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24. veebruaril on kõik viljandlased oodatud ühiselt vabariigi aastapäeva tähistama. Lauluväljakul jagub tegevusi kogu perele.

Vabariigi aastapäev on parim
aeg kaasteeliste tunnustamiseks
Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistamine koondub
Viljandis traditsiooniliselt
väljapaistvate linlaste
tunnustamise ümber. 24.
veebruaril kell 13 on kõik
oodatud Ugala teatrisse, kus
kontsertaktuse käigus
antakse üle linna aasta- ja
elutööpreemiad. Teatrimaja
uksed avatakse juba kell 12
ning avatud on ka kohvik.
Sissepääs ja aktusel
osalemine on kõigile tasuta.

Pidupäeval toimub aga veel
üritusi. Kell 9.30 asetavad kaitseliitlased ja noortevolikogu
esindajad pärjad vabadusvõitlejate haudadele ja mälestus-

märkide juurde. Kell 10 algab
tänujumalateenistus Pauluse
kirikus, mis kestab tund aega.
Pärast seda liigutakse ühise jalutuskäiguga kohtumaja ette,
kus orienteeruvalt kell 11.20
loeb linnapea Madis Timpson
ette «Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele».
Seejärel suundub rongkäik
mööda Posti ja Tallinna tänavat
ning Tasuja puiesteed kindral
Laidoneri mälestusmärgi juurde. Rongkäiguga oodatakse liituma ka linnarahvast.
Kell 11.50 asetatakse pärjad
kindral Laidoneri mälestusmärgi jalamile ning kell 12 algavad
pidustused lauluväljakul.
Vabariigi aastapäeva tähista-

takse seal jõustruktuuride väljanäituse, elava muusika, pidupäevasupi ja kringliga. Lisaks
pakuvad tegevusi kogu perele
Elamuspank ja Teadusteater,
sõita saab hobuvankriga ja osaleda loodusretkel. Tegevused
kestavad kuni kella 14-ni.
Kell 13 Ugala teatris algava
kontsertaktuse otseülekannet
on võimalik jälgida ajalehe
Sakala veebilehe vahendusel
aadressil sakala.postimees.ee.

Linna preemiate
laureaadid

Viljandi ja OÜ Laidoneri Kinnisvara
Kultuuripreemia – Kristiina Alliksaar / Toomas Porro ja Jüri
Märka*
Teatripreemia – Ülle Konovalov
Spordipreemia – Tenniseklubi
Fellin
Noore sportlase preemia – Andi Uustalu
Aasta noor – Ursula Ilves
Laste- ja noortesõbralik ettevõte – Ugala teater
Ettevõtluse edendaja – AS Cleveron / Mark Orav*

Elutöö preemia – Peeter Jürgens
Aastapreemia – Park Hotell

Kultuuripreemia ja ettevõtluse
edendaja kategoorias antakse
välja kaks preemiat.

• Registreeritud elanikke: 17 306

Viljandi
arvudes

• Sünnid jaanuaris: 14
• Registreeritud töötuid: 286
• Töötusprotsent: 3,9*
• Vabad töökohad: 78*
• Keskmine palk: 1093*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Janika Gedvil,

abilinnapea, Isamaa
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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sed riigiisad kohalike teede
probleemile lahenduse leiavad.
Teine oluline asi seostub maavalitsuste kadumisega. Kohalikel omavalitsustel tuli hakata
osutama teenuseid, mis enne
olid maavalitsuste haldusalas.
Raha riik selleks eraldas, kuid
ka siin mitte piisavalt. Ka selle
poole pealt ootaks riigi eelarvest rahastuse suurendamist.
Nii et, head valitavad, mõelge
ikka riigi kui terviku peale!

