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Vabariigi aastapäeva eel tegid linnavalitsuse töötajad algatuse anda linna suurkujusid meenutavatele monumentidele rahvusvärvides mütsid ja sallid. Et homme algab kevad ja ilmad lähevad soojemaks, võetakse neilt talvevarustus ära.

Järveotsa kvartali arendus saab hoo sisse
Möödunud nädalal alustati
Viljandis Järveotsal
elamurajooni ehituseks
vajalike
ettevalmistustöödega.

Esimeses etapis on Viljandi linna lõunaservas asuva uue elamukvartali ettevalmistustöödel
kavas võsa ja haigete puude
raiumine. Tööde piirkond on

Riia maantee, Männimäe lasteaia, järve matkaraja ja tulevase
Päikese tänava vaheline ala.
Alles jäävad väärtuslikud üksikpuud või puudetukad, mis
annavad piirkonnale haljastuslikku väärtust.
Samuti lammutatakse territooriumil asuvad kümme endise
Vene sõjaväebaasi hoonet. Paralleelselt kohapealsete töödega

käib linnaosa tänavate ja trasside projekteerimine.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul on elamurajoon Viljandi linna edasise arengu seisukohalt
äärmiselt oluline.
«Näeme, et linnas on inimesi,
kes sooviksid endale ise elamu
ehitada, kuid kohti selleks napib. Samuti soovib mitu ettevõtet kasvada ja inimesi linna

juurde tuua. Vaatan kadedusega elumaju, mis on ehitatud
väljapoole linna piiri, sest linn
ei ole suutnud pakkuda atraktiivseid krunte. Inimesed käivad
linnas tööl, aga elavad paarsada meetrit linnapiirist väljaspool ja maksavad makse samuti seal,» sõnas linnapea.
Esimesed Järveotsa kvartali
krundid on plaanis müüki pan-

Täiskasvanute varjupaik kolis
kesklinna abivajajatele lähemale
Viljandi linnale kuuluvas
sotsiaalmajas aadressil Leola
tänav 12a saavad nüüdsest
peavarju täiskasvanud, kellel
puudub kindel elukoht.

Viljandi Päevakeskuse juhataja
Marek Mummi sõnul on uutes
ruumides 20 voodikohta ning
olemas on ka pesemisvõimalus
ja kööginurk. «Varjupaik on abi-

vajajatele avatud kella 16 kuni
kella 8 hommikul. Tervislikel
põhjustel võib inimene varjupaika jääda ka ülejäänud päevaks,»
selgitas Mumm.
Ehitustööde maksumus on
250 000 eurot ja seda rahastab
täies mahus Viljandi linn. Sealjuures on katteallikaks endiste
munitsipaaleluruumide müügist
saadud tulu.

Abilinnapea Janika Gedvili sõnul tähendavad uued ruumid
abivajajatele oluliselt paremaid
tingimusi. «Varem asus täiskasvanute varjupaik Tümal, kuid
sealsed olud polnud enam teenuse osutamiseks sobilikud. Lisaks võimaldab varjupaiga linna kolimine tuua abivajajad lähemale teistele sotsiaalteenustele. Olen veendunud, et arene-

nud ühiskonna tunnuseks on
abivajajatest hoolimine, nende
aitamine, toetamine ja kohtlemine nii, et inimesed tunneksid
end väärtustatuna,» rääkis Gedvil.
Sotsiaalmaja ja varjupaiga sisustamisele on voodite ja madratsitega heategevuslikus korras
kaasa aidanud osaühing Bed
Factory Sweden.

na juba käesoleva aasta lõpus.
Järveotsa arendatav elamupiirkond on kavas hoonestada
kahes etapis.
Linn on alustanud esimese etapiga, mis haarab umbes 8,8 hektari suuruse maa-ala ja kuhu on
planeeritud 55 ühepereelamu
krunti.
Teises etapis on piirkonna jät-

Viljandi
arvudes

kuna võimalik arendus, millega
lisandub umbes 60 ühepereelamu krunti.
Ühepereelamute ja Riia maantee vahelisele maa-alale on üldplaneeringuga planeeritud ehitada korterelamud ja ärihooned.
Üksik- ja korterelamud on
eraldatud kõrghaljastatud puhkealaga.

• Registreeritud elanikke: 17 754
• Sünnid veebruaris: 10
• Registreeritud töötuid: 295
• Töötusprotsent: 4,4*
• Vabad töökohad: 68*
• Keskmine palk: 1103*

* 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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Viljandi linnavolikogu

Hea viljandlane!
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Madis Timpson,
Viljandi linnapea

Lihtsa kingsepa lihtsa pojana
julgen jääda oma liistude juurde ning jätan linnaruumi planeerimise targematele inimestele. Näiteks arhitektidele, kes on
saanud erialase hariduse ning
on kogenud ja pädevad. Nii paljukest ütlen aga sõna sekka, et
Viljandi südalinn pole New Yorgi Manhattan ega Chicago River
North, kus betooni vahelt natu-

kene taevast paistab. Viljandis
peab olema avarust ja avatud
vaateid, kõiki auke pole vaja
kinni ega täis toppida.
Rohkem teevad mulle muret
kõikvõimalikud kolemajad, mis
tühjade tondilossidena seisavad
ning meie kaunist kodulinna
põrmugi ei vääri. Mingite seadusehoobadega tuleks hoopis
need lasta korda teha või siis

kaugel asuvaid omanikke mõjutada, et nad oma kohustust täidaksid. Kuigi põhiseaduse § 32
sätestab, et igaühe omand on
puutumatu ja võrdselt kaitstud,
siis sama paragrahv ütleb ka, et
omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Jätan küsimuse õhku: kas üldsust esteetiliselt riivav omand on üldsuse
huvide vastu?

