasta.
Euroopa Komisjon otsustas mullu novembris, et
liikmesriikide omaosalust
maaelu arengukavas võib
vähendada 25 protsendilt
15 protsendile, ning see
põhjustaski rahandus-ja
põllumajandusministeeriu-

mi vahel vaidluse. Seni on
õigeks peetud võimalikult
väikest riigipoolset rahastamist, kuid põllumajandusministeerium soovis jätkata varem töörühmade
kokkupandud eelarvega.
Et Euroopa Liidu eraldatavad summad enam ei
muutu, oleks maaelu arengukava
15-protsendilist
omaosalust rakendades
võinud rahandusministeeriumi varasemate arvutuste kohaselt väheneda 114
miljoni euro võrra.
Võimalikekärpekavade
vastu on häälekalt protestinud põllumajandusega seotud huvigrupid, kelle sõnul
kahjustaks kärpimine Eestipõllumajandusettevõtete
konkurentsivõimet,
sest
naaberriigid rahastavad
maaelu arengukava tunduvalt suuremas osas. Euroopa Komisjoni

Kui väetis maas, tuli äkkega mullast õhuvahed välja sasida.

Madis Kelk väetisetraktori GPS-süsteemi sisse ei lülitanud.

otsuse põhjal

võivad liikmesriigid kava
omalt pooltrahastada määras, mis ulatub 15 protsendist 80 protsendini.
Maaeluarengu poliitika
tarvis on perioodil 2014–
2020 Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist
ette nähtud ligi 726miljonit
eurot, millele lisandubEesti osa. (BNS)
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25. aprillil kell 18 August Kitzbergi gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.

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

TEATER
Viljandi nukuteatris etendub täna kell 11 «Jänes ja Punamütsike». Lossi tänav 31, tel
433 4295 ja 5341 9815.
Ugalas etendub täna kell 19
«Y-generatsioon». Vaksali tänav
7, Viljandi. Tel 433 0777.

KINO
Sakala keskuses linastub 23.
aprillil kell 11 ja 19 seiklusfilm
«Maailma mõõtmine». Tallinna
tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on

24. aprillil kell 13 Kanepi tänav
15, Viljandi.

Reumaliidu infotund on 24. aprillil kell 15 Posti tänav 20.

NÄITUSED

Viljandi linnaraamatukogus on
täna kell 11 pisipõnni pooltund.

Lapsi juhendab Lea Taalimäe.
Tallinna tänav 11/1.Tel
433 8660.

Viljandi Jaani kirikus on täna
kell 12 keskpäevapalvus armulauaga, kell 18 ülestõusmisnädala vesper (õhtupalvus), kell
18.30 piibli-ja palvering keldri-

saalis. Pikk tänav 6.
Metsaklubi koosviibimine on
23. aprillil kell 12 Eha tänav 4.
Külla tuleb linnavolikogu eelarve-ja arengukomisjoni liige
Jaak Sulg. Kaasa võtta hea tuju
ja küsimused külalisele.
Karksi valla kultuurikeskus korraldab 23. aprillil 6. Kitzbergi
mäejooksu algusega kell 17 ja
7. jüriööjooksu algusega kell
18. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.
Viljandimaa pensionäride ühendus korraldab 24. aprillil algusega kell 10 Valuoja tammikus
koristuspäeva.

Viljandi aianduse ja mesinduse
seltsi koosviibimine leiab aset

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

Viljandi linnaraamatukogu trepihallis saab vaadata Meelik
Mälksoo fotonäitust «Siin-ja
sealpool silmapiiri», üldlugemis-

saalis 30. aprillini näitust «Tähed panevad ilmaruumi särama.
Elle Eha», mis pakub võimalust
tutvuda Elle Eha raamatute ja
teatrifotodega. Linnagaleriis on
10. maini üleval Viljandi kunstikooli õpilastööd ja kojulaenutusosakonnas 30. aprillini näitus
«Kaunimad Eesti raamatud
2013». Lasteosakonnas on 30.
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aprillini raamatunäitus «Mis
lind see on?». Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.
Tarvastu raamatukogus on üleval Tarvastu muusika-ja kunstikooli eelkooli õpilaste näitus ja
lasteaia Naeruvõru laste kunstinäitus, mida saab külastada
raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Tel 436 6262.
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 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.