Riik peab toetama maakonnakeskusi teede ja tänavate remontimisel. Selleks peab suurendama omavalitsuste tulubaasi, millega kaasneb otsustusõigus ja -vabadus. Kui riik annab
omavalitsusele ülesandeid juurde, siis peab see ka tegelikes lisandunud rahanumbrites kajastuma – lisaks teenuse rahastamisele ka võimalik vajaminev
palgaressurss. Praegu saame
ülesande ja heal juhul pool vajaminevast summast. Näiteks
laste ujumise algõpetus, perekonnatoimingud.
«Pehme poole» abilinnapeana
pean väga oluliseks seni raken-

datud riigi tuge lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamiseks
üldhariduskoolide õpetajate
palkadega. Nüüd vajavad omavalitsused riigi tuge ka kõrgharidusega huvikoolide õpetajate,
tugispetsialistide ja kultuuritöötajate palkade tõstmiseks. Alamakstud on ka sotsiaaltöötajad.
Paljusid sotsiaalteenuseid pakume praegu Euroopa rahade
toel. Kui euroraha otsa saab,
siis on kohalikel omavalitsustel
ootamatult suurem koormus.
See omakorda tähendab teenuste ebaühtlast kvaliteeti.
Tuleb kehtestada seaduse tasandil ühtsed üleriigilised põhi-

mõtted hooldajatoetuse maksmiseks, et lõpetada kohalike
omavalitsuste põhjendamatult
erinev inimeste kohtlemine. Kui
sotsiaalteenustega ei ole hooldajatele tagatud võimalus töötada, peab hooldajatoetus tagama hakkamasaamiseks miinimumsissetuleku.
Laste ja perede toimetulekuprobleemide ennetustöö peab
jõudma sõnadest tegudeni. Järjepidevate programmide rakendamisega arendame tõhusaid
strateegiaid, et aidata lastevanematel tulla toime laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega ning neid ennetada.

Eesti riik on täpselt nii tugev,
kui tugevad on meie omavalitsused. Kohalike probleemide lahendamisel on nad riigi keskvõimu partner.
Praegune koalitsioon riigi valitsuses Keskerakonna juhtimisel on teinud palju kohalike
omavalitsuste tugevdamisel ja
toetamisel. Tulubaas kasvab. Lõpetasime Reformierakonna valitsusaja ebaõigluse omavalitsuste suhtes, alates rahalisest
kärpest 2009. Taastame tulubaasi 2020. aastaks: tulumaksust ja tasandusfondist lisandub
kokku ligi 200 miljonit eurot.
Seisame linnade ja valdade tu-

gevdamise, nende rahakotis rahaliste võimaluste suurendamise ja võimekuse suurendamise
eest. Seda ootan ja ootame.
Hea ja tasuta ühistransport on
oluline ja vajalik avalik teenus.
Arendame seda ja liinivõrku
edasi. See tuli, et jääda! Arendada tuleb maakonnakeskusi ja
piirkondlikke tõmbekeskusi. Vaja on rohkem vahendeid teedele, keskuste põhimagistraalide
uuendamise riiklikku programmi. Neljarealistest põhimaanteedest tuleb Tallinna–Tartu
maanteel uuendada esmajärjekorras teelõik Imavereni.
Teha tulebki inimestele olulisi

asju: maksuvaba tulu hüppeline
tõus 500 euroni, paljulapseliste
perede ning esimese ja teise lapse toetuse tõus. Riigilt ja omavalitsustelt tasu saavate tööinimeste palgatõusud peavad jätkuma. Sarnaselt riigi toetatava
lasteaiaõpetajate palgatõusu
süsteemile on vaja luua ka huvikoolide õpetajate palgatõusu
süsteem. Tasuta toit ka lasteaias. Toetus omavalitsuste hoolekandeasutustele. Möödapääsmatu on erakorraline pensionitõus.
Õnnitlen kõiki Eesti Vabariigi
sünnipäeva puhul ja tänan meie
Eesti heaks tehtu eest!

Üle ega ümber ei saa kohalike
omavalitsuste tulubaasi suurendamisest, kuid seda ilma lisakohustusteta. Kui me soovime, et
omavalitsused saaksid jätkusuutlikult tegutseda, peavad
nad olema võimelised iseseisvalt investeerima. Samal ajal
peame aga mõtlema sellelegi, et
omavalitsus pole ainus osapool,
kes piirkonna arengut veab. Samavõrd oluline on, et piirkonnas oleks ettevõtteid, mis inimestele tööd pakuvad. Seetõttu
on sotsiaaldemokraatidel plaan
taastada ettevõtete regionaalne
investeerimistoetus.

