Inimene võib olla harjunud liikluses
osalema võiehitusplatsil töötama, aga
need tegevusednõuavad temalt valvsust ja täit tähelepanu.
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Viljandi maakonna päevaleht

Vana ratas on äge

Koolis kohtuti metsseaga

Viljandi kasutatud rataste
müüjad on täheldanud, et
aasta-aastalt lähevad järjest rohkem hinda vanad

Möödunud nädalal kutsus metsaselts
Eesti metsamajanduse üle otsustajad
Suure-Jaani valda metsakooli, kus
nood tunnistasid muu hulgas põdrakahjustusi ning kohtusid metsseaemise ja -põrsastega.
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Väga tore, et selline ettevõtmineaitab meenu-

tada, et on olemaska mäluasutused. Mõni inimene polnud ikka aastaid muuseumi saanud.
JAAK PIHLAK, Viljandi muuseumi direktor
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HARIDUS

Koolireformi vastased said
kohtus teise eellahingu võidu
Eelmise nädala lõpus võitsid Suure-Jaani valla koolide
ühendamise kava vastased
juba teise väikese eellahingu.
Nimelt jättis Tartu ringkonnakohus jõusse alama astme otsuse, mis pani esialgse õiguskaitse korras reformi seisma
senikauaks, kuni sisuline
vaidlus lõpplahendini jõuab.
~
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Vallavalitsuse väitel läheks
ümberkorralduste määramata
tulevikku edasilükkamine
vallale maksma umbes
100 000 eurot aastas. Sellest hoolimata oli kohus ühte
meelt reformi vastastega, kes
leidsid, et kord juba ellu
viidud muudatusi poleks võimalik tagasi pöörata ka siis,
kui nad lõpuks võidavad.
~

Ühe osa muudatustest kavatsevad vallajuhid siiski ära
teha ning eraldada SuureJaani gümnaasiumiosa
põhikoolist. Samuti palgatakse nelja põhikooli juhtima üks direktor.
~

HEAD ARVUTID!

Iga sülearvutiga
kaasa maasikas!
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee
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26°
Täna puhub idatuul kiirusega 3–8 meetrit sekundis. Sooja on 18–26 kraadi. Päike tõusebkell 4.41
ja loojub kell 21.49.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Imbi Paju: ma ei

JUHTKIRI

Omas

usu, et muutun

maailmas

poliitiliseks

Olenemata sellest,

kas eile hommikul TallinnasLaagri raudteejaamas jalakäijate ülekäigukohas rongi alla jäänud noormees
kandis õnnetuse juhtumise hetkel
tõepoolest kõrvaklappe, nagu sündmuskohal tuvastatu lubas oletada,
või mitte, on tähelepanu hajutavate
kõrvaliste asjadega tegelemine
muutunud põletavaks inimesteelu
ja tervistohustavaks probleemiks.
Me elame multitasking’u ehk
rööprähklemise ajastul. Endas teatavat ohtu kätkevate toimingutega
see paraku kokku ei passi. Inimene
võib olla harjunud liikluses osalema või ehitusplatsil töötama, aga
need tegevused nõuavad temalt
valvsust ja täit tähelepanu. Kes seejuureskõrvaklappidest muusikat
kuulab või nutitelefoniga sotsiaalvõrgustikus surfab, kujutab endast
ohtu nii enda kui teiste heaolule.

et omas maailmas olles
Võimalik,
kulgemine on juba praegu tunduvalt suurem mure, kui me oskame
ettekujutada. Lähemas tulevikus ei
paista sellele paraku leevendust tulevat. Vastupidi: pigem tasub vaim
valmispanna selleks, et inimesi, kellel tekib halb harjumus mitut omavahelkokkusobimatut tegevust ühitada, on meie ümberaina rohkem.
Mõelgem näiteks sellele, et Google
jaMicrosoft töötavadvälja niinimetatudtarku prille, mida kutsutakse
ka liitreaalsusega prillideks. Kombineerivadneed ju virtuaalsemaailma
reaalsusega seninägematul moel.
Virtuaalne maailm on suur, kirev
japaeluv. Ainult et isegi kui end
sellessetäielikult ära unustada,
elame tegelikult ikkagipäris maailmas. Kui seal toimuvale liiga vähe
tähelepanu pöörata, võime endale
ja teistelereaalselt haiget teha.

Inimene
võibolla
harjunud
liikluses
osalema
võiehitusplatsil

töötama,
aga need
tegevused nõuavad temalt
valvsust ja
täit tähelepanu.

REPLIIK

Lastele mõeldes
ausalt, et
Tunnistan
ei oleReformierakonühele

ma

na pooldaja, aga
endisepeaministri Andrus
Ansipi seisukohale kirjutaksinküllkahe käega alla.Nimelt astus ta välja
«lennukiltraha külvamise» ehk võrdsustatud las-

Risto Kukk

deldama peab. Ma tahan ka
sellesse teemasse süveneda.

Rahvusvaheliselt tuntud
kirjanik ja filmitegija Imbi Paju, kes elab vaheldumisi Soomes ja Eestis
ning on püüdnud oma
loominguga olla sillaehitaja kodumaa ja muu
maailma vahel, pürgib
europarlamenti erakonna Eestimaa Rohelised
kandidaadina.

Jagasite oma Facebooki lehel
postitust: «Euroopa vasakpoolsed on sama meelt Putiniga, et ukrainlased on fašistid.» Mida arvate Ukrainas
toimuvast ja kuidas hindate
Euroopa Liidu senist tegevust sellega seoses?
See, mis Ukrainas toimub, on
nii absurdne javägivaldne, et
sellele saab olla vaid üks hinnang. See on kõik osa sellest
ajupesust japsühholoogilisest
sõjast, mida saame tunda ise ja
millesse on mässitudUkraina.
Euroopa Liit oleks pidanud
juba ammu toetama Ukraina
pürgimusi, avama talle uksed
Euroopa Liidu kandidaadiks
saamiseks, tõlkima ära Euroopa Liidu õigusaktid, et ukrainlased saaksid hakata kohanema lääne õigussüsteemiga.
Nüüd peaks kiiresti aitama, et
Ukraina saaks hakata arendama omakodanikuühiskonda, ja
siin oleks eestlastel palju ära
teha.Tavaline Tiiu või Ants või
Tõnu võib aidata ukrainlasi
nende kodanikuühiskonna
ülesehitustöös, nii nagu soomlased ja rootslased aitasid
meid.

risto.kukk@ajaleht.ee

Tiina
Sarv
«Sakala»
433 0047

tetoetuste vastu.
Nüüdsaavadkampaaniakära saatelsuurendatud lastetoe-

tust võrdselt nii jõukad kui hädasolevad pered. Vaevalt see
lastehuvides on, sest mitmetuhande euro suurust palka teenivadvanemad 45 euro lisandumist pangakontole tõenäoliselt ei
märkagi japäris vaeste olukorda see sisuliseltei paranda.
Sotsiaaltöötajad,kui nad oma ametit vähegi hingega peavad, teavadkohalike perede olukorda.Koos pedagoogide ja
miksmitte külavanemaga võiksidnad pere sissetulekudokumente toeks võttes otsustada, kes tõesti abi vajavad. Neil
võiksolla ka õigus ilmakohtuotsuseta loobudanäiteks alkohoolikutest vanemate pangakontole rahakandmisest ning
osutadaabi muul moel.
Mis puudutab aga laustoetuste jagajateühte argumenti,
et nii väärtustabühiskond kõiki lapsi, siis see on naeruväärne. Millinehästi toimetulev lapsevanem solvub, kui tema
silmatera45 euroga ei «väärtustata»?
Otsustajatele ja ametnikele on sellinekord muidugi võrratult lihtsam ning propagandavankri ette sobib ikka.

Imbi Paju, kummas rollis, kas
kirjaniku ja filmitegijana või
poliitikuna Euroopa Parla-

mendis, on teie arvates või-

malik rohkem maailma muuta?
Ma olen oma raamatute jafilmidega juba maailma muutnud. Soome president Sauli
Niinistö andis mulle mu tööde
eest läinud aastalLõvide Rüütelkonnarüütlimärgi. Seda pole siianiantud ühelegikirjanikule, saati veelvälismaa naisele. Ma olenesinenudkoos Soome endise kaitseministri, presidendikandidaadi ja praeguse ÜRO erieksperdi Elisabeth
Rehniga oma dokumentaalfilmide esilinastustega seoses
mitmesriigis. Ta on ka ise ühes
mu dokumentaalfilmis ja on
leidnud koos Soome rohelise
poliitiku Heidi Hautalaga, et
olen oma loominguga olnud
Eesti kultuurisaadik. Tuntud
Venemaa ekspert ja The Economisti ajakirjanik Edward
Lucas on kirjutanud, et Imbi
Paju raamatud on pehme kaitse Eestile.
Kui ma osutun valituks, siis
sel ajal, kui teised neljapäeval
oma parlamentääritöö lõpetavad, jätkanmina oma romaani
kirjutamisega. Seega arvan, et
ma jätkan seda, mida nagunii
kogu aeg olen teinud: loonud
foorumeid ja silduinimeste vahele.
Kui palju muudaks europarlamenti valituks osutumine
teie praegust elukorraldust ja
loomingulisi plaane?
Sellel aastalolen esinenud Vilniuses, Stockholmis ja Tel Avivis, sügisel esitlen Saksamaal
ilmuvat teost «Tõrjutud mälestused» neljas-viies linnas. Ma
liigun kogu aeg, see on mulle
omane ja inspireerib mind.
Sellekõrvalt olen õpetanud nii
eestlastele kui soomlastele loovat kirjutamist jategelnud oma
Võtikvereraamatuküla projektidega.
Tahan tänavulõpetada oma
uue romaani.Ukraina olukord
šokeerismind nii, et mulle tundus kogu Euroopa sedavõrd
haavatavana, et vajan mingit

uut kogemust, uut vaatenurka
lugejatele millegi olulise ütlemiseks.
Ma ei usu, et muutun siis,
kui osutun valituks, poliitiliseks zombiks ka poliitikasse
võibsuhtuda loovalt.
Mu elukorralduseimuutuks
palju, vaidsaaks hoogu juurde.
Minulähedased viljelevad sama elustiili.Ma tahan teha midagi oma riigi heaks, et ei korduks see,mis juhtus 1940.aastal.
–

Te ei kuulu ühtegi erakonda.
Miks otsustasite kandideerida
just roheliste ridades, mitte
üksikkandidaadina, nagu on
sel korral otsustanud teha päris arvestatav hulk tuntud
inimesi?
Ma eiotsustanud midagi. Rohelised pöördusid minu poole,
sest ma olen avalikkuses rääkinud rohelise maailmavaate

väärtustest.
Mulle tundus, et rohelistega koos olen tugevam kui üksinda. Olen tänu pikkadele
vestlustele ja huvitavatele materjalidele rohemajanduse ja
-tehnoloogia kohta palju targemaks ja enesekindlamaks saanud.
Ma pole üksikkandidaat,
sest mul pole egoistlikke pürgimusi. Mul on idealistlikud
pürgimused.
Mulle meeldib väga roheliste idee muuta Eesti rohelisel ehktaastuvenergial põhinevaks ühistute riigiks. Meil on
päike, tuul ja vesi, maa biomassid, mis ei saasta õhku, vaid
teevad meid Venemaast energiasõltumatuks ega ohusta atmosfääri.Ma imestan, et ükski
meie partei ei tõsta esile rohelisi väärtusi, see onsuur erinevus Soomest. Meil räägitakse
põlevkivist, mis on teinudEestist kõige enam atmosfääri
saastava Euroopa Liidu liikmesmaa.
Tean, et olete pori loopiva ja
oponente halvustava valimiskampaania vastane. Millised
on teie ootused vastaskandi-

daatidele, eeskättneile viiele,
kes juhul, kui osutute valituks, teiega koos Eestit europarlamendis esindavad?
Jah, mulle on see eriti võõras,
kui valimisdebattidel raadios
ja televisioonis teatab kandidaat, et ükski eestlane, kes on
Euroopa Parlamendis töötanud, pole senini midagi seal
teinud, ja selle eest annavad
saadet kuulavad eksperdid
kandidaadileplusspunkte. Ma
pidin ETV-s toimunudvalimisdebatil üheltmuidu targalt mehelt küsima, miks ta kulutab
eetriaega teiste mahategemisele, mitte oma vaadete tutvustamisele. Tundus, et teised selle
üle ei imestanud. Kuid see on
väga labane.Mina ei võta neid
viit vastaskandidaatidena, vaid
koostööpartneritena.

