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Armastatud näitleja Peeter Jürgens võttis vabariigi aastapäeval Ugala teatris toimunud kontsertaktusel vastu Viljandi linna elutööpreemia. Jürgensile asetati õlgadele samal päeval lauluväljakul linlaste kootud soe sall.

Noored matemaatikud osalesid Maramaa võistlusel
8. märtsil võtsid Viljandi
Kesklinna koolis mõõtu
Viljandimaa koolide parimad
noored matemaatikud, kes
osalesid juba 28. korda
toimunud August Maramaa
nimelisel
matemaatikaülesannete
lahendamise võitlusel.

Võistlusele oli kutsutud 39 osalejat kolmes vanusekategoorias:
7.–8. klassist 13 õpilast, 9.–10.
klassist 14 ja 11.–12. klassist 12
õpilast.
Võistluse patroon, Viljandi
linnapea Madis Timpson ütles,
et tugeval matemaatikatraditsioonil on otsene seos sellega,
et Viljandist ja Viljandimaalt
on kasvanud nii palju silmapaistvaid isikuid. «Matemaatika on kõigi teaduste alus. Selleta ei saa läbi ei muusikud ega
luuletajad, reaalteadlastest
rääkimata. Maramaa võistlus
on omalaadsete seas unikaalne
nii oma järjepidevuse kui ka

28. August Maramaa matemaatikaülesannete lahendamise võistluse parimad:
7.–8. klassi arvestuses
• I koht Markus Koks, Võhma kool, õpetaja Ellen Lints
• II koht Emma Kruusmäe, Viljandi Jakobsoni kool, õpetaja Kea Roosileht
• III koht Liset Kasepuu, Heimtali põhikool, õpetaja Tiiu Alles

9.–10. klassi arvestuses
• I koht Kristjan Uus, Viljandi gümnaasium, õpetaja Margit Nuija
• II koht Johannes Rebane, Viljandi Kesklinna kool, õpetaja Rene Sadam
• III-IV koht Olden Puna, Abja gümnaasium, õpetaja Anneli Veevo
• III-IV koht Liisa Marie Printsmann, Viljandi gümnaasium, õpetaja Margit
Nuija

11.–12. klassi arvestuses
• I-II koht Karl-Joan Alesma, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit
• I-II koht Henri Tamm, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit
• III koht Bert Siimon, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit

kõrge taseme poolest,» sõnas
linnapea.
Koolidest oli võistlusel esins-

dastud Viljandi linnast Jakobsoni kool kuue, Kesklinna kool nelja ja Paalalinna kool kahe õpila-

sega. Naaberomavalitsustest
saatis Abja gümnaasium võistlusele kolm, Heimtali põhikool
ühe, Suure-Jaani kool ühe, Paistu kool ühe, Võhma kool kaks,
A. Kitzbergi nimeline gümnaasium ühe ja Viljandi gümnaasium 18 noort matemaatikut.
Seekordsed ülesanded koostasid Viljandi gümnaasiumi õpetaja Anne-Mai Liigand, Viljandi
Kesklinna kooli õpetaja Anneli
Luik ja Jakobsoni kooli õpetaja
Kea Roosileht. Nendel õpetajatel oli ka au parimad välja selgitada.
Võistluse peakorraldaja on jätkuvalt Viljandi gümnaasiumi
matemaatikaõpetaja Toomas
Rähn, kelle eestvedamisel on
matemaatikaülesandeid võistu
lahendatud 16 aastat.
Rähni sõnul teeb võistluse eriliseks August Maramaa isiksus.
«Tema pühendumus mitmel
rindel nii matemaatikaõpetaja
kui linnavalitsejana on muljet
avaldav ja eeskuju andev. Meil

on suur au korraldada ja õpilastel osaleda August Maramaa
nimelisel võistlusel,» ütles
Rähn. Ta lisas, et võistluse järjepidevuses on suur roll Viljandimaa matemaatikaõpetajate ja

Viljandi
arvudes

Viljandi linnavalitsuse väga
heal koostööl.
Võistluse võitjaid, nende vanemaid ja õpetajaid tunnustatakse 5. aprillil Viljandi raekojas
vastuvõtul.

