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Paalalinna kool
sai valmis
Uue kooliaasta alguseks valmis 4,8 miljonit eurot maksma läinud Paalalinna
kooli remont. Uue ilme said nii koolimaja välimus ja sisemus kui ka õueala,
kus nüüd on vahetundide vabas õhus veetmiseks palju võimalusi.
Foto: Kristjan Kivistik

Suurjäätmed saab tasuta jäätmejaama viia
Viljandi Linnavalitsus
kuulutab linna elanikele
välja tasuta suurjäätmete
kogumiskam-paania
perioodil 16.–30. september.

Suurjäätmed võetakse vastu Viljandi jäätmejaamas (Pärnu mnt
36), kus kõik jäätmed kaalutakse. Jäätmejaam on avatud esmaspäevast laupäevani kella
9–18, pühapäeval on suletud.
Suurjäätmeid saavad kampaa-

nia vältel tasuta ära anda Viljandi linna sissekirjutatud inimesed. Asutuste ja ettevõtete suurjäätmeid tasuta vastu ei võeta.
Jäätmejaamas küsitakse jäätmeid üle andvalt inimeselt isikut tõendavat dokumenti.
Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole
võimalik paigutada kogumismahutisse, näiteks mööbliesemed
(sealhulgas õuemööbel), vaibad, madratsid, kardinapuud,

kraanikausid, WC-potid, vannid, jalgrattad, lapsevankrid,
terved seinapeeglid jms.
Suurjäätmetena ei käsitleta
ehitusjäätmeid (sealhulgas uksed ja aknad, eterniit, keraamilised plaadid jne) ning suuremõõtmelisi probleemtooteid
nagu autoromud või nende
osad ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid
(sealhulgas pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja

muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid.
Lisaks suurjäätmetele on koostöös Humanaga võimalik Viljandi jäätmejaamas kampaania perioodil tasuta üle anda taaskasutuskõlblikud riided ja need uuele ringile suunata. Rõivaste korduv- ja taaskasutus aitab ühelt
poolt vähendada uute loodusressursside kasutusele võttu, teiselt
poolt aga vähendab jäätmeteket.
Rõhutame, et taaskasutuseks

Käimas on kaasava eelarve ideede esitamine
Juba kuuendat korda saavad
kõik kaasa lüüa Viljandi
linna kaasava eelarve
konkursil. Ideid 30 000 euro
kasutamiseks saab esitada
10. oktoobrini.

Erinevalt lõpphääletusest, kus
saavad osaleda vaid Viljandi
linna kodanikud, võivad ettepanekute esitamisel osaleda kõik
huvilised. «Kutsun üles nii viljandlasi, aga ka kõiki teisi, kes
meie linnas käivad ja siin toimuva vastu huvi tunnevad,

oma ideed kirja panema ja kaasava eelarve konkursile esitama,» ütles Viljandi linnapea
Madis Timpson. «Mida suurem
on esitatavate ideede hulk, seda suurem on tõenäosus, et
nende seas on mõni, mis suurema hulga linlaste toetuse võidab,» lisas linnapea.
Ideede esitamine kestab 10.
oktoobrini. Veebis saab idee esitada portaali volis.ee kaudu
ning paberil Viljandi raekojas
(Linnu tänav 2). Pärast seda on
linnavalitsuse komisjonil kuu

aega, et ideid vaagida ja selgitada välja sellised, mis mahuvad 30 000 euro piiridesse, on
aasta jooksul ellu viidavad, sobivad Viljandi linnaruumi ning
vastavad muus osas konkursi
tingimustele. Hääletusele pannakse kõik reeglitele vastavad
ideed.
Kaasava eelarve ideedele esitatavate nõuetega saab lähemalt tutvuda aadressil www.viljandi.ee/kaasav.
Viljandi kaasava eelarve hääletus on 11.–25. novembrini

portaalis volis.ee ja Viljandi
raekojas. Hääletusel saavad
osaleda vähemalt 16-aastased
Viljandi linna elanikud, kellest
igaühel on kasutada kolm
häält. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada
mobiil-ID või ID-kaardi abil.
Raekojas toimub hääletamine
isikut tõendava dokumendi
alusel.
Hääletuse õnnestumiseks peab
vähemalt üks idee koguma 200
häält. Võitjaks kuulutatakse
enim hääli saanud idee.

ja ümbertöötluseks ei sobi katkised, määrdunud, niisked, tugeva lõhnaga ja nähtavalt kulunud riided. Kohapeal kontrollitakse, et riidekottidesse ei oleks
pandud valesid jäätmeid.
Kogutud riided saadetakse
edasi Humana sorteerimiskeskusesse, kus need sorteeritakse
ja suunatakse korduvkasutusse,
ümbertöötlusse või annetatakse
partnerorganisatsioonidele.
Tavapäraselt on suurjäätmete

Viljandi
arvudes

ja rõivaste eest vaja Viljandi
jäätmejaamas tasuda nii eraisikul kui ka ettevõtjal 100,99 eurot tonni kohta.
Suurjäätmete kogumiskampaaniat rahastatakse riigieelarvest kohalikule omavalitsusele
määratud toetusfondist, mis on
ette nähtud jäätmehoolduse
korraldamiseks.
Rohkem infot: keskkonnaspetsialist Iris Saar, telefon 435 4718
või iris.saar@viljandi.ee.

