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Foto: : Johan-Kristjan Konovalov
: Viljandi linna mänguväljakud ja tervisespordi rajatised on avatud. Sellegi poolest tuleb kinni pidada kõigist eriolukorra reeglitest, eriti teiste inimestega 2-meetri vahemaa hoidmise nõudest.

Viljandlased on kriisimeetmete järgimisel tublid
Viljandis on koroonaviiruse
levikust põhjustatud
eriolukorra esimene kuu
möödunud rahulikult ja seda
eelkõige tänu viljandlaste
endi mõistlikule käitumisele.
Sellegipoolest ei tohi valvsust
kaotada.

Endiselt on väga oluline kinni
pidada 2 + 2 reeglist ehk liikuda väljas kas üksi või kahekesi
ning hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
See reegel kehtib ka kauplustes.
Reegel ei kehti inimeste kodudes ja perekondadele, kuid ka
siin tuleb olla mõistlik – mitte
kutsuda külalisi ega minna ise
külla.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul on eriolukord ja selle meetmete täitmine väga vajalik, et
võimalikult kiiresti normaalse
elu juurde naasta. «Liikumispiirangud ja kõik teised praegu
kehtivad reeglid on kehtestatud

selleks, et päästa inimeste elusid ja hoida koroonaviiruse levik sellisel tasemel, millega
meie tervishoiusüsteem suudab
toime tulla. Panen kõigile südamele, et peaksite nendest reeglitest kinni. See on igaühe enda
ja ka terve ühiskonna huvides,»
ütles linnapea.

Eakatele eriti ohtlik
Koroonaviirus on eriti ohtlik
vanemaealistele ja krooniliste
haigustega inimestele. Seepärast peavad need inimesed eriolukorra meetmetest eriti hoolikalt kinni pidama. «Paraku
jõuab linnavalitsusse päris palju infot just eakate kohta, kes
ei võta eriolukorra reegleid tõsiselt ja soovivad endiselt väljas käia, sõpradega suhelda ja
iga päev poes käia. Palun saage aru, et selline tegevus on
eluohtlik teile endale ja teie lähedastele. Püsige kodus! Kui

teil tekib probleeme toidu või
ravimite kättesaamisega, siis
on võimalik ühendust võtta linnavalitsuse sotsiaalametiga,
kes korraldab teile vajalike asjade kojutoomise,» rääkis
Timpson.
Viljandi linnas saavad kõik
toidu ja ravimite kättetoimetamiseks abi vajavad inimesed
helistada telefonil 435 4761.
Neil eakatel või puuetega inimestel, kes on Viljandi
Päevakeskuse kliendid, palutakse abivajadusega pöörduda
Viljandi Päevakeskuse poole telefonil 433 3940. Võimalusel
pöördu abipalvega oma lähedaste, tuttavate või naabrite
poole.
Tervisemure korral saab nõu
küsida
tasuta
perearsti
nõuandeliinilt 1220 (avatud
ööpäev läbi). Koroonaviirusega
seotud küsimustele vastamiseks
on avatud üleriigiline abi- ja infotelefon 1247. Telefon töötab

ööpäev läbi ja on tasuta. Erakorralise abi saamiseks helista
112.

Rõhutakse
mõistlikkusele
Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest on Viljandi linn otsustanud avalikud mänguväljakud ja tervisespordi rajatised
avatuks jätta. Linnapea Madis
Timpsoni sõnul saab see nii olla
ainult senikaua, kuni viljandlased eriolukorra reeglitest kinni
peavad. «Üldiselt on olukord linnas väga hea ja suuri kogunemisi pole olnud. Üksikutel kordadel on tulnud näiteks Lastepargis asuval pumprajal sinna kogunenud noortele selgitada, et kogunemised pole praegusel ajal
lubatud. Panime sinna ja ka
Männimäe rulapargile ümber
aiad, kuid jätsime värava lahti.
Kui reeglitest kinni peetakse, jäävad need väravad avatuks, kuid

kui reegleid rikkuma hakatakse,
paneme aiad kinni ja lukud ette,» selgitas linnapea. «Tegelikult
on hästi oluline, et inimestel
oleks ikkagi ka kodust väljas mi-

Viljandi
arvudes

dagi teha. Sellegipoolest tuleb
väga tähelepanelikult jälgida
2+2 reegli täitmist. Usun, et viljandlased käituvad mõistlikult ja
saame sellest kriisist koos üle.»

