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UudisedHea klient!

Jõudluskontrolli Keskus on sõnas-
tanud oma eesmärgi selliselt: looma-
pidajate varustamine usaldusväärsete
andmete ja kvaliteetse teenusega
tõuaretustöö läbiviimiseks. Ennast
kliendi rolli mõeldes, oleme viimasel
kahel aastal pööranud rohkem tähele-
panu kolmele asjale: usaldusväärsus,
kliendikesksus ja JKK oma nägu ehk
äratuntavus.

Alustame viimasest. Sageli aetakse
meid segi teiste asutustega (aretus-
organisatsioonid, Veterinaar- ja
Toiduamet ning PRIA). Selle vältimiseks
otsustasime sümboolikat laialdasemat
kasutada.

Jõudluskontrolli Keskuse usaldus-
väärsuse suurendamiseks oleme rohkem
kirjutanud asjadest, mis selgitavad JKKs
toimivaid süsteeme (andmete säilita-
mine, labori ringtestid). Oleme täius-
tanud andmebaase erinevate kontrolli-
süsteemidega. Kokkuvõtvalt on need
asjad, millele on JKK pööranud
tähelepanu kogu oma 10 aastase ajaloo
jooksul.

Kolmandaks oleme pööranud tähele-
panu kliendikesksusele. JKK on
rakendanud võimalikult palju uuendusi
jõudluskontrolli läbiviimise lihtsus-
tamiseks (vahelduv kontroll-lüps,
lihtsustatud kontroll-lüpsi meetod 3-
kordse lüpsi korral, sündmuste
elektrooniline edastamine) ning
piirkondlikud kontorid asuvad kliendi
jaoks oluliste asutuste läheduses (ETKÜ,
PRIA, Veterinaarkeskused).

Hea meel on selle üle, et selline
lähenemine on parandanud teiepoolset
tagasisidet ning oleme saanud uusi ja
huvitavaid ettepanekuid. Loodetavasti
on koostöö paranemine olnud kahe-
poolne.

Head koostööd soovides!

5.- 8. juunil 2005 toimus Uppsalas
(Rootsis) EAAP (Euroopa looma-
kasvatajaid ühendav organisatsioon) 56.
konverents. Seekordsel konverentsil oli
ligi 1000 osalejat. Eestist osalesid EPMÜ
ning JKK esindajad. Konverentsi jooksul
viidi läbi 35 erinevat teadussessiooni.
Ettekandeid oli nii üldistel looma-
kasvatusteemadel kui ka loomageneetika,
aretuse,  pidamise, söötmise ja looma-
tervise teemadel. Muuhulgas oli arutlusel
Euroopa Liidu  restruktureerimise ja vaba
kaubanduse mõju loomakasvatusele ning
toidu kvaliteedile ja -ohutusele, mahe-
loomakasvatuses esinevad probleemid,
loomade heaolu ja stress, aretus-
programmid, alternatiivsed võimalused
loomakasvatuses jne.

EAAP konverentsi raames toimus ka
järjekordne Interbulli koosolek, mille
käigus esitati 43 ettekannet rahvusliku ja

13. ja 14. mail 2005. aastal toimus Leedu
kuurortlinnas Palangas 11. Balti Aretus-
ja Geneetikakonverents, millest võttis osa
ka JKK esindus. Olulisemad konverentsil
käsitletud teemad olid optimeeritud
selektsioonistrateegiate ja  molekulaar-
geneetilise informatsiooni kasutamine
ning markerite kui valiku abimehhanismide
kasutamise ja alleelide esinemissageduse
võrdlus tõuti.

Jõudluskontrolli Keskusest on võimalik
osta uut tüüpi märgistamistange.
Võrreldes kasutusel olevate tangidega
avanevad uued tangid automaatselt
pärast kõrvamärgi paigaldamist. Uued
tangid võiksid huvi pakkuda suurte
farmide spetsialistidele, kes peavad päeva
jooksul märgistama palju loomi. Füüsiliselt
oleks nende tangide kasutamine palju
kergem. Uute tangide hind on 710 krooni.

