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Foto: Kristjan Lust
2019. aastal avati Viljandi Lastepargis Rotary klubi eestvedamisel suurim trikirada Eestis.

Viljandi Lastepargi trikirajast saab
Eesti esimene uisukrossiväljak
Maarja Evert,

avalike suhete spetsialist

2019. aastal avati Viljandi
Lastepargis Rotary klubi
eestvedamisel Eesti suurim
trikirada, millest saab sel
talvel ainulaadne
uisukrossirada.

Foto: Kristi Seppa
Jää tegemist alustati 7. jaanuari õhtul ning rada peaks varsti kasutada
saama, aga täpne valmimisaeg sõltub ilmast.

Viljandi Linnavalitsus andis
7. jaanuari erakorralisel istun
gil uisukrossihuvilistele vaba
tahtlikele loa luua Viljandi Las
tepargi trikirajale uisukrossiväl
jak. 7. jaanuari õhtul hakati ra
da kastma, et sellest jäärada
saaks.
Viljandi hokiklubi Fellin Fuu
riad mängija Kristi Seppa sõnul
on idee uisukrossiväljaku raja
misest Viljandi hokitreenerite
mõtteis olnud juba mõnda ae
ga. Seppa lisas, et Eestis veel vä
he tuntud uisukrossi harrasta
miseks on mitmel pool välis
maal kasutatud sama meeto
dit – suvel rulluiskudega sõitmi

seks loodud trikirajad kaetakse
talvel jääga ning seal sõidetak
se uisukrossi.
Nii on ka vabatahtlikel plaan
katta Viljandi pumprada jääga,
et seal proovida ekstreemspor
diala, kus sõidetakse uiskudega
mäest alla. «Võtsin ühendust
pumptrack’i ehitaja Henri Kal
miga, kes ütles, et jää trikirada
ei lõhu ega ohusta,» kinnitas
Seppa.
Uisukrossiväljaku loomist
pooldas ka linnavalitsus. «Vil
jandi linnal on hea meel, et meil
on nii aktiivseid inimesi, kes tu
levad meie juurde oma huvita
vate ettepanekutega,» ütles lin
napea Madis Timpson, «Uisu
krossiväljak pakub kindlasti pal
ju põnevust ning mitmekesistab
talispordivõimalusi Viljandis.
Korraldasime erakorralise istun
gi, et võimalikult kiiresti reagee
rida tulnud soovile, sest ilma
jaam lubas miinuskraade ja po
le mõtet aega kaotada.»
Ta lisas, et praegu on võimalik

talispordiga tegeleda lumepar
gis, jäähallis ja loodetavasti
varsti ka Viljandi järvel.
Uisukrossiväljakul saavad käia
nii võistlusteks treenijad kui ka
kõik huvilised, kellel on varus
tus olemas. Väljaku loomiseks
said vabatahtlikud nõu pumpra

Viljandi
arvudes

ja ehitajalt Henri Kalmilt. Jää
tegemine jagati omavahel ära
ning tööd alustati juba 7. jaa
nuari õhtul. Seppa sõnul peaks
rada peagi valmis saama ning
selle avamisele kutsutakse rada
proovima Eesti parim uisukros
sisõitja Mark Taru.
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Laagritesse saab
broneerida
soodustuusikuid
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Vahetuse aeg ja asukoht
Foto

:J
a

an
äs

uk

e

 Harri Juhani Aaltonen,
Isamaa erakonna

saadikurühma esimees
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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2020. aasta neljandas kvartalis
sündinud viljandlased
Agate Kallas
Aleks Kokkar
Alex-Kaspar Tammesalu
Anete Koort
Brayen Pihlakas
Camilla Rimmel
Derek Tsäro
Dominic Kubo
Elise Grab
Herta Sihver
Iti Agate Bergmann
Jakob Lemvald
Jandre Voit
Joel Ibrus
Johanna Müllerson
Karl Lukas Org
Kevon Saukas

Maru Kriis
Mati Piik
Matilda Mändmaa
Matthias Vaine
Mia Isabel Kask
Mihkel Siigur
Milena Tirka
Noelia Jürgens
Rainer Koov
Robert Kivimets
Robin Koskor
Sanna Jürs
Sören Poom
Tom Bulavin
Trevor Jaanimägi
Villu Kirs

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Hinnanguid inimeste kohta ei
meeldi mulle kohe üldse anda,
kuid asjade kohta on seda päris
tore teha.
Niisiis eelarvest. Ega ühe tub
li kohaliku omavalitsuse, nagu
seda on Viljandi, eelarvepoliiti
ka alused muutu pidevalt ja
kardinaalselt ning eelarve on
tasakaalus. Kogu eelarve maht
sellel aastal on ligi 38 miljonit
eurot, mis on paari miljoni võr
ra suurem kui möödunud aas
tal, kuid jääb siiski alla 2019.
aastale. Hoolimata eespool öel
dust saavad kõik omavalitsuse
le pandud kohustused täidetud
ning lisaks jätkab linn tegevusja projektitoetuste maksmist,

