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Tänavuse Viljandi linna jõulukaardi on kujundanud kunstnik Kristi Kangilaski. Kaardil on kujutatud talvist J. Laidoneri platsi, mille ääres on tuledesäras hooned, nende seas suvel valminud Park Hotell Viljandi.

Järgmise aasta linnaeelarve on 33,47 miljonit eurot
Viljandi Linnavolikogu asub sel nädalal arutama linna 2019.
aasta eelarve üle. Linnavalitsuse koostatud eelarve eelnõu
panustab enim haridusse ja kultuuri.

Võrreldes 2018. aastaga kasvab eelarve maht ligi 1,5 miljoni euro
võrra. Eelarve on planeeritud tasakaalus.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul on eelarve tulevikku vaatav ja eri-
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list rõhku pannakase laste ja noortega seotud tegevustele. «Kuhu
siis veel investeerida, kui mitte meie tulevikku. Lapsed ja noored
on linnale väga olulised.
Jätkame Paalalinna kooli rekonstrueerimisega, lahti läheb Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone kapitaalremont ja alustatakse koolistaadionite remondiga,» loetles Timpson eelarve olulisemaid rõhuasetusi.
Samuti on plaanis miljoni euro eest korda teha Pärnu maantee
kuni linna piirini ja jätkata Järveotsa elamukvartali arendusega.
Erinevaid toetusi spordi-, kultuuri, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas on linnal plaanis anda 2,06 miljoni euro eest.
Haridusele kulub linnaeelarvest üle poole ehk 56 protsenti, järgnevad vaba aeg, kultuur ja religioon 14, sotsiaalne kaitse ja üldised valitsussektori teenused mõlemad üheksa protsendiga.

Olulisemad investeeringud 2019. aastal
Haridus
56%

• Paalalinna kooli hoone rekonstrueerimine – 2 356 392 eurot
• Viljandi lasteaia Krõllipesa Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine – 1 750 000 eurot
• Järveotsa arendusalale tänavate ja tehnovõrkude ehitamine –
1 000 000 eurot
• Pärnu maantee rekonstrueerimine – 1 000 000 eurot
• Tänavate rekonstrueerimine – 250 000 eurot
• Paalalinna kooli staadioni renoveerimine – 200 000 eurot
• Investeeringute reserv – 150 000 eurot
• Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt – 30 000
eurot

• Teede investeeringud, Järveotsa bussipeatus ja kõnnitee –
70 000 eurot
• Viljandi spordikeskuse Paala viilhalli põrandakatte remont –
69 000 eurot
• Viljandi spordikeskuse spordihoone suure saali valgustuse rekonstrueerimine – 25 000 eurot
• Viljandi raekoja tornikella mehhanismide uuendamine – 7500
eurot

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 636
• Sünnid novembris: 11
• Registreeritud töötuid: 251
• Töötusprotsent: 3,6*
• Vabad töökohad: 109*
• Keskmine palk: 1093*

* 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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Meie linna tuntud kaubamärgid
tegid nagu ikka iga-aastaseid ja
hinnatud kvaliteetüritusi, ka
kaugemale kajavaid ja seetõttu
ma neid ei loetleks. Nimetan pigem linna arengu seisukohast
märgilisi edasiminekuid.
Esiteks Viljandi «raketiteadusraketitööstus» Cleveron, mis on
saavutamas läbimurret ja paistab, et väga edukat. Lisaks olemasolevatele lepingutele maailma kaubandushiidudega on ta
loomas uusi innovaatilisi tooteid ja tundub, et püssirohtu
neil meestel seal on veelgi varuks. Maailma mastaabis nii väi-

keses linnas nagu Viljandi asuv
tipptehnoloogiat arendav ja tootev ettevõte on tõesti linna au ja
uhkus.
Oluline areng on toimunud ka
avalikus sektoris, linnamajanduse vallas. 2. jaanuaril alustas
tööd Viljandi linnavalitsuse kinnisvara amet, mis tagab linna
haldusalas oleva kinnisvara parendamise ja säilimise. Me ei
ole nii rikkad, et lasta oma varal vaikselt laguneda.
Nimetan märgilisena ära veel
Viljandi Park Hotelli rajamise,
samuti arengud seoses plaanitava veekeskusega – need näita-