JKK 2005. aasta projekt “Üleminek db-
Planerilt Possule” on käivitunud. Läbi on
viidud kolm Possu programmi koolitust.
Koolitusel on osalenud kaheksateist-
kümne farmi spetsialistid. Esimese
poolaasta lõpuks töötab Possu prog-
rammiga kakskümmend kaks farmi ehk
45% jõudluskontrollis olevatest
farmidest. Järgmine koolitus on
planeeritud augustikuusse ja see toimub
Saaremaa farmidele.

EAAP ja Interbulli koosolek

Balti aretuskonverents

Uued märgistamistangid

Possule üleminekust

Viimasel ajal on kliendid meilt korduvalt
küsinud, miks ülekanded JKKsse ei jõua?
Maksekorralduse blanketti täites jälgige,
et sinna oleks kindlasti märgitud viite-
number 2800047287 ja et makse saajaks
oleks Rahandusministeerium ka siis, kui
lasete maksekorralduse täita panga
töötajal! Vastavate rekvisiitide puudu-
misel Teie ülekanded JKKsse ei jõua.
Palume Teil olla hoolsad, kuna mitte-
korrektselt täidetud maksekorraldused
meieni ei jõua ja arve maksetähtaja
möödudes kaob ka Teie piimaproovidelt
saadav soodustus.

Arveldamine JKKga

Asenduskõrvamärke tellides saate need
kätte postkontorist lunasumma tasumisel,
mis sisaldab nii kõrvamärkide maksumust
kui ka saatekulu, millele lisandub Eesti
Posti teenustasu 6 krooni. Näide: üks
kõrvamärk 18 krooni + lunasumma 19
krooni + Eesti Posti teenustasu  6 krooni
= 43 krooni. Pakis on arve, millele on
trükitud “Käesolev arve on tasutud
lunasummana Eesti Postile”. See
tähendab, et arve on Teil postkontoris
juba tasutud ja seda enam uuesti meile
maksma ei pea.

Asenduskõrvamärkide
eest tasumine

rahvusvahelise geneetilise hindamise
aktuaalsetel teemadel. Seekordse
koosoleku eripäraks oli rahvusvahelise
geneetilise hindamise 10. aastapäeva
tähistava istungi läbiviimine. Selgus, et
tegelikult sai ära märkida veel kaks
tähtpäeva: 30 aastat esimese töögrupi
moodustamisest ja 15 aastat Interbulli
Keskuse loomisest.



Rohkem tähelepanu lihaveiste jõudluskontrollile

Viimastel aastatel on lihaveisekasvatus Eestis eriti
hoogustunud: kui mõni aasta tagasi oli meil lihaveiseid mõne
tuhande ringis, siis praeguseks on nende arv lähenenud juba
14000le. Kuna ammlehmade kvoot võimaldab meil aga mitu korda
rohkem veiseid kasvatada, võib oletada, et lihaveiste arvukus
suureneb kiires tempos edaspidigi.

Siinjuures peab märkima, et iga tootmine on ainult siis edukas,
kui pannakse rõhku selle kvaliteedi arendamisele. Looma-
kasvatuses parandatakse loomade kvaliteeti aretustööga.
Aretustöö kujuneb lihaveisekasvatuses vaid siis edukaks, kui
selle juures on ellu rakendatud lihaveiste jõudluskontroll. Selle
ülesandeks on loomade jõudlusnäitajate pidev arvestamine, mille
alusel tehakse lihaveiste valikut. Valiku alusel saadakse häid
suguloomi, kes annavad üldreeglina järgmise põlvkonna
eelmisest parema. Seega peaksid jõudluskontrolli näitajad olema
arvestatavamateks näitajateks suguloomade valikul aretuseks
ja tõuloomade müügiks. Lihaveiste jõudluskontroll tähendab
veiste põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumist, töötlemist ja
analüüsimist. Selle aluseks on jõudluskontrollis olevate
lihaveiste järjepidev ja täpne karjasündmuste registreerimine.
Jõudluskontroll lihaveisekasvatuses ei ole raske ega aega
nõudev: omanik peab vaid lehma poegimise ning noorveiste
200- ja 365-päevase kehamassi andmed saatma Jõudluskontrolli
Keskusesse. Polegi vaja looma kaaluda või mõõta lindiga täpselt
200 päeva vanuselt, vaid lubatud ajavahemik on 150 - 250 päeva
vanuselt, ega aastavanuselt, mille puhul on lubatud ajavahemik
325 - 405 päeva. Hiljem korrigeeritakse need andmed vastavate
valemitega 200- ja 365-päeva kehamassi näitajateks. Muidugi
peab olema täidetud ka jõudluskontrolli raamat.

