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Kõnniteega külgneva maatüki omanikud on kohustatud kõnniteed hooldama ning katusele kogunevat lund ja jääd koristama.

Talvise tänavahoolduse meelespea
Linnavalitsus tuletab
kinnistuomanikele meelde
oma kinnistuga piirneva
kõnnitee hooldamise ning
katusele koguneva lume ja
jää koristamise vajadust.

Ehitusseadustiku ja Viljandi linna heakorraeeskirja järgi on
kõnniteega külgneva maatüki
omanikud kohustatud oma kinnistuga piirnevat kõnniteed
hooldama nii, et jalakäijatele
jääks vähemalt 1,1 meetrit ta-

kistuseta käimisruumi ja oleks
võimalik ohutult liigelda.
Haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et hooldustööde tegemise käigus ei
tohi aga lund ja jääd sõiduteele paigutada. «Lumi tuleb aga
kuhugi ju lükata ja selleks sobib hästi kõnni- ja sõidutee
mõtteline piiriala. Kõnnitee ei
pea olema äärekivini puhtaks
lükatud, vaid äärekivi joon
võiks olla see koht, kuhu tekib
vall nii kõnni- kui sõiduteelt

lükatavast lumest. Samuti võib
lume ja jää paigutada kõnniteega külgnevale haljasalale,»
sõnas Alas.
Kõnniteedel tuleb kinnistuomanikel teha vastavalt vajadusele ka libedustõrjet. Selleks
võib kasutada pae- või graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva ja vajadusel ka soola.
Haljastuse ja heakorra spetsialist lisas, et lisaks kõnniteele on oluline jälgida ka katusele kogunevat lund ja jääd. «Va-

risemisohtlik lumi või jää tuleb
meie heakorraeeskirja järgi
kõrvaldada kohtades, kus see
muutub liiklejatele või varale
ohtlikuks,» ütles Alas, «Eemaldada tuleb see kontrollitult.
See tähendab, et ohu korral tuleb ala kõigepealt piirata liikumist takistava tähisega ning
esimesel võimalusel sealt lumi
või jää eemaldada.» Ta lisas, et
eemaldatud lume või jää võib
samuti paigutada kõnni- ja sõidutee piirialale vallina nii, et

Viljandi linn korraldab sel aastavahetusel
valgus- ja heliinstallatsiooni
Viljandi linnavalitsus sel
aastavahetusel traditsioonilist
ilutulestikku ei korralda. Selle
asemel plaanitakse tähistada
aasta vahetumist valgus- ja
helimaastikke koondava
installatsiooniga «Wiljandi
Wirvalised».

Installatsioon ammutab inspiratsiooni eesti rahvajuttudest tuntud
müstilisest elemendist – virvatuledest. Linnapea Madis Timpsoni

sõnul on valguslahenduse loomine võimalus pakkuda viljandlastele midagi uut. «Otsustasime, et
loobume sellel aastal ilutulestikust, sest nii hoiame keskkonda
ning teeme meelehead inimestele ja meie neljajalgsetele sõpradele, keda tulevärgi müra häirib või
hirmutab,» ütles linnapea. «Mängime sel aastal heli ja valgusega
teisiti, luues installatsiooni, mis
kutsub hetkeks aega maha võtma
ja endasse vaatama.»

Linnakunstnik Kristi Kangilaski ütles, et ettevalmistused selle kõige loomiseks käivad ja
plaan on üldjoontes paigas.
««Wiljandi Wirvalised» võtavad
kaudselt kokku mööduva aasta,
ühendades Kulno Malva muusikat tema viimaselt albumilt
«Akordionimeditatsioonid» ja
valguskujundust, mille loob Rene Liivamägi,» sõnas linnakunstnik.
«Etendus algab 31. detsembri

südaööl ja kestab ligikaudu
kümme minutit. Praeguste plaanide järgi tahame installatsiooni jätta korduma kella kolmeni
öösel, et silmailu linlastele pikemalt pakkuda.»
Valguseilu kese saab olema
Viljandi Jaani kirik ning installatsiooni on võimalik vaadelda
nii Vabaduse platsilt, mõisapargist kui Tasuja puiesteelt.
Valgus- ja heliinstallatsioon läheb maksma 5000 eurot.

jääks ka käimisruumi või koguda ja ladustada see oma kinnistul.
Avaliku koha talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 7.30-ks ja
puhkepäeviti kella 8-ks.
Samuti tuleb sõidukite parkimisel arvestada talviste oludega. «Parkida tuleb selleks ettenähtud kohal või oma kinnistul,
kindlasti mitte kõnniteel või
haljasalal. Peale lumesadu oleks
hea, kui tänavad oleksid parki-

Viljandi
arvudes

vatest autodest võimalikult tühjad, et sõiduteid saaks paremini
hooldada. Kui lund ei saa ära
lükata, on tulemus kõigile ebamugav. Seetõttu oleks hea, kui
autoomanikud leiaksid selleks
ajaks sõidukile koha oma kinnistul,» lausus heakorra ja haljastuse spetsialist.
Viljandlaste talvise tänavahoolduse meelespea leiab Viljandi linna kodulehelt https://
www.viljandi.ee/talvine-tanavahooldus.

