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Linn tunnustab lilleja värviilu loojaid
Nagu Viljandis kombeks
on saanud, tunnustatakse
igal sügisel aasta jooksul
korda tehtud ja kaunimaks saanud hoonete ja
kruntide omanikke, nii ka
tänavu.
Konkursi «Lilled linna 2015» ja
«Värvid linna 2015» käigus tunnustatakse inimesi ja asutusi,
kes on oma tegevusega linna
üldilmet parandanud. Mõlemal
konkursil antakse preemiad välja viies kategoorias: pereelamud, ridaelamud ja kuni nelja
korteriga elamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned
ning äri- ja tootmishooned. Konkursi «Lilled linna 2015» raames
antakse välja 27 ja «Värvid linna 2015» raames 23 tunnustust.

LILLED LINNA
«Lilled linna 2015» tunnusmärk, preemia 100 euro väärtuses ja rae tunnuskiri
korterelamute kategoorias:
Männimäe tee 25, korteriühistu Männimäe tee 25–37,
Tartu tänav 21a;
pereelamute kategoorias:
Leola tänav 5,
Kaevu tänav 20;
ridaelamute kategoorias:
Vikerkaare tänav 15/5 ja Vikerkaare tänav 15/6;
ühiskondlike hoonete kategoorias lasteaed Mesimumm;
äri- ja tootmishoonete kategoorias Kaare puhkemaja.
Raamat «Eesti kaunis kodu
2015» ja rae tunnuskiri
pereelamute kategoorias:
Pähkli tänav 10,
Leola tänav 11;
ridaelamute kategoorias
Toome tänav 34/1;
ühiskondlike hoonete kategoorias:
väikelaste päevahoid Kukeräädsik (Hilda Villa), Valuoja
puiestee 9,
Viljandi Hoolekandeteenused
kaks peremaja – Näituse tänav
2 ja 2a;
äri- ja tootmishoonete kategoorias:
Cleveron OÜ, Reinu tee 48,
Männimäe külalistemaja, Riia
maantee 54e;
dendrokronoloog Alar Läänelaid – linnapuude vanuse
määramise eest;
korteriühistu Riia maantee

89 – linnamaa korrastamise
eest;
Jaak Mänd – Uueveski oru
korrastamise eest;

Nädala
pärast
algab
kaasava
eelarve
hääletus

OÜ PlastRex, esindaja Egon
Eiche – linnaga koostöö eest
ning linnale kingitud lille-, liivaja kasvatuskastide eest;
Innotrade Group OÜ, esindaja Eneli Käger – linnarooside roosiväetise sponsorluse
eest.
Rae tunnuskiri
ridaelamute kategoorias:
Vikerkaare tänav 15/1,
Vikerkaare tänav 15/2,
Vikerkaare tänav 15/3,
Vikerkaare tänav 15/4;

Esmaspäeval, 26. oktoobril algab Viljandi
2016. aasta kaasava
eelarve hääletus.

korterelamute kategoorias:
Riia maantee 75,
Riia maantee 45,
Riia maantee 45a,
Valuoja puiestee 24, korterühistu Valuoja puiestee 24–12.

VÄRVID LINNA
Peapreemia 320 eurot, Viljandi rae tunnuskirja ja konkursi
tunnusmärgi «Värvid linna
2015» parimale korrastatud
korterelamule pälvis korteriühistu Valuoja 26.

Konkursi «Lilled linna 2015» raames tunnustatud pereelamu Kaevu tänav 20
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Preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskirja parimale
korrastatud korterelamule
pälvis Kantreküla piirkonnas
asuv Vase tänav 5a.
Preemia 200 eurot, Viljandi
rae tunnuskiri ja konkursi
tunnusmärk «Värvid linna
2015»:
Lossi tänav 5, parim korrastatud elamu vanalinna muinsuskaitsealal;
Uus tänav 14, mittetulundusühingu Töötoad rekonstrueeritud hoone.
Viljandi rae tunnuskiri ja
raamat «Eesti kaunis kodu
2015»:
Endla tänav 7 elamu ja piirdeaed,
Lina tänav 12 elamu,
Tartu tänav 35 elamu ja piirdeaed.
Viljandi rae tunnuskiri valminud, rekonstrueeritud või
korrastatud ja värvitud hoone
eest:
Konsumi kauplus Koidu tänav
3,
OÜ Delux esinduskauplus
Raua tänav 5,
Leola Ärimaja Carl Robert Jakobsoni tänav 11,
Viljandi jaamahoone Vaksali
tänav 44,
OÜ Elektrilevi alajaamad (Los-