• Registreeritud elanikke: 17 245
• Sünnid juunist augustini: 48
• Registreeritud töötuid: 280
• Töötusprotsent: 3,8*
• Vabad töökohad: 141*
• Keskmine palk: 1217

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike

suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Sotsiaalamet
ootab koolitoetuse
taotlusi

Foto

val linna koduleheküljel www.
viljandi.ee ja inforiiulitel lin
navalitsuse majades Laidone
ri plats 5, 5a ja Linnu tänav 2.
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 Marko Tiitus,

Isamaa saadikurühma liige
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Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Liette Varis
Marcel Ots
Raylynn Grace Harik
Rikard Grinvalds
Roosi Visnap
Ruben Lang
Ruudi Johan Muda
Saara Brit Palk
Saara Maria Sarapuu
Tairo Kookla
Theo Purtsak

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

oluline. Huvihariduse olmetin
gimuste parandamiseks on plaa
nis rekonstrueerida Viljandi hu
vikooli õppehoone. Ja muidugi
on plaanis korda teha kõnniteed
koolide ja lasteaedade juures.
Suurematest asjadest nimetak
sin veel peaväljaku ja kesklinna
avaliku ruumi tänapäevastamist
ning Uue tänava rekonstrueeri
mist, ka need on väga olulised
ja just linnaruumi kujundami
sel. Investeeringuid vajavad pal
jud asjad ja valdkonnad, kuid
targu ja võimalusi otsides ning
vaagides saame vajalikud asjad
kindlasti tehtud.

Pean arengudokumentides olu
liseks neid eesmärke, mis kes
kenduvad tänaseks säilinu või
saavutatu hoidmisele ja arenda
misele, olgu selleks siis puhas
looduskeskkond koos mitmeke
sise maastiku ja ökosüsteemiga,
Viljandi linna kui mitteametliku
kultuuripealinna ja pärimuskul
tuuri kompetentsikeskuse mai
ne, toimiv koolivõrk koos mit
mekülgse huviharidusega või
siinsete ettevõtjate edulood.
Teiseks on kriitilise tähtsusega
kõik need eesmärgid ja tegevu
sed, mis aitavad kaasa ettevõt
luse arendamisele, töökohtade

loomisele ning selle kaudu ela
nikkonna arvu languse vähen
damisele. Olgu nendeks siis teh
nilise taristu väljaehitamine, lin
na ettevõtluskeskkonna tutvus
tamine või ka sellised perspek
tiivsed tegevused nagu kaugtöö
keskuse käivitamine või ühine
mine UNESCO loovlinnade võr
gustikuga. Uute, paindlike, tar
kade ja hästitasustatud töökoh
tade tekkimine on kogu linna
arengus võtmetähtsusega – ini
mene valib Viljandi elukohaks
ikka üksnes siis, kui talle on siin
pakkuda meelepärast ja moti
veerivat tööd.

Uudne on Viljandi kui maakon
nakeskuse omavalitsuse tegevu
se mõtestamine maavalitsuste ka
dumise järel. Viljandi linnalt
oodatakse jätkuvalt maakonna
ülest initsiatiivi ja koordineeri
mist mitmes valdkonnas, mis
toob endaga kaasa täiendavaid
ülesandeid ja võimalusi.
Märgilise tähendusega Viljan
di jaoks on kindlasti ka veekes
kuse valmimisele kaasaaitami
ne, mille avamine peaks olema
2022. aastal. Selle tulemusena
tekivad Viljandisse uued tööko
had ning elavneb turism ja tee
nindussektor.

Omanäoline kodulinn on armas
meile kõigile. Linna arengus
ning meie inimeste heaolu ja
turvatunde tagamisel on täht
sad kõik kaheksa valdkonda ja
tegevuskava 37 meedet. Kutsu
sime viljandlasi kaasa rääkima,
lisaks tegime SWOT-analüüsi,
rahvaküsitluse, gümnasistide
ümarlaua ja rahvakohtumiste
kokkuvõtted.
Rahvaküsitlusel nimetati kol
me olulisema lahendamist vaja
va probleemina kõnni- ja kerg
liiklusteede ning tänavate keh
va seisukorda, veekeskuse puu
dumist. Veekeskuse ja ujula ot
sused on tehtud.
Teeme tööd Viljandi muutmi

sel jalakäija- ja jalgratturisõbra
likumaks linnaks: loomisel on
kergliiklusteede ülelinnaline
võrgustik ja teemaplaneering.
Tähtsad on liiklusohutus, täna
päevased ülekäigurajad, priori
teet on koolide ja lasteaedade
ni viivad kõnniteed. Tänavate
korrastamise vajadus on suur,
aga töö on kulukas. Korda saab
Pärnu maantee. Peatänavatest
uuendame Uue tänava aastaks
2021 ning Tallinna tänava
2023. aastaks. Tähelepanu
nõuab parkimine.
Lapsed, noored ja haridus on
meile tähtsad. Koolid on korras.
Nüüd tuleb käsile võtta koo
listaadionid, mänguväljakud ja

lasteaiad Mängupesa, Karlsson
ja Krõll. Anname tasuta hommi
kusöögi linna lasteaedades. Ini
mesed näevad väärtusena rohe
list Viljandit. Teemaplaneering,
arengukava, ribapargid. Hooli
vus, sotsiaalne turvatunne kõi
gile. Sotsiaalkeskuse, päevakes
kuse või tegevuskeskuse ana
lüüs, arendamine. Korteriühis
tute ja kogukondade programm
«Õue- ja haljasalad korda».
Arengukava koostamist veda
va linnavolikogu komisjoni ju
hina pean senise protsessi juu
res kõige olulisemaks just elani
ke kaasamist ja kaasatulekut.
Koos muudame oma linna hu
basemaks.