Lihaveiste jõudluskontrolli, nagu piimaveiste omagi puhul,
kehtivad ICARi (Rahvusvaheline Loomade Jõudluskontrolli
Komitee) reeglid, standardid ja juhised, mis kehtestavad
miinimumnõuded, et võimaldada ühtlustada veiste lihajõudluse
registreerimise põhimõtteid enne nende geneetilist hindamist.

Kui kõik vajalikud andmed registreeritakse loomapidaja poolt
täpselt ja saadetakse järjekindlalt nõutavatel tähtaegadel edasi
jõudluskontrolli teostajale, saab iga loomapidaja võrrelda oma
farmi veiste kasvukiirust ja nende 200- ning 365-päevast
kehamassi teiste farmide ja nendes olevate loomade omadega.
See aga võimaldab igaühel soovi korral osta noorveiseid
parematest karjadest või vahetada farmis olevat tõugu veiste
kasvukiiruse alusel. Seda me praegu aga ei tea, sest selliseid
andmeid meil ei avaldata. Andmeid ei saa avaldada, kuna
kaaluandmeid ei laeku vajalikul hulgal Jõudluskontrolli
Keskusele. Väga väheste andmete töötlemine ei anna veiste
arengust terviklikku pilti.

Lihaveiste jõudluskontrolli süsteem põhjamaades on hästi
käivitunud, nii on neil igal aastal avaldatud riikide ja tõugude
viisi keskmised andmed lihaveiste sünni-, 200- ja 365-päevase
keskmise kehamassi kohta. Tabelites 1-3 on toodud Soome 2004.
aasta jõudluskontrolli andmed. Nende tabelite alusel saate
võrrelda oma farmi andmeid Soome andmetega.

Pullid Lehmad Pullid Lehmad
Aberdiin-angus 39 36 42 38
Šarolee 49 46 48 44
Hereford 43 40 42 40
Šoti mägiveis 30 27 – –
Limusiin 44 41 46 42
Simmental 46 44 45 43
Akviteeni hele 43 41 – –

Tõug Puhtatõulised Ristandid

Pullid Lehmad Pullid Lehmad
Aberdiin-angus 287 260 275 251
Šarolee 311 277 287 266
Hereford 267 246 283 261
Šoti mägiveis 213 184 – –
Limusiin 296 261 300 269
Simmental 332 290 294 260
Akviteeni hele 307 280 – –

Tõug Puhtatõulised Ristandid

Tabel 1. Vasikate sünnimass

Tabel 2. Noorveiste kehamass 200 päeva vanuselt

Tabelite allikas: Seppo Niskanen, Emolehmätarkkailun tuloksia vuodelta 2004. Nauta 2/2005, lk.53...54, Vantaa

Aigar Suurmaa
Eesti Lihaveisekasvatajate

Seltsi juhatuse liige



Tutvumas Leedu lihaveisekasvatusega

Pullid Lehmad Pullid Lehmad
Aberdiin-angus 510 393 517 397
Šarolee 558 436 556 433
Hereford 492 389 481 406
Šoti mägiveis 306 249 – –
Limusiin 513 407 502 412
Simmental 556 455 523 –
Akviteeni hele – 401 – –

Tõug Puhtatõulised Ristandid

Juuni keskel viibis meie lihaveisekasvatajate väike
delegatsioon külas Leedu lihaveisekasvatajatel. Olime viiekesi:
seltsi esimees Leino Vessart, juhatuse liikmed Kalev Raudsepp
ja allakirjutanu, Ühistu Lihaveis esimees Kalmer Visnapuu ning
seltsi konsulent Reet Toi. Sõit toimus Leedu Lihaveisekasvatajate
Assotsiatsiooni kutsel, kes tähistas oma 10. aastapäeva.