Viljandi on kahtlemata Eesti
kõige ilusam ja omapärasem
linn. Õnneks on Viljandi südalinnas vaid mõni üksik nõukogudeaegne karpmaja. Kindlasti
peab linnavõim kaasa aitama
sellele, et südalinna «hambaaugud» saaksid täidetud. Sepa tänaval seisab üks vana vundament, Tartu tänaval on mõni tühi koht ning paras ruum majale
on ka Munga ja Sepa tänava
ristmiku juures. Kaaluda tasuks
ka mõnda hoonet alal, kus
1944. aastal majad Vene sõdurite kaasabil maha põlesid. Teatav tihendus võib toimuda ka

praeguse SEB panga kohal, kui
veekeskus sinna peaks tulema.
Linna roll on ehitamistel tagada
kõige tegevuste seaduslikkus.
Üsna tõsine probleem on südalinnas asuvad tühjad majad.
Ei saa aga kuidagi rahul olla
näiteks Tallinna ja Tartu tänava
nurgal asuva maja renoveerimise tempoga. Linnavõimul on siin
kaks võimalust. Kas survestada
omanikke midagi ette võtma või
arendada Viljandit edasi nii, et
siia tahetaks senisest rohkem tulla. Siis hakatakse ka rohkem vanu maju korda tegema või nende asemele uusi ehitama.

Samas vajaks vanalinn ühte
korralikku jalakäijate tänavat.
Arkaadia aed ei rõõmusta silma
ega toimi kuigi hästi. Vajalik
oleks seda pikendada kuni Lossi
tänavani ning avada see laiemalt
ka Tallinna tänava poolt, kust
tuleks osa aidast lammutada
ning eksponeerida linnamüüri ja
nurgatorni. Kogu linnamüür vajaks markeerimist alates Lossi tänavast kuni Tallinna tänavani.
On selge, et probleemide lahendus sõltub suuresti ka eraomanike ja linna rahakotist.

See ei ole linna ega südalinna
arengu võtmeküsimus, kõik Viljandi piirkonnad on olulised.
Kogu linna tuleb arendada tervikuna, eriti kehtib see südalinna puhul. Oluline on linnasüda
ajakohastada. Peame kokku leppima arengusuunad, ruumiliste
lahenduste põhimõtted, ka hoonestuse tiheduse. Hooned peavad kokku sobima, moodustama
Viljandile omase ja omanäolise
tervikliku linnapildi.
Südalinnas on piisavalt hooned, hoonestust ei ole vaja tihendada. Linnavalitsuse roll
peaks olema sellele pigem vastu seista. Küll aga peab korras-

tama olemasolevaid räämas kolemaju. Mul on hea meel, korda
saab moodne Park hotell. Rõõmustab see, et algab pangahoone ehitus Tartu tänaval, see toob
siia elu. Omanäoline hoonestus
peab kiiremini jõudma tühjana
seisvatele, kuid ehitamiseks sobivatele aladele. Mõte on käivitada kogukondade projekte toetavad programmid.
Valmima peab veekeskus. See
oluline objekt loob väga head
võimalused südalinna kordategemiseks, kujundamiseks, tänapäevastamiseks. Samuti kerkib
ajakohane haigla. Kiirenema
peavad majade remonditööd ja

muidugi tänavate ja kõnniteede
korrastamine. Parkimisprobleem vajab lahendusi, tuleb rajada uusi parklakohti, tulevikus
parkimismajagi. Läbimõtlemist
ja rahustamist vajab kesklinna
liiklus.
Südalinnast peab saama Viljandi järveni ja rohealadele.
Meil on rohelust ja las ollagi rohealad paigas, neid ei pea piirama ning istutame puid ja põõsaid juurde. Viljandi peab jääma
kauniks, roheliseks, unikaalse
vanalinnaga kultuuri- ja spordilinnaks.