LOOMAD
Müüa EK tõugu noor lehm. Tel
528 1375.

PÕLLUNDUS

Sõnnik, liiv, kruus veoga. Tel

Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartulit. Tel 5869 3372.

Toored saarepakud Oius. Hind
kokkuleppel. Tel 5859 6454,

Müüa seemnesuuruseid kartuleid «Vineta», «Laura», «Marabel», «Bela Rosa», «Agria»,
«Adora», «Anuška». Vedu tasuta.
Tel 5849 4830, 5846 0316.

5604 0089.

Ostan kartuli-ja heinatehnikat
ning virtsapüti. Tel 5382 2006.

METSAMATERJAL
Fraxinus OÜ ostab saare-ja tammepalke. Tel 520 6765.

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Toores lepp
5301 8317.

25

.

Tel

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.

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

Ostan Vene
526 9976.

OST

aparatuuri.

Tel

MÜÜK
2 a kuivanud lepp, kask ja saar.
Tel 5551 4204.

Kuivad ja toored 30–50 cm lepa,
kase ja saare halupuud. Tel
505 0522.

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

Kuivad kütteklotsid (hind 1,30 ),
küttepuud, puit-ja turbabrikett.
Vedu. Tel 506 8501.
Kuiv lepp 28

.

Tel 5301 8317.

Küttepuud. Tel 5373 3320.
Lepahalud

Mustla piirkonnas
25 /rm, Viljandis 26 /rm. Tel
5345 2279.

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.
Eile seatikevadlilled õilmitsema ka Rubiini nime all tuntud pargi äärde.

AIVAR AOTÄHT

–

te tulevad Kondase keskuse
soovilmaasikad.
Jaanikiriku juurderajatakse endise daaliapeenra asemeleroheannetuse taimedega püsikupeenar. Taimi on Alase
hinnangul pakutud palju ja
neil päevil otsustab linn, kuidas ja millal see peenar rajada.

Telli katuse ja
fassaadi ülevaatus
koos nõustamisega

TASUTA!

Mees ja naine on voodis. Mees
küsib: «Kallis, kui mitme mehega oled sa enne mind maganud?»
Naine: «Kuuega. Aga sina?»
Mees:«Mitte ühegagi ma
olen hetero.»

info@kattocenter.ee
KATUSEABI 605 5698

–

Üks blondiinteisele: «Tead,

"ffTO
dtu

KOHTUMISEN

ma lähen endale Mercedest
ostma!»
Teine:«Ohoo! Aga kas sa
automarkidel vahet ka teha
oskad?»
Esimene:«See on ju lihtne: mees ütles, et tuleb otsida
autot, mille embleemiks on
stringid rõnga sees!»

,

Ostan palke, paberipuid ja okaskütet. Tel 5190 2637.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Tavaliselt armastavad väikesed tüdrukud ilusaid nukke ja
poisid uhkeid autosid. Alates
teismeeast onkõik vastupidi.

,

,

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Aivar Aotäht

NALJAD

Toores lepp 25–26
40 cm
30 cm kask 32
kask 30
kuiv lepp 27 (1 aasta kuivanud). Vedu üle maakonna. Tel
5669 6972.

3 m saare-ja tammepinnud. Kohapeal 10 /rm. Tel 520 6765.