Konkursi «Värvid linna 2015» tunnustuse pälvinud eramu Lina tänav 12

si tänav 14a, Johan Laidoneri
plats 5b, Vaksali tänav 2a, Toome tänav 123a, Uku tänav 2a,
Koidu tänav 14a),
elamu ja ärihoone Ranna
puiestee 6a,
osaühingu Vinslet apteek Tartu tänav 1,

elamu Mooni tänav 13,
elamu Koidu tänav 22,
elamu Koidu tänav 22a,
elamu ja piirdeaed Nurme tänav 8a,
elamu Tartu tänav 19,
elamu Tartu tänav 86.

Preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri Vabriku tänav 2 betoonaia projekti eest
«Näod betoonil»:
aktsiaselts Hansa Candle,
Viljandi kunstikool,
Viljandi noortekeskus.

Juba praegu on võimalik
aadressil viljandi.ee/kaasav
ja volis.ee tutvuda kõigi esitatud ettepanekutega. Hiljemalt reedel avalikustatakse
ka need kuni kümme ideed,
mis lähevad lõpphääletusele. Hääletus kestab 15. novembrini ning kõigil hääletusele pääsenud ideede esitajatel on võimalus oma ettepanekut aktiivselt propageerida ja inimestele tutvustada.
Hääletada saab volis.ee
keskkonnas ID-kaardi või
mobiil-ID abil. Samuti on
võimalik oma hääl anda isikut tõendava dokumendi
alusel Viljandi linnaraamatukogus, raekoja sekretäri
ning J. Laidoner plats 5 asuva linnavalitsuse hoone sekretäri juures.
Iga vähemalt 16-aastane
Viljandi kodanik saab oma
poolehoiu anda kuni kolmele ideele. Häälestuse õnnestumiseks peab vähemalt üks
idee koguma 200 häält, vastasel juhul on konkurss nurjunud. Võitjaks tunnistatakse enam poolehoidu kogunud idee.
Kui võitnud idee maksumus on väiksem kui 30 000
eurot, realiseeritakse ka
järgmine edukas idee, mis
mahub võitjast ülejäänud
summa sisse.
Tänavu laekus kaasava eelarve projekti 38 ettepanekut, neist 23 elukeskkonna
ja linnaruumi, 10 kultuuri,
spordi ja vaba aja valdkonnas, kaks ettepanekut sotsiaalse keskkonna ja ettevõtluse ning üks muus valdkonnas. Esmase analüüsi läbis
neist 17.
Möödunud aastal kaasava
eelarve hääletuse võitnud
Uueveski trepp avati eelmisel neljapäeval.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kuidas on teie hinnangul sujunud kaasava eelarve rakendamine Viljandis? Kas ja mida
võiks edaspidi selles küsimuses teisiti teha?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Taas on tulemas
eakate konverents
Teisipäeval, 27. oktoobril
leiab Sakala keskuses
aset neljas eakate konverents «Mina, elutark
eakas».
Konverentsil räägitakse muu
hulgas suitsu- ja vinguandurite tähtsusest ja korstnate korrashoidmisest, samuti tarbija
õigustest, telefonimüügist, le-

pingutest, testamentidest ja
kinkelepingutest ning sellest,
kuidas tunda ära telefonikelmust. Päeva jooksul saab osaleda ka teabe- ja töötubades.
Linnavalitsuse sotsiaalamet
palub Viljandi kodanikel oma
osalemissoovist teatada hiljemalt 20. oktoobriks telefonidel 528 3723, 435 4761 või
435 4759.