mis ei ole küll omavalitsuse ko
hustus, kuid on väga oluline ko
gukonnale tervikuna. Näiteks
toetused haridus-, spordi- ja
kultuurivaldkonnas. Toon vaid
ühe näite – jäähall, milleta pal
jud ei kujuta Viljandit enam et
tegi.
Vaadates aga ühte prioriteet
set valdkonda, nimelt investee
ringuid, siis ka siin ei ole järele
andmisi tehtud, kuigi tagamaks
vajalikke omafinantseeringuid,
tuleb veidi laenu võtta. Mõ
neprotsendine laenukoormuse
kasv ei ole aga see, mis eelarve
tasakaalust välja lööks. Mis
puutub investeeringutesse, siis
eelmises linnalehes loetlesin

neist suuremad, ja lisaksin see
kord vaid ununenu – jalgpalli
halli ehituse. Investeeringute
kogumaht eelarves on üle 7 mil
joni euro, millest üle poole on
sihtfinantseeringud.
Eelarve on läbinud esimese lu
gemise ja kui teisel lugemisel
volikogu selle vastu võtab, siis
kindlasti tuleb arvestada ka li
saeelarvetega käesoleva aasta
jooksul, sest majandussituat
sioon on muutuv ja tervisekriisi
tõttu turbulentne ning me ei tea
sellest tulenevaid tagajärgi ette.
Mis ei tähenda muidugi seda, et
prognoose ei võiks teha. Aga
lootusrikast ja head jätkuvat
aastat kõigile!

Selle aasta eelarve kokkupanek
on suurem väljakutse kui kuna
gi enne. Nagu möödunud aas
talgi remondime ja ehitame tä
navu palju – 7,5 miljonit on pla
neeritud eelarve mahuks. Näi
teks ehitame jalgpalli sisehalli,
viime lõpuni Vaksali tänava re
mondi koos tunneli rajamisega,
teeme Uue tänava uueks, kor
rastame parki Posti ja Koidu tä
nava nurgal, ehitame uue värvi
lise purskkaevu, hakkame raja
ma miljonieurost parklat tuleva
se spaa kõrvale ja palju muud.
Isamaa saadikutel on hea
meel, et kõva betooni kõrval in

vesteeritakse ka nii-öelda peh
mema poole teenuste kvalitee
di tõstmiseks. Linna palgale tu
leb peaaegu 10 eri spetsialisti,
kes toetavad lapsi nii lasteaias
kui koolis. Lapsed saavad roh
kem psühholoogi ja logopeedi
teenuseid, abivajajatele peaks
jätkuma tugiisikuid selleks, et
lastel oleks võimalik võimeteko
haselt õppida ja areneda. Pere
pesas jätkuvad ennetustöö ja
koolitused vanemlike oskuste
suurendamiseks.
Kaare kooli õpilaste õppetööd
korraldab täiskohaga õppealaju
hataja, iga päev on kohapeal nii

psühholoog kui sotsiaalpeda
goog. Märkimata ei saa jätta sot
siaaltöötajate ja lasteaia assis
tentide palgatõusu.
Suure tõenäosusega võetakse
jaanuarikuu volikogus vastu eel
arve, kus me sünnitoetust suu
rendame 350 euro võrra, nii et
oleme sellega maakonna esiot
sas. Loomulikult on sellise suu
remahulise ehitamise ja teenus
te arendamise peegelpilt see, et
linnal lasub suur laenukoormus.
Ma arvan, et koos tegutsedes
suudame seljatada nii viiruse
kui ka võla ja vaadata tulevikku
lootvalt.

Olulisim dokument Viljandi lin
na elus, menetlemisel olev
2021. aasta eelarve, on hea
ning läheb lugemiste vahel
kindlasti veel paremaks. Selle
kogumaht on 37,67 miljonit eu
rot, investeeringuid teeme
7 369 014 euro ulatuses, seega
kolmandat aastat väga suures
mahus. Loodetavasti tuleb ka
tervishoius, sotsiaalelus ja ma
janduses eelmisest parem aas
ta.
Teetööde nimistus on Uue tä
nava renoveerimine, Hiire tä
nav, Tartu ja Lossi tänava rist
mik, teed, parklad, Leola täna
va lõpu kõnniteed ja teisi; ehi
tistest välijõusaal ja jalgpallihall
Männimäele, uus sporditaristu,
Järveotsa elamurajoon. Jätku

vad tööd Vaksali tänaval, täieli
kult saab uueks transiittee, mis
läbib linna mööda Pärnu maan
teed, Vaksali ja Tallinna täna
vat.
Ehitame ka Valuoja oru tunne
li, nii et kergliiklustee koos lähi
tulevikus vajaliku ülekäiguraja
ga Reinu teel Ugala juures ja
teise tunneliga võimaldaks jõu
da Valuoja orust hõlpsamalt Vil
jandi järveni.
Veel on plaanis värvuspursk
kaev Lasteparki, vabadussõjas
langenute mälestussamba eel
tööd ning astutakse samme
Karlssoni lasteaia uue hoone
ehituseks.
Ülimalt hea meel on tasuta
hommikusöögi algatuse käivita
misest linna lasteaedades, mis

jõudis koalitsioonilepingusse
just meilt.
Eks ole siiski mõni tõrvatilk
meepotis, leidub ka arusaama
tuid kohti. Sisuliselt väheneb
neli korda kõnniteede renovee
rimis- ja ehitustööde maht, kui
gi vajadused on suured. Ülisuu
red on investeeringud Lastepar
ki ning Posti ja Koidu tänava
nurgal asuvasse parki, ümbruse
korrastamisi aga ette ei ole näh
tud. Ka Vana kalmistu kiviaia re
noveerimine ei mahu sisse, sa
mas transiittee selle kõrval te
hakse ajakohaseks. Tegime ja
teeme nimetatud asjaolude koh
ta ettepanekuid ning loodame
nende jõudmist töösse tänavu
se eelarve, lisaeelarvete või lä
hiaastate eelarvete kaudu.