Milline on teie seisukoht Euroopa Liidu föderaliseerumise küsimuses?
Euroopa Liit peab muutuma
praeguses poliitilises olukorras tugevamaks. Liit vajab karismaatilist, julget ja tarka juhti, kel on moraalset julgust öelda välja asju,kas või seosesVenemaaga. Kas see on föderatsioon, seda ma ei tea, aga Euroopa on pidanud kaks vägivaldset ja kohutavat sõda.Euroopa Liit ise on jubarahuprojekt.
Murettekitav on, kui Prantsusmaa müüb Venemaalerelvastust ja Soome loobubkeskkonnakaitse nõuetest, et anda
roheline tee Nord Streamile.
Kui igaüks hakkab end identifitseerima Venemaa kaudu,
siis Euroopa Liit lihtsalt eipüsi.
Kuidas te rohelise ja säästliku eluviisi toetajana suhtute
Euroopa Parlamendiliikmete
pendeldamisse Brüsseli ja
Strasbourgi vahel?
Brüsseli ja Strasbourgi vahel
pendeldamise kogemust mul
pole. Maei tea, millistlisaväärtust see meie Euroopa-identiteedilelisab, kuiniimoodi pen-

Sain aru, et sooviksite osaleda
kaitsevaldkonnaga seotud komisjonide töös. Mida peaks
Euroopa Liit kaitseküsimuses
muutma?
Euroopa Liit peab käima Venemaast kogu aeg sammu ees. Euroopa Liit ei vaja oma kaitsestruktuure. Peale Soome ja
Rootsi on kõik Euroopa Liidu
maad NATO-s. Rootsi kaitseakadeemia dotsent Tomas Ries
ütles Lennart Meri seminaril,
et need kaks riiki on kaks nõrka lüli Euroopa kaitsesüsteemis ja kõik riigid peaksid olema ühe mütsi all. Javeel tuletas Ries meelde, et Venemaaei
karda NATO-t, vaid USA koostööd Euroopaga, jasee on praegu peaaegu kadunud, on vaid
üks USA raketikilp Euroopas.
Me ei saa rääkida ainult
NATO-st ja Euroopa Liidust
suures plaanis, meie riik on
NATO ja Euroopa Liidu piiririik. Meie poliitika peaks olema kindlustada tugev piir. Midaaga arvata,kui näiteksMustvees, NATO ja Euroopa Liidu
piirilinnas, likvideeritakse traditsioonidega mudaravile baseeruvat taastusravikeskust ja
tahetakse kaotada eesti kool?
Kui Venemaakasutab osavalt
psühholoogilise sõja strateegiaid, siis Eesti jätab oma kodanikud piiri ääres üksinda
ning loodab ainult NATO lennukitele ja USA sõjaväele,
suutmata ise oma piiri sotsiaalja regionaalpoliitika kaudu
kaitsta ja tugevdada.
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16 000Kultuuriministeerium

andis Olustvere mõisa ahju taastamiseks 16 000
eurot. Krahvinna ahjuks nimetatav
küttekeha asub endise lasteaia ruumides ning on mõisa ainus maalitud
ahi, mis tuleb ahjupottide põletamisest alates taastada käsitööna.

UUDISED

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

Tehniline aps
sundis toetusraha
reservist otsima
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Holstre-Polli tervisespordikeskus sai Viljandi linna erakorraliste kultuurikul utuste tarbeks mõeldud rahast 5000 eurot, sest
keskuse rahataotlus ei
jõudnud mullu õigel
ajal otsustajateni.

Osaühingu Üle augulappimismasin

Kolmandiku osas Viljandile
kuuluv sihtasutus HolstrePolli Tervisekeskus on igal
aastal saanud linnalt 10 000
eurot tegevustoetust, kuid talvel kinnitatudkäesoleva aasta linnaeelarves seda sum-

töötas eile Uueveski tänavatel. Homsest tegutseb see Valgamaa linnades ja naaseb Viljandisse, kui töö na berma kon taeshtud sa b.ELMORIG

mat polnud.

TÄIDE

Mure e-kirjade liikumisega

Linnatänavate remont
algas augulappimisega
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi tänavatel sõidab
teist nädalat suur auto,
mis pritsib voolikust välja esmalt pigi ja siis killustikku, et lappida talvega tekkinud auke.
Peagi tekib linna teedele
lahtist killustikku, sest
algab pindamine.
Tänavu on linnal tänavatepindamisekspisut vähemraha kui
mullu. Eelarves on selleks
100000 eurot ehk ligi 20 000
eurot vähemkui mullu.«Ekska
tööd saa seetõttu pisut vähem
teha,» nentislinnavalitsuse teedespetsialist Heikki Teearu.
Kui igakevadine aukude
lappimine sai alguse juba eelmisel nädalal, siis pindamiseni jõutakse mai lõpul. Täpset
aega polegi osaühing Üle linnaleveel teatanud, küll aga on
kokku lepitud, et töö peab olema valmis 23. juuniks.
Esialgseplaani järgi pinna-

takse tänavu 13 tänavat ning

Oja tee projekt

sai valmis
Täna koguneb Oja tee projektikomisjon, et anda hinnang mullu alustatud ja tänavu lõpetatavale remondiplaanile. Sügisel
tehtud töö vajab kohati ümbertegemist ning kui tänasel istungil uuele projektile heakskiit antakse, saab linnavalitsus esmaspäeval väljastada ehitusloa.
Seejärel võivad ametnikud minna ehitajat otsima.

NIMEKIRI
Tänavu Viljandis pinnatavate tänavate loetelu

•

•

•

•

•

•

•

Lembitu puiestee (Tallinna
ja Ilmarise tänava vahel)
Uus tänav (Kooli ja Koidu tänava vahel)
Lääne tänav (Paala teest
Põhja puiesteeni)

Suur-Kaare tänav (Paala
teest Kauge tänavani)

•

Hariduse tänav (Reinu

•

Tare tänav

•

•

•

•

Künni tänav
Külvi tänav
Jalaka tänav

PärastKauba tänavaremontiminekutsõidab suur osa autosid vanalinnaKoidu tänavakaudu, mis paraku on kitsas ja väga
lagunenud. Teearu tunnistas, et
Koidu tänav on kehvas seisus,
kuid praegu seda pinnatavate
teede nimistus pole. «Võimalik
on tehasealmuutusi,» tunnistas
Teearu, samas oli ta kahtleval

Lohu tänav
Kungla tänav
Rehe tänav (Loode ja Tare tänava vahel)

Ploomi tänav (Põltsamaa
tee ja Sõstra tänava vahel)

Sõidujälgede pindamine
•

•

teest Vaksali tänavani)
sõidujälgi parandatakse kolmel magistraalil. Teearu sõnul
polnud linnas selliseid tänavaid, mille parandamist linlased teiste tänavatega võrreldes
eriti ootaksid. Linnajuhid ise
pidasid üheks tähtsamakstööks
Lembitu puiestee parandamist,
sest sealtkaudu käib transiitliiklus. Rõõmu peaks suvi tooma ka Paalalinna elanikele,
sest väga lagunenudSuur-Kaare tänav lähebpindamisele.
«Suur-Kaare tänavaltuleks
asfaldiga täitaka lohke, et tee
siledam saaks,» lisas Teearu.

«Selle rahataotlusega juhtus
aps ning see ei jõudnud õigel
ajal eelarvemenetlusse,» ütles Viljandi linnapea Ando
Kiviberg.
Rahataotluse esitanud
Viljandi vallavanem, HolstrePolli Tervisekeskuse juhatuse liige Ene Saar meenutas,
et tema oli dokumendid teele saatnud õigel ajal, kuid linnavalitsuse IT-süsteemis olnud ühepäevane viga kaotas
taotluse. «Avastasin toetuse
puudumise siis, kui eelarve
oli juba koos,» lausus Saar.
Kivibergi sõnul jäi taotluse esitamine jaeelarvekoostamine just sellesse perioodi,
kui linnas vahetus võim, ja
nii eiosanud uued juhid isegi märgata, et sihtasutusele
pole toetust määratud.
Et olukorda lahendada,

•

Tallinna tänav (Posti ja

Vaksali tänava vahel)
Vaksali tänav (Tallinna ja

tasus linn esmalt 5000 eurot
reservfondist.Suuremat summat maksta ei saanud ning
ühe aasta jooksulkaks korda
sellest fondist ühele objektile toetust anda pole võimalik.
Nii võetiteise makse tegemiseks 5000 eurotkultuurikulutustereservfondist, kus aasta
algul oli raha kokku 15 665
eurot.
Linnapea lubadusekohaselt taastatakse kultuurireservis summa suvel, kui linnal tekib võimalus sinna raha juurdekanda.

Keskusel on raha napilt
Ene Saareselgitusel ei saaks
tervisekeskus linna toeta kuidagi hakkama, sest aasta
jooksul pakub see sportivatele inimestele tasuta teenuseid ligi 35 000 euro ulatuses.
Peale linna maksab 6500 eurot toetust Viljandi vald ning
5000 eurot tuleb omavalitsuste liidult.
Saar rääkis, et keskusel
oli linnaabiraha kiirelt vaja,
sest praegu koostatakse stardimaja projekti. Selle töö
maksab eurofondide toel
suuresti kinni Leader-programm, kuid enne raha saamist peab projekt täielikult
valmis olema. «Üldiselt veame praegu ots otsaga kokku,
aga eelarve tulude pool on
keeruline,» nentisSaar.
Viljandi linn maksab tänavu ja järgmiselaastalHolstre-Polli keskuse tarbeks aastas kokku ligi 60 000 eurot, sest
lisaks tegevustoetusele tasub
linn koos vallaga ka pangalaenu ja see summa on aastas 47
174eurot.Laenu tagasimakse
lõpeb järgmisel aastal.

Hariduse tänava vahel)
Riia maantee (Vaksali tänava ja Riia maantee 71
vahel)

Allikas: Viljandi linnavalitsus

seisukohal, kas korraga oleks
võimalik remontida Kauba tänavat japinnata Koidu tänavat.
Suve keskel võib Viljandis
tõenäoliselt näha ka väiksemaid asfalteerimistöid. Mõnelt
tänavalõigult freesitaksekulunud asfalt maha jaasendatakse uuega. Nendetööde nimekiri pole agapraegu veel selge.

Holstre-Polli keskuse kõige suurem kulu on spordiradade eest ho litsemine,samlja pole võimalusntekdasut mise strah
talgud, kus inimesed said aidata radade äärest vmõsahavõt a.ELMO RI G

küsida. Mai algul korraldati

Kütte-ja veesüsteemide ekspert
Suur valik septikuid

koos paigaldusega
Parim veepumpade valik Viljandis

Soodsad hinnad!
Leola 49, Viljandi Tel 505 8394
·
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SUURE-JAANI

Kohus
tõmbas
uuendustele
pidurid
peale
Siim Piirak

siim.piirak@ajaleht.ee

Koduteeninduse kaudu võivad vanurid endale tellida meeldivaid
raamatuid, kuid värsket perioodikaväljaandeid koju ei anta. Pildil
on Viljandi linnaraamatukogu perioodikasaal.
STEN MAHOV

Raamatukogu
laiendab
koduteenindust
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Eteakate huvi Viljandi linnaraamatukogu koduteeninduse vastu aina kasvab, hakkab
sügisel teavikuid inimestele
koju kätte viima kaks töötajat.
Viljandi linnaraamatukogu direktor ReetLubi märkis,
et raamatute kojukanne sai
alguse eelmise aasta oktoobris ning sellest ajast alates on
seda palunud üha rohkem
inimesi.Oktoobrist detsembri lõpuni viidi lugejatele koju235 teavikut.
«Tundub, et vajadus selle
järele kasvab, sest soovijaid
on,» märkisLubi.
Praegu viib Viljandi eakatele raamatuid koju üks
töötaja kaks kordakuus. Sü-

gisel kavatsetakse selleks
töölepanna veel teinegi raamatukoguhoidja. «Töö kontiei murra, kuid ühe päevaga ei suuda seda ära teha.
Inimestega kokkuleppimine, raamatute väljaotsimine, kokkupakkimine ning
kohaleviimine on ajamahukas.»
Et raamatukogul endal
autot pole, toimetatakse trükised soovijaile kätte Viljan-

di päevakeskuse sotsiaalautoga.
Reet Lubi lausus, et enamikkasutajaid on üle 70 aasta vanad ning suur osa neist
elabMännimäel.
Direktor märkis, et kui
raamatukogu Männimäe osakond suleti, võis arvata, et
enim vajavad raamatuid just
sealse piirkonna inimesed.
«Palusime enne Männimäe
osakonna sulgemist inimesteltkontaktandmeid, kui neil
on huvikoduteeninduse vastu. Info on liikunud ning lugejaid on sügisest juurde tulnud.Mõned on ka teistest linnaosadest.»
Lubi sõnas, et koduteenindus on mõeldud nendele
eakatele, kes vanusest või
tervisest tingituna kesklinna
ei pääse. «Kümme raamatut
kaheks nädalaks laenutada
on täiestipiisav. See on neile
linnakodanikele võimalus
kirjanduse kaudukultuurist
osa saada,» selgitas direktor.
Suvelkoduteenindust vajavate vanurite hulk väheneb.
Küsimusele, kas on lootust, et Männimäele tuleb
mõni laenutus- või lugemispunkt, vastas Lubi, et temal
sellist infoteiole.

Raamatutagastuskasti
veel ei tule
Et Viljandi linnaraamatukogu
pole leidnud nõudluse ja ressurssidega sobivat raamatute
tagastamise kasti, lükkub selle hankimine edasi.
«Väiksemad raamatukogud, näiteks Keilas, kasutavad
suuri postkaste. Selline lahendus ei ole Viljandi linnaraamatukogule piisav. Kui inimestel
on korraga võimalik laenata
kuni kümme raamatut, siis
peame seda ka kasti valides
silmas pidama,» märkis raamatukogu direktor Reet Lubi.

