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Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Tänavuse konkursi «Värvid linna» üks peapreemia võitjatest on Park Hotell Viljandi, mis avati külalistele tänavu suvel pärast seda, kui aastaid tühjana seisnud hoone oli läbinud täieliku renoveerimise.

Linna kaunimaks muutjad pälvivad tunnustust
Tänavuse konkursi «Värvid
linna» peapreemia saab
Viljandi vanalinnas avatud
Park Hotell ning ka mitu
kortermaja.

Aadressil Johan Laidoneri plats
8 asuva hotelli omanik osaühing Laidoneri KV saab tunnustuse hoone hoolika restaureerimise ja elegantse sisustamise eest.
Park Hotelli kõrval saavad
peapreemia ka kolm korruselamut. Suur-Kaare tänav 49 juures toob žürii välja efektsed rõdud, hea värvilahenduse, päikesepaneelide ja sundventilatsiooni kasutamise. Männimäe tee
33 maja on julge värvilahendusega ning sealgi on paigaldatud
päikesepaneelid ja sundventilatsioon. Valuoja puiestee 17 juures tuuakse välja selle ergas värvilahendus ja renoveeritud korterelamu harmooniline sobitumine ümbruskonda.
Eraldi otsustati anda konkursi
tunnusmärk Ranna puiestee 3
tenniseväljakute ja olmehoone
rekonstrueerimise eest.
Linnapea Madis Timpson avaldas kõigile konkursil ära märgitud hoonete omanikele tunnustust. «Viljandi linnapilt muutub
aasta-aastalt kaunimaks. Park

Hotelli hoone väärib erilist tunnustust, sest hoone, millest tuli
varem külalisi piinlikkustundega ruttu mööda juhatada, on
nüüd saanud meie vanalinna
tõeliseks pärliks.»
Linnapea lisas, et kummardus
tuleb teha korteriühistutele, kes
on võtnud ette suured renoveerimistööd. «Nende pingutuse ja
märkimisväärse rahalise investeeringu tulemusena on Paalalinn ja Männimäe saanud kohati täiesti uue ilme.»
Konkursi «Värvid linna 2018»
laureaatide tunnustamine on
12. novembril kell 16 pärimusmuusika aidas.
Konkursi «Värvid linna
2018» peapreemiad ja
konkursi tunnusmärk
• Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal J. Laidoneri plats 8.
Hoolikalt restaureeritud ja elegantselt sisustatud Park Hotell
(Laidoneri KV OÜ).
• Korruselamu Suur-Kaare tänav 49. Efektsete rõdude, hea
värvilahenduse ja uudse küttesüsteemiga (päikesepaneelid ja
sundventilatsioon) maja. (Viljandi linn, Suur-Kaare tänav 49
korteriühistu).
• Korruselamu Männimäe tee
33. Julge värvilahenduse ja uud-

se küttesüsteemiga (päikesepaneelid ja sundventilatsioon) maja. (Viljandi linn, Männimäe tee
33 korteriühistu).
• Korruselamu Valuoja puiestee 17. Erksa värvilahendusega
ja ümbruskonnaga harmoneeruv renoveeritud korterelamu.
(Viljandi linn, Valuoja puiestee
17 korteriühistu).
Rahaline preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri korrastatud ja värvitud
hoonete eest Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal
• Posti tänav 23 (Vingersats
OÜ).
• Tallinna tänav 6 (Viljandi
linn, Tallinna tänav 6 korteriühistu).
• Posti tänav 2/Tallinna tänav
14.
• Pereelamute grupis Koidu
tänav 14.
• Korter- ja ridaelamute grupis Riia maantee 28 (Viljandi
linn, Riia maantee 28 korteriühistu) ja Riia maantee 36 (Viljandi linn, Riia maantee 36 korteriühistu).
Emailmärk «Värvid linna
2018» ja Viljandi rae tunnuskiri
• Ranna puiestee 3 (Tennise-

keskus OÜ) tenniseväljakute ja
olmehoone rekonstrueerimise
eest.
Raamat «Eesti kaunis kodu
2018» ja Viljandi rae tunnuskiri
• Endla tänav 6 elamu.
• Endla tänav 8 elamu (Viljandi linn, Endla tänav 8/8a korteriühistu).
• Vaksali tänav 46 elamu.
• Lõikuse tänav 1 eramu ja
piirdeaed.
• Lennuki tänav 33 (Viljandi
linn, Lennuki tänav 33 korteriühistu).
• Loode tänav 7 (Viljandi linn,
Loode tänav 7 korteriühistu).
• Põhja puiestee 2a (Viljandi
linn, Põhja puiestee 2a korteriühistu).
• Riia maantee 67 (Viljandi
linn, Riia maantee 67 korteriühistu).
• Valuoja puiestee 17 (Viljandi linn, Valuoja puiestee 17 korteriühistu).
• Posti tänav 11 piirdeaed (Vexoren OÜ).
Viljandi rae tunnuskiri valminud, rekonstrueeritud
või korrastatud ja värvitud
hoonete eest
• Tartu tänav 15b elamu.