vad väljastpoolt tulijate investeerimistahet ja -julgust. Järelikult me väärime seda Eesti ilusaima linnana ja parima elukeskkonnana.
Järveotsa elamurajooni arenduse alustus on samuti märgiline, see peaks leevendama eramukruntide põuda, iseasi kas
põuda muidugi on, ning tooma
tublisid maksumaksjaid lisaks.
Viimasena nimetaksin lähedasema ja kompaktsema haigla
planeerimist kesklinna, praeguse tervisekeskusega samasse
kvartalisse, mis samuti on meile tulevikus oluline.

Aasta 2018 on olnud Viljandi
linnale minu meelest väga edukas, julgeksin isegi öelda, et viimase nelja aasta lõikes kõige
edukam. Loomulikult on olnud
üheks tõukavaks jõuks üleüldine majanduskasv, mis loob
suurte investeeringute jaoks sobiva keskkonna, kuid lõppude
lõpuks on iga projekti taga kindlad inimesed ning meeskonnad,
kes on otsustanud asja ette võtta ja seda ajada – kiitus ja tänu
neile nii minu kui linnakodanike poolt!
Kõige olulisemaks sündmuseks pean mina kindlasti Park

Hotell Viljandi avamist, mille renoveerimist alustati alles paar
aastat tagasi. Pikalt seisnud väärikas hoone ja selle ümbrus said
imetlusväärse välimuse ja uue
hingamise.
Teiseks paneksin tenniseväljakute ja -maja renoveerimise järve ääres. Mõlemad projektid on
väga suured erakapitali teened.
Äsja jõudsid lõpule Männimäe
lasteaia renoveerimistööd –
suur samm laste heaolu parandamise suunas. Lisaks mainiks
Pärnu maantee ümbruse ja sõiduteede korrastamist, mida finantseeris ka Euroopa Regio-

naalarengu Fond. Erasektorist
tõstaksin veel esile pakirobotite
valmistaja Cleveroni uue tootmis- ja arendushoone avamise.
Pooleli olevate projektide
arengutest tooksin välja Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse
arhitektuurikonkursi korraldamise ning linna ja valla ühishanke algatamise ujumisteenuse ostmiseks. Mõlemad on Viljandi mõistes ülimalt olulised
projektid, mis kujundavad meie
elu veel mitmel järgmisel kümnendil. Isiklikult hoian pöialt
ning loodetavasti on järgmisel
aastal oodata häid uudiseid.

Kohe-kohe lõpeb huvitav ja sisukas aasta, millesse mahtus
palju tegevusi ja investeeringuid. Ees aga ootab veelgi toimekam uus.
Koos tähistasime linna 735.
sünnipäeva. Aasta tõi tasuta
maakondliku ühistranspordi
ning pikalt oodatud märgilised
arendused. Täielikult uuenesid
Pärnu maantee ja Kantremaa
tööstusala teed ja taristu. Riigi
lisamiljoni toel lõpetame Pärnu
maantee tänapäevastamise. Samuti jätkus mõningane teiste tänavate ja kõnniteejuppide rekonstrueerimine, kuid raha on
siiski karjuvalt ebapiisavalt. Vajame riiklikku programmi põhi-

magistraalide kordategemiseks.
Jätkuvat hoolt nõuavad ülekäigurajad, liiklusohutus, kergliiklusteed.
«Ajaloolise» suurprojekti,
Paalalinna kooli hoone rekonstrueerimise lõpp jääb uude aastasse. Soojustatud ja energiatõhusamaks sai Männimäe lasteaed. Ajalooline on Park Hotelli
avamine meie puhkuselinnas.
Tänavavalgustuse projekt pani
linna sõna otseses mõttes särama. Märgiline on Järveotsa elamurajooni arenduse algus, esimeste kinnistute hoonestusõiguste müük käib.
Viljandi on tuntud ja tunnustatud kultuuri- ja spordilinn.

