Nii nagu mis tahes leping tuleks enne allkirjastamist tähelepanelikult otsast otsani läbi lugeda, tasubka avalikus sektoris töötavate inimeste palgatõusu kohta
lugedes piltlikult öeldes peenikest teksti otsida.
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Viljandi maakonna päevaleht

Klassika on ikka hinnas

Tudengite käe all valmib saun

Kuigi poodides on lauamänguvalik
väga suur ja aina kasvab, köidavad
inimesi kõige rohkem ikka vanad
head «Reis ümber maailma»,
«Tsirkus», «Alias» ja «Monopol».

Esiti sai loengusaalis teooriat kuulatud, siis matemaatika- ja joonestamisteadmisi täiendatud
ning tööriistakastid valmis meisterdatud. Alles
seejärel võis sauna ehitamise kallale asuda. Nii
mõnigi huviline on Loodi lähedal peatunud ja
uurinud, mida kamp mehi seal meisterdab.
LK 8

LK 7

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Ainuke hirm on see, et tuleb mõni
hea linnaapteeker,kes pakub mulle
kaks korda suuremat palka.
KADRI MALING,
Mõisaküla apteegi omanik ja ainuke töötaja
LK 5

Endisest kanalast sai tagala

HEAD ARVUTID!

Iga sülearvutiga
kaasa maasikas!

KEVADTORM

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

Kunagisse Karksi kanalasse on püsti
pandud saun ja rohelised telgid. Põõsastes varitsevad veokid ja konteinerautod ning teed tõkestavad digilaigulistes rüüdes mehed. Kõik see tähendab, et «Kevadtormi» tagalaüksused
on kohale jõudnud.
Julgeoleku eest vastutav leitnant
Jakob Jõgi rääkis, et 90 protsenti
sealsetest meestest on ajateenijad
ning nende üksus hoolitseb remondi,
meditsiiniabi, toitlustamise, varustamise ja transpordi eest. «Oleme vahelüli suurema tagala ja võitlevate üksuste vahel,» sõnas ta.

ILM

13°
Täna puhub läänetuul
kiirusega 6–10 meetrit sekundis. Sooja on 8–13
kraadi. Päike tõusebkell
4.56 jaloojub kell 21.21.

LK 4
Ahi telgi keskel küttis kaitseväelaste eluruumid soojaks ja kuivatas isegi lae alla riputatud saapad. Puhkehetk «Kevadtormil»

TAMREXIS PARIM TÖÖJALANÕUDE VALIK!

COFRA Pakri S1P SRC
turvasandaalid

art FW360

54

€

COFRA Aksi S3 SRC
turvakingad

art FW270

52

€

TAMREX MoonWalker
S1P SRC turvasandaalid

art B493T

*Ostes Tamrex
Moonwalker jalanõud
(art B493T või B118T)
saad kingituseks
TASUTA Tamrex sokid

79 €

TAMREX funktsionaalsed
töö-ja spordisokid
art 3640

37.TURVASANDAALID
TamrexSummer S1P

TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

86.TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P SRC

TAMREX OHUTUSE OÜ
www.tamrex.ee

40.-

TAVAHIND 7.50

77.-

€

TASUTA*

TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

84.16
TURVASANDAALID
Dike GameS1P SRC

-15%
Norm.
99.-

107.TURVASANDAALID
SieviRelax S1

129.-

TAMREX MoonWalker
S3 SRC turvakingad

art B118T

77

€

TURVASANDAALID
Diadora Free Beat S1P
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% jakehtivad kuni 31.08.2014

või kuni

kaupa jätkub!
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Väikses kirjas
Nii
nelikult

nagu mis tahes leping tuleks
enne allkirjastamist tähelepa-

otsast otsani läbi lugeda,
tasubka avalikus sektoris töötavate
inimestepalgatõusu kohta lugedes
piltlikult öeldes peenikest teksti otsida, et riigi tasandil toimuvaid
protsesse paremini mõista. Võimalik, et kuskil on väikselt kirjas umbes sellinerida: töötasu tõuseb juhul, kui töötajaid jääbpalgatõusuga võrdse protsendi jagu vähemaks.
Viimasel ajal on räägitud palju
politseinike palgatõusust. See, kui
korravalvurite töötasu kasvab, on
mõistagi hea, sest kindlasti väärivad
nad suuremat palka. Aga sellele vastukaaluks on politsei- japiirivalveamet juba mitu aastat viljelnud
praktikat, et lahkuva piirkonnakonstaabliasemele uut enam ei seata.
Näiteks Lõuna-Viljandimaal töötas
1998.aastal 12 konstaablit, praegu on
neid ametis aga kolm ning suve keskpaigaks jääb ilmselt alles vaid üks.
kolmest konstaablist, Taimo
Üks
Tugi, ootab parasjagu Karksi
valla järgmiseks vallavanemaks
kinnitamist.On paradoksaalne, et
kui Tugi asub politseinikuna saadud kogemusi ja oskusi omavalitsusjuhi kohal rakendama, peab ta
endast maha jätma augu, mida otseselt täitma ei hakatagi.
Viimasel ajal on Eestis teemaks
olnudmitu palgatõusu, mille puhul
riigijuhid on otsustanud, et mingi
ameti esindajate töötasud tõusevad
märkimisväärselt, aga palgafondi
kasvatatakse samal ajal tunduvalt
väiksemasmahus. Nii oli see näiteksarstide ja eriti õpetajate puhul.
Niisugustel puhkudel õnnestub
palka ettenähtudmääral tõsta üksnes sel juhul, kui töötajaid vähemaks võetakse. See ei ole aga muidugi see, mida inimesed tahaksid.
Harilik kodanik soovib ju ikka, et
riiklikult tagatud teenused oleksid
võimalikult lähedal, ning vaevalt
meeldikska mõnel avalikul teenistujal kuulda, et palk tõuseb küll,
aga seda juhul, kui ta ise ära läheb.

On paradoksaalne, et
kui Taimo
Tugi asub
politseinikuna saadud kogemusija
oskusi

omavalitsusjuhikohal
rakendama,
peabta

endast
maha
jätma
augu,
mida otseselt täitma
ei hakatagi.

REPLIIK

Armas haigus
Laupäeval

tähistatud
Kaie
peavalupäeva eel võis
Mölter
lugeda artiklit «Kõige kallim neuroloogiline haigus
«Sakala»
on migreen». Tekstis sele433 0041
tatiküll lahti, et see on
kõige enamressursse nõudev haigus, aga sõnal on
mitutähendust ja oma tõlgenduse selleleannab lugeja.
Kui migreeni käes kannatajaid on palju ja nad on haigushoo ajal vähese töövõimega võisootuks töövõimetud, võib seda tõepoolest inimressursse raiskavaks nähtuseks nimetada.
Tõbion aga migreenikule kallis võib-olla hoopis seetõttu, et
lülitabta mõneks ajaks argirattast välja: ei lase kehal tegelda
asjadega, mida see valutapäevadel tavaliseltteeb.Kui haigushakkab andma eeliseid, pole imestada, et temast kui
päästerõngast kinni haaratakse ja teda isegi kalliks peetakse.
Spetsialistidesoovitused jatablettide vägi kahvatuvad
migreeni jõu ees.Lootust temast vabaneda on ehk siis, kui
õnnestubtaibata piinava valu sõnumit.Kui see ei õnnestu,
võimegi teda vaidarmsaks jakalliks pidada.
Migreeni põhjuse otsiminevõibküll kujuneda pikaks
teekonnaks, ent otsida siiski tasub.

Andrus Ansip:
põllumeeste võrdsusest
on asi
Marge

Väikenurm

nud, et ka Brüsselis töötades

marge.vaikenurm@ajaleht.ee

tugevdavad nad Eesti julgeolekut.
Võib öelda, et Euroopa Parlamendis ei arutata kogu aeg
julgeolekuküsimusi. Aga 2007.
aastal ei arutatud USA Kongressis kogu aeg Eesti julgeolekuküsimusi. Ometi võttisKongress aprillimässu ajal vastu
Eestit toetava resolutsiooni.
Meile on oluline, et ka Euroopa Liit ütleks, et 500 miljonit
Euroopa Liidu elanikku on
ühes eestlastega.

Peaaegu üheksa aastat
peaministri toolil püsinud reformierakondlane Andrus Ansip annab
intervjuu oma Tartu-kodus, kuhu ta pärast riigikokku minekut jõuab tihedamini.
Andrus Ansip, kui palju olete
jõudnud praegu tavaliste inimestega tänavalträäkida?
Palju ma ikka tänaval olen,
aga...
Ihukaitsjaid enam lähedal ei

ole.
Need olid päris tavalised inimesed, kellega eile (neljapäeval toimetus) Valgas kohtusin.

milles see võinuks seisneda ja
millisedneed paljud süüdistused on. Minunipole need jõudnud.

Samas oli see kampaaniaga
seotud. Ma mõtlen aga igapäevaselt.
Minu igapäevaelu ongi selline,
et käin üheltkohtumiselt teisele, osalen riigikogu töös. Olen
sellesse päris hästi sisse elanud. Pärast peaministriametist
lahkumist oli tühja tundeaeg.

Lihtinimese probleemide
unustamine näiteks. Numbrid.
Sellega ma ei ole nõus. Numbrid kirjeldavad lihtsatinimest.
Mekõik püüdleme teaduspõhise majanduse ja ühiskonna
poole. Kui me ei usalda teadmisi, mida annab ühiskonna
kohta statistikaamet, siis millisest teadmistepõhisest ühiskonnast saame rääkida? Ei ole
õige vastandadainimest statistikale. Ilma teaduslike teadmisteta valitsuse ja riigikogu
tasemel otsuseid langetada ei
tohiks.

–

Ei osanud olla.
Mitte et ei osanud olla, aga peaministri elu on intensiivne.
Päev on sisustatud 15 minuti
kaupa hommikusthilisõhtuni.
Pead valmistuma kohtumisteks, lugema läbi materjale.
Kui peaministriametist tagasi astusin, siis korraga ma
enam nendes infovoogudes ei
olnud.Tundsin sellest puudust.
Kui ma enam ei pidanud nii
palju lugema, siis see ei olnud
hea tunne. See oli ebakindlustunne. Nagu oleks tool olemas,
aga sellel on all vaidkaks jalga.
Stabiilsus kadus.
Jah, kadus enesekindlus.Teadmine, et tean. Ma ei tea, miks
mul on vaja sedakõike teada,
mis näiteks diplomaatide saadetud memodes seisab, aga palusin end tagasi lülitada infovoogudesse, kus peaministrina
olin.
Kas enesekindlus on tagasi
tulnud?
Enesetunne on hulga parem.
Riigikogu näen ka teistmoodi.
Peaministrina seisin silmitsi
opositsiooniga, kelle küsimused olid ründavad. Olin ise ka
ründav või kaitseasendis. Praegu olen riigikogu saalis märksa sõbralikumkui peaministrina. Rollid on muutunud.