• Registreeritud elanikke: 17 016
• Sünnid märtsis: 13
• Registreeritud töötuid: 366
• Töötusprotsent: 5,1*
• Vabad töökohad: 131*
• Keskmine palk: 1331*

* 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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Kristelle Kullamaa
Marta Lehemets
Marta Orav
Marta Tamm
Merten Jõgi
Mona Müllerson
Robert Viira
Rome Söödor
Sebastian Santos Vahi
Teodor Kolk
Thristan Terri
Tähe-Lee Luide

Foto

Pä

Brianna Marie Pihlak
Britt Leppenen
Deia Simso
Eleanora Teppart
Emilia Santos Vahi
Emilie Pihlak
Erik Kallaste
Helen Koitlepp
Herbert Uku Kuningas
Karl Pärtli
Keiro Esula
Keron Läänesaar
Kiide Kokamägi
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2020. aasta esimeses kvartalis
sündinud viljandlased
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Toetust saavad pered, kelle
registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lapsed käivad linna lasteaias ja kelle
pere kolme eelnenud kalendrikuu netosissetulek pärast
eluasemekulude maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 300 eurot, iga järgnev
täisealine liige 240 eurot ja
iga alaealine pereliige 360
eurot).
Taotluse juurde tuleb esita-

da kolme eelnenud kalendrikuu eluasemekulude arved ja
kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted (perioodi
kohta 1. jaanuar 2020 – 31.
märts 2020).
Taotluste blankette saab
Viljandi linna koduleheküljelt ning linnavalitsuse sotsiaalametist Laidoneri plats
5a.
Lisainformatsiooni lasteaialaste toitlustamise toetuse
kohta saab linnavalitsuse sotsiaalametist Laidoneri plats
5a või telefonidel 435 4759
ja 528 3723 ning e-postiga
aadressil karin.kiis@viljandi.
ee.
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Tiit Jürmann,

Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi
Linnavalitsuse sotsiaalamet
ootab 30. aprillini
lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi.
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Juhul kui 1. mail startima pidanud ümber Viljandi järve
jooksule registreerunud inimene jõuab aprillis arusaamisele, et ta ei saa tulla jooksma
uuel stardipäeval, 1. augustil,
on tal võimalik kanda makstud tasu edasi järgmise aasta
jooksul osalemiseks.
«Kehtiva eriolukorra tõttu ei
saa me anda suurjooksule ümber Viljandi järve starti tavapärasel ajal ning oleme jooksupäeva üle viinud 1. augustile,» selgitas jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson.
«Paraku peame aga arvestama
asjaoluga, et kõik end kirja
pannud inimesed ei saa augusti algul Viljandisse jooksma tulla.»
Et neile inimestele tehtud
kulutusi kompenseerida, pakuvad korraldajad välja võimaluse, et nende registreering
lükatakse edasi järgmisse aas-

tasse ning nad saavad stardikoha 2021. aasta 1. mai jooksule. Kes aga ei näe võimalust
järgmisel aastal Viljandisse
tulla, võib oma stardikoha
edasi anda või müüa ning 30.
juunini ümberregistreerimise
eest lisatasu ei võeta.
Stardikoha aasta võrra edasi lükkamiseks tuleb saata hiljemalt 1. maiks sooviavaldus
e-posti aadressile suurjooks@
viljandi.ee. Stardikohta saab
teisele nimele ümber registreerida 30. juunini.
Osalejate kirjapanek 1. augustil peetavale jooksule jätkub Viljandi järvejooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.
ee. Seni on end 91. korda aset
leidvale rahvaspordivõistlusele stardikoha saanud üle 1800
jooksja ja kepikõndija.
Ümber Viljandi järve jooks
on Eesti vanim traditsiooniline rahvajooks, mida esimest
korda peeti 1928. aasta kesksuvel. Alates 1931. aastast on
jooksu peetud regulaarselt
igal aastal. Tänavu on kavas
91. jooks.