Konverentsi päevakava
9–9.30

kogunemine ja registreerumine, võimalus tutvuda ja osta mitmesuguseid turvalisust ja tervist toetavaid vahendeid

9.30–9.40

konverentsi avamine, tervitussõnad linnapealt
ja maavanemalt

9.40–10.05

tuleohutusnõuetest Euroopa Liidu direktiivis
«Korstnad puhtaks!» – Viljandimaa korstnapühkija Toomas Henk

10.05–10.25

suitsuandurist ja vinguandurist – Tamrex

10.30–10.50

muusikaline tervitus eakatele – esinevad Margus Põldsepp ja Harry Kare

10.50–11

«Säravad Viljandimaa eakad» – maanteeameti
ennetustöö osakonna juhtivspetsialist Sirli Tallo

11–11.30

telefonikelmustest ja pettuste äratundmisest –
Meelis Lill Viljandi politseist

11.30–12.15

tarbija õigused Euroopa Liidus, telefonimüük,
lepingud, õigused, kohustused ja ohud – Euroopa Liidu tarbijakaitse nõustamiskeskuse osakonna juhataja Kristina Vaksmaa

12.05–13.05

lõuna, töötubadega tutvumine

13.05–13.15

«Kehaenergiad liikuma! Harjutused Hiina võimlemisest» – Rene Bürklandi video

13.15–14

Euroopa pärimismäärus, testamendid, kinkelepingud, vormistamata lahutused – Notar Kersti
Kulla

14.05–14.20

humoorikas sketš eakate etlemisrühmalt.

Muutunud bussiajad
Seoses Ugala teatri ajutise
asukohaga on alates 17. oktoobrist muutunud Viljandi
linnalähiliinide ajad. Muudatuste eesmärgiks on teatri külalistele veel parema bussiühenduse pakkumine.
Muutunud on järgmised liinid:
liin nr 2A laupäeviti ja pühapäeviti,

liin nr 8 tööpäeviti,
liin nr 8 laupäeviti ja pühapäeviti,
liin nr 9 tööpäeviti,
liin nr 9 laupäeviti ja pühapäeviti,
liin nr 10 tööpäeviti.
Uute aegadega on võimalik
tutvuda Viljandi maavalitsuse
veebilehel viljandi.maavalitsus.ee/busside-ajad.
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 RANDEL LÄNTS,
Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liige

Selle aasta kaasavas eelarves
enim hääli kogunud projekt
«Uueveski trepp» on valmis.
Kuigi vahepeal vahetus Viljandis
linnavõim ja tasapisi hakkas
tunduma, et kogu ettevõtmine
kipub uppi minema, on protsess
oma õnneliku lõpuni jõudnud ja
trepp on ilus.
Tegijatel juhtub ja eriti tõenäoline on see esmakordse katsetuse korral. Teisisõnu on võimalik
õppida vaid tehes ning siis selguvad vajakajäämised, mida
järgmistel kordadel kohendada.
Tähtis on, et peetaks kinni ettevõtmise alguses kokkulepitud
reeglitest.
Üks, mida tasub tulevikus silmas pidada, on see, kas projekte on võimalik ellu viia. Samuti
tuleb hinda tõhusamalt kaaluda. Linnavalitsus on ses osas ettepanekud teinud ja loodan siiralt, et neid rakendades on võimalik arusaamatusi vältida.
Sotsiaaldemokraadina ja kaasava eelarve Viljandis rakendamise idee autorina on mul loomulikult hea meel, et ka teisel
aastal laekus linlastelt hulk häid
ja väga häid ettepanekuid, mida soovitakse kodulinnas rajada, kohandada, parendada. Tõsi, 30 000 eurot maksimumsummana pole ehk piisav kallite
ideede elluviimiseks. Samas on
summast tähtsam soov märgata, kaasa mõelda ja aktiivselt
osaleda.
Kuigi mulle isiklikult tundub,
et lubatud avatud valitsemise
asemel muutub linnajuhtimine
üha suletumaks ja koondub aina väiksema hulga inimeste kätte, loodan, et eelmisel aastal
alustatud kaasava eelarve praktikat ei hüljata. Hülgamine võib
tunduda mõnele linnajuhile ehk
mugav, kuid oleks antud hetkel
lapse pesuveega välja viskamine. 38 head ettepanekut mõlemal aastal on piisav argument,
et jätkata.
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 HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Senise kulgemisega võib rahul
olla. Kaasava eelarve rakendamine Viljandis on hea mõte, sest
see on üks osa otsedemokraatiast, mis võiks muudes valdkondadeski kasutamist leida. Ettenähtud summa kulutamisel
tasub alati meeles pidada, et pole olemas linna või riigi raha,
vaid on maksumaksja raha.
Samuti annab see võimaluse
viljandlastelt teada saada, mida
nad peavad oluliseks, et Viljandis tehtud saaks. Samuti tekib
sel viisil palju uusi ideid ning
kodanikud saavad oma linna
arengus osaleda. Sel aastal leiab
kaasav eelarve rakendamist alles teist korda ja võib arvata, et
probleeme tekib nüüdki. Samas
loodan, et laiapõhjaline komisjon suudab kõiki ettepanekuid
kaaludes tagada selle, et linnakodanikele lähevad hääletamiseks vaid need objektid, millele
ei kulu üle 30 000 euro. Sellest
summast kinnipidamine on väga oluline, sest nii säilib ideede
aus konkurents.
Edaspidi tasuks mõelda, kas
võiks kaasavat eelarvet kasutada ka mõne suurema objekti või
ettevõtmise osaliseks finantseerimiseks ja kas oleks võimalik
toetada ka mõnda avalikku teenust pakkuva eraettevõtte tegemist või objekti.
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 MADIS TIMPSON,
Eesti Reformierakond