Südalinn kannab selge mõttega
sellist nime – see märgib, et seal
toimub aktiivne elu. Inimestel
on põhjust sinna tulla vaid siis,
kui seal on midagi teha. Mulle
kui viljandlasele meie vanalinn
väga meeldib, kuid tõele au andes pole linna külalistel seal
suurt midagi teha. Seega peaksime võtma prioriteediks kujundada selge visioon sellest, millist südalinna me tahame.
Ma pooldan mõtet, et meie linna südames oleks rohkem ärisid
ja elupindasid, mis sinna elu
tooksid, kuid selleks, et ei kaoks

väikelinna mõnus tunnetus,
peab see kõik olema tasakaalus
roheluse ja avaliku ruumiga.
Värskelt Sakala veergudel tutvustatud Lossi tänava arendus
tundub esmapilgul nende kriteeriumitega kooskõlas olevat,
aga lõpliku seisukoha võtmiseks
tuleb selle eskiisidega veel lähemalt tutvuda.
Samas peab omavalitsus hoolega jälgima, et eraomanike
plaanitavad arhitektuursed lahendused sinna ka sobiksid.
Linn võiks isegi võtta eesmärgiks tuua elu linna sissesõitude

juurest rohkem kesklinna. Saab
ju kõik alguse mõttelaadist.
Linnavalitsuse enda planeeritavad lahendused peaksid olema multifunktsionaalsed, mis
võimaldaksid avalikku ruumi
mitmekülgselt kasutada. Ühekülgsete lahenduste järgi puudub meil vajadus ning tegelikult
ka raha. Panna väärtuslikku ala
monumentide või sammaste alla võib tunduda osale tore, kuid
pikas plaanis piirab see meie
avaliku ruumi kasutusvõimalusi.

Viljandi südalinna hoonestamisel on linnavõimul keskne roll.
Linnavõimu – nii linnavalitsuse
kui linnavolikogu – ülesanne on
tagada Viljandile sobiva hoonestuse ja koduse linnakeskkonna
arendamine. Südalinn peab säilitama oma ajaloolise pärandi ja
iga uus arendus peab eelkõige
sobima ajaloolise ilmega. Ilmetute klaas- ja betoonkarpide,
millega on rikutud mitme väikelinna südameid, koht ei ole
kindlasti Viljandis.

Samas tuleb ka ettevõtjatele
tagada võimalus arendada kesklinnas sobivaid elamupindu,
sest inimestel peab olema võimalus elada südalinnas, kus
kõik eluks vajalikud teenused
on käe-jala juures. Vähem tähtis pole ka südalinna arenguga
kaasnev atraktiivsus kolida mujalt piirkondadest just Viljandisse!
Südalinna arenguga on aga
vaja meeles pidada paljude erakondade lubadust viimastel

2017. aasta valimistel. Nimelt
rääkisid peaaegu kõik kandideerijad, et vaja on suurendada jalakäijate alasid.
Näiteks lubas tol korral IRLi
linnapeakandidaat, et südalinnas võiks Tallinna tänav olla hubane peatänav, kus on rohkem
kohvikuid ja vähem autosid. Ma
olin temaga täiesti päri ja loodetavasti koalitsioon viib seda ka
ellu, sest opositsioonist oleks tugi olemas.

Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Heiki Raudla

Isamaa ja Res Publica Liit
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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tegema hooneid korda järjepanu. Tänavu on järg Männimäe lasteaia käes, mille korrastamine läheb maksma üle
miljoni euro. Tean, et rahasüsti ootajaid on mitu. Sätime
plaane nii, et üksteise järel
saaksid korda kõik linna haridushooned.
Õppehoonete kõrval ei ole
vähem tähtsad ka koolide juures asuvad staadionid. Olen
kokku kutsunud koolistaadionite töögrupi ja meie eesmärk
on välja töötada kava, mille
järgi saaksid lähiaastatel korda kõigi Viljandi koolide spordiväljakud. Tean oma kooli
ajast, kuivõrd oluline on tervislike eluviiside ja sportimisharjumuse kasvatamine maast
madalast. Tagades nüüdisaegsed liikumisvõimalused, peame jõudma selleni, et iga laps
saaks liikuda enda võimete
kohaselt. Koolistaadionidest
saavad igas linnaosas paigad,
kus peale laste võivad sportida ka täiskasvanud.
Mul on hea meel kuulda, et
meie linna ettevõtetel läheb
hästi. Võime peaaegu iga nädal lugeda kohalikust lehest
selle kohta, kuidas mõni firma
plaanib uusi töötajaid värvata, suuremat tehast rajama
hakata või kaugemaid turge
vallutama asuda. Just nende
tegevuste toetamine on üks
põhjus, miks linn on astumas
reaalseid samme Järveotsa
elamukvartali arendamiseks.
Juba praegu on Viljandis inimesi, kes sooviksid omale ise
linna elamu ehitada, kuid ei
leia selleks sobivat krunti. Järveotsa pakub lahendust just
neile. Esimeses etapis on kavas esimesed krundid müüki
panna juba käesoleva aasta lõpuks. Praegu käib Järveotsal
ala ettevalmistamine, paralleelselt projekteeritakse tänavaid ja trasse.
Lõpetuseks tahaksin kutsuda
kõiki üles märkima oma kalendrisse kuupäevi 1. ja 2.
juuni, kui toimuvad Viljandi
hansapäevad. See on viljandlaste suur pidu, millest võime
kõik osa saada. Kutsume selleks ajaks külla ka oma sõbrad
ja näitame neile, kuidas viljandlased pidutsevad. Hansapäevad annavad avalöögi terve Eesti kultuurisuvele.
Lisaks harjumuspärasele on
tänavu hansaajal oodata ka
uusi elamusi. Esmakordselt on
Viljandi linn asunud koostööle Eesti Kontserdiga, et tuua
viljandlaste ja külalisteni
džässooper «Carmen Loves
Jazz». See on George Bizet ooperi «Carmen» džässversioon,
mis lavastuse loojate sõnul on
maailmas ainulaadne. Suurkontsert toimub 2. juuni õhtul
Viljandi lauluväljakul.
Kui ka sinul on ideid, kuidas
meie Viljandit paremaks muuta, siis anna endast julgelt
märku. Minu telefoninumbri
leiab linna kodulehelt kergesti üles.
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Nii said eelarvesse sisse
Paalalinna kooli remondi rahastamine ning Männimäe
lasteaia renoveerimine. Mõlemad hooned on oodanud kordategemist aastaid. Alustasin
ka ise kooliteed Paalalinna
koolis ja võin öelda, et sellest
ajast saati ei ole koolimaja
suuremat remonti näinud.
Nüüd on aga Viljandi ajaloo
suurim, peaaegu 5 miljoni eurone ehitusleping sõlmitud ja
suvel alustatakse hoone kapitaalremondiga.
Linna lasteaedadest vajavad
põhjalikku uuendamist enamik. Linnavalitsus ei ole siin
kedagi ära unustanud. Paraku
peame liikuma sammhaaval ja

