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Kaasava eelarve 30 000 euro kasutamiseks oodatakse ideid, millest tõuseks kasu tervele linnale.

Kaasav eelarve ootab ideid 30 000 euro kasutamiseks
Kuni 8. oktoobrini saab
esitada ideid Viljandi
kaasava eelarve
kasutamiseks. Tänavune
konkurss on järjekorras juba
viies.

Ideede esitamine sai alguse 10.
septembril ja kestab 8. oktoobrini. Ideid saab esitada elektrooniliselt portaalis volis.ee ja paberkandjal Viljandi raekojas. Samas on võimalik tutvuda ka juba esitatud ettepanekutega.
Kõik ideed, mis vastavad kaasava eelarve reeglitele, pannakse rahvahääletusele 5. – 20. novembrini. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli ja see
tehakse teoks 2019. aasta jooksul.
Tänavu on kaasava eelarve
korraldust mõnevõrra lihtsamaks muudetud. Linnapea Madis Timpsoni sõnul jõuti raekojas varasemaid kaasava eelarve
läbiviimisi analüüsides arusaamale, et protsessi on vaja lihtsa-

maks muuta. «Nii oleme ära
kaotanud reegli, et hääletusele
jõuab ainult kümme ideed. Samuti ei vae rahva poolt esitatud
ideid enam kaks komisjoni, vaid
üks, kes teeb kindlaks ainult selle, kas ideed vastavad etteantud
reeglitele. Kõik head ideed, mis
on vastavuses kaasava eelarve
korraga, jõuavad nüüd rahvahääletusele,» rääkis linnapea.
30 000 eurot, mis kaasava eelarve idee teostamiseks ette on
nähtud, peab kuluma linnaruumis olulise investeeringu või tegevuse kulude katmiseks. Kaasavast eelarvest ei toetata ürituste korraldamist.
Varasemaga võrreldes on uudne ka see, et nüüd võib kaasavast eelarvest teha investeeringut ka sellisesse kohta, mille
omanik ei ole Viljandi linn. Seda juhul, kui objekt on kõigile
vabalt ligipääsetav ning selle
omanik on nõus sõlmima linnaga viieaastase avaliku kasutuse
kokkuleppe. Linnapea sõnul

avab selline lähenemine kaasava eelarve mitmele ideele, mis
varem reeglitele ei vastanud.
Idee esitamisel tuleb silmas pidada selle vajalikkust ja olulisust
Viljandi linnale, teostatavust 12
kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast, kulutuste põhjendatust
ja eelarve läbipaistvust ning idee
realiseerimisest tulenevat kasusaajate hulka.
Samuti tuleb silmas pidada, et
idee teostamise maksumus ei tohi ületada 30 000 eurot. Vastasel juhul tuleb märkida, kuidas
on kavas ülejäänud osa rahastamine.
Linnapea Madis Timpson kutsus kaasavat eelarvet välja kuulutades kõiki üles Viljandi elukeskkonna arendamiseks häid
ideid esitama. «Mulle meeldib
kaasav eelarve just sellepärast,
et see soosib rohujuure tasandilt
tulevaid algatusi. Inimesed saavad pakkuda ideid ümbritseva
keskkonna paremaks muutmiseks, neid ideid selgitada ja lõ-

puks valivad linnakodanikud
hääletuse teel parima. Kutsun
kõiki üles kaasava eelarve protsessis kaasa lööma, nii idee esitajana kui ka tähelepaneliku
vaatleja ja hääletajana,» lausus
linnapea.
Viljandi linnavalitsuse ametnikud on valmis kaasava eelarve
ideede osas nõu andma. Oma
küsimustega võite pöörduda linnavalitsuse poole telefonil 435
4767 või e-posti aadressil reet.
alev@viljandi.ee.
Kaasava eelarve idee esitamisel tuleb kindlasti märkida
1) esitaja nimi, kontakttelefon,
e-posti aadress;
2) objekti nimetus;
3) eesmärk ja olulisus (mis on
idee eesmärk ja kirjeldus, millise Viljandi linnas esineva probleemi idee lahendab või millise
uue võimaluse avab ning miks
on idee teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee elluviimise kirjeldus;
5) sihtrühm (lühike selgitus,

kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja muud olulised tunnused);

Viljandi
arvudes

6) eelarve (idee teostamise
hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (joonis või
kirjeldus selle kohta, mida oleks
idee hindajail lisaks oluline teada).