Ta selgitas, et tuleb leida
kast, mis oleks rahaliselt vastuvõetav ning sobiks elanike
ja raamatukogu vajadustega.
«Märjamaal kasutuses oleva

variandi hind käib meile üle
jõu ligikaudu 30 000 eurot.
Tõenäoliselt ei ole Viljandi
esimene raamatutagastuskast
seotud raamatukogu programmiga, vaid töötaja võtab teavikud kastist välja ning vormistab tagastuse raamatukogu–

programmis järgmise tööpäe-

va hommikul.» (Sakala)

Kohus vaagis Suure-Jaani valla koolivõrgu ümber keerlevaid vaidlusi
ning seadis esialgu piirangu, mistõttu ei tohi enne lõplikku lahendit praegusi klasse kaotada.
Vallavanem Tõnu Aavasalu sõnul uus kool siiski luuakse põhikooli eraldamisega SuureJaani gümnaasiumistning Suure-Jaani, Kildu, Tääksi ja Sürgavere põhikooli hakkab juhtima üks direktor.

Ettearvamatud tagajärjed
Vallavanem tõdes, et on raske
ennustada, mis sügisel õigupoolest saama hakkab. Tõnu
Aavasalu hinnangul võivad
kohtuskäigul olla ettearvamatud tagajärjed. Ta uskus, et esimene istung võib tulla juba
juunis.
Sürgavere lasteaia-põhikooli hoolekogu liikme Vahur
Vingisaare ütlemist möödapoleks seda jamatulnud, kui vald
oleks lapsevanemaid kuulda
võtnud.
Tüli vallajuhtide ja lapsevanemate esindajatega läks
Vingisaare sõnulerititeravaks
pärast lepingu sõlmimist, millest vald taganes. «Me oleme
teinud palju järeleandmisi,
kuid valla suhtumineon olnud
jäik.»
Vallavanemnäeb olukorda
teisiti. «Meoleme nendega mitu kompromissi vormistanud,
ent aina tullakse uute nõudmistega. Aga me võtame asja
rahulikult jaloodame, et mõistus võidab.»
Aavasalu sõnul on praegune teadmatus hullemkui teha
kohe otsus, et piirkondlikes
koolides pannakse kolmas kooliaste sügisest kinni.
Vingisaare hinnangul on
kiirustatud.
uuendustega
«Lapsevanematele anti ainult

ELMO RIIG

kuus kuud, et selleks valmistuda.Me ei taha, et meie lapsed
oleksid katsejänesed,» rääkis
ta. «On olnud ainult teavituskoosolekud, kuid mitte arutelusid.»
Vingisaare sõnul pole seni
teada, kes hakkab uues koolis
õpetama võimillised on õppesuunad. «Me loodame siiralt, et
leiame võimuliiduga siiski
kompromissi. Ainuüksi selleks,
et meidkuulda võetaks, pidime
kohtusse pöörduma,» lausus ta.

ELMO RIIG

Istungimenetluse taotlemine
12 vallaelaniku märtsi lõpul
Tartu halduskohtule esitatud
kaebuses on kirjas, et vaidlustatud otsusega võidakseKildu
jaTääksi põhikooli ning Sürgavere lasteaia-põhikooli tegevus
järk-järgultlõpetada.Kaebuse
kohaselt võivad sellised otsused viia kogukonna väljasuremiseni.
Kaebajad palusid õiguskaitset, et säilitadavallakoolide olukord ning anda nende
töötajatele jalastele kindlus, et
koolid ei lõpeta veel tegevust.
Lapsevanemaid esindava
vandeadvokaadiRamon Raski
sõnul leidsid lapsevanemad
valla otsuse peale kaebust esitades, et nende õigusi on rikutud, ning nad paluvad kohtul
valla koolide ühendamise otsus tühistada.
Tartukohtute pressiesindajaKrista Tamm ütles, et praeguse info kohaselt on pooled
taotlenud istungimenetlust,
kuid kohus ei ole selles veel
seisukohta võtnud. «Tõenäoliselt selgub selle nädala jooksul,kas kohtuasja menetletakse istungi- või kirjaliku menetlusega,»selgitas ta.
Esialgu loodeti, et 1. augustil alustab tööd Suure-Jaani
kool õppekohtadega SuureJaanis I–IX klassi õpilastele
ning Kildul, Tääksis ja Sürgaveres I–VI klassi õpilastele.
Kui 2005. aastal õppis valla
koolides 859 õpilast, siis nüüd
on neid 460 ning väljaspool valda asuva koolikasuks on otsustanud juba 137 õpilast.

ELMO RIIG

PEETER KÜMMEL

ELMO RIIG

Nelja kooli liitmine on viinud kogukonna esindajad ja vallavalitsuse
kohtuuksi kulutama.
MONTAAŽ

Mopeed sõitis vastu liiklusrikkuja autot
Esmaspäeval kella 8 ajal
põrkasid Viljandis Leola
ja Vaksali tänava ristmikul kokku sõiduauto ja
mopeed.
Õnnetuses sai kergeid vigastusi mopeedijuht, kes esmaabi
andmiseks haiglasse viidi.

Asjaolude

selgitamisel

ilmnes, et Toyota Hiluxi roolis

istunud36-aastaselmehelpolnud mootorsõiduki juhtimise
õigust, sest see oli temaltveebruaris varasemate korduvate
liiklusrikkumiste pärast kohtuotsusega ära võetud.
Mõlemad sõidukidliikusid
Ugala ringristmikult mööda

Vaksali tänavat Leola tänava
poole, kui mopeedijuht, 1996.
aastal sündinud noormees, sõitis reastumise ajal külje pealt
Toyota Hiluxile sisse. Kokkupõrke tagajärjel kukkus mopeed koos juhiga ümber.
Noormees saikergeid vigastusi ja kiirabi viis ta esmaabi
andmiseks Viljandi haiglasse.

Politsei selgitas sündmus-

kohal, et mopeedijuht kandis
kaitsekiivrit, samutioli nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud
autojuht.
Mõlemasõiduki juhid olid
kained ja mopeedi juhtinud
noormehel oli vajaliku kategooria juhtimisõigus. (Sakala)
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Gümnaasiuminoored
pidasid koolipäeva
europarlamendis

Soe õhtu tõi

muuseumi
rahvast täis
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Toomas Koitmäe

Egiidi all «Öös on tähti»
peetud muuseumiöömeelitas laupäeval Viljandi muuseumisse 558 inimest. Viimased huvilised lahkusid
alles kella poole kaheteistkümne paiku.
«Arvasin, et tuleb 300–
500 inimest, sellest suurema arvu juures läheks juba
kitsaks,» rääkis Viljandi
muuseumi direktor Jaak
Pihlak. «Tegelikult nappiski vahepeal ruumi, aga saime hakkama.»
Huvilistele olid rääkima tulnud Viljandi kultuuritähed. Nukuteatri kauaaegne eestvedaja Altmar
Looris peatus teatri ajalool,
lugusid relvadest pajatas
muuseumisõber Ants Annus. Telesarjade «ENSV»
ning «Pehmed ja karvased»
stsenarist Gert Kiiler tutvustas oma õllepurkide kollektsiooni põnevamaid palasid ning lugusid Viljandi
tähtedest läbi aegadepajatas muuseumi sõprade seltsi esimees HeikiRaudla.
«Kuulajaid jagus kõigi-

le, kõik olid eripalgelised
esinejad,» kinnitas Pihlak.
«Relvalugusid kuulasid põhiliselt mehed, aga ka
mõnd naist ei jätnud militaarteema ükskõikseks.
Mulle oli üllatav see, et
noori oli tänavu silmatorkavalt palju, varasematelaastatel on sageli tooni andnud
vanem generatsioon. Väga
tore, et selline ettevõtmine
aitab meenutada, eton olemas ka mäluasutused. Mõni inimenepolnud ikka aastaid muuseumi saanud.»
Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemalajal jatasuta,
et tähistada üle-euroopalist
muuseumiööd. Kuuendast
üle-eestilisest muuseumiööst võttis osa ligikaudu
75 000 inimest. Korraldustoimkonna sõnul on võimalik, et sündis uus publikurekord.
Muuseumiööst on kuue
aastaga saanud tõelineüleeestiline pidu, mida aitavad eriliseks muuta sajad
muuseumides töötavad inimesed ja vabatahtlikud,
kes üheks ööks neile appi
tulevad.

sakala@ajaleht.ee

Üle 20 Viljandi güm-

naasiumi noore osales üle-eelmisel nädalal Strasbourgis «Euroscola» koolipäeval,
kuhu oli kokku tulnud
rohkem kui pool tuhat
noort kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest.
Selleks, et tavapärasest täies-

Vahva seltskonna keskel kõndinud Rasmus oli pruuni koera järel tatsates ütlemata rõõmus ja rahulolev.

VARJUPAIK

Koerad toovad
sära erivajadusega
noorte silmisse
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Vabatahtlike keskuse
eestvõttel käivad psüühilise erivajadusega noored Viljandi kodutute loomade varjupaigas
koertega jalutamas ja
kasse silitamas.

mata.

Ühe pere koerad

«Mitmel noorel on tekkinud
varjupaigas oma lemmik, kellega tegelda, ja kui kutsu või
kassike on vahepeal kodu leidnud, on sellest ühtaegu nii kahjukui heameel,» rääkis Helen

Selgus, et jalutuskäiguks välja
valitud koerad Bella, Kata ja
Kudi pärinevad kõik ühest perekonnast. Nad sattusid varjupaika omaniku surma järel.
Neist kõige rahulikum, Kata,
ootab peatselt perelisa.
«Eri paikadest pärinevate
koertega oleksmärksa riskantsem üheskoos jalutama minna nad võivad purelema hakata,» teadisHelen Visnapuu kõnelda.Ka sel jalutuskäigul läksid koerte jalutusrihmad korraks segi, aga see pundar õnnestus hõlpsalt lahtiharutada.
Leipzigist pärit Florian
Schlosse, kes kodumaal töötas
trükikojas, on vabatahtlikuna
Viljandis viibinud septembrikuust alates. Ta ütles, et on eri-

Visnapuu.
Neljapäevasel päikeselisel

vajadustega inimestega tegeldes õppinud sõbralikkust ja

päeval oli Vingerist kodutute
loomade varjupaika külla tulnudkolm noort: Rasmus, Villu
ja Fernando. Nendega olid
kaasas Vingeri keskuses septembrikuust vabatahtlikutööd
tegev sakslaneFlorian Schlosse ja kultuuriakadeemiashuvijuhiks õppiv Soome vabatahtlik Sini Savolainen.
Seltskonnast kõige rõõm-

õnnelik olemist.
«Nendega koos õpin ka mina igast hetkest rõõmu tundma,» sõnas Mikkelist pärit Sini
Savolainen. «Iseäranis hästi
ilmnebsee siin,kui nadloomadega vahetultlävivad.»
Viljandi kodutute loomade
varjupaiga juhataja Armin
Rüsteri jutu järgivõidavad varjupaigas käimisest mõlemad

Mittetulundusühingute Päevakeskus Vinger ja Singel Kodu
kliendid on igal nädalal varjupaigas käinud märtsikuust ala-

tes.

«Rõõm tegevusest on mõlemapoolne ning sageli tekib varjupaika minnes konkurents,
kes seekord kaasa saab,» kõneles Helen Visnapuu mittetulundusühingust Viljandimaa
VabatahtlikeKeskus.

Leitakse oma lemmikud

Ants Annusel oli iga eksproenlvaritudkohta omlaug rä kida. Fot l demonstre ibahuvilstel tankitõr jegran atiE.LMORIG

sam näis olevat Rasmus, kes
üliõnnelikult rihma sikutava
koera järel tatsas. «Pruunkoer
käis vees ja mõnules muru
peal. Oi, see on tore koeramürakas!» kirjeldas ta jalutuskäiku suure tiigi ümber.
Sama elevil ja rõõmus oli
Villu, kutsadest enestest rääki-

–

pooled: üheskoosmöllates saavad sära silmisse nii noored
kui kutsad. Ta nentis, et viimasel ajal on samalkombel varjupaigast rõõmu otsimas käinud
Jämejala psühhiaatriakliiniku
patsiendid.