Kas ja mil määral tuleks Viljandi südalinna hoonestust tihendada ja
milline peaks sealjuures olema linnavõimu roll?
og

Juba praegu
on Viljandis
inimesi, kes
sooviksid
omale ise
linna elamu
ehitada, kuid
ei leia selleks
sobivat krunti.
Järveotsa
pakub
lahendust just
neile.
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Pean tunnistama, et neli kuud
linnapeaametis on möödunud
justkui üksainus kiire päev.
Ametisse asudes teadsin, et
Viljandi linnapea töö ei ole
kergete killast. Viljandlaste
ootused oma linnajuhtidele on
õigustatult kõrged. Täna on
mul siiski hea tunne, sest koos
tugeva meeskonnaga oleme
suutnud käima lükata mitu
linnale olulist arengut.
Uue linnavalitsuse esimene
ülesanne oli tänavuse linnaeelarve kokku panemine. 33
miljoni euro suuruse eelarve
juures olid linna ametite ja
asutuste soovid 5 miljoni võrra suuremad kui meie võimalused ja seetõttu tuli kohe asuda tegema kaalukaid otsuseid.
Siiski oli meil kindel siht silme
ees – eelisjärjekorras tuleb panustada meie tulevikule, see
tähendab lastele.
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Järgnevalt soovin sulle aru
anda novembris ametisse
asunud linnavalitsuse
esimese nelja kuu
töödest ja tegemistest.
Just sinu, Viljandi linna
kodaniku, nimel ja heaks
mina ja minu kolleegid
raekojas vaeva näemegi.

Jaak Madison

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
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Kuu lõpuni saab esitada esimesse
klassi astumise avaldust
MAIE JOALA,

linnavalitsuse haridusspetsialist

Viljandi Linnavalitsuse haridusja kultuuriamet ootab 31. märtsini avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni
kooli, Kesklinna kooli või Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste
seaduslikelt esindajatelt.
Koolikohuslane on laps, kes 1.
oktoobriks saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelnevalt
käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil
võetakse esimesse klassi vastu
ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus
on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema
õppima asumiseks kooli.
Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Õpilaskohtade
jaotamine
Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, võimalusel eelistatakse
sooviavaldusi õppida õdedevendadega samas koolis, ja koolide õppekohtade arvu. Kehtiva
vastuvõtukorra järgi eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal
Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem kui õppekohti, siis

komisjon määrab sisseastujale
kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse
kandmise aega, eelistades neid,
kelle registrikanne on varasem.
Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.
1. klassidesse astumine on sel
aastal korraldatud läbi Spoku
keskkonna. Spoku on Viljandi
linna iseteeninduskeskkond,
mille kaudu on võimalik esitada
linnavalitsusele elektrooniliselt
taotlusi neil lapsevanemail, kelle lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas. Spoku kaudu saab esitada
nii 1. klassi astumise taotlust
kui ka koolimineku toetuse taotlust.
Teiste omavalitsuste laste 1.
klassi astumise avaldused tuleb
esitada selleks mõeldud avalduste blanketil, mis on Viljandi
Linnavalitsuse blankettide avariiulitel ja Viljandi linna kodulehel.
Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi
ning määrab koolide nimekirjad
tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega
vastus aprillikuu jooksul avaldusel märgitud e-posti aadressil.
30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel

avalikustatakse need kooli veebilehtedel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad
need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Maikuu jooksul toimuvad
koolides infokoosolekud.