• Registreeritud elanikke: 17 322
• Sünde veebruaris: 11
• Registreeritud töötuid: 291
• Töötusprotsent: 4,0*
• Vabu töökohti: 96*
• Keskmine palk: 1217 eurot*

* 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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Kohvikuöö tuleb
seekord Tartu
tänaval
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Tallinna ja Tartu suunalised
tänavad lähiaastatel niimoodi
korda teha, et nende pärast ei
peaks piinlikkust tundma,» ütles linnapea.
Pärnu maanteed renoveeritakse Vaksali ja Planeedi tänava vahelisel lõigul. Ülejäänud
osa tänavast on eelmistel aastatel korrastatud.
Liiklus jääb Pärnu maanteel
avatuks.
Täpsem liikluskorraldust
puudutav info edastatakse
ehitustööde lähenedes.
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Viljandi Linnavalitsus valis
välja Pärnu maantee ehitaja.
Tänavu suvel hakkab Kantrekülas tänavat ehitama OÜ
Verston Ehitus, kes küsib töö
eest 1 065 112 eurot.
Summa jaguneb Viljandi linna ning aktsiaseltside Viljandi
Veevärk ja Edelaraudtee Infrastruktuur vahel.
Linnapea Madis Timpsoni
sõnul võib hanke tulemustega
rahule jääda. «Saame esimese
linna sissesõidu täielikult korda. Loodetavasti õnnestub ka

linnavalitsuse liige, Isamaa
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Suvel algab Pärnu
maantee ehitus

Gunnar Veermäe,

Pä

ning sellega ühinemine on linnalt arveid saavatele inimestele tasuta. Lapsevanemaid teavitatakse uuest teenusest Stuudiumi e-päeviku kaudu ning
juhendatakse, kuidas Bill.me
arveldusplatvormiga liituda.
Toimima jäävad ka kõik senised arvete edastamise viisid.

uk

Jälgides riigi e-teenuste arendamise suundumusi, alustab
Viljandi Linnavalitsus koostööd arveldusplatvormiga Bill.
me, mis on vahend igakuiste
arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja maksmiseks.
Platvormi saab kasutada ka
Androidi ja iOS rakendusena
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Linnalt saab
arveid uue
platvormi kaudu

nab parkimiskohta otsida ning
keskpäeval ei pruugi see ka pärast mitut korda tiirutamist õnnestuda.
Linnavõimud on katsetanud
küll tasuta ja küll tasulist parkimist, aga head lahendust pole kummalgi juhul. Pigem tuleks luua sobiv raamistik parkimisteenust osutavatele firmadele ja hange välja kuulutada,
linnavõim ise ei pea parkimisega tegelema. Raamistiku all

pean silmas ka seda, et tasulise ja tasuta parkimise kohad
võiks kas alade või tänavate
kaupa tsoneerida. Nagu näitas
minevik, tekitas täielikult tasuline parkimine suurt nurinat nii
kohalike kui ka turistide hulgas. Turiste aga ei peaks küll
Viljandist eemale peletama,
neid on meil niigi vähe võrreldes Tartu või Tallinnaga, kus
parkimisega on ka reaalselt
probleeme.

Selleks, et näha parkimiskohtade nappust Viljandi kesklinnas,
ei pea selgeltnägija olema. Küsimus on pigem selles, kas ja
mida on vaja olukorra muutmiseks teha. Jätkata nii nagu on?
Teha juurde rohkelt parkimiskohti? Teha parkimine tasuliseks?
Tegelikkuses toimib vaid viimane variant ehk tasuline parkimine. Viljandi kesklinnas on
viimasel kuuel aastal olnud parkimine tasuta. Selle aja jooksul