Oleme rakendanud kaasavat
eelarvet meie linnas ühe aasta
ja kuigi esimene kord ei kulgenud kogu see protsess nii, nagu
ideaalis ette kujutati, siis leian,
et see on olnud hea kogemus,
mille pinnalt edasi minna. Minu
teada oli Viljandi eelmisel aastal üks üheksast omavalitsusest
Eestis, kes kaasavat eelarvet rakendas. Tähtis on see, et oleme
julgenud proovida ning ma olen
nõus õiguskantsleri seisukohaga selle aasta juunikuust, et Eesti linnade ja valdade initsiatiiv
kaasava eelarve rakendamisel
väärib tunnustamist.
Kaasav eelarve aitab kahtlemata kujundada arusaama kohaliku eelarve olemusest ning
arendada demokraatlikku kultuuri. Kui ei proovi inimesi kaasata, siis kindlasti ei juhtu midagi.
Mis tulevikku puudutab, siis
minu arvates võiks täpsemini
sõnastada eesmärgid, miks ja
kellele seda tehakse, sest väga
palju on minu käest küsitud,
miks on nimekirjas asju, mida
linnavalitsus peaks nagunii tegema? Mõtlema peaks ka sellele, kuidas erinevaid kogukondi
ja noori paremini kaasata. Samuti võiks mõelda selle peale,
et protsessi võiks alustada varakevadel, mitte sügisel, siis saaks
ehk rohkem häid ideid ja oleks
rohkem aega reklaami teha. See
tooks loodetavasti hääletama
rohkem inimesi.
Ma ei oska öelda, kas hääletamistulemused peaksid reaalajas
näha olema.Tartu inimesed on
sellest loobunud – järelikult neil
oli selleks põhjust, nemad on ju
kaasavat eelarvet rakendanud
kauem kui meie. Omalt poolt
teeksin ettepaneku võimalusel
aasta-aastalt kaasavale eelarvele eraldatavat summat tõsta
10 000 euro võrra.
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 KARL ÕMBLUS,
Keskerakonna saadikurühma
liige