Toimusid festivalid, rahvaspordiüritused, 26. folk, 89. suurjooks ümber Viljandi järve. Erainitsiatiivi ja linna toel said uue
kuue järveäärsed tenniseväljakud. Tuge väärib Paalalinna heiteväljak.
Tunnustan Viljandi Tuleviku
jalgpallimeeskonna väärikat
seitsmendat kohta. Tänu laulva
revolutsiooni kivis ja raamatus
jäädvustajatele! Rõõm on kogukondade tugevnemisest. Toetame häid algatusi.
Imeküllast ja rahulikku jõuluaega!
Head ja positiivset uut, kollase maasea aastat!

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistamine andis värvi ka Viljandi linna tegemistele. Kiidan
kõiki Viljandi linna kultuurikollektiive ja vabaühendusi, kes
sellele oma panuse on andnud.
Olen endiselt seda meelt, et
meie vabakond on Eesti üks
agaramaid.
Mul on hea meel selle üle, et
Viljandi Paalalinna kool on re-

mondis ning loodetavasti saab
sealne koolipere endale väärilised ruumid õigel ajal kätte. Tundes sealseid pedagooge, olen
ma veendunud, et ka asenduspindadel suudavad nad teha
suurepärast tööd ja pakkuda
meie noortele head ja õnnelikku koolikeskkonda.
Veidi murelikuks teeb mind
see, et veekeskuse saaga veel

jätkub. Loodame, et veekeskuse
hange aitab meil lahendusele
lähemale jõuda, aga aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus ümber toimunud trall jääb aastat kahtlemata varjutama.
Kokkuvõtvalt ütleksin, et mul
on hea meel olla viljandlane.
Siinsed inimesed on põhjus, miks
ma pean seda paika oma koduks.
Ilusat aasta lõppu kõigile.
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dade Mesimumm ja Midrimaa
liitmisel. Nimeettepanekuid
saab esitada elektrooniliselt 7.
jaanuarini linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile aadressil maie.joala@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja nimekonkursi 1. septembril 2019. aastal tööd
alustavale ühendatud lasteaiale.
Uus lasteaed luuakse lasteae-
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otsib nime
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Lisavõimalusena saab samal
lehel ettepaneku esitamise
vormi oma arvutisse laadida.
Arvutis täidetud vorm tuleb
digitaalselt allkirjastada ja
saata aadressil viljandi@viljandi.ee.
Vormi võib ka välja printida
ning toimetada käsitsi täidetuna ja allkirjastatuna Viljandi linnavalitsuse kantseleisse
aadressil Linnu 2, 71020, Viljandi. Vastavad vormid on ka
kohapeal olemas.
Aastapreemiate saajad kinnitab Viljandi linnavolikogu
31. jaanuaril toimuval istungil.
Preemiad antakse laureaatidele üle Eesti Vabariigi 101.
aastapäeva pidulikul kontsertaktusel Ugala teatris 24.
veebruaril.
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Tiit Jürmann,

Linnavalitsus
ootab
aastapreemiate
kandidaate
Kuni 31. detsembrini saab
esitada ettepanekuid Viljandi
linna preemiate määramiseks.
Preemiad antakse välja
üheksas kategoorias: elutöö
preemia, aastapreemia (aasta tegu), kuni kaks kultuuripreemiat, spordipreemia,
noore sportlase preemia,
teatripreemia, aasta noore
preemia, aasta laste- ja noortesõbralik ettevõte ning kuni
kaks ettevõtluse edendaja
preemiat.
Ettepanekuid saab esitada ja
kõigi statuutidega tutvuda
aadressil www.viljandi.ee/
tunnustused.
Ettepaneku vormi linna kodulehel täitmiseks on vajalik
ID-kaardi või mobiil-ID kasutamine.
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Lähemalt:
registripidaja-perekonnaseisuametnik Tiina Põder,
telefon 435 4748,
e-post tiina.poder@viljandi.
ee.
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hi 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, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
Elukohateate esitamiseks
saab valida endale sobiva viisi. Seda saab teha Viljandi linnavalitsuses kohapeal aadressil Linnu tänav 2, Viljandi. Samuti võib elukohateate saata
linnavalitsusele posti teel, lisades koopia isikut tõendava
dokumendi isikuandmetega
leheküljest. Teate saab saata
ka digitaalse allkirjaga e-posti teel või kasutada rahvastikuregistri e-teenust aadressil
eesti.ee.