• Vaksali tänav 15b elamu.
• Vaksali tänav 20 korterelamu (ISS).
• Kirsi põik 6 elamu.
• Kopli tänav 1 elamu.
• Kopli tänav 9 elamu.
• Maasika tänav 41 elamu.
• Mooni tänav 1 elamu.
• A. Maramaaa puiestee 14a
korterelamu.
• Vaksali tänav 38 autoteenindus (Rehvid Pluss OÜ).
Viljandi rae tunnuskiri
• Erki Maasing – korrusmajade Suur-Kaare tänav 49, Männi-

Viljandi
arvudes

mäe tee 33 hoonete rekonstrueerimistööde organiseerimise
eest.
• Elmo Poolak – korrusmajade
Valuoja puiestee 17 ja Põhja
puiestee 2a rekonstrueerimistööde organiseerimise eest.
• Leili Männik – korrusmajade Valuoja puiestee 17, Põhja
puiestee 2a ja Ranna puiestee 3
rekonstrueerimis- ja ehitustööde järelevalve eest.
• Kristjan Saar – Park Hotelli
hotellijuht.
• Rein Velja – Park Hotelli ehituse objektijuht.

•• Registreeritud elanikke: 17 706
•• Sünnid septembris: 17
•• Registreeritud töötuid: 245
•• Töötusprotsent: 3,3*
•• Vabad töökohad: 123*
•• 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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Kaasava eelarve
hääletus algab
5. novembril
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on piisavalt põhjalikud ja
teostatavad 30 000 euroga
2019. aasta jooksul.
Kõigi ideedega saab tutvuda
aadressil volis.ee. Samas toimub elektrooniline hääletamine, kus tuleb ennast tuvastada
ID-kaardi või mobiil-ID abil.
Hääletada saab ka tööaegadel Viljandi raekojas aadressil
Linnu tänav 2. Selleks tuleb
kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Milliseid meetmeid pakub teie erakond kohalike omavalitsuste
võimekuse tõstmiseks?
Pä

Tänavu kaasava eelarve konkursile esitatud ideede poolt
saab hääletada 5. – 20. novembrini. Kokku kandideerib
30 000 euro suurusele summale 23 ideed.
Lõplik hääletusele minevate
ideede arv selgub sel kolmapäeval, kui oma otsused on
teinud ettepanekute hindamise komisjon. Hääletusele pääsevad kõik kaasava eelarve
reeglitele vastavad ideed, mis

Viljandi Linnavolikogu

Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Sotsiaalamet
hakkab vastu võtma
toiduabi taotlusi
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Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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dud üldhariduskoolis õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Stipendiumi saab
taotleda Eesti Vabariigis või
välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane.
Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada
nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii
kodulinnas kui kogu maailmas.
Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti,
kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele
ja esitajatele, väärtustamaks
ja toetamaks nende tegevust
Viljandi kultuurielus.
Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt www.
viljandi.ee/stipendiumid.
Lisainfo telefonil 435 4755.

Isamaa soovib luua maakonnalinnade teede ja tänavate remontimiseks nelja-aastast riiklikku programmi, et aidata linnade tänavate (kõnniteed ja
kergliiklusteed) olukord järele
riigimaanteede seisundile. Samuti tuleb eraldada riigieelarvest lisavahendeid kruuskatte-

ga teede mustkatte alla viimiseks.
Oluline on kvaliteetse taristu
(elekter, kiire internet, teed)
üleriigiline väljaarendamine ja
avalike teenuste (haridus, tervishoid, ühistransport, riigiasutuste osutatavad teenused jne)
kättesaadavuse tagamine kogu

Eestis ning riigiasutuste ja riigieelarveliste töökohtade Tallinnast maakondadesse viimine.
Oluline on ka suurendada
omavalitsuste iseseisvat tulubaasi ning anda rahaliste vahendite kasutamise üle suurem otsustusõigus ja vabadus.