Kaunasesse saabudes võttis meid vastu assotsiatsiooni
tegevjuht professor Ceslovas Jukna. Kohe esimesel õhtul
öömajale saabudes tekkis meil temaga elav vestlus põhiliselt
lihaveisekasvatuse teemal. Tundub, et suuresti professori
initsiatiivil ongi lihaveisekasvatus Leedus viimase kümne aasta
jooksul kiiresti edasi läinud. Kuna ta loeb üliõpilastele ka
veisekasvatuse kursust, on tema teadmised ja kogemused
lihaveisekasvatuse arendamisel Leedus igati teretulnud. Ta ütles
ise naljatades, et assotsiatsiooni presidendid tulevad ja lähevad,
aga tema on kogu selle 10 aasta jooksul paigal olnud. Selle aja
jooksul muretseti esimesed lihatõugu veised ja neid osteti
viimase üheksa aastaga 1060. Kokku on Leedus esindatud  seitse
lihaveisetõugu: limusiin, aubrak, šarolee, simmental, hereford,
šorthorn ja aberdiin-angus.

Järgmisel päeval toimus Kaunasest mitte kaugel lihaveise-
kasvatusalane konverents ja assotsiatsiooni juubeli tähistamine.
Ettekandega lihaveiste aretusest esines külaline Saksamaalt ja
prantsuse selektsiooni organisatsiooni skeemi tutvustas
Prantsusmaa sõnavõtja. Ettekannete sisu jäi meile enamikus
arusaamatuks, kuna kõik välisettekanded tõlgiti ainult leedu
keelde.

Juubeli puhul esinesid leedulased paljude sõnavõttudega ning
aktivistidele jagati hulgaliselt aukirju ja meeneid. Ka meie
delegatsiooni juht Leino Vessart esines lühikese tervituskõnega
ja kinkis assotsiatsiooni presidendile meene - traditsioonilise
lihateemaliste piltidega suure kruusi. Ka lätlaste
lihaveisekasvatuse organisatsioon oli üheksa inimesega
esindatud.

Kui Lätis ja Eestis alustati lihaveisekasvatusega juba 70ndate
aastate lõpus, siis Leedus tunduvalt hiljem, alles 1995. aastal.
Kuid praeguseks on lihaveiste arv Leedus juba üle 28 000.
Eelmisel aastal maksti 12 000 looma pealt ammlehmatoetust, Lätis
vastavalt 4000 ja Eestis veidi üle 4000 (täpne arv puudub, kuna
eraldi ammlehma toetust Eestis eelmisel aastal ei makstud, seda
maksti ühtse veisekasvatustoetuse alusel). Toetatavate
ammlehmade hulka kuulusid ka üle kaheksa kuu vanused
lehmikud.

Meil oli võimalus külastada ka mitmeid lihaveisefarme. Nende
järgi otsustades jättis Leedu veisekasvatus väga hea mulje.
Professor Jukna pooldab puhtatõuliste lihaveiste kasvatamist,
kuna ristandite baasil lihatootmine ei ole ikkagi nii efektiivne.

Farmides nägime simmentale, šaroleesid, limusiine ja aubrakke.
Limusiinikarja, kus oli umbes 60 ammlehma, olid loomad ostetud
põhiliselt Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Lehmikute esmakordne
seemendus toimub võrdlemisi hilja - alates 24 kuu vanuselt.
Väidetakse, et siis saab suuremakasvulisi lehmi. Ameeriklased
aga soovitavad selles vanuses juba mullikate poegimist. Sealsed
limusiinikasvatajad  väitsid selle peale, et ameeriklased tahavad
ruttu raha kätte saada, leedulastel aga on rohkem aega
kvaliteedile mõelda. Majapidamisse kuulus ka 600 hektarit
põllumaad, kus toodeti müügiks teravilja. Põlluharimistehnikaks
olid valdavaks läänest ostetud masinad.

Šarolee farmis aga seemendati-paaritati lehmikuid
esmakordselt juba alates 15 kuu vanuselt, mil nende kehamass
on üle 500 kg. Lehmade keskmine kehamass on 850 kg, vanemad
lehmad on isegi 1200 kg raskused. Vasikad võõrutatakse kaheksa
kuu vanuselt, nende kehamass sellel ajal on ligi 400 kg.
Noorpullide keskmine ööpäevane juurdekasv on 1200 kuni 1400
g piires, parematel kuni 1600 g. Tõufarmides müüakse kõik veised
tõuloomadena. Lihakombinaadist pidi noorpulli eest saama 4000,
tõuveise eest aga 7000 litti.