• Registreeritud elanikke: 16 723
• Sünde novembris: 12
• Registreeritud töötuid: 377
• Töötusprotsent: 5,3*
• Vabu töökohti: 181
• Keskmine palk: 1353*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike suhete spetsialist Maarja Evert, tel 435 4732, e-post maarja.evert@viljandi.ee.
Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Viljandi Linnavolikogu
Millised olid teie hinnangul olulisemad arengud Viljandi linnas 2021. aastal ning mida ootate teie
linnavolinikena uuelt aastalt?
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Rein Suurkask,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma esimees

ts

Erakonna Eesti 200

saadikurühma esimees

järve rannaala uue planeeringu
stardipauku, suure rõõmuga
osaleksin selle lähteülesande
koostamise meeskonnas.
Lisaks nimetatud väga suurtele ja olulistele asjadele ootan
selgust uue veekeskuse ehituse alustamise asjus. Jaak Joala
ausamba küsimuse kiiret lahendust ootan samuti, sest installatsioon «Laulja kastis» on
oma päevakajalisuse ammu
kaotanud ja piinlikuks muutunud.
Head vana-aasta lõppu ning
õnnelikku uut aastat väiksele,
kuid võimsale Viljandile ning
kõigile linnakodanikele! Olgu
meil rahu, rõõm ja inimestest
hea meel!

Juhan-Mart Salumäe,

Valimisliidu Südamega Viljandis
saadikurühma esimees
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 Ando Kiviberg,

Alustuseks kinnitan, et on siiras
rõõm taas Viljandi linna arengute üle otsustamises osaleda ning
tänan kõiki neid, kes valimistel
Eesti200 nimekirja toetasid! Viljandi linn vajab uut arengutõuget. Olen kindel, et nutikalt tegutsedes ja oma tähelepanu päris probleemide lahenduste leidmisele keskendades suudaksime
ka Viljandi rahvaarvu kahanemise kasvule pöörata.
Lahenduste kokkuleppimine
algab targast planeerimisest ja
seepärast ootan isiklikult kõige
enam järgmiselt aastalt esiteks
uue Viljandi linna arengukava
algatamist ja linna üldplaneeringu nüüdisajastamise alustamist. Väga ootan eraldi Viljandi
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nava kesklinnapoolne osa koos
laiendatud parklaga. Jällegi hea
idee, mis väärib küünlaid. Kena
teostus, ilus lai kõnnitee, tulevikuperspektiivis loob meeldiva
võimaluse tänavakaubandusele.
Kahjuks ei suuda seegi piirkond pisendada kesklinna parkimiskohtade nappust. Autosid
on palju ja kõigile parkimiseks
ruumi ei jätku. Parkimisprobleem on endiselt terav, arvestades mõne aasta pärast valmivat
Tervikumi.
Oluliseks peame ka linna kõnniteede kaardistamist ja korrastamist.
Kokkuvõttes võib tehtuga rahule jääda. Linn on saanud kallima ja väärikama ilme. 2022.
aastal ootaks linnajuhtide kaalukamaid otsuseid bussitranspordi korraldamisel.
Seniks soovime kõigile linlastele pikka meelt ning kaunist
jõuluaega!
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Tuleb tunnistada, et 2021. aasta on linna arengut silmas pidades pigem positiivne.
Meil on Järveotsa elamurajoon, kus on kodu leidnud suur
hulk linlasi, kes meeleldi tarbivad linna pakutavaid teenuseid
(lasteaed, kool jne).
Äsja avas uksed Männimäe
jalgpalli sisehall, mis omakorda
loob suurepäraseid sportimisvõimalusi, olenemata aastaaegadest
ja kliimamuutustest, mis praeguses kontekstis nii aktuaalsed on.
Siiski pole meil täit ülevaadet,
kui suured saavad olema ehitise
ülalpidamiskulud ja kui palju see
meile ehk maksumaksjatele
edaspidi maksma läheb. Väärt
ettevõtmine igal juhul.
Valminud on palju poleemikat
ja segadust tekitanud Uus tänav.
Kas seda nüüd linna üheks peatänavaks saab nimetada, jäägu
iga linlase enda otsustada.
Uue kuue on saanud Tartu tä-

Isamaa saadikurühma esimees
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Reformierakonna

jajad, kes seda usinalt edasi
arendavad, ja Pauluse kiriku,
mis sai uhke tornikuke koos uue
tornikiivriga. Jalgpallihall on
muidugi erakordne, oma multifunktsionaalsuselt annab see
arengutõuke mitte ainult palluritele, vaid ka kergejõustiklastele. Jääb oodata vaid tulemusi.
Uue aasta ootused seonduvad
lasteaia Karlssoni uueks ehitamisega ja Järveotsa elamurajooni teise etapiga. Loodan et veekeskuse rajajate hoog ja tahe ei
rauge, et vabadussõja ausammas finiši poole tüürib, et linnavalitsusel jaksu uute projektide
tarbeks jagub – sest kunagi ei
või teada, kus ja millal rahakraanid lahti keeratakse –, et
Joala lõpuks kastist välja tuleb –
kas siis ise või linnapea ja volikogu esimehe abiga. Ja nüüd
siis see kõige tähtsam: et jaguks
tähelepanu ligi tuhandele linna
allasutuse töötajale nende palgatõusu ootuses. Ja et valitud
rahvaesindajad otsustes rohkem
üksmeelt leiaksid, linn on meie
kõigi oma ning meie kõigi kätes
on selle tulevik.
Soovin kõigile jõulurõõmu ja
rahu ning kõikide heade soovide täitumist uuel aastal!
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Tiit Jürmann,