• Registreeritud elanikke: 17 724
• Sünnid juunist augustini: 50
• Registreeritud töötuid: 251
• Töötusprotsent: 3,4*
• Vabad töökohad: 156*
• Keskmine palk: 1081*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Sotsiaalamet
ootab koolitoetuse
taotlusi
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Tiit Jürmann,
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Heiki Raudla,

Isamaa saadikurühma
liige
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Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja
528 3723 või e-postil karin.
kiis@viljandi.ee.
Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma esimees
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peal, mis kinnitatakse astmete külge. Maksimaalne tõstejõud on 130 kilogrammi.
Tooltõstuki paigaldamise
võimalikkuse ja isikule sobivuse väljaselgitamiseks peaks
soovija helistama sotsiaalametisse telefonil 435 4745.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Foto

:E
lm

o
ig

Miabel Pikk
Miia Kõrgmaa
Mila Kasuk
Mirko Allik
Mirtel Lehemets
Nikita Karpljuk
Raju Ruga
Randel Varik
Richard Teppart
Robin Valli
Romiine Sosi
Ruuben Kukk
Saara Stepanov
Simon Moss
Stella Suviste
Steven Viira

Juhan-Mart Salumäe,
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Iiris Feldveber
Johanna Luts
Johannes Villems
Jonathan Viira
Karl Erik Saare
Karl Küttimaa
Karl Suve
Karli Kallaste
Keron Kruusmäe
Kristel Kase
Liise Ast
Loviise Desiree
Toomsalu
Lysandra Kiis
Mairo Pau
Marten Anderson
Mia Mandri

Üheks kokkupuutepunktiks Viljandi linna ja maakonna omavalitsuste vahel on kindlasti haridus ja huviharidus ning kultuurivaldkond. On ju avalik saladus, et valdade inimesed oma
lapsi enne kooliaasta algust Viljandisse sisse kirjutavad. Ju siis
meie linna koolide maine on nii
kõrge, et mäng küünlaid väärib.
Huvihariduse poolelt on spordi-, kunsti-, muusika- ning paljudes teistes huviringides kind-

lasti lapsi ka teistest omavalitsustest. Ühelt poolt on see muidugi ressursisäästlik, teisalt
aga koondav ja sotsiaalselt siduvam. Pole ju mõtet igas
asustatud punktis laevamodellismi ringi teha.
Praegusel tasandil on linna ja
omavalitsuste koostöö Viljandimaa omavalitsuste liidu raames piisavalt tõhus. Kuigi omavalitsuste hulk hüppeliselt vähenes, on liit oluline omavalitsusjuhtidele ühiselt edasiste

sammude seadmiseks maakonna kui terviku huvides.
Mis aga puutub pikemasse
ajahorisonti, siis siin ma näen
küll võimaluste paljusust. Eeskätt koostööd sotsiaalvaldkonnas, miks mitte ka arhitektuuri ja planeeringute alal, ning
IT- ja finantsvaldkonnas ja nii
edasi. Nii paradoksaalne kui ka
see ei ole, on kitsad eelarved
mõnes mõttes head, nad panevad rohkem mõtlema linna- ja
valdadeülesele koostööle.

Erinevalt mõnest teisest maakonnast, on omavalitsuste koostöö sujunud meil asjalikult ja ilma suurte vastasseisudeta.
Pärast viimast haldusreformi
on olukord märgatavalt muutunud, sest esimest korda viimase
saja aasta jooksul pole Eestis
enam maavalitsusi.
Nüüd peavad endise maavalitsuse ülesandeid täitma omavalitsused üksi või koostöös teistega. See tähendab, et ülesandeid
tuleb juurde ja Viljandimaa neli omavalitsust peavad sellega
hakkama saama. Suurem töö
ootab ees neis valdkondades,
milles juba varem koostööd teh-

ti. Need on maakondlikud spordivõistlused, kultuuriüritused ja
-traditsioonid, transport ja
muud. Uuteks ülesanneteks,
mille omavalitsuste liit peab üle
võtma, on näiteks maakonna
välissuhted ja osa meditsiiniküsimusi.
Viljandimaa omavalitsuste hea
koostöö on ka sellepärast tähtis,
et aitab vältida olukorda, kus
keskvõimul võiks tekkida kiusatus jagada meie maakond teiste
maakondade vahel. Seda ei juhtu aga siis, kui Viljandimaa
omavalitsused tunnevad end
ühise maakonnana. Koostöö on
vajalik mitme suurema ja väik-

sema ehituse puhul, sest kasutavad ju omavalitsused üksteise
pakutavaid teenuseid. Näiteks
käivad Viljandi ümbruse valdade lapsed ka Viljandis koolis ja
lasteaias ning huvialaringides.
Et Viljandimaa omavalitsused
oleksid jätkusuutlikud ja suudaksid samal ajal pakkuda järjest paremaid teenuseid, tuleks
edaspidi luua omavalitsuste ühiseid ametikohti raamatupidamise, infotehnoloogia ja mõnes
muus valdkonnas. Kokkuvõttes
võib öelda, et omavalitsuste
koostöö on olnud asjalik ja stabiilne, kuid arenguruumi jätkub.