Kaasa lüüa on tähtis
Helen Visnapuu jutu järgi on
Viljandimaa vabatahtlikekeskuse soov psüühilise erivajadusega inimestele vabatahtliku tegevuse kaudu pakkuda
võimalust ühiskonnaelus kaasa lüüa. «Igasugune õpetamine
peab nendepuhul olemahästi
struktureeritud ja praktilise
väljundiga,» lausus ta.
Visnapuu sõnutsi on nad
pool aastat kestva ja maikuus
lõppevaprojekti jooksul teinud
muudki, näitekskoristanud sotsiaalmaja, valmistanud jõuluehteid jameisterdanudajalehtedest korvikesi, samutikaunistanud annetuseks saadud
küünlaid, mis hiljem Karula
hooldekodus jõulukontserdil
esinemas käies edasi kingiti.
Et noortele varjupaigas
meeldis, on Vingeri ja Singeli
juhid lubanudpärast maikuud,
kui projekt lõpeb, hakata ise
noortega seal käima. Projekt
saab teoks koostöös liikumisegaKodukant ja sedatoetab siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala.
«Lähitulevikusloodameleidaveel organisatsioone, kes on
huvitatudkõnealust sihtrühma
oma tegevustesse vabatahtlikena kaasama, et koos talgutel
korrastada mõni haljasala või
park,» kõneles Visnapuu.

ti teistsugusele koolipäevale
priilt pääseda, tuliläbidariigisisene konkurss, mis koosnes Euroopa Parlamendi simulatsioonist janoorte endi
loodud projektist. Reeglite
järgi pidi noorteprojekt eakaaslastele tutvustama poliitika rolli, demokraatlikke otsustusprotsesse ja kodanike
kaasamist. Õpilasi reisil saatnud Viljandi gümnaasiumi
õpetaja Irene Artma sõnul
tekkis tal «Euroscola» projektis osalemiseidee varasema kogemuse tõttu.
«Et olen 2006. aastal Viljandi maagümnaasiumi õpi-

lastega Strasbourgis käinud,
tuli mõte konkureerida koos
koolilehe toimetusega selles
projektis uuesti,» rääkis Artma. Et rühma võis kuuluda
rohkem inimesi, kui onkooli
ajalehetoimetuses liikmeid,
kaasas õpetaja teisigi aktiivseid õpilasi, kes sellise kogemuse tema arvates välja olid
teeninud.

Tõetruu parlamenditöö
9. mail Euroopa Parlamendi
korraldusel Euroopa Nõukoguhoones peetud koolipäeva
eesmärk oli Euroopa Liidu
liikmesriikide noorte integreerimine. Selleks mängiti
mõne tunni jooksul läbi simulatsioonid, kus peamiselt
keskkooliealised õpilased pidid lahendama endale südamelähedasi probleeme kogu
Euroopa Liidu jaoks.Näiteks
tulipaari tunni jooksulleida
lahendusi noorte tööpuudusele jakeskkonnaprobleemidele ning vastataküsimusele,
kas Euroopa Liit peaks liikuma föderaliseerimise suunas.
Suuremaks lõimumiseks
jagunesid eestlased kuude
rahvusvahelisse rühma, igaühesoli ka neli Viljandi gümnaasiumi õpilast. Sel moel

tutvuti noortega teistestriikidest ja harjutati keelt, misoli
vestluspartneritele suupärane. Üldkogul oli lubatud kasutada inglise, prantsuse,
saksa, itaalia ja hispaania
keelt, sest nii nagu tavapärases parlamenditöös, kasutasid õpilastest «saadikud» tõlkide abi.
Koolipäeval Eesti riiki
tutvustanud Viljandi gümnaasiumi koolilehe peatoimetaja BritaSiimon ütles, et
teadmine sellest, et peetavat
kõnet tõlgitakse rohkem kui
500 inimesele, tegiparasjagu
ärevaks. «Selliseskohas Eesti eest kõnelemine on niigi
suur vastutus ja pinge, aga
kõnepuldis seistes sai selgeks, et Euroopa noored toetavad üksteist seda soojust
oli tunda,» sõnas Siimon.
–

Euroopa on siin
Irene Artma sõnul ei olnud
meie õpilased plenaaristungil ülemäära suured kõnelejad, kuid saidkindlasti väärt
kogemuse ja teadmise, et
ühiskondlik aktiivsus algab
inimesest endast.«Kui tahad
midagi muuta, pead ise tegema, mitte ootama, et keegi
kõrgel jakaugel sinu eest otsustab,» lisas Artma.
Koolipäeva korraldajad
rõhutasid korduvalt, et aegunud on suhtumine stiilis
«seal Euroopas». Edasipürgiv noor peaks omaks võtma
mõttelaadi «siin Euroopas»,
ükskõik, millises riigis ta parasjagu ka ei ela.
Eesti õpilaste aktiivsust
hinnates arvas Brita Siimon,
et noored käitusid oma rahvusele vastavalt: nadeiolnud
liiga ülevoolavadega tõsised,
vaid parajalt nutikad. «Ka
üliaktiivseid leidusnagu alati.»
Tal jäi kripeldama, et komisjonitöö aeg oli piiratud ja
kaugeltki kõikide noorte arvamus ei jõudnud üldkogul
ette kantud resolutsiooni.
Päeva lõpul panid neljaliikmelised eri riikide noorte võistkonnad oma teadmised proovile Euroopa-teemalises mälumängus «Eurogame». Õpilastelt küsiti näiteks
Waterloo lahingu toimumisaega, aga ka Rooma sõjajumalanime jaBeethoveni haigusi.Võitjavõistkonda kuulus
Viljandi gümnaasiumi abiturient MariellaOja, kes lahkus
koolipäevalt suure medaliga.

Viljandi gümnaasiumi noored eristusid oma teklitega teistest parl menditö s osalenuEdro pa no rtesKR.IS ÜLD
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Kesksuvine ilm peibutas
rannamõnusid nautima
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Sihikindlad peesitajad
on sel kevadel end päikesele näidanud korduvalt, aga eile valitsenud
kesksuvine ilm meelitas
juba ujumagi.

ELMO RIIG

Luule Komissarov on vastne
näitlejate liidu auliige.

Kindlasti olnuks Viljandi rand
eile rahvarohke, aga töönädala algus ei andnud rannarõõmudeks paljudele võimalust.
Need, kes tulla said, nautisid
seegaprivaatsemat äraolemist.
Keskpäeval näisrand algul
päris lage, kuid ikkagi võiskokku lugeda kümmekond päevitajat. Lisaks mängis mõni rannarõivais tegelane palli ning
askeldamist oli märgata pisipõnnide mängualal. Hiljem tuliinimesi juurde.
Lapsepuhkusel Kati Meerits võttis päikest rannavalve
maja lähedal ning vaatas, kuidas tema kahe ja poole aastane poegArthur Haarakalju liival mängis.
«Elan siinsamas lähedal
mis ma ikka kodus istun,» lausus noor ema. «Tulin kümme
minutit tagasi ja plaanin olla
paar tundi. Kui ilma on, käin
rannas terve suve.»
Meerits ütles, et on päikest
võtmas käinud juba nädala jagu. Esimene kord oli ilmselt
aprillis. Ta kinnitas, et laps
saab alati peale kaitsva kreemikihi ja tema ise tavaliselt ka,
aga eile oli ta siiski ilma.
Lõõskava päikese all pakkus mõningast kosutust mõõdukas tuul, midapäevitaja mõnusakshindas. Vette pole Meerits
tänavu jõudnud.Viljandi järve
ta minnaei tahagi, sest see olevattema sõnul must.

Tänased
Kuldõunad
veeresid
publiku
lemmikute
rüppe
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Ugala 94. hooaja publiku

–

Nauditav lõunapaus
Küll oli veega rahul Eesti lasterikaste perede liidu presidentAage Õunap,kes oli kasu-

Kati Meerits veetis eile keskpäeval Viljandi rannas aega koos pisipoeg Arthuriga.
tanudlõunast aega jooksutrenniks ning otsustanud seejärel
ujuma minna.
«Nii mõnus, peaks iga kord
pärast jooksmist ujumas käima,» lausus ta. «Rannas päevitanud ma sel kevadel veel pole. Pühapäeval tegin rannariietes aias tööd, siis sainpäikest.»
Pärast põgusat vestlust ajakirjanikuga läks Õunap vette
tagasi ja ujus veel. Tema hinnangul olivesi selleks igati soe.
Vähemasti laudteega piiratud
lastebasseini sopis.
Laudtee äärde astus ka
pensionipõlve pidav Mendi
Pääru, kaasas termomeeter.
Kalda ääres näitas tema mõõ-
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duriist 16 ja eemal basseini
ääres 17 pügalat. Vähemasti
vee ülemises kihis.
«Olensellises eas, et päikest
enam väga ei võta, vaid vahel
natukene,» lausus 81-aastane
viljandlane. «Ujuma tulin siia
tänavu esimest korda, muidu
käin Jakobsonikoolibasseinis.»
Pääru ütles, et on Viljandi
järves ujumas käinud üle 75
aasta, aga viimasel viielaastal
jätab vee puhtus soovida. «Suve teisest poolest alates võib
siit lööbe ja sügeluse saada.
Mis seda põhjustab, eioska öelda,» rääkis ta.

Praegu pole suvitushooaeg
aga õietialata jõudnud janõnda Pääruka ujuma läks oma
termomeetriga mõõdetudnäidud andsid selleksheakskiidu.
Ranna ääres kulgeval laudteel näitasend päikesele Merilin Salben, kes ütles, et tuli
päevitama esimest korda.
«Täitsa hea on. Tuul võtab palavust maha,» lausus ta.
Päikesepõletuse vastuneiu
end eile ei kreemitanud, aga
tavaliselt ta seda ikka teeb.
«Vahest ei ole praegu vaja,»
oletas ta.
Randa tuli ta juba kella poole üheteistkümne paiku ja kavatses seal lebadakella üheni.
–

teener».
Merilin Salben eelistas suplemise asemel soojendavaid päikesekiiri
püüda.

Mai sai uue rekordi
Eilne kuumus lõi maikuu kõigi
aegade kuumarekordi, mis esialgseil andmeil on varasemast
paar pügalat krõbedam.
Täpsed näidud selgusid õhtuks. Käesoleva kirjatüki tarvis
tegi keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist Külli Loodla vahekokkuvõtte
kell neli. Viljandi ilmajaamas oli
õhutemperatuuri maksimum
tõusnud 31,1 kraadini ning
Kundas Eesti äärmusena 33,1
kraadini.

Maikuu varasem Viljandi
soojatipp oli 30,9 kraadi, mis
mõõdeti 1995. aasta 31. mail.
Eesti eelmine rekord 31,3 kraadi fikseeriti 2007. aasta 29.
mail Haapsalus.
Huvitaval kombel sattus tänavu suviselt kuum päev 19.
maile, just nagu juhtus mullugi.
Eelmisel aastal oli 19. mail Viljandis sooja 28,6 kraadi ja mujal Eestis mõõtis Võru jaam kuu
kuumatipuks 30,8 kraadi.
Aivar Aotäht

Ajakirjaniku ärgituse pea-

le katsus Salben varbaga ka
vett. «Väga külm!»konstateeris
ta, kuid lisas pisut hiljem, et
kui terve päeva peaks rannas
peesitama, siis ehk käiks lõpuks vees ka ära.

Rannavalve tulekul

Mendi Pääru mõõtis oma termomeetriga vee soojuseks 16–17 kraadi
ja läks siis ujuma.

Rannavalve ametlik hooaeg algab 1. juunist ja kestab 31. augustini. Hooaja alguseks peab
rannavalve ümbrusenõuetekohaselt korda tegema.

lemmikud ehk Kuldõuna
laureaadid tehti teatavaks
reede õhtul, kui teater ja
pärimusmuusika keskus
kahes majas ühiselt hooaja
lõpupidu pidasid.
Parim naisnäitleja on
Adeele Sepp ja parim
meesnäitleja Peeter Jürgens. Parimaks lavastuseks
hääletas
publik Taago
Tubina (pildil) lavastatud südamliku ja mõtlemapaneva lavaloo «Lovesong. Ühe armastuse lugu», milles mängisid kaasa mõlemad publiku lemmikud.Parimakujunduse tiitli pälvis kunstnik Jaanus Laagrikülli töö
komöödiale «Kahe isanda
Teatavaks tehtiveelüks
suur tunnustus: armastatud
näitleja Luule Komissarov
valiti Eesti näitlejate liidu
auliikmeks. Auliikmeks valib juhatus neid, kellel on
näitekunstis erilisi teeneid.
Ugala teatri uus loominguline juht, näitleja ja lavastaja Ott Aardam kinnitas, et Ugala 94. hooaeg tõi
endaga kaasa mitmekülgse

repertuaari.
«Minu meelest oli väga
ilus Taago Tubina lavastatud «Lovesong. Ühe armastuse lugu»,» ütles augustist
ametisse astuv Aardam
vastuseks küsimusele, mida ta peab teatri lõppeva
hooaja

Viljandi linnavalitsusega

sõlmitud lepingu järgi pakkus
osaühing Articard Viljandi ja
Paala järve ääres rannavalveteenust mullu jateeb sedaka
tänavu ning järgmisel aastal.
Kolme rannavalvehooaja
eest maksab linn Articardile
kokku 49 320 eurot, igal aastal
võrdselt 16440 eurot.Ka eelmine rannavalveleping oli Articardiga.
Töögraafik on sama: suve-

kuudel on Viljandi järveääres
rannavalve ametis iga päev
kellakaheksast hommikulkella kümneni õhtul, kusjuures
keskpäevast alates onkaheksa
tundi korraga kohal kaks rannavalvurit, ülejäänud tundidel
üks.
Paala järve ääres hoiab
peesitajatel ja ujujatel silma
peal üks rannavalvur, kelle tööpäev kestab keskpäevast kella
kaheksani õhtul.

tipphetkedeks.