Viljandi linna 2021. aasta eelar
ve esmane projekt on koostatud
parima teadmise järgi, aga kül
lap muutub see veel veidi. Voli
kogu menetleb eelarvet 28. jaa
nuaril ning oleme teinud saadi
kurühmaga sellesse omapoolsed
muudatusettepanekud.
Mis puudutab esimese lugemi
se dokumenti, siis kahtlemata on
seal kirjas mitu olulist investee
rimisobjekti. Rääkides jalgpalli
hallist või Vaksali ja Uue tänava
rekonstrueerimisest, siis kindlas
ti on need tähtsad projektid.
Saame need tegevused ette võt
ta suuresti riikliku sihtraha toel

ning mõistlik on välisrahastuse
võimalust praegu kasutada. Isik
likult loodan, et ka Lossi tänav 3
hoone rekonstrueerimine saab
välisrahastuse, aga seda otsust
peab veel ootama.
Omalt poolt tegime ettepane
ku tõsta sünnitoetust 250 euro
pealt 500 euro peale. Viljandi
linna sünnitoetus on Viljandi
maa omavalitsuste seas kõige
madalam ega ole proportsioonis
elukalliduse tõusuga. Hinnangu
liselt 37 500 eurot maksev muu
datus annaks julgustava signaa
li noortele peredele. Praegune
sünnitoetus ei sisenda seda

kindlustunnet, mida nad keeru
lisel ajal vajaksid. Seetõttu peak
sime omavalitsusena näitama
selliste sammudega, et iga laps
on Viljandi jaoks oluline.
Teise ettepanekuna soovime
tõsta kaasava eelarve mahtu
30 000 euro pealt 45 000 pea
le. See oleks esimene kord, kui
Viljandi linn suurendaks kaasa
va eelarve mahtu.
Muudatuste katteallikaks pa
kume eelarvesiseste ridade üm
bertõstmist 27 500 euro ulatu
ses ning hoonestusõiguste müü
giprognoosi tõstmist 25 000
võrra.
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1.–7. juuli; 15.–21. juuli; 5.–11. august
Valgemetsa küla, Põlva vald, Põlvamaa
27. juuni – 2. juuli
Matsi küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
15.–22. juuni; 25. juuni – 2. juuli; 4.–11. juu
li; 14.–21. juuli; 23.–30. juuli; 2.–9. august;
11.–18. august; 21.–28. august
Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa
2.–9. juuli; 12.–19. juuli; 21.–28. juuli; 30.
Urumarja
noortelaager
juuli – 6. august; 8.–15. august
Urumarja küla, Tori vald, Pärnumaa
Taevaskoja
26. juuni – 1. juuli; 5.–11. juuli; 13.–19. juu
li; 29. juuli – 4. august; 7.–13. august; 15.–22.
noortelaager
august
Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlvamaa
OleLukoe
12.–18. juuli; 19.–27. juuli; 28. juuli – 2. au
gust; 14.–22. august
Lahmuse küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
14.–22. juuni; 25. juuni – 1. juuli; 2.–8. juuli
Kotka
noortelaager
Kotka küla, Kuusalu vald, Harjumaa
Rannapungerja 15.–22. juuni
noortelaager
Rannapungerja küla, Alutaguse vald, Ida-Vi
rumaa
17.–23. juuli; 25.–31. juuli
Pariisi
noortelaager
Pariisi küla, Kadrina vald, Lääne-Virumaa
17.–22. juuni; 9.–14. august
Veski
noortelaager
Pilkuse küla, Otepää vald,Valgamaa
Kloogaranna
10.–15. juuli
Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju
noortelaager
maa
16.–22. juuni; 28. juuni – 4. juuli; 7.–13. juu
Remniku
noortelaager
li; 16.–22. juuli; 26. juuli – 1. august; 4.–10.
august; 13.–19. august
Remniku küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa
27. juuni – 2. juuli; 25.–30. juuli; 8.–13. august
Toolse
noortelaager
Toolse küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Päikeselaager 5.–11. juuli
Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
28. juuni – 3. juuli; 12.–17. juuli; 7.–12. au
Pivarootsi
õppe- ja
gust; 23.–28. august
puhkekeskus
Pivarootsi küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
Loomekoda
13.–18. juuni; 27. juuni – 2. juuli
Koguva küla, Muhu vald, Saaremaa
Uue Peedu
26. juuni–1. juuli
noortelaager
Puide küla, Tõrva vald, Valgamaa
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Püsi- või
projektilaager
Valgemetsa
noortelaager
Varemurru
noortelaager
Viking-Tiigrid
noortelaager