Koostöö oli enne haldus-territoriaalset reformi, mis jättis maakonda Viljandi linna kõrval Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi valla. See on nii nüüd, nelja omavalitsuse vahel, on ka tulevikus.
Arenguruumi on. Uus olukord
on kestnud kaheksa kuud. Maavalitsustelt tuli omavalitsustele
ning ühisele täitmisele palju uusi ülesandeid. Seadusandja lõi
alused ühisasutuste ja ühisametite moodustamiseks. Nendeni
jõutud pole. Koostöö olgu lai ja
teha tuleb inimestele olulisi asju.
Suurim kokkupuutekoht on
meil ikka Viljandi vallaga. Koos-

töökohti on mitu, osa neist
reaalsemad, perspektiivikad. Tasub mõelda, kas koostöö ja ühistöö võimalusi on IT-s, sotsiaalkaitses, ehituses ja planeerimises, samuti õiguskaitses. Hästi
on tööle läinud kinnisvara haldusamet, teised käivad vaatamas, kas saaks teha koostööd
valdadega. Tahet on vaja.
Viljandi linna ja valla ühises
töös tuleb lahendada veekeskuse-ujula rajamine. «Viljandi
veekeskus» on kurva tõsiasjana
naljahammastele lühim anekdoot. Lähiajal kuulutavad volikogud välja ujulateenuse riigihanke.

Linna vajadus on, et huvikoolides ja koolides käivate maalaste eest tasuksid nende koduomavalitsused ka niinimetatud karbikulud.
Perspektiivne on koostöö ühisprojektides. Uus on Viljandimaa
omavalistuste liidu tegevus, kõiki võimalusi kasutatud pole.
Siin reas on arenduskeskus, turismi infopunkt ja välissuhtlus.
Koostöös käib maakonna arengustrateegia uuendamine.
Hea ja tasuta ühistransport on
oluline ja vajalik avalik teenus.
Viljandimaa ühistranspordikeskuse korraldatuna ongi see suurim ühistöö valdkond.

Viljandi maakonnas on võimekad omavalitsused, kuid Viljandi
linna koostöö nendega käib üles
ja alla. Meie linn pole suutnud
seniajani olla piirkonna arengu
juhiks, kuigi maakonna keskusena võiks ta ju eestvedaja olla.
Ehk on see märk sellest, et Viljandi raekojas puudub selge arusaam, kuidas omavalitsused
saaksid kollektiivselt areneda.
Kui vaadata näiteks Mulgi valda, siis pole koostöö sellega kuigi tihe olnud.
Samas on vallajuht Peeter
Rahnel silma paistnud võimeka
vallavanemana, tänu kellele tek-

kis Lõuna-Viljandimaale maakonna parim ujula. Võiks öelda,
et tema on Keskerakonna kõige
tugevam poliitik meie maakonnas. Seda kahetsusväärsem on
tõsiasi, et Viljandi linnapea naeruvääristas Peeter Rahneli ettepanekut uuendada Mulgi valla
toel Jakobsoni kooli ujulat selliselt, et see rahuldaks Viljandi
linna kodanike ujumisvajadusi.
Kui endal pole midagi selget ette näidata, siis miks nimetada
hea naabri ettepanekut halvaks
naljaks?
Viljandi vallagagi on suhted
kahetised. Enne viimaseid koha-

likke valimisi ei jõudnud üheskoos loodud Veekeskuse aktsiaseltsi töö justkui mitte kuhugi
ning linna ja valla esindajate
seisukohad lahknesid pidevalt.
Siinjuures võin öelda, et paljudes küsimustes sain ma toona
nõustuda valla esindaja Hellar
Mutle seisukohtadega ja tundus,
et valla poolt kostis mõistuse
hääl. Ka uues nõukogu koosseisus on omajagu ebakõlasid olnud ning viimase info kohaselt
ei osale valla esindajad praegu
nõukogu töös. Kuigi produktiivseks ei saa sellist koostööd nimetada.