Millised olid olulisemad sündmused ja arengud Viljandi linnas
2018. aastal?
äs

Viljandi linnas on ligi 500 inimest, kelle elukoha aadress
on märgitud omavalitsuse
täpsusega ehk neil puudub
rahvastikuregistris täpne aadress.
Uuest aastast jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena võivad need inimesed ilma jääda
omavalitsuse pakutavatest
teenustest nagu lasteaiakoht,
sotsiaaltoetused ja sünnitoetus, aga ka võimalusest juhiluba taotleda ja valimistel osaleda.
Rahvastikuregistris jäävad
tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist ei ole oma elukoha andmeid uuendanud, samuti inimesed, kelle on eelmise eluruumi omanik välja registreerinud.
Tegelike elukohaandmete
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 vä-

Viljandi Linnavolikogu
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Ligi 500 viljandlast
peavad
elukohaandmed
üle vaatama

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikutelt lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.
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Lugemiskoer Freddy
Lugemiskoerte projekt on
maailmas populaarne formaat, milles raamatukogus
lugemist harjutada soovija
loeb 15 minuti jooksul raamatut koerale. Eesmärk on
luua pingevaba keskkond
ning pakkuda lugejale eduelamus või lugemisega seonduv hea emotsioon. Ettelugemises osalevad väljaõppe
saanud koer ja koerajuht.
Tiime valib, koolitab ning
igapäevast tööd koordineerib Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing. Viljandis
ootab ettelugejaid teraapiakoer Freddy. Freddy on viieaastane Cavalier King Charlesi spanjel.
Ta ootab saba liputades
lapsi, kes tahaksid paremini
lugema õppida. Ta kuulab

kõiki lapsi ja talle meeldivad
nii lühikesed kui pikad lood.
Freddyle ei ole üldse tähtis,
kas lugemine on lapsel päris
käpas või mitte.
Oluline on vaid, et lastele
tema seltskond meeldiks ja
lapsed lugemist harjutada
tahaksid. Igal kokkusaamisel
on Freddy nõus kuulama
nelja last. Igal lugejal on ettelugemiseks aega 15 minutit.
Registreeruda saab laste- ja
noortekirjanduse saalis, telefonidel 433 8665 ja
433 8666 või e-posti aadressil laste@raamatukogu.viljandi.ee.
Freddy on raamatukogus
19. detsembril kell 17.30,
5. jaanuaril kell 11 ja 6. jaanuaril kell 17.30.

Allikas: Viljandi Linnavalitsus

Pisipõnni pooltund

Detailplaneeringu eskiisil on kujutatud maksimaalne lubatud hoonestusmaht. See pole hoonete projekt.

Linnavalitsuses valmib kaubamaja
kvartali detailplaneering
Linnavalitsus plaanib
jaanuaris vastu võtta ja
avalikult välja panna kvartali
140 detailplaneeringu, mis
hõlmab kaubamaja ja selle
parklat, pangahoonet,
spordihoonet ja tennisehalli,
Vaksali tänav 2a alajaama ja
Tallinna tänav 1
hoonestamata kinnistut.

Planeering algatati mullu kevadel seoses veekeskuse kavandamisega. Olgugi, et need plaanid
on tänaseks muutunud, on linna peaarhitekti Olav Remmelkoore sõnul vaja kvartali maakasutust korrastada. «Detailplaneeringuga kavandatud hoonestamise võimalused ja määratud
tingimused lähtuvad algatamisel püstitatud eesmärkidest,» ütles peaarhitekt.
Ta rääkis, et kaubamaja kinnistu hooviosa on aastakümneid
olnud ühiskasutuses ja piireteta
ning linnaelanikud on harjunud
seda kasutama parkimisalana.
«Seetõttu võib olla tekkinud