Rääkides väiksematest keskustest ning maapiirkondadest, siis
on oluline tagada seal kvaliteetsed avalikud teenused. Rääkides tervishoiust, siis praegu on
noored siirdumas tööle ennekõike Tallinna ja Tartusse. Samas vajavad abi ka inimesed
Viljandis, Abja-Paluojal, SuureJaanis ja mujalgi. Seetõttu tuleks soodustada seda, et noored
siirduksid tööle väljapoole suuri keskusi. Selleks tuleks suurendada noorte arstide lähtetoetust, mida makstakse väljaspool Tallinnat ja Tartut tööle
asuvatele noortele arstidele.

Sotsiaaldemokraadid soovivad
tõsta seda vähemalt kaks korda
ehk 30 000 euro peale ning võimaldada seda ka neile arstidele, kes pole noored, kuid on valmis maapiirkondades töötama.
Sealjuures poleks tegu riigieelarvele üldsegi mitte suure väljaminekuga. Sealjuures tuleks
luua perearstide ja haiglate rahastamisel piirkondlikud erinevused, et motiveerida perearste maapiirkondades töötama.
Heameel on tõdeda, et juba täna on vastavasisulised ettepanekud sotsiaalministeeriumis
laual.

3. märtsil valitav riigikogu XIV
koosseis ja ametisse astuv uus
valitsus peab kindlasti pöörama
enam tähelepanu kohalike omavalitsuste tugevdamisele ja
keskvõimust detsentraliseerimisele. Üheks kohutavaks näiteks
tehtust on haldusreform, mis
Viljandi linna küll vähem puudutas, kuid teisi Viljandimaa
omavalitsusi teravalt lõi. Suurelt räägitud «avalike teenuste
parenemine» ja kulude kokkuhoid pole tõele vastanud, vaid

on toimunud parteiline võimu
tsentraliseerimine. See pole aga
kohalike inimeste huvides.
Omavalitsuste ja nende elanike
huve silmas pidades pean oluliseks kahte aspekti. Esiteks tuleb
ümber teha haldusreformi seadus ja anda võimalus vigade paranduseks. See tähendab, et
omavalitsuste piiride määramisel ei tohi lähtuda ainult elanike miinimumarvust (praegu
5000), sest see ei näita absoluutselt omavalitsuste võime-

kust. Võimekust näitab omavalitsuse alal elavate inimeste tööhõive määr, inimese kohta laekuv tulumaks ning võlakoormus. Teiseks tuleb omavalitsustele anda rohkem ressursse ja
sellega ka õigusi ning kohustusi. Võimu detsentraliseerimisel
tuleb eeskujuks seada Põhjamaad, eriti Taani, kus on väga
efektiivselt antud omavalitsustele võimalikult paljud ülesanded ning sellega ka rahalised
võimalused.

o
Ri
ig

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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Varjupaikade MTÜ jätkab
loomade varjupaiga pidamist
senises asukohas Tümal. Sellekohast infot saab aadressil
www.varjupaik.ee/varjupaigad/viljandi.

katteid ning taastamise või
uuesti ehitamise vajadus on teatud ajavahemike järel möödapääsmatu. See, et riigimaantee
Viljandi ringteena on korras ja
aukudeta, ei pane pärnakat Tartusse arsti juurde sõites seda
küll läbima. Pärnakas sõidab ikka läbi Viljandi, tee ju tunduvalt
otsem. Suurema koormuse tõttu kuluvaid tänavaid peame aga
meie oma rahakotist korras
hoidma. Loodan väga, et tuleva-

an

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon
435 4766, e-post livia.kask@
viljandi.ee.

Timpsoni sõnul on see esimene omalaadne ühishange.
«Mul on hea meel, et kõik Viljandimaa omavalitsused selle
hankega kaasa tulid. Hulkuvate ja abivajavate loomadega on mõistlik tegeleda maakonnas ühiselt, mitte igal vallal ja linnal eraldi,» ütles linnapea.