on autode hulk hinnanguliselt
päris palju suurenenud. Probleemiks on piirkonnas töötavad
autokasutajad, kes pargivad
nende endi klientidele vajalikud
parkimiskohad kinni.
Tänapäeval on tasulist parkimist päris lihtne ja mugav korraldada. Tasumisvõimalusi on
palju: äpid, SMS, ja parkimisautomaadid. Selleks, et kord oleks
tagatud ja parkijatel poleks tasumise unustamise korral liiga
valus, ei tohi viivistasu olla liiga

kõrge, näiteks kaks-kolm päevapileti hinda. Tasulise parkimise
kehtestamist kaaluvad ka Centrum ja VTÜ.
Kui linnas on parkimine tasuline, tekib kinnistuomanikel
motivatsioon võtta parkimiseks
kasutusele õuealad ja ettevõtjatel võimalus rajada parkimismaju. Eesmärk on ju autovabam
mugavate parkimisvõimalustega kesklinn ning seejuures tervislike elu- ja liikumisviiside
soodustamine.

Kindlasti on probleeme, eriti teravalt elamurajoonides ning
need süvenevad. Autosid tuleb
üha juurde. Oma osa on arendustel: uus haigla, Centrumi
laiendus bussijaama parklaalale, kesklinna tänapäevastamine.
Viimane projekt kaotab parkimise Vabaduse platsil ning see
vana otsus pole parim. Nii ongi
isegi hea, kui veekeskus maanduks järve ääres. Me ei pääse
uute parklakohtade rajamisest
Kesklinnas, Männimäel, Paalalinnas, tuleb parkimismajagi.
Mullu uuendasime suuremahuliselt tänavavalgustust. Järg
peab jõudma parkimiseni. Vaja-

dusel tuleb kasutada omi vahendeid.
Parkimist tuleb vanalinnas piirata, kas või munakivi sillutisega Kauba tänaval. See ajaloolise õhustikuga miljööväärtuslik
linnaruum peab olema rahulik
ja väheste autodega, ka roheline. Kärarikas elu on siit ise lahkumas. Oluline on jalakäijate
alade väljaarendamine. Otsime
võimalusi parkimiskohtade ehitamiseks siit pisut eemal. Tuleb
olla järjekindel ja nõuda kõigi
arenduste juures isegi varuga
parklakohti. Näide õigest ja hea
haljastusega lahendusest on
Uku keskuse ala. Lubatud kor-

teriühistute ja kogukondade ettevõtmisi toetava programm
«Õue- ja haljasalad korda» üks
võimalusi võiks olla linna tugi
uute parklakohtade rajamisel
elamukvartalites.
Teemaga haakub ka teine aspekt. Peame pakkuma lahendusi transpordi korraldusele tulevikus: kesklinnas, samuti seoses
Järveotsa elamuala arendamisega. Välistada tuleb männimäelaste elukvaliteedi kriitiline halvendamine.
Tervitame koostööd erakapitaliga. Uued ettepanekud leiame
koos linnarahvaga.

On küll probleeme. Põhjuseks
see, et inimestel on üha enam
autosid ning need on sealjuures
järjest suuremaks läinud. Selmet
Paalalinnas, Männimäel või järve ääres oma autot hoida, kiputakse neid suurema osa oma päevast parkima kesklinnas. Ning seda ei saa inimestele otseselt pahaks panna, sest see on lihtne ja
mugav viis töölkäimiseks.
Variant oleks linnas parkimisala suurendada, mida osalt ju
Vana-Vaksali tänava puhul plaanitaksegi. Samas on igasuguse
parkimisala ehitamine seotud
kulutustega. Minus ei tekita vai-

mustust see, et linn kulutaks
näiteks kultuurielu arendamise
asemel raha asfaldile. Seda
enam, et tegelikult peaksime
motiveerima inimesi parema
tervise nimel rohkem liikuma.
Seega peamegi minu hinnangul
panustama sellesse, et alternatiivsed liikumisviisid oleksid atraktiivsemad.
Suvisel perioodil on seda lihtsam teha, sest jalutamine ja
jalgrattaga liikumine on siis mugavam. Jalgrataste hoiustamisvõimaluste parandamine oleks
siinkohal oluline samm edasi.
Varjualustega rattaparklad olek-