Linn läheb loovalt lillelisemaks
Viljandi muutub iga päevaga
aina lillelisemaks, sest pilku
püüdvate õieliste istutamine
on täies hoos.
Linnavalitsuse haljastuse
ja heakorra spetsialist Age
Alas ütles, et lepingupartner
Floreas Viljandi peab esimese
istutustiiruga lõpule jõudma
mai alguseks.
«Esimene istutus hõlmab
tavaliselt selliseid liike, mis
kannatavad öökülmi. Tänavu
on selleks võõrasemad, järgmisel aastal tulevad pärdiklilled,» rääkis ta. «Teineistutamine algab hiljemalt juuni keskel
ja siis on lillede valik suurem.
Sedapuhku näeme rohkem
kõrrelisi ja lehtdekoratiivseid
taimi. Kokku istutatakse tänavu 16 000 17 000 taime.»
Amplite arv Alaseandmeil
ei muutu, küll aga muutuvad
natuke nendekohad. Jakobsoni tänavale enam ampleid ei
tule, küll aga saab uus lauluväljak seetõttu lillelisem.
Täiendataksenii sõpruslinnade roosipeenart kui raekoja
roosiaeda. Kondasekeskuse et-

5198 5179.

Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Meeri, Meri, Merje ja Merike.

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

24.?

Tartus
26.aprill
2014

SSIL

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

Linnalillede istutamise ja
hooldamise lepingu sõlmis linnavalitsus osaühinguga Floreas
Viljandi tänavu 10. aprillil.
Kolm hooaega kehtiva töö eest
tasub linn firmale 129 120eurot.
Alas märkis, et Floreas Viljandi hooldabkõiki lillepeenraid, -kaste ja-ampleid, istutab

kõik suvelilled, kastab, väetab,
tõrjub vajaduse korral kahjureid ja haigusi ning hooldab
raekoja roosiaeda.
Floreas Viljandi on sama
tööd teinudka eelmistelaastatel ja nagu Alas hindas, on ettevõte tööga hästi hakkama
saanud.

Ostan Vene fototehnikat: fotoaparaadi, objektiivi, kaugusmõõtja, fotokaamera, projektori, valgusmõõtja, klaasnegatiive, fotosid ja fotoalbumeid. Tel

5845 5341.
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19.Neljapäeval

algab Joosu 19. järvejooksude ja 9. kepikõnni sari. Kuuest
etapist koosnevas sarjas joostakse
või kõnnitakse ümberjärve kulgeval
terviserajal. Jooksjad saavad startida
Viljandi tennisemaja juurest kella
17–19, kepikõndijad kella 17–18.

SPORT

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

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

a

Rannar Raba 433 0051

Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

Anu Arak 433 0082

Arvamustoimeta

j

a

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

Tänavu tubli uuenduskuuri läbi teinud Holstre-Nõmme rajal peetud Mulgikross pakkus põnevaid sõite viies võistlusarvestuses.

3 ELMO RIIG
×

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

MOTOSPORT

Finantsjuht

Erki Kahro pidas
rajal võitlust
soomlasest konkurendiga ja suutis

Krossil võidutsesid
eesti mehed

tedakokkuvõttes
edestada.

Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Laupäeval oivalistes oludes teoks saanud Mulgikrossil saavutasid enamikus võistlusklassides
esikoha eestlased ja seetõttu osutusid nad võidukaks ka kolme riigi maavõistluse kokkuvõttes.
Korraldajate sõnulnautis ligemale 4000 pealtvaatajat Holstre-Nõmmel meeleolukat päeva, mis kulges märkimisväärsete viperusteta.
«Meil on läbiaastate olnud
suurepärane publik, erandiks
polnud ka tänavunekord. Rahvast oleks võistluspaika mahtunud enamgi, agaEesti mõistes
oli meil publikut korralikult,»
kiitisüks Mulgikrossi eestvedajaid Tauno Tuula ning ütles, et
korraldajateni on jõudnud kiitust nii sõitjatelt kui raja ääres
olnutelt.
Ligi kuus tundi väldanud
võistluspäeval anti 13 starti:
kolmes suuremas masinaklassis 85 cm³, MX2 ja MX Open
kolm ning klassides 50 cm³ ja65
cm³ kaks.
Klassis MX Open tegi puhta töö Indrek Mägi, võiteskõik
kolm sõitu. Päeva kokkuvõttes
hõivasid tema selja taga teise
jakolmandakoha lätlasedLauris Freibergs ja DavisLivs.