Kaasav eelarve Viljandi praktikas on üks väga väike fragment
kahest mahukast teemast, linnajuhtimisest ja linnaelanike kaasamisest ning linnaeelarvest,
millest kaasava eelarve 30 000
eurot moodustab veidi üle 0,1
protsendi.
Lehitsedes linnaeelarvet ja
linnavalitsuse kinnitatud alaeelarveid, võrdlesin tahtmatult
üksikuid kirjeid kaasava eelarve summaga. Seda võib teha ka
igaüks ise, sest eelarved on linna kodulehel kättesaadavad.
Üks kaasava eelarve suurusega võrreldav rida jäi silma linnavalitsuse käesoleva aasta 27.
juulil kinnitatud haldusalade
kulude alaeelarvetest, kus on
eraldatud olematule Paistu vallale toetust tervisekeskuse tegevuskuludeks 34 000 eurot, lisaks veel Holstre-Polli Tervisekeskuse Sihtasutusele toetuseks
10 000 eurot!
Jah, loomulikult ma toetan
linnaelanike kaasamist eelarve
kujundamisse, kuid mitte ainult
ja mitte nii väikeses mahus. Esimest katset, möönan, võib pidada harjutamiseks, mille juures mõned kivid-kännud on tolereeritavad. Muidugi kui nendest õpitakse. Ja lõpuks sai ju
üks vajalik trepp valmis. Leian,
et linnavõim peab oma kodanikke palju rohkem usaldama
ning kaasava eelarve summa
peab olema kordades suurem.
Muidu võib juhtuda nii, et kaasava eelarve reklaamiks ja korraldamiseks kuluv summa on
võrreldav jagatava summaga
ehk kära palju, villa vähe. Tegin ka volikogus ettepaneku
summa suurendamiseks, kuid
selle hääletasid võimuvolinikud
üksmeelselt maha. Tõsi küll,
mõni häbelikult maha vaadates.

Uued linnakodanikud
Aaron Sibrits
Adeele Veetamm
Amelia Izumrudova
Andrei Karpljuk
Annabel Mägi
Britta Pikk
Britta-Alexandra Laane
Chriselle Läne
Devon Männi
Elen Brants
Emma Kangur
Herta-Ly Hanson
Hugo Moss
Johann Pütsepp
Johann Sebastian Luik
Johannes Hamilton
Joosep Loigo
Karl Eiger
Kennet Kase
Kirill Vovkodav
Kirke Auksimäe
Liisa Laht

Liseth Kaljula
Maikel Sokmann
Mare-Ann Kukk
Marileen Mett
Markus Hubel
Marleen Animägi
Marten Mett
Marten Mettus
Mia Oolo
Mirell Laidmets
Mirell Palm
Noora Metslang
Nora-Loviis Rikkinen
Oliver Anton
Ottomar Kodres
Rafael Anissim Šmutov
Ralf Lippus
Rasmus Hubel
Robert Karu
Robin Roosna
Romet Pärgma
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Möödunud aastal kaasava eelarve hääletuse võitnud Uueveski
trepi korrastamine on
nüüdseks tehtud. Uuel
betoon- ja raudkonstruktsioonil seisval
puittrepil on uued käsipuud, istepingid,
prügikastid, valgustid
ja lapsevankrirada.
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Vabadussõja
mälestussammas
tuleb
taastada

Lastele ja noortele
palju tegemist
Traditsiooniliselt ootab
Viljandi linnaraamatukogu koolivaheajal olevaid
õpilasi 19. oktoobrist 23.
oktoobrini hommikuti
kell 11 meisterdama,
seiklema ja mõnusalt aega veetma.

Viljandi linna ja maakonna poliitilisi jõude
ja kodanikuühendusi
koondav komisjon on
jõudnud seisukohale,
et kohalik vabadussõjas langenute mälestussammas tuleb ennistada oma ajaloolisse paika.
Muu hulgas tegi komisjon
Viljandi Linnavalitsusele ja
linnavolikogule ettepaneku
koostada arhitektuurivõistluse lähtekohad Vabaduse
platsi ja sellega ühendatud
alade planeerimise ideekonkursiks.
Linnapea Ando Kivibergi
sõnul peaksid lähtekohad
jõudma volikogu ette juba
oktoobrikuus.
«Teeme selles osas koostööd Eesti arhitektide liiduga ja plaanime ideekonkursi läbi viia EV100 programmi raames,» ütles linnapea.
Ta lisas, et tõenäoliselt kujuneb suurimaks proovikiviks hoopis mälestussamba
ajaloolisel kohal seisev hoone, mille omanikeks on nii
riik kui eraomanik. «Peame
leidma võimaluse hoone
lammutamiseks ja samas
mõtlema ka sellele, et seal
praegu tegutsevad asutused
saaksid kesklinnas tegevust
jätkata.»
Kivibergi sõnul on ettevõtmise õnnestumiseks astutud
esimene oluline