sid kindlasti täiendav argument
jalgrattaga liiklemiseks. Üle ega
ümber ei saa sellestki, et peatänavad peaksid olema jalgratturisõbralikumad.
Mureks on talvine periood, kui
jalgsi liikumine on ebamugavam ning jalgratastega sõidavad
vaid julgemad. Siin on võtmesõnaks ühistransport ning kindlasti peame analüüsima, kuidas
muuta seda kiiremaks ja kasutajate ootustele vastavamaks.
Üldine suund peaks olema
pakkuda lihtsamaid ja keskkonnasõbralikke alternatiive autodele.
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kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted (perioodi kohta
1. jaanuar – 31. märts 2019).
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a. Lisainformatsiooni lasteaialaste
toitlustamise toetuse kohta
saab linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a ruumist
number 5 või sotsiaalameti telefonil 435 4759 ja e-posti aadressil karin.kiis@viljandi.ee.

Kui pole tahtmist autoga otse
POP Spordi teisele korrusele
minna, siis nagu poleks probleeme. Autot on ikka võimalik
500 meetri raadiuses kuhugi
parkida ja edasine teekond
jalgsi ette võtta – mis see mõnisada meetrit kõndida pole.
Mugavus on aga see, mis laisaks teeb ja tõllaga treppi sõitmist nõuab. Nii et sellest seisukohast vaadates nagu oleks
probleeme. Tartu tänaval an-

Reformierakonna saadikurühma

Sotsiaalamet
ootab lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab kuni 20. aprillini lasteaialaste toitlustamise toetuse taotlusi.
Toetust saavad pered, kelle
registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lapsed käivad
linna lasteaias ja kelle pere
kolme eelneva kalendrikuu
netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on
alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 300 €,
iga järgnev täisealine liige 240
€ ja iga alaealine liige 360 €).
Taotluse juurde tuleb esitada
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oodatud just selle piirkonna aknaputkad, hoovikohvikud, katusebaarid ja aiaklubid. Kui
elad või tegutsed piirkonnas,
mis jääb Tartu tänava lähedusse ning soovid kohvikuöö programmist osa võtta, siis leia üritus «Kohvikuöö 2019» Facebookist ja järgi juhiseid oma idee
esitamiseks. Programmi valitud
kohvikuid hakkame välja hõikama mai algusest.
Kohvikuöö kuulub Viljandi
hansapäevade ametlikku
programmi.
Rohkem infot Gea Melinilt,
telefonil 5842 4080 ja e-posti
aadressil gea@geamelin.ee.

Kas Viljandi kesklinnas on parkimisega probleeme? Kui jah, siis
kuidas saaks linn probleemi lahendada?
Pä

Kohvikuöö vallutab taas hansapäevade ajal Viljandi vanalinna. Külalistele esitletakse
valikut Viljandis tegutsevatest
olemasolevatest ja pop-upkohvikutest, kes avavad oma
uksed tavapärasest erineval
ajal ehk öö hakul. Koos igale
kohvikule omase menüüga lisandub öösse ka killuke kohvikukultuuri öise muusika,
vestluste, maitseelamuste ja
muude öötegemistega.
Tänavune kohvikuöö keskendub Viljandi kõige pikemale,
Tartu tänavale, mis lookleb südalinnast Kelmikülani välja.
Seega on kohvikuööl osalema

Viljandi Linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühmalt lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.
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Meisterdamisklubi
19. märtsil ja 16. aprillil kell
16 on raamatukokku oodatud kõik meisterdamishuvilised lapsed.
Toimub meisterdamisklubi,

kus peale meisterdamise loeme mõnda eriti huvitavat
raamatut.
Tule ise ja kutsu sõbrad ka
kaasa!

Pisipõnni pooltund

Foto: Silver Tõnisson
Kuu lõpuni saab esitada avaldusi Viljandi põhikoolide esimestesse klassidesse astumiseks. Viljandi Jakobsoni koolis avatakse kuni neli esimest klassi.