Seisame ikka linnade ja valdade tugevdamise, rahaliste võimaluste parandamise ja võimekuse paradamise eest. Tulubaas
kasvab, Keskerakonna juhitud
koalitsioon taastab selle aastatel 2018–2020. Rahastamise reform suurendas tulusid, need
ulatuvad järgmisel aastal pea
2,2 miljardi euroni, kasv on viis
protsenti. Nelja aastaga lisandub tulumaksust ja tasandusfondist kokku 185 miljonit eurot ujumise algõpetuseks ja tugiteenusteks. 2017. aastal oli
omavalitsuste eelarvete maht
kogu riigieelarvest 23-24 prot-

senti, reformidega lisandub 5-6
protsenti. Põhjamaade tasemeni on aga pikk tee minna.
Suureneb omavalitsuste võimekus teha investeeringuid. Jätkame elamuprogrammiga ja tänavavalgustuse valdkonna toetamisega. Tähtsad on regionaalpoliitika, regionaalsed investeeringud, riigipalgaliste töökohtade tulek pealinnast maakonda.
Anname omavalitsustele rohkem õigusi, vastutust ja raha.
Võti tulevikku on riigi ja omavalitsuste partnerlus.
Hea ja tasuta ühistransport on
oluline ja vajalik avalik teenus,

areneb liinivõrk. Vaja on rohkem vahendeid teedele, maakonnakeskuste põhimagistraalide riiklikku programmi.
Teha tuleb inimestele olulisi
asju: maksuvaba tulu hüppeline
tõus 500 euroni, paljulapseliste
perede toetus, esimese ja teise
lapse toetuse tõus, ravimitoetus,
õpetajate, tugispetsialistide,
kultuuritöötajate, politseinike,
päästjate ja lasteaiaõpetajate
palgatõus, tasuta toit lasteaeda.
Eluga toimetulevad inimesed on
toeks piirkondade arengule.
Majandusedust peavad osa saama kõik meie inimesed.

Sotsiaaldemokraatide tervikprogramm on koostamisel
ning tuleme sellega paari kuu
jooksul välja. Küll aga on meie
jaoks olulisel kohal regionaalse
arengu toetamine kõikjal Eestis
ning ääremaastumist aitab kõige paremini vältida ettevõtluse
toetamine. Tööstuse arengu
toetamine on siinkohal olulisel
kohal. Tööstuse ühtlase arengu
tagamisel üle kogu Eesti on väga oluline jälgida, et Tallinna ja
Tartu kõrval oleks kasvuvõimalused tagatud ka suurtest tõmbekeskustest kaugemal tegutse-

vatele ettevõtetele. Arusaadavalt on väga suur hulk Eesti
tööstusest koondunud suurte
linnade ümber, kuid see näitab
veel kord, et tööstusel on tublisti tegutsemisruumi.
Oluline punkt, mis tuleb lahendada, on ettevõtlust toetavate
meetmete killustatus. Neid
meetmeid on väga palju ning
need osaliselt dubleerivad üksteist. Mure on ka ülevaatliku
keskse informatsiooni leidmine.
Teatud juhtudel võivad sarnased
toetused osutuda vastastikku
konkureerivateks, mis takistab

seatud eesmärkide täitmist. Tulevikus ei peaks toetuse taotleja
otsima sobivaid toetusi mitme
rakendusasutuse infomaterjalidest, vaid peaks saama eri organisatsioonide teenuseid ja toetusi taotleda ühest keskkonnast.
Üle ega ümber ei saa me e-riigi teenuste terviklikust arendamisest. Peame teenused muutma sedavõrd lihtsaks ja kättesaadavaks, et poleks vahet, kas
tippettevõtlust aetakse Mulgi
vallas või Rotermanni kvartalis – asjad peavad saama aetud
ühtviisi lihtsasti ja mugavalt.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on alati silmas pidanud ja
viib ellu ka tulevikus valitsuses
olles põhimõtet, et võimalikult
suur osa otsustest peab tehtama
kohalikus omavalitsuses. See tähendab, et rahalised vahendid
peavad olema suuremad, millega kaasnevad ka suuremad õigused ning kohustused.
Praegu ei ole meie omavalitsuste rollid võrreldavad näiteks
Skandinaavia riikide, eriti Taa-

ni omavalitsuste rollidega. Kui
põhjamaades on suurem osa
maksutuludest minemas omavalitsuste eelarvesse, siis Eestis
on konkreetseks omavalitsuse
tuluks vaid väikene osa tulumaksust, mis omakorda moodustab ligi poole omavalitsuse
eelarvest.
Omavalitsuste võimekust tuleb
tõsta ka ettevõtluse arengu kaudu. See on sisuliselt ainus viis,
mis loob rikkust ja annab või-

malusi meie omavalitsust ehk
Viljandit kiiremini arendada.
Selleks peab valitsus looma
soodsamad tingimused alustavale ettevõtjale ja kaaluma sotsiaalmaksu erisusi sõltuvalt piirkonnast. Samas on Viljandi puhul olemas fantastiline näide,
Cleveron, kes on hoolimata keerulisest olukorrast suutnud Viljandi viia Eestis tippu!