Kas emotsioonide põhjal ei tohi otsuseid teha?
Inimesel, kellel puudub normaalne tundeelu kellel puuduvademotsioonid ei tohiks
asja olla riigikokku ega valitsusse. Emotsioonid on otsustamisel vajalikud, kuid pelgalt
neistlähtudesotsustamine ministri ja riigikogu liikmena
peaks olema välistatud. Teadmised peavad olema eelkõige
aluseks.
–

–,

Valgas tekitas saalis suurt kahinat, kui ütlesite, et toetate
samasoolistekooseluseaduse
vastuvõtmist.Ilmselt on ka
see praegu üks enam pingeid
tekitavaideelnõusid.
Samasoolised elavad koos
praegu ja nad elasid koos ka
siis, kui samasoolistekooselu
olikriminaalkorras karistatav.
Nõukogude ajal käsitleti samasooliste kooselukuivalekasvatuse küsimust. Praeguseks on
demokraatlikmaailm jõudnud
arusaamisele, et tegemist ei
ole kasvatusliku küsimusega.
Ühed inimesed on vasakukäelised, mõned on punapead
on pisut teistsugused kui enamus. Peaksime mõistma, et inimesed on erinevad.Kooseluseadusei võta kelleltki midagi ära.
–

Teid on väga palju süüdistatud empaatiavõime puudumises.
Seda väidet tuleks täpsustada,

Kui palju kooselu alustava-

test inimestest surmale mõt-

leb? Abielu reguleerib, mis
saab, kui üks kaaslastest või vanematest peaks õnnetult surma saama. Seda seadust onvaja, et nõrgem pool oleks kaitstud. Tavaliselt on nõrgem pool
lapsed. Samasoolistel ei teki
õigust lapsi lapsendada. Kui
ühel partneritest on laps, siis
jah, tema lapsendamine on võimalik.
Kas teie olete tolerantne olnud kogu aeg?
Ei ole. 25 aastat tagasi eierinenud minu suhtumine kriminaalkoodeksist, agapraegu on
mul häbi oma kunagise primitiivse suhtumise pärast.
Kui rääkida europarlamendi
valimiste kampaaniast, siis
Reformierakonna kampaania
puhul tuleb enamikule meelde suurte päevalehtede esiküljel olnud reklaam, milles
oli vastandatud teid jaEdgar
Savisaart, kes on Kremli taustal.Kuidas te tagantjärele
tunnetate, kas sellega mindi
liiale või mitte?
Ei mindud liiale midagi. Eelkõige vastandas Edgar Savisaar ennast demokraatlikule
maailmale, kui ta ütles, et olulinepoleKrimmi referendumi
legitiimsus, vaid et inimestel
oleksheaelada. Sellega sülitati näkku väga paljude inimeste
õiglustundele.
Mõelge Eesti ajaloole. 16.
juunil 1940 esitas Nõukogude
Liit Eestile ultimaatumi, 17.
juunil tulid Vene väed Eestisse sisse, 21. juunil oligi valitsus
vahetatud.Korraldati uued valimised. Mis valimistest saab
juttu olla, mis toimuvad üheksa päeva jooksul.
Te olete rõhutanud, et julgeolek on praegustel valimistel
üks tähtsamaid teemasid, millest peaks rääkima.
Jah, nende valimiste peaküsimus on julgeolek. Validatuleks
neid, kelles ollakse veendu-

Kas Eesti peaks kaitsele praegusest rohkem kulutama?
Kahe protsendi saavutamineei
ole tulnud kergelt. Oleme uhked, et riik on hästi kaitstud.
Neid riike, kes tõesti investeeriksid kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsesse, ei ole NATO-s väga
palju. Ühe käe sõrmedel saab
üles lugeda.Kaks protsenti on
piir, mis on ühiskonnale vastuvõetav.
Kui lähete europarlamenti
või Euroopa Komisjoni, siis
ilmselt valdkonnad, millega
tegeleda tahate, on sarnased.
Inimese huvid on ikka samad,
sõltumata sellest, misametit ta
peab. Mul on valmidus julgeolekuküsimustegategelda. Huvitavad teemad on seotud Euroopa Liidu naabruspoliitikaga, idapartnerlusega. Need on
valdkonnad, kus Eestist valitud
saadikutel on eelised, sest oleme üleminekukogemuse saanud.
Pakub huvi teadus-arendustegevuse valdkond.Pakuks
huvi digitaalsete teenuste
arendamine, mis on meil heal
tasemel. Samuti põllumajandusvaldkond, mis ka peaministrina mind huvitas. Eesti
põllumehed on Euroopas konkurentsivõimelised.
Kas põllumehed peaksid saama sama palju toetusikui seni?
Oleme seisnud selle eest, et
põllumehed oleks võrdselt koheldud. Kohtlemine on võrdsem, aga võrdsusest on asikaugel. Võrdsuse eest tuleb seista
ka järgmiseviie aasta jooksul.
Kuidas täpsemalt?
Nagu seniolemeteinud.Tuleb
teadvustada meie põllumeeste
probleeme ja leidaliitlasi.Siis
asjad juhtuvadki. Suutsime otsetoetuste mahtu kahekordistada.

Loe pikemalt
ja vaata

videot
digilehest.
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463Politseile

teatati, et ööl vastu 8.
maid murti Abja-Paluojal Nuia
teel sisse garaaži, kust varastati
Husqvarna muruniidukja -trimmer ning 10 liitrit bensiini. Varguse ja lõhkumisega tekitatud
kahju on 463 eurot.

UUDISED

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

Värviline purskkaev
renoveeritakse osaliselt
Sten Mahov

täpsemalt saab sellega edasi

sten.mahov@ajaleht.ee

minna siis, kui on vastuse
leidnud salapärane veekao
küsimus. Veekulu oli mullu
juunis tavapärase 15 kuupmeetri asemel 300kuupmeetrit ja purskkaev pandi suve
keskel mõneks ajaks kinni, et
välja selgitada, kuhu vesi
kaob.
«Leke võisarvatavasti tulla sellest, et kaevuvannikork
eiolnud korrektselt suletud.
Me ei usu, et nii suur kogus
vett võislihtsaltära aurustuda võituule mõjul lenduda,»
rääkis Maidlanüüd.
Purskkaev on tänavutöös
olnud jubarohkem kui nädala ning uusi teateid veekao
kohta ei ole.
Lisaks Lastepargis olevale on linna hallata veel neli
purskkaevu: Laidoneri platsil, Sõbra pargis, Ugala tiigil
ning Paala järvel.
Kuigi eraldi iga purskkaevu kohtakulukokkuvõtteid ei
tehta, kulub kõigi viiefontääni peale kokku aastas umbes
12 000 eurot. «Siia on sisse arvestatud veekulu, ülessättimine jatalveks kinnipanek,»
täpsustas Maidla.
Veeilu pakuvad purskkaevud igal aastal enamasti
maistoktoobrini.Külma ilma
korral võidakse need sulgeda
ka varem.

Et Viljandi rahakott
on õhuke, ei renoveerita tänavu Lastepargi purskkaevu täismahus. Hange kuulutatakse välja betoonrakete, düüside ja pumpade korrastamiseks.

Karksi konstaablijaoskonna piirkonnavanem Taimo Tugi (paremal) on politseitööd teinud 17 aastat. Pool aastat tagasi osales ta esimest korda
kandidaadina volikogu valimistel ja tõenäoliselt juba sel nädalal saab temast Karksi vallavanem.
ELMO RIIG

Viljandi linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo
Maidla sõnutsi on kavas
purskkaevu vanniuuendada
tuleval aastal. «Et summa,
mis selleks aastaks ette on
nähtud, ei võimalda vanni
täismahusremontida, proovime praeguolemasolevarahaga korrastada basseini sisemust,» ütlesMaidla.
Betoonrakete, düüside ja
pumpade korrastamiseks on
ette nähtud umbes 7000 eurot. «Hinnapakkumisi praegu
võetud ei ole, aga osalistega
on arutatud, et kui oleks raha, küll siis teeks palju asju,»
lausus Maidla.
Lastepargi purskkaevust
kirjutas Sakala ka eelmisel
aastal. Toona lausus majandusameti juhataja, et selle
täismahus korrastamine on
üks võimalik lahendus, aga

KARKSI

Politsei piirkonnavanem
istub vallajuhi toolile
Marko Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Sel nädalal Karksi vallavanema ametist lahkuva
Arvo Malingu asemele
pakub võimuliit kohalikku politseinikku Taimo
Tugi. Vallarahval tuleb
aga valmis olla selleks,
et uut konstaablit neile
enam ei saadetagi.

Politsei-

ja piirivalveameti
praktika on juba mitmelaastal
olnud see, et lahkunud piirkonnapolitseiniku asemele uut ei
palgata.

Konstaablid võivad kaduda
Sakala andmetel on juba järgmise aasta hakul ühe kava kohaselt plaanis kõik konstaablikohad kaotada. Nende asemel
peaksid hakkama töölepatrullpolitseinikud ja menetlejad.
Võimalik on ka variant, et iga
10 000 elanikukohta jääb üks
konstaabel.
«Mina seda mõtet muidugi
õigeks ei pea,» tunnistasvalla-

vanema kandidaadiks seatud
Taimo Tugi. «Õigem olekskindlasti oma konstaabel, kes oleks
kogukonnale tuttav inimene.»
Kui 37-aastane Tugi neljapäeval Karksi vallavanemaks
valitakse, tuleb taltõenäoliselt
üsna kiirelt hakata tegelema
teiste teemade seas ka kohalike inimeste turvalisuse küsimustega. Kui praegu töötab
Karksi
politseijaoskonnas
kolm meest, siis suve keskel
jääbtõenäoliseltalles vaidüks.
Tugi lahkub poliitikasse ning
20 aastat Lõuna-Viljandimaal
politseitööd teinud Siim Siig
võib siirduda pensionile. Tugi
on aga valmisastuma abipolitseinike sekka, et aidata vallas
turvalisust tagada.
1998. aastal politseinikuna
Karksi vallas tööle hakanud
Taimo Tugi meenutas, et tol
ajal töötasLõuna-Viljandimaal
12 konstaablit. Nüüd on järel
vaidkolm meest ja selle aasta
lõpuks ei pruugi enam ühtkiolla.
Viljandi politseijaoskonna
juhi Alvar Pähkli sõnul on viimasteaastate trend olnud tõepoolest selline, et lahkunud
konstaabli ametikohale pole

kedagi võetud. Praegu on maakonnas kokku 14 piirkonnakonstaablit ning
paari aastaga on
neid kolme võrra
vähemaks jäänud.
Milliseks politseitöö lähemas tulevikus kujuneb, ei
osanud
Pähkel

peab volikogu esimeesSiretVene valla elanike ja olude head
tundmist.«Ta onkogu eluolnudKarksi
vallaelanik ning politseitöö kaudu tunneb ta ka kohalikke
inimesi,» lausus Vene.

Kui Tugi leiab
võimuliiduspiisava
toetuse,
asuvad
rivalveametis on
Karksi valda juhtikoostamisel reforma inimesed, kes
miplaan, mis näeb Arvo Maling
pole varem kohalikus poliitikas kaasa
ette politseinike
töökorralduse muurääkinud. Nii Tugi
tumist ning sellega kaasnevat kui Vene kandideerisid Isamaa
palgatõusu.
ja Res PublicaLiidu koosseisus
sügisel esimest korda volikokku.
Uued juhid
Vallavanemakohalt lahkuv
Arvo Maling on Sakalale öel17 aastat politseinikuna töötanud Taimo Tugile on kohaliknud, et on valmis jääma vallaku poliitikasse siirdumine ja valitsuse liikmeks, et oma koülevõtmine gemusi edasi anda. 17 aastat
vallajuhtimise
täiesti uuskogemus. Läinud süvallavanemana töötanud Magisel osales ta esimest korda lingust saab aktsiaseltsi Nuia
kandidaadina kohalikel valiPMTjuht.
mistel ning pärast seda asus
Karksi volikogu koguneb
vallavalitsuse liikmeks.
neljapäeval ning Siret Vene sõnul on Taimo Tugil vallavaneTugi tunnistas, et omavalitsuse juhtimist tulebtal õppida,
ma kohale kogu võimuliidutoekuid tema suureks eeliseks tus.

kommenteerida,
sest politsei- ja pii-

Lastepargis asuv värviline purskkaev saab päris värske ilme tõenäoliseltjärgmiaselstal. ELMORIG

Silindia käive vähenes
miljoni euro võrra
Viljandi ehitusfirmaSilindia
käive vähenes eelmisel aastal üle-eelmisega võrreldes
10,1 miljonilt 8,96 miljonile
eurole. Samas puhaskasum
suurenes 350 000 eurolt
477 000 eurole.
Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng
ettevõtte majandustulemustele olulist mõju ei avaldanud, on kirjas Silindia aas-

taaruandes. Eelmise aasta
üks suuremaid ehitusobjekte
oli talleNarva haigla juurdeehitus.
Ettevõtte töötajate keskmine arv vähenes 57-lt 52 inimesele, nende tööjõukulud
suurenesid aga 727 000-lt
790 000 eurole.
Ettevõtte jaotamatakasumi jääk oli pärast jaotamist
695 000 eurot. (BNS)
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TAGALA

«Kevadtormi»
varustatakse
Karksi külast
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Karksi küla lähistel peab
vahti sõjapolitsei. Nende
valvata on endise kanala
hooned, mille aknaklaasidelt seniajani mõne sulel ise pilt vastu vaatab.
See asupaik on valitudkaitseväe suurõppuse «Kevadtorm»
tagalaks, kus asub üksus, mis
hoolitsebremondi, meditsiiniabi, toitlustamise, varustamise
jatranspordi eest.
Suurõppus toob viide maakonda üle 6000 kaitseväelase,
ent vastuse selle kohta, kui paljuneidkanala territoorium mahutas, andis julgeolekueest vastutav leitnant Jakob Jõgi umbmäärase. «Meil on siinkaks ala.
Üks on siin ja teine umbes kilomeeter sealpool,» kostis ta, viibateskäega ülekülaäärse põllu.