Saint-Exupery «Väikeses printsis» ütleb rebane: «Kõige tähtsam on silmale nähtamatu». Ja
nii on. Sellest aga hiljem.
Silmale nähtavat arengut Viljandis aastal 2021 on aga tõesti väga palju. Alustan Uue tänavaga, mis on üks Viljandi tuiksoontest ja mille lõpptulemus
on päris hea, hoolimata vaidlustest ja vaietest. Korda sai Vaksali tänava viimane etapp, Hariduse ja Köstri tänava vaheline
lõik. Sellega kaasnes ka tulevaseks kergliikluseks mõeldud
tunnel, mis minu arvates on päris unikaalne. Tänavatest veel.
Tartu tänav, mille projekt ootas
juba ammu, sai kesklinna piires
selliseks, et mahuvad autod ja
mahuvad vajadusel välikauplejad ja suvekohvikud. Igati tore!
Koostöös Schloss Felliniga sai
mõisapark uue valgustuse ja
kõnniteed ning Park Hotelli juures sai täiesti uue kuue Hiire tänav.
Tunnustust, au ja kiitust väärivad ettevõtjad, kes on julgenud
tuua investeeringuid Viljandisse, mis näitab, et arengupotentsiaali linnal on. Erasektori poolelt ei jõuaks kõiki nimetada,
tooksin välja veel lumepargi ra-
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees

2021. aasta läheb ajalukku koroonaviirusega võitlemise, piirangute talumise või nende vastu võitlemise ning ühiskondlikes
vastasseisudes kesktee ja kodurahu otsimisega. Tänu ja tunnustus kõigile, kes keerulistel
aegadel on trotsinud tüdimust
ja väsimust ning seisnud avaliku korra ja teenuste kvaliteedi
eest, eeskätt meedikutele ja sotsiaaltöötajatele, õpetajatele ja
kultuuritöötajatele. Tänu ja tunnustus kõigile tublidele linnakodanikele hooliva ja vastutustundliku suhtumise eest!
Viljandi linnasüda sai lõppeval
aastal kaunimaks – lõpule jõudis Vabaduse platsi rekonstrueerimine ja Viljandi mõisa renoveerimine. Linna teid ja tänavaid rekonstrueeriti tänavu lausa rekordilises mahus. Männimäele rajati jalgpallihall, alguse sai Viljandi haigla ehk Tervikumi ehitus kesklinnas. Need
ettevõtmised on saanud võima-

likuks üksnes tänu riigi rahastusele.
Kahjuks linna elanike arv väheneb endiselt.
Uuele aastale vastu minnes
peab olema valmis võitluseks
koroonaviirusega ja elektrihindade hüppelisest kasvust tulenevaks ebakindluseks. Riigi ja
omavalitsuse ülesanne on tagada kõigi eluvaldkondade toimimine ning leida võimalusi elukalliduse tõusust tulenevate
pingete maandamiseks. Isamaa
saadikurühm seisab selle eest,
et lasteaia kohatasu langeks
praeguselt määralt nullini – kui
Eestis ei ole haridus tasuline,
siis ei peaks seda olema ka alusharidus. Samuti tuleb poliitikutel leida lahendus, mis saab
Kaare koolist.
Loodame algaval aastal tasapisi naasta tavapärase elurütmi
juurde ning saada taas osa suurtest kultuurisündmustest nagu
Viljandi folk või hansapäevad.

Ma ise pööraks tähelepanu sellele, et kasvas kogukonna huvi
aktiivselt kaasa rääkida linna
arendusprojektide küsimustes.
Uue ja Tartu tänava arendustööd näitasid, et viljandlasi ei
jäta külmaks see, kuidas realiseeritakse meie kodulinnas olulisi projekte ning tegelikult tasub seda näha positiivses valguses. Mida aktiivsemad on kodanikud, seda suuremat vastutust
tunnevad linnajuhid ja nõudlikkus juhtide suhtes aitab linna
arengule kaasa.
Viljandi peatänavad said uuema ilme ning autojuhtidele
muutus liiklemine mugavamaks. Järgnevatel aastatel
peaks volikogu panustama sama palju ka jalakäijate, jalgratturite ja liikumisraskustega inimeste heaolule. Oleme väike ja

looduskaunis linn, kus võiks olla hea liigelda kõigil, sõltumata
liikumisviisist ja -võimalusest.
Vähetähtsaks ei saa pidada sedagi, et meie võimekus kriitilises olukorras koostööd teha paranes ja suudame tänu sellele
kiiremini ja oskuslikumalt oskusteavet praktiliselt käiku lasta. Kahtlemata on koroonaperiood olnud keeruline, kuid oleme seeläbi saanud ka kasuliku
kogemuse võrra rikkamaks.
Uues volikogu koosseisus on
palju inimesi, kes on seal esimest korda. Mul on selle üle
hea meel ja loodan, et uued volinikud toovad uut hingamist
juurde. Usun, et seekordne volikogu koosseis on avatum uutele lahendustele ega lase end
pidurdada tõdemusest, et kunagi tehti asju teisiti.