Olulist leiab kahtlemata palju.
Taristu uuendamise projekte
seal jagub. Plusspoolena võib
öelda, et uude arenguperioodi
jäävad nii veekeskuse rajamine,
Krõllipesa lasteaia Mängupesa
õppehoone rekonstrueerimine,
linna keskväljaku ajakohastami
ne ja palju muud. Nende tege
vuste peale läheb suur hulk ra
ha ning järgmise kolme kuni
nelja aasta eelarved on seetõttu
parajalt pingelised. Siit tegeli
kult koorubki välja üks oluline
tahk arengukavast – lõviosa te

gevustest keskendub nii-öelda
betoonile. Loomulikult, ilma
hooneid uuendamata pole või
malik rahuldada linnaelanike
ootusi, aga inimfaktorit ei saa
selle kõige juures vähem täht
saks pidada.
Kui me räägime linna haridus
töötajate motiveerimisest, kesk
konnasõbralikuma linnakesk
konna kujundamisest, sotsiaal
teenuste arendamisest või eri
vajadustega lastele kohase hari
duse pakkumisest, siis arengu
kavas on toetavad seisukohad

küll olemas, kuid eelarvestra
teegias on need eesmärgid kir
jas kas reservtegevustena või
pole neid seal üldse. Ehk siis
väljaspool «betooni» rajamist
sõltume me väga olulisel mää
ral välisrahastusest. Arvestades
pingelisi eelarveaastaid, peame
suutma tegutseda väga leidli
kult, et ka nii-öelda pehmed
valdkonnad saaksid areneda.
Siinjuures peame olema piisa
valt nutikad, et leiaksime välis
rahastuse võimaluste avanemi
sel ka omafinantseeringut.
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Rohkem infot koorijuhtidelt
Riina Trummilt telefonil
5190 8647 või meiliaadressil
trumm.riina@gmail.com ja
Signe Ristisaarelt telefonil
5816 4966 või meiliaadressil
signe.ristisaar@gmail.com.

lega ehk niinimetatud pehme
poolega kaasneb muidugi lasteja haridusasutuste töötajate pal
ga järk-järguline tõstmine ning
mõistagi ka linnavalitsuse all
asutuste töötajate palkade
sammhaaval tõstmine, et elu
kallidus eest ära ei jookseks.
Mis aga puutub niinimetatud
kõva poole prioriteetidesse, siis
investeeringud on vaieldama
tult olulised kõik, kuid toon väl
ja mõne minu arvates prioriteet
sema. Viljandi lasteaia Krõllipe
sa Mängupesa õppehoone ja
lasteaia Karlsson rekonstrueeri
mine on laste seisukohalt väga
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Helmut Hallemaa,
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Kui vaadata Viljandi linna aren
gukava ja eelarvestrateegiat
aastateks 2020–2025 ning aren
gustrateegiat 2030+, siis ei ta
ha kuidagi tõdeda, et üks või
teine asi on olulisem. Arengu
huvides on tähtsad kõik vald
konnad ja oluline on, et areng
oleks tasakaalustatud ja jät
kusuutlik. Oluline on, et vajali
kud tegevused ja investeeringud
saaksid lähiaastatel tehtud, läh
tudes muidugi vajadustest ja ra
halistest võimalustest.
Kõige tähtsamad on loomuli
kult inimesed, eriti lapsed ja
noored ning nende heaolu. Sel
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Jaanuaris sõidab koor Viljan
di sõpruslinna Valmierasse
sealsele talvefestivalile. Han
sapäevadel võõrustame Por
voo toomkiriku lastekoori ja
rõõmustame linnarahvast ühi
se kontserdiga. Ees on esine
mised jõuluajal ja traditsioo
niline ülesastumine emade
päeval.
Koorielu juurde kuuluvad ka
laululaagrid, kus laulmise kõr
val on tähtsal kohal sportimi
ne.
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Lisainfot sotsiaalameti tele
fonidel 435 4759, 528 3723 ja
karin.kiis@viljandi.ee

Reformierakonna saadikurühma

Pä

kõikide pereliikmete kolme
viimase kuu pangakontode
väljavõtted ja eluasemekulu
de arved; ülikooli väljastatud
tõend kõrgkoolis õppimise
kohta (sh info õppevormi koh
ta) ja hinneteleht, kus on väl
ja toodud viimase semestri
õpitulemused.
Taotlused palume saata või
tuua septembrikuu jooksul
Viljandi Linnavalitsuse sot
siaalametisse aadressil Viljan
di, Laidoneri plats 5a.