Isamaa, linnavolikogu esimees

Keskerakonna saadikurühma

1. novembrini saab esitada
taotluse Viljandi linna 2019.
aasta projektitoetuse esimesse vooru. Samuti oodatakse
õpilas-, spordi- ja loomestipendiumi taotlusi.
Viljandi Linnavalitsuselt saab
projektidele toetust taotleda
neli korda aastas. See tähendab, et sündmuse või projekti
läbiviimiseks linnavalitsuselt
toetuse küsimine tuleb planeerida ühte neljast taotlusvoorust.
2019. aasta esimeses taotlusvoorus osalemiseks tuleb
projektidele rahalise toetuse
taotlemise avaldus esitada 1.
novembriks, projektitoetuse
abikõlblik periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.
Viljandi linna tegevus- ja
projektitoetuse andmise korra
ja taotlemise kohta leiab infot
aadressil www.viljandi.ee/
projektitoetus.
2018. aasta stipendiumite
viimase vooru taotlusi oodatakse samuti 1. novembriks.
Õpilasstipendium on mõel-

on mõeldud kohalike omavalitsuste eelarveliste võimaluste
ühtlustamiseks, siis toetusfond
koosneb valdkondlikest toetusliikidest, näiteks õpetajate tööjõukulud ja kohalike teede hooldamine.
Viimati nimetatu on aga eriti
valus teema, iga linnakodanik
ju näeb, millises olukorras on
meie kõnniteed ja tänavad. Toetusfondi suurendamine on vajalik kõigile omavalitsusüksustele
ja eriti pealinnast kaugemal olijatele, et vältida ääremaastumist ja kogukondade hääbumist. Nii et riigil on veel kõvasti arenguruumi.

 Helir-Valdor Seeder,

Helmut Hallemaa,

Linn ootab
1. novembriks
rahataotlusi

sust 11,86 protsenti. Rahandusministeeriumi ettepanekul on
planeeritud tulumaksumäära
eraldist suurendada 0,53 protsendipunkti võrra järk-järgult
aastatel 2019–2023, et viia see
kärpe-eelsele tasemele. Arvan, et
seda on vähe ja ajaliselt on liiga
palju hilinetud, majandus on kasvanud kümmekond aastat ning
uus majanduslangus on ootel.
Eraldi teema on tasandus- ja
toetusfond, mille eesmärk seisneb vahendite tagamises kohalikele omavalitsustele kohaliku
elu küsimuste üle iseseisvalt otsustamiseks ja probleemide lahendamiseks. Kui tasandusfond
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vad toiduabi taotleda ka toimetulekuraskustes leibkonnad, kelle majanduslik seis on
ootamatute asjaolude tõttu
keeruline. Avaldusse tuleb
märkida rasket olukorda põhjustanud asjaolud ning juurde lisada seda tõendavad dokumendid.
Toiduabi andmise otsus tehakse saadud toidu koguste
põhjal. Kui nõuetele vastavaid
taotlusi on rohkem, kui abi on
võimalik anda, siis antakse
toiduabi eelkõige majanduslikult vähem kindlustatud leibkondadele.
Lisainformatsiooni toiduabi
kohta saab küsida linnavalitsuse sotsiaalametis kohapeal
J. Laidoneri plats 5a ruumis
number 5, sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja 528 3723
või e-posti aadressil karin.
kiis@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab alates 1. novembrist toiduabi taotlusi.
Toiduabi saavad taotleda leibkonnad, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linnas ja
kelle pere kolme eelmise kalendrikuu sissetulek pärast
eluasemekulude maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimesele pereliikmele 280 eurot, igale
järgmisele täisealisele liikmele 224 eurot ja igale alaealisele liikmele 336 eurot).
Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus, kus on kirjas
leibkonnaliikmed, nende sotsiaalne seisund ja sissetulekud ning abivajaduse põhjendus. Samuti tuleb esitada kõikide leibkonnaliikmete kolme
eelmise kalendrikuu pangakontoväljavõtted ja eluasemekulude arved. Erandina saa-
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Reformierakonnas on 18. oktoobri seisuga 12 170 liiget ja
neil kõigil on oma arvamus ja seisukohad. Seega, kogu alljärgnev
tekst on minu isiklikud seisukohad, milliseid meetmeid võiks
erakond pakkuda kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks.
Esmalt tuleks üle vaadata sisemised ressursid, sealhulgas
valdkonnad ja struktuurid –
kindlasti on võimalik efektiivsemalt kasutada raha ja ametnikke, keskendudes kohalike omavalitsuste õlgadele pandud ülesannetele.
Tänase seisuga laekub omavalitsustele füüsilise isiku tulumak-

Jaak Madison,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma liige
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Koolivaheaeg raamatukogus
Koolivaheajal, 22.–25. oktoobrini kell 11 ootame raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali meisterda-

mishuvilisi õpilasi. Lisaks
meisterdamisele on võimalik
ka «Avatud mänguväljade»
mõistatusi täita.