Kolonnid lähevad teele
Kaitseväelasedelavad telkides,
kuidkanalahooneidkasutavad
nadladude või varjualustena.
Omamoodilaod onka baasi
territooriumilseisvatel autodel
paiknevad merekonteinerid. Jakob Jõesõnul onkonteiner liiga
suur, et sellega teisteleüksustele midagi viia, pigem võetakse
neil puhkudel appi veoauto.
Nooremleitnant Jüri Saar
rääkis, et konteinerid võivad
täita lao ülesannet, sest pakikestega kullerbuss ei sõida põllul sõdivateüksusteni iga päev.
«Lisaks on mõnedkaubad, mis
peavad olema konteineris,»
lausus ta ja märkis, et nende
käsutuses on ka külmikkonteiner toiduainete tarbeks.
Logistikabrigaad täidabtellimusi, mis tulevad teisteltük-

sustelt. «Öeldakse,kui mitu tonni kütust võikui palju toitu on
vaja jakas tulebmingeid masinaid remontida,» kõneles Jakob Jõgi.Tellimustmööda pannakse kolonn kokku, sõidetakse läbi kõik vajalikud alad ja
viiakse laiali, mida on tellitud.
«Oleme niinimetatudvahelüli suurema tagala ja võitlevate üksuste vahel,» tähendas ta
ning lisas, et suurem tagala
võib täiesti vabalt olla ka Tallinn. «Sõltuvalt sellest, mida
tellitakse.Kui tahetakse autole väga haruldast varuosa, on
vaja sealt tuua, nii et sõitmist
on ikka päris palju.»
Parajasti valmistus väljasõiduks MAN TGA. Selle juht
ja ühtlasi kütuserühma ülem
seersant Taavi Tõnisson lausus, et niisuguse kütuseauto
paak mahutab 11600 liitrit.
«Kaitseväe autod sõidavad
enamjaolt diisliga jamingi väike osa bensiiniga,» ütles Jõgi ja
märkis, et kuna bensiini veab
mõni üksik auto, võib see olla
logistiliselt keeruline.
Et kütuseautot lähemalt
tutvustada, lasi Jüri Saar lahti
pakkida ühe väiksema, mille
mahutavus jäi alla nelja tonni.
Lahtipakkimine tähendas, et
üks kaitseväelane saikorralduse avada masina tagaluuk, mis
paljastas kütusevooliku ja-püstoli. Auto ise jäi maskeerimisvõrgu ehk camo-võrgu alla.
«Looduses sümmeetrilisi
asju ei ole ja võrk tõmbab autolt sümmeetrilisustära, nii et
näiteksõhust eioleks seda kerge tuvastada,» selgitas Jõgi.
Seepeale viitas Jüri Saar
teiselegi asukohast lähtuvale
maskeeringule: mõned veokininadolid endalekatteks saanud
vanad uksed. «Maja taustal
maskeerivad need rohkemgi
kui võrk,» tähendasSaar.

Tankla kubises relvakandjatest
Pühapäeva keskpäeval avanes
Viljandis Männimäe Statoili tanklas ootamatu vaatepilt: bensiinijaam kubises relvastatud kaitseväelastest ja nendesõidukitest.
Kaitseväe logistikakooli jaoskonnaülema leitnant Magnus-

Valdemar Saare sõnul oli see osa
iga-aastasest suurõppusest «Kevadtorm». «Tankisime siin üht

kaitseväe üksust, kes oli teinud
läbi pika rännaku Põhja-Eestist
Viljandi lähedale,» selgitas ta.
Kokku lasti Männimäel paagid täis enam kui 30 sõidukil.
Sama tehti seal ka eile.
Viljandist siirdusid kaitseväelased ida poole, et täita järgmine õppustega seotud ülesanne. (Sakala)

Kui päris territooriumi lõppu jõudsime, sõitis põõsast väl-

ja Piison. See masin sikutas
koos omakaksikvennaga mõne
aasta eest Ülemiste järvejäält
ära sinna hädamaandumise
teinudPoolalennuki.
Kui seersant Ats Vankeroli
Piisoni demonstreerimiseks
peidukohast välja sõidutanud,
rääkis ta, etselliseid masinaid
ongi maailmas ainult kaks ja
need on Eesti kaitseväel.

Känd passis vannitoaks
Masinate ja puude vahel hakkasid silma kevadtormiliste
eluruumid.Nende telkidepaigutusest Saar jaJõgi täpsemalt
rääkida ei söandanud. «Mingid
saladusedpeavad meilegi jääma,» sõnas Saar.
Igatahes käib meeste elu
nii, et need, kes on öösel valves,
saavad päeval puhata ja vastupidi. Seega võis ka eluruumidesse piiludes uniste kaitseväelaste otsa sattuda. «Ühed
magavad päeval ja teised söövad nendekõrval võileiba,» sõnas Saar.
Parajasti lesis telgis paras
punt öistrammestust välja puhkavaid digilaigulistes rõivastes
mehi. Telk oli soe jaühedsõdurisaapad olidlae alla kuivama
riputatud. Nutitelefonistkõlas
muusika, aga üldiselt valitses
telgis rahu. Küsimuse peale,
miks siisSõduriFM eikäi, kostsid ajateenijad, et see jaamneil
seal ei mängi. Sõjaväepolitsei
mehed teadsidaga öelda, et enne Karksisse tulekut sai seda
kuulatud. Raadiost kõlanud
nii Madis Millingu häält kui
AD/DC-t ja Metsatöllu.
Telkide kõrvale olimeisterdatudvannituba.See asus küll
puukännul, kuid olemas oliisegi peeglikild. Mehed pidasid
plaani õhtuks saun üles seada.
See oli remondikompanii ülema nooremleitnant Wolfgang
Langi sõnul valmistatud tendist. Ühe auto koormakate oli
katki läinud ja see passis hästi
saunaks. Ahi käis maa sisse.
«Kui korralikult kütta, kuumutab see ikka kõik korraks
välja,» lisas ta. Neile oli pakutud ka päris saunas käimist,
agakui oma saun oli juba järele proovitud, oli meestel huvi
mujale minna väga väike.
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Õhutõrjujate ülesanne on julgestada jalaväepataljoni. Selleks on neil õhutõrjekahur ZU 23-2, mille laske i2r8u–3slaku sekundisM.õlemasp drunikasti mahu5bürsk kujiapeda lipõhjas oida,
need kastid kahe sekundiga tühjad. Õhutõrjuja tuvastas parasjagu 23-millimeetrisi mürske.

on

See on Piison, üks kahest Eesti kaitseväe masinast, mida pole kusagil mujal maailmas. Rasketele jamüraikstelmainte vdates ähendas JakoJbitõsegväi,la d tänulikd ohalik elanikel,s
neid lahkesti vastu võtnud, ja lubas, et kui rasketehnika pinnast rikub, teevad nad selle korda.

eton

Sigrid Koorep

on

Ruhja tuleb Karksi-Nuia ennast näitama
Teineteisest 35 kilomeetri
kaugusel asuvad Eesti pisi-

selgitas Karksi kultuurikeskuse juht Kai Kannistu. «Kui ka-

linn Karksi-Nuia ning umbes
sama suurLätis paiknev Ruhjakäivad sel aastal ennast teineteise juuresnäitamas.Laupäeval korraldavad lätlased
oma päeva Karksi-Nuias ja sügisel onKarksi valla päev Lätis.
«Ruhja ja Karksi-Nuia on
ajast aega vähemal või suuremal määral koostööd teinud,»

he linna vahel käis veel liinibuss, oli inimesteliikumine väga tihe.»
Pärast Nõukogude Liidu lagunemist piirkonna elanike
vastastikused kaubareisid vähenesid.Pärast Lilli tee tolmuvaba katte alla panemist on
Kannistu väitel kahe piirkonna sõprussidemed süvenenud
ja ühised tegemised sagene-

nud.Nüüd kehtib mõlemasriigis ka ühtneraha.
Laupäeval korraldabRuhja
Karksi-Nuias ennast tutvustava
päeva ning 20. septembril teeb
Karksi vald vastukülaskäigu.
Laupäeval kell 10 algab
kultuurikeskuse ümbruses kevadlaat, kuhu oodatakse käsitöölisi kauplema nii siit- kui
sealtpooltpiiri. Kõikidelt müüjatelt oodatakselaadaloteriisse panustamist ja ühe eseme

annetamist. Osaleda saab ka
tegevus- jaõpitubades.
Laat avatakse kell 13 ning
seejärel hakkavad KarksiNuias esinema Ruhja kultuurikeskuse isetegevuslased.Läti rahvakultuuri tutvustavad
neli rahvatantsurühma, kus
tantsivad kõik põlvkonnad.
Laulavad segakoor ning vokaal- jameesansamblid.
Ruhja jäätisevabrikpaneb
sel päeval meeleolukate foto-

de jäädvustajatele välja kingituseks jäätist. Fotod palutakse
tuua samal päeval kella 20-ks
mälukaardilvõi CD-lkultuurikeskusesse. Neid võib saata ka
kultuurikeskus@
aadressil
karksi.ee.
Kell 16 avatakse kultuurikeskuse teise korruse fuajees
kuue Läti fotograafi pildistatud näitus. Kell 18 algab kultuurikeskuses sõpruskontsert,
kus esinevad mõlema linna

kultuurikeskuse taidluskollektiivid.
Kahe naabruses asuva
omavalitsuse ühised tegemised ei piirdu tänavu kahe linnapäevaga. 23. augustil tähistavad Karksi vald ja Ruhja
piirkond koos Baltiketi 25. aastapäeva. Tulemas on käsitöömeistrite laat, miiting, suur
kontsert ja ühine jalgrattamatk Karksi-Nuiast Ruhja.
(Sakala)
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Vanalinna pärli hind
langes 99 000 eurole

Korruptsioonis
kahtlustatava
vallavanema
tegevust

Viljandi vanalinnas asuvat kunagist kultuuriakadeemia peahoonet on
nüüdseks oksjonil pakutud kaheksa korda ning
üheksandal korral läheb
maja müüki juba vähem
kui 100000-eurose alghinnaga.

endiselt

uuritakse
Aasta algul korruptsioonikuriteos kahtlustatuna kaheks päevaks kinni peetud
Kõpu vallavanema Tõnu
Kiviloo kriminaalasi on endiseltkohtueelses menetluses ja esialgu pole teada,
millal kaasuse sisu võiks
avalikuks saada.
Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik KristinaKostina märkisSakala
järelepärimiseleantud vastuses, et uurimine kestab
ning on raske prognoosida,
millal sellega ühele poole
jõutakse.Täpsustavat infot
vahepealsete arengute kohta keeldus Kostina isikuandmete kaitse seadusele
viidates andmast.
Keskkriminaalpolitsei
korruptsioonikuritegude
büroo ametnikud pidasid
väikseima
Viljandimaa
omavalitsuse juhi kinni otse vallamaja ukse ees, kui
too 14. jaanuari hommikul
tööle läks. Prokuratuuri
teatel kahtlustatakse teda
tehingutes endaga seotud
ettevõtetega, mis on karistusseadustikus nimetatud
toimingupiirangu rikkumiseks. Mis toimingud ning
mis periood täpsemalt sihikul on, pole teada antud.
(Sakala)

Vanalinna keskmes asuv hoone on müüki pandud võlakatteks. Järgmineoksjon on 4. juunil jasiis on alghind 99 000 eurot. Seega on hoone alghind pisut enam kui aastaga langenud
6,5 korda, sest esimest korda
üritas kohtutäitur maja müüa
650 000 euro eest.
Pärast viimast ebaõnnestu-

Kandidaadid
väitlevad
koolis
Homme väitlevadkaheksa
Euroopa Parlamenti kandideerijat Viljandi gümnaasiumis teemal «Digitaalne
Euroopa Liit kas Eesti tiiger jõuabBrüsselisse?».
Väitluses keskendutakse infotehnoloogia ning teadus- ja arengutegevusega
seotud teemadele.
Debatis osalevad reforMargus
mierakondlane
Hanson, sotsiaaldemokraat
Randel Länts, Isamaa ja
Res PublicaLiidu liigeLinda Eichler, keskerakondlane Kerstin-Oudekki Loone,
konservatiivse rahvaerakonna esindaja JaakMadison ning üksikkandidaadid
Silver Meikar, Krista Mulenok jaLance Boxall.
Väitlus algab kell 14.
–

eurot.
Sikka selgitusel on huvilisedsenioodanud hoonehinna
langemist. (Sakala)