:J
a

uk

Püsi- ja projektilaagrid 2021. aastal
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te heaolu spetsialistid võta
vad laagriga ühendust ja bro
neerivad koha teie soovitud
laagrisse.
Laste heaolu spetsialistide
kontaktandmed:
Kaja Suur: tel 435 4762,
5373 5573, e-post kaja.suur@
viljandi.ee;
Piret Kangur: tel 435 4728,
5333 2288, e-post piret.kan
gur@viljandi.ee;
Külli Frey: tel 435 4760,
5347 7027, e-post kylli.frey@
viljandi.ee

Milline on teie hinnang Viljandi linna 2021. aasta eelarve eelnõule ja
selles seatud prioriteetidele?
Pä

Head lapsevanemad, alanud
on soodustuusikute broneeri
mine laagritesse. Allpool on
nimekiri laagritest ja vahetus
test, kuhu saab soodustuusi
kuid broneerida. Täpsem info
laagrite maksumuse ja toimu
mise kohta on leitav Viljandi
linna kodulehelt.
Palun andke oma soodu
stuusiku soovist teada hilje
malt reedel, 22. jaanuaril kel
la 16-ks Viljandi linnavalitsu
se laste heaolu spetsialistide
le telefoni või e-kirja teel. Las

Viljandi Linnavolikogu

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Viljandi linn sõlmib koostöölepingu
sihtasutusega Tartu 2024
Maarja Evert,

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavolikogu otsustas
septembrikuu istungil toetada
koostöölepingu sõlmimist
sihtasutusega Tartu 2024.
Koostööleping sõlmitakse
25. jaanuaril kell 12 Vabaduse
platsil.

Euroopa kultuuripealinn on
Euroopa hinnatuim kultuuri ja
kogukonnaprojekt, mille ees
märk on innustada Euroopa lin
nu ja piirkondi kultuurist kan
tud arengule.
Tartu koos LõunaEestiga või
tis 2024. aastaks Euroopa kul
tuuripealinna tiitli, mis annab
võimaluse elavdada linna kul

tuurielu ja tutvustada linna kul
tuuriväärtusi külalistele kogu
maailmast.
Aprillis 2019 sõlmisid 19 oma
valitsust, sealhulgas Viljandi
linn Tartuga hea tahte lepingu,
millesse said kirja ideed ja mõt
ted kultuuripealinna tiitli aasta
ga seotud tegevusteks ja sünd
musteks.

Vabaduse platsil sõlmitav
koostööleping kinnitab Viljan
di partnersuhted kultuuripea
linna sihtasutusega, määrab
linna rahalise panuse ja tege
vuse Tartu 2024 heaks ning an
nab Viljandile võimaluse olla
osa Euroopa kultuuripealin
nast.

Viljandi Linnavalitsus ootab avaldusi
restaureerimistoetuse saamiseks
Monika Vestman,

kultuuriväärtuste spetsialist

Restaureerimistoetuste avaldu
si vanalinnas asuvate ajaloolis
te hoonete korrastamiseks saab
arhitektuuriametile esitada ku
ni 1. märtsini. Toetust saab kü
sida ehitiste avatäidete (aknad,
uksed, luugid) ja arhitektuurse
te detailide (rõdud, trepid, sam

bad, tuulelipud, piirded ja muu
selline) restaureerimistöödeks
ja ajalooliste hoonete värvimi
seks. Tööde tegemiseks on aega
käesoleva aasta lõpuni.
Linnavalitsus arvestab toetuse
suuruse määramisel objekti aja
looliskultuurilist väärtust, kus
juures restaureerimistöid eelista
takse koopia valmistamisele. Toe
tuse ülemmääraks on 50 protsen

ti tööde kogumaksumusest. Kui
majal on mitu omanikku, tuleb
restaureerimistööde maht ja
koosfinantseerimise küsimused
kaasomanikega enne toetuse
taotlemist läbi arutada ja avaldu
sel peab olema kõigi kaasomani
ke allkirjad.
Enne toetuse avalduse esita
mist tuleb tutvuda restaureeri
mistoetuste määramise korraga.

Kord ja restaureerimistoetuse
avalduse vorm on kättesaada
vad linnavalitsuse kodulehel
(www.viljandi.ee). Avalduse
saab esitada iseteeninduskesk
konnas SPOKU.
Lähemalt: kultuuriväärtuste
spetsialist Monika Vestman, te
lefon 5199 3379, epost moni
ka.vestman@viljandi.ee.