««Printsess Luluu ja härra
Kere» oli ka täiesti omal
kohal, ilma igasuguse hinnaalanduseta lastetükk,»
lausus ta ning lisas, et «Kaheisanda teener» oli samuti väga tore.
«Ilus hooaeg oli,»kinnitas ka Ugala juht Kristiina
Alliksaar. Temagi tõi esile
«Kahe isanda teenrit» ja
«Lovesongi». «Ees ootab
viie etendusega suvi, kaks
nendest on uuslavastused.»
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3 700 000Statistikaameti

andmetel käidi eelmisel
aastal Eesti muuseumides 3,7 miljonit
korda. Seda on 22
protsenti enam kui
2012. aastal.

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

TAASKASUTUS

Moodi on läinud pruugitud jalgrattad
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi poepidajad on
täheldanud, et nõudlus pruugitud jalgrataste järele on aina suurem, sest esiteks on
moes taaskasutus ja teiseks on kasutatud rattad
märksa odavamad kui
uued.
Joosepi rattapoes on müügil
nii uuedkui kasutatud, nii linkui maastikujalgrattad.
Omanik Simmo Joosepi sõnul
eelistavad ostjad linnarattaid
maastikuratastele. «Neil onsadul mugavam ja lenkstangkumeram. Maastikujalgrattal istud sa sportasendis, selg küürus, linnajalgrattal sõites on
selg sirgu,» tõi ta välja ühe eri-

na-

nevuse.
Joosep nentis, etaasta-aas-

taltostetakserattaid üha enam.
«Praegu on meilpakkuda päris
palju uusi linnajalgrattaid. Kasutatuid kahjuks ei ole häid
pakkuda. Nõudlus nende järele on aga küll väga suur.»
Joosepi arvates ostetakse
pruugitud rattaid ennekõike
soodsama hinna pärast. «Ise
olen üritanud neid eelkõige
lastele vaadata, sest kui uus
maksab 200 eurot, siis seda on
ikkagi palju. Ühe-kahe aasta
pärast kasvab laps rattast välja, talle võib vabalt osta ka
60–80-eurose.»
Kauplusest leiabkasutatud
jalgrattaid ka täiskasvanutele,
kuid neid on seal siiski vähevõitu. «Võimalik, et inimestel
ei ole enam veneaegseid rattaid alles.Või siis on need nõnda ära peetud, et ei tihatameile müüa.»
Teinekord jääb tehing
Joosepi sõnulkatki seetõttu, et
ratta eest soovitakse saada sama hinda, mida maksti selle
eest kuus aastat tagasi. «Kui ta-

valine naiste linnaratas maksab keskmiselt 320 eurot, siis
samasugune viis kuni seitse
aastat kasutatu on meilkusagil
100–150 eurot.»

Ka kasutatud rattaid
parandatakse
Simmo Joosep meenutas, et
aastaid tagasi tõid nad rattaid
ka ise Soome, Rootsi ja Norra
taaskasutuskeskustest ja oksjonitelt. «Tegime korda japanime müüki,» lausus ta. «Nüüd
aga on transport Skandinaavia
riikidest kalliks läinud.»
Kunagi korraldas Joosepi
rattapood kampaania, et see,
kes tõipoodi vana ratta, sai uue
osta odavamalt.«Siis toodiküll
igasuguseid rattaid. Pole tähtis, kas see on 80-ndate ratas
või uuem tuleme kõigiga toime.Kasutatud osadega me siiski parandada ei saa, vaid peame uued panema,» rääkis omanik.
Joosep mainis, et on internetis märganud ka niisugust
kuulutust, millesküsitakse kasutatud jalgratta eest 200 eurot.
«See on üle mõistuse hind.
Usun aga, et sellisedlinnarattad alles hakkavad moodi minema ja nende hinnad tõusma.»
On neidki inimesi, kes käivad poes kasutatud rattaid
uudistamas iga kuu. Nagu
Joosep ütles, on mõnega säärane kokkulepe, etkui soovikohane ratas müüki tuleb, siishelistatakse talle. «Ei paista küll
välja, et tänapäevalkeegi kasutatud ratastesse halvasti suhtuks ja ütleks, et need on vanad
–

ja jamad.»

Poes müüdavatest uutest
linnajalgratastest on suurem
osa naisteraamiga. «Neid te-

hakselihtsaltrohkem,» põhjendas Joosep. «Täna (eelmisel
neljapäeval toimetus) käis üks
härra vaatamas meesteratast.
Aga et jalg ei tahtnudüle minna, pidi ta naisterattavõtma.»
–

Viljandi taaskasutuskeskuse müüja Tõnu Kivisild nentis
eelmisel nädalal, et praegu
neilkasutatud jalgrattaidpakkuda ei ole, aga vahetevahel
neid siiski liigub. «Jalgratast
keegi eraldisiia tooma ei hakka. Kui lähemekaubale järele,
siis vahelöeldakse muuseas, et
mul onkuuris vana ratas, viige
see ka minema,» kõneles ta.

Roheliste rattad on
poes ilu pärast
Jalgrataste ostmine sõltub Kivisillakogemust mööda suurestiilmast. «Nii kui esimesed kevadised ilmad saabuvad, kaovad ka rattad. Üritame neile
panna ka sellise hinna, et need
ikka ära ostetakse. Meile pole
kasulik, kui needsiin kaua seisavad.»
Taaskasutuskeskuses
käiakse rattaid otsimas eelkõige väikestele lastele. «Tihtipeale küsivad neid vanavanemad lapselastele,» märkis Kivisild.
Kuigi läinudnädalalkeskuses ühtegi ratast müügil ei olnud, rippus angaari lae all
kolm meesteraamiga kaherattalist. «Need annetas erakond
Eestimaa Rohelised,» selgitas
Kivisild. «Pidevaltkäiakse küsimas, kas need on müügis. Oleme siis öelnud, et need on roheliste omad ja meil ei ole otsest õigust neid müüa. Nad ripuvad siin niisama, ilu pärast.»

on

Kirbuturu pidaja Imbi Salumets märkis, et kui maastikujalgrattaid ostetakse vähe, siis linnajalgrattad lähenvagdu so jad saind gmenukad ka l ste kaherat lised.ELMROIG

Rattad tulevad Soomest,
Rootsis ja Norrast
Paalalinnas asuva kirbuturu
pidaja Imbi Salumets märkis,
et maastikurattaid ostetakse
neilt vähe, aga väga minev
kaup on suurte rataste ja kitsaste rehvidega linnarattad.
«Jube kerge on nendega sõita:
väntadkorra ja oled juba teab
mis maa edasiläinud.»
Kirbuturul pakutavad rattad tulevadkõik Soome, Root-

si ja Norra taaskasutuskeskus-

test. «Müüsin täna just kolm
linnajalgratast maha. Üks oli
suur käikudega naisteratas.
Väga paljud küsivad aga just il-

ma käikudeta rattaid, neid liigubparaku vähe,» rääkis Salu-

mets.

Lasterattad maksavad tema
sõnul 25, keskmise suurusega
rattad 65 ja täiskasvanute

omad 85 eurot. «On neid püsikliente, kes käivad tihti vaatamas, kas ühte või teist jalgratast on. Kui on teada, mis mudelitsoovitakse, siis see on läbirääkimiste küsimus ja otsin
Soomest välja.»
Salumets nentis, et Põhjamaades on taaskasutus väga levinud jaka Eestis pole kasutatudkraami soetamisepuhul sa-

geli tähtis hind. «Meilkäivad
rattaid ostmas ka rahakad inimesed. Vintageteema ja vana
on moes.»
Rattajutu lõpetuseks tõiSalumets Viljandi murekohana
välja, et siin on väga vähe jalgrattateid. «Kuidas ma tulen
mööda Riia maanteed tööle?
Seal on ju hull liiklus! Ma ei
julge.»

Kampaania osutab prügipõletamise ohtlikkusele
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Eilsest kuni võidupühani
tehakse Eestis sotsiaalkampaaniat, mille eesmärk on teadvustada,
kui ohtlik võib olla koduse prügi lõkkes põletamine.
Mittetulundusühing Ökomeedia, mille alla kuulub ka keskkonnaportaal bioneer.ee, korraldab kampaaniat koostöös

taja Katrin Jõgisaar nentis, et
sõnumitlevitatakse nii tänavatelkui teleris ja raadios: tehakse reklaami, valmib multifilm,
plaanis on informeeridakoole
ja loodusmaju ning võimaluse
korral läheb info ka taaratšekkidele. «Soovime, et jäätmete
põletamisse lõkkes hakataks
suhtuma suurema vastutustundlikkusega.
Sobimatute
jäätmetepõletamine on ohtlik
nii terviselekui keskkonnale,»
märkis ta ning lisas, et varem
säärast kampaaniat tehtud ei
ole.

keskkonnaministeeriumi,
keskkonnaameti, keskkonna-

Koolitarkus ei püsi meeles

inspektsiooni, päästeameti,
mürgistusteabekeskuse
ja
keskkonnauuringute keskusega.
Portaali bioneer.ee toime-

Marek Maasikmets keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonnast
rõhutas, et Eesti suuremates
linnades on mis tahes mater-

Autorehve jaanilõkkesse visata ei tohi.

jalide, sealhulgas aiajäätmete
põletamine keelatud. Paraku
teevad inimesed seda ikka
ning tihti on lõkkes ka selliseid asju, mida seal olla ei tohiks.
«Pannakse kummikud ja
plastjäätmed vaikselt nurgas
põlema. Ühe kohaliku omavalitsuse jaanitules oli näiteks
vana klaver. See näitab, et oh-

PRIIT

muutunud. Vanasti ei saanud
plastjäätmeid põletada, sest
neid lihtsalt ei olnud. Ja otseselt keegi ju sellesse ära ei sure, kahju pole silmaga nähtav.
Arvatavasti see ongi üks põhjus, miks seda massiliselt tehakse.»
Küsimusele, mida siis üldse tohib lõkkes põletada, vastas Maasikmets: «Puhast pui-

SIMSON

tu.»

tu ei tunnetata,»rääkis Maasikmets.
Kuigi teadmine, mida tohib

ja midaei tohi lõkkes põletada,
peaks tulema juba koolist, leidub Maasikmetsa sõnul väga
palju neid, kelleni see ei ole
jõudnud. «Pigem on nii, et seda on peres tehtud kogu aeg
mis sealsiisikka. Ei anta endale aru, et jäätmete koostis on

–

Lihtsama vastupanu teed
Marek Maasikmets tõi teiste
riikide kogemusele tuginedes
välja, et aias põletab prügi ligikaudu 10–20 protsenti elanikkonnast. Eestis sellekohast
uuringut tehtudei ole.
«Põhjamaades on teadlikkus prügi põletamise ohtlikkusest kõrgem, sest seal on teavi-

tustööd pikemalt tehtud,» lausus Maasikmets. «Asi seisabki
paljus just teadlikkuse taga.
See, kui ma mõju kohe ei näe,
ei tähenda, et seda ei olegi.
Tähtis on teada, milline on eri
kemikaalide mõju ja mida
need meiega teha võivad.»
Omaette probleem on Maasikmetsa sõnul jäätmejaamad
ise. «Mind häirib see, et jäätmepunkte on vähe ja inimene
peab pingutama, et oma asju
sinna viia. See võib olla üks
põhjusi, miks asju aianurgas
põletatakse. Teineasi on lahtiolekuajad. Nädalavahetusel
võiksid jäätmepunktid hommikust õhtuni avatud olla.Ma ise
olen sellegakimpus olnud,» kõneles ta ning lisas, et inimesed
peaksid niisugustest muredest
kohalikule omavalitsusele teada andma.