Kõige olulisemaks pean rahaeraldiste suurendamist kohalike
omavalitsuste teedeehituse ja
tänavate renoveerimise programmi. Jah, mingid summad
laekuvad ka praegu riigieelarvest tasandusfondi kaudu, kuid
need on piskud ning ei võimalda hoida teid-tänavaid vajalikus
korras. Meie kliima eripära on
juba kord selline, et sulamiskülmumistsükleid on palju, mis
otseselt lõhuvadki teede pinna-

Reformierakonna saadikurühma
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vad spetsiifilised ümberehitused (näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne) kui ka puudest tulenevad tavapärased
ümberehitused, näiteks pesemisruumis vanni asendamine
dušiga. Kohandamise käigus
võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või
tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.
Riik kompenseerib Euroopa
Regionaalarengu Fondist kodude kohandamise 85 protsendi ulatuses.

Omavalitsused
asuvad ühiselt
loomi abistama
Viljandi linn kaasas loomade
varjupaiga teenuste ostmisse
ka teised maakonna omavalitsused. See on esimene kõiki
Viljandimaa omavalitsusi kaasav hange.
Viljandi linn ning Viljandi,
Põhja-Sakala ja Mulgi vald
maksavad järgmisel kolmel
aastal Varjupaikade MTÜ-le
kokku 3534 eurot püsitasu
kuus. See summa jaguneb nelja omavalitsuse vahel elanike
arvu järgi. Püsitasule lisandub
tasu vastavalt osutatud teenustele.
Viljandi linnapea Madis
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Rohkem infot saab kultuuriväärtuste spetsialistilt Monika
Vestmanilt, telefon 5199
3379, e-post monika.vestman@viljandi.ee.

Puuetega
inimeste kodude
kohandamiseks
antakse toetust
Viljandi linn aitab koostöös
riigiga kohandada puuetega
inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.
Projekti esitamiseks on Viljandi Linnavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist
vajavate isikute andmed ja
soovid. Linnavalitsus ootab
kodude kohandamise soovi
avaldusi hiljemalt 15. märtsiks. Taotluse leiab Viljandi linna kodulehelt ja sotsiaalametist ning selle võib saata e-postiga aadressil viljandi@viljandi.ee või tuua paberil linnavalitsuse sotsiaalametisse.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel
viisil, et inimesele on loodud
nii tema erivajadustest tulene-
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raks on 50 protsenti tööde kogumaksumusest. Kui majal on
mitu omanikku, tuleb kõigil
kaasomanikel enne toetuse
taotlemist restaureerimistööde maht ja koosfinantseerimise küsimused läbi arutada ja
avaldus allkirjastada.
Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga. Kord ja restaureerimistoetuse avalduse vorm on linnavalitsuse kodulehel www.
viljandi.ee. Tööde tegemiseks
on aega käesoleva aasta lõpuni.

Milliseid Viljandit ja teisi kohalikke omavalitsusi toetavaid otsuseid
ootate järgmiselt riigikogult ja vabariigi valitsuselt?
äs

Kuni 1. märtsini saab linnavalitsuse arhitektuuriametile esitada restaureerimistoetuse
avaldusi vanalinnas asuvate
ajalooliste hoonete korrastamiseks. Toetust saab küsida
ehitiste avatäidete (aknad, uksed, luugid) ja arhitektuursete detailide (rõdud, trepid,
sambad, tuulelipud, piirded
jms) restaureerimistöödeks
ning ajalooliste hoonete värvimiseks. Samuti saab taotleda raha ehitiste avariilise olukorra likvideerimiseks ja hoonete muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.
Linnavalitsus arvestab toetuse suuruse määramisel objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse valmistatavale koopiale. Toetuse ülemmää-

Viljandi Linnavolikogu

Pä

Toetused
ajalooliste
hoonete
korrastamiseks

Jaak Madison,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma liige
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Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa

Pisipõnni pooltund

Jaoskondade arv
omavalitsustes:

Paide linn

4

Järva vald

7

Türi vald

5

7

62 204

Põhja-Sakala vald

6

Viljandi vald

Viljandi linn

10

4

Mulgi vald

25. veebruarist kuni 1. märtsini koolivaheaja päevadel
kell 11 meisterdame Viljan-