Jõulukuu on tehtule tagasi vaatamise aeg. Ajalooks saav polnud kergete killast – koroonapandeemia. Linnavolikogu valimised tõid uue koalitsiooni.
Tööd sai tehtud tublisti, areng
on nähtav! Siiras tänu ja tunnustus viljandlastele!
Noored, lapsed ja haridus on
meile tähtsad. Tasuta hommikusöök lasteaedades. Linnakeskkonna arengus oli hea aasta.
Täiesti korda said linna tuiksooned Pärnu maantee, Vaksali tänav, osa Tallinna tänavast ja Uus
tänav. Ehitasime Hiire tänava,
Leola tänava lõpu kõnniteed,
Valuoja oru tunneli, kergliiklusteed, uuendasime lõigu Tartu
tänavast. Uus sporditaristu: kerkisid jalgpallihall ja välijõusaal
Männimäele.
Mõisahoone alustas uut elu
spaahotellina Schloss Fellin.
Koostöös tehti korda mõisapark.
Tõstatati puude, looduse kaitsmise teema. See on hea märk,
roheline mõtteviis on oluline,
nägin seda ette. Meie rikkus on
rohelus, veesilmad ja inimesed.

Uuelt aastalt ootame ikka kurja viiruse ohjamist. Suurendame
linna süsteemis töötavate inimeste töötasusid, hoiame lasteaedade õppekulu tänavusel tasemel. Üle 3,7 miljoni euro investeeringuid: suurim neist on
lasteaia Karlsson uus liginullenergiahoone, peale selle vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine ja ümbruse
haljastuse lahendamine, linnastaadioni olmehoone, Männimäe skate-park, sotsiaalameti
kliendiala, tööruumid, teed.
Oleme ehitanud ja parendanud
kergliiklusteid ning ülekäiguradu. Vajadused on suured, tööpõld tohutu: Järveotsa elamuala edulugu – kiirendame selle
teist etappi.
Linnakodanike kaasamine on
hea tava. Tunnustan korteriühistuid. Toetav linna programm väärib käivitamist.
Imelist jõuluaega, edukat uut,
sinise veetiigri aastat teile, kaaslinlased! Olge hoitud ja terved!
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Viljandi linnavalitsuse liikmed
pööravad pilgu linnaosade poole
Liis Aedmaa,

Linnaosade jagunemine
linnavalitsuse liikmete vahel

Viljandi Linnavalitsuse liige

Viljandi Linnavalitsusse
kuulub lisaks linnapeale ja
kahele abilinnapeale viis
linnavalitsuse liiget. Just
need viis inimest hakkavad
nüüd igaüks hea seisma ühe
kindla Viljandi piirkonna
arengu eest.

Viljandi Linnavalitsuse liikme
roll linnaosa esindajana on olla
linnaosa arengu kaardistaja. Ta
panustab sellesse, et tema jälgitav linnaosa areneks nii, nagu
linna arengudokumendid ette
näevad ning seisab hea selle
eest, et arengut pärssivad tegurid saaksid ületatud.
Linnaosa arengu seiramisel on
linnavalitsuse liikmele peamised lähtekohad kolm dokumenti: Viljandi linna arengukava,
Viljandi linna eelarvestrateegia
ja Viljandi linna eelarve. Linnavalitsuse liige hoiab end kursis
oma linnaosa peamiste probleemide ja arendustegevustega
ning jälgib, et linnavalitsuse otsused oleksid nendega kooskõlas. Lisaks hoiab ta silma peal
valdkondlikel arengudokumentidel ja rahastusprojektidel, mis
võivad tema linnaosa mõjutada.
Linnavalitsuse liige kogub teavet linnaosa elanikelt, erinevatelt huvigruppidelt, ühingutelt,
asutustelt, ettevõtjatelt ja linna-

Elanike arv on antud 2017. aasta seisuga.
• A – Kesklinn (4010 elanikku)
Linnavalitsuse esindaja on
Ditmar Martinson.
• B – Männimäe (4350 elanikku)
Linnavalitsuse esindaja on Kert Villems.
• C – Kantreküla ja tööstuspiirkond
(900 elanikku)
Linnavalitsuse esindaja on
Marko Suvisild.
• D – Paalalinn (5200 elanikku)
Linnavalitsuse esindaja on
Karl Õmblus.
• E – Uueveski ja Peetrimõisa
(3270 elanikku)
Linnavalitsuse esindaja on
Liis Aedmaa.