SEADUSEMUUDATUS

Kõo apteek kaob
juulist, Halliste
rohupoe saatus
on veel lahtine
Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Kõpu vallavanem Tõnu Kiviloo

nud oksjonit lausus hoonepakkumisega tegelev Pindi Kinnisvara maakler Siirius Sikka,
et huvilisi leidubning neid on
aja jooksul lisandunud, ent
peamiselt kardetakse majale
seatud hüpoteeki Adelan KVH
suhtes.
Nimelt on maja müüki pandud selle omaniku Virgo-Jürgen Runstücki võlgade tõttu.
Kui hoone müügist saadav tululähebaktsiaseltsile Bigbank
ja selle ettevõtte vastu seatud
hüpoteek tühistatakse, siis
Adelan KVH nõuab oma võlga
edasi uueltomanikult.Ettevõtte esindaja sõnul on see 135000

Kuigi Karksi-Nuia haruapteek Hallistes on apteekrite liitu sulgemisplaanidest teavitanud, sõltub selle
tulevik neljapäeval riigikogus vastu võetavast otsusest.
MARKO SAARM

Ketlin

ELMO RIIG
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Riigikohtu otsuse järgi
on piirangud vastuolus
põhiseadusega ning nii
peavad 9. juunist kaduma ka apteekide asutamispiirangud. Mitu
suurt ketti on juba lubanud hakata linnades
apteeke avama ja maal
sulgema.
OsaühinguTervePere Apteek
juhataja Kadri Tammepuu
teatas eile, etkavatseb juunis
ja juulisesitada 10–15taotlust
apteekide avamiseks peamiselt Tallinnas ja Tartus, seevastu enamik ketti kuuluvatest maa-apteekidest on plaanis sulgeda. Kümmekond apteeki on lubanud linnadesse
juurdetehaka Yliopiston Apteekki ja Euroapteek.
Eesti apteekrite liidus on
Viljandimaal tegutsevatest
rohupoodidest oma sulgemisplaanidest teadaandnudKõo
ja Halliste apteegi pidajad.
Viimati nimetatu on osaühingu Karksi-Nuia Apteek haruapteek. Selle juhataja Valve
Palu ütles eile, et veel ei saa
mingist sulgemisest rääkida.
Rohkem ta sel teemal kommentaare jagada ei soovinud.
Eesti apteekrite liidu juhatuseesimees Ülle Rebane,
kes on Põltsamaa Uue aptee-

gi juhataja, kinnitas aga, etkavatseb Kõos asuva haruapteegi juulist sulgeda. See on lahti kord nädalas ega too Rebase sõnul kahju ega kasu, sest
Kõo vald ei võta temalt üüri,
elektri ja kütte eestraha.
«Et eraldi töötajat pole,
käin sealise. Mulle onsee pigemkohustus jaajaraisk.Kui
Põltsamaale peaks veel üks
apteek juurde tulema, onvaja tegutseda selle nimel, et
Põltsamaa oma säiliks,» põhjendas ta väiksema rohupoe
sulgemist.

Saatuslik punkt
Ülle Rebase sõnul sõltub
kümnete teiste maa-apteekide saatus sellest, milline on
neljapäeval riigikogus kolmandale lugemisele minev
seaduseelnõu. «Halliste apteek ei pruugi kinni minna.
Kõik sõltub sellest, mis riigikogu neljapäeval otsustab,»
lausus ta.
Kui eelnõu võetakse vastu
variandis, kuhu on pistetud
poolteist aastat kestev üleminekuperiood, ei hakata tema
sõnul kohe linnadesse suurel
arvul apteeke juurde tegema
ning esialgu pole ka põhjust
muretseda, et maalttõmmatakse koos tööjõuga apteeke ära.
Kui eile saadetud pressiteates väitis vandeadvokaat
Allar Jõks, et sotsiaalkomisjon peaks apteegikorraldust
muutvast eelnõust asutamispiirangud siiski välja jätma,

sest riigikohtu otsust ei saa eirata, siis vandeadvokaat Jüri
Raidla leidis, et ajutiste piirangute kehtestamine oleks
ainus põhiseaduspärane lahendus, mis tagaks inimeste
tervisekaitse.
«Kui see üleminekuperiood nüüd välja jääb, on täielik kaos,» ütles Ülle Rebane
seaduseelnõu punkti kohta,
mille ülekäib suurim lahing.

Viljandi vanalinnas Laidoneri platsil asuv hoone läheb oksjonile juba

üheksandat korda.
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Laen Krediidipangast

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

&

Üleostmise hirm
Mõisaküla apteegi omanik ja
ainuke töötaja Kadri Maling
ütles, et kuna tema on iseseisev apteeker, ei saa tema apteeki keegi teine peale klientuuri kinni panna. Ta kuulub
toetajaliikmena Apotheka
ketti ja kasutab selle kaubamärki.
Maling rääkis, etkui Mõisaküla inimene otsustab, et
see teenus on talle vajalik, ja
ostab vajaminevad asjad tema käest, on ka apteegi käekäik tema otsustada.
Praegu eioska ta sulgemist
karta. «Ainuke hirm on see, et
tulebmõnihea linnaapteeker,
kes pakub mulle kaks korda
suuremat palka. Aga muretsen
siis, kui selleks põhjust on,» ütles apteegi omanik.
See, et maalt hakatakse
apteekreid linna ülemeelitama, on ka apteekrite liidu
hirm, sest kusagilt tulebkümnetesse uutesse linnaapteekidesse proviisorid ja farmatseudidleida.
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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 laenOkrediidipank.ee.
10-aastase tähtajaga 20 000 euro suuruse laenu puhul on
krediidi kulukuse esialgne määr 7,11 aastas.
%

Krediidipank
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Koolieelikud
kogunevad
spordipäevale

MARKO SAARM

Reinu tee Toome ja Hariduse tänava vahelisel lõigul pole jalgrattateed juba peaaegu kaks aastat.

LIIKLUS

Viljandi ja Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute
„Kilingi-Nõmme Riia TEC 2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha
määramine" lähteseisukohtade jaKSH programmi avalikustamine.
–

Planeeringu eesmärk on 330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramineViljandi ja
Pärnu maakondades, et suurendada Eesti elektrienergiaga varustamisekindlust ning luua alus Eesti ja
Läti riikide vahelise elektriliiniprojekteerimiseks.
Planeeringualaks on 330 kV õhuliinitoimimiseks jaalajaamade ühendamiseks vajalik trassi koridori ala.
Planeeritav trassikoridor saab alguse olemasolevalt Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliinilt Saarde
vallas Pärnu maakonnas ja lõpeb Raamatu külas Abja vallas Viljandi maakonnas Eesti-Läti piiril. Trassi

koridori asukoht valitakse variantide võrdluse teel.
Teemaplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatas Pärnu
maavanem 03.12.2013. a korraldusega nr 658 jaViljandi maavanem 04.12.2013. a korraldusega nr

1-1/2013/435.
Teemaplaneeringute koostamise ja KSH läbiviimise korraldajad on Pärnu ja Viljandi Maavalitsused.
Teemaplaneeringukehtestavad Pärnu jaViljandi maavanemad, kumbki oma maakonna piirides.

Maavalitsustekontaktisikud:
Viljandi Maavalitsus - TiiaKallas, 433 0422, tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee
Pärnu Maavalitsus TiiuPärn, 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee

Jalgrattatee
taastamine tõotab
teemaks kerkida
Karl-Eduard

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

Ülemöödunud suvel
Reinu teelt kadunud
jalgrattateed pole seniajani taastatud, ent asjatundjad leiavad, et
seda võiks teha.

?

?

-

Teemaplaneeringutekoostaja jaKSH läbiviija Ramboll Eesti ASkontaktisikud:
Mildred Liinat, 698 8362, mildred.liinat@ramboll.ee
Eike Riis, 698 8352, eike.riis@ramboll.ee
?

?

Õhuliini arendajaElering AS kontaktisik:
Illimar Vahtras, 715 1384, e-post: illimar.vahtras@elering.ee
?

Planeeringud koostatakse koostöös planeeritava elektriliini trassi koridori jäävate kohalike
omavalitsuste, maaomanike, tehnovõrkude valdajate ja teiste huvitatud isikutega.
330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramise näol on tegemist piiriülese koostööprojektiga ning
kavandatav tegevus ei põhjusta olulist negatiivset piiriülest mõju. Planeeringutekoostamisel ja KSH
läbiviimisel tehakse koostööd ja vahetatakse teavet Läti Vabariigi vastavate asutustega.
Lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 13-27.05.2014:
planeeringuportaalis:http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/
paberkandjalmaavalitsustes, Abja ja Saarde Vallavalitsustestööpäevadel.
?

?

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid,
vastuväiteid jaküsimusi teemaplaneeringute jaKSH koostamisekorraldajatele:
Viljandi Maavalitsus: Vabaduse plats 2, 71020Viljandi; e-post: info@viljandi.maavalitsus.ee
Pärnu Maavalitsus: Akadeemia tn 2, 80088Pärnu; e-post: mv@mv.parnu.ee
?

?

Teemaplaneeringute lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu

toimub:
28.05.2014 algusega kell 11.00 Abja vallamajas
28.05.2014 algusega kell 14.00Kilingi-Nõmme kultuurimajas

Atmos katel
30 kW

1460

€

Reinu tee Toome ja Hariduse
tänava vahelisel ühesuunalisel lõigul olnud rattateed
möödapääses kõige otsemini
Männimäeltkesklinna javastupidi. Tegu oli just nimelt
jalgrattatee, mitte -rajaga.
Seal tohtissõitamõlemas suunas ja see oli autoteest kollaste betoontõketega eraldatud.
2012. aasta suvel pinnati
Reinu tee kõnealust lõiku
täies ulatuses ning mõistagi
tulisellekseemaldadaka tõkked. Pärast pindamistööde
lõppu jalgrattateed taastama
ei hakatud, sest parasjagu oli
käsil Viljandi gümnaasiumi
ehitus ning raekojas ringles
mõte muuta liiklus sel lõigul

Tatramat ja Dražice
kahesüsteemsed boilerid
soodushinnaga

kahesuunaliseks. Sel juhul
poleks jalgrattateele enam
ruumi olnud.

Majandusamet võtab
teema käsile
Linnavalitsuse otsus rattatee
taastamisega oodata ei olnud
kaugeltki kõigile linnakodanikele meeltmööda.Kui viljandlane Aivo Jõeorg kutsus sotsiaalvõrgustikus Facebook inimesi selle taasrajamist toetama, reageeris üleskutsele esimese päevaga üle 120inimese.
Tänavu suvelmöödub rattatee kadumisestkaks aastat.
Reinu tee Toome jaHariduse
tänava vahelinelõik on endiselt ühesuunaline, kuid Viljandi linna liikluskomisjonis
pole rattatee taastamiseküsimust arutatud.
Viljandi linnavalitsuse
majandusameti juhatajaReevo Maidla jutu järgi tõotab see
siiski päevakorrale kerkida
läinud nädalal oli seda tema
sõnulametis arutatud. «Võtame selle linnavalitsuses teemaks,» lubas ta.
–

Maanteeameti Viljandi
esinduse liikluskorralduse
peaspetsialist Alard Tallo ja
autokooli Alopex juhataja
Jaak Alesma, kes mõlemad
kuuluvad linna liikluskomisjoni, avaldasid ühtmoodi arvamust, etkõnealune rattatee
tuleks taastada.Sealjuures ütles Tallo, et on sama asja üle
hiljuti ka ise mõelnud ning
plaaninud selle teema tõstatada.

Mõni rattur ujub
autodega vastuvoolu
Nii Tallo, Alesma kui Maidla
tõdesid, et Toome ja Hariduse tänava vaheline jalgrattatee taaslooks pedaalijaile võimaluse sõita lauluväljaku
poolt tulles Männimäeleliiklusseadust rikkumata. Nagu
nentis Jaak Alesma, võib Reinu tee kõnealusel lõigul mõnikord märgata rattureid, kes
sõidavadsõiduteeääres autodega vastuvoolu, kuid see on
ohtlik, sest Toome ja Hariduse tänava vahelisel lõigul on
pimekurv.