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

Viljandis toimuvad riigikogu
valimised neljas jaoskonnas
Millises valimisjaoskonnas inimene valida saab, sõltub tema elukoha andmetest, mis on kirjas
Eesti rahvastikuregistris. Iga inimene saab ka vaadata, millisesse jaoskonnakomisjoni ta peab
minema juhul, kui ta soovib hääletada kohapeal. Seda saab teha
veebiaadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Sisestades otsingusse oma aadressi, on näha valimisjaoskonna number, asukoht
ja ka foto hoonest, kus jaoskond
asub. Juhul, kui inimene satub
kogemata valesse valimisjaoskonda, saab ka jaoskonnakomisjoni töötaja vaadata, kuhu inimene tegelikult minema peab.
Viljandi linnas on riigikogu valimisteks moodustatud neli valimisjaoskonda.

Igaüks peaks õige jaoskonna
leidmiseks hoolega oma valijakaarti jälgima, sest valimisjaoskondade numbrid ja valimispiirkondade piirid on võrreldes varasemate valimistega muutunud.
Valimisjaoskond number 1
asub Viljandi Kesklinna Kooli
hoones Uueveski tee 1.
Valimisjaoskond number 2
asub Viljandi Jakobsoni Kooli
hoones Riia maantee 91.
Valimisjaoskond number 3
asub Viljandi Paalalinna Kooli
söökla hoones Paala tee 46.
Valimisjaoskond number 4
asub Sakala keskuses Tallinna
tänav 5.
Kõikidesse Viljandi linna valimisjaoskondadesse on võimalik
siseneda ka ratastoolis või lapsevankriga. Sakala keskusesse
pääseb mööda kaldteed hoovi
poolt.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9 ja kes-

tab ööpäev läbi kuni eelhääletamise lõpuni 27. veebruaril
kell 18.
21.–27. veebruarini toimub
eelhääletamine Vabariigi Valimisteenistuse määratud valimisjaoskonnas nr 4, mis asub
Sakala keskuses kõigile Eesti
rahvastikuregistrisse kantud kodanikele. Hääletada saab kella
12–20.
25.–27. veebruarini toimub
eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskondades.
Eeltoodud ajal saab hääletada
ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (väljaspool Viljandit registreeritud elanikud),
sealhulgas valija asukohas ja
kinnipidamiskohas. Hääletamine toimub kella 12–20, kinnipidamiskohas ja valija asukohas
hääletamine korraldatakse ajavahemikus kella 9–20.
Valimispäev on 3. märts. Valimisjaoskonnad on avatud kella
9–20. Valimispäeval saab ka ko-

dus hääletada. Selleks võetakse
taotlusi vastu samal päeval kuni kella 14-ni. Taotluse võib esitada linnavalitsusele, samuti
jaoskonnakomisjonile. Valija
saab kodus hääletamise soovist
teada anda ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9–14.
Valimisjaoskond nr 1 (Viljandi
Kesklinna Kool)
Kontakttelefon 5411 0431.
Valimisjaoskond nr 2 (Viljandi
Jakobsoni Kool)
Kontakttelefon 5411 0432.
Valimisjaoskond nr 3 (Viljandi
Paalalinna Kool)
Kontakttelefon 5411 0433.
Valimisjaoskond nr 4 (Sakala
keskus)
Kontakttelefon 5411 0434.
Rohkem infot: linnasekretär
Ene Rink, Viljandi linna valimisjuht, 435 4720, 511 4478 ja
valimised@viljandi.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Registripidaja-perekonnaseisuametniku töö on Eesti rahvastikuregistris andmete täiendamine, parandamine, uuendamine ja korrastamine. Minu tööülesanded on inimeste elukoha aadressi registreerimine ja muutmine, elukohatõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtete tegemine, välisriigist saabujatele isikukoodide
moodustamine, perekonnasündmuse korduvate tõendite väljastamine, välisriigis väljastatud dokumentide registrisse sisestamine,
registris paranduste tegemine, õigustatud huvi alusel andmete väljastamine, aadressiandmete korrastamine, surma registreerimine,
inimeste nõustamine. Minu töö tulemusena uuenevad, paranevad
ja täienevad andmed riigi põhiregistris.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Viljandi Linnavalitsuses olen töötanud 24 aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: Johan-Kristjan Konovalov