«Avatud mänguväljad»
13.–28 oktoobrini on kõik
pered koos lastega oodatud
laste ja noorte muuseumide
festivalile «Avatud mänguväljad», mis on pühendatud
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. 20 muuseumi ja
raamatukogu üle Eesti valmistavad spetsiaalselt festivali jaoks mängulehed, mis
aitavad näitusi ja kogusid
mängulises võtmes avastada. Peale põhiprogrammi
on festivalil ka paralleelprogramm, mis pakub võimalust osaleda töötubades,
pere- ja teemapäevadel,
orienteeruda linnas nuti-

seadmete abil ning lahendada otsimismängude mõistatusi.
Festivali «Avatud mänguväljad» korraldab MTÜ Elamusõppe labor ja Tallinna
Linnamuuseum, toetavad
Eesti Vabariik 100, Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Kultuuriministeerium, Eesti
Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kodurahufoorum, Viljandi linn.
Koostööpartnerid on Kultuuripärandi aasta, ADM Interactive, Kaubamaja. Meediapartner on Lastejaam.

Niidigraafika töötuba
täiskasvanutele

Aia- ja haljastusjäätmete tasuta
äravedu algab 29. oktoobril
Esimene aia- ja
haljastusjäätmete äraveoring
on 29. oktoobrist 2.
novembrini. Teine ring
kuulutatakse välja hiljem
ilmaprognoosi põhjal.

Inimestel palutakse jälgida kohalikku meediat ja linnavalitsuse kodulehte www.viljandi.ee,
kus avaldatakse info teise
veoringi kohta.
Selleks, et saavutada aia- ja
haljastusjäätmete äraveoga hea
tulemus, on vajalik väga täpselt
jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata
kuni 1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel peab arvestama, et koti
raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Kokkuseotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval
päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata
kaarti). Näiteks esmaspäeviti
võetakse peale lehekotid piir-

konnas, mis jääb Põltsamaa
maantee ja Uueveski tee ning
Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja
kui kogumine on hommikul, siis
pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei
viida. Seepärast tulebki lehekott
valmis panna veole eelneval
päeval, nii ei jää see järgmise
nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule
ei sõida ja lehekotte hoovist ära
ei koristata. Juhime tähelepanu
ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus
on erinevates jäätmekäitluse
tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehed jäeti sel korral
maha.
Kogutud okste ja lehekottide

asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumitelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Viljandi linnas,
saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle
anda. Viljandi jäätmejaam asub
aadressil Pärnu maantee 36
ning on avatud E–R kella 9–18
ning L kella 9–15, telefon on
434 9469.
30. märtsil 2011. aastal Viljandi Linnavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirja (paragrahv 4 lõige 3) järgi võib

Veopäevade
kava ja piirkonnad on
märgitud
kaardil
•• E – 29. oktoober
•• T – 30. oktoober
•• K – 31. oktoober
•• N – 1. november
•• R – 2. november

aia- ja haljastusjäätmeid oma
kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist kuni 2. maini ja
15. septembrist kuni 1. novembrini, täites seejuures kõiki
tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
Lisainfo:
Iris Saar, keskkonnaspetsialist,
telefon 435 4718,
e-post iris.saar@viljandi.ee

Mida tehakse linnavalitsuses?
Karin Kiis,

toetuste spetsialist

KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Olen linnavalitsuses töötanud alates 2014. aasta märtsikuust.

Minu töö sisuks on taotluste menetlemine ning sellega seoses materjali ettevalmistamine sotsiaalkomisjonile. Seeläbi saavad linnakodanikud toetust, varjupaigateenust või sotsiaaleluruumi. Samuti ootan enda juurde tööealisi inimesi, kes vajavad sotsiaalnõustamist ja tuge, et iseseisvalt oma asjatoimetustega hakkama saada.

MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Mulle meeldib Viljandi linnakeskkond. Eelkõige Viljandi inimesed,
vana veetorn, munakiviteed ja nostalgilise välimusega laternapostid nende ääres.

Laupäeval, 10. novembril
kell 11 on Viljandi linnaraamatukogu loenguruumis niidigraafika töötuba, mida juhendab Epp Johani.
Niidigraafika on omanäoline, geomeetriline ja optilise
efektiga tikand paberil. Selle tehnika abil on võimalik
luua väga kauneid töid – õnnitluskaarte, seinapilte, järjehoidjaid, karpe, kinkekot-

te, nimekaarte, pildiraame ja
muud.
Niidigraafika töötoas teeme läbi põhilised figuurid, et
aru saada, kuidas tekib ruumiline efekt.
Vaatleme mustreid ja valmis tehtud töid, et paremini
mõista, kuidas ise jätkata seda kaunist kunsti. Töövahendid ja paberid on kohapeal olemas.