Homme hommikulkogunevad sel sügisel kooliteed
alustavad poisid ja tüdrukud Viljandi linnastaadionile, kus algab traditsiooniline kevadine liikumispäev.
Kell 10 algavale päevale onregistreeritud 435last
33-st Viljandimaa lasteaiast.Ettevõtmise eestvedaja on tänavu Mängupesa
lasteaed. Samuti onkorraldajate sekka kutsutud Viljandi spordikooli treenerid
ja jalgpallurid.
«Tahamemeeldetuletada, et 2014. aasta on kuulutatud liikumisaastaks. Korraldame staadionil ja selle
ümbruses väikese lõbusa
orienteerumismängu, et
lapsed saaksid tundarõõmu
liikumisest, panna proovile
oma osavuse ja julgusening
tutvuda peatsete koolilastena sportimis- ja treenimisvõimalustega Viljandis,»
selgitas Mängupesa lasteia
õppejuht Katrin Larm.
korda
Üheksandat
teoks saava liikumispäeva
traditsiooni algatasid maavalitsuse tervisetuba ja tervist edendavate lasteaedade võrgustik.

Peep Aru

jätkab

Kapo töö

kontrollimist
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon valis esmaspäeval komisjoni juhiks tagasi reformierakondlase Peep Aru.
Aseesimeheks sai keskerakondlane KalevKallo.
Endine Viljandi linnapea Peep Aru juhtis komisjoni ennegi, kuid aseesimehe vahetuse tõttu pidi komisjon ka juhi uuesti
valima.
Riigikogu

julgeoleku-

asutuste järelevalve erikomisjon on moodustatud
kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse
kontrollimiseks. (Sakala)
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Riigikogu liige Peep Aru

Pelletikaminad
korstnaga jakorstnata

Korstnatõmbeparandaja

MEIE PAIGALDUS TEEB HINNAD SOODSAMAKS!

-10%

Leola 49, Viljandi
E–R 8–18 L 9–14
Tel 433 0002
505 8394

TARBIJA
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116 000Statistikaameti

andmetel peamärtsis
Eesti majutus tänavu
tusettevõtetes 116 000 välisturisti ehk sama palju kui mullu samal ajal. Kolm neljandikku neist saabus Lätist, Soomest ja Venemaalt.

TEEMAD

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

AJAVIIDE

Nii kui linastub populaarne film,
joostakse ka lauamängudele tormi
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Lauamängud on nii laste
kui täiskasvanute seas
ajast aega populaarsed
olnud, ent viimasel ajal
on nende müüki suuresti mõjutanud reklaamid
ja filmid.
Viljandis leiab kõige esinduslikuma valiku lauamänge Uku
keskuses asuvast Apollo raamatupoest. Selle juhataja Tiina Gabrieli sõnutsi on saada
sadu mänge ja neid tuleb üha
juurde.

«Meil on välja pandud eelmise nädala lauamängumüügi
edetabel. Need on pigem väiksematele lastele, kuid näiteks
«Reis ümber söögilaua» on juba peremäng,» rääkis ta.

Suure osa lauamängude
karpidel on küll ingliskeelsed
tekstid, ent kõigil neil on kaasas ka eestikeelne juhend.

Korraldatud on esitlusi
Küsimuse peale, mis on selles
poes praegu kõige uuem lauamäng, pakkus Tiina Gabriel
esialgu, et see võiks olla eestlaste väljamõeldud jalgpallimäng «Superfut», mis on praegu väga menukas, sest varsti on
ju tulemas jalgpalli maailmameistrivõistlused.
Talvelleidiskaupluses aset
koguni selle mängu tutvustus.
Nagu juhataja ütles, poldud
säärast üritust varem korraldatud. «Mängijatel läks hästi, aga
laiemat huvi see siiskiei äratanud,» tõdes ta. Samas ei välistanud müüja, et sääraseiddemonstratsioone tehakse ka
edaspidi.

Hiljem tuli välja, et uusim

selgitust mööda kaardimäng,
milles laotakse kaarte kolme
kuhja ning alustaja otsustab,
kas sedahakatakse tegema kahanevas võikasvavas järjekorras. Kuhjad vahetavad iga ladumiskorra järel omanikku ja
võidab see, kes on suutnud
mängu lõpuks koguda kõige
enam liivakelli.
Gabrieli sõnutsi on viimasel ajal valikusse lisandunud
mitmesuguseid loodusteemalisi mänge, näiteks Eesti lindudest. «Need on väga head lintundmaõppimiseks,»
dude
nentis ta.

Eesti-teema on hinnas
Apollo poe juhataja on märganud, et lauamängud on iseäranis populaarsed noorte seas.

HINNAVÕRDLUS
Populaarsemate lauamängude tavahinnad eurodes
Lauamäng
Apollo raamatupood
5,38
«Reis ümber maailma»
«Monopoly Standard»
32,35
«Alias» (punase karbiga)
19,00

«Tsirkus»
«UNO»

5,93
6,39

rasjagu kinos jookseb.Näiteks
kui linastus animafilm«Lennukid», oli suur huvi nii selle
lauamängu kui puslede vastu.
Centrumis tegutseva Juku
mänguasjapoe lauamänguvalik on Apollo omaga võrreldes
tagasihoidlikum. Seal leidub
palju mänge väikelastele ja
sekkaka klassikalisi lauamänge.

mäng poes on hoopis «Professor Tempus». See on Gabrieli

Juku mänguasjakeskus

6,99
29,99
22,99
6,99
6,29

Rahva Raamat

5,58
28,38
17,98
5,58
5,59

Allikad: apollo.ee, Juku mänguasjakeskus, rahvaraamat.ee

«Leidub seltskondi, kes ostavad neid üheskoos suure koguse jamängivad needsiis läbi. Ja kui esimene osa on olemas, ostavad teise ka,» rääkis

ta.
Kõige ostetumadlauamängud on Tiina Gabrieli jutu jär-

gi klassikalised «Alias», «Monopol» ja «Reis ümber maailma». «Eestlaste väljamõeldud
Eesti-teemaliste mängude vastu tuntakse suuremat huvi kui
Ninja kilpkonnade mängu ja
muu seesuguse vastu.»
Kuigi enamikku lauamänge soovitatakse täiskasvanutele jalastele alates eelkoolieast,
leidub ka neid, mis sobivad
ühe- kuni kolmeaastastele või
siis näiteks alates 12. eluaastast. ««Riigimeestes» on küsimused poliitika ja poliitikute
kohta ning vastuseid lihtsalt
peab teadma, muidu ei saa
mängida,» tõi müüja välja.
Gabriel on täheldanud se-

Mängivad igas eas inimesed
Vanemmüüja Kerttu Varis nentis, et lauamängude ostminesõltubsuuresti sellest, kas neidperes mängitakse võimitte. «Lapsed on tavaliseltmeelsasti arvutis, aga kui pere mängib, lähevad ka nemad sellega kaasa,»
lausus ta ning lisas: «Ka mina
mängin oma perega lauamänge. Noorema tütrega «Tsirkust»,
sõpradega «Twisterit» ja vanema pojaga «Alias Juniori».»
Noored otsivad Varise tähelepanekut mööda jubakonkreetseid mänge jamõnikordei
pruugi soovitavat ka saada olla. «Eritipopp on praegu kaardimäng «UNO», sest sedareklaamitakse palju. Jõulude ajal

küsiti palju sõnamänge. Ja kui
poodi peaks tulema suur «Monopol», siisseeostetakse kohe

ära.»
Ka Kerttu Varis tõdes, et
huvi lauamängude vastu on
hooajaline. «Näiteks kui televiisoris oli populaarne «Kelgukoerte» seriaal, küsiti palju seda mängu.»
Püsivad müügihitid on Juku müüja sõnutsi ikka «Reis
ümber maailma» ja «Tsirkus».
Samuti on popid sõnaseletusmäng «Alias» ja sõnamäng
«Scrabble».
Aeg-ajalt satub poodi ka
neid, kes tahavad mõndalauamängu, kuid ei tea, millistvalida. «Paljud tulevad kinki ostma ja ütlevad, et tahaksid midagi arendavat.Kui küsin, kas
lauamäng sobiks, vastatakse
jaatavalt,»kõneles Varis. «Seejärelpeab välja selgitama, kui
vanale mäng läheb, sest päris
noortele on juomad, peamiselt
pildimängud, mis treenivad
hästika mälu.»
Lõpetuseks tähendasKerttu Varis,et lauamängud on poes
legode ja nukkude järel populaarsuseltkolmandal kohal.

dagi, et lauamängude menukust mõjutab, milline film pa-

Igavus sünnitas menuki
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Eelmise aasta lõpul müüki tulnud menuka lauamängu «Superfut» mõtles juba 1982. aastal välja Jaanus Mae.
«Olin siis 12-aastane. Olin
kodus haige ja mul oli igav. Arvuteid siis ju polnud,» meenutas ta.
Mäng sai Mae sõnutsi valmis

paari tunniga ja õnnestus nõnda
hästi, et vahepeal oli mehel üle
20 klubi ning ta pidas nende vahel kolmes liigas meistrivõistlusi.
Esialgu mängis Mae «Superfuti» üksinda, seejärel sõpradega, kellele see kohe meel-

Juku mänguasjakeskuse vanemmüüja Kerttu Varise sõnul on lauamänge kogu aeg hästi ostetud.
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dima hakkas. «Siis kasvasime
suureks, läksime ülikooli, võtsime naised ja unustasime mängu. 2010. või 2011. aastal kohtusin klassivennaga, kellele see
meelde tuli, ning otsustasime
selle lauamänguna välja anda ja
ka arvutimängu teha.»
Jalgpallitrennis pole Jaanus
Mae kunagi käinud. «Ka sõpra-

dega sai rohkem mängitud korvpalli. Maailmameistrivõistlusi
olen aga alati jälginud. Nii et
olen pigem tugitoolifänn.»
Eestis on «Superfut» väga
populaarne ja mitmes linnas

korraldatakse selles ka turniire.
Välismaale on mängu seni vähe
müüdud, eelkõige Lätti, Leetu
ja Venemaale. «Me teeme ettevalmistusi, et sügisel Esseni
(linn Lääne-Saksamaal toimetus) lauamängumessil suure
esindusega väljas olla, ja loodame, et hakkame ka välismaale
levima,» nentis Mae.
«Superfut» on mäng, mis
simuleerib päris jalgpalli ruudulisel väljakul. Leiutaja sõnutsi
on reeglid lihtsad, nii et
15–20-minutise tutvumise järel
saab juba mängida.
«Kuigi «Superfut» baseerub
täringuga numbrite veeretamisel, on elu näidanud, et mõttemängude, näiteks male, kabe
või rendžuga tegelnud inimesed
saavutavad paremaid tulemusi,» märkis Mae.
–
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Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala eelmise lennu tudengid koondasid oma palgipraktika tööd jategemised talli katuse alla, sest hooaeg oli vihmane. Sel õppeaastal oli saunaehitus kõigile uudistajatele näha.

PALGIPRAKTIKA

Saunaehitus kummisaabastega ei käi
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Palgitöö juurde kummitallaga saapad ei sobi, nii
nagu need ei passi võimlemistundi. Põhjus on
lihtne: need jätavad järele musti triipe. Selle teevad Priit-Kalev Parts ja
Tarmo Tammekivi oma
õpi poistele kohe selgeks.
Priit-Kalev Parts ja Tarmo
Tammekivi on meistrid, kelle
käe all tosinajagu kultuuriakadeemiarahvusliku ehituse esmakursuslasi oma kevadise
palgipraktikana Loodi kandis
sauna ehitas.