Viljandi kalmistutel hauaplatsi
kasutamise õiguse tagab
kasutuslepingu sõlmimine
Kalle Pullmann,

Viljandi linna kalmistute haldur

Viljandi linna kalmistutel on
11 000 hauaplatsi ja suurem osa
neist on korralikult hooldatud.
2015. aastal kehtima hakanud
Viljandi linna kalmistute kasu
tamise eeskiri annab võimaluse
sõlmida platsi hooldajal haua
platsi kasutusleping, mis mää
ratleb ka haldaja ja kasutaja va
helised õigused ja kohustused.
Kohustusi on õigupoolest vaid
üks – jätkata hauaplatsi hoolda
mist ja kasutamist vastavalt Vil
jandi linna kalmistute kasutami
se eeskirjale. Lepingu allkirjas
taja muutub kalmistu haldajale

otsekui heaks koostööpartne
riks, kelle poole saab ka pöör
duda hauaplatsiga seotud küsi
mustes, näiteks matmine, hool
damine, tormikahjustus ja
muud sellist.
Kasutusleping sõlmitakse täht
ajaga kuni 20 aastat, pärast
tähtaega on senisel kasutajal
eesõigus uue lepingu sõlmimi
seks. Soovi korral on võimalik
ka leping lõpetada või anda ka
sutusõigus üle teisele pereliik
mele või mõnele kolmandale
platsi hooldavale isikule. Lepin
gu sõlmimine ja hauaplatsi ka
sutamine on tasuta.
Kalmistu eeskiri määrab, et
hauaplatsi kasutamiseks pärast

1. jaanuari 2022 tuleks kasutus
leping sõlmida hiljemalt
1. veebruaril 2022. See kuupäev
tuleneb kalmistuseadusest ega
tähenda, et hiljem võetakse
plats ära või keelatakse matta.
Kalmistutel vajalikud toimingud
jätkuvad ka edaspidi, aga lepin
gu sõlmimisega tagate endale
jätkuva hauaplatsi kasutamise
õiguse. Lepingus on kirjas ka
hauaplatsi mõõdud, see on ta
gatis, et pahatahtlik naaber
omapäi piire ei nihuta.
Hauaplatsi kasutuslepingu sõl
mimiseks tuleb esitada kalmis
tu haldajale kirjalik vormikoha
ne taotlus. Taotlust saab esitada
kas otse kalmistu haldurile (te

lefon 5302 2991, epost kalmis
tud@viljandi.ee), postiaadressi
le Johan Laidoneri plats 5,
71020 Viljandi või saata lepin
gu taotlus veebilehe www.kal
mistud.ee kaudu.
2020. aastal sõlmiti Viljandi
kalmistutel 144 kasutuslepingut
ja jätkame uuel aastal sama hoo
ga. Nii liigume ühiselt eesmärgi
suunas, kus igal hooldatud
hauaplatsil on kehtiv kasutusle
ping ja see annab kindlustunde,
et Viljandi kalmistud on sama
kaunid ka aastakümnete pärast.
Lähemalt: Viljandi linna kal
mistute haldur Kalle Pullmann,
telefon 5302 2991.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu valdkonnad on kultuur, sport, noorsootöö ning huviharidus
ja tegevus. Suur osa tööst on mitmesuguste toetustega tegelemi
ne: ühingute tegevustoetused ja projektitoetused, loome ja spor
distipendium. Iga päev tegelen oma valdkondade avalduste, taot
luste, kirjavahetuse ning valdkondade üldise arendamisega, uuen
dades kordi ja määrusi ning tehes koostööd eri pooltega ja kaasa
tes neid.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olen linnavalitsuses töötanud novembrist 2013, kuid olin vahepeal
kaks ja pool aastat lapsehoolduspuhkusel, tagasi tööl olen olnud
nüüd mõne kuu.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: erakogu

Vilja Volmer-Martinson,

kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Viljandis meeldib mulle loov õhkkond, siin on suur loomeinimeste
kogukond, kes on aktiivsed nii sõnades kui tegudes. Mulle meel
dib, et loomingulisus ei kao Viljandis (suure) linna toimemehha
nismidesse ära, vaid on tooni andva õhustikuna olemas, ka argi
päevas. Veel meeldib mulle, et Viljandi on oma suuruselt hooma
tav linn. Ning no vaade igas suunas Viljandi järvel uisutades – sel
le vastu ei saa miski.

Linnaraamatukogu
lugemisklubid
Viljandi linnaraamatukogus
tegutseb teist aastat kaks
raamatuklubi: Esimese teisi
päeva klubi ja Kolmanda
kolmapäeva raamatuklubi.
Nii nagu nimedki ütlevad,
on ühel klubil kohtumised
iga kuu esimesel teisipäeval
ja teisel iga kuu kolmandal
kolmapäeval. Teisipäevase
klubi kokkusaamised alga
vad kell 11.30 ja kolmapäe
vasel kell 17.
Mõlemal klubil on kujune
nud välja püsiliikmed, aga
alati on teretulnud uued hu
vilised, kes tahavad koos
teistega loetud raamatute
üle arutleda ja saada luge
missoovitusi. Muutunud olu
des on tavapärased kohtumi
sed paraku mitmel korral

ära jäänud. Jälgige palun
raamatukogu Facebooki le
hekülge, kodulehte ja infot
raamatukogu stendidel, an
name seal esimesel võimalu
sel teada, millal kohtume.
Esimese teisipäeva klubi
liikmetele jäi ülesandeks lu
geda raamat näitleja/kultuu
ritegelase eluloost ja rääkida
raamatust, mida nad lugesid
alanud aastal kõige esimese
na. Kolmanda kolmapäeva
klubi teemaks oli raamat,
millel on seos jõuludega, sa
muti võiks lisaülesandeks
võtta aasta esimese loetud
raamatu. Head lugemist ja
rõõmsate jällenägemisteni!
Jälgi infot: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee.