Mida saame omavalitsusena teha selleks, et Viljandi linn
koroonaviiruse põhjustatud kriisist võimalikult kiiresti taastuks?
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Eriolukorra tõttu otsustasid
Viljandi järvejooksu
korraldajad lükata tänavuse
jooksu 1. augustile.

Viljandi Linnavolikogu

Pä

Edasilükatud
Viljandi järvejooksu
korraldajad
pakuvad
loobujatele
lahendust

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Kõige tähtsamad on meie inimesed ja nendega seonduv. Esmatähtis on tagada kõikide teenuste toimimine ja jätkusuutlikkus,
mis on kohalikele omavalitsustele seadustega sätestatud.
Valdkonniti siis lühidalt – sotsiaalabi- ja teenused, hoolekanne, haridus, heakord, ühistransport, jäätmehooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, millest
kõige olulisemana nimetaksin
sotsiaalvaldkonda. Suurenev
tööpuudus võib kaasa tuua abivajajate hulga suurenemise, mis
tingib omakorda suurema abirahade vajaduse ja lisaeelarve-

ga tuleb meil eelarveridasid
kindlasti üle vaadata. Kuigi
keskvalitsus teatud tingimustele vastavalt kompenseerib töö,
tööaja või palga vähenemisega
kaasneva kahju töötajale tööandja kaudu, siis ei pruugi see
meede kõigile kohanduda. Seda
enam on oluline, et kui kohalik
omavalitsus ostab kaupu või
teenuseid kohalikelt kaupmeestelt, teenuseosutajatelt ja tootjatelt, siis sellega ta otseselt aitab neil edasi tegutseda ja jätkusuutlik olla. See tagab tööhõive ja hoiab erasektori töös ning
maksud laekuvad. Mis eriolu-

korrast tulenevalt maksudesse
ja keskvalitsuse toetusmeetmetesse puutub, siis omavalitsus
saaks ehk niipalju sekkuda, et
koostöös töötukassa ning maksu- ja tolliametiga (MTA) välja
anda jõuline signaal neile 23
protsendile maksuriskiga seotud meie piirkonna ettevõttele
(allikas: Sakala, 12. märts, MTA
maksuauditi osakonna üksuse
juht Evelin Muttik), et neil pole
mingit alust taotleda rahalist
abi. Ma ei pea õigeks ühiskonda mittepanustajaid «premeerida» riigipoolse abi- või toetusrahadega.

Sellele küsimusele oleks kindlasti lihtsam vastata, kui teaksime, millal kriis lõpeb. Seni aga
peab omavalitsus hoolitsema
eelkõige selle eest, et ükski abivajaja ei jääks märkamata ning
vajalik abi ja informatsioon
jõuaksid inimesteni. Oluline on
tagada lasteaedade toimimine
vajalikus mahus, et need lapsevanemad, kellel on võimalik ja
vajalik tööl olla, ei oleks sunnitud koju jääma. Koolielu korraldamine eriolukorras nõuab pingutusi nii linnavalitsuse, koolide, õpetajate, kui ka õpilaste ja
vanemate poolt. Koostöö, kan-

natlikkus ja vastastikune mõistmine on selle juures aga eriti
vajalikud.
Kuni eriolukord kehtib, tuleb
olemasolev eelarve üle vaadata,
et oleks raha kriisiga seotud kulutusteks, aga samas peab olema reserve, et tegutseda siis,
kui maailm taas avaneb. Oluline on ka see, et Covid 19 pandeemia lõppemisel oleks omavalitsus valmis abistama ettevõtteid vajaliku info saamiseks,
et aidata taas käivituda neil,
kelle tegevus on vahepeal katkenud. Siis on võimalik maksta
inimestele palka ja linn saab