Palgid ootasid saunaks

saamist
Klopsimist, loodimist japuurimist jagussauna kallal igale tudengile. Aga leitika aega sirutada, selga sügada j tehtud töö
najal käsipõsakil mõtiskleda.
Kevadel oli saunaehituseskäsil teine etapp. Töid alustati
läinud sügisel. Nüüd,kevadel,
tehtivalmis palkkeha. Lõpuks,
tuleval õppeaastal, jõuab järg
vundamendi ja katuse kätte.
Saunaga loodetakseühelepoole saada 2015. aasta sügiseks.
«Suitsusaun või korstnaga

a

saun prae–

gult täpselt

ei teagi, mis ta tuleb,» ütles
Tarmo Tammekivi.
Saun on müügis ja eks siis
paista, mida lõpuks tarvis teha.
Müügiga soovitakseaga kulud
tasa teenida.See annab võimaluse jälle järgmise lennu praktikaks palke osta. Eesmärk on
igatahes, et kõik selle eriala
üliõpilased saaksid läbi teha
kõik praktikaetapid ehk kooli
lõpuks sauna või muu majakese otsast lõpuni valmis meisterdada.
Priit-Kalev Partsi sõnul
hakkas viienda lennu kevadpraktika juba läbi saama, eelmise nädala keskpaiku ladustati veel ülejäänud palke ja
saunaseinadsaidviimast lihvi.
Tööde lõppu ilmestasidPartsi
käes lõgisevad haaratsid.Need
pole tema sõnul küll midagi
erilist, vaid tavalisedpoest ostetud.Palkide järgmisekursuse jaoks rittaseadmisel olid
need aga suureks abiks. Nimelt koorivad praktikandid
alati järgmisele kursusele palgid ära. Praeguste ehitajate
materjali koorisid kaks aastat
tagasi seega neljanda lennu tudengid.
Toona märgiti palkidele ka
numbrid peale. «Ehk siis nendekaks aastat kuivanud palkidekohta on meil selline tabel,
millega ma siinringi käin,» selgitas Parts. On ju tunduvalt
mõttekamvaadata neid mõõte
väljatrükitud tabelistkui käia
ehituse jooksul mahavõib-olla
kümmekilomeetrit ja igapalk
külma käes kümneidkordi
üle mõõta.
«Teise asjana on meil
arvutused,
millega

Seda kõike sisaldab
ühe rahvusliku ehituse eriala
tudengi omavalmistatud tööriistakast.

otsime
järgmist
palki.
Loodusl ik u d
palgid on
juerineva
tüve
ja
ladva läbimõõduga.Kui

me seda ei arvestaks, kasvaksid seinad ebaühtlaselt ja me
ei saaks enam varsti tappida,»
lisas Parts.

Mis on praktikandi
tööriistakastis?
Õigupoolest on selline platsi
peal tehtav käsitsitöö ainult
üks osa teose sünnist. Nagu ütles Priit-Kalev Parts, tulevad
rahvusliku ehituseeriala lõpetanutest niisuguste tööde juhatajad. «Aga paljudele istub ka
proj ekteerimine-konstrueerimine.Seda on samuti vaja.Kui
nad on platsikogemuse kätte
saanud, siis nad teavad, mis
võimalused ja piirangud on
traditsioonilisesehituses.»
Traditsiooniline
ehitus
hüppab Partsi sõnul paljudest
astmetest üle. «Rahvuslik ehitus ei saa olla sellinemeeskonnatöö nagu tavaline tänapäevane ehitus, nii et üks meesoskab
kruvi keerata ja teine plaati
panna.Selle puhul peaks ikka
tervikut hõlmama.»
Tarmo Tammekivi lisas, et
rahvusliku ehituse eriala tudengitele õpetatakse selgeks
kirvetöö, saetöö ja kõik muu,
mida võib edaspidi vaja minna.
«Kõigepealt räägime loengusaalis teooria üle ja laseme
mõne raamatu läbi lugeda. Siis
tuleb natuke joonestamist õppida jamatemaatikat kah,» jätkas Parts ning nentis, et kui
poisid õue tulevad, ega nad siis
kohe sauna kallale asuda saa.
«Kaks nädalatei saa üldseehitada, vaid tuleb õppida tööriistu hooldama ja igaüks teeb
oma isikliku tööriistakasti.»
Sestap võiski ehitusplatsil
siin ja seal tööriistakaste märgata, igaühes kirves ja käsisaag, palgitabelid ja-joonised...
«See puust asi on nui,» lausus Parts üht riista üles tõstes.
«Sellegasaabpeitlile peale anda, kui on kõvemat lööki tarvis.»
Peitlit tulebäsada justnuia,
mitte haamriga, sest haamrilöök teeks peitlivarre katki.
«Siin on joonlaud, luisk
just õliluisk lood ja joonlaud,»
–

–,

Priit-Kalev Partsi sõnul säästavad haaratsid palkide rittaseadmisel randmeid.

Üks praktika juhendajaid Tarmo Tammekivi näitab, kuhu paigutatakse sügisel murispuud, mille ülesanne
on hoida ehitise kõik neli nurka enam-vähem samal kõrgusel.

jätkasPartskasti sisuesitledes.
«Noh janipet-näpet onveel, nagu pliiatseid ja mutreid. Ning
muidugi kaitsevisiir.»

Ühele sarikad ja teisele
põrandakonstruktsioon
Kui Tarmo Tammekivi märkis,
et üliõpilaste oskustes on sügisega võrreldesprogressi näha,
naersid tudengid ise, et neil on
käes esmased lennuoskused.
Sellega vihjasid nad asjaolule,
et jõudu nõudvaid tööriistuka-

sutades on nad vahel ka palkseina otsast maha prantsatanud.
Tõsinedes arvasid tulevased rahvusliku ehituse meistrid aga, et sellega, mis on tarvis
praegu ära teha, saavad nad
hakkama.
«Või kuidas? Kas saame?»
uuris üks tudengitest Tammekivi poole vaadates.Kui juhendaja selle peale muigelsui õlgu kehitas, nentis noormees
naljatades: «Ma ei tea siis: kolmed-kahed vist.»

«Eks tule harjutada. Ja
mõnda asja peab veel õppima
ka,» tähendas Tammekivi ning
rääkis, et sauna ehitavad nad
korrusekaupa. «Kui alumine
pool on valmis ja ülemine ka,
siis paneme kokku. Neil, kes
ülemist poolt teevad, tuleb
kuus rida jameil alla viis. Kokku 11 palgirida.»
Ülemise poole grupil tuleb
lõpuks paigaldada ka laetalad.
Teine grupp, kes alumist pool
ehitab, võtab ette põrandakonstruktsiooni.
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VABA AEG

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

TEATER
Viljandi nukuteatris etendub täna kell 11 «Hiir, mutt ja langev
täht». Lossi tänav 31,

tel 433 4295 ja 5341 9815.

KINO
Sakala keskuses linastub täna
kell 19 koreograaf Mai Murdmaast rääkiv film «Ballettmeister», 14. mail kell 11 ja kell 19
film «Wall Streeti hunt».
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
17. mail kell 13 kontsert Ruhja
kultuurimaja isetegevuslastelt,
kell 18 Ruhja taidluskollektiivide kontsert ja sõprusõhtu. Tant-

suks ansambel C-Duur. Pilet
eelmüügist 3 eurot, samal õhtul
5 eurot. Viljandi mnt 1,KarksiNuia.

ÜRITUSED
Viljandi raamatukogu lasteosakonna videoruumis täna kell 11
hooaja viimane pisipõnni pooltund. Tallinna tänav 11/1. Tel

433 8660.
Viljandi Jaani kirikus on täna
kell 12 keskpäevapalvus armulauaga, kell 13 eakate pärastlõuna keldrisaalis, kell 18
vesper (õhtupalvus) ja kell
18.30 M-klubi keldrisaalis.
Pikk tänav 6.
Viljandi KEK-i pensionäride klu-

bi kohvilaud on 14. mail kell
13 Tähe peosaalis Posti tänav 6
Viljandis.
Viljandi päevakeskuses (Inkeri)

on 14. mail kella 14–16 omastehooldajate poolt korraldatav
loeng «Looduslik kevadine tur-

gutus». Lektor-konsultant Arvu
Sarv. Pikk tänav 4.
Viljandi waldorfkoolis on 14.

mail kell 18 teadliku muutuse
õpetaja Ingvard Villido avatud
loeng teemal «Side loodusega,
maaga. Looduse looja». Õpetused parandavad inimeste elukvaliteeti teoreetilise ja praktilise koolituse kaudu. Info joogavil@gmail.com, www.joogaviljandis.blogspot.com.

Viljandimaa pensionäride ühenduse linnagrupi koosviibimine
on 15. mail kell 13 Sakala keskuses. Külas on Kuressaare linnapea ja maailmarändur Hannes Hanso ning Tallinna linnavolikogu liige Mart Nutt. Ootame kõiki huvilisi. Tallinna tänav
5, Viljandi.
Ajaratta klubi hooaja lõpupidu

on Sakala keskuses 16. mail
kell 18.30 Uno Kaupmehe ja

Nukuteatris mängitakse täna etendust «Hiir, mutt ja langev täht».
nav 4 Viljandis.
Info tel 5394 8158.

Tihemetsa kohvikus Rõõmuallikas on 17. mail kell 19 salongiõhtu muusika-ja kunstihuvilistele. Tauno Kangro modelleerib
skulptuuri ansambli KolmMeestSaidKokku saatel. Suhkruaidas on Tauno Kangro näitus.
Valga mnt 3, Tihemetsa, Pärnumaa.

NÄITUSED
Viljandi muuseumis saab 29.

maini vaadata näitust «Keskaegsest rõivast hansakostüümini». J.Laidoneri plats 10, Viljandi. Tel 433 3316.
Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis on 31. maini üleval
Karksi-Nuia lasteaia mudilaste
tööde näitus. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Mõisaküla muuseumis on 31.
mainikohalike käsitöötegijate
igakevadine näitus «10 aastat
loomisrõõmu». J. Sihveri tänav
4. Info tel 435 5607.
Sakala keskuse jalutussaalis on
15. maini Viljandi lasteaialaste
ühistööde näitus «Loodus meie
ümber» ja sammassaalis 14.

ELMO

maini kultuuriakadeemia dekoraatori-butafoori eriala tudengite
butafoorianäitus. Tallinna tänav
5, Viljandi. Tel 433 3992.

Näha saab etteteatamisel.
Tel 434 0035. Ilmatari 3a,
Suure-Jaani.

Viljandi linnaraamatukogus on
mulkide seltsi 80. aastapäevale
pühendatud näitus. Linnagaleriis on 6. juunini moefotokunsti

näitus «F. C. Gundlach. Saksa
moefotograafia 1950–1980».
Näitus on üleval tänu Saksamaa
Liitvabariigi suursaatkonnale
koostöös Hamburgi F. C. Gundlachi fondiga. Lasteosakonnas
on 31. maini Silvi Väljali pastellide ja tema kujundatud lasteraamatute näitus «Minu muinasmets ja trollide maa». Tallinna tänav 11/1.Tel 433 8660.
Kondase keskuses on 4. juunini
üleval näitus «Avangardi aabits.
1960. ja 1970. aastate eesti
avangardkunst Margus Punabi
kogust» ja 18. maini Viljandimaa põhikoolide 4.–9. klasside
õpilaste käsitöönäitus «Tegelased». Püsiekspositsioonis on
Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust.
Pikk tänav 8, Viljandi.
Tel 433 3968.
Suure-Jaani külalistemajas on
15. juunini avatud kevadnäitus
Enno Alliku lillemaalidega.

Tarvastu raamatukogus on Tarvastu muusika-ja kunstikooli
eelkooliõpilaste näitus ja lasteaia Naeruvõru laste kunstinäitus, mida saab vaadata raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Tel 436 6262.
Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Vil-

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Viljandi Maxima X kauplus kutsub tööle

?

?

?

jandi.

Karksi valla kultuurikeskuses on
Karksi valla kunstnike tööde kevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid», mida saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on Õie,
Õile, Õili ja Õilme.

KINDLUSTUSE
KAHJUKÄSITLUS

?

PEAKASSAPIDAJAT
KASSAPIDAJAT-MÜÜJAT
SAALITÖÖTAJAT
KORISTAJAT
Info tel602 3116 personal@maxima.ee
?

Meil on tulevikku!

LÄHEDANE

JA USALDUSVÄÄRNE KINNISVARABÜROO!

Müüa korter Viljandi kesklinnas
Vaksali tänaval. Renoveerimist
vajav 1-toaline ahiküttega korter
(üp 26,9 m²). Hind 16000
Siirius Sikka, 5666 5424
€.

Müüa keskküttega korter AbjaPaluojal. Väga heas seisukorras
2-toaline III korruse korter (üp 51,3
m²). Hind 9780 €.
Siirius Sikka, 5666 5424

Müüa kinnistu Kolga-Jaani vallas
Kaavere külas. Maatükil on osaliselt renoveeritud talumaja (üp
229,1 m²) ja garaaž. Krunt 7691
m². Ca 8 km kaugusel Võrtsjärvest. Hind 19 900
Lily Škurin, 5663 1991
€.

Müüa kinnistu Abja vallas Kamara
külas. Kaks kõrvuti asetsevat kinnistut (2,3 ha ja 5117 m²), mis piirnevad ühest küljest Valga-Uulu
maanteega. Krundil on lagunenud
elumaja, osa veski alusmüüritisest
ja kõrvalhoone. Hind 9900
Siirius Sikka, 5666 5424
€.

ansambliga Lustigast.

Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.
Karksi valla kultuurikeskuses algab 17. mail kell 10 Ruhja
päev ja kevadlaat. Viljandi mnt
1,Karksi-Nuia.
Klubi Elurõõm peab sünnipäevapidu 17. mail kell 14 Eha tä-

autode ja kaubikute hooldus ja remont,
autoklaaside vahetus, elektritööd, diagnostika,
kere-ja maalritööd, rehvitööd ja rehvihotell
Unistar Autokeskus OÜ
Tallinna 86, Peetrimõisa küla
Viljandi vald
Tel 435 5923, 435 5924

Oleme avatud E–R 8–17, L ja P suletud
teenindus@unistarautokeskus.ee
www.unistarautokeskus.ee

Müüa keskküttega korter ViljanMüüa hoonestusõigusega kinnistu Viljandi vallas Viiratsi alevikus.
dis Männimäe tee 35. 2-toaline
suures osas renoveeritud ja läbi
Niidu tänaval, 1649 m². Kinnistu
hoone planeeringuga korter (üp piiril liitumispunktid vee-ja kanalisatsioonitrassiga, sõlmitud elektri55,1 m²) V korrusel.
Hind 24 700
liitumine (3 x 20 A). Hind 6500
Siirius Sikka, 5666 5424
Siirius Sikka, 5666 5424
Tel 433 0111
viljandi@pindi.ee
Tartu tn 11 / Lossi 29
www.pindi.ee
www.eri.ee
€.

€.

•

•

•
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7.Pühapäeval

peetud SEB Tartu jooksumaratoni 23-kilomeetrisel põhidistantsil
oli kiireima Viljandimaa mehena finišis
Ülari Kais, kes ajaga 1:20.30 saavutas
seitsmenda koha. Võistluse võitis Roman
Fosti. Temale fikseeriti lõpuprotokolli rajarekordit tähistav tulemus 1:15.30.

SPORT

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

TULEMUSI
JALGPALL. Viljandi Tuleviku klubi esindusmeeskond
jäi laupäeval koduväljakul
peetud Eesti meistrivõistluste esiliiga mängus FC Flora
II-le 0:1 alla.
Pühapäeval
kohtusid
Eestimeistrivõistluste teises
liigas Soe staadionilkaks Viljandimaa meeskonda, FC
Tarvastu ja JK Tulevik II.
Mängu võitis 5:3 Tulevik.
Meistrivõistlustekolmandas liigas kaasategev SK
Tääksi meeskond viigistas
reedel Imaveres 2:2 meeskonnaga SK Imavere Forss.
Neljanda liiga võistkond
Suure-Jaani United kohtus
pühapäeval Pärnus sealse
Jalgpalliklubi esindusega ja
kaotas 1:2.
MAADLUS. Paides asetleidnud Eesti juunioride vabamaadluse meistrivõistlustel
pälvisid Viljandi Tuleviku
klubi sportlastest kuldmedaliSten Orav ja Kevin Ervald.
Lätis Ierikis peetud rahvusvahelisellaste vabamaad-

luse turniirilvõitsid Viljandi
Tuleviku esindusestesikoha
Rene Talts ja Janar Lips.
VIBULASKMINE. Eesti karikavõistlustel Pärnus oli

meeste sportvibulaskmises
võidukas MartinRist ja mees-

te plokkvibulaskmises Jaan
Kookla.
Noorte karikavõistlustel
olid viljandimaalastest võidukad Laura Nurmsalu ja
Laura Tukk.

a

TULEKUL
LIIKUMISPÄEV. Homme kell

10peetakse Viljandi staadionil tänavukooliteedalustavatele lastele mõeldud liikumispäeva.
JÄRVEJOOKS. Neljapäeval
kella 17–19 on Viljandi tenniseväljakute juures avatud
Joosu järvejooksude sarja
teise etapi start. Kepikõndijatele on start sealsamas avatud kella 17–18.

MARKO SAARM

Laupäeval taas asetleidnud traditsioonilisel laste Paala järve jooksul tegi kaasa pool tuhat noort spordisõpra.

JOOKS

Lehola kutsub linna
orienteeruma
Neljapäeval, mil orienteerumisliidu eestvedamisel peetakse Eesti eri paigus orienteerumispäeva, ootabLehola
klubi viljandimaalasi selle
alaga tutvust sobitamavõi seda värskendama Viljandi
Paala järve lähedal asuva
Auto-Motokaupluse juures.
Viljandi orienteerumispäevakorraldava Leholaklubi liige Kaarel Kallas kutsus
kõiki inimesi üritusel osalema. «Rada pole keeruline ja
onka päris algajatele pärast
õpetussõnu läbitav. Tegu po-

Tartut 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
Klienditeeninda j a-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Siim Piirak (uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kül j endaj a-kuj undaj
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

le võistlusega. Pole tähtis, kas
kaasa tehakse joostes,kõndides või jalgrattagasõites,» kõneles ta ning lisas, et ajavõtt
on võimalik, aga mitte esmatähtis.
Ligemale neljakilomeetrine rada kulgeb Viljandis
ning kõigile huvilistele on
osalemineprii. Start Valuoja
puiestee 13 maja eest onavatud kella 12–19.
«Tasub tulla avastama
kaardi abil liikumise võlu ja
põnevust,» lausus Kaarel
Kallas. (Sakala)

Karl Tiit teenis meistrikulla

Lapsed lidusid
võidu ümberjärve
Mati Tomson

Joosu klubi liige

Laupäeval asetleidnud
61. laste Paala järve
jooks kujunes osavõtjate arvult üheks viimaste
aastate uhkemaks: kokku lõpetas distantsi 488
spordisõpra, sealhulgas
167 tillujooksule starti-

nut.
Taas oli osalejate seas suur
tüdrukuteülekaal: põhidistantsi lõpetas 193 tüdrukut ja 128
poissi.
Öine vihm oli muutnud

maa libedaks ja ehk seepärast

jäidrajarekordid püstitamata.
Vihm üritas ka jooksu segada,
kuid suurem sadu jõudis kohale siiski alles pärast võistluse
lõpetamist.
Alates kuueaastastest lastest tulidvõitjaks Mona Sepp ja
Ardo Tulp, Kätriin Uibo jaEkke Mikelsaar, Adele Tamberg
ja Herman Tamm, Karmen
Kondel ja Andreas Hantson,
Jane Roosimägi jaKeven Tühis, Lissi Kubre ja Kaimar
Tamm ning Liis GreteAtonen
jaKarl Rudolf Org.
Karl Rudolf Org sai oma 14.
võidu ja jõudis sellega rekordiomanike absoluutsesse tippu, mis tähendab, etta on võit-

nud kõik jooksud, mis võimalik.
Oma varasemaidvõite kordasid veel Jane Roosimägi (9
võitu),LissiKubre (9), Liis Grete Atonen (7), Keven Tühis (6),
Karmen Kondel (4), Herman
Tamm (3), Andreas Hantson (3),
Mona Sepp (2), Adele Tamberg
(2), Ekke Mikelsaar (2) ja Kaimar Tamm (2).
Pika traditsiooniga laste
Paala järve jooksudeosalejate
rekord, 521, pärineb 2010. aasta kevadiselt mõõduvõtult.
Jooksu täielikkuprotokolli
saab lugeda Joosu koduleheküljelt tskjoosu.net84.netning
see ilmub sel nädalalka Sakala paber- ja digiväljaandes.

Väle poiss võttis
kõik, mis võtta andis
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Laupäeval viimast korda ümber Paala järve jooksul osale-

ERAKOGU

Mõisaküla spordiklubi Ülo liige, Abja gümnaasiumi abiturientKarl Tiit saavutas Eesti juunioride tõstmise meistrivõistlustelvõidu kehakaalus, milles võtsid mõõturaskejõustiklased, kelle kaal ületab 105kg.
Oma isa VladimirOssipovi (pildil paremal) juhendamisel
harjutav Karl Tiit (keskel) teenis JärvamaalAlbus peetud tiitlivõistlustelkulla kogusummaga 217kg. Rebimises sai ta tulemuse 95 ja tõukamises 122kg. Oma ainsat konkurenti edestas
Viljandimaa noormees 32kg parema kogusummaga. (Sakala)

Karl Rudolf Org võidutses laste
ümber Paala järve jooksul kõigil
võimalikul 14 korral. Seda tulempuoslte võimalik ületadas,eda

saab üksnes korrata. MARKO SAARM

nud 12-aastane Karl Rudolf
Org tegi ajalugu, saadeskuldse
medali kaela 14. korda. Seda
tulemusteiole võimalik ületada, seda saabüksnes korrata.
Karl Rudolf Org teenis
6–12-aastaste laste ümber
Paala järve jooksul eranditult
igal osalemiskorral välja koha
pjedestaali kõige kõrgemal astmel. Teisisõnu võib tedapidada jackpot’i võitjaks, kes võttis,
mis võtta andis.
Edaspidi kavatseb noorhär-

ra häid lõpuaegu püüda juba
suurematel jooksudel.Küsimusele, millal ta plaanib 12-kilomeetriseümber Viljandi järve
jooksu ära võita, vastasta: «No
ma arvan, et paari aasta pärast.» Seni pole ta sellel mõõduvõtul siiski veelosalenud.
Väle poiss arendab vastu-

pidavust eelkõige jalgpallitrennis. «Vahel käin ka koos
emaga jooksmas,» heitis ta põgusalt oma edu valemile val-

gust.
Seekord tegi Karl Rudolf
Org Paala järvele kaks tiiru
peale ajaga 9.35,edestades teisele kohale tulnudTanel Rasmus Teesalu 21 sekundiga.

a

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 8692
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel sündisid Viljandis tüdruk ja poiss,
laupäeval tuli ilmale
tüdruk ning pühapäeval poiss.

135 AASTA EEST
Sakala, 9. V 1914
Wetsh. Wremja kirjutab
erutusest, mis üle-europalise sõja ootusest meeltwaldab. Wienis on Europa üleüldise seisukorra kohta õige ärewad teated saadud.
Europa suurriigid ei suuda
terwes reas rahwuswahelistes küsimustes ühele otsusele tulla, jakaugel einäi
see päew olewat, kus kõik
diplomaatilised katsed ja
läbirääkimised jõuetult
lõppema peawad ja kus sõna juurest teo juure, sõja
juure minna tuleb.
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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

KINNISVARA

Kaeve-, tõste-ja veotööd: killustik,
liiv, kruus ja muld. Tel 513 5462.

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5625 9991.

Rakkekaevude kaevamine, remont
ja puhastus. Tel 5393 6162.

Annan üürile 3-toal ahik korteri
II korrusel Uku t 5. Omanik kohal laup kl 10–12 või kokkulepitud ajal. Tel 515 1495.

Kaevetööd laadurekskavaatoriga.
Tel 5341 3362.

Ohtlike ja probleemsete puude lõikus. Tel 5302 3518, arborist.ee.

Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.

Üldehitustööd vundamendist viimistluseni, fassaadi soojustami-

Müüa 1-toal korter (35,8 m²)
Vändras. Tel 5569 4405.
Müüa maja. Tel 524 8429.

Tel 5347 0972.

Müüa maja Tänassilmas, jõe kaldal,
linnast 15 km. Hind 30 000
Tel 5386 5425.

Piirded, väravad, metallitööd.Tel

Müüa rehielamu 15 km Viljandist, sobib ka suvekoduks. Võimalik juurde osta maad ja metsa. Tel 5398 3089.

Tel 5892 1710.

517 5265.

.

Müün 3-toal ahiküttega korteri
Viljandis. Asub I korrusel, hubane ja päiksepoolne. Kivimajas 8
korterit, igal omanikul kaks keldriboksi. Hoovis puude varjualused. Igal omanikul oma murulapp. Auto hoidmise võimalus.
Räägin läbi tel
Hind 25 000
526 6041.
.

Pottsepatööd, remont, ehitus.

Professionaalne müürsepp ootab
pakkumisi. Tel 5833 2491.
Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine. Tel 5897 3811.
Katelde, küttesüsteemide ja veepumpade paigaldus. Vajalikud

arvutused. Anomaaliate kõrvaldamine. Tel 511 2252.

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,

SÕIDUKID

Esindus Viljandis
Must-Walge Sisustuse OÜ,

TEENUSED
Autoklaasid: müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b, tel 433 7789, carfix@carfix.ee.
Kinnisvara hindamine, kiirelt!
Tel 5346 9981, 527 7359.
Ehitus-ja

5694 0590.

metallitööd. Tel

Firmalt kvaliteetsed üldehitus-,
katuse-, siseviimistlus-ja korterite remonttööd. Garantii. Tel
5344 5466.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.