Linnavalitsus ootab esimesse
klassi astujate avaldusi
Viljandi Linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriamet
ootab 31. märtsini
vastuvõtuavaldusi Viljandi
linna munitsipaalkoolide –
Jakobsoni kooli, Kesklinna
kooli ja Paalalinna kooli
esimesse klassi astuvate
laste vanematelt või laste
seaduslikelt esindajatelt.

Koolikohustuslane on laps, kes
käesoleva aasta 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 koo-

lide õppekohtade arvu. Kehtiva
vastuvõtukorra järgi eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal
Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil on 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.
Avaldusi saab esitada Viljandi
linna iseteeninduskeskkonnas.
Elektrooniliselt saavad taotluse
saata need lapsevanemad, kelle
lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.
Iseteeninduskeskkonnas saab
esitada nii esimesse klassi astumise kui ka koolimineku toetuse taotluse. Keskkonda sisenemiseks tuleb veebilehel viljandi.
ee valida ülamenüüst e-teenused.
Teiste omavalitsuste laste esimesse klassi avaldused tuleb
esitada selleks mõeldud avalduse blanketil, mida saab Viljandi
Linnavalitsusest blankettide
avariiulitelt ja Viljandi linna kodulehelt.
Aprillikuu jooksul vaatab lin-

navalitsuse 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 koolide
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 tuleb vanemal pöörduda koolivälise
nõustamismeeskonna poole.
Viljandimaa kooliväline nõusta-

mismeeskond asub Viljandis
Kauba tänav 12, telefon
735 0700, e-posti aadress rajaleidja@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
2019. 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 märgitud arvelduskontole. Viljandi
linnale võlgu olevad avaldajad
peavad arvestama volikogu
määrusega, mis lubab toetusest
teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud
võlgnevuse summa ulatuses.
Lisainfot saab haridusspetsialistilt Maie Joalalt, telefon
435 4764, e-posti aadress maie.
joala@viljandi.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö on järelevalvemenetluste tegemine. Kui Viljandi Linnavalitsuse ametnikud või linnakodanikud leiavad, et Viljandi linna territooriumil toimub midagi ebaseaduslikku, siis on minu ülesanne
see tegevus peatada, kasutades erinevaid menetlusvõimalusi: märgukirjad, ettekirjutused, ka väärteomenetlused. Peamiselt tuleb ette ehituse ja heakorra nõuete rikkumisi.
Lisaks on minu kohustus taksoveoga seonduvate lubade taotluste menetlemine.
Paljudel juhtudel ei ole inimesed teadlikud, et nende tegevus ei
vasta nõuetele, seega kuulub minu kohustuste hulka ka pidev selgitustöö.
Minu saadetud kirjad on üldjuhul rangelt selgitava ja ähvardava
sisuga, aga minu eesmärk ei ole kedagi kiusata, vaid see, et meie
linnas oleks kõik seaduspärane ja ohutu.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olen töötanud linnavalitsuses alates 2013. aastast.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: Johan-Kristjan Konovalov

LIISA RIINER,

menetlusspetsialist

Mulle meeldib Viljandi rahulik ja sõbralik keskkond ning imeilusad
vaated.

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

muidugi loeme neid. Järgmised kokkusaamised on 21.
märtsil ning 4. ja 18. aprillil
kell 11 laste- ja noortekirjanduse saali videoruumis.
Pisipõnne ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Mudilase tund
Tund pakub 3–5-aastastele
lastele hubast tundi raamatute, mängude, meisterdamise ja muusikaga. Mudilasetund on välja kasvanud pisipõnni pooltunnist, sest
põnnidest on kasvanud mudilased, kel on huvi raama-

tukogus tegutsemise vastu.
Kohtume 28. märtsil kell 17
raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali videoruumis.
Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Teemanädal «Mustkunst
Viljandi linnaraamatukogus»
Aprillis toimub teemanädal
«Mustkunst Viljandi linnaraamatukogus». Ootame
raamatukokku Viljandi linna
ja maakonna koolide 4.–6.
klasside õpilasi. Teemanädalal tuleb külla kohalik mustkunstnik ja meelelahutaja
Marek Sandermat. Uurime,
kuidas ta jõudis mustkunstini, õpime selgeks mõne triki

ja proovime kogu publikut,
et teada saada, kellele mustkunst sobib.
Teemanädal on 15.–18. aprillini, kokkusaamised on iga
päev kell 11. Eelregistreerimine raamatukogu huvijuhi
telefonil 433 8673 või e-posti aadressil eliise.vainurm@
raamatukogu.viljandi.ee hiljemalt 9. aprilliks.