2019. aasta teises kvartalis
sündinud viljandlased
Adele Rumask
Armin Vinnal
Chris-Remy Laas
Demi Isabel Kuldsaar
Egert-Johan Ormus
Elenor Orgusaar
Elinor Kivastik
Emili Sild
Gerreth Laansoo
Gertrud Peips
Jane-Ly Ormus
Karl Partvei
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Tiit Jürmann,

Poistekoor
ootab uusi
lauljaid
Viljandi poistekoor on juba
uut lauluaastat alustanud, aga
kooriga võib liituda veel kogu
septembrikuu jooksul.
Koori lauluproovid on Vil
jandi muusikakoolis esmas
päeviti ja kolmapäeviti kella
15.40–17 Signe Ristisaare
ja Riina Trummi juhendami
sel.
Laulma oodatakse 8–13-aas
taseid viisi pidavaid poisse,
kel on soov vokaalselt arene
da ja saada osa toredast koo
rielust.
Kui eelmisel hooajal oli Vil
jandi poistekoori tähtsündmu
seks osalemine Tallinnas lau
lupeol, siis tänavu ootab koo
ri ees poistekooride võistu
laulmine, mis leiab aset 2020.
aasta aprillis.
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Lisainfo sotsiaalameti telefo
nidel 435 4761, 5368 2821
või
e-posti
aadressil
gaide.mikkor@viljandi.ee.

Üliõpilaste
sotsiaalne toetus
Viljandi Linnavalitsuse sot
siaalamet võtab septembri
kuus vastu majanduslikult vä
hekindlustatud perekonda
kuuluvatelt üliõpilastelt üli
õpilaste sotsiaalse toetuse
taotlusi.
Taotlusi oodatakse üliõpilas
telt, kelle registrijärgne elu
koht on Viljandi linn ning kes
õpivad haridus- ja teadusmi
nisteeriumi litsentsiga kõrg
kooli päevases õppes ning kel
lel on arvesse mineval õppe
perioodil keskmine hinne vä
hemalt hea.
Taotluse juurde tuleb esita
da järgmised dokumendid:

Milliseid Viljandi linna uutes arengudokumentides ja
eelarvestrateegias püstitatud eesmärke peate kõige olulisemaks?
Pä

Viljandi Linnavalitsuse sot
siaalamet ootab oktoobrikuu
jooksul sel aastal toimetuleku
toetust taotlenud ja saanud
peredelt soovi korral avaldusi
üldharidus- ja kutsekoolides
õppivate laste koolitoetuse
saamiseks.
Avalduse blanketid on saada

Viljandi Linnavolikogu

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Viljandi arendab suhteid
sõpruslinnaga Ukrainas

«Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi»

Janika Gedvil,

Tunned vahel, et raamatuid,
mida tahaksid lugeda on lii
ga palju ja sa ei suuda vali
da või sa ei teagi, mida sa ta
haksid lugeda. Viljandi Lin
naraamatukogu tuleb appi
viies sind kokku teiste sama
sugustega, kellega koos arut
leda elu ja raamatute üle.
Raamatuklubi koguneb

abilinnapea

Karl Õmblus,

linnavalitsuse liige

22.–26. augustini külastas
Viljandi linna esindus
sõpruslinna Ternopili
Ukrainas. Meie esindus oli
kutsutud tähistama
sõpruslinna sünnipäeva ja
Ukraina iseseisvuspäeva.

Külaskäigu jooksul oli mitu
töist kohtumist sealse haridus
ameti juhataja Olga Pohyliaki
ga, kultuurijuhi Oleksandr
Smukiga, Ternopili linnavalitsu
se osakonnajuhatajatega ning
Leedu Taurage linna delegat
siooniga.
Ternopili sõpruslinnad tutvus
tasid koostööseminaril oma eu
roprojektide kogemust ja tehti
plaane edasisteks projektideks,
kuhu saaks kaasata ka Ternopi
li. Koostööseminari kulminat
sioon oli Viljandi ja Ternopili
partnerluse ja koostööleppe all
kirjastamine. Viljandi abilinna
pea Janika Gedvil sai linnapea
Sergiy Nadalilt Ternopili teene
temärgi.
Viljandi delegatsioon valmis
tas visiidi käigus ette 2020. aas
ta mai viimastel päevadel aset
leidvate Euroopa päevade kul
tuuriprogrammi.
Plaanis on viia sinna kultuu

Esimese teisipäeva klubi
Viljandi Linnaraamatukogu
ootab raamatuhuvilisi loetud
raamatute üle ühiselt arutle
ma ja uusi raamatuid avas
tama raamatuklubisse kord
kuus teisipäeva keskpäeval.
Lisaks raamatutega tutvu
misele saab soovi korral te
ha veidi käsitööd ja küsida
nõu ning vahetada mõtteid
Foto: Viljandi Linnavalitsus
Viljandi delegatsiooni võttis Ternopilis vastu sealne linnapea Sergyi Nadal (vasakult teine), kes andis muu hulgas
Viljandi abilinnapeale Janika Gedvilile üle teenetemärgi partnersuhete arendamise eest.