maksutulu. On üsna tõenäoline,
et pärast kriisi pole maailm
enam selline, nagu see oli varem. Ilmselt on mõistlik hakata
tulevikus suurendama kaugtöö
võimalusi.
Viljandi omavalitsusel tasuks
tutvuda Rakveres väljatöötatava kaasava juhtimise kavaga ja
arendada seda meie oludes. On
arusaadav, et ühest küljest valdab inimesi praegu hirm nii tervise kui ka majanduse pärast,
ent teisalt on märke, et see kõik
saab kord läbi ja positiivset
meelt hoides tuleme raskustega
paremini toime.

13. aprillil sai kuu eriolukorra
kehtestamisest Eestis. Meil on
mitme teisega võrreldes paremini läinud. Peame olema jätkuvalt tublid. Meeltes kriisi seljataha jätmise mõtted, kavandab
valitsus samme. Tähtis on majanduse taastumine ja paljut
määrab kiire naasmine normaalse elu juurde. Toetame kriisis hoolt vajavaid linlasi, haridust, lasteaedu, eralasteaedu,
huviharidust, kultuuri, sporti,
ühendusi, uusi algatusi, ettevõtlust. Kasvab sotsiaalhoolekande
koormus ning loodame tuge riigilt.
Viljandi linna finantsolukord

läheb keerulisemaks: kokkuhoid, kärped, töös on lisaeelarve nagu riigiski, vajalik on linnaeelarve inventuur, ratsionaalsus, säästmine, mitte lihtne
must-valge ökonoomika!
Peame kiiresti naasma tavaellu. Linna elu elavdavaid investeeringuid ei kärbi, pingutame!
Saame transiitteede programmist 98 0000 eurot Tallinna tänava teise etapi renoveerimiseks Endla tänavani, et korda
saaks lisaks Pärnu maanteele
teinegi suur põhimagistraal. Ka
riigi lisaeelarve toob omavalitsuste teedele lisa.
Puhkuse veedame kõik Viljan-

dis, kuid puhkemajandus ja turism on saanud põntsu. Meil on
küll olemas «Ula peal Viljandis»
ja Puhka Eestis, aga välisturistidega on keeruline. Turismiarendajatel on ees suur töö: suhtlus,
suunatud turundus sõpruslinnades, kutsume külalisi, kelle tervis on korras. Kurb, et uuri rahvaüritusi sel suvel võib-olla ei
lubatagi: löögi all märgiline Viljandi folk, ümber Viljandi järve
jooks. Ootus viib järve äärde!
Viljandlased, ettevõtted, asutused on tublid, teile suur tunnustus ja tänu! Oleme positiivsed, hoiame üksteist, püsime
terved!

Antud kriisi teeb keerukaks see,
et sellel on tõenäoliselt kolm lainet: tervise-, majandus- ja sotsiaalkriis. Täna oleme alles esimeses laines. Viljandi ja Eesti
jaoks tervikuna on esmatähtis tagada baasteenuste kättesaadavus ning töökohtade säilitamine
nii paljudele kui võimalik. On
selge, et tekkinud olukorras on
paljud töökohad löögi alla sattunud ning seeläbi on rohkesti peresid silmitsi teadmatusega. Arvestades eksisteeriva viiruse keerukat vormi, saab avaliku sektori keskseks ülesandeks turvatunde pakkumine oma inimestele.