mulje, et maa-ala on avalikus
kasutuses ja linna omandis,» ütles Remmelkoor.
Uus planeering näeb ette parkimisvõimaluse jätkumise ja
parkla osalise omandamise linnale. Kaubamaja kinnistu jagamise tulemusena on planeeritud
avaliku parkla rajamine krundi
Kaalu tänava poolses osas.
«Parkla vajadus tuleneb asjaolust, et planeeringuala on
kesklinna ja vanalinna piirialaks, kus kesklinna tihenemisel
ja kergliikluse arendamisel on
võimalik luua autoga liikumise
ja jalgsi liikumise üleminekukoht,» selgitas Remmelkoor.
Planeeritud lahendus lähtub linna ja Tallinna tänav 3 kinnistu
omaniku vahelisest eellepingust
kinnistute vahetamiseks. Parkla
krundi juurdepääsuteed on planeeritud Tallinna tänavalt ja
Kaalu tänavalt.
Tallinna tänav 3 kinnistu hooviosas on olemasoleva kaubamaja laiendusena planeeritud
uus ärihoone. Peaarhitekt Olav

Remmelkoore sõnul on uue
hoonestuse kavandamisel põhimõtteks säilitada vana ja esindusliku hoonestuse domineerimine, hoides avatuna ajaloolistele hoonetele ja hooneosadele
suunatud väärtuslikud vaatesuunad. Hoonete rütmi, liigenduse ja detailide mastaabi kavandamisel tuleb arvestada vanalinna väärtustega.
Tallinna ja Vaksali tänava nurgale planeeritud uus hoonemaht järgib tänavate väljakujunenud ehitusjooni ja hoonestussuunda. Vaksali tänaval on uus
hoone planeeritud uue spordihoone joonel, mis võimaldab
ajaloolisel vanal spordihoonel
nüüdisaegsete majade kõrval
silma paista. Spordihoonete
põhjaküljele on planeeritud võimalusena uus hoonemaht.
Laienduse ehitamisega on võimalik siduda olemasolevad hoonete tagafassaadid esinduslikumate fassaadidega tervikuks.
Peaarhitekti sõnul peab ehitusprojektini jõudes arvestama

võrdselt erinevate kasutajagruppiga nagu jalakäijad, kergliiklejad ja sõidukijuhid. «Linnaruum
peab olema inimmõõtmeline ja
multifunktsionaalne, pakkuma
võimalusi aktiivseks liikumiseks, puhkamiseks ja soosima
sotsiaalset suhtlust. Neid tegevusi soodustavad linnaruumis
erinevad väikevormid, näiteks
istumiskohad, konteinerhaljastus ja kunstiteosed,» rääkis
Remmelkoor.
Kvartali 140 detailplaneering
arvestab ehitusprojektide lahendusi, mis koostati 2016. aastal
Kaalu ja Turu tänava ning Tallinna tänava avaliku ruumi
arendamiseks ning 2017. aastal
Vaksali tänava, Vabaduse platsi
ja kesklinna avaliku ruumi arendamiseks.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek arvamuste saamiseks on kavandatud
2019. aasta jaanuarisse. Seni on
planeeringuga võimalik tutvuda
linnavalitsuse arhitektuuriametis J. Laidoneri plats 5.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisuks on lastega perede nõustamine laste kasvatamisel
tekkinud probleemide lahendamiseks ja raskuste edaspidiseks vältimiseks, laste heaolu ja turvalisuse jälgimine, abi vajavate perede
seostamine neile vajalike sotsiaalteenuste ja -toetustega ning abistamine asjaajamisel ametiasutustes. Minu töö tulemusena paraneb
abi vajavate laste heaolu.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olen linnavalitsuses töötanud alates 2017. aasta veebruarikuust.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

KATREEN KASELA,

sotsiaaltöötaja

Viljandi linn paikneb imepärase looduse keskel. Siin on võimalik
nautida palju looduskauneid kohti. Mulle meeldib siinne õdus õhkkond hubaste kohvikute ja ajaloolise vanalinnaga. Linnas on väga
head võimalused tervisespordi harrastamiseks värskes õhus – terviserajad pakuvad võimalust tegeleda rattasõidu, jooksu, käimise
ja muude harrastusspordialadega. Viljandi on laste- ja noortesõbralik linn, kus igal lapsel on mitmekesised võimalused huvitegevuseks.