Teraapiakoer Freddy ootab
endale ette lugema
Freddy on viieaastane Cavalier King Charlesi spanjel.
Ta ootab saba liputades
lapsi, kes tahaksid paremini
lugema õppida. Ta kuulab
kõiki lapsi ning talle meeldivad nii lühikesed kui pikad lood. Freddyle ei ole
üldse tähtis, kas lugemine
on päris käpas või mitte.
Oluline on vaid, et lastele
tema seltskond meeldiks ja
lapsed tahaksid lugemist

harjutada. Igal kokkusaamisel on Freddy nõus kuulama
nelja last. Iga lugeja saab ettelugemiseks aega 15 minutit.
Registreeruda saab laste- ja
noortekirjanduse saalis, telefonidel 433 8665 ja 433 8666
või e-posti aadressil laste@
raamatukogu.viljandi.ee.
Freddy on raamatukogus
30. märtsil kell 11 ja 10. aprillil kell 17.30.

Konkurss «Jõulukampsun 2019»
Noor disainer, kui sa soovid
osaleda jõulukampsuni loomisel, võta osa meie huvitavast konkursist.
Osalema on oodatud Viljandi linna ja maakonna 8.–
12. klasside õpilased. Esita
oma idee, missugune võiks

sinu arvates olla unistuste
jõulukampsun.
Žürii valib välja huvitavad
tööd, mis pälvivad auhinnad.
Woolish Knitting OÜ võtab
parima idee tootmisesse.
Täpsem info Viljandi linnaraamatukogu kodulehel.

Kraklee õpituba
6. aprillil kella 11–14 leiab
Viljandi linnaraamatukogu
loenguruumis aset kraklee
õpituba täiskasvanutele.
Kraklee on pragunenud
värv, mis jätab vanaaegse
mulje. Sellega saab katta nii
klaasi, puitu kui plastmassi.
Kaunistamiseks kasutame
salvrätte. Kaunistamiseks
võtke kaasa tumedam ese,

näiteks karp, lillepotiümbris
või klaaspurk. Tumedam
aluspind on parem, sest
lõpptulemusena tuleb töö
hele ja alusvärv kumab pragudest läbi. Vajalik eelregistreerimine 1. aprilliks e-posti
aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee. Kohtade
arv on piiratud! Juhendajad
Epp Johani ja Elle Pööra.