Minu hinnangul ei ole omavalitsuste vahelises koostöös märkimisväärseid muutusi toimunud,
kuna sisuliselt iga omavalitsus
ajab oma asja. Samas tuleb nentida, et Viljandi linna ja Viljandi
valla vahel võiks see koostöö ol-

la tunduvalt sisukam ja edukam,
kui vaadata aastaid kestnud tragikoomilist veekeskuse saagat.
Fakt on, et selline projekt peab
teenima laiemalt Viljandimaa
elanike huve ning see ei puuduta ainult Viljandi linna. Seetõt-

tu on hädavajalik, et Viljandi
vallaga oleks koostöö heatahtlik
ja tulemuslik ning siin on Viljandi linnal kohustus ka omalt
poolt rohkem pingutada.

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Ri

õpilasel esitada järgmised dokumendid: vormikohane avaldus; kõikide pereliikmete kolme eelneva kalendrikuu (1.
juuni kuni 31. august) eluasemekulude arved ja pangakontoväljavõtted;
kõrgkooli
tõend, kus kajastub õppevorm
ja kinnitus õppimise kohta
ning kooli kinnitatud viimase
semestri hinnetelehe koopia.
Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5A.

2018. aasta teises kvartalis
sündinud viljandlased
Andre Tints
Aron Toss
Artur Aasa
Bella Kinnas
Delis Ande Sööt
Eik Ra Liimets
Elli-Nora Miller
Emma-Marielle
Raska
Feliks Suigusaar
Gertrud Romann
Hanna Tilk
Hanna-Maria Soe
Hendrik Sihver
Heti Marta Taklaja
Hindrik Valmsen
Hugo Sõstra
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Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4761,
5368 2821 või e-postil gaide.
mikkor@viljandi.ee.

Linn pakub
tooltõstukit
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametil on võimalus parandada ühe sügava või raske
liikumispuudega inimese trepil liikumist tooltõstuki Acorn
abil. Nimetatud tooltõstuk on
sobiv paigaldamiseks sisetingimustes sirgele trepile ja see
liigub alumiiniumprofiilist tee

Foto

daval Viljandi linna koduleheküljel ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri
plats 5, 5A ja Linnu tänav 2.

Sotsiaalamet
ootab üliõpilaste
sotsiaalse
toetuse taotlusi
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 30. septembrini üliõpilaste sotsiaalse toetuse taotlusi. Toetust saavad
üliõpilased, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja
kelle pere kolme eelneva kuu
netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on
alla kahekordse toimetulekupiiri (esimesele pereliikmele
280 eurot, igale järgnevale
täisealisele liikmele 224 eurot
ja igale alaealisele liikmele
336 eurot) ning arvesse mineval õppeperioodil on keskmine hinne vähemalt hea.
Taotlust esitav üliõpilane
peab õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga
kõrgkooli statsionaarses õppes
(õppevorm peab kajastuma
ülikooli väljastatud tõendil).
Toetuse saamiseks tuleb üli-

Kuidas sujub teie arvates Viljandi linna ja teiste maakonna
omavalitsuste koostöö?
Pä

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab oktoobrikuu
jooksul sel aastal toimetulekutoetust taotlenud ja saanud
peredelt soovi korral avaldusi
üldharidus- ja kutsekoolides
õppivate laste koolitoetuse
saamiseks.
Avalduse blanketid on saa-

Viljandi Linnavolikogu

Jaak Madison,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma liige
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Elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris täpsena hoida
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed
elukohaandmed esitada
kõigil neil, kelle andmed on
praegu vaid omavalitsuse
täpsusega (puudub küla või
tänav, maja- või
korterinumber).

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha
andmeid uuendanud ja kelle
puhul eelmise korteri või maja
omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida. Selle
tulemusena on inimese elukoht
praegu linna või valla täpsusega.
«Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esime-

sel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele.
Andmete muutmist ei tasu jätta
viimasele hetkele, sest muidu
võib jaanuaris tabada halb üllatus, kui inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine või muu selline,»
ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.
Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirjaga. Kordusteavitus on plaanis
sügisel. Samast sihtgrupist ligi
kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine on
lihtne: seda saab teha paari minutiga veebilehel eesti.ee. Samuti võib selleks pöörduda ko-

Muusikapäev
täidab linna
muusikaga
1. oktoober on kõigile muusikasõpradele vapustav päev, sest
just siis toimub rahvusvaheline
muusikapäev, mille puhul Eesti
muusikanõukogu korraldab üle
saja tasuta kontserdi üle kogu
Eesti. Pika traditsiooniga muusikapäev nägi ilmavalgust 1975.
aastal ning idee üks päev muusikale pühendada käis välja
rahvusvahelise muusikanõukogu tollane president ja tuntud
viiuldaja Yehudi Menuhin.
Muusikapäeva programmi on

kaasatud mitmesuguste kogemuste pagasiga muusikuid alates noortest tegijatest kuni vilunud meistriteni välja. Peamiselt
paitavad kõrvu klassika-, pärimus- ja džässipalad. Lisaks toimuvad kontserdid, kus esinevad
EV100 kingitusega «Igal lapsel
oma pill» endale uue pilli saanud lapsed ja noored.
Kutsume kõiki 1. oktoobril Viljandisse muusikat kuulama ning
mõtisklema muusika mõjust igapäevaelus.

halikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Praegu kehtiva seaduse kohaselt on
inimesel kohustus oma elukoha
andmeid uuendada 30 päeva
jooksul alates uude elukohta
elama asumisest, uuest aastast
on see tähtaeg 14 päeva.
Viljandi maakonnas puudutab
muudatus 860 inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam
kui 38 000 inimest, kellest ligi
40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult
Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem
teadmine Eesti rahvastiku kohta.
Eesti plaanib 2020. aastal aset
leidva rahvaloenduse esimest
korda teha registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust

koos vanematega ootab õpetaja
Triinu Kannel.
Edaspidi hakkab eelkool toimuma igal kolmapäeval kella
13–14.45. Sellesse aega mahuvad neli 25-minutilist tegevust.

Viljandi kava
• Kell 11 esinevad Viljandi kutseõppekeskuses solist Marieta Mõttus-Asson, kitarril Henri Lohk ja Jürgen Järvpõld klaveril.
• Kell 16.30 esineb Viljandi muusikakoolis Age Juurikas klaveril.

Projektis «Igal lapsel oma pill»
osalenud laste ja noorte kontserdid
• Kell 9 astuvad Viljandi Paalalinna koolis üles Viljandi muusikakooli ja
Viljandi Paalalinna kooli õpilased.
• Kell 10 esinevad Viljandi gümnaasiumis Viljandi muusikakooli laulustuudio õpilased.
• Kell 12 astuvad Viljandi Kesklinna koolis üles Viljandi muusikakooli ja Viljandi Kesklinna kooli õpilased.
• Kell 13.30 võib Viljandi Jakobsoni koolis näha esinemas Viljandi muusikakooli ja Viljandi Jakobsoni kooli õpilasi.
Lisainfo: muusikapäev.ee

Avaldused eelkoolis osalemiseks palutakse saata hiljemalt
24. septembriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile
mari.kase@vjk.vil.ee.

Täiendavat infot on võimalik
saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt
telefonil 435 4764 või maie.joala@viljandi.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Perekonnaseisuametniku töö on abielude, abielulahutuste, sündide ja isaduse omaksvõtu registreerimine ning nende toimingute
kohta dokumentide väljastamine.
Kui dokument on kaduma läinud või on seda vaja välisriigis esitada, väljastan korduvaid perekonnasündmuse tõendeid eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles, samuti välisriigis abiellumiseks abieluvõimetõendeid.
Osa minu tööst on rahvatikuregistrisse andmete ja dokumentide
(perekonnasündmuste ja eestkostega seotud kohtulahendid, välisriigis väljastatud perekonnaseisudokumendid) sisestamine. Vajadusel parandan ja korrastan varem rahvastikuregistrisse kantud dokumente, samuti nõustan inimesi perekonnaseisutoimingute tegemisel ning dokumentide ja andmete saamisel.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses töötan alates käesoleva aasta 2. jaanuarist.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

AILI ÖNGO,

perekonnaseisuametnik

Uuel hooajal alustab «Loodus meisterdamises», kus
meisterdamisel kasutatakse
looduslikke ja taaskasutatavaid materjale. Esimene
kohtumine toimub kolmapäeval, 26. septembril kella
16–17 laste- ja noortekirjan-

duse saalis. Juhendab Signe
Valdmäe.
Teisipäevadel 18. septembril
ja 2. oktoobril kella 17–18 tegutseb laste- ja noortekirjanduse saalis meisterdamisklubi. Loeme raamatut ja meisterdame. Tule ja meisterda!

«Parim hoidis 2018»
Viljandi kutseõppekeskus
korraldab konkursi «Parim
hoidis 2018». Maitsta ja hääletada saab neljapäeval, 20.

septembril Viljandi kutseõppekeskuse teabetoa juures ja
21.–22. septembril Viljandi
linnaraamatukogu 2. saalis.

Sirje Kiini raamatu
«Pühendused» esitlus
Reedel, 21. septembril kell
17.15 on raamatukogu Ameerika teabepunktis Sirje Kiini
raamatu «Pühendused» esitlus. Raamat on ilmunud raa-

matusarjas «Mälestusi kirjanikest» kirjastuselt Hea Lugu.
Esitlusel on võimalik osta raamatut hinnaga 14 eurot.
Kõik huvilised on oodatud!