Pooltund on mõeldud
2–3-aastastele mudilastele ja
nende vanematele. Koos lastega mängime, laulame, joonistame ning mõnikord teeme midagi oma kätega. Veel
teeme tutvust erikujuliste
väikelasteraamatutega ning

muidugi loeme neid. Detsembris saame kokku 20.
kuupäeval kell 11 laste- ja
noortekirjanduse saali videoruumis (3. saal).
Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Mudilase tund
Tund pakub 3–5-aastastele
lastele hubast tundi raamatute, mängude, meisterdamise ja muusikaga. Mudilase tund on välja kasvanud
pisipõnnipooltunnist – põnnidest on kasvanud mudilased, kellel jätkub huvi raa-

matukogu tegemiste vastu.
Kohtume neljapäeval, 27.
detsembril kell 17 raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali videoruumis. Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea
Taalimäe.

Koolivaheaeg raamatukogus
Ootame lapsi koolivaheajal
raamatukokku kell 11 meisterdades lõbusalt aega veetma.
Meisterdamishommikud

on raamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saalis käesoleval aastal 27. ja 31. detsembril ning uuel aastal 2.,
3. ja 4. jaanuaril.

Reovee
käitlemisel on
uued reeglid
Detsembrist hakkas Viljandi
linnas kehtima uus reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
Seda eeskirja peavad järgima
kõik, kes tegelevad reovee
kohtkäitlusega ning osutavad
või kasutavad Viljandi linnas
purgimisteenust.
Eeskirjas on sätestatud nõuded, millest lähtuda reovee
kohtkäitlussüsteemi ehitamisel, lammutamisel või muutmisel ja kasutamisel. Muu
hulgas on nõuetena välja toodud, et kohtkäitlussüsteem
peab olema lekke- ja külmumiskindel ning kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama
reovee kogumismahuti, septiku või kuivkäimla korrasoleku
ja ümbruse hooldamise ning
rajatise õigeaegse tühjenda-

mise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee
keskkonda jõudmist.
Määrusega peaksid eelkõige
tutvuma need Viljandi linna
elanikud, kes teatud põhjustel
ei ole liitunud ühiskanalisatsiooniga ning koguvad seetõttu reovett kogumismahutitesse.
Samuti juhib linnavalitsus
tähelepanu, et kui kinnistul
asub vanast ajast kohtkäitlussüsteem (näiteks kuivkäimla),
mida enam ei kasutata või mis
on amortiseerunud, tuleks see
likvideerida eeskirjas toodud
nõuete kohaselt.
Linnavalitsus palub tutvuda
kehtestatud määrusega, mis
on leitav Viljandi linna kodulehelt ja Riigi Teatajast.

Esmaspäev, 17. detsember 2018
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Kultuuri- ja spordisündmused
DETSEMBER
E 17

10.00
11.00
15.00
19.00
19.00

T 18

K 19

11.00
18.30
19.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.00

N 20

10.00
10.00
11.00
11.00
18.30
19.00
19.00

R 21

10.00
10.00
11.00
13.00
17.00
18.00

L 22

P 23

10.00
10.00
12.00
16.00
19.00
11.00
11.00

Lastetennise turniirid, 25%- ja 50%-line pall
Tennisehall
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
«Aastalõpu tähed» – Ines & Karl-Erik Taukar
Pärimusmuusika ait
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Liisi Koiksoni ja Jaan Tätte jõulukontserdid «Kui mu
süda sõnadeks saab» Viljandi Pauluse kirik
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
Adeele Sepp ja Jaan Jaago muusika- ja luuleõhtu
«Hingehelinad» Ugala teater
Inga ja Toomas Lunge kontsert «Kingitus»
Pärimusmuusika ait
Jõululaat Viljandi spordihoone
Jõululaat Uku keskus
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Lauri Saatpalu ja Jaan Sööt «Olemise tahumatu
kergus» Sakala keskus
Tanel Padar & Nele-Liis Vaiksoo «Need jõulud
kõlavad tuttavalt» Viljandi Pauluse kirik
Jõululaat Viljandi spordihoone
Jõululaat Uku keskus
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Raamatu «Viljandi 1918–2018 sõnas ja pildis I osa.
Eesti Vabariik ja okupatsioonid 1918–1987» esitlus
Viljandi muuseum
Noorteka suur jõulupäev «Inspireerides teineteist»
Viljandi avatud noortetuba
Ansambel In Unison ning organistid Tuuliki Jürjo ja
Anu Röömel: «Nüüd inglid tulevad taevast» Viljandi
Jaani kirik
Jõululaat Viljandi spordihoone
Jõululaat Uku keskus
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Naised Köögis «Soojuse hoidmise aeg»
Pärimusmuusika ait
Neljanda advendipühapäeva jumalateenistus
armulauaga Viljandi Pauluse kirik
Neljanda advendipühapäeva missa Viljandi Jaani
kirik