Esmaspäev, 18. märts 2019
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Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Kokanduse kool «Mmmmmõnusad maitsed»
Viljandi Avatud Noortetuba
Hatha-jooga praktika SpiritHUB Viljandi
«VolkStuudio»: Sankjoku – Jaapani trio
Pärimusmuusika ait
«Jänes ja Punamütsike» Reserveeritud Viljandi
nukuteater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Lõunane power nap SpiritHUB Viljandi
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatreening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Šamaanirännak SpiritHUB Viljandi
«Krdi loll lind» Ugala teater
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
«Krdi loll lind» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
Poola Vabariigi suursaatkonna suursaadiku
Grzegorz Kozłowski loeng teemal «Poola ja Eesti
suhted: võtmemomendid ühises ajaloos ja
poliitiline olukord Euroopas» Viljandi gümnaasium
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti»
III etapp Paala viilhall
Vaiko Eduri filmi «Surmatants» esilinastus
Viljandis ja kohtumine filmi peategelase Paul
Firnhaberi ja režissööriga Kondase keskus
Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
Avatud Noortetuba
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
Tantsukursus edasijõudnutele Linna Tantsustuudio
Sander Õigus «Neljanda seina taga»
Pärimusmuusika ait
«Tähelepanu, start!» koolidevahelised
teatevõistlused Viljandi Kesklinna kooli võimla
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Butafoorilise toidu töötuba ja ekskursioon Ugala
teater
Sünnipäevakursus – koosmäng Jaan Jaagoga.
Pärimusmuusika ait
Sünnipäevapidu Pärimusmuusika ait
Viiekäiguline õhtusöök Masi Agricola veinidega
Kohvik Harmoonia
«Tähtede seis» Ugala teater
«Toru. Krossides läbi elu» Ugala teater
Parmupillikursus Pärimusmuusika ait
«Tähtede seis» Ugala teater
«Vanadusnõtrus» («La pazzia senile») Sakala
Eesti naiste hokiliiga Viljandi jäähall
Eesti noorte jalgpallimeistrivõistlused U17
Kunstmuruväljak
«Toru. Krossides läbi elu» Ugala teater
Terminaator & 5MIINUST Viljandi Lennukitehas
«Nif, Naf, Nufi lugu» Viljandi nukuteater
«Nif, Naf, Nufi lugu» Viljandi nukuteater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Tänavakunsti töötuba (stencil-portree) Von Bimbi
juhendamisel Viljandi Avatud Noortetuba
Hatha-jooga praktika SpiritHUB Viljandi
Endla teatri külalisetendus «Kopsud» Ugala teater
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Lõunane power-nap SpiritHUB Viljandi
Tõukerattatreening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Lendteatri külalisetendus «Hamlet» Ugala teater
«Toru. Krossides läbi elu» Ugala teater
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
«Nif, Naf, Nufi lugu» Viljandi nukuteater
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Vestlusringid imetamisnõustaja Merit Laanega
teemal «Võõrutamine» Päikesekillu perekeskus
Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
Avatud Noortetuba
Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
Muusikal «Once» Ugala teater
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Kirglised armujutud Kairi Leivoga ja
veinidegusteerimine Pärimusmuusika ait
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Muusikal «Once» Ugala teater
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
ZEP auhinnavõistlused tõstmises Viljandi
spordihoone
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Kohtumine kunstnik Billeneevega Viljandi
Linnagalerii
Jalgpalli naiste meistriliiga Kunstmuruväljak
Eesti jalgpallimeistrivõistlused II liiga
Kunstmuruväljak
«Mäng on alanud» Ugala teater
Kontserdisari «3 meest, naine ja kontsert», esinevad
Nele-Liis, Lauri Liiv ja Märt Avandi Pärimusmuusika
ait
Eesti noorte jalgpallimeistrivõistlused U17
Kunstmuruväljak
«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
Jalgpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater

APRILL
E 01

11.00
12.00
17.00
19.00

T 02

19.00
11.00
18.30

K 03

19.05
12.00
17.00
18.00
19.00
19.00

N 04

19.00
11.00
11.00
15.00
16.00
18.30

R 05

10.00
12.00
17.30
19.00
19.00

L 06

19.00
19.00
10.00
10.00
11.00
12.00
17.00
17.00
19.00

P 07

09.00
10.00
10.00

E 08
T 09

K 10

12.00
13.00
16.00
12.00
19.00
11.00
11.00
18.30
19.05
10.00
11.00
12.00
17.00
17.00