Ei tasu luua illusiooni, et Viljandi linn suudaks riigi abita anda inimestele tuge, mida nad
nüüd enim vajavad. Küll aga on
meie omavalitsuse ülesanne
seada prioriteetide tippu ennekõike linnakodanike heaolu.
Praeguses seisus, kus kärbete
tegemine on möödapääsmatu,
tähendab see otsustamist, mida
koomale tõmmata.
Loomulikult, nii-öelda betooni investeerimine aitab ettevõtetele tööd pakkuda, kuid see ei
tähenda, et mistahes ehitus on
otstarbekas. Linnana peame panustama esiti sellesse, et oma-

valitsuse põhifunktsioonid –
kvaliteetsed haridus ja sotsiaalabi – oleksid endiselt tagatud ja
kättesaadavad. Kõik esinduskulud ning ametihüved tuleb üle
vaadata. Samuti teha selge eristus praeguste vajaduste ja soovide vahel.
Ainuõige on nüüd seada esikohale seadusega kohustuseks
pandud ülesanded. On see lasteaiateenuse kättesaadavus või
toe pakkumine eakatele – oluline on tagada turvatunne. Siis
on võimalik ka kriisist üle olla
ning tulla raskest olukorrast välja.

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Täna algab kevadine aia- ja
haljastusjäätmete äravedu
Viljandlaste aia- ja
haljastusjäätmed veetakse
tasuta ära 20.–24. aprillini ja
4.–8. maini.

Selleks, et aia- ja haljastusjäätmete äraveoga hea tulemus saavutada, tuleb väga täpselt jälgida etteantud nõudeid. Oksad
tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude
ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi.
Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja
äraveole eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu käib piirkonniti
eri nädalapäevadel (vaata kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa tee ja
Uueveski tee ning Jakobsoni ja
Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord
ja kui auto on läbi sõitnud
hommikul, siis pärastlõunal
välja toodud lehekotti samal
nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis
panna veole eelneval päeval:
nii ei jää see järgmist veokorda
ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule
ei sõida ja lehekotte hoovist ära
ei võeta. Juhime tähelepanu ka
sellele, et lehti ja oksi ei veeta
ära ühel ja samal ajal. Põhjus on
erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja
muret tunda, miks oksad viidi
ära, aga lehed jäeti maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole vaja eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumitelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäät-

Ajutiselt on Viljandi linnaraamatukogus avatud esmaspäevast reedeni kella
12–– 18 esimene saal, kus
väljastame lugejatele reserveeritud raamatuid. Kes ei
ole varem Urramis reserveerimist teinud, saavad küsida
nõu telefoni teel 433 8684 ja
433 8682. Eelnimetatud telefonidel saavad täiskasvanud lugejad ka lugemissoovitusi küsida. Lastele ja
noortele jagame lugemissoovitusi telefonil 433 8665.

Raamatukogu veebilehel
on võimalik lugejaks digitaalselt registreerida nendel, kes veel ei ole raamatukogu kasutajad, aga tunnevad, et vajavad meie teenuseid.
Pakume printimise teenust
e-posti teel. Selleks tuleb
oma soov saata e-kirjaga
raamatukogu@raamatukogu.viljandi.ee.
Lisainfot printimise kohta
saab helistades telefonil
5750 2313.

Raamatututvustused
Alates septembrist oleme iga
nädal avaldanud raamatukogu Facebooki lehel ühe Viljandi linnaraamatukogu töötajate loetud raamatu soovituse. Jätkame sellega kindlasti kuni hooaja lõpuni. Li-

saks on lugemishuvilistel
võimalik tutvuda raamatusoovitustega raamatukogu
blogis. Blogi juurdepääsulingi leiate raamatukogu kodulehelt raamatukogu.viljandi.
ee.

Lastele ja noortele

meid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt
osa aiajäätmeid kompostida
oma kinnistul ning mitte anda
üle neid vedamiseks jäätmejaama. Aia- ja haljastusjäätmeid
võib kompostida lahtiselt aunas, aga toidujäätmeid tohib
kompostida oma kinnistul üksnes kinnises kahjurite eest
kaitstud kompostris. Kompostimisel tuleks arvestada sellega,
et kompostimisaun või -nõu
asuks naaberkinnistust mõne
meetri kaugusel, et ära hoida
ebameeldivast lõhnast põhjustatud häiringuid.
Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linnas, saavad aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama ta-