Pilvi Sume 447 7099

Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8709
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Klassis MX Open võidutses Väike-Maarjast pärit Indrek Mägi.
Klassis MX2 võttisüldvõidu
samuti eestlane Erki Kahro.
Tema saavutas esikohaesimeses ja kolmandas sõidus, ent
teisespidi tunnistama soomlase Henric Stigelli paremust.
Stigell lõpetas kokkuvõttes teisena kaasmaalase Lari Jukola
ees.
Klassis 85 cm³ võidutses
Andreas Hiiemägi. Teine oli
MeicoVettiku ja kolmas Hans
Priidel.Klassis 65 cm³ oli parim Allar Pent.
Ainus võistlusklass, mille
võitis külaline, oli 50 cm³. Selles oli kiireim Roberts Lusis
Lätist.
Klassi MX Open sõitudes
näis, et Väike-Maarjast pärit
Indrek Mägi hoiab võistlust
täielikult oma kontrolli all.
Noormees ise aga ütles, et jälgis selja taga toimuvat nii pal-

ju, kui vähegi võimalik.Oma sõnul suutis ta lõpuni säilitada
külma närvi ja selgetpead ning
see tagaski edu.
«Kerge ei olnud,» nentis
Mägi. «Kui stardipuu langeb, ei
lähe keegi rajale kulgema. Sõit
on ikkakiiruse peale.»
Ka Mägil olikorraldajatele
lausuda vaidkiidusõnu. «Mulgikross on alati olnud hästi ettevalmistatudvõistlus ning rajad on siin huvitavad: mitte
ülemäära tehnilised ja põnevad.»
Tänavu võistlusplatsi keskele ehitatud rajalõik lubas
sõitjatel valida kahe võimaluse vahel.Mägi eelistas lühemat
ja kiiremat, ent tehniliselt veidiraskemat varianti.
Sama teedkasutas ka MX2
klassi võitjaErki Kahro. Nädal
varem Läti võistlusel raskelt

kukkunud noormehesõnul kujunes võistluspäev imeliseks.
«Veel kuus päeva tagasi olin
haiglas tilgutite all ja nädala
lebasinvoodis.Seetõttuolivõit
üllatav,» jutustas ta.
Nagu öeldud, suutisKahro
kontrollidaesimest ja kolmandat sõitu, ent teises jäi alla
Henric Stigellile.«Stigell pressis küll päris korralikult, aga
teadsin, et kui suudan ise sõiduvigu vältida, suudan ta selja
taga hoida,» rääkis ta.
Just väiksemat sorti sõiduvea tõttu tuligi Kahrol pärast
teistsõitu soomlast õnnitleda.
Viljandimaa motosportlastel seekord pjedestaalile
asja polnud. Klassis MX Open
oli Elary Talu päeva kokkuvõttes 13., Jaanus Koval 15.,
Raigo Suija 17., Ilja Balabko
24. ja Henri Airich 25. Klassi

MX2 koondtabelis oli Henri
Airich 22. ja Karl Hubel 32.
Kõige väiksemate poiste sõidus olid tublid Viljandi veeja motoklubi tulevikulootused
Romeo Pikand jaRuben Lindemann.
Tauno Tuula möönis eile, et
päris äpardusteta arvuka osalejaskonnaga võistlus kahjuks
siiskiei möödunud. «Rajalt viidi haiglasse üks soome sõitja.
Täna hommikul uurisin asja.
Sain teada, et noormeheseljatrauma on tõsine ja ta vajab
pikka taastumisaega. Õnneks
aga ei juhtunud midagi pöördumatut.»
Võistluse meditsiiniteenistuse pealik Külvar Mand nentis, et kukkumisest tingitud
traumasid oli tänavusel Mulgikrossil varasema korraga võrreldes ehk veidi vähemgi.

Neljapäeval sündisid Viljandis kaks tüdrukut ja poiss, pühapäeval tuli ilmale poiss ning reedel ja
laupäeval ei sündinud
ühtegi last.