TIINA PÕDER,

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

registripidaja-perekonnaseisuametnik

matukogus tegutsemise vastu. Kohtume 28. veebruaril
kell 17 raamatukogu lasteja noortekirjanduse saali videoruumis. Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Koolivaheaeg raamatukogus
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3. märtsil on riigikogu
valimised, kus saavad
hääletada kõik vähemalt
18-aastased Eesti Vabariigi
kodanikud.

muidugi loeme neid. Järgmised kokkusaamised on 21.
veebruaril ja 7. märtsil kell
11 laste- ja noortekirjanduse
saali videoruumis.
Pisipõnne ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Mudilase tund

mandaati

Valijate arv:

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

Viljandi on elamiseks ja töötamiseks väike rahulik kauni loodusega linn. Linnas korraldatakse palju spordi- ja kultuuriüritusi.

di linnaraamatukogu Ameerika teabepunktis midagi huvitavat ja toredat.

Lugemiskoer Freddy
raamatukogus
Lugemiskoerale ettelugemise eesmärk on soravam lugemise saavutamine ning julguse ja motivatsiooni kasv
lugemise harjutamisel. Ettelugemine on veerand tundi
laste- ja noortekirjanduse
saali videoruumis, kus mõnusalt patjadel istudes saab
laps enda valitud raamatut
koerale ette lugeda. Väljaõp-

pinud koerajuht toetab nii
last kui koera ja hoolitseb, et
kõigil oleks mõnus ja turvaline. Freddy ootab lapsi lugema 2. märtsil kella 11–
12.20 ja 13. märtsil kella
17.30–18.30. Koerale ettelugemiseks on vajalik eelregistreerimine laste- ja noortekirjanduse saalis või telefonil 433 8665.

Konkurss «Jõulukampsun 2019»
Noor disainer, kui sa soovid
osaleda jõulukampsuni loomisel, võta osa meie huvitavast konkursist. Osalema on
oodatud Viljandi linna ja
maakonna VIII–XII klassi
õpilased. Esita oma idee,
missugune võiks sinu arvates

olla unistuste jõulukampsun.
Žürii valib välja huvitavad ja
meeldejäävad tööd, mis saavad auhinna. Osaühing Woolish Knitting võtab parima
idee tootmisse. Täpsem info
Viljandi linnaraamatukogu
kodulehel.

Viktoriin «Kultuurilaine»
Viljandi maakonnas raamatukogude ühisprojektina korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile
Viljandimaa elanikele ning
kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimehe
Arter, Sakala ja Eesti Loodus.
Iga kuu 15. kuupäevaks esitatakse nimetatud väljaannete sisu kohta küsimused, mis

avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel ning
tehakse paberil kättesaadavaks ka linna- ja maakonnaraamatukogudes. Vastused
tuleb esitada järgmise kuu
1. kuupäevaks. Rohkem infot
Viljandi linnaraamatukogu ja
maakonnaraamatukogude
töötajatelt. Parimad vastajad
saavad auhinnad!

Sandra Jõgeva dokumentaalfilmi «Armastus …» ajal
kirjutatud raamatu «Avalikud
ja salajased märkmed» esitlus
21. veebruaril kell 17 on raamatukogu 2. saali Ameerika
teabepunktis raamatu «Avalikud ja salajased märkmed»
esitlus.
Betti Alveri auhinna laureaat Sandra Jõgeva tutvustab oma uut raamatut, kultuurkapitali preemiaga pärjatud dokumentaalfilmi «Armastus ...» tegemise ajal
peetud päevikut «Avalikud ja

salajased märkmed». Lugeja
ees rullub lahti heast perekonnast pärit andeka kunstiüliõpilase V allakäiguspiraal, pikitud joomasööstude
ja vägivallaga. See on lugu
kunstist, alkoholist, armastusest ja selle luhtumisest.
Kindlasti saab kohtumisel
vastuse küsimusele, mis on
saanud filmi ja päeviku kangelannast nüüd.