Külas on lastekirjanik Kairi Look

Lapsi oodatakse eelkooli
Oktoobris alustab Jakobsoni
koolis tööd eelkooli rühm 2019.
aastal kooli minevatele kodustele lastele. Kogunemine on 3.
oktoobril kell 13 Jakobsoni kooli ruumis number 161. Lapsi

saadakse andmed registripõhise
loenduse tegemisel ja oluline on
lähtuda võimalikult täpsetest
andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele
endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt
teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks
vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud
aadressil. Ja mis samuti tähtis:
kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud
tegelikku elukohta ja kohalik
omavalitsus saab talle selle eest
pakkuda paremaid teenuseid,
korras teid ja ilusat ümbruskonda ning kooli- ja lasteaiakohti
lastele.

Meisterdamisklubid

Viljandis on minu kodu. Siin korraldatakse palju mitmesuguseid
kultuuri- ja spordiüritusi, linnas on teater ja lossimäed. Mulle meeldib, et Viljandis on palju rohelust, siin on turvaline, rahulik ja kodune.

Neljapäeval, 27. septembril
kell 12.30 on raamatukogus
linnagaleriis külas tunnustatud eesti lastekirjanik Kairi
Look. 1983. aastal Tallinnas
sündinud Kairi Look elab

Amsterdamis ja töötab akadeemilises kirjastuses arstiteaduslike ajakirjade ja raamatute kirjastajana. Lisaks
raamatutele ilmub tema lastelugusid ka ajakirjas Täheke.

Pisipõnni pooltund
Neljapäeval 4. oktoobril kell
11 alustab 3. saali videoruumis uut hooaega pisipõnni
pooltund. Oodatud on
2–3-aastased mudilased ja
nende vanemad. Koos lastega mängime, laulame, joonistame ning mõnikord tee-

me midagi oma kätega. Teeme tutvust erikujuliste väikelasteraamatutega ning
muidugi loeme neid.
Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Viljandi koduloouurijate
konverents
6. oktoobril toimub Viljandi
linnaraamatukogus linnagaleriis algusega kell 11 Eesti
genealoogia seltsi Viljandi
osakonna 25. sünnipäeva
konverents, kus peaettekand-

ja on Tartu ülikooli professor
Aadu Must. Kuulata saab veel
ettekandeid esimese öö õigusest, Pauluse kirikust ja
muust. Lisaks esitleb Heiki
Raudla uut Sakala Kalendrit.

Uut hooaega alustavad
viktoriinisarjad
«Kultuurikonksuke» on viktoriin 2.–4. klassi õpilastele,
mis kutsub lugema ajakirju
Hea Laps, Täheke ja Minu
Maailm. Iga kuu 15. kuupäevaks (septembrist maini) esitatakse ajakirjade sisu kohta
küsimused, mis avaldatakse
raamatukogu kodulehel ning
raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali teadetetahvlil.
«5L» on viktoriin 5.–7. klassi õpilastele, mis kutsub lugema ajakirju Eesti Loodus
ja Minu Maailm ning vaatama-kuulama Eesti rahvus-

ringhäälingu loodus- ja keskkonnateemalist
saadet
«Osoon».
«Kultuurilaine» on viktoriin
täiskasvanutele. Viljandi
maakonna raamatukogude
ühisprojektina korraldatav
viktoriin on mõeldud kõigile
Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti
Loodus.
Rohkem infot viktoriinide
kohta leiab raamatukogu kodulehelt www.raamatukogu.
viljandi.ee.

«Mälutreening 50+»
Alates 3. oktoobrist on kolmapäeviti kella 10.30–13 Viljandi linnaraamatukogu
loenguruumis koolitus «Mälutreening 50+», koolitaja
mälutreener Pille Rekker.
Koolituse läbinu tunneb ennast paremini ja teab, kuidas
hoida oma aju töökorras ning
kasutada eri mälutehnikaid.