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil.
• Esmaspäev – 20. aprill, 4. mai
• Teisipäev – 21. aprill, 5. mai
• Neljapäev – 23. aprill, 7. mai
• Reede – 24. aprill, 8. mai

suta üle anda, kuid eriolukorra
tõttu on aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused palunud ilma
tungiva vajaduseta jäätmejaama
külastamist vältida ja edasi lükata, vältimaks nakatumist ja
viiruse levikut inimestelt inimestele või jäätmete kaudu. Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on
avatud esmaspäevast reedeni
kella 9–18, laupäeviti kella
9–15 telefon on 435 5025.

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

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Töötan Viljandi linnavalitsuses eestkoste peaspetsialistina. Eestkoste määratakse neile, kes ise ei suuda või ei saa tervislikust seisundist tulenevalt oma asju ise korraldada. Minu töö sisu on olla eestkostja ja ajada eestkostetavate eest nende asju. Viljandi linna eestkostetavad on need, kelle käekäigu ja heaolu pärast pean muretsema ning neid igati aitama.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Viljandi linnavalitsuses alustasin tööd 30. juulil 2012. aastal ehk
siis varsti saab kaheksa aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: erakogu
eestkoste peaspetsialist

Igal argipäeval loeb Facebooki raamatukogu lehel kell 12
raamatukogu huvijuht Agnes Kuus-Korv ette lasteraamatut.
Argipäeviti kella 12–16 pakume lasteraamatu ettelugemist telefoni või Skype’i vahendusel. Selleks on vaja
aeg broneerida telefonil 433
8666 (argipäeviti kella 12–
16). Etteloetavate raamatute valikuga saab tutvuda raamatukogu kodulehel raamatukogu.viljandi.ee.

Abistame õppijaid, kellel
on vaja koolitöödeks õppematerjale. Saame abiks olla
erinevatest andmebaasidest
info leidmisel. Selleks kirjutage valli.tammsalu@raamatukogu.viljandi.ee või helistage telefonil 433 8682.
Lastele ja noortele jätkuvad hooaja lõpuni viktoriinisarjad «5L» ja «Kultuurikonksuke». Küsimused leiate raamatukogu kodulehelt.
Vastused kõigile küsimustele leiab veebist.

• Kolmapäev – 22. aprill, 6. mai

Mida tehakse linnavalitsuses?

KATI KOTSAR,

Viljandi linnaraamatukogu
teenused eriolukorra ajal

Viljandis meeldib mulle see rahulik elukeskkond. Suhteliselt väike
ja vaikne linn, kuid samas kõik on olemas. Laste kasvatamiseks
ideaalne.

Tallinna Keskraamatukogu
e-raamatukogud on avatud
kõigile Eesti elanikele
Üleriigilise eriolukorra tõttu
avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil oma e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele. E-raamatukogusid
saavad kasutada ka need,
kes elavad välismaal või on
sinna viiruse tõttu lõksu jäänud.
E-raamatukogust ELLU
leiab lugeja nüüdisaegseid
eestikeelseid e-raamatuid
eesti ja välismaiste autorite

sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon) abil.
ELLU on kohandatud vaegnägijatele.
E-raamatukogude kasutamiseks tuleb registreerida
ennast Tallinna Keskraamatukogu lugejaks. Telefonil
433 8682 saab vajadusel juhiseid e-raamatute lugemise
keskkonnaga ühinemiseks.

Digitaalsed loodusajakirjad
tasuta
Mittetulundusühing Loodusajakiri (www.loodusajakiri.
ee) pakub kuni eriolukorra
lõpuni oma kirjastavate ajakirjade Eesti Loodus, Eesti
Mets ja Horisont ning venekeelse väljaande Gorizontõ
Estonii diginumbritele tasuta ligipääsu DIGAR-i Eesti

artiklite portaalis dea.digar.
ee.
Lugeda saab ka kõige värskemaid numbreid. Venekeelsest väljaandest Gorizontõ Estonii on DIGAR-i Eesti artiklite portaalis viimane number
aastast 2019, see oli kõigile
kättesaadav ka juba varem.