valitsuse töötajatelt. Eesmärgiks
on saada ülevaade, kas linnavalitsuse senised otsused on vastavuses linnaosas tegutsevate
osapoolte soovide ja vajadustega, ning kaardistada, kas arenguperioodi jooksul on kerkinud
uusi võimalusi ja väljakutseid,
millega linnavalitsus peaks süsteemselt tegelema.
Kõige selle juures on oluline
ära märkida, et kuigi linnavalitsuse liige on esindatava linnaosa
inimestele kergesti kättesaadav,
pole tema ülesanne asendada
spetsialiste ega luua uut otsustusliini ametnike ja ametijuhtide
kõrvale. Igapäevaste valdkonnaspetsiifiliste üksikjuhtumitega te-

gelevad edasi ikka linna palgal
olevad ametnikud ja muud töötajad. Linnavalitsuse liige süveneb oma töös sügavamalt piirkonna arenguvajadustesse, käsitledes sealjuures kogu linna arengut ühtse tervikuna. Kui linnavalitsuses on inimesed, kellest igaüks on lähemalt kursis ühe kindla linnaosa vajadustega, on võimalik Viljandit arendada tasakaalustatumalt. Väheneb oht, et
mõne piirkonna huvid jäävad
kogemata kahe silma vahele.
Selline uuendus linnavalitsuse
töökorralduses aitab linnavalitsusel tegutseda eesmärgipärasemalt ning planeerida eelarveaasta tegevusi targemalt tervikliku-

mat vaadet silmas pidades. On
paratamatu, et eri ajaperioodidel
võivad linnaosadesse suunatud
investeeringumahud olla erinevas suurusjärgus. Mõnikord esineb ootamatuid muresid, mille
lahendamine nõuab kiiret sekkumist, vahel avanevad toetusmeetmed, mis sobituvad just
konkreetsete linnaosade eripäradega jne. Kuid kogu arenguperioodi kokku võttes ja pikka
plaani jälgides peaks kõik linnaosad saama võrdselt tähelepanu.
Kõige selle eest me tahamegi
hea seisma hakata – näoga oma
linnaosade poole ja meeles mõlkumas Viljandi kui ühtne tervik,
maailma parim kodulinn.

Energiakulude kallinemise toetus
Sotsiaalamet hakkab alates 3.
jaanuarist vastu võtma energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlusi.
Paberil taotlusi võetakse jaanuaris vastu Sakala keskuse esimesel korrusel E, T, N kella 14–
16. Edaspidi saab paberil taotluse esitada sotsiaalametis (Laidoneri plats 5a). Digitaalselt on võimalik taotlusi esitada läbi SPOKU
keskkonna või saates digiallkirjastatuna järgmistel e-posti aadressidel: karin.kiis@viljandi.ee
või gaide.mikkor@viljandi.ee.
Toetust antakse 2021. aasta 1.
septembrist kuni 2022. aasta
30. märtsini (kaasa arvatud)
tarbitud energia kulude osaliseks katmiseks. Toetust saab

taotleda tagasiulatuvalt ühe või
mitme kuu kohta taotleja soovi
kohaselt, aga mitte enam kui
neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Taotlusi saab
esitada 2022. aasta 31. maini.
Esialgse info alusel makstakse
toetust alla suhtelise vaesuspiiri jäävat sissetulekut saavale üksi elavale isikule või perekonnale 80 protsendi ulatuses energia
koguhinna osast, mis ületab kuu
keskmisena järgmisi väärtusi:
elekter 120 eurot/MWh (12 s/
kWh); gaas 49 eurot/MWh (4,9
s/kWh); kaugküte 78 eurot/
MWh (7,8 s/kWh), aga mitte
vähem kui oli kaugkütte hind
taotleja võrgupiirkonnas 2021.
aasta jaanuari lõpu seisuga.

Nimetatud määrad sisaldavad
tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu
ja käibemaksu. Ei oma tähtsust,
kas tarbijal on börsihinnaga või
fikseeritud hinnaga pakett, hüvitatakse mõlemal juhul hinna kallinemisel üle piirmäära. Hüvitamisele kuulub 80 protsenti osast,
mis ületab elektril 12 s/kWh.
Suhteline vaesuspiir pere esimese täiskasvanu kohta on 673
eurot, iga järgneva vähemalt
14-aastase perekonnaliikme
kohta 336,5 eurot ja iga järgneva alla 14-aastase lapse kohta
201,9 eurot.
Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot
taotluse kohta (alla 10 euro pu-

hul toetust ei maksta). Esitama
peab taotluse, kus on kajastatud
pereliikmed (nimi, isikukood,
sissetulek), pere sissetuleku
andmed, alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument,
kui ei ole omandiõigust (üürileping, kasutusleping), energiatarbimist iga energialiigi ja perioodi kohta, mille eest toetust taotletakse (info tarbitud teenuse
maksumuse ja koguste kohta –
eurot/MWh; s/kWh), pangakonto number ja konto omaniku nimi, kellele toetus kanda.
Taotluse kohta saab enam infot Viljandi Linnavalitsuse koduleheküljelt või telefoninumbritel 435 4766, 528 3723,
5368 2821.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisu on tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise koordineerimine, asjakohaste uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve tegemine, linna liiklusrajatiste ja
infrastruktuuriobjektide projekteerimistingimuste koostamine ning
ehitusprojektide juhtimine. Samuti tegelen kõikide hoonestusõigustega seotud küsimustega ning kaeve-, sissesõidu- ja tänavasulgemise lubade väljastamisega. Kõige selle kõrvalt tegelen iga päev ka
taristu- ja heakorrateenistuse töö koordineerimisega.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Viljandi linnavalitsusse asusin tööle 2020. aasta sügisel, seega jookseb praegu teine aasta ametnikuna.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: erakogu

CLAID JEŽOV,

taristu- ja heakorrateenistuse juht

Viljandis meeldib mulle see, et kõik vajalik on tervisliku jalutuskäigu kaugusel. Ja proovige see jalutuskäik teha selliselt, et te ei kohta teel mõnda rõõmsat tuttavat nägu – võimatu!