MAAELU
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Otsustajate
metsakoolis
sai seahirmu
tuntud
ja põtra
siunatud
Sigrid Koorep

sigrid.koorep@ajaleht.ee

Ninna tungis metsseahais. Hetk enne seda oli keegi hõiganud:
«Emis!» Nüüd kostis küsimus: «Kus?» Sellele järgnes kiire hoiatus:
«Seiske paigal! Põrsad
on ka.»
Kaheksaliikmeline seltskond
tardus sammu pealt. Kaks fotograafi rivi lõpus ajasid kaela
õieli japüüdsid umbes kümneaastasest noorendikustülekiigata: äkki õnnestub siga pildile saada! «Nüüd võiksküll rivi
eesotsas olla, ehk oleks siisparem vaade,» tähendas üks.
Paigalpüsimise võistluse
võitisemis. Näis, etta eikavatsegi kuhugi minna muudkui
jõllitas oma vaatevälja ilmunud tegelasi. Nii otsustasid
nood pärast veidikestplaanipidamist tasahilju taganeda.
Kõik läks hästi: siga jäimetsa jainimesed jõudsid metsast
välja.
–

Kohapeale kaema
See seltskond oli osa grupist,
kes käis möödunud nädalal
Suure-Jaani ümbruses Eesti
metsaseltsi organiseeritud otsustajate metsakoolis. Teiste
seas oli selle hingekirjas poliitikuid, riigiametite esindajaid,
pangandustegelasi ja põllumeeste eestkõnelejaid.
Nagu ütlesend põllumehena esitlenud, kuid Viljandimaa
erametsanduses ka tugiisiku
rollis olevOlavi Udam, oli koolituse mõte selles, et ka need,
kes pole metsainimesed, saaksidkohapeal aimunäiteks sellest, midatähendab valgustusraie.
«Nemad peavad juotsustama,»lisas Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu. «Näiteks
et mõningaid asju tulebmetsas
teha ka siis, kui kohe tulu ei
saa. Tulu tuleballes hiljem.»
Aavasalu märkis, et metsa
maharaiumiseks pole ilmselt
vaja väga suuri otsuseid teha,
sest sellega saab turumajandus
ise hakkama, aga tarvis on selgitada, milleks istutada ja
metsaga tööd teha, kui
ükskord saabküps mets
nii või teisitivalmis.
Viljandimaa metskonna metsaülema Elor Ilmeti sõnul kasvab metsa Eestis endiselt peale rohkem, kui

seda raiutakse. «Pärast vabadussõda oli maast metsa all 26
protsenti, praegu kasvab seda
praktiliselt poole rohkem kui
tol ajal.»
Selle peale lausus Aavasalu, ettoona ehitati juriik ka
metsa najal üles. «Ega see olnud raisatud mets,» nentis ta
ning lisas, et praegu on suur
hulk toonast põllumaad metsa
all ja seegi annab omajagu
hektareid juurde.

12-korruseline puitmaja
Kui metsakoolisolid esimesed
jutud juba räägitud, saabusid
ka kaugeltnurgamehed Tallinnast. Kahe päeva tarbeks kokku pakitud moon kanti kahte
hõbehalli mikrobussi ja sõideti linnulaulust rõkkavalt Navesti jõe kaldalt metsa poole.
Et padrik õpilasi liialt oma
lummusesse ei haaraks, tehti
Luite lõkkeplatsil linnupettepeatus. Sealolid Peipsimaa kokad valmis pannud sibulapiruka ja midagi, mida nadnimetasid metsseajunnideks. Igatahes sündisid need süüa junnidolidneed pelgalt omakuju
ja nimepoolest.
Linnupete võetud, teatas
metsaseltsi haridusprogrammidekoordinaator Kristi Parro, et säärane kirju seltskond
on teist korda asetleidvasse
metsakooli valitud seepärast,
et kõik selle liikmed peaksid
–

Kuusemetsa siirdudes ei osanud keegi arvata, et sealt tuleb varsti tasahilju põgeneda, sest tihnikus passib põrsastega emis. Fotol (vasakult) Priit
Põllumäe, Priit Parro jaMikk Link.
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metsast natukene rohkem

teadma.«Siinsaavad nad oma

käega katsuda kõike, mille
kohta nad peavad ekspertnõu

andma.»
Riigikogu liige jakeskkonnakomisjoni aseesimees Erki

Nool ütles, et tema on metsakoolis esimest aastat, ja tähendas, et mida rohkem inimesi
on metsa majandamisega kursis, seda lihtsam. «Meil ei ole
mõtet igasasjas raketti leiutada, kui mets meil koduõuel
kasvab,» rääkis ta. «Mulle tundub, et vahelmeilunustatakse
ära, et metsandus on meie kõige suurem majandusharu, mis
annabkõige suurema protsendiSKT-st (sisemajanduse kogutoimetus). Peame
toodang
leidma mõjusa tasakaalu looduskaitse ja metsa majandamise vahel.»
Metsaseltsi kommunikatsioonijuht Toomas Kelt lisas,
et sageli arvavad inimesed, kes
üldse metsaga kokku ei puutu,
et meil viiakse välja ainult
ümarpalki, mis läheb metsast
otse sadamasse. «Tegelikult
antakse puidule juurdenii palju lisaväärtust, kui suudetakse.»
Selle peale meenutas Erki
Nool üht maailma suuremat
puidutöötlemismessi, kus ta
mullu sügisel käis ja nägi oma
silmaga kõike uuenduslikku,
mida on võimalik puidust valmistada. «Seal näidati palju
uudseid arhitektuurilisilahendusi. Näiteks Rootsis on juba
12-korruseline puitmaja keset
Stockholmi kesklinna,» kõneles ta ning toonitas, et justpuidu innovatiivne töötlemineon
valdkond, millespeaksime olema hästi hakkajad, sest meil on
ju materjal kodus olemas.
–

Ärevaks tegev ummikseis
Peatuspaigas «Põdra kahjustatud männiala» andis

Metsakooli õpilasi kostitati Peipsimaaturgutusteega.

ees ootav endastseltskonnale märku kohe, kui see
bussist mahaastus. Kõlas
hoiatus «Vaadake jalge
ette!» japaistsid põdrajunnid.
«Siin on näha, miks
mänd just hästi ei kasva,» tõdesLäänemaa metsaühistu tegevjuht Mikk Link.Kuigi kirja
järgi oli see mõne aasta eest

Grupp pidas kaskede hõivatud männinoorendikus nõu, kuidas noori puid põdra eest kaitsta. Fotol (vas kult)ErkiNo lE, orIlmet, MLkink, Pri tPõlumäe Kajul Nurm.

rajatud männinoorendik, olid

ainsad männid, mida silm tabas, lagendiku ääres kõrguvad
seemnepuud. Noorendikulvohasid suuremalt jaolt kased.
Ometioli pinnas selles paigas
männileeriti sobilik.
«See on ilmekas näide, millega metsaomanik peab rinda
pistma. Mänd pole jõudnud
siia laiaulatuslikult tekkida ja
et loodus tühja kohta ei salli,
onkask alaüle võtnud,» lausus
Eesti maaülikooli doktorant
Priit Põllumäe.
«Kui põder ühe korra erametsaomaniku männiku ära
sööb, siis sedailmselt asemele
ei teki,» nentis Mikk Link.
«Puistu rajamine on aga kulukas töö. Erametsaomanik investeerib männiku loomiseks
1500 eurot hektarile, 800 eurot
saab ta riigilt tagasi. Kui aga
põder selle ühe talvega ära
sööb, siis ongi kõik läbi.»
Riigimetsa majandamise
keskuses on männikurajamine
Lingi sõnul hõlpsam. Seda tehakse riigi raha eest ja kui põder kultuuri hävitab, pannakse
see sinna uuesti. «Erametsaomanikule läheks niisugune
korduvistutus liiga kulukaks ja
nii võibkisinnatekkida hoopis
kaasik, ehkki see maa kasele ei

sobi.Seal ei kasva puu korralikuks pakuks, mis on tegelikult
väga väärtuslik. Nii kaotab
metsaomanik jakogu sektor.»
ElorIlmet tähendas, et mändi Eestis praegu siiski jagub,
kuid see on üsna vana. «Noort
ei tule nii palju peale, kuivõiks.
Nii et männipuhul on vanuseline struktuurpaigast ära.»
Selle peale kostis Erki Nool:
«Siin on lastud asjal omasoodu
minna, aga metsaomanikud
saavad juuuendustoetust jakui
nad teeksidkihullumeelseteo,
võtaksidkasevõpsiku siit maha,
paneksid männid asemele, siis
lõppkokkuvõttes sööksid põdrad ikka esimese kahe aasta
jooksul kõik ära.»
Niisugune ummikseis tekitas seltskonnas ärevust. Korraga oli sõna sekka öelda kõigil
grupi liikmetel, kuni lõpuks
laususEesti talupidajate keskliidu tegevdirektorKaul Nurm,
et põtra ei saa nii kehvaks loomaks ka tunnistada. «Mändi
kasvab siin hõredalt ja ikka on
osa sellest söömata.»
Mikk Link aga tähendas, et
kui hektari peale männidkokku lugeda, tuleks kahjustatud
taimede protsent vähemalt 85.
Aga mis siis ikkagipõdraga
teha? Seeküsimus jäi õhku.

Nurm uuris, kui palju maksab ühe hektari metsa tarastamine. «Põdratõrjeks,» täpsus-

tas ta.

Sellele küll keegi vastust
anda ei osanud, kuid Link nentis, et aed tegelikult isegi
hoiaks põdrad eemal.
«Aga ta ei anna garantiid,»
sõnas Priit Põllumäe. «Mingi
puu vajub peale ja põdrad on
sees. Kaks päeva ja ongi kõik
läbi.»
Nii et vastust sellele, kuidas metsaomanik ja põder
üheskoos elamapeaksid, seltskonnal leidaei õnnestunud. Ju
tuleb teineteisega arvestada,
jäi kõlama üldineseisukoht.
«Metsanduse teema ongi
keeruline,» tõdes Erki Nool
ning tõi näiteks, et riigikogu
keskkonnakomisjonis tulevad
ühelt poolt keskkonnaministeeriumi metsaeksperdid ja
teiselt poolt ülikooli põllumajanduseksperdid. «Jutt on jumala õige: mõlemalt poolt! Aga
need on sada protsenti vastupidised jatee siis otsus,kellel on
õigus. Mõlemadpooled on oma
seisukohad korralikult ära
tõestanud.Samamoodi on jahiseadusega: kes onsee õige,kes
ütleb, kui palju põtru peab olema?»
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TEATER
Ugalas etendub täna kell 19
Komöödiateatri etendus «Kvartett». Vaksali tänav 7, Viljandi.
Tel 433 0777.

Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.

Väikeste sõprade meisterdamisklubi hooaja viimanekokkusaamine on 21. mail kell 18 raamatukogu lasteosakonnas. Tallinna tänav 11/1, Viljandi. Tel
433 8660.

Suure-Jaani külalistemajas on
15. juunini avatud kevadnäitus
Enno Alliku lillemaalidega. Näha saab etteteatamisel. Tel
434 0035. Ilmatari 3a, SuureJaani.

Viljandi reumaühingu aruand-

KONTSERT
Pärimusmuusika aidas esineb
täna kell 19 ansambel «Avarus
Ensemble» Mingo Rajandi autorikontserdiga. Tasuja puiestee
6, Viljandi. Tel 434 2070.
Suure-Kõpu mõisas on 25. mail

kell 19 kontsert «Süda täis on
päikest». Esinevad ansamblid
Olla Daam, Top Ten ja Puiatu
Piigad. Pääse täiskasvanule 3
eurot, õpilasele ja pensionärile
1 euro, alla 7 aasta tasuta.

ÜRITUSED
Viljandi Jaani kirikus on täna
kell 12 keskpäevapalvus armulauaga. Pikk tänav 6. Tel
433 3000.
Südameliidu tervise-ja teabetund on 21. mail kell 16 Vabaduse plats 6 teise korruse õppesaalis. Esineb Kärt Russak maavalitsuse tervisetoast.

luskoosolek on 22. mail kell 15
Posti tänav 20.
Viljandi Lastepargis avatakse

24. mail kell 10 vanakraami-

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

turg. Oodatud on kõik, kes soovivad osta, müüa ja vahetada
kasutatud asju. Eelnev registreerimine ei ole vajalik.

jandi.

Karksi vallakultuurikeskuses on
24. mail kell 11 laulukonkurss
«Mulgi laulumudilane» ja kell
14 Mulgi oma ülikuul. Viljandi
mnt 1,Karksi-Nuia.

Ugala teatri jalutussaalis saab etenduse vaheajal vaadata näitust «Kes elab sinu riidekapis?».
Viljandi muuseumis saab 29.

E-klubi lühireis Põltsamaale (linnus, linn, roosiaed, giidid) on 9.
juulil ja maksab 10 eurot. Tasuda pensionäride liitu 1. juuniks
T–R kella 10–13.Lääne tänav 2,
Viljandi. Tel 5593 9145, Ella.

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.

NÄITUSED
Sakala keskuses Viljandi huvikooli näitus «Allikas». Tallinna
tänav 5, Viljandi.

Mõisaküla muuseumis on 31.

maini kohalike käsitöötegijate
igakevadine näitus «10 aastat
loomisrõõmu». J. Sihveri tänav
4. Info tel 435 5607.

saatkonnalekoostöös Hamburgi
F. C. Gundlachi fondiga. Lasteosakonnas on 31. maini Silvi
Väljali pastellide ja tema kujun-

datud lasteraamatute näitus
«Minu muinasmets ja trollide
maa». Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.

Viljandi linnaraamatukogus saab

vaadata mulkide seltsi 80. aastapäevale pühendatud näitust.
Linnagaleriis on 6. juunini moe-

fotokunsti näitus «F. C. Gundlach. Saksa moefotograafia
1950–1980»,mis on üleval tänu Saksamaa Liitvabariigi suur-

ELMO

Kondase keskuses on 4. juunini
näitus «Avangardi aabits. 1960.
ja 1970. aastate eesti avangardkunst Margus Punabi kogust».