135AASTA EEST
Sakala, 21. IV 1879
Wetljankast. Seal tehakse
katku lämmatamiseksühtepuhku tööd edasi.Kõik majad jaasjad, kus katk walitses, on ära põletatud, ja
nüüd wahetatakse kõik paberi raha uue paberite wasta ümber japõletatakse wanad rahad ära. 21. märtsil
on 10,000rubla ümber wahetatud ja 25,000 rubla on
pärast weeluusi rahasi sinna saadetud.Paberirahast
kardetakse, et tema läbi
katk kõige suuremaltlaiali
wõiks minna ja sellepärast
kautatakse wanad rahad

ära.

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

OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

KINNISVARA
Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.

Mõni hetk on elus valusam
kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus.
Lahkus meie armas ema, vana-

ema ja vanavanaema

514 5215.
Pere ostab kõrgustikul oma metsas soodsa eestiaegse talu. Tel
5348 5209.

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

LEIDA KARU
19. V 1924 – 18. IV 2014
Leinavad tütred peredega.
Ärasaatmine laupäeval, 26. aprillil
kell 15 Pauluse kirikust Riia mnt
kalmistule.

TÖÖ
Otsime oma meeskonda lüpsjat
ja farmitöötajat-traktoristi, sobib
perekonnale. Olemas korterivõimalus
Olustveres.
Tel
5667 4742.

Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Töö vahetustega: 3 nädalat
tööl, 1 nädal kodus või 2 nädalat
tööl, 1 nädal kodus. Vajalik varasem töökogemus pool-ja/või
täishaakel ja eesti keele oskus.
Kasuks tulevad kohusetunne,
ausus, lojaalsus. Stabiilne töö
Soome–Rootsi vahel. Korralik
tehnika ja palju tööd. Tel
5340 0065, Andrus.
Securitas Eesti AS Viljandi osakond pakub tööd turvatöötajale
Viljandi kaubandusettevõttes.
Registreerida vestlusele tel
433 7795, 503 4787.

TEENUSED
Ehitustööd. Tel 5694 0590.
Olid helge päike meile,
olid armas, omane...

Ka kuuled, kuis nutab me kodu,
su puudumist märgates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame kallist

Aednik lõikab õunapuid. Tel
5609 3174.
sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.
Carstopis

Ehitusbrigaad teeb katuse-,
müüri-ja üldehitustöid. Tel

5554 4156.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.
Kaeve-, tõste-ja veotööd: killustik, liiv ja kruus. Tel 513 5462.

Kaevetööd. Tel 5697 0297.
Katuse-ja puitfassaaditööd. Tel

5891 8986.
veoteenus.

Kolimis-ja

VIKTOR LISEISKI

Mälestame
INGE TOOMSOOD

Ärasaatmine laupäeval, 26. aprillil kell 14 Viljandi Jaani kirikust Metsakalmistule.

Perekonnad Sild,
Juhanson ja Luha

Tarvastu noortekeskus

töötajat

Sügavas leinas omaksed.

INGE TOOMSOOD
Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Tarvastu vallavalitsus ja Tarvastu
vallamaja töötajad

asju,

neid ei mõõdeta aastate,
vaid tegude suurusega.
Valmakülarahvas mälestab traa-

OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.
Tel 5347 0972.

Sise-ja välistööd (puit, plaat,
krohv, värv, lakk, õli jne). Garantii. A1 Ehitusviimistlus OÜ, tel

Puitfassaadid jm ehitustööd. Tel
526 9976.
Raamatupidamisteenused, äriplaanid. Tel 5559 8641.

Mälestame traagiliselt hukkunud
head sõpra
VIKTOR LISEISKIT
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Perekond Liinsoo

Meil südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.
Mälestame kallist klassiõde
INGE TOOMSOOD
Avaldame kaastunnet omastele.
Tarvastu gümnaasiumi 15. lend

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

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

Väravad, piirded, metallitööd.
Tel 517

Siiras kaastunne Borisile, lastele
ja lastelastele peredega kalli

Südamlik kaastunne Eevile abikaasa

ERNA PRIIVITSA

Südamlik kaastunne omastele
kalli

ema ja Märdile tädi

VELLO ROHTLA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine neljapäeval, 24. aprillil kell 16 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

Milvi, Tiiu, Ene ja Juta

Aino ja Leida

vanaonu

18. IV 2014

Tel

Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.

Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

–

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

Tel

Raamatupidamisteenus.
526 2922.

Vaikselt lahkusid, vennake hea.
Muredest, valudest enam ei tea...

2. II 1931

5366 9108.

Teeme katuse-ja fassaaditöid,
siseviimistlust, elektritöid, ventilatsiooni-ja torutöid. Meccer
OÜ, Henri.sammul@gmail.com.

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida jõudsid kanda
ja rahulikult läksid siit...

HELJU ENNUK
Ka lühikeses elus tehakse suuri

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

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

Avaldame kaastunnet omastele.

Mälestame head ja sõbralikku

19. V 1964 – 17. IV 2014

Tel

512 0947.

INGE TOOMSOOD

Traagilise õnnetuse tagajärjel lahkus meie kallis poeg, abikaasa, isa ja vanaisa

,

.

Korstnapühkija. Tel 5561 1712.

Lahkus meile kallis vend, onu ja

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
VELLO ROHTLA

kaotuse puhul.

Marko, Taivo ja Laivo peredega

REIN KAUBER

4. VII 1955 – 19. IV 2014
Leinavad vend ja vennalapsed

Südamlik kaastunne Kaidole perega kalli isa

peredega.

VELLO ROHTLA

Ärasaatmine 26. aprillil kell 11 Riia
mnt kabelist.

kaotuse puhul.

Ain

giliselt hukkunud tegijameest

VIKTOR LISEISKIT

avaldab sügavat kaastunnet
omastele.
ja

MTÜ Valma Külaselts

VIKTOR LISEISKI

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Marekile
INGE TOOMSOO
surma puhul.

Mustla keskkooli 43. lend ja
Perekond Lind

Mälestan head sõpra
VIKTOR LISEISKIT

Avaldan kaastunnet
lähedastele.

lahkunu

Kaido perega

Tunneme
südamest
kaasa
Triinule perega isa
VIKTOR LISEISKI
kaotuse puhul.
Pille, Ingrit, Kadi, Helen, Annika,
Edit ja Jaana

klassijuhataja

Armas Triin!
Oleme mõtetes sinuga, kui jätad
hüvasti oma kalli vanaema
INGE TOOMSOOGA

Südamlik kaastunne Urmasele
perega kalli
HELJU ENNUKI
kaotuse puhul.
Urve, Aarne, Ülle, Raul,
Ene ja Toivo

Süütame küünla, mälestades
sõbralikku naabrinaist

HELJU ENNUKIT
Siiras kaastunne omastele.

Klassikaaslased ja klassijuhataja

Kauba 2 elanikud

Mälestame head sõpra

REIN KAUBERIT
Viive, Eduard, Toomas, Alar,
Juss ja Tarmo

Avaldame kaastunnet Argole
kalli ema
ELLE ASU
kaotuse puhul.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
keskkooli päevilt

Südamlik kaastunne Ailile kalli

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

ema

Kurbusega teatame, et lahkus
meie kallis isa ja elukaaslane

kaotuse puhul.

ELLE ASU
Pinginaabrid Annelyja Kadri

IVAN ANDRUSJAK
Nüüd on su rada teispool
Linnuteed...

Avaldame kaastunnet lähedastele

Oma unustamatut väimeest

VIKTOR LISEISKI

VIKTOR LISEISKIT

kaotuse puhul.

mälestab Malli.

Sky Autopesula

Meie siiras kaastunne Toomasele kalli ema
INGE TOOMSOO
kaotuse puhul.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
keskkooli päevilt

13. V 1949 15. IV 2014

Mälestame

–

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis...
Ootamatult lahkus meie kallis
poeg, abikaasa, isa, vend ja onu

Leinavad lapsed peredega ja
elukaaslane.
Lahkunu tuhastatakse.