Viivisevaba aeg
raamatukogus
Viljandi linnaraamatukogus
on 20. detsembrist 2. jaanuarini viivisevaba aeg.
Raamatuid saab tagastada
viivist tasumata teeninduslettidesse raamatukogu lahtiolekuaegadel. Kui raamatukogu on suletud, saab raamatud tagastada peaukse juures
olevasse tagastuskasti.

Palume raamatukogu kasutajatel üle vaadata oma
lugejakonto ja likvideerida
võlgnevused enne aasta lõppu.
Pühade ajal on raamatukogu avatud järgmiselt: 23.
detsembril kella 10–16 ja
27.–30. detsembril kella 10–
19.

Koolivaheaeg raamatukogus
Sellel aastal saavad lapsed
koolivaheajal raamatukogu
kodulehe ja Facebooki vahendusel tegeleda põnevate
ülesannetega. Ülesandeid on
erisuguseid, tuleb nii nuputamist, meisterdamist, kokkamist kui ka midagi, mida
peab õues olles lahendama.
Alguse teeme 22. detsemb-

ril. Ülesannete täitmisega ei
pea liialt kiirustama, sest
need jäävad üles koolivaheaja lõpuni. Rohkem infot
saab raamatukogust kohapealt, kodulehelt www.raamatukogu.viljandi.ee või
raamatukogu Facebooki lehelt. Kõik osalejad saavad
üllatuse!

Viktoriinisarjad
«Kultuurikonksuke» ja «5L»
Selle aasta sügisest on käimas
2.–4. klassi õpilastele mõeldud viktoriini «Kultuurikonksuke» 10. hooaeg ja 5.–7.
klasside õpilastele mõeldud
viktoriini «5L» 7. hooaeg.
«Kultuurikonksukese» uued
küsimused on leitavad kodulehel alates 15. detsembrist

ja vastuseid neile ootame
15. jaanuarini. «5L» detsembrikuu küsimused on
saadaval alates 20. detsembrist ja vastuseid neile saab
saata 19. jaanuarini.
Igal kuul loosime kõigi osalejate vahel välja mõnusad
meened.

Raamatute voltimise õpituba
Olete oodatud 5. ja 26. jaanuaril kell 15 raamatukogu
Ameerika teabepunkti. Osalised võivad raamatu ise
kaasa võtta (vähemalt
250-leheküljeline) või kasutada selleks kohapeal olevaid. Õpituba juhendab Valli Tammsalu. Lisainfo: valli.

tammsalu@raamatukogu.
viljandi.ee.
Osalejatel palume esitada
COVID-19 vastu vaktsineerimist või haiguse läbipõdemist kinnitav tõend koos isikut tõendava dokumendiga
ja kanda maski.

Linnaraamatukogu
raamatuklubi
Esimese teisipäeva klubi kohtub raamatukogu Ameerika
teabepunktis 11. jaanuaril kell
11.30. Jaanuari kohtumisel
räägime brasiilia kirjandusest.

Rohkem infot e-kirja teel
rene.vridolin@raamatukogu.viljandi.ee või helistades
telefonil 5750 2920.

Ettekanne ja vestlusõhtu
baltisaksa memuaaridest
Külla tuleb vabakutseline
tõlkija Hanna Miller, kes on
tõlkinud muu hulgas kümmekond baltisaksa memuaariraamatut.
Olete oodatud raamatuko-

gu Ameerika teabepunkti
11. jaanuaril kell 17, et osa
saada silmaringi laiendavast, aga samas ka kultuurilooliselt huvitavast ettekandest.

Lugemine on ohtlik
25. oktoobril esilinastus Viljandi Centrumi kinos raamatukoguteenuseid tutvustav
videofilm «Lugemine on ohtlik».
Viljandi maakonnas tegutseb 37 rahvaraamatukogu.
Maakonna raamatukogud on
väga mitmepalgelised. Iga viljandimaa elanik leiab oma kodukoha raamatukogust sobiva teose või teenuse, sest raa-

matukogudes on lisaks raamatute laenutamisele palju
muid teenuseid ja võimalusi.
Kuna filmi kõik, mida raamatukogud pakuvad, ei mahtunud siis külastage kindlasti
oma kohalikku raamatukogu!
Film valmis Viljandi maakonna raamatukogude koostööna ja seda saab vaadata
Viljandi linnaraamatukogu
YouTube’i kanalil.

Esmaspäev, 20. detsember 2021
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Kultuuri- ja spordisündmused
Üritustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimestele,
kes täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid! Enne
üritusele minekut tasub kindlasti üle kontrollida, kas see ikka
toimub.