E 24

17.00
16.00
18.00

T 25

18.00
21.00
11.00
11.00

K 26

10.00
12.00

N 27

11.00
17.00
19.00

R 28

18.00

L 29

19.00

P 30

12.00
13.00
11.00

E 31

15.00
16.00
18.00
19.00
19.00

Jääetendus «Jääaeg 100» Viljandi jäähall
Jõuluõhtu sõna- ja palveteenistus Viljandi Pauluse
kirik
Jõuluõhtu sõna- ja palveteenistus Viljandi Pauluse
kirik
Jõuluõhtu jumalateenistus Viljandi Jaani kirik
Jõuluöö jumalateenistus Viljandi Jaani kirik
Esimese jõulupüha jumalateenistus armulauaga,
leeripüha Viljandi Pauluse kirik
Esimese jõulupüha peremissa koos näidendiga
«Täht näitab teed» Jaani lastemaja ja koguduse
laste ning täiskasvanute esituses Viljandi Jaani kirik
Viljandi käsipalli jõuluturniir Viljandi spordihoone
Teise jõulupüha jumalateenistus armulauaga
Viljandi Pauluse kirik
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
Ansambli Les Bohemes kirikukontserdid «Grande
Amore» Viljandi Pauluse kirik
Kontsert «Capella», esinevad Gerda Nurmeots,
Kristjan Tamošiunas ja Eliise Selisaar Viljandi Jaani
kirik
«MuusikaSündmuse» aastalõpukontsert. Eesti
Sinfonietta «Strauss ja sõbrad» ehk «Viini klassika
Viljandis» Pärimusmuusika ait
Lastehommik Seasaare teater
Jääetendus «Jääaeg 100» Viljandi jäähall
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
«Eesti tantsib» ühestantsimine Viljandi lauluväljak
Vana-aastaõhtu jumalateenistus Viljandi Pauluse
kirik
Vana-aastaõhtu missa Viljandi Jaani kirik
Kingi lapsele teatrielamus! Ugala teater
Vana-aasta õhtu Harmoonias Kohvik Harmoonia

JAANUAR
T 01

11.00
12.00

K 02

11.00
19.00

N 03

11.00
19.00

Uusaasta jumalateenistus Viljandi Jaani kirik
Uusaasta jumalateenistus armulauaga Viljandi
Pauluse kirik
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
«Koolijazz=Jazzikool». Noorte rütmimuusikute
konkurss «Mängu ilu« Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
«Koolijazz=Jazzikool». Külaliste kontsert: duo