Lahkunud on kallis

abikaasa, isa, vanaisa
ja vend

Piiri 7. Tel 5074622

Ärasaatmine laupäeval, 17. mail
kell 13 Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

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

OÜ Enberg T. E.
AUTOREMONT
Vajadusel tuleme ise autole järele.
Kui tööd on tehtud, toimetame sõiduki

teile sobivasse kohta.

Katuse-, fassaadi-ja üldehitustööd. Tel 5352 9476.

Katuste pesu ja värvimine. Tel
5891 8986.
Korstnaladumine, plekitöö. Usaldusväärne
koostöö.
Tel

5694 4443.

LUKKSEPATÖÖD
VEERMIKU KONTROLLtasuta!
LIISI
JA SÕIDA!

Kütteseadmete ehitamine:korstnad, ahjud, pliidid. Ehitamiseks
vajalik kutsetunnistus olemas.
Info Viljandimaa tuletõrjeühingu
tel 433 3990, 508 7990.

Ostes õli ja õlifiltri meil,
on õlivahetus TASUTA!

Küttesüsteemid,

veevarustus.
Paigaldusgarantii 5 aastat. Tel

503 5910.

Muru niitmine firmadele ja eraisikutele. Hind kokkuleppel. Tel
507 6581, 529 4968.
Mälestame
REIN TÜRKI
Avaldame sügavat kaastunnet Tiinale perega abikaasa ja isa kaotuse
puhul.

AS Mivar-Viva võtab tööle töömahu suurenemise tõttu kogemustega õmblejaid ja liinitöölisi. Töö
graafiku alusel kahes vahetuses.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus
tekstiilitööstuses. Tule kohapeale aadressil Lossi tn 41, Viljandi.
Info tel 433 3748, 433 4296.

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

5366 9108.
Tiikide kaevamine ja puhastamine, kändude juurimine, erinevad pinnasetööd. Tel
5645 1927, info@meiletop.
ee, www.meiletop.ee.
Veo-ja tõsteteenus: kruus, liiv,
killustik, muld. Tel 5373 1475.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

Mälestame

Pakume tööd
CE-kat veoautojuhile.
Töö vahetustega
(2 nädalat tööl, 1 nädal kodus).
Vajalik varasem töökogemus pool-ja/või
täishaakel ja eestikeele oskus.
Kasuks tuleb kohusetunne,
ausus, lojaalsus.

Püsiv töö Soome-Rootsi vahel.
Korralik tehnika japalju tööd.

Vajame galanteriikauplusesse puhkuseasendajat. Tel 5190 2851.
Võtame tööle autojuhi (C1-kat)
lihatoodete müüjaks autokaupluses. Töö laupäeviti. Palun saada
CV e-postiga kunturi@inbox.lv.
Tel +371 2514 0523.

PÕLLUNDUS

REIN TÜRGI
kaotuse puhul.
Viljandi Kesklinna kool

METSAMATERJAL
Noorendike hooldus. Metsaraie
ja väljavedu. Tel. 522 9472.
Promets OÜ ostab kõrge hinnaga
metsa ja maad. Tel 5591 9930.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

Tel

Ostan mesilassülemeid.
5629 3283.

Tel

Toores lepp 25
5301 8317.

Ostan põllukive, kohaletoomisega. Tel 5340 0810.

Ehitusliku saematerjali, voodrilaua ja põrandalaua müük. Ehituspuit pikkusega 3–6 meetrit.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel
5596 0517.
Halupuud ja haavaklotsid 60 l
võrgus (1,20 ). Tel 5679 7034.
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuiv lepp 2 aastat kuivanud 50
cm 33 1 aasta 40 cm 28 2
Tel
aastat 30 cm 35
5669 6972.
,

,

.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud. Tel 5345 2943.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

Lepp, saar, kask, 30–50 cm. Tel

,

,

saar 28

.

Tel

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.
Toores lepp, kask ja saar. Tel
5551 4204.
Toores lepp. Tel 502 3686.

Müüa köögiviljataimi avamaale
ja kasvuhoonesse õhtuti kl
18–19. Kolga-Jaani vald, Nõmme talu. Info tel 528 6454.

Kallis Anne! Jagame sinu ja lähedaste leina armsa ema

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Ostan
autoromusid.
5807 1948.

OST

Lepp 25

ja jahu. Tel

Müüa 3 m kaseküttepuid, 5
tm/100 Tel 5566 4009.

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

Müüa aastaseid arukaseistikuid.
Tel 503 1866.

Müüa teravilja
5340 6580.

Tel: 53 474 353

.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Aeg seisma jäi,
end igaveseks peatas...

sa

Sõnnik veoga. Tel 5191 4744.

Baltest Mööbel OÜ pakub tööd
köögimööbli paigaldajale ja tarkvara arendajale. CV saata kalev@
info
sisustuspood.ee,
tel
529 9670.

Töö Norras üldehitustöödel. Tel
515 7377.

PARIM HIND!

WWW.OLLY.EE

Tel 5611 1900

MÜÜK

Sügav kaastunne Tiinale abikaa-

REIN TÜRKI
Avaldame siirast kaastunnet Heinole lähedastega.
Perekond Lend

piiranguvööndis.

Tel 5340 0065, Andrus.

Kahele üldehitusmehele töö
Soomes. Vajalik oma auto. Tel
5691 9017.

KVALITEETNE KATUS

Kinnistud võivad olla tehtud
raietega või asetseda

OTSID TÖÖD?

Pakkuda tööd ehitusmehele eramu renoveerimisel. Tel 526 0802.

REMONT

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.

TÖÖ

526 2922.

otse maaletoojatelt

Töökaaslased AS-st Agrosilva

Leinavad omaksed.

Tel

AUTOVARUOSAD

REIN TÜRK
8. VIII 1950 – 8. V 2014

Raamatupidamisteenus.

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

Soovin üürida 1-toal ahik korteri
omanikult. Tel 5664 4620.

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

ded. Tel 526 3916.

?

Ribakardinad
Voldikkardinad
-20% mai lõpuni

514 5215.

Raamatupidamine, aastaaruan-

ne. Info proehitustrust@gmail.
com, tel 5556 6995.

Metsakeskus ee.

saar, kask 30

.

5345 2279.

Tel

505 0522.

Liiv, kruus, muld ja purukruus.
Tel 527 5343.

Metsakuiv kuusk. Tel 509 7747.
Südamlik kaastunne Evale ja
Armale kalli isa ja abikaasa

PAUL ERELISE
kaotuse puhul.
Katrin perega

Toores lepp, väga korralik, 50
cm 25–26
40 cm 27 Tel
5650 0514.
.

,

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.

TEADE
Karksi vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Äriküla külas asuva kinnistu, Remsi sauna
müügiks. Kinnistu pindala 4297
m²,
katastritunnus
60002:002:0074. Kinnistul
asub hoone suletud netopinnaga
40 m². Enampakkumise alghind
Enampakkumisest osa1000
võtmiseks tuleb esitada pakkumine 28. maiks kella 14-ks Karksi
vallavalitsusele Viljandi mnt 1
Karksi-Nuias. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga «Remsi saun» ja märkusega
«Mitte
avada
enne
kui
28.05.2014 kell 14.05». Pakkumised avatakse vallamajas Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia. Tagatisraha 100 kanda Karksi valla arvelduskontolenr 10302010331004
SEB Pangas 26. maiks 2014. Info tel 435 5520. Enampakkumise korraldus ja tingimused Karksi
valla kodulehel http://karksi.
.

ee/?pg=56.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...
Mälestame kallist venda
JUHAN PEETI

LINDA ANDRA
Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne
vend
REIN TÜRGI
kaotuse puhul.

Kallis Tiina perega! Siiras kaasäia

Noarootsi gümnaasiumi XII EM
klass ja klassijuhataja

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne omastele.

tunne kalli abikaasa, isa, vanaisa ja

surma puhul.

Mälestame

REIN TÜRKI

Meeskoor Sakala

Avaldame kaastunnet Maarjaliis
Türgile kalli isa

REIN TÜRGI

Heinole

REIN TÜRGI
surma puhul.

Lea ja Laura-Liisa

Õilme, Reet, Andrus, Luule,
Anneli ja Gen

Lea ja Raavo

Ilmas pole rohkem armu,
kui on ema armastus.
Mõistad siis, kui tema põrmu
kummardad kord leinates.
Lahkus meie kallis ema,
ema, vanavanaema ja ämm

vana-

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

kaastunne

Tiinale

REIN TÜRGI
kaotuse puhul.

Mälestame

AÜ Pääsusilm liikmed

1927– 2014
Leinavad omaksed.
Urni muldasängitamine 17. mail
kell 11 Viljandi Metsakalmistul.

Vend Heino perega

Langetame leinas pea ja avaldame kaastunnet tütar Annelile pere-

ga.
Õed Hilda, Silvi ja Laine peredega

Ikka mõttes tuleme su juurde,
meil on mälestus kummaski käes.
Mälestame endist õpetajat
LINDA ANDRAT
Sügav kaastunne omastele.
Paalalinna kooli pere

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring.
Lahkus meie kallis ema, vana-

ema ja vanavanaema

Südamlik

kaastunne

Erikale

armsa ema

LAINE-JOHANNA HIRSCHI
kaotuse puhul.
Viljandi maakonna
emakeeleõpetajad

VALVE VII LIPUS
13. II 1928 – 7. V 2014
Nii vaikseks kõik on jäänud
su ümber ja su sees...
Lahkus meie kallis isa, abikaasa,
vend ja onu

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval, 17. mail
kell 11 kodust Kõpu kalmistule.

Südamlik kaastunne Karinile
kalli isa
REIN KANDLA
kaotuse puhul.
Ruth, Hethel, Ene, Luive, Galina,
Aime, Sirle, Maarika ja Aime

PAUL ERELINE

REIN TÜRKI
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Mälestame alati muhedat
PAUL ERELIST
Oleme mõttes teiega, Arma ja
Eva.
Arma töökaaslased
toidupoe päevilt

LINDA ANDRA
Südamlik
lastega kalli

Aeg seisma jäi sellesse päeva...

Südamlik kaastunne Tiinale lastega abikaasa ja isa ning Heinole

venna
REIN TÜRGI

kaotuse puhul.
Perekond Kanep ja Maimu

Mälestame kallist tädi

LINDA ANDRAT
Südamlik kaastunne lähedastele.
Vennalapsed Tiina, Riina ja
Andres ema Ellaga

12. II 1936 – 9. V 2014
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval, 17. mail
kell 12 kodust Rahumäe kalmistule.

Südamlik kaastunne Ainileperega kalli ema
EEVI SIKKA

kaotuse puhul.
Perekond Homuha

Südamlik kaastunne Mallele ja
laste peredele abikaasa, isa ja vanaisa
VLADIMIR PUKI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased Albina,
Veera ja Jevgenia

REKLAAM

12 Sakala

www.volkswagen.ee

13. mai 2014

Teistest kõrgelt üle.
Erimudel Tiguan EXTRA on kohal.
Nüüd saad endale soetada mugava ning ruumika
Tiguani erimudeli eriti hea hinnaga!
Rikkaliku varustusega Tiguan Extra
Hi

Tiguanf^^j

m

sa*

m

18 968€
DSG 22 658€

???

LATESTO OÜ otsib oma meeskonda

Moller Auto
Mustamäe

Moller Auto
Ülemiste

Moller Auto
Viru

Moller Auto
Pärnu

Moller Auto

Aasta Auto

Viljandi

Pluss

Mustamäe tee 6, Tallinn
Tel 622 2222

Peterburi tee 2D, Tallinn
Tel 680 8100

Narva mnt. 143, Jõhvi
Tel 680 8200

Välja 3, Pärnu

Tallinna 45, Viljandi
Tel 435 5340

Aardla 101 Tartu
Tel 6 803 640

Figuurisõbrad
5 aastaga

L at es t o

HAKKPUIDU VEOAUTOJUHTI.
Vajalik CE-kat juhiluba.Töö vahetustega ja üle Eesti.
CV saata e-posti aadressil latesto@latesto.ee või
helistada tel 523 1139.

on

kaotanud kokku
36 288 kg

TOLMETEX OÜ

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST
ALATIPAREMAD HINNAD

INFO: www.figuurisobrad.ee
tel 619 1414
info@figuurisobrad.ee

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

T?

16961

Tel 447 6100

WWW.TOLMETS.EE
www.renlog.ee

12.–25.mail
Figuurisõpradega
liitumine TASUTA
(maksad vaid nädalamaksu)
Mentor ootab teid kolmapäeviti kell 17.00
aadressil Pikk tn 4, Viljandi (Ingeri maja)