T 21

K 22

L 25
E 27
T 28

11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
19.00	Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk: «Kaunid
jõulud üheskoos» Viljandi Pauluse kirik
19.30	Eesti naiste MV võrkpallis ML: Viljandi Metall vs.
BARRUS / Võru VK Viljandi spordikeskus
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
18.00	«NAGU jõulufestival»: Beati Mandolini
«Jõuluvõluime vol. 2» Viljandi baptisti kirik
16.00	Marek Sadama ja Paul Neitsovi pühadekontsert
«Mõnus ja soe» Viljandi baptisti kirik
19.00	Viljandi Kogukonnakino: lühifilmid Viljandist Forum
Cinemas Centrum
19.00	Lauri Saatpalu, Pääru Oja ja Jaan Sööt: «Vala veini»
Sakala keskus

KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on Kristi Kangilaski
maalinäitus «Punamütsikesed»,
mis on tema jätkunäitus 2021.
aasta septembris Tallinnas
Staapli galeriis olnud näitusele
«Roosa laama». Kuna maal
«Roosa laama» ja mitu teist tööd
rändasid näituselt uute omanike koju, muutus nii Viljandis
ülespandud näituse pealkiri kui
ka väljapanek ise.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
Avatud on näitus «Kolm viljandlast». Oma töid esitlevad Meelik
Mälksoo, Veera Lauk ja Evi
Kaur.
RÜKI GALERII,

Tartu tänav 7c
30. detsembrini on avatud Jenny Grönholmi ja Jass Kaselaane

19.00	«NAGU jõulufestival»: Eesti Sinfonietta Solistid:
«Tangokuningas Astor Piazzolla 100»
Pärimusmuusika ait

JAANUAR

DETSEMBER
E 20

K 29

näitus «Mälestused». Näitusel
on eksponeeritud Jenny Grönholmi maalid ja Jass Kaselaane
skulptuurid. Väljapanek visualiseerib mälu, mäletamise ja mälestustega seonduvat.
7. jaanuarist avatakse Marje Üksise ja Hedi Jaansoo näitus
«Köidan kimpu lilledest, mille
värv mul veel meeles on». Näitusel eksponeeritakse Marje Üksise värskemaid graafilisi teoseid ning Hedi Jaansoo loob galeriisse uue ruumilise installatsiooni.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

Trepigaleriis on avatud Valdek
Alberi näitus «Illustratsioonid».
Valdek Alber on Hiiumaalt pärit
vabakutseline kunstnik ja karikaturist. Ta on õppinud Eesti
kunstiakadeemias graafika erialal. Näitusel «Illustratsioonid»
on enamasti lasteraamatuisse

T 04
K 05

N 06
R 07
L 08

P 09

T 11

19.00	«Koolijazz=Jazzikool» esitleb: konkurss «Mängu ilu
nr 10» Pärimusmuusika ait
15.00	Raamatute voltimise õpituba Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis, esiliiga: Viljandi
SK / Pärnu vs. HC Tallinn / Mistra Viljandi
spordikeskus
19.00	«Koolijazz=Jazzikool» esitleb: TITOKS
Pärimusmuusika ait
16.00	«Koolijazz=Jazzikool», lõppkontsert
Pärimusmuusika ait
19.00 «Nukumaja» Viljandi Seasaare teater
11.00	Laste GP Viljandi etapp lauatennises Viljandi
spordikeskus
17.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater

Näitused

tehtud pildid, aga ka täiskasvanutele mõeldud, nagu näiteks
Albert Uustulndi «Tuulte tallermaa» merevaade või Kalle
Suuroja «Kärdla meteoriidikraater». Paljudel juhtudel näeme
siin raamatukaante illustratsioone, millelt vaid kirjad välja
jäetud.

27. detsembrini on 3. saalis avatud jõuluraamatute näitus. Jõulud on kohe-kohe käes! Millal
siis veel lugeda raamatuid jõuludest, jõuluvanast ja päkapikkudest? Lugudele sekka mõni
luuletus? Laste- ja noortesaalis
on need raamatud eraldi välja
toodud, et oleks ja tuleks see õige jõulumeeleolu ikka peale.
5. jaanuarini on 2. saalis avatud
visandiplokkide ja kunstnikuraamatute näitus «(Sise)kõnelused». Näitus on raamatukogudes konteksti tõttu: suhestumiseks füüsilise, paberist raamatu
pärandiga, mille üks iseloomu-

likumaid omadusi on sisemiste
ja väliste mõõtmete erinevus.
Samuti pildilise ja sõnalise keele koosluse mõtestamiseks.
VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

Avatud on näitus ««Vana hea»
tsaariaeg Viljandis». Peamiselt
fotodel põhinev väljapanek
püüab anda ettekujutuse elust
Viljandis ajavahemikus XIX sajandi viimasest veerandist kuni
aastani 1917. Näituse teksti
koostas muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu, fotod
töötles ja stendid kujundas tehnikaspetsialist Herki Helves.
Kaasa aitasid muuseumi kuraatorid.
Näitus on avatud 2022. aasta
aprillini.
GALERII «IMAGI»,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti-

N 13

R 14
L 15

P 16

17.00 «Valged põdrad» Ugala teater
10.00	LTK Sakala XXXVIII karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
16.00 «Memory 2022», muusikalikontsert Ugala teater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Ettekanne-vestlusõhtu Hanna Milleriga baltisaksa
memuaaridest Viljandi linnaraamatukogu
17.30	Töötuba «Linnusöögi meisterdamine»
(eelregistreerimisega) Viljandi Perepesa
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00 «Sume on öö» Ugala teater
10.00	Viljandimaa talvised MV jalgpallis Männimäe
jalgpallihall
14.00	Eesti MV võrkpallis, meeste 1. liiga: Viljandi VK vs.
Tallinna Ülikool Viljandi spordikeskus
17.00	«Leskede kadunud maailm» Ugala teater
17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00	EJL taliturniir: JK Tulevik – Paide LM Männimäe
jalgpallihall
17.00 «Kui kõlab koputus» Viljandi Seasaare teater

kollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid saab külastada, helistades ette telefonil
5367 7566.
http://www.thegalerii.com/
ENN PÕLDROOSI ERAMUUSEUM,