Raamatukapp
Raamatukappi saavad raa
matuid tellida ainult Viljan
di linnaraamatukogu luge
jaks registreerunud kasuta
jad. Lugejaks saab registree
ruda ka raamatukogu veebi
lehe kaudu elektrooniliselt.
Raamatukapi kaudu laena
miseks on kolm võimalust.
1. Helistada telefonil
433 8660 ja reserveerida raa
matud, andes teada soovist
saada raamatud kätte raama
tukapist.
2. Kirjutada ekiri piken
da@raamatukogu.viljandi.ee
ja lisada raamatukapisoov.
3. Broneerida raamatud ja
eraldi raamatukapp raama
tukoguportaali iseteenindu
sest aadressil lugeja.ee.
• Lugeja logib raamatuko
guportaali iseteenindusse.
• Otsib teavikukataloogist
soovitud raamatu(d).
• Reserveerib soovitud
raamatu(d).
• Sisestab seejärel teaviku
kataloogi otsingusse sõna
«raamatukapp» ja reservee
rib ühe raamatukapi.
• Tellimuse täitmisel saa
bub lugejale telefonisõnum,

mis sisaldab raamatukapi
koodi ja tähtaega, millal raa
matutele järele peab tulema.
• Lugeja sisestab koodi
numbrid Viljandi linnaraa
matukogu välisukse juures
oleva raamatukapi koodpa
neelile ja saab kätte tellitud
raamatud (tagastustähtajaga
kviitung on raamatu vahel).
• Lugeja sulgeb raamatu
kapi ukse.
Tellimused, mis on edastatud
tööpäevadel hiljem kui 18.30
ja laupäeval hiljem kui 14.30,
jõuavad kappi järgmisel raa
matukogu lahtiolekupäeval.
Iga kuu viimasel reedel (si
setööpäeval) on raamatuko
gu suletud. Sellel päeval on
võimalus tellida raamatud
raamatukappi. Tellimused,
mis on edastatud hiljem kui
kell 16.30, jõuavad kappi
järgmisel raamatukogu lah
tiolekupäeval.
Raamatuid saab tagastada
raamatukogu peaukse juures
olevasse tagastuskasti. Raa
matud palume asetada kasti
nii, et köite selg on ees, siis
saavad raamatud vähem kah
justada.

Raamatukogu 110. sünnipäev –
tegevusi terveks aastaks
2. veebruaril saab Viljandi
linnaraamatukogu 110aas
taseks. Huvilised saavad roh
kem raamatukogu ajaloost
lugeda kümme aastat tagasi
väljaantud raamatust «Viljan
di Linnaraamatukogu 100».
Praeguses keerulises olu
korras, kus peame pidevalt
valvel olema, et kuri viirus
meid ei tabaks, oleme sünni
päevasündmused jaganud
ära terve aasta peale. Eri
kuudel toimuvad raamatu
kogus üritused nii suurtele
kui väikestele raamatukogu
ja raamatusõpradele.
Sünnipäevaaastal teeme
kuueosalise raamatukogu
ajaloo näituse. Esimene osa
hõlmab aastaid 1911–1919.
Esimesest kümnendist saa

me teada, milline oli Viljan
di linn, kuhu loodi Esimese
Lugemisringi raamatukogu,
kes olid lugemisringi loomi
se juures, millega tegeldi sa
jand tagasi meie kohalikus
raamatukogus ja palju muud
põnevat.
Viljandi gümnaasiumi
kunstiõpetaja Ene Runing
kinkis raamatukogule 110.
sünnipäevaks logo.
2. veebruaril anname raa
matukogu kodulehe ja sot
siaalmeedia vahendusel tea
da esimese sünnipäevakuu
lugejamängudest. Mängudest
saab osa võtta raamatukogus
kohapeal ja ka virtuaalmaail
ma vahendusel. Ootame osa
lema endisi, praeguseid ja tu
levasi lugejaid!

Kui oled haige, sul on köha või nohu – ole kodus!
Hoolime endast ja oma sõpradest!
Jälgi raamatukogu infot www.facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu või raamatukogu.viljandi.ee

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021
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Kultuuri- ja spordisündmused
Sündmustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimeste
le, kes täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid!
Enne sündmusele minemist tasub kindlasti üle kontrollida, kas see
ikka toimub.