rigrupp, mis koosneb kahest
või kolmest muusikalisest kol
lektiivist. Kahe päeva jooksul
on kavas anda kokku vähemalt
üheksa kontserti. Pakkuda ta
hetakse põhjamaisele köögile
toetuvat menüüd, mille valmis
tavad ette Ternopili ja Eesti ko
kad. Soovime koostöös kohali
ku restoraniga tutvustada või

malikult laia valikut eesti mait
seid.
Praktilisematest tegevustest
on plaanis hariduskonverents ja
ettevõtlusseminar, mis kesken
dub start-up ettevõtetele, samu
ti seminar, kus vahetatakse ko
gemusi kogukonna kaasamise
osas. Eraldi kohtumised tulevad
Eesti riigikogu Ukraina toetus

rühma, Viljandimaalt riigikogu
mandaadi saanud saadikute ja
Ukraina riigiduuma Ternopili
piirkonna saadikute vahel.
Viljandi ja Ternopili sõprussi
demed on saanud sisse töise ja
sisulise hoo. Juba selle aasta no
vembris ootame sealseid hari
dustöötajaid Viljandisse, et tut
vustada Eesti kooli edulugu.

Vaimustav vanamuusika Viljandimaal
1. oktoobril on tulemas on jär
jekordne rahvusvaheline muu
sikapäev, mis viib Eesti eri ots
tesse üle saja kontserdi. See aas
ta erineb mullustest muusikapi
dudest selle poolest, et muusi
kud võtavad igas maakonnas
fookusesse ühe pilli. Viljandi
maal on selleks plokkflööt.
Plokkflööt on üks veider instru
ment, sest mõni inimene ei pea
gi seda justkui tõsiselt võetavaks
pilliks. Vist seetõttu, et sageli võ

kord kuus ja esimene kohtu
mine on 18. septembril kel
la 17.30–19 Viljandi Linna
raamatukogu 2. saali Amee
rika teabepunktis.
Edaspidi kohtume iga kuu
kolmandal kolmapäeval sa
mal kellaajal.
Kohtumist veab raamatuko
gu huvijuht Agnes KuusKorv.

tavad huviringides lapsed esime
se asjana pihku just plokkflöödi.
Tõepoolest, sõrmeauke on inst
rumendil vähe, puhuda on liht
ne ning mõne lihtsama lauluke
se pigistab plokkflöödist välja üs
na hõlpsasti. Ja nii võibki jääda
mulje, et pill sobib suurepäraselt
esmatutvuseks muusikaga.
Tegelikult on asjad muidugi
palju keerulisemad ja ei ole see
plokkflööt midagi nii lihtne. Et
plokkflööt tõeliselt hästi kõlama

panna, on vaja märksa rohkem,
kui vaid õiged sõrmekombinat
sioonid selgeks õppida. Seda
kinnitab ka TaaviMats Utt, kes
lubab muusikapäeval esitada
XVI–XVII sajandi vahetuse ing
lise ja prantsuse muusikat.
«Plokkflööt on väga nõudlik pill.
Kui puhud tugevamalt, tekib
kõrgem heli, kui nõrgemalt, siis
madalam. Muusik peab puhu
mistugevust väga hästi valitse
ma. Nii et plokkflööt võib olla

küll füüsiliselt lihtne, ent samas
on ta kõige tundlikum pill. Ja
ajaloolises plaanis ei ole plokk
flööt olnud iial lastepill, vaid
kuulunud selgelt kõrgklassi.»
Plokkflöödiansambel Gamut
Consort (Reet Sukk, TaaviMats
Utt, Andres Siitan, Anne Jalakas
ja Markus Kariis) esineb teisi
päeval, 1. oktoobril Heimtali
mõisakoolis kell 12.30, Abja
kultuurimajas kell 14.30 ja Vil
jandi muusikakoolis kell 17.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Sisekontrolöri ülesanne on kontrollida linnavalitsuse ja selle hallata
vate asutuste sisekontrollisüsteemi tõhusust. Tõhus sisekontrollisüs
teem asutuses võimaldab tagada õigusaktidest kinnipidamise, linna
vara kaitstuse raiskamise, ebasihipärase kasutamise, ebakompetent
se juhtimise, korruptsiooni ja muust sarnasest tingitud kahju eest.
Sisekontrolör annab oma tegevusega viljandlasele kui maksumaks
jale kindlustunde, et linnajuhid kasutavad tema panust linna aren
gule otstarbekalt ja eesmärgipäraselt.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olen täitnud sisekontrolöri tööülesandeid Viljandi linnas 2016. aas
ta 10. oktoobrist.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

LIIVIA KRUUSMÄGI,

sisekontrolör

Olen tegelikult sünnist saadik tartlane. Igal hommikul tulen kodu
linnast ja tööpäeva lõpus naasen sinna. Mulle väga meeldib Viljan
di linn. Tartust tulles saab linna ilust esmamulje. Viljandi kutsub
linna sisenema igal aastaajal oma eriilmelise ja imekauni vaatega.
Naudin Viljandi linnasiluetti – kaunist vaadet järvele, katustele, tor
nidele. Öeldakse ju, et iga linn on sealsete elanike nägu. Viljandi
linn minu nägemusel on lihtne, armas, soe, puhas, roheline, lilleli
ne, sõbralik, lahke, leidlik, külalistele avastamisrõõmu jagav ning
uuendustele avatud.

mõnel olulisel või elulisel
teemal.
Klubi esimene kohtumine
on Viljandi Linnaraamatuko
gu 2. saali Ameerika teabe
punktis 1. oktoobril kella
11.30–12.30. Järgmised koh
tumised on samal kellaajal
kuu esimesel teisipäeval.
Kohtumist veab raamatuko
gu huvijuht Agnes KuusKorv.