Jälgi raamatukogu infot
www.facebook.com/viljandilinnaraamatukogu või
raamatukogu.viljandi.ee

Esmaspäev, 20. aprill 2020
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Selgusid tänavuse
Maramaa võistluse
parimad
6. märtsil peeti Viljandi
Kesklinna koolis 29. August
Maramaa nimeline
matemaatikaülesannete
lahendamise võistlus, kus
osales 37 parimat noort
matemaatikut üle
maakonna. Viljandi
Jakobsoni koolist osales kuus
ja Kesklinna koolist neli
õpilast, naabervaldadest oli
võistlustulle kutsutud Abja
gümnaasiumist, Suure-Jaani
koolist, Saarepeedi koolist,
Paistu koolist, Võhma koolist
ja Kalmetu põhikoolist
igaühest üks, A. Kitzbergi
nimelisest gümnaasiumist
kolm, Tarvastu
gümnaasiumist kaks ja
Viljandi gümnaasiumist 16
õpilast.

Seekordsed ülesanded olid
koostanud Viljandi gümnaasiumi õpetajad Anne-Mai Liigand,
Margit Nuija ja Kätlin Ingi. Nemad kontrollisid ka lahendusi
ja kinnitasid paremusjärjestuse.

Nagu traditsiooniks saanud,
oli võistlus kolmes vanuseklassis: 7.–8., 9.–10. ja 11.–12. klassi arvestuses.
Käesoleva aasta August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse
võitjad
7. – 8. klassi arvestuses
I koht Janeli Sillaots – Viljandi Jakobsoni Kooli 8. klass;
II koht Mihkel Koitmäe –
Võhma Kooli 8. klass;
III koht Helena Maling – A.
Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 8. klass.
9. – 10. klassi arvestuses
I koht Johannes Rebane –
Viljandi gümnaasiumi 10. klass;
II koht Ranel Savolainen –
Viljandi gümnaasiumi 10. klass;
III koht Helen Talvistu – Viljandi gümnaasiumi 10. klass.
11. ja 12. klassi arvestuses
I-II koht Karl-Joan Alesma – Viljandi gümnaasiumi 12.
klass

I-II koht Kristjan Uus – Viljandi gümnaasiumi 11. klass
III koht Laura Stina Kivistik – Viljandi gümnaasiumi 12.
klass
Igal võistlusel selgitatakse välja ka «Oskari» auhind. Selle
väljaandmise on algatanud õpetaja Alu Külm 8. võistlusel
1999. aastal. «Oskari» saab 12.
klassi õpilane, kes on aastate
jooksul korduvalt võistlusel
edukas olnud. Tänavu pälvivad
auhinna Bert Siimon ja KarlJoan Alesma.
Võitjate õpetajad on Tiina Vilberg Viljandi Jakobsoni koolist,
Tiiu Nõmm Võhma koolist, Katrin Veevo A. Kitzbergi nimelisest gümnaasiumist ja Mall Eglit Viljandi gümnaasiumist.
Võistluse peakorraldaja on
Toomas Rähn.
Parimatele lahendajatele ja
nende õpetajatele on ootamas
üleandmist meened. Kuidas ja
millal see teoks saab, selgub eriolukorra lõppedes ning sellest
antakse asjaosalistele teada.

Linnavalitsus ootab
stipendiumide ja
projektitoetuse taotlusi
Kuni 1. maini saab esitada
taotlusi Viljandi linna
õpilasstipendiumi,
spordistipendiumi ja
loomestipendiumi
määramiseks. Samaks ajaks
oodatakse taotlusi ka linna
projektitoetuse kolmandasse
taotlusvooru.