R 04

11.00
19.00

L 05

11.00

P 06

11.00
10.00
11.00
17.00

R 11

19.00
19.00
09.00

L 12

19.00
19.00
10.00

P 13

17.00
17.00
10.00

N 10

K 16

12.00
11.00
17.30
19.00

R 18

19.00
19.00
15.00

L 19

19.00
10.00

N 17

14.00
17.00
18.00
P 20

09.30
13.00

Raivo Tafenau & Ramuel Tafenau, Kalle Pilli
Quintet Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Kontsert «Jazzikool». Festivali ansamblid ja
juhendajad: Kirke Karja, Liina Saar, Marti Tärn,
Reigo Ahven, Allan Järve, Lauri Kadalipp, Andre
Maaker Pärimusmuusika ait
Laste GP Viljandi etapp lauatennises Viljandi
spordihoone
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
LTK Sakala XXXV karikasari lauatennises Viljandi
spordihoone
Kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga
Viljandi Pauluse kirik
Viljandi koguduste ühine jumalateenistus, jutlustab
praost Marko Tiitus Baptistikirik
Luuletunnid Seasaare teater
«Elav laip» Ugala teater
Viljandimaa koolidevahelised võistlused
lauatennises Viljandi spordihoone
«Naine merelt» Ugala teater
«Tähtede seis» Ugala teater
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordihoone
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Meistrite liiga» Ugala teater
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordihoone
«Kivilombi kabaree» Seasaare teater
«Vai-vai, vaene Vargamäe» Ugala teater
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Põlva Serviti Viljandi spordihoone
«Moraal» Ugala teater
«Moraal» Ugala teater
Eesti meistrivõistlused noormeeste käsipallis
Viljandi spordihoone
«Mäng on alanud» Ugala teater
Eesti meistrivõistlused noormeeste käsipallis
Viljandi spordihoone
«Naine merelt» Ugala teater
«Emadepäev» Ugala teater
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC ZRHK Tenax
Dobele Viljandi spordihoone
Eesti meistrivõistlused noormeeste käsipallis
Viljandi spordihoone
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Celtnieks Riga
Viljandi spordihoone

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

3. veebruarini on avatud näitus
«Rõõmsaid avamisi», kus on
vaadata korgitserid Heiki Raudla erakogust.
9. veebruarini on avatud kuue
Eesti keraamiku näitus «Savi
mitu nägu».
Kondase keskuse neli galeriiruumi täituvad kaheks kuuks
keraamikaga. Kuus osalevat
kunstnikku Urmas Bereczki, Pille Kaleviste, Karin Kalman, Lauri Kilusk, Urmas Puhkan ja Kärt

Seppel on erinevaid tehnikaid,
materjale ja võtteid kasutades
andnud savile oma isikupärase
näo.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
10. jaanuarini on avatud AateHeli Õuna kureeritud jõulunäitus «Jagatud mälestused». Meie
kunstielu grande dame kureeritud näitus toob vaatajani väärikas eas meistrite kõrgetasemelise loometöö. Seekordne ekspositsioon on koostatud kolme
maineka kunstniku-juubilari

Mariann Kallase, Ruudi Treu ja
Tiiu Aru taiestest.

VILJANDI MUUSEUM

12. jaanuaril avatakse näitus
«Viljandi aasta foto 2018». Juba
viiendat aastat toimub Viljandi
fotoklubi algatusel suur konkurss, kuhu oodatakse kõigi Viljandi ja Viljandimaaga seotud
fotograafide värsket loomingut.

9. veebruarini on avatud Viljandi kunstikooli graafikanäitus
«Lõikejõud». Valik kõrg- ja sügavtrükitehnikates loodud graafilisi lehti. Näitusel on eksponeeritud kuivnõela sügavtükitehnikas ja linoollõike kõrgtrükitehnikas loodud graafilised lehed.

SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
31. jaanuarini on avatud Peeter
Ora maalinäitus «Linna tantsud».

Laidoneri plats 10

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

7. jaanuarini on trepihallis ava-

tud Viljandi gümnaasiumi näitus «Aja hetked». Näitusel elustatakse üks vana foto, mis on
saanud maaliks.
9. jaanuaril avatakse trepihallis
kunstistuudio Bastor vanasõnadest inspireeritud näitus.
Linnaraamatukogu akendel on
Viljandi kunstikooli installatsioon «Viljandi paadimees».
Kunstikooli 5. kursus koos õpetajate Reniita Romanni, Lemmi
Pauli ja Resa Tiitsmaaga on
valmistanud õpilase Kaarel-Vahur Vingisaare loodud kavandi

põhjal kartongist ja siidipaberist mitmeosalise installatsiooni, mis on üles seatud raamatukogu fuajee ja kabineti akendele ning klaasseinaga trepikotta. Teos sõidutab kunstnik
Paul Kondase paadimehena
Viljandi kohale ning paneb
hommikupäikeses fuajee seinad üht tuntud lauluviisi ümisema.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Galerii on avatud etteteatamisel
telefoninumbril 5367 7566.

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
Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Näitusel «Rõõmsaid avamisi» on väljas 250 Heiki Raudla pudeliavajat.

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Linnaraamatukogu aknaid kaunistav kunstikoolis loodud installatsioon.

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