K 20
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K 27
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JAANUAR
E 18

T 26

19.00 «Hotell laibaga» (Endla teater) Ugala teater
19.00	Kaminakontsert 2 x 2: Piret Päär & Cätlin Mägi +
Duo Mann & Juula Pärimusmuusika ait
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
12.00	Titelaulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
14.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
17.00 «Valged põdrad» Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
12.00 11. Mulgi uisumaraton Viljandi järv

15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Made Nº12» veebikontsert Pärimusmuusika ait
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC ja HC
Kehra Viljandi spordikeskus
14.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater

VEEBRUAR
E 01

T 02

K 03
N 04

17.00	«Viljandi aasta foto 2020» osalejate tunnustamine
Viljandi linnagalerii
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala
teater
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
12.00	Titelaulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: kammerorkester ME103, solist
Irina Zahharenkova (klaver) Pärimusmuusika ait

R 05

L 06

E 08
T 09
K 10
N 11

R 12

L 13

E 15

16.00	Eesti noorte KV võrkpallis U20 T Viljandi vana
spordihoone
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
11.00	Eesti noorte KV võrkpallis U20 T Viljandi
spordikeskus
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 «Etturid» Ugala teater
19.00 «Vaade sillalt» (Endla teater) Ugala teater
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00 Tantsumaja: Eliise Selisaar Pärimusmuusika ait
19.00 «Triller» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
13.00 Giidituur «Sõbraks kodulinnaga» Viljandi muuseum
17.00 «Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
17.00 «Valged põdrad» Ugala teater
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on Viive Noore ja José
Luis Ledesma ühisnäitus «Jää ja
tule vahel». Mis juhtub, kui
omavahel kohtuvad põhi ja lõu
na, jää ja tuli? Lõunamaa tulisu
ses on peidus iidne rahu, aasta
tuhandete jooksul kogetu, põh
jamaa rahu peidab endas tuld ja
kirge. Vastandid tõmbuvad,
luues võimalusi nii katastroofiks
kui harmooniaks. Põhjamaal
sündinud graafika (Viive Noor,
Eesti) ja lõunamaal üles võetud
fotod (José Luis Ledesma, Ar
gentina) peaksid esindama kaht
erinevat maailma, vastandlikke
pooluseid. Kuidas on tegelikult?
Avatud on ka Ungari illustraato
ri Jacqueline Molnári näitus
«Muinasjutt ja tegelikkus».
Jacqueline Molnári käekirja ise
loomustavad kirkad ja elavad
värvid ning peensusteni viimist
letud detailid. Tehnikatest kasu
tab ta nii kollaaži, akvarelli,
temperat, akrüüli kui ka foto
graafiat. Näitusel näeb illustraa
tori viimaste aastate töid, mis
võimaldavad piiluda erinevate
tehnikate, värvide ja lugude ki

revasse maailma. Vaatajani on
toodud näiteks merekoletiste sa
ri, mis püüab pöörata tähelepa
nu keskkonnareostuse ettearva
matutele tagajärgedele, innusta
des meid muutma oma tarbimis
harjumusi. Näitus sündis koos
töös Ungari Instituudiga.

janduslikke teoseid kirjastusele
Eesti Raamat. Tuntuim Made
Balbati kujundatud raamatusa
ri on «Põhjamaade romaan».
Praegu on Made Balbat vaba
kutseline kunstnik, tegeleb pea
miselt graafika ja illustratsioo
niga.

20. jaanuarist avatakse skulpto
ri ja paberikunstniku Anne Ru
danovski isikunäitus «Hinnatud
ja hüljatud raamatud IV. Lugemi
ne». See on raamatu kui formaa
di tähendusi uurivate ja küsimu
si püstitavate näituste seeria
«Hinnatud ja hüljatud raama
tud» neljas näitus, visuaalne kul
tuuriantropoloogiline uurimus,
mille keskne teema on lugemine
ja sellega kaasnev. Metodoloogi
liseks aluseks on vaatlus, statis
tika ja valdkonna uurimused, sa
maväärselt isiklike kogemuste ja
kunstnikupositsiooniga.
Näituse konteksti ja kohaspet
siifilise keskkonna loob Konda
se keskuse hoone ajalooline
taust. Sellest on inspiratsiooni
saanud näituse üks kontsept
sioonitelgedest. Nimelt oli Vil
jandi keskraamatukogu kodu 54
aastat just endine pastoraadi
hoone Pikk tänav 8.

30. jaanuarini on avatud Oksa
na Ivleva käsitöönäitus «Kui ta
bab inspiratsioon». Narvalanna
Oksana Ivleva kasutab oma ehe
te loomisel tavapärast lõnga, li
nast niiti, nahka, helmeid, nöö
pe, pärleid. Aga ka pisut tavatu
maid materjale: meeste lipse,
külma portselani, põlevkivi ...
Enda arvates sobivad tema teh
tud küllaltki massiivsed ehted
ennekõike kootud kampsunite
ja tihedast kangast kleitidega.
Oksana ütleb oma näituse koh
ta: «Selle näituse esmane ees
märk ei ole näidata iseennast –
kuigi ka see on meelitav –, vaid
nakatada inimesi sooviga teha
midagi ilusat omaenda kätega,
arendades seejuures ennast ja
oma loomingulisi võimeid. Oma
igapäevaelu on vaja küllastada
rõõmsate hetkedega ja loovus
on selleks sobilik viis.»