ELLE ASU
Avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.
Perekond Aasa

PEETER RAAL
Ei ole sõnu, mis leevandaks valu...
Mälestame
VIKTOR LISEISKIT
Südamlik kaastunne omastele.

Ave, Anne, Ahti, Paula,
Sirje ja Kalev

7. III 1964 – 21. IV 2014
Unustamatut kultuuritöötajat
Miski siin ilmas ei vii ära soojust,
mida jagasid...

INGE TOOMSOOD

Teatame kurbusega, et lahkus
meie armas Mana

mälestavad Suislepa naisrühm,
Kärstna Tantsutosin, Metsalilled,
Anu ja Märt.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval, 26. aprillil
kell 14 Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

Südamlik kaastunne Tarmo, Agu,
Rauli ja Raivo peredele ema, vana-

Mälestame
ÜLO MÄGIT

ema ja vanavanaema

HILJA SIMSONI

surma puhul.

Mälestavad Kaili ja Madis pere-

Avaldame kaastunnet Aimele ja
Merikesele perega.
Segakoor Jaaniko

dega.

INGE TOOMSOO

Mälestame koostööpartnerit

30. I 1946 18. IV 2014

VIKTOR LISEISKIT

Leinavad pojad peredega.

Südamlik kaastunne omastele.

Ärasaatmine 24. aprillil kell 13Tarvastu kabelist.

Topelt Invest OÜ meeskond

Sügav kaastunne omastele

INGE TOOMSOO
surma puhul.

Kevadtuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...
Mäletame ootamatult lahkunud

Aino ja Juhan

kauaaegset ja sõbralikku töökaas-

last
Mälestame
VIKTOR LISEISKIT
Avaldame kaastunnet lähedastele.
OÜ Latoog naabrid
KEK-i hoovist

Sügav kaastunne Kristale perega
ja lähedastele

VIKTOR LISEISKI

lahkumise puhul.
Perekond Tumala

Mälestame abivalmis
INGE TOOMSOOD
Siiras kaastunne lastele peredega.

Tarvastu päevakeskuse pere

Mälestame sõbralikku
INGE TOOMSOOD
Südamlik kaastunne Toomasele
ja Marekile peredega.

Tarvastu klubi eakad

Meie südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.
Mälestame
INGE TOOMSOOD
Siiras kaastunne omastele.
Tantsurühm Tarvastu Memmed

Ei ole sõnu, mis leevendaks valu...
Südamlik kaastunne Toomase ja
Mareki peredele kalli ema
INGE TOOMSOO
kaotuse puhul.
Lia ja Liivi peredega

PEETER RAALI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
OÜ Latoog kollektiiv

VIKTOR LISEISKIT

Avaldame kaastunnet omastele.

Liia, Andres, Ivo,
Kurmet ja Volli

Alles eile naersime koos,
alles eile olime jutuhoos.
Kuid täna on kõik nii kole,
sest sind enam ei ole...
Mälestame
INGE TOOMSOOD
Marianne ja Kaie

Avaldame siirast kaastunnet Toomasele perega kalli ema, vanaema
ja ämma
INGE TOOMSOO

ootamatu surma puhul.
Töökaaslased Pariisi EHK-st

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama kutsuti sind...

Alo

AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.
Südamilk kaastunne Agole perekonnaga armsa ema, vanaema ja
vanavanaema

HILJA SIMSONI

Andres perega

Südamlik kaastunne Tiinale lastega abikaasa ja isa

surma puhul.

AAVO RISTISAARE

Helve perega

kaotuse puhul.
Uno

Tühjaks jäi tuba, kurvaks sai kodu,

kõikidest valudest suurem on lein.
Lahkus kallis elukaaslane, ema,

vanaema ja vanavanaema

ERNA PRIIVITS
Mälestame

Südamlik
kaastunne
Ristisaarele kalli isa

–

26. VII 1927

–

18. IV 2014

Leinavad omaksed.
Muldasängitamine neljapäeval, 24.
aprillil kell 11 Metsakalmistul.