Õpilasstipendium on mõeldud
üldhariduskoolis õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.
Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv või õppima asuv õpilane,
kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
1) õpilane, kes on saavutanud
tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö
konkursil või kes on saavutanud
auhinnalise koha vabariiklikul
olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu;
2) õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses;
3) õpilane, kelle uurimistöö on
olulise tähendusega Viljandi linnale;

4) õpilane, kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.
Õpilasstipendiumi taotlusvormi leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.
Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis
elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada
nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii
kodulinnas kui kogu maailmas.
Et spordistipendiumi taotletakse äärmiselt aktiivselt, siis on
komisjon leppinud kokku, et
ühte sportlast ei toetata aasta
jooksul rohkem kui kaks korda.
Loomestipendium määratakse
kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal
Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele,
väärtustamaks ja toetamaks
nende tegevust Viljandi kultuurielus.
Stipendiumite taotlemiseks
tuleb esitada põhjendatud
taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loetelu-

ga, stipendiumi kasutamise
eesmärk ja oodatav tulemus
ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks
esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist vms teosest, mille teostamiseks stipendiumi
taotletakse.
Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.
Taotlusankeetide täitmisel palume olla hoolikad, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei
arutata. Stipendiumite puhul ei
arutata taotlusi, mille esitaja on
varem stipendiumi saanud, kuid
jätnud esitamata selle kasutamise aruande.
Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida käesoleval aastal perioodil 1. mai –
31. detsember toimuvale projektile. Projektitoetuste taotlemine toimub linnavalitsuse ekeskkonnas, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel
ülamenüüst E-Teenused.
Lisanfo projektitoetuste
taotlemise kohta on aadressil
www.viljandi.ee/projektitoetus.

puhangu
Kuidas COVID-19
COVID
ajal stressiga toime tulla?
Kriisi ajal on loomulik, et olete kurb, segaduses,
hirmunud või pahane.
Abiks võib olla jutuajamine inimestega, keda te
usaldate. Võtke ühendust sõprade ja sugulastega.

Kui peate jääma koju, hoolitsege oma tervise eest – sööge
korralikult, magage, olge füüsiliselt aktiivne ja suhelge
pereliikmetega ning e - posti ja telefoni teel sõprade ja
sugulastega.
Ärge püüke oma tundeid maha suruda tubaka,
alkoholi ega muude meelemürkide abil.
Kui tunnete, et olete emotsionaalselt ülekoormatud, rääkige
tervishoiutöötaja või nõustajaga. Koostage kava, kuhu minna ja
kuidas otsida abi füüsilise ja vaimse tervise probleemide korral,
kui seda peaks vaja olema.

Tehke faktid selgeks. Koguge teavet, mis aitab teil õigesti
hinnata riske, et saaksite võtta mõistlikud ettevaatusabinõud.
Leidke usaldusväärne allikas, näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni veebileht või riiklik Terviseamet.

Et mitte liialt muretseda või ärrituda, vaadake ja kuulake
vähem selliseid meediakajastusi, mis teis muret tekitavad.

Kasutage oskusi, mille abil olete minevikus ebameeldivate
olukordadega toime tulnud, et haiguspuhangu raskuste ajal oma
emotsioone ohjata.
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6. Hõõru parema käega ringjaid
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Emade rõõmustamiseks oodatakse ideid
Juba kuu aja pärast on käes emadepäev. Et tänavune kevad on veidi teistsugune kui tavaliselt, kutsub Viljandi linn kõiki üles mõtlema
emade rõõmustamisele pikemalt ette ja saatma
meile ideid, millega emasid üllatada võiks.
Oodatud on fotod, videod, koomiksid, pildid,
luuletused, lood, ülesvõtted meisterdustest, toi-

tudest, lillekimpudest – millest iganes, mis teeks
sinu emale rõõmu.
Postita oma idee Facebooki lehele «Emadepäeva ideejaht» hiljemalt 7. mail kell 15.
Kõigi osalejate vahel loosime emadepäeva eel
välja inspireerivad ja meeli ergutavad auhinnad.

9. Kuivata käed hoolikalt
10. Sulge veekraan paberrätikuga
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