Viktoriinisarjade uus hooaeg
«Kultuurikonksuke» on 2.–4.
klassi õpilaste viktoriin, mis
kutsub lugema ajakirju Hea
Laps, Täheke ja Minu Maa
ilm. Iga kuu 15. kuupäevaks
(septembrist maini) esitatak
se ajakirjade sisu kohta küsi
mused, mis avaldatakse raa
matukogu kodulehel ja raa
matukogu laste ja noorte
kirjanduse saali teadetetahv
lil.
«5L» on 5.–7. klassi õpilas
te viktoriin, mis kutsub luge
ma ajakirju Eesti Loodus ja
Minu Maailm ning vaatama

ja kuulama ERRi loodus ja
keskkonnateemalist saadet
«Osoon».
Viktoriinisari «Kultuurilai
ne» kutsub lugema perioodi
kaväljaandeid Sirp, Posti
mees Arter, Sakala ja Eesti
Loodus. Küsimused avalda
takse kohalikus ajalehes
Sakala, Viljandi Linnaraama
tukogu kodulehel ning te
hakse paberil kättesaada
vaks nii linna kui maakonna
raamatukogudes. Vastused
tuleb esitada järgmise kuu 1.
kuupäevaks.

Pisipõnni pooltund
Neljapäeval, 3. oktoobril kell
11 alustab 3. saali videoruu
mis uut hooaega Pisipõnni
pooltund.
Oodatud on 2–3aastased
mudilased ja nende vane

mad. Oktoobris on kokku
saamine ka 17. kuupäeval
kell 11.
Mudilasi ja nende vane
maid juhendab lasteaiaõpe
taja Lea Taalimäe.

Pildi puidule transfeerimise
töötuba
Töötuba leiab aset 12. ok
toobril kella 12–14 Viljandi
linnaraamatukogu loengu
ruumis.
Õpime, kuidas kanda pilt
paberilt lihtsa vaevaga pui
dule.

Töötuba juhendab huvijuht
Agnes KuusKorv. Osalemine
tasuta ja etteregistreerimise
ga hiljemalt 10. oktoobril
kella 13ks eposti aadressil:
huvijuht@raamatukogu.vil
jandi.ee.

Pipa lasteklubi
Linnaraamatukogu maskoti,
rebase Pipa nime kandev
klubi on mõeldud kõigile
lastele, kes sooviksid olla
seiklushimulised avastajad,
julged katsetajad, uudishi
mulikud uurijad, osavad
meisterdajad ning lugeda la

hedaid raamatuid, leida ja
hoida häid sõpru. Klubisse
on oodatud algklasside lap
sed. Esimene kohtumine on
15. oktoobril kella 16–17.
Edaspidi saame Pipa klubis
kokku üle ühe teisipäeva sa
mal kellaajal.

Kohtumine Jaak Juskega
30. oktoobril leiavad Viljan
di linnagaleriis aset kohtu
mised ajaloolase ja kirjaniku
Jaak Juskega: kell 12 alg
klassidele; kell 13.15 põhi
koolile ning kell 17.30 kõigi
le huvilistele.

Õpilastele mõeldud kohtu
mised on etteregistreerimi
sega eposti aadressil: huvi
juht@raamatukogu.viljandi.
ee.
Õhtusele kohtumisele on
oodatud kõik!

Esmaspäev, 16. september 2019
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Kultuuri- ja spordisündmused
SEPTEMBER
E 16
T 17

K 18

N 19

R 20

L 21

P 22
E 23

K 25

N 26

R 27

L 28

09.00	Viljandimaa koolidevahelised jalgpallivõistlused
Kunstmuruväljak
19.00 «Tiivarips» Seasaare teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
15.00	Viljandimaa kergejõustiku mitmevõistluse
meistrivõistlused Viljandi linnastaadion
17.30	«Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi» Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC –
Aruküla/Audentes Viljandi spordihoone
13.00	Viljandimaa koolide murdmaateatejooksud Viljandi
Jakobsoni kooli staadion
15.00	Viljandimaa kergejõustiku mitmevõistluse
meistrivõistlused Viljandi linnastaadion
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
15.00	Filmiõhtu Lennukitehase angaaris «Sügispidu meie
õuel» Viljandi Avatud Noortetuba
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
10.30	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
12.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
12.30	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U13)
Kunstmuruväljak
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
14.00	Jalgpalli sõprusturniir Hispaania vs. Portugal (U17)
Viljandi linnastaadion
19.00	«Windsori lõbusad naised» (Endla teatri
külalisetendus) Ugala teater
20.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused (I liiga) Viljandi
spordihoone
11.00	Kohtumine eesti kirjaniku, tõlkija ja mängudisaineri
Anti Saarega Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Etturid» Ugala teater
09.00	Viljandimaa koolidevahelised jalgpallivõistlused
Kunstmuruväljak
17.00	«Teadlaste öö» – kolmel õhtul palju põnevat
teadusest Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
11.00	«Jussikese seitse sõpra» (laste- ja noorteteater Reky)
Sakala keskus
17.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U14)
Kunstmuruväljak
17.00	«Teadlaste öö» – kolmel õhtul palju põnevat
teadusest Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00	Viljandi ja Porvoo lauatennise sõpruskohtumine
Viljandi spordihoone
10.00	Sakala GP / ELTL lauatennise GP Viljandi spordihoone
11.00	Eesti noorte KV võrkpallis (U16) T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
11.00 Sõudmise «Baltic Cup» (U18) Viljandi järv
17.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
17.00 «Tähtede seis» Ugala teater