Koolikohustuse
edasilükkamine
Laps, kes peaks sel aastal kooli
minema, kuid ei ole saavutanud
õpingute alustamiseks vajalikku
koolivalmidust, võib koolivälise
nõustamismeeskonna soovituse
alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks saab vanem pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole alates 1.
märtsist.
Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale järgmised dokumendid: avaldus, lapse sünnitunnistuse koopia, arsti kirjalik
otsus (väljavõte tervisekaardist
ja ravi- või taastusraviplaan),
koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse
kohta pedagoogi koostatud iseloomustus ehk koolivalmiduskaart.
Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse
juhul, kui selles ajavahemikus
tagab lapsevanem (eestkostja)
lapse arenguks ja taastusraviks
vajaliku keskkonna ning võimaluse jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni. See

tähendab, et koolipikenduse
saanud laps peab käima lasteaias. Viljandimaa kooliväline
nõustamismeeskond asub Viljandis Kauba tänav 12, tel 5886
0715, e-posti aadress viljandimaa@rajaleidja.ee.

Koolimineku toetus
Esimest korda Viljandi linna
kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal
olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne
käesoleva aasta 1. septembrit,
on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad
on ka esimest korda esimesse
klassi astujad, kes koolivälise
nõustamismeeskonna otsuse
põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna.
Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 100 eurot.
Toetus makstakse välja avalduses näidatud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses.
Küsimusi, mis puudutavad
kooliminekut, saab esitada Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriameti haridusspetsialistile Maie Joalale telefonil 435
4764, e-posti aadressil maie.joala@viljandi.ee.

Kolme kooli moe-show «Eesti moodi»
MOONIKA PÄRNA,

Viljandi Jakobsoni kooli
huvijuht

5. aprillil toimub Sakala keskuses Jakobsoni, Kesklinna ja
Paalalinna kooli õpilastele mõeldud moe-show.
Moeloojate konkurss on kolme kooli III–IX klasside õpilastele. Koolis aset leidvate eelvoorude põhjal pääseb igast
koolist moe-show’le kuus kollektsiooni.
Esimene kolme kooli ühine
moe-show oli 2013. aastal. Õpilased ootavad seda üritust väga
ning valmistavad suure õhinaga
kollektsioone. Igal aastal on an-

tud õpilastele ka teema, näiteks
eelmisel aastal oli «Märka
mind». Käesoleval aastal tähistame Eesti 100. sünnipäeva ja
selle puhul on teema «Eesti
moodi».
Vaheesinejatena astuvad moeshow’l üles kolme kooli õpetajad oma kollektsioonidega ning
mõne Viljandis tegutseva tantsukooli tantsijad.
Esinejaid hindab žürii, kes valib iga vanusegrupi võitja. Lisaks
antakse välja ka mitu eripreemiat.
Olete lahkesti palutud osa saama meie moe-show’st neljapäeval, 5. aprillil kell 18 Sakala keskuses.

mesed. Kutsutud külalised
räägivad oma igapäevatööst.
Esmaspäeval, 19. märtsil
kell 11 on külas grimeerija
Merle Liinsoo ja esmaspäeval, 26. märtsil kell 11 näitleja Märt Avandi.

Lastevanemate kool
Teisipäeval, 20. märtsil kell
17.30 toimub Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis
lastevanemate kool teemal
«Laste psüühikahäired – kuidas märgata ja mida teha?»
Loengu peab Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst doktor Madis Parksepp.
Loengus saab ülevaate laste psüühikahäiretest, psüühikahäirete vanuselistest ilmingutest, psüühikahäirete

erakorralisuse hindamisest
ja laste psüühikahäirete käsitluse põhimõtetest.
Loengu kuulamiseks on vaja end kirja panna e-posti
aadressil eliise.vainurm@
raamatukogu.viljandi.ee.
Selle hooaja viimane lastevanemate kool on teisipäeval, 10. aprillil kella 17.30–
18.30 Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis.
Täpsem informatsioon tuleb peagi!

Loengusari «Läbi
teadmiste tervise poole»
Kolmapäeval, 21. märtsil
kell 17.15 on raamatukogu
linnagaleriis SA Viljandi
Haigla juhatuse liige, meditsiiniteaduste doktor Margus
Annuk ja seekordne teema
on «Nahapõletikud ja -hai-

gused: kuidas nendega toime tulla?». Selle hooaja viimane loengusarja kohtumine tuleb 18. aprillil teemal
«Laste ja noorte treening –
kui palju on tervislik?» Kõik
huvilised on oodatud!

Meisterdamisklubi
20. märtsil ning 3. ja 17. aprillil kell 17 leiab lasteja noortekirjanduse saalis

Viljandi linnaraamatukogu
laste- ja noortekirjanduse
saalis koguneb 21. märtsil ja

aset meisterdamisklubi. Loeme raamatut ja meisterdame.

18. aprillil kell 15 lauamänguklubi. Juhendaja abil saab
lauamänge mängida.