Karksi vallakultuurikeskuses on
Karksi vallakunstnike 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. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Liilia, Lilian, Liili, Lille, Lilli ja
Lilja.
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JOGI
EESTI

EUROOPAS

HARIDUSE
OMANDA-

MINE

BULLERBY
LAPS

OLAK

PERSONAAL-

ARVUTI

MITTENÄGIJA

JARV

HÄSTI

EUROOPAS

MAGUS

SUGUHARU
AAFRIKAS

LOOKPILLI-

SEPA

MÄNGIJA
TÖÖRIIST

TÖÖRIIST

HELILOOJA

(IN.+N)

RAHVUSV.
OLÜMPIA-

OOPERI
SUGULANE

KOMITEE

GRUUSIA

NARVI-

RIIK
EUROOPAS

RAHA
KERGE

AASTA

(ELU)

"TOE JA

ELUNDI

MINGI KIN-

ÕIGUSE"

TUNNUS
HOBUSE
KING

DEL

TEGELANE

VÄLJASOPISTIS

SISEVAATLUSRIIST

MOODUSTUB SÕNADEST

JÕUKUS

E. LAVASTAJA

DOONAU
LISAJÕGI

MAAKOND

/

PÜKSTE

NORMEERI-

ÜLALHOIDJA

MA

VÄLJAKUJU

NEMATA
ITAALIA
LIIR

'I
AMERIIT-

PUUSOOJA
MARDIKAS

SIUM

MAO-

TAOLINE

LUGUMESILINDU-

PIDAMINE

DE MAJA

JORDAANIA

...

KOUSSI

(VULKAAN)

PIGMENDI-

VOLT

TU INIMENE

PEALINN

PRANTSUSE

VIIESANTIIMINE

KÄIMISEGA

SEOTUD

JÕUKULU

ALEVIK LÄÄ-

ÄSJAVALMINUD

NE-VIRUS

HELIDE

E.

PAABEL

UNGARI

KIRJANIK

GEOM.

POTI- JA
RAVIMTAIM

SAKS,

INDIAANLAS-

TE TROFEE

KUJUND
ILMAKAARTE

HÄRRA
WISLA

DOKUMEN-

LISAJÕGI

DIKOGU

MÄÄRAJA
PÄTT

RAAMATUKOGU

NAITLEJA

(IN. + N,
906-79)

VENE
LUULETAJA

METALL

SOOME

PELDIKU-

ASUKOHA
MÄÄRAMISE

HELILOOJA

PUHASTAJA

KUKKURKARU

PRANTSUSE
KIRJANIK

KREEKA
TÄHT

NORIMISSÕNA

SEESINANE

SÜSTEEM
SARNANE

OKEI!
AMUURI

MÜÜRSEPA
TÖÖRIIST

LISAJÕGI
JOOD

KOHT, KUST

OLLAKSE
PÄRIT

SIRGEGA
ARALOIGA
TUD OSA
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loositi kolmele Viljandimaa meeskonnale Eesti jalgpallikarikavõistluste avaringi vastane. JK Tulevik kohtub võõral väljakul Tallinna FC Floraga, SK Tääksi mängib
kodustaadionil Läänemaa JK Haapsaluga
ning JK Fellin / Red Club peab avakohtumise Viljandis Raasiku Valla FC-ga.

SPORT

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

TULEMUSI

KÄSIPALL. Viljandi spordi-

kooli C-klassi meeskond võitis nädalavahetusel Kehras
peetud Eesti meistrivõistlused. C-klassi kuuluvad 1999.
aastal või hiljem sündinud
mängijad.

peetakse Karksi-Nuia staadionilmaakonnakoolide karikavõistlused.
Neljapäeval kell 15algab
Viljandi staadionil noorte
võistlussarja «TV10 olümpia-

JALGRATTASPORT.LaupäevalKurssaares teoks saanud
Eestikriteeriumisõidu meistrivõistlustel teenis alla
14-aastaste tütarlaste arvestuses hõbemedali Kristel
Sandra Soonik.
Pühapäeval sõidetud maratonisarja Estonian Cup teisel, Tallinnamaratonil oli parima Viljandimaa sõitjana
Kristjan Johanson juunioride
seas finišis seitsmendana.

starti» neljas maakondlik
etapp.
JALGPALL. Homme kell 19
kohtuvad Viljandi staadionil
esiliiga mängus JK Tulevik j
Nõmme FC Kalju II.

a

remust. Miinusringis võitis ta
3:0 Krister Erik Etulaidi Tallinnast. Turniiri kolmanda
koha tagas ta endale 3:1 võiduga Tartust pärit Karl Paul
Parmaksoni üle.
Nagu viimasel etapil, teenis Rainer Valo ka hooaja
kokkuvõttes kolmanda koha.
Tänavu 16. korda teoks
saanud laste suure auhinna
sarjas osaleskokku 334 lauatennisisti. (Sakala)

Gunnar Klettenberg võitis

Uuemõisa karika
Pühapäeval Haapsalu lähedalpeetud esimesteUuemõisa karikavõistluste grandprix’
sõiduvõitis hobusega Ulrike
R osalenud GunnarKlettenberg ning kõik tugevas rahvusvahelises konkurentsis
asetleidnudvõistluse auhinnalisedkohad jäid Eestisse.
Grandprix’ takistustekõrgus oli 140 sentimeetrit. Osalejaid oli 20, nende seas Eesti paremik, Läti tipud Kristaps Neretnieks ja Andis Varna ning tugevad leedukad
Matas Petraitis ja Aleksas
Seilius. Põhiparkuuri suutis
vigadeta läbida viis võistluspaari.
Kui ümberhüpete viima-

a

Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

VÕRKPALL. Viljandi spordikooli C-klassi ehkalla 16-aastaste meeskond saavutas Pärnus Eesti meistrivõistluste finaalturniiril Võru ja Pärnu
eakaaslaste järel kolmanda
koha.

Rainer Valo lõpetas
laste sarja kolmandana
Ida-VirumaalAseris peeti pühapäeval Eesti lauatenniseliidu laste suure auhinna sarja
viimane osavõistlus ja autasustatika hooaja paremaid.
Ainsa Viljandimaa mängijana konkureeris seekord
koondtabelis kõrgele kohale
Rainer Valo klassis P-15.
Viljandi spordikooli kasvandik pidi võistluse poolfinaalistunnistama narvalase
Aleksandr Polištšuki 3:1 pa-

kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaj

Rannar Raba 433 0051

TULEKUL
KERGEJÕUSTIK. Tänakell 10

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@sakalakirj astus.ee,

sena asus starti Viljandimaa
takistussõitja GunnarKlettenberg hobusega Ulrike R, olid
puhta soorituseteinudTiit Kivisild ja Corsica ning EbbeLiisa Sõnajalg ja Trooja. Klettenberg võttis riski, tehesteistest väiksemapöörde tõusvalekolmikule ja tõstes viimase
takistuse eel nähtavalt tempot. Seekordrisk õigustas end
ning Klettenberg võttis Kivisilla ees võidu enam kui kaks
sekunditkiirema ajaga.
Ebbe-Liis Sõnajalg ja
Trooja lõpetasid kolmandana. Neljanda auhinnalisekoha pälvisid Kertu Klettenberg ja Toscana ning viienda
Ivo Ots jaCopherfild. (Sakala)

Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj

a

Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid

Erli Mat võidutses Eesti karikavõistlustel koos treeningukaaslase Krete Koovitiga tütarlaste kahepaadi sõidnul pgeannipdrovlenaiste ühepadil. Juühseptadeil bloeva nädal õkpauBlesgi
Euroopa noorte meistrivõistlustel.
ERAKOGU

ta

JALGPALL.Pühapäeval Viljandi staadionil peetud Eestimeistrivõistluste teise liiga
kohtumises teenis Tuleviku
II meeskond 4:3 võiduKeila
JK esinduse vastu. Samas liigas mängiv FC Tarvastu pidi
laupäeval võõral väljakul
tunnistamaPärnu FC Metropoli 5:2 paremust.
Meistrivõistlustekolmandasse liigasse kuuluv SK
Tääksi alistas laupäeval koduväljakul 3:1 Valga FC War-

riori ning neljandas liigas
osalevSuure-JaaniUnitedoli
pühapäeval koduväljakul 2:0
üleFC Tartu II koosseisust.

ka

AUTOSPORT. Laupäeval Tartumaal Elvas peetud Eesti
rallikrossi meistrivõistluste
avaetapil oli klassis Touring
Car võidukas Ruve Veski.Samas arvestuses oli Rommi
Pukk neljas. Klassis Super
1600kaasategev JannoLigur
saikirja viiendakoha.
Nädalavahetusel Pärnumaal Auto24 ringrajal asetleidnud Eesti ringrajasõidu
meistrivõistlustel oli Peeter
Peekklassis Kumho Challenge avapäeval esimene ja teises sõiduskolmas. MikkMaaten oli laupäeval klassis
BMW 325 neljas japühapäevalesimene.

SÕUDMINE

Müügispetsialistid

Karikavõistlusest on
saanud pronksine
traditsioon
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Võistkondlik kolmas
koht kahe Pärnu esinduse järel on saanud Viljandi sõudeklubile sedavõrd tavapäraseks, et
treener Ruth Vaar nimetas laupäeval koju toodud pronksist karikat
traditsiooniliseks.
«Eks me ole ikka veidi õnnelikud ka,» lisas ta. «Suutsime
Narva ja Tartu ülikooli esinduse selja taga hoida, meie edu
polnud teabkui suur.»
Pärnule võib aga muude
tiitlitekõrval anda ka riigi sõudespordi Meka nimetuse ning
sõudeklubile Pärnu ja sõudekeskusele Kalev on teiste linnade esindustelsealkeeruline
vastu saada.
«Nende eelis on juba see,
et nad võistlevadkodus ja saavad välja tuua suure hulga
sportlasi. Aga muidugi onnende seas ka riigi tipptegijaid,»
vaatles Ruth Vaar pärnulaste
suure ülekaalu tagamaid Eesti
karikavõistlustel.
Üldvõidu võttis seekord 154
kohapunkti teeninud sõudeklubi Pärnu. Talle järgnes 126
punktiga sõudekeskus Kalev.
Kolmanda koha saanud Viljandi sõudeklubikogus 59 punkti.
«Meil võistles 14 sportlast
ning enamik neist tegi väga
tubli sõidu,» kiitis Ruth Vaar
oma õpilasi.

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

Tütarlaste A-klassi paariskahesel paadil olid võidukad
Krete Koovit jaErli Mat. Teise
koha sai Kärolyn Mäesaar koos
tartlannaKaroli Loodiga.
Naiste paarisaeru kahepaadil võidutses Eelika Naarits koos tartlanna Marliis
Reinkordiga.

Poiste A-klassi paarisaeru
kahepaadil tulid kolmandaks
Rain Laidma ja Kermo Randmäe. Väga tubli sõidu tegid
poiste B-klassi paariskahesel
Joonas Toom ja Rasmus Pihu:
endast kaks aastat vanemate
konkurentidega rassides lõpetasidnad viiendana.
Meeste roolijata neljapaadiltulikolmandaks meeskond
Kaarel Kuslap, Robert Jürimaa, Marko Pedak ja Marek
Meiesaar. Poiste A-klassi ühesel oli kolmas veel B-klassi
kuuluv MarkusToom.
Eeloleval nädalavahetusel
Belgias Hazewinkelis peetavateks Euroopa noorte meistrivõistlusteks valmistuv Erli Mat
katsetas kodustel karikavõistlustel võimeid naiste ühepaadil ja lõpetas teisena.
«Noorteklassiühesel oleks
Erli teinud soolosõitu, ees
ootavat tiitlivõistlust silmas pidades poleks see olnud kuigi
mõttekas,» märkisRuth Vaar.
Juba homme asub Eesti
noortekoondisBelgiasse teele.
Viljandi sportlastest kuulub
Erli Mati kõrval koondisesse
Kärolyn Mäesaar, kes stardib
võistlustel paariskahesel paadilkoos tartlanna Karoli Loodiga.

Pühapäeval

mälestati
Erich Seilerit
Pühapäeval pidasid Eesti sõudjad Pärnus Erich Seileri mälestusvõistlusi ning viljandlased
näitasid kiiret sõitu ja korjasid
hulga kõrgeid kohti.

Poiste A-klassi ühesel tuli
Kermo Randmäe teiseks ja Markus Toom kolmandaks. Mikael
Hytönen lõpetas viiendana.
Tütarlaste A-klassi kahepaadil võidutsesid Kärolyn Mäesaar
ja Karoli Loot, ühepaadil võitis
Erli Mat ja Krete Koovit tuli neljandaks.

Meeste ühepaadil võitis
Marko Pedak Asso Kivilaane
ees ning poiste C-klassi ühesel
võitis Joonas Toom esikoha
treeningukaaslase Rasmus Pihu
ees.
Esimest korda rahvusvahelistel tiitlivõistlustelosalev Kärolyn Mäesaar on oma konkurentidest küll ligemale neli
aastat noorem, ent nagu ütles
Ruth Vaar, teenis ta endale
koondisekoha paarnädalat tagasi peetud katsevõistlustel.
«Kärolyn oli katsevõistlustel konkurentidest kiirem,
seega teenis ta tiitlivõistluse
koha auga välja,» lausus treener.
Euroopa noorte meistrivõistlusi on võimalik jälgida otsepildis veebiaadressilworldrowing.com.