P 29

17.00	«Teadlaste öö» – kolmel õhtul palju põnevat
teadusest Viljandi Avatud Noortetuba
17.00 «Missioon» Seasaare teater
18.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U17)
Kunstmuruväljak
10.00	Eesti noorte KV võrkpallis U16 T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
10.00	LTK Sakala XXXVI lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
11.00 Sõudmise «Baltic Cup» (U18) Viljandi järv
15.00	Jalgpalli Premium-liiga: JK Tulevik vs. FC Flora
Viljandi linnastaadion

R 11

L 12

OKTOOBER
T1

K2

N3

R4

L5

P6
E7

T8

K9

N 10

10.00	Viljandimaa eakate liikumise päev Viljandi
linnastaadion
11.30	Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
18.00 Muusikapäev Viljandimaal Viljandi muusikakool
19.00	Stephan Oliva ja Jean-Marc Foltz «Gershwin
Revisted» Pärimusmuusika ait
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC – Põlva
Serviti Viljandi spordihoone
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
17.00 Pärimusmuusika lõikuspidu Pärimusmuusika ait
19.00	Viiekäiguline õhtusöök sommeljee Igor Söödiga
Restoran Harmoonia
10.30	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
12.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
17.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
17.00 «Tähtede seis» Ugala teater
11.00 Viljandi Uisutajate perepäev Viljandi linnastaadion
17.00 Kalli Pikase külalisetendus «Oranž» Ugala teater
19.00 R.A.A.A.Mi külalisetendus «Libahunt» Ugala teater
19.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Johannes Laas & Karl
Madis Pennar Duo Kohvik Fellin
19.00	Kuressaare teatri külalisetendus: «Röövsaak Joe
Orton» Ugala teater
09.00	EKSL koolidevahelised jalgpallivõistlused
Kunstmuruväljak
17.00	Eesti ornitoloogiaühingu linnuõhtu «Aasta lind
2019 – öösorr» Viljandi muuseum
19.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Jaak Sooäär Electric
Quartet: «Jeff Beck 75» Pärimusmuusika ait
19.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
17.30	Kohtumine Aarne Tuulega Eesti Ornitoloogiaühingust
Viljandi linnaraamatukogu
18.00	Viljandi kitarrifestival 2019: festivali kitarriorkester
Pärimusmuusika ait
19.00 «Naine merelt» – viimane etendus Ugala teater
19.30	Viljandi kitarrifestival 2019: Teemu Viinikainen Soolo
Pärimusmuusika ait
20.30	Viljandi kitarrifestival 2019: Sandor Szabo & Robert
Jürjendal Pärimusmuusika ait

P 13

E 14

T 15

K 16

N 17

R 18

L 19

13.00 Ettelugemispäev Viljandi linnaraamatukogu
19.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Manish Pingle & Brian
Melvin Pärimusmuusika ait
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
21.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Jonathan Kreisberg &
Nelson Veras «Kreisberg Meets Veras»
Pärimusmuusika ait
23.00	Viljandi kitarrifestival 2019: öökontsert: Agni Hallik
Kondase keskus
11.00	Eesti noorte KV võrkpallis U16 Viljandi Kesklinna
kooli võimla
11.00	Eesti võistkondlikud lauatennise meistrivõistlused
Viljandi spordihoone
12.00	Pildi puidule transfeerimise töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
12.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
13.00 II väikekandle festival Pärimusmuusika ait
14.00 Jalgpalli naiste meistriliiga Kunstmuruväljak
15.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Toomas Vanem Soolo
Viljandi nukuteater
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00	Muusikal «Once» – etendus on kirjeldustõlkega Ugala
teater
17.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Yamandu Costa &
Tallinna Kammerorkester, dirigent Risto Joost
Pärimusmuusika ait
19.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Martin Taylor & Ulf
Wakenius «Legacy» Pärimusmuusika ait
21.00	Viljandi kitarrifestival 2019: Joscho Stephan &
Helmut Eisel Quartet Pärimusmuusika ait
10.00	Eesti noorte KV võrkpallis U16 T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
10.00	LTK Sakala XXXVI lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
10.30 64. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
12.00	Viljandi kitarrifestival 2019: lastekontsert Andre
Maaker & Annika Mändmaa Pärimusmuusika ait
19.00	Rakvere teatri külalisetendus «Onu Vanja» Ugala teater
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U17)
Kunstmuruväljak
19.00	Tõnis Niinemetsa grow-up comedy «The Kid»
Pärimusmuusika ait
11.00 «Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
19.00	«Kuidas minust sai HAPKOMAH» (esietendus) Ugala
teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
10.30	Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused (U12)
Kunstmuruväljak
14.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
17.00 «Toru. Krossides läbi elu» Ugala teater
17.00 «Kui kõlab koputus» Seasaare teater
19.00	Kontsert-õhtusöök ansambliga Shanon Sakala keskus
20.00	Comedy Estonia: Ardo Asperk «Sündinud vabas
Eestis» Pärimusmuusika ait