Laste sotsiaalsete oskuste
mängu- ja töötuba

Foto: Silver Tõnisson
2017. aasta VII–IX klasside vanusegrupi võitja. Kollektsiooni nimi «Vanaema
kardinad», autor Meeri-Lii Kaseoja Viljandi Paalalinna kooli IX-a klassist.

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisuks on abivajavate laste heaolu hindamine ja lapse arvamuse väljaselgitamine neid puudutavates küsimustes, lastega perede nõustamine laste kasvatamisel tekkinud raskuste lahendamiseks ja probleemide edaspidiseks vältimiseks, abivajavate perede
seostamine neile vajalike sotsiaalteenuste ja -toetustega.
Täidan eestkostja ülesandeid Viljandi Linnavalitsuse eestkostel
olevatele lastele. Sageli pöörduvad eraldi elavad vanemad minu
poole laste hooldusõiguse teemal ning lastega suhtlemise korra küsimustes.
Minu töö tulemusena paraneb abivajavate laste heaolu.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Juunis täitub linnavalitsuses tööle asumisest 14 aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

lastekaitsespetsialist

Viljandi linnaraamatukogus
tähistatakse märtsis teatrikuud ning külla on kutsutud
õpilased.
Teatris ei tööta ainult näitlejad, vaid ühtse terviku
moodustavad eri alade ini-

Lauamänguklubi

Mida tehakse linnavalitsuses?

PIRET KANGUR,

Teemakuu «Teatriinimesed
räägivad»

Mulle meeldib, et Viljandis on ilus loodus ja palju rohelust. Viljandi on elamiseks väga sobiva suurusega linnake, siin on olemas kõik
igapäevaeluks vajalik. Lastel ja noortel on mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Siin toimub tihti kultuurisündmusi. Viimastel aastatel olen enda jaoks avastanud Viljandi pärimusmuusika festivali.

Teisipäeval, 3. aprillil kell 15
on registreeritud grupile laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba. Koostöös Vil-

jandimaa Rajaleidja keskuse
psühholoogi Janika Kersteniga saab mängu abil arendada laste sotsiaalseid oskusi.

«Kultuurilaine»
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees
Arter, Sakala ja Eesti Loodus.
Igal kuul 15. kuupäevaks

esitatakse nimetatud väljaannete sisu kohta küsimused, mis avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel ning tehakse paberil
kättesaadavaks ka maakonna raamatukogudes. Vastused tuleb esitada järgmise
kuu 1. kuupäevaks.

Keskkonnatunnid lastele
13. aprillil on Viljandi linnaraamatukogus keskkonnatunnid, kus õpilastele selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat. Kavas on

avatud arutelu, videolõigud,
lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Tundides osalemiseks
tuleb end kirja panna!

Tarkade maalaste perepäev
Laupäeval, 14. aprillil kella
11–13.30 toimub Viljandi
linnaraamatukogus tarkade
maalaste perepäev. Perepäeval on kavas mitmesugused
tegevused: lühietendus,
meisterdamised, lilleseemnete külvamine, ristsõnade
lahendamine ja muud huvi-

tavat. Eesti pandipakend
tutvustab lühidalt pandisüsteemi ja selgitab lähemalt
plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat.
Üritus toimub koostöös Eesti Pandipakendi, Viljandi huvikooli ja Viljandi kunstikooliga.