Lossi tänav 2

Eesti maalikunsti grand old
man Enn Põldroosile ja näitleja Rita Raavele kuuluv, 2014.
aastal loodud mittetulunduslikus kunstimuuseumis vahetuvad väljapanekud tutvustavad
Enn Põldroosi maaliloomingut.
Viljandis muuseumi avada võimaldas Enn Põldroosile 2014.
aastal antud Eesti Vabariigi kultuuripreemia elutöö eest. Eramuuseum on avatud tähtsamate ülelinnaliste suurürituste
ajal.
Avatud laupäeviti kella 12–18,
teistel aegadel kokkuleppel
Kondase keskusega (telefon
433 3986).

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.

Linnavalitsus ootab aastapreemiate kandidaate
Kuni 31. detsembrini (k. a) saab
esitada Viljandi linna preemiate kandidaate. Kandidaate saab
sel aastal esitada ka iseteeninduskeskkonnas Spoku.
Tunnustusi jagatakse üheksas

kategoorias: elutöö preemia, aastapreemia, laste- ja noortesõbralik ettevõte, aasta noor, teatripreemia, kultuuripreemia, spordipreemia, noore sportlase preemia ning ettevõtluse edendaja.

Linna preemiate kandidaate on
tänavu võimalik esitada ka läbi
iseteeninduskeskkonna Spoku,
kuhu saab sisse logida ID-kaardi,
mobiil-ID või Smart-ID abil. Spoku e-keskkonnas olev vorm jääb

avatuks aasta läbi, mis tähendab,
et ettepanekuid linna preemiate
määramiseks saab edaspidi esitada kogu aasta jooksul.
Kandidaate saab aga endiselt
esitada ka täites linna kodulehel

Linnavalitsus osaleb projektis ISTE
Viljandi Linnavalitsus osaleb
projektis ISTE ehk «Isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses», mille eesmärk on psüühilise erivajadusega inimeste
toetamine ja nendele vajalike
toetavate teenuste korraldamise tõhustamine.
Projekt kestab 2022. aastal
1. jaanuarist kuni 31. detsembrini ning selle käigus katsetatakse psüühilise erivajadusega
inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Projekti käigus osutatakse
vaimse tervise toetamiseks te-

raapiaid, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja
teenust. Samuti antakse igapäevaeluga toimetulekuks tuge rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks ning elukohaga seotud
probleemide lahendamiseks.
Fookuses on ka töötamise ja õppimise toetamine (aidatakse
tööd leida ja töökohta hoida).
Oluline on ka füüsiline tervis,
näiteks abivahendi kasutamisel
abistamine, füsioteraapia ning
transpordi kasutamise juhendamine.
Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud
(16-aastane kuni vanaduspensioniealine), kel ei ole diagnoo-

situd põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust, kes
ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras ja kes vajavad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks
või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.
Projektiga liitumiseks peab
isik ise olema sellega nõus. Projekti käigus hinnatakse isiku
abivajadust, milles konkreetselt
ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab ta personaalset teenust. Juhul, kui
isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Viljandi linnas osutab teenuseid Viljandi Linnavalitsus, kes
pakub inimestele vajalikku tuge
ja vastutab teenuste korraldamise ja elluviimise eest. Lisainfo
Kati Kotsar, e-post kati.kotsar@
viljandi.ee, telefon 5855 2558.
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna «Töö
turule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise
ennetamine» alategevuse «Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine» tegevuse
«Integreeritud, isikukeskse ja
paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine» raames.

oleva ettepaneku vormi. Täidetud vorm tuleb saata digitaalselt
allkirjastatult aadressile viljandi@viljandi.ee või tuua paberkandjal avaldus Viljandi raekoja postkasti.

Link iseteeninduskeskkonda,
ettepaneku esitamise vorm alla
laadimiseks ning preemiate statuudid on leitavad aadressil
http://www.viljandi.ee/tunnustused.

Vaktsineerimise
võimalused
Viljandis
Hea viljandlane! Viljandis on
võimalik end koroonaviiruse
vastu vaktsineerida perearstikeskustes (etteregistreerimisega), Viljandi haiglas teisipäevast reedeni kella 9–15.30
(kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega) või Vabaduse platsil vaktsineerimisbussis detsembris igal teisipäeval kella 16–19.
Infot vaktsineerimise kohta
küsi oma perearstilt, perearsti nõuandeliinilt 1220, riigiinfo telefonilt 1247 või vaata
veebilehelt vaktsineeri.ee.

Hea Viljandi ettevõtja! Eesti
haigekassa ja sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad
võimalust kutsuda COVID-19
vastu vaktsineerimist (Pfizer,
Spikevax/Moderna) korraldavad meedikud oma ettevõttesse. Minimaalne inimeste arv
on viis ning võimalik on korraldada ka kordussüstimine.
Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee.