Kursuse sihtrühm on 50–
70 aasta vanused koolitustest eemal olnud majanduslikult mitteaktiivsed inimesed (töötud, kodused, pensionärid). Rohkem infot
leiab www.elvakoolitus.ee.
Info ja registreerimine:
eeva.kumberg@gmail.com
või tel 525 1852.
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Kultuuri- ja spordisündmused
SEPTEMBER
E 17

09.00

T 18
K 19

15.00
16.00
19.00

R 21

10.00
17.15
19.00
19.30

L 22

10.00
10.00
13.00

P 23

17.00
10.00

T 25

11.00
12.00
15.00
15.00
19.00
19.00

K 26
N 27

12.00
16.00
12.30

Tenniseturniir «Airok Viljandi Open», U16
Tenniseväljakud
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC ja
Aruküla/Audentes Viljandi spordihoone
«Parim hoidis 2018» degusteerimine ja hindamine
Viljandi linnaraamatukogu
Sirje Kiini raamatu «Pühendused» esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
«Tantsumaja». Silver Sepp, Karoliina Kreintaal ja
teised Pärimusmuusika ait
Viljandi–Porvoo sõpruskohtumine lauatennises
Viljandi spordihoone
Sakala GP / ELTL lauatennise grand prix Viljandi
spordihoone
«Parim hoidis 2018» degusteerimine ja hindamine
Viljandi linnaraamatukogu
Jalgpalli Premium liiga: Viljandi JK Tulevik vs. Tartu
JK Tammeka Viljandi linnastaadion
«Naine merelt» (reserveeritud) Ugala teater
LTK Sakala XXXV lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
Viljandi jalgratta sügiskross Uueveski org
Firmade jalgpallliturniir Kunstmuruväljak
Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
«Emadepäev» Ugala teater
«MuusikaSündmus»: Ansambel X4 Pärimusmuusika
ait
Metsaklubi Sakala keskus
«Loodus meisterdamises» Viljandi linnaraamatukogu
Külas eesti lastekirjanik Kairi Look Viljandi
linnaraamatukogu

R 28

19.00
17.30
19.00

L 29

19.00
12.00
12.00

P 30

17.00
11.00
12.00
12.00
16.00
17.00

«Orpheus allilmas» Ugala teater
Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused, U14
Kunstmuruväljak
Eesti käsipalli meistrivõistlused, I liiga Viljandi
spordihoone
«Mäng on alanud» Ugala teater
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, III liiga
Kunstmuruväljak
Viljandi SVK lahtised kergejõustiku
meistrivõistlused Viljandi linnastaadion
«Emadepäev» Ugala teater
Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused, U12
Kunstmuruväljak
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Lastehommik Seasaare teater
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga Viljandi
linnastaadion

19.00
L 06

11.00
13.00
14.00
17.00
17.00
P 07
E 08

T 09

OKTOOBER
E 01

12.00
19.00

T 02

11.00
15.00
16.00
19.00

K 03

10.30
19.00

N 04

11.00
11.00
19.00
19.00

R 05

Viljandimaa eakate liikumise päev Viljandi
linnastaadion
«Hedda Gabler» (Vanemuise teatri külalisetendus)
Ugala teater
«Karuott tahab magada» Viljandi nukuteater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«MuusikaSündmus»: Quator Machaut Viljandi
baptistikirik
Mälutreening50+ Viljandi linnaraamatukogu
«VolkStuudio»: «Hollandi pulm» Pärimusmuusika
ait
«Karuott tahab magada» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Luuletunnid Seasaare teater
«Mäng on alanud» Ugala teater

10.00

K 10

12.00
12.00
19.00
19.00
11.00
15.00
19.00
19.00
20.00
13.00
19.00
19.00
20.00

XVI pärimusmuusika lõikuspidu Pärimusmuusika
ait
Viljandimaa 2018. aasta petangi meistrivõistlused
Petangiväljak
Eesti genealoogia seltsi Viljandi osakonna 25 aasta
juubeli konverents Viljandi linnaraamatukogu
Jalgpalli Premium liiga: JK Tulevik vs. FC
Kuressaare Viljandi linnastaadion
«Naine merelt» (reserveeritud) Ugala teater
«Tähtede seis» Ugala teater
Huumoriõhtu «Ükskord juhtus nii ...» (viimaseid
kordi) Seasaare teater
«Karuott tahab magada» Viljandi nukuteater
«Põrsas Desmond ja sookolli lõks» Ugala teater
«Lendas üle käopesa» Ugala teater
«Tähtede seis» Ugala teater
«Nif Nuf Nafi lugu» Viljandi nukuteater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
«Elav laip» Ugala teater
«MuusikaSündmus»: Kalle Pilli Quintet
Pärimusmuusika ait
Miljardite sügistuur Viljandi Lennukitehas
«NutiAkadeemia» Viljandi linnaraamatukogu
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
«Armastus ja tuvid» / «Любовь и голуби» Sakala
keskus
«Viljandi kitarrifestival 2018»: Heini Vaikmaa 60 ja
Mahavok Pärimusmuusika ait

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Esmaspäeviti kella 10–15 (avatud külalistele perioodikasaal 1.
korrusel ja avalik internetipunkt)
Teisipäevast reedeni kella 10–18 (avatud kõik saalid)
Laupäeviti kella 10–15 (avatud kõik saalid)
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud (sisetööpäev).