4

Esmaspäev, 19. märts 2018
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Rimi jalgpalli osavusfestival Viljandi
spordikeskus
Teatrikuu – teatriinimesed räägivad: Merle
Liinsoo (grimeerija) Viljandi linnaraamatukogu
Laulu- ja mänguring kogu perele
Pärimusmuusika ait
«Orpheus allilmas» Ugala teater
«Primavera Paunveres» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Lastevanemate kool: lastepsühhiaater dr Madis
Parksepp «Laste psüühikahäired – kuidas
märgata ja mida teha?» Viljandi
linnaraamatukogu
«Primavera Paunveres» Ugala teater
«MuusikaSündmus»: Trading Fives
Pärimusmuusika ait
Filmiõhtu: «Pruut» (Hispaania, 2015) Wimka
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Terviseteemaline loeng «Nahapõletikud ja
-haigused: kuidas nendega toime tulla?»
Viljandi linnaraamatukogu
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
«Made Nº3» Sakala keskus
Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC ja
HC Kehra / Pulp & Paper Viljandi spordikeskus
«Moraal» Ugala teater
«VolkStuudio»: «Sufide laul Ülem-Egiptusest»
Pärimusmuusika ait
Filmiõhtu: «Laegas 507» (Hispaania, 2002)
Wimka
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
«Made Nº3» aftekas – Black Bread Gone Mad
Džässiklubi Jasm
Unenäopüüdja tegemise õpituba VÕÕP Stuudio
Vestlusõhtu «Mida mehed tegelikult tahavad?»
Pärimusmuusika ait
«Hamlet» (LendTeater) Ugala teater
Erki Pärnoja «Efterglow» Viljandi Lennukitehas
Filmiõhtu: «18 söömaaega» (Hispaania, 2011)
Wimka
National Theatre live «Julius Caesar» Forum
Cinemas Centrum
«Tähelepanu, start!» koolidevahelised
teatevõistlused Viljandi spordikeskus
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Aida 10. sünnipäev koos Zetodega
Pärimusmuusika ait
Ansambel Günf Pubi Suur Vend
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Hokiklubi Fuuriad minihokiturniir Viljandi
jäähall
«Amalia» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
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Flamenkoetendus: Ivan Gallego & Arte
Flamenco Pärimusmuusika ait
Rokiklubi Tehas: Brad Jurjens / Val Tvoar / Up
the Sky Lennukitehas
Ansambel Tänatehtu Pubi Suur Vend
Firmade saalijalgpalliturniir Viljandi
spordikeskus
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
«Tuhkatriinu» Viljandi nukuteater
Teatrikuu – teatriinimesed räägivad: Märt
Avandi (näitleja) Viljandi linnaraamatukogu
Laulu- ja mänguring kogu perele
Pärimusmuusika ait
«Sätendav pimedus» Ugala teater
«Tuhkatriinu» Viljandi nukuteater
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
Etendus «Grace ja Glorie» Pärimusmuusika ait
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
«Nif Nuf Nafi lugu» Viljandi nukuteater
«Emadepäev» Ugala teater
«Hipide revolutsioon» Ugala teater
Maria Stuart: «Emotsioonide tuur» Lennukitehas
Provvade Akadeemia Bonifatiuse gild
The Jingles Džässiklubi Jasm
Ansambel Special Pro Pubi Suur Vend
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
ZEP-i auhinnavõistlused tõstmises Viljandi
spordikeskus
Distress Oxide – tehnikad, nipid ja trikid VAU!
Stuudio
Tiina Tubli Džässiklubi Jasm
Comedy Estonia: Ari Matti Mustoneni «Savage»
Pärimusmuusika ait
Ansambel Kruiis Pubi Suur Vend
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Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Andrus Vaarik: «Elu on parim meelelahutus»
(Komöödiateater) Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele
Pärimusmuusika ait
«Nukitsamees» (Viljandi laste- ja noorteteater
REKY) Sakala keskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
30. Liivide luulepäev Viljandi linnaraamatukogu
Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Paberits & Tirmaste Džässiklubi Jasm
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
«Moraal» Ugala teater
Kolme kooli moe-show 2018 Sakala keskus
«Moraal» Ugala teater
Alex Kelman: «Chinese Pilot» tour Lennukitehas
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«Tähelepanu, start!» koolidevahelised
teatevõistlused Viljandi spordikeskus
«Tuul kuu pealt» (esietendus) Ugala teater
«Lovesong – ühe armastuse lugu» Ugala teater
Peeter Oja stand-up «Eestlased – erilised
inimesed» Pärimusmuusika ait
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
EV100 muusikasündmus, vaatemänguline
kontsertetendus «Klaveriloomad. Elu muusikas»
Pärimusmuusika ait
Jalgpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
Kontsertõhtusöök Pearu Paulusega Sakala
keskus
Rokiklubi Tehas: Herald (+ Bourbon Sugar)
Lennukitehas
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele
Pärimusmuusika ait
Kooliliiga võrkpalli finaalturniir Viljandi
spordikeskus
Väärikate ülikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Lastevanemate kool (dr Madis Parksepp)
Viljandi linnaraamatukogu
LauamängudeÖÖ Viljandi avatud noortetuba
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
«Võlur OZ» Ugala teater
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Toni Jokiniitty Pärimusmuusika ait
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala teater
Loeng «Pandipakendite taaskasutamise
teekond» Viljandi linnaraamatukogu
Loeng «Pandipakendite taaskasutamise
teekond» Viljandi linnaraamatukogu
Loeng «Pandipakendite taaskasutamise
teekond» Viljandi linnaraamatukogu
«Hipide revolutsioon» Ugala teater
«Emadepäev» Ugala teater
Andrus (Bonzo) Albrecht ja Jaan (Orelipoiss)
Pehk: «Tuled kevadel» Pärimusmuusika ait
«Tagasivaatepeeglis: Hebe 20 aastat» Sakala
keskus
Küllo Kõivu XX mälestusvõistlused
vabamaadluses Viljandi spordikeskus
Tarkade maalaste perepäev Viljandi
linnaraamatukogu
Künnipäevajooks ümber Viljandi järve Viljandi
linnastaadion
«Emadepäev» Ugala teater
«Nähtamatu daam» Ugala teater
Lamamiskontsert: Epifolium Pärimusmuusika
ait
Dead Furies «Rock City a Go Go» vinüüliesitlus
Lennukitehas
«Kohe näha, et vanad sõbrad!»
(Komöödiateater) Pärimusmuusika ait
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Laulu- ja mänguring kogu perele
Pärimusmuusika ait