Meisterdamisklubid
Meisterdamistund «Loodus
meisterdamises», kus meisterdamisel kasutatakse looduslikke ja taaskasutatavaid
materjale, on kolmapäeval,
24. oktoobril kella 16–17
laste- ja noortekirjanduse
saalis.

Juhendab Signe Valdmäe.
Teisipäeval, 13. novembril
kella 17–18 on laste- ja
noortekirjanduse saalis
Meisterdamisklubi.
Seekord on teemaks keraamika, juhendab Kersti
Õun.

Pisipõnni pooltund
Neljapäeval, 8. novembril
kell 11 on 3. saali videoruumis pisipõnni pooltund.
Oodatud on 2–3-aastased
mudilased ja nende vanemad.
Koos lastega mängime, laulame, joonistame ja teeme

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

Viktoriinisarjad
«Kultuurikonksuke» on viktoriin II–IV klassi õpilastele,
mis kutsub lugema ajakirju
Hea Laps, Täheke, 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 V–VII
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.

Esmaspäev, 22. oktoober 2018
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Kultuuri- ja spordisündmused
OKTOOBER
E 22

T 23

K 24

N 25

R 26

L 27

P 28

E 29

T 30

11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
17.30	Töötuba «Hingehügieen» Viljandi avatud
noortetuba
19.00
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
11.00
«Nif, Nuf, Nafi lugu» Viljandi nukuteater
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatreening algajatele Viljandi avatud
noortetuba
10.00
Tere miniliiga käsipallis Viljandi spordihoone
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
16.00	
«Loodus meisterdamises», juhendab Signe
Valdmäe Viljandi linnaraamatukogu
18.00
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused, I liiga Viljandi
spordihoone
19.00	
«Mida mehed tegelikult tahavad?»
Pärimusmuusika ait
11.00	
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
17.00
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Tüdrukute klubi avaüritus Viljandi avatud
noortetuba
18.30	Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
avatud noortetuba
19.00
«Sätendav pimedus» Ugala teater
19.00	
Stand-up show «Oma jope» Pärimusmuusika ait
19.00
«Naine merelt» Ugala teater
19.00
«Tähtede seis» Ugala teater
19.00	Anu Tauli plaadi «Maagiline järv» esitlus
Pärimusmuusika ait
16.00	Jalgpalli Premium-liiga,
Viljandi JK Tulevik vs. JK Narva Trans Viljandi
linnastaadion
17.00
«Orpheus allilmas» Ugala teater
19.00	Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori 60.
aastapäeva kontsert Pärimusmuusika ait
19.00	Kontsertõhtusöök Jaagup Kreemi ja Taavi Langiga
Sakala keskus
19.00	
«Aabitsa kukk» (Jõgeva Linna Teatri
külalisetendus) Ugala teater
11.00
Rõivaste müügipäev Pärimusmuusika ait
12.00	Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga
Kunstmuruväljak
17.00
Tantsulavastus «Ainukordus» Ugala teater
19.00
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba

K 31

11.00	
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
(reserveeritud)
18.30	Tõukerattatreening algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00
«Moraal» Ugala teater
16.00	Teeõhtu koos kunstnik Ülle Linnustega Sakala
keskus
18.00	Kokanduskursus. Avaüritus. Viljandi avatud
noortetuba
18.00
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
19.00	Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC ja
COOP Põlva Viljandi spordihoone
19.00	
«Müller peab lahkuma!» (VAT Teatri
külalisetendus) Ugala teater
19.00	Peeter Oja EV100 stand-up etendus «Eestlased –
erilised inimesed» Pärimusmuusika ait
19.00	«VolkStuudio»: Bali bambuspillide orkester
Pärimusmuusika ait

NOVEMBER
N 01

R 02

L 03

E 05

T 06

K 07

11.00
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
17.30	Kohtumine fotonäituse «Tajumängud IV»
kuraatori Jan Leo Grauga Viljandi linnagalerii
18.30	Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
avatud noortetuba
19.00
«Elav laip» Ugala teater
13.00	Harrastusvõimlemise päevad Viljandi spordihoone
19.00
«Emadepäev» Ugala teater
19.00	
«{SAJANDI LUGU}: Hipide revolutsioon».
Viimane etendus! Ugala teater
10.00
Harrastusvõimlemise päevad Viljandi spordihoone
13.00	Premium liiga jalgpallis Viljandi JK Tulevik vs.
Tallinna FC Flora Viljandi linnastaadion
17.00
«Emadepäev» Ugala teater
17.00
«Nähtamatu daam» Ugala teater
19.00	Hingedeaja kontsert: Kärt Johanson ja Tõnis Mägi
Pärimusmuusika ait
12.00
«Päästame ema» Ugala teater
17.00
Näituse «Avarus» avamine Viljandi linnagalerii
19.00
«Lendas üle käopesa» Ugala teater
19.00
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
15.00	Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
15.00
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
18.30	Tõukerattatreening algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00	Lenna Kuurmaa & Märt Avandi hingedeaja
kontsert koos puhkpillikvintetiga Reval Wind
Pärimusmuusika ait
11.00
Infootsimäng Viljandi linnaraamatukogu
18.00
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba

Näitused
KONDASE KESKUS

gümnaasiumi maalilaagri tööde
näitus «Avarus».

GALERII IMAGI

4. novembrini on avatud graafik Aivar Juhansoni persoonipiltide näitus ning ülevaade Aivar
Juhansoni ja Madis Jürgeni ratsaretkedest läbi Eestimaa.

SAKALA KESKUS

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Soovijatel helistada ette. Telefon
5367 7566, www.thegalerii.com.

Pikk tänav 8

15. novembrini on avatud Margus Meinarti näitus «Armumine». Margus Meinart on Tartu
maalija, kes maalib Viljandit.
Näitusel on esitletud 15 uut
suurepärast Viljandi vaadet.
11. novembrini on avatud Iisraeli kunstniku Irena Aizeni
maalinäitus. Irena Aizeni enamiku maalide peategelaseks on
inimeseks riietatud tüse kummastava näoga jänes.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
1. novembrini on avatud fotonäitus «Tajumängud IV», mis
esitleb viie fotokunstniku loomingut, keda huvitab foto illusoorne, mittedokumenteeriv
pool.
1. novembril kell 17.30 on
kohtumine kuraator Jan Leo
Grauga Viljandi linnagaleriis.
5. novembril avatakse kolme

Tallinna tänav 5
2. novembrini on avatud Ülle
Linnuste akvarellmaalide näitus
«Jalutuskäik vanades parkides».
31. oktoobril kell 16 on teeõhtu
koos kunstnik Ülle Linnustega
Sakala keskuses.
9. novembril avatakse graafikanäitus «Lívzeme». Ungari Instituut toob Viljandisse soomeugri
kunstnike Liivimaal laagris valminud graafikatööde näituse.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

29. oktoobrini on trepihallis
avatud Viljandi kunstikooli näitus «Vaata, ma joonistasin pildi».
1. novembril avatakse trepihallis näitus «Tarvastu Gümnaasium 175». See on Tarvastu
Gümnaasiumi juubeliaasta näitus kooliõpilaste töödest.
15. novembril avatakse Viljandi
Jakobsoni kooli 110. aastapäevale pühendatud näitus. Näitus
räägib kooli ajaloost läbi 110
aasta.

Tartu tänav 80b

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.

11.00
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
13.00	Päevane kontsertkohtumine: Meelika Hainsoo
Pärimusmuusika ait
18.30	Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
avatud noortetuba
19.00
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala teater
R 09 10.00
«Vabariigi pillimees» Pärimusmuusika ait
15.00
Graafikanäituse «Livzeme» avamine Sakala keskus
19.00	Heategevuskontsert «Üle läve» – C-Jam ja Mikk
Kaasik Viljandi Pauluse kirik
L 10
11.00
Niidigraafika töötuba Viljandi linnaraamatukogu
12.00	Baltimaade karikavõistlused vabamaadluses
Viljandi spordihoone
14.00
«Naine merelt» Ugala teater
17.00
Emadepäev Ugala teater
20.00	Comedy Estonia: Ardo Asperk – «Naerukõne»
Viljandi Lennukitehas
P 11
13.00	Võimlemisvõistluse «GümnaFest 2018» LõunaEesti voor Viljandi spordihoone
E 12
11.00	Teemanädal –« Youtuberid ja blogijad» Viljandi
linnaraamatukogu
19.00
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
T 13
11.00	Teemanädal – «Youtuberid ja blogijad» Viljandi
linnaraamatukogu
15.00
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
16.00	Meisterdamisklubi, keraamika – juhendab Kersti
Õun Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatreening algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00
«Krdi loll lind» Ugala teater
K 14
11.00	Teemanädal – «Youtuberid ja blogijad» Viljandi
linnaraamatukogu
18.00
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
N 15
11.00	Teemanädal – «Youtuberid ja blogijad» Viljandi
linnaraamatukogu
15.00	Viljandi Jakobsoni kooli 110. aastapäevale
pühendatud näituse avamine Viljandi muuseum
18.30	Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
avatud noortetuba
19.00
«Südames sündinud» Ugala teater
R 16
11.00	Teemanädal – «Youtuberid ja blogijad» Viljandi
linnaraamatukogu
8.30
Klubi Ajaratas Sakala keskus
19.00
«Tähtede seis» Ugala teater
L 17
17.00
«Krdi loll lind» Ugala teater
17.00
«Meistrite liiga» Ugala teater ESIETENDUS!
19.00	Lamamiskontsert: kaasav kannelde
improvisatsioon Pärimusmuusika ait
P 18
15.00	
«Maša ja karu jõuluseiklused»: detektiivilugu
Sakala keskus
18.00	
«Maša ja karu jõuluseiklused»: detektiivilugu
Sakala keskus
N 08