Esmaspäev, 18. veebruar 2019
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Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piret Jaaksi «Öökuninganna» (külalisetendus) Ugala
teater
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Viljandimaa koolidevahelised
rahvastepallivõistlused Viljandi spordihoone
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Lõunane nidra jooga SpiritHUB Viljandi
Tõukeratta treening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Osho Nadabrahma ümisemise meditatsioon
SpiritHUB Viljandi
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
Eesti käsipallimeistrivõistlused 1. liiga Viljandi
spordihoone
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Segadus metsas» Viljandi nukuteater
Põhikooliõpilaste luulepäev Viljandi
linnaraamatukogu
Külas on profipoksija ja Viljandi võitlusspordiklubi
Kondor Fight Club asutaja ja peatreener Ringo Tipp
Viljandi Avatud Noortetuba
Sandra Jõgeva dokumentaalfilmi «Armastus …»
tegemise ajal kirjutatud raamatu «Avalikud ja
salajased märkmed» esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
Tõukeratta treening edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala teater
EKSL koolidevahelised saalijalgpallivõistlused
Viljandi spordihoone
Kursus «Access Bars®» Päikesekillu perekeskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Lõuna-Eesti laulumängude kursus Pärimusmuusika
ait
Lamamiskontsert Tiibeti helikausside ja kristallide
võngetes Päikesekillu perekeskus
«Tantsumaja»: Meelika Hainsoo Pärimusmuusika ait
Ott Leplandi ja Jaagup Kreemi kontsert «Neli
akordi» Pärimusmuusika ait
«Naine merelt» Ugala teater
«Emadepäev» Ugala teater
EKSL koolidevahelised saalijalgpallivõistlused
Viljandi spordihoone
«Meistrite liiga» Ugala teater
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Ööuisutamine Viljandi järvel Viljandi järv
EV 101 / Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Viljandi linn
LTK Sakala XXXV lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
EV 101 kontsertaktus Ugala teater
Jarek Kasari vabariigi aastapäeva kontsert «Kaunist
sünnipäeva» Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
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BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Komöödiateatri etendus «Maria Callase
meistriklass» Ugala teater
«VolkStuudio»: Ostad Elahi – kurdi filosoof-muusik
Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Lõunane nidra jooga SpiritHUB Viljandi
Laumängude õhtu Viljandi Avatud Noortetuba
Tõukeratta treening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
Akordionimeditatsioon Kulno Malvaga SpiritHUB
Viljandi
«Sätendav pimedus» Ugala teater
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
«Segadus metsas» Viljandi nukuteater
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
Tõukeratta treening edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
«Moraal» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
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Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Ungari kunstniku Henrik Martini isikunäituse
«Vidya» avamine Sakala keskus
Muusikal «Once» Ugala teater
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Muusikal «Once» Ugala teater
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Lõõtsavägilaste 5. aastapäeva kontsert
Pärimusmuusika ait
Lõõtspillikursus Pärimusmuusika ait
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
«Moraal» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Tõukeratta treening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
«Krdi loll lind» Ugala teater
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
«Emadepäev» Ugala teater
Etendus «Hasart, armastus ja raha» (vene keeles)
Sakala keskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
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Tõukeratta treening edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
«Elav laip» – viimane etendus! Ugala teater
Kaheksapaadi kontsert Sakala keskus
Nagy Bögö Pärimusmuusika ait
Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
EKSL koolidevahelised rahvastepallivõistlused
Viljandi spordihoone
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
«Mäng on alanud» – kirjeldustõlkega ja subtiitritega
etendus Ugala teater
«Tähtede seis» Ugala teater
Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
Tantra. Sissejuhatus, loeng ja praktika Viljandis
SpiritHUB Viljandi
Eesti käsipallimeistrivõistlused 1. liiga Viljandi
spordihoone
«Emadepäev» Ugala teater
«Naine merelt» Ugala teater
Naistepäeva kontsert-õhtusöök Ott Leplandiga
kohvik Harmoonia
Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
C-Jam, Mikk Kaasik & Viljandi Noorte
Sümfooniaorkestri koor Illusioon Sakala keskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Flamenkokvinteti Castaño tuur Koidu seltsimaja
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Tõukeratta treening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Kaunimate Aastate Vennaskond «Eurovisiooni
kaunimad laulud» Sakala keskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Muusikaline noortelavastus «Jõud» TÜ VKA black box
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
«Sätendav pimedus» Ugala teater
Mr Pritti minikäsipallimängud koolis Viljandi
spordihoone
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
Tõukeratta treening edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala teater
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Akzo Nobel
Cup» Viljandi spordihoone
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Praktiline tantsukursus algajatele Pärimusmuusika
ait
Helimeditatsioon Päikesekillu perekeskus
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Meistrite liiga» Ugala teater
«Tantsumaja»: Leanne Barbo Pärimusmuusika ait
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Akzo Nobel
Cup» Viljandi spordihoone
Premium-liiga jalgpallis Kunstmuruväljak
Muusikal «Once» Ugala teater
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS

tide liidu ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga rahvusvahelise arhitektuurikonkursi.

16. märtsini on avatud Itaalia kunstniku Glenda Sburelini illustratsioonide näitus. Glenda Sburelin (1972) on tuntust võitnud mitte
ainult sellega, et tema käe alt on ilmunud umbes 40 raamatut eri
riikide kirjastustelt ja tema töid on eksponeeritud kõige mainekamatel rahvusvahelistel illustratsiooninäitustel, vaid ka tema järjekindla tegevusega sidumaks illustratsioonikunsti teiste kunstiliikidega ja laiendamaks selle piire.
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14. aprillini on avatud ema Kelli Valgu ja tütre Karoliina Kagovere
ühisnäitus «Ühe pere lood». Mõlema kunstniku tööd on tõukunud
nende perekonna lugudest, mida jutustatakse erinevaid meediume
kasutades erinevalt ja vihjamisi või otseütlevalt.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
28. veebruarini on avatud Valdo Otsa fotolavastuste näitus «Muinaslugu pildis».
1. märtsil avatakse Ungari kunstniku Henrik Martini isikunäitus
«Vidya». Henrik Martin on huvitatud asjadest, mis kannavad igaviku
ideed, ta keskendub inimese eksistentsi uurimisele.
12. märtsil avatakse Sakala keskuse sammassaalis Viljandi maakonna haigla- ja tervisekeskuse rahvusvahelise arhitektuurikonkursi
võidutööd. Uue maakonna haigla-tervisekeskuse ehitamiseks Viljandi kesklinna korraldas SA Viljandi Haigla koostöös Eesti arhitek-

Tallinna tänav 11/1
1. märtsini on avatud «Viljandi aasta foto» näitus. «Viljandi aasta
foto» näitusel on vaatamiseks kõik konkursile saabunud 71 tööd 21
autorilt. Publik saab oma lemmikpildi poolt hääletada 1. märtsini.
4. märtsil avatakse Billeneeve maalinäitus «Ilus on maailm ja ta kirevad naudingud».
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
30. märtsini on Viljandi Mmuuseumi näitustemaja teise korruse
saalis avatud näitus «Eesti-Poola suhted 1918–1939: kajastusi Eesti arhiivivaramus».
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

28. veebruarini on trepihallis avatud kunstnik Margus Bambergi
juubelinäitus «Kribamised».
Bambergi nime leiab paljudes nukufilmide tiitrites. Tema loominguline tegevus sai alguse Tallinfilmi nukufilmi stuudiost, kus ta töötas animaatorina. Käesoleval näitusel Viljandi linnaraamatukogus
saab näha kunstniku joonistusi, mis kannavad endas võluvat ja fantaasiaküllast mängumaailma.

1. märtsil avatkse trepihallis Jaanus Ermann siidimaali näitus. Jaanus Ermann on 57-aastane Märjamaalt pärit siidimaalija ja haikusepp.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil 536 77566.
www.thegalerii.com.
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.