Aubrakkidega ristati ka piimatõugu veiseid, järglased on
huvitava värvusega, välimikult väga ilusad. Samuti ristati
nendega teisi lihatõugu veiseid, järglased on ümara kerega ja
võrdlemisi madalajalgsed.

Külastasime ka väikest leivatööstust, kus valmistati tooteid
vanade traditsioonide kohaselt. Näiteks pandi leivad ahju
küpsema pika leivalabida abil. Toodang oli laia sortimendiga ja
väga nõutud. Kuigi hind oli kallis, oli leib väga maitsev.

Õhtune pidulik koosviibimine korraldati turismitalus, kus nii
teenindamine, toidud kui ka kõik muu oli eeskujulik.
Rahvusmuusikat pakkus leedu muusikaansambel.

Kui eelmisel aastal astusid lätlased esimese sammu balti riikide
lihaveisekasvatusalaseks koostööks - esimene kokkusaamine
korraldati Lätis - siis nüüd oli Leedus juba natuke tõsisem
selleteemaline vestlus koostöö süvendamiseks. Arutati plaane,
kuidas saaks lihaveiseid kolmes balti riigis võrdlevalt hinnata,
kuna Leedus on hindamissüsteem sakslaste eeskujul, lätlastel
taanlaste moodi, eestlastel aga jällegi erineval moel. Meie
delegatsioon esitas küllakutse kokkusaamiseks Eestis juba
tänavu sügisel, kui lihaveisekasvatajatel seisab ees mitmeid
tähtsaid üritusi.

Sõites Leedus, jäi autoaknast vaadates maast hea mulje - on
ehitatud palju igasuguseid ladusid, müügikeskusi ja elumaju,
mis on arhitektuurilt ainult Leedule omased. Põllud on korralikult
haritud. Tundub, et viimastel aastatel on elu seal kiirelt edasi
läinud.

Tabel 3. Noorveiste kehamass 365 päeva vanuselt

Aigar Suurmaa



Tööjuubelid

Labor

Maakondade zootehnikud

Uued töötajad

Kalender

Aretusseminar

9. august - lüpsikarja aretusväärtuste
järjekordse hindamise tulemuste
avaldamine koos Interbulli hindamis-
tulemustega JKK kodulehel
8. september - EHF Viss Luigel

Muhedat

01.07.2005 Vello Roo - 35
17.08.2005 Anton Ojaste – 15
01.09.2005 Aino Vaikmaa – 25
22.09.2005 Grista Kuuskla – 25
24.09.2005 Lea Käärik - 25

Alates 13. juunist töötab JKK Jõgeva-
ja Tartumaa piirkonna zootehnikuna Merle
Lillik, 4. juulist tuleb meile pea-
raamatupidajana tööle Liidia Vardja ning
11. juulist on Lääne- ja Raplamaa piirkonna
zootehnikuks Maila Kirs.

3. - 4. novembril 2005. aastal korraldab
Jõudluskontrolli Keskus seminari, mille
põhiteemadeks on lüpsikarja üldindeksi
kujundamise ja kasutamise ning karja
taastootmisega seonduvad teemad.
Seminari peaesineja on JKK biomeetria
sektori juhataja Mart Uba. Seminar toimub
Pühajärve Puhkekeskuses ning semi-
narist osavõtt on tasuline. Täpsem
informatsioon seminarile registreerimise
kohta ilmub augustis.

Kõik me ilmselt mäletame jaanuaritormi
käesoleval aastal - neid õudusi ja jubedusi,
mida ta kaasa tõi. Pole kellelegi uudiseks,
et enimkannatanud piirkonnaks oli Pärnu
ja Pärnumaa, kus asub ka Häädemeeste
vald ja Rannametsa küla. JKK töötajad
otsustasid aidata hädasolevaid Jõudlus-
kontrolli Keskuse kliente ning meie
“hädaabibrigaad” suundus laupäeval, 23.
aprillil talgutöödele Urmas Kolla ja Heino
Vesiku juurde.