Viljandi Nukuteater alustas
hooaega festivalidega
Evelin Lagle,
Nukuteatri liige

5.–10. septembrini oli Viljandi
Nukuteater festivalil Leedus
Panevešises, kus esietendus
uues koosseisus Altmar
Loorise lavastus «Karuott
tahab magada». 21.–25.
septembrini käidi
Valgevenes Minskis
inspiratsiooni ammutamas
ning 24.–28. oktoobrini ootab
ees festival Ukrainas, kus
tuleb lavale «Nif Nuf Nafi
lugu».

Panevešise nukuteatrite festivalil osalesid lisaks Eestile
teatrid Leedust, Iraanist, Ukrainast ja Poolast. Festivali
ülesehitus oli mänguline ja sulandus hästi samal ajal sünnipäeva pidanud linna. Publik
sai jälgida etendusi vabas õhus
ning näitemäng toimus vagunteatris, mis linna eri paigus
vaatajaid ootas.
Kunstilises mõttes oli festival
klassikaline. Enamasti jutustati teada-tuntud muinasjutte
traditsiooniliste võtetega, kasutati klassikalisi nukutüüpe
ning dekoratsioone. Mängiti
näiteks «Kakukest», «Karupoeg
Puhhi lugu», «Saabastega kas-

si». Et ka viimane oli lahendatud ilusa marionettide lookesena, kerkis ehedalt silme ette
möödunud kevadel Viljandi
Nukuteatris esietendunud
«Saabastega kass», mis kõneleb küll arusaadavalt tuntud
muinasjuttu, kuid on vormilt
katsetav, jättes ruumi ka vaataja mõtetele ja tema isiklikule
kogemusele.
Just julgust nukukunsti tohutult rikast potentsiaali veel
enam ära kasutada, erinevaid
lugusid esitada ja kõnelda väärtustest, vahenditega mängida
ning seda kunstivormi traditsioonidest välja raputada o
 otaks
nukuteatrilt enam. Viljandi Nukuteater on suutnud hoida tasakaalu: kõrvuti pigem traditsiooni poole vaatavate lugudega
leiab mängukavast ka näiteks
«Tuhkatriinu», mis on lavastatud sõnadeta, puhtalt muusikalis-visuaalse tükina või etenduse «Sinine jänes, punane rebane, kollane ...», mis üllatab vaatajat kohapeal valmivate joonistustega. Nähes, mida mujal tehakse, on rõõm tõdeda, et Viljandi Nukuteatris tehtav on mitmekesine ega tee ambitsioonidele allahindlusi.
Valgevene seevastu hämmastas mitmekesisuse ja julgelt

eksperimentaalsete lavastustega. Minskis leidis aset kohaliku
teatri platvorm «Belarus Open»,
kus lavale jõudsid teatritööd
nukulavastustest tantsutükkideni.
Ehkki programmi oli valitud
ka näiteks folklooriainelisi teoseid ja klassikalisi draamalavastusi, pakkusid kõige suuremat
naudingut just vahendite valikult julged ja ideelt tänapäevas
tugevalt resoneeruvad lavastused. Mängiti neid alles teist hooaega tegutsevas vanas alternatiivses etenduspaigas, mis meenutas Viljandi Lennukitehast või
Koidu seltsimaja. Niisugust teatrit ei osanud range režiimiga
Valgevenes oodata.
Panevešise ja Minski festivalikogemused olid väga erinevad
ning jätavad ruumi ja põnevust
veel kolmandakski. Need tõid
nii kultuuriliselt kui teatrialaselt
esile külastatud paikade võlu
ning viibutasid hoiatavalt näppu eelarvamuste pihta. Festivalidel nähtu aitas ka Viljandi kultuuripilti võrrelda ning laiemasse konteksti paigutada, see tuletas meelde meie enda armsa
kodulinna teatrimaastiku mitmekesisust ning julgustas erinevaid teatrikogemusi väärtustama.