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

7. oktoobrini on avatud Luciana
Mariano naivistlik-feministlike
maalide näitus. Brasiilias, São
Paulos sündinud naivistlik maalija Luciana Mariano (sündinud
1971. aastal) pärineb Itaalia ja
Portugali immigrantide perekonnast, kus on kolm põlvkonda iseõppinud kunstnikke. Kuigi tema
vanaema, ema ja onu tegelesid
kunstiga, ei võtnud varakult
maalima hakanud Luciana kunstitegemist tõsiselt, hävitades
tööd tavaliselt pärast valmimist.
Viimased kümme aastat on olnud intensiivsed, tema näitused
on olnud Brasiilias, Tšiilis,
USA-s, Prantsusmaal, Taanis,
Soomes, Inglismaal, Saksamaal
ja Poolas.
Kunstnik on otsustanud oma
karjääris pausi teha ja Kondase
keskuse näitus jääbki praegu viimaseks. Esitlusele tulevad kõik
uued maalid, mis räägivad naise rollist tänapäeva maailmas,
naiste tugevusest ja väljakutsetest ühiskonnas.
19. septembril avatakse Aivar
Juhansoni näitus «Nägemus-nägumus». Eesti Ekspressile 24
aastat persoonipilte teinud
graafik Aivar Juhanson näitab
valikut oma portreeloomingust.
Teine osa näitusest on Madis
Jürgeni ja Aivar Juhansoni suvise ühest Eesti otsast teise ratsutamise reisipäevik.

19. septembrist näeb Kondase keskuses Aivar Juhansoni persoonipiltide näitust «Nägemus-nägemus».

10. oktoobril avatakse Iisraeli
kunstniku Irena Aizeni tööde
näitus. Enamiku Irena Aizeni
õlimaalide peategelaseks on inimeseks riietatud tüse, kummastava näoga jänes. Autor on ammutanud inspiratsiooni Albrecht
Düreri loomingust ning avastas,
et eri mütoloogiates on jänest
seostatud inimestele omaste tugevuste ja nõrkustega. Teoste
kompositsioonis mängivad tähtsat rolli püramiidina üksteise otsa asetatud elemendid, mis rõ-

hutavad inimeses püüdu harmoonia järele ning on omavahel
mõtteliselt seotud.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
29. septembrini on avatud Viljandi huvikooli kunstiringi õpilastööde näitus «Rõõm loomingust». Viljandi huvikooli kunstiringi aastanäitusel on taas vaadata rohkelt värve, jooni, kujusid ja kompositsiooni. Näitusele
tulevad tööd on igaüks oma looja nägu. Kutsume vaatajaid uudistama, kuidas see eriilmelisus
lõpuks kokku kõlab.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
28. septembrini on avatud pealkirjata ja autorita näitus. Välja
pandud joonistused ja maalid
ootavad uut omanikku. Tööde
autor soovib jääda anonüümseks
ja ta loodab, et tema loomingusse suhtutakse hinnanguteta.
1. oktoobril avatakse Ülle Linnuste maalinäitus «Jalutuskäik
vanades parkides». Kunstnik
toob Viljandi publiku ette valiku viimastel aastatel loodud akvarellmaale. Kõnekas pealkiri
lubab näituselt kosutavat silmailu.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

30. septembrini on trepihallis
avatud Viljandi gümnaasiumi
noorte näitus «Meil on kiire».
Näitusel on visandeid ja joonistusi, mis on valminud maalilaagrites, aga ka pilte, mille on
õpilased ateljeekursusel teinud.
Need on interjööri ja ka eksterjööri jäädvustused. Tehnikatest
on kasutatud pliiatsijoonistust,
süsi, sangviini jms.
Samal ajal on trepihalli vitriinides vaadata gümnaasiumi
noorte keraamikakursusel tehtud esemed.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

1. oktoobril avatakse trepihallis
Viljandi kunstikooli näitus «Vaata, ma joonistasin pildi». Kunstikooli sügisene näitus on palavalt armastatud õpetaja Kaja
Lepla kunstiringi õpilastelt, kes
käivad koos Viljandi Paalalinna
koolis. Nüüd, kui koolimajas
käib suur remont ning senine
kunstiklass saab minevikuks, on
paras aeg ühiselt vaadata, missuguseid ideid sai selles ruumis
koos käies lennutatud ning milliseid pilte joonistatud.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Külastuseks tuleb ette helistada
telefonil 5367 7566.
www.thegalerii.com