Kohapealne pilt tekitas kõhedust. 1969.
aastal oli randa ehitatud tormi ja liigvee
kaitseks rannakaitse vall ja mõlemale poole
valli istutatud 70ndate keskel ka tuule-
kaitseriba. Kõik see oli omavahel segi
pööratud, puud üles juuritud ja õnnetud
karjaaiad nende alla mattunud. Meie
ülesandeks saigi aedade üles otsimine ja
puhastamine mahakukkunud puudest
niipalju kui võimalik. Tänu  mootor-
saagidele ja usinatele kätepaaridele see
ülesanne kahes talus ka peaaegu täideti.
Tööd sai alustatud kell kümme hommikul
ja lõpetati kell neli. Vahepeal oli kohalik
vallavalitsus organiseerinud meile väga
maitsva talgusupi. Ka kaasas olnud
lapsed pidasid ühes meiega vastu terve
pika tööpäeva. Päev oli küll väga väsitav,
aga tänu meeldivale brigaadile tõsiselt
töine ja meeldiv.

Pärast tööpäeva lõppu näitas Ene Hunt
meile oma herefordi karja, millest kahjuks
kõik loomad ei elanud tormi üle.

Loodame, et meie tagasihoidlik ette-
võtmine jättis meeldiva mälestuse nii
talgulistele kui rannarahvale.

Talgud Häädemeestel

Nimi Arv
Mooni                           365
Täpi 354
Mustik   306
Kirjak    304
Kalli       297
Kulla         277
Tuti        259
Roosi     252
Maali         248
Mirdi        247

Hetkel karjasolevatel lehmadel on kõige
rohkem registreeritud järgnevaid nimesid:

Aarne Põlluäär
Väliteenistuse osakonna
zootehnik-peaspetsialist

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel. 738 7726

Faks 738 7724

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Piimaveiste ja kitsede 

jõudluskontrolli alane 

nõustamine

738 7738

Sigade jõudluskontrolli alane 

nõustamine
738 7765

Kõrvamärkide müük 738 7762

Järvamaa klienditeenindaja 738 7751

Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, 

Jõgeva-, Valga-, Võrumaa 

klienditeenindaja

738 7752

Lääne-, Põlva-, Rapla-, Tartu- 

ja Viljandimaa 

klienditeenindaja

738 7753

Lääne-Viru-, Pärnu-, 

Saaremaa klienditeenindaja
738 7754

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 738 7731

Geneetiline hindamine (sead) 738 7735

Raamatupidamine 738 7700

Harjumaa Maire Põhjala Västriku 2b; Tallinn tel 655 7250 gsm 516 7886 K 9.00-16.00 

Hiiumaa Ly Kogermann Mäe 2; Käina tel 463 1147 gsm 516 7815 E 9.00-14.00 

Ida-Virumaa Ludmilla Aan Rakvere 27; Jõhvi gsm 516 7816 2. ja 4. T 10.00-14.00

Jõgevamaa Merle Lillik Ravila 10; Jõgeva tel 776 0048 gsm 516 7868 E 9.00-15.00 

Järvamaa Anne Rosenberg Prääma küla; Paide vald tel 385 0286 gsm 510 3312 E 9.30-12.00; K 9.30-15.00 

Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi 2; Rakvere tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 

Läänemaa Maila Kirs Posti 30; Haapsalu tel 473 3007 gsm 516 7872 K 9.00-15.00 

Põlvamaa Evi Prins Puuri tee 1; Põlva tel 799 3007 gsm 520 6231 K 10.00-13.00 

Pärnumaa Malle Unt Haapsalu mnt. 86; Pärnu tel 443 3120 gsm 516 7878 E 10.00-14.00 

Raplamaa Maila Kirs Kuusiku tee 6; Rapla tel 485 5673 gsm 516 7872 E 9.00-15.00 

Saaremaa Aarne Põlluäär Kohtu 10; Kuressaare tel 453 1352 gsm 517 4320 K 14.00-17.00; R 9.00-14.00

Tartumaa Merle Lillik Kreutzwaldi 48A-215; Tartu tel 738 7739 gsm 516 7868 1. ja 3. T 8.00-15.00 

Valgamaa Evi Prins Lai 19; Valga tel 764 2995 gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 

Viljandimaa Aini Maalmeister Vabaduse plats 4; Viljandi tel 433 3713 gsm 524 0147 T 9.00-14.00 

Võrumaa Evi Prins Liiva 11; Võru tel 782 1253 gsm 520 6231 R 10.00-13.00 