Maarit Malgi skulptuur «Harik»

Lugemine kui kultuurifeno
men, mis meid kõiki puudutab,
on integreeritud meie kompleks
sesse maailmatajusse. Aasta
2010 oli Eestis lugemisaasta ees
märgiga tuua fookusesse lugemi
ne ning olla vastukaaluks vähe
nevale lugemusele. Kuidas me
loeme kümme aastat hiljem?
Millised standardid oleme mär
kamatult omaks võtnud? Raa
mat ja lugejad, nende kahe suhe
muutuvas ajas, lugemine – need
on selle näituse märksõnad.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
22. jaanuarini on avatud Maarit
Mälgi skulptuurinäitus «Orgaa
nika II», mis loob Viljandi linna
galerii ruumi erilise võlumetsa.
Graafilistel lehtedel olevad tai
med on skulptuuride kombel el
lu ärganud.
28. jaanuarist avatakse «Viljan
di aasta foto 2020» näitus «Val
gusega kirjutatud». Traditsioo
niline Viljandi Fotoklubi korral
datud üle-eestiline fotokonkur
si tööde näitus viskab seekord
õhku kõiki köitva valguse tee
ma. Avamine ja parimate osale
jate tunnustamine on linnagale
riis 1. veebruaril kell 17.
SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5

Maarit Malgi skulptuur «Sarvik»

29. jaanaurini on avatud Ülle
Puu isikunäitus «Valatud maa
ilm». Ülle Puu on Viljandi har
rastuskunstnik ja ta peab oma
väikest galeriid Viljandi peatä

nava ääres Tallinna tänav 11/2
teisel korrusel.
Ülle Puu põhitegevus on taro
kaartidega ennustamine. Maali
mise juurde viis teda vajadus
inimeste muredest välja lülitu
da ja loovuse abil end taastada.
Käesoleva näituse «Valatud
maailm» teema on vesi kui ida
maade traditsioonide järgi talve
valitsev element.
3. veebruarist on avatud prant
suse arhitektuurikoomiksi näi
tus «Segadus Urbicande’is» («La
Fiévre d’Urbicande»). Näituse
on kureerinud Eesti arhitektuu
rimuuseum.
Prantsuse kunstniku François
Schuiteni ja kirjaniku Benoît
Peetersi graafiline romaan viib
vaataja müstilisele planeedile,
mille asukad seisavad silmitsi
meilegi tuttavate probleemide
ga nagu linnaruumi reorgani
seerimine või pärandi versus
uue ihalus, jäädes kangelaste ja
antikangelastena tihti arhitek
tuursete ideede ja jäikade süs
teemide risttuulde.

2. veebruarist avatakse raama
tukogu 110. sünnipäeva näitus.
Sünnipäeva-aastal
teeme
kuueosalise raamatukogu aja
loonäituse. Esimene osa, mida
eksponeerime veebruaris ja
märtsis, hõlmab aastaid 1911–
1919. Näituse külastaja saab
teada, milline oli Viljandi linn,
kuhu loodi Esimese Lugemisrin
gi Raamatukogu, kes olid raa
maturingi loomise juures, mille
ga tegeleti sajand tagasi meie
kohalikus raamatukogus ja pal
ju muud põnevat.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

30. jaanuarini on avatud kinki
miseteemaline näitus «Andmise
rõõm». Näitusega kaasneb pub
likuprogramm. Kingituste tege
mine on üks vanemaid sotsiaal
se suhtlemise vorme. Kingitused
ümbritsevad meid kogu aeg.
Eluase, mööbel, tarbeesemed ja
muu võivad olla põlvkonnalt
põlvkonnale pärandatud kingid.
Kingitused aitavad säilitada pe
rekonnalugusid, neist on saanud
pärand. Näitusel on välja pan
dud kingitused, mida on peetud

Tallinna tänav 11/1

Avatud on Made Balbati illust
ratsioonide näitus. Kunstniku il
lustratsioone on eksponeeritud
paljudel näitustel Eestis, Vene
maal, Inglismaal, Poolas, Lätis,
Soomes ja mujal. Ta on osale
nud rahvusvahelisel Tallinna
Illustratsioonitriennaalil ning
Wiiralti Preemia näitusel.
Lisaks lasteraamatutele on ta
kujundanud hulgaliselt ilukir

VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on ava
tud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäe
viti tund enne ja pärast ju
malateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 ju
malateenistus armulauaga.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on ava
tud esmaspäeviti ja kolma
päeviti kella 10–15, teisi
päeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 ju
malateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 ju
malateenistus.
eriti kalliks ja armsaks, neid on
hoitud ja säilitatud hoolega.
9. veebruaril avatakse näitus
«Eesti tänab». Näitusel saab tut
vuda Eesti riiklike teenetemär
kide ja ametkondlike teenete
märkidega.
RÜKI GALERII,

Tartu tänav 7c
13. veebruarini on avatud Kad
ri Toomi näitus «Pakendatud lin
nad». Näitus koondab Kadri
Toomi graafilisi töid, mis peegel
davad kiirelt kasvavate linnade
uusarendusprojekte. Töödesse
on salvestunud jõuliselt turun
datud linnastruktuurid, majade
pakendatud skeletid, linnaruu
mi müstika ja utoopia. Kunstnik
jälgib visuaalseid kihistusi uhi
uutes linnaosades. Ehitusbuumi
valguses tuleb nähtavale menta
liteet «kiiresti ja rohkem» ning
võimalikult tihe täisehitus.
GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti
kollektsionääri R. Paul Firnha
beri kodugalerii külastamiseks
helistada
ette
telefonil
5367 7566. Rohkem infot:
www.thegalerii.com.