«Sööbik ja Pisik» Sakala keskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Kristi Markovi šaržide ja joonistuste näituse
«Suurendused» avamine Sakala keskus
Endla teatri külalisetendus «Elu ja armastus»
Ugala teater
Endla teatri külalisetendus «Märter» Ugala teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Tõukerattatreening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Kõrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini ja
nahadisaini osakondade ühisnäituse
«Puutetundlik» avamine Viljandi Linnagalerii
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Eesti käsipallimeistrivõistlused, 1. liiga Viljandi
spordihoone
Belgia ansambli WÖR kontsert Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
Viljandimaa põhikoolide
kergejõustikukarikavõistlused Paala viilhall
Kõrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini ja
nahadisaini osakondade ühisnäituse
«Puutetundlik» avamine Viljandi Linnagalerii
Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
Avatud Noortetuba
«Tähelepanu, start!» koolidevahelised
teatevõistlused Viljandi spordihoone
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
PREP-koolitus üksikisikutele «Minu suhe on minu
kätes» Päikesekillu perekeskus
Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC ja HC
Viimsi / Tööriistamarket Viljandi spordihoone
Eesti jalgpallimeistrivõistlused, II liiga
Kunstmuruväljak
«Emadepäev» Ugala teater
Retrovideodisko Sakala keskus
PREP-koolitus üksikisikutele «Minu suhe on minu
kätes» Päikesekillu perekeskus
Eesti noormeeste käsipallimeistrivõistlused
Viljandi spordihoone
Kraklee õpituba täiskasvanutele Viljandi
linnaraamatukogu
Viljandi kunstikooli näituse «Ulgandi Ugalas»
avamine Ugala teater
«Naine merelt» Ugala teater
«Emadepäev» Ugala teater
Toomas Kalli estraadikava «Ja mida teile, palun?»
Pärimusmuusika ait
Eesti noormeeste käsipallimeistrivõistlused
Viljandi spordihoone
Eesti noorte jalgpallimeistrivõistlused, U16
Kunstmuruväljak
PREP-koolitus üksikisikutele «Minu suhe on minu
kätes» Päikesekillu perekeskus
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Jalgpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
«Moraal» Ugala teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Tõukerattatreening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Kooliliiga võrkpalli finaalturniir Viljandi
spordihoone
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Eesti Noorsootöötajate Kogu koolitus: tutvustame
noorsootöötaja ametit. Töötuba 15–19-aastastele
noortele. Viljandi Avatud Noortetuba
Koguneb Paul Kondase nimeline lugemisklubi.
Teema «Sada raamatut minu lugemislaual»
Kondase keskus
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Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
Eva Kolditsa lavastus «Stiiliharjutused» Sakala
keskus
«Vanaema ja Issand Jumal» Viimane etendus!
Ugala teater
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
Avatud Noortetuba
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Toru. Krossides läbi elu» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Muusikal «Once» Ugala teater
Black Bread Gone Mad esitleb debüütplaati
«Ayibobo» Pärimusmuusika ait
Küllo Kõivu XXI mälestusvõistlused
vabamaadluses Viljandi spordihoone
Muusikal «Once» Ugala teater
«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
Jalgpalli naiste meistriliiga Kunstmuruväljak
«Tantsumaja»: Lekarerätten (Rootsi)
Pärimusmuusika ait
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões»
(nukuetendus ühes vaatuses) Viljandi nukuteater
Künnipäevajooks ümber Viljandi järve Viljandi
linnastaadion
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões»
(nukuetendus ühes vaatuses) Viljandi nukuteater
Teemanädal «Mustkunst Viljandi
linnaraamatukogus» Viljandi linnaraamatukogu
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Rakvere teatri külalisetendus «Kaks tosinat
tulipunast roosi» Ugala teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Teemanädal «Mustkunst Viljandi
linnaraamatukogus» Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatreening algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
«Meistrite liiga» Ugala teater
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Teemanädal «Mustkunst Viljandi
linnaraamatukogus» Viljandi linnaraamatukogu
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
Piljardiõpe Viljandi Avatud Noortetuba
BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
«Mäng on alanud» Ugala teater
«Tähtede seis» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Teemanädal «Mustkunst Viljandi
linnaraamatukogus» Viljandi linnaraamatukogu
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões»
(nukuetendus ühes vaatuses) Viljandi nukuteater
Päevane kontsertkohtumine: Jaan Sööt
Pärimusmuusika ait
Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitus «Seksuaalsus
meis ja meie ümber» Viljandi Avatud Noortetuba
Tõukerattatreening edasijõudnutele Viljandi
Avatud Noortetuba
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
Vanemuise külalisetendus «Vanemuise ballett 80!»
Ugala teater
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
60. jüriöö jooks Viljandi linn
Eesti jalgpallimeistrivõistlused, II liiga
Kunstmuruväljak

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.