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

a

Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht

Pilvi Sume 447 7099

Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8689
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel sündisid Viljandis tüdruk japoiss,
laupäeval ei sündinud
ühtegi last ning pühapäeval tulid ilmale kaksikud tüdruk ja
poiss.

100 AASTA EEST
Sakala, 14. V 1914
Jamburikreisi teenistusesse astudes oli tunne, kui
oleks kuhugi wenestatud
kodumaa nurka sattunud:
inimesed kõik omad, Eesti
keel igal pool, aga Wene
meel ja kombed; asutused
wõõrad, nii kui: semstwo,
wolost, sugugi mitte kui
meie wallaasutused, staarosta siis datsid ja muud;
ometi onsee aga sõna tõsises mõttes eestlaste asumaa, kus nadlühikesel ajal
on sisse juurdunud.Mõisates on enamjagu eestlased,
leidub weelmõni Wene töömees.
–

KUULUTUSED

20. mai 2014

Sakala 11

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

Las

erksalt lööb

su tõtlik päevakell

ja iga tund
las rõõmu sulle toob!

TOLMETEX OÜ

KVALITEETNE KATUS
PARIM HIND!

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Tel: 53 474 353

ALATIPAREMAD HINNAD

WWW.OLLY.EE

Kallis isa

Aavo Kivisild

TÄHE

75
ja head tervist!

Annan üürile 3-toal ahik korter
(terve 2. korrus) Uku tn 5, omanik kohal K ja L kell 11–13 või
kokkuleppel. Tel 5891 6635.

513 5462.
Kaevude puhastamine, vee-ja
san.-tehnilised
tööd.
Tel
5813 5496.

Kinnisvara hindamine, kiirelt!
Tel 5346 9981, 527 7359.

Kallurveod 6

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

Tel 5615 0841.

4 kalluriga ja

×

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.

Maramaa Kliiniku
koormustesti päevad
30. aprill
23. mai

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

514 5215.
Soovime üürida või osta maja järelmaksuga. Tel 507 0683.
Soovin üürida 2-toalise korteri
Viljandis. Tel 5800 1089.
Üürida 2-toal ahik korter, 68 m².
Tel 5827 7841.

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

TEENUSED
Ehitusbrigaad teeb katuse-,
müüri-ja üldehitustöid. Tel

5554 4156.
Ehitus-ja metallitööd. Tel
5694 0590.
Ennustusliin. Tel 900 2202. Tariif 1 /min.
Firmalt kvaliteetsed üldehitus-,
katuse-, siseviimistlus-ja korterite remonttööd. Garantii. Tel
5344 5466.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.
OÜ Hansa Meistrimehed teeb

üldehitustöid. Tel 5744 4286.

arvutused, anomaaliate kõrvaldamine. Tel 511 2252.

Koormustesti hind 30

ELVI HÄRG
15. XII 1928

–

18. V 2014

Mälestades ja meenutades
omaksed.
Hüvastijätt 21. mail kell 12 Riia

mnt kabelist tuhastamisele.

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Ats Koni

Koormustesti teeb ja nõustab
Tartu spordiarst Anatoli Landõr

Registreeri tel 434 7631 või
www.maramaakliinik.ee
Tule kohale A. Maramaa pst 5

Juubeliõnnitlused
Nukuteatri
kollektiivilt

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

5366 9108.

Teeme fassaadi-ja üldehitustöid. Tel 5373 5524.

www.sakala.ajaleht.ee

MUUD

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Otsime 6–8 a poisse võistlustantsupartneriks kahele 6 a tüdrukule. Tel 5620 2560.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Maiste talu aiand Pärnu maanteel linna piiril müüb suures valikus suvelillede istikuid ning tomati-ja maasikataimi. Aiand on
avatud iga päev.

Kuivad küttepuud, väiksed kogused. Tel 5370 5508.

Mägimänni
5661 2596.

Kuiv lepp 50 cm, 28 /rm, AbjaTel
Paluoja
piirkonnas.
5395 4122.

Müüa akordion Weltmeister, 120
bassi. Hind kokkuleppel. Tel
439 4272, 5800 4289.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Müüa kuivi küttepinde Viljandis,
15 /rm. Tel 520 4487.

LOOMAD

Telli takso tel 1212.
Vedu: küttepuud ja muu. Tel
509 6140.

Uuri lähemalt www.sakala.ajaleht.ee,
küsi pakkumist tel 433 0063
või e-postil reklaam@sakalakirjastus.ee

internetis

Müüa 2 paaritusealist isakalkunit. Tel 5880 2470.

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

Küttepuud. Tel 5373 3320.
Küttepüüd,

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

Võsalõikus, haljastustööd. Tel

509 6140.

Küttesüsteemid,

Üldehitus-ja siseviimistlustööd.

503 5910.
Metsamasinate lintide taastamistööd. Restore OÜ, tel
5802 7450, info@restored.ee,
www.restored.ee.
Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518, arborist.
ee.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.
Tel 5347 0972.

5694 9844.

TÖÖ
trimmerdajaid.

Tel

5625 9991.
AS Hermseal võtab tootmishooajaks tööle tootmistöölisi ja koristaja. Info tel 436 8807.
OÜ Pesuekspert vajab asenduskoristajaid.
Tel 433 3076,

5664 4806.

517 5265.

Pakun tööd kaugsõiduautojuhile
(DAF jakardinpoolhaagis) Eesti–
Lõuna-Saksa–Austria–Eesti, ainult mööda maad. Lehola Varahaldus OÜ, tel 505 4710.

Tel 5892 1710.
Raamatupidamisteenus.

Tel

526 2922.

Septikute müük ja paigaldus,
kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,
süvaveepumpade paigaldus. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee.
Sügav kaastunne tütar Helile
perega ema, vanaema ja ämma
ELVI HÄRGI
kaotuse puhul.
Helle, Arvo, Heili ja
Margus peredega

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

,

KOOLITUS
26. mail algab Viljandis kursus
tõstukijuhtidele (aku-, auto-, teleskoop-, hüdro-, universaal-).
Tel 444 5866, 523 1883, kit.

cut.oy@gmail.com.

Ostan
autoromusid.
5807 1948.

Noorendike hooldus. Metsa raie
ja väljavedu. Tel. 522 9472.

Ostan

PÕLLUNDUS
Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartulit. Tel 5869 3372.

Pedja Kaarli tehtud paat (4,9 m)
aastast 1977, kasutamata, nüüd
müügiks. Tel 5656 8563.
poolkuiv saar
Toores lepp 25
30 Tel 5345 2279.
,

Müün
lehiseistikuid.
5347 8197.

Tel

Sõnnik veoga. Tel 5191 4744.

MÜÜK
Halupuud ja haavaklotsid 60 l
võrgus (1,20 ). Tel 5679 7034.

Teatame kurbusega, et on lahkunud meile armas

Mälestab vend Arno Särev abi-

.

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5551 4204.
Toores lepp. Tel 502 3686.
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Kevadtuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...
Lahkus meie kallis isa, vanaisa
ja vanavanaisa

HELGI KAROLIN

10. VI 1928 18. V 2014

Tel

«Lavastajaraamatu»

(2001) ja «Inimesekeskse juhtimise» (1997). Tel 5621 7462.

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

VELLO SÄREV

kaasaga.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

OST
METSAMATERJAL

Lahkus meile kallis kaaslane

26. X 1940 – 16. V 2014

Toores lepp. Tel 5692 6567.

513 2021.

Ostan vanu ja noori lambaid. Tel
506 7359.

Piirded, väravad, metallitööd.Tel
Pottsepatööd, remont, ehitus.

kask, saar 30 /rm.
Tel 5345 2279.

meetrit.

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas.Tel 5300 2010.

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

Tel

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

2

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

Üldehitustööd vundamendist viimistluseni, fassaadi soojustami-

istikud.

Tel

Lepp 25

Tel 511 5433.

Vajatakse

€

www.sakala.ajaleht.ee

Virtsapütt. Tel 518 5879.

veevarustus.
Paigaldusgarantii 5 aastat. Tel

alates 0,0004

24h

€

Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.
Lahkus meie kallis mamma

Pool on käidud,
pool on veel

Katelde, küttesüsteemide ja veepumpade paigaldus. Vajalikud

Kontaktihind

Tel 5611 1900

poolhaakega. Hinnad soodsad.

Müüa 3-toaline korter Männimäel, 65,8 m², 5. korrus, läbi
maja planeering. Tel 5330 0303.

Kinnistud võivad olla tehtud
raietega või asetseda

piiranguvööndis.

www.feldmann.ee
Kaeve-, tõste-ja veotööd: killustik, liiv, kruus ja muld. Tel

000
130
kontaktinädalas!dalates0,0004€

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

Info tel 501 9674, feldmann@feldmann.ee

Sinu suur perekond
KINNISVARA

Metsakeskus ee.

Peosaal

Palju õnne, rõõmu

Reklaami
digilehes!

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

JAAN-LEONHARD SEPP

Ostan merevaiku (keed, prossid).
Tel 5801 7103.
Ostan mesilassülemeid.
5629 3283.

Tel

Ostan paadikoha Viljandi järvel.
Tel 552 1155.

TEADE
Pensionäride ühendus pakub
Oja tee äärsel põllul peenramaad. Tel 434 7942 või
5596 9863.
Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus.
Kallist venda
JAAN-LEONHARDSEPPA
leinab õde Laine laste peredega.

–

Siiras kaastunne Helile perega
ema

ELVI HÄRGI

Südamlik kaastunne Helile perega kalli ema, vanaema ja ämma

ELVI HÄRGI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Laine

Ämmuste koolipere

Mälestame head klassivenda ja
sõpra
VELLO SÄREVIT

Mati, Aili, Helgi, Ene ja Boris

Leinavad omaksed.
Leinatalitus pühapäeval, 25. mail
kell 14 Suure-Jaani kirikus.

3. VIII 1933 — 18. V 2014
Leinavad lapsed ja lapselapsed
peredega.

Ärasaatmine neljapäeval, 22. mail
kell 14 kodust Abja kalmistule.

Südamlik

kaastunne

Targole,

tema perele ja lähedastele kalli
ANU NAELA

ootamatu kaotuse puhul.
Hendrik Allsaar perega

REKLAAM

12 Sakala

20. mai 2014

OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA
METSAMATERJALI.
PAKUME VEO-JA RAIETEENUST.
AS Viljandi Aken ja Uks on juhtivpuidust aknaid ja uksi tootev ettevõte
Baltikumis. Oleme Viljandi üks suurimaid tööandjaid, kes müüb oma
toodangust umbes 90% väljaspool Eestit. Peamisteks sihtriikideks on
Rootsi, Soome, Norra ja Taani. Kokku ekspordib AS Viljandi Aken ja Uks

AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666; 799 1474

Suurim lennundusevabaõhuüritus

Eesti Lennupäevad

Margus.Juhkam@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

seitsmesseriiki.

Vajame

24. ja 25. mail Tartumaal Eesti Lennundusmuuseumis

JÄRELMÜÜGIJUHTI,
kelle tööülesanne on Soome klientide
paigaldustööde organiseerimine ning
reklamatsioonide käsitlemine ja lahendamine.

Paberlehe lood digilehes
juba SÜDAÖÖST!
www.sakala.ajaleht.ee

Kandidaadilt eeldame:
ehitusalaseid teadmisi ning töövõtete tundmist;
heal tasemel soome keele oskust nii kõnes kui kirjas;
head suhtlus-ja veenmisoskust;
arvutioskust;
valmisolekut töölähetusteks.
?

?

?

?

?

UUDISED ARVAMUS

TEEMAD

VABA AEG

ONLINE PABERLEHT

KUULUTUSED ARHIIV

Peaesinejad: Baltic Bees ja Jurgis Kairys

AINULT TELLIJALE!

Reaktiivlennukite üksik-ja grupilennud
Akrobaat-ja huvilennud
Langevarjuhüpped
Simulaator, katapult, batuudid

Soovituslik on:
?

?

ehitusharidus;
inglise keele oskus.

Pakume:
huvitavat ja mitmekülgset tööd;
arenemisvõimalusi;
ametiautot, konkurentsivõimelist palka
tulemustest sõltuvat lisatasu.

www.lennundusmuuseum.ee

?

?

?

+

Alates 20. maist kuu lõpuni

Töökoht Tallinna või Viljandi kontoris.
Info meiekodulehelt www.vau.ee rubriigist “tööpakkumised”.
CV saata hiljemalt 28. maiks aadressil AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu
6, 71020 Viljandi, e-mailil vau@vau.ee, märgusõna “järelmüügijuht”.

KÕIK KAUBAD

-25%

Viljandi, Tartu t 4, tel 5686 3076, E–R 10–18,L 10–15

LATESTO OÜ otsib oma meeskonda

AINULT TELLIJALE

IGAL

AJAL

IGAS KOHAS

...

23.-25.05 Estonian Airi veebis
jakohapeal eripakkumised lennupiletitele!

VILJANDI-TALLINN-VILJANDI

Lat es to

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

Unistar

Autokeskus
TODUE K LLLL IIIIAAAAAMIIIISAAAAAED MTTTTTE
KONRO
N
autode ja kaubikute hooldus ja remont,
keretööd, autoklaaside vahetus, elektritööd,
diagnostika, 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