Elust jäljetult ükski ei lähe,
ikka midagi järele jääb.
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi ta näeb.
Virve Osila
Mälestame kauaaegset töökaaslast, sõbralikku ja hoolivat
meditsiiniõde

VAIKE HENSENIT
21. VI 1930 – 15. IV 2014
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Endise Vana-Kariste hooldekodu töötajad
Ene, Koidu, Helgi ja Velda

REKLAAM

12 Sakala

22. aprill 2014

TOOGE OMA AUTO
KEVADHOOLDUSESSE!
sõiduautode ja kaubikute hooldus ja remont,

kindlustuse kahjukäsitlus,
autoklaaside vahetus, elektritööd, diagnostika,
kere-ja maalritööd, rehvitööd ja rehvihotell
Unistar Autokeskus OÜ
Oleme avatud E–R 8–17, L ja P suletud
Tallinna 86, Peetrimõisa küla
teenindus@unistarautokeskus.ee
Viljandi vald
www.unistarautokeskus.ee
Tel 435 5923, 435 5924

RAHVUSVAHELINE
II TÜÜPI DIABEEDI RAVI
KLIINILINE UURING

TOLMETEX OÜ

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Kutsume osalema kliinilises uuringus vähemalt
18aastaseid patsiente, kellel on II tüüpi diabeet diag-

noositud vähemalt 1 aasta tagasi, kes kasutavad
raviks metformiini üksi või kombinatsioonis teise
suukaudse antidiabeetilise ravimiga.

ALATIPAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
? 16961
WWW.TOLMETS.EE

Tootsi Turvas ostab:

Osalemine, vajalikud uuringud ja uuringuravim
ning sõidukulud kaugemalt tulijatele on uuringus
osalejatele tasuta.

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

Seoses töömahu suurenemisega kutsub
AS Hansa Candle tööle oma meeskonda

Huvi korral või täpsema informatsiooni
saamiseks palume pöörduda:
Viljandi SA Viljandi Haigla, e-post hv@vmh.ee
tel 435 2145 (tööpäeviti, v.a kolmapäev)

Tel 5646 1882

LUKKSEPA-SEADISTAJA, kellel on vähemalt
keskharidus, hea tehnilinetaip või töökogemus;

–

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

TRANSPORDITÖÖLISEPARAFIINIOPERAATORI,
kellel on hea pingetaluvus ja tõstuki juhtimisekogemus
(soovitatav tõstukijuhiluba).

Uuring on heaks kiidetud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitees jaRavimiametis.

Pakume tööpanusele vastavat tasu, huvitavat tööd ja
täiendavat väljaõpet kohapeal.
Kui oled usaldusväärne, kohusetundlik ja sul on tahe
töötada meeskonnas, saab sinust meie tiimi liige.
Töö on vahetustega.

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 23 „Ravimi
kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et „tegemist on teadusliku uuringuga ning
et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele“.

CV saata hiljemalt 7. maiks aadressil Vabriku 2,
71011 Viljandi või tulla kohale argipäeviti kella 10st 16ni.
Info telefonil 524 2660.

AS Toom Tekstiil on üks juhtivaid
kodutekstiilitootjaid Eestis.

Pakume tööd

MÖÖBLITEHNOLOOGILE ja
POLSTERDAJALE
ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

Tööülesanded

Kandidaadilt eeldame

€712

10 900

Hind alates

Business-paketiga
Liisingu kuumakse

Business-paketiga

700 €

Hind alates

€617

15 900

Business-paketiga
Liisingu kuumakse
Business-paketiga

690 €

Hind alates

€918

17 100
990 €

Business-paketiga

Liisingu kuumakse

Business-paketiga

Pakume
Business-pakett sisaldab enam kui 1800 väärtuses lisavarustust:
konditsioneer, tehase CD-raadio, Bluetooth ja lisaks rikkalikult mugavus-ja turvavarustust.
Tutvu mudelikohase Business-paketiga veebilehel
€

Kandideerimiseks palume saata

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444 8866

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