Näitused
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
26. septembrini on avatud Malle Londoni juubelinäitus «Akvarell ja graafika». Publiku ees on
valik viimase kümne aasta loomingust, kus tooni annavad jõulised ja tundlikud akvarellid
ning meisterlikud kalligraafilised kompositsioonid.
28. septembril avatakse näitus
«Mees valgel hobusel» (Peeter
Tooming 80). See on tuntud fotograafi, dokumentaalfilmide režissööri, filmioperaatori ning ajakirjaniku Peeter Toominga loomingu näitus. Peeter Toomingat
võib pidada Eesti fotoelu üheks
olulisemaks mõjutajaks. Näituse
on koostanud Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia osakonna
juhataja professor Peeter Linnap.

põnevaid putukaid, baleriine,
lambikupleid, päikeseloojanguid,
tibusid, öökulle, üks trompet
ning palju-palju kirevaid ja toredaid teoseid.
VILJANDI VANA VEETORN

J. Laidoneri plats 5c

29. septembrini on avatud Ants
ja Raigo Tõnisalu fotonäitus
«Elujõud kaduvikus». Fotodelt
leiab Viljandi vana kalmistu iidsed puud, mis on enda embusse
haaranud raudristid ja -aiad.
Motiivid on jäädvustanud peaaegu kümneaastase vahega kahe
põlvkonna hobifotograafid, isa ja
poeg Ants ja Raigo Tõnisalu.
Veetorn on külalistele avatud
veel vaid kuu lõpuni. Lummav
varasügisene vaade Viljandile
on väärt, et võimalusel võtta ette ronimisretk.

SAKALA KESKUS

VILJANDI MUUSEUM

9. oktoobrini on avatud Viljandi
huvikooli kunstiringi näitus «Hetked loomingust». Vaatamiseks on

16. novembrini on avatud Eesti
ajaloomuuseumi ja Viljandi
muuseumi koostöönäitus «Päris

Tallinna tänav 5

J. Laidoneri plats 10

ja prii. 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal. 150 aastat esimesest laulupeost».
16. novembrini on avatud stendinäitus «Mulgimaa ajalugu».
Näituse on koostanud Maile
Kreevs. Näituse raames toimub
muuseumis 22. oktoobril mulgiteemaline seminar.
26. ja 27. septembril tähistab
muuseum Teadlaste Öö festivali «101 eksperimenti». Muuseumis toimuvad tegevused keskenduvad õuntele ja robootikale.
17.–26. oktoobrini saavad muuseumikülastajad osa laste ja
noorte muuseumidefestivali
«Avatud mänguväljad» programmist. Mängujuhiseid saab
küsida muuseumi kassast.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

26. septembrini on trepigaleriis
avatud Mare Hundi raamatuillustratsioonide näitus «Risti-rästi läbi Eestimaa». Näitusel on

2017. aastal Eesti 25 kauneima
raamatu hulka valitud Milvi
Panga lasteluulekogu «Mesikäpa esikäpad» illustratsioonid.
Raamatu on illustreerinud viljandlanna Mare Hunt. Raamatu
illustratsioonid on tehtud kollaažtehnikas, kasutades pliiatsioonistust, joonegraafikat ja fotolavastust.
1. oktoobril avatakse trepigaleriis Marge Nelgi fotonäitus
«Imede ilm». Teemadeks on sürrealism, sümbolism, mütoloogia, maagiline reaalsus, fantaasia, võlukunst ja kõik muu mitteargine. Viljandi linnaraamatukogu näitusel on väljas pildid
aastatest 2012–2019.
VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIT

made traditsioonilist riietust Euroopas ja mujal. Tema kogusse
kuulub ka Transilvaania ungarlaste rahvariideid tutvustav fotoseeria. Pildivaliku moto pärineb kuulsalt kirjanikult László
Némethilt: «Transilvaania –
kaunis kui naine».
Botond Dávid uuendab harjumuspärase dokumentalisti etnograafiliste fotode traditsiooni –
moefotosid imiteerides kujutab ta
piltidel kauneid noori naisi. Tema
eesmärk on rõhutada seda, et
rahvariided ei tähenda mälestust
kadunud põlvkondadest muuseumiriiulil, vaid need on veetlevad
ja moekad ka XXI sajandil. Tema
arusaama järgi moodustavad minevik, olevik ja tulevik sel moel
orgaanilise terviku.

Tasuja puiestee 6

GALERII IMAGI

30. septembrini on avatud fotonäitus «Transilvaania – kaunis
kui naine». Transilvaanias Székelyudvarhelyis sündinud ungari fotograaf Botond Dávid on
aastaid dokumenteerinud erinevate piirkondade ja rahvarüh-

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid vaadata soovijatel helistada ette telefonil
5367 7566.
Info www.thegalerii.com.

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.