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Avatud on Edgar Valteri maalinäitus «Performance». Sarja
«Performance» maalid pärinevad
ajast 1989–1994 ning sündisid
Edgar Valteril pärast üht tegevusetenduse jälgimist. Samamoodi
nagu nähtud etendusega püüavad ka maalid sügava allteksti ja
paljutähendusliku sümboolikaga
kajastada inimese siblimist siin
maailma lavalaudadel.
Avatud on Heino Lillepuu poliitiliste kollaažide näitus. Heino Lillepuu (1937–2013) on teinud mitu ühiskonnakriitilist ja Eesti ajalugu ning inimesi käsitlevat sarja,
millest mõni koosneb isegi kuni
60 kollaažtehnikas tööst. Heino
Lillepuu töötas elu jooksul paljudes ametites, näiteks traktoristi,
autojuhi, kombaineri, lukssepa ja
puusepana ning pensionil olles
alustas ta kunstitegemisega. Naivistlikele töödele on kunstnik treinud omapärased puidust raamid.
Avatud on ka Alma Maari näitus
«Riigipead». Nukumeister Alma

Maar on jäädvustanud riigipäid,
näiteks presidente Konstantin
Pätsi ja Lennart Merd ning peaministreid Edgar Savisaart, Mart
Laari, Andrus Ansipit, Tiit Vähi,
Andres Tarandit, Juhan Partsi,
Mart Siimani ja Siim Kallast.
Tõstamaa kandist pärit Alma
Maar õppis algklasside õpetajaks
ning andis muu hulgas ka kunsti- ja tööõpetuse tunde. Töötas
Hiiumaal, Pärnus ja viimati Are
põhikoolis, kus juhendas ka
kunstiringi. Alma Maar on esinenud Eesti kirjandustegelastest
nukkudega näitustel.
Avatud on näitus «Leida Kibuvitsa elu ja looming». Kirjanik Leida Kibuvitsa (1907–1976) näitus koosneb tema imelistest käsitööesemetest, raamatutest ja illustratsioonidest. Ta õppis 1920.
aastatel lühikest aega Pallase
kunstikoolis. Kaunimad aastad
jäid 1930. aastatesse, mil ta
avaldas järjest mitu romaani ja
nautis avalikkuse tähelepanu.
1950. aastal arreteeriti ning
mõisteti 25 aastaks vangi ning
saadeti Ussolje paranduslike tööde laagrisse. Leida Kibuvits ei

taastunud saadud traumadest
kunagi, elu viimased aastad
möödusid Tallinnas erakuna.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
6. aprillini on avatud rahvusliku
käsitöö eriala XI lennu III kursuse kevadsemestri tööde näitus
«Maalimise isemoodi sammuke».
Näitusel on Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala
tänavu lõpetava 11. lennu maaliaine viimase semestri jooksul
tehtud kompositsioonid. Tudengid on kasutanud kangavärve ja
värvilist kangast. Töid kavandades mõtlesid nad kevadele, aga
väga kohustuslik see ei olnud.
Peaeesmärk oli proovida, kas ja
kuidas saab maalilist komponeerimist tekstiilile lähemale tuua.
Juhendas Kersti Rattus.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
28. märtsini on avatud Delegatsioon K ülevaatenäitus «Mu elu
on endiselt sama halb, aga ma
olen veel õnnelikum». Delegat-

PAULUSE KIRIK

sioon K koosneb neljast Tartuga
seotud naiskunstnikust: Kairo,
Kristina Viin, Kärt Rebane ja
Kudrun Vungi. Väljas on maale
Delegatsioon K igalt seni toimunud näituselt ja märkimisväärsel
määral ka täiesti uut loomingut,
mida veel keegi näinud pole. Pilkupüüdvad, värvi- ja detailiküllased teosed ergutavad vaataja
maitsemeeli, andes mängulisi
impulsse lihtsalt nautimiseks või
edasi tõlgendamiseks. Juba näituse pealkiri kannab endas kutsuvalt vaimukat allhoovust, mis
läbib kogu näitust.

või kuulata nii pilliloona kui
tekstina.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Avatud on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö
eriala üliõpilastööde näitus. Näitus on keskendunud kodarrahadele.
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29. märtsini on avatud näitus
«Tarvastu muusika- ja kunstikool
25». Näitusel saab näha lisaks
kolme viimase aasta töödele ka
omaloomingukogumikku «Öökulli juturaamat», mis on valminud koostöös Tarvastu gümnaasiumiga. Õpilaste mõtted teemal
«Minu lugu» on täiendatud illustratsiooni ja muusikapalaga
ning osa lugusid saab vaadata
nutitelefoni abil animatsioonina

2. aprillist on avatud Viljandi
kunstikooli fotograafianäitus.
Viljandi kunstikooli õpilaste fotonäitus võtab kaadrisse tänapäeva ja sätib fookusesse noorte
koha selles. Kas meie ümbrus
jääb samaks, kui seda vaatab
teistsugune silmapaar? Kas meie
loome välist maailma või loob
see väline meie sisu? Vaatame.
VILJANDI MUUSEUM
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Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud
T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud
E ja K kella 10–14, T ja N kella 13–17, P kella 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.
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Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil 5367 7566.

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

www.thegalerii.com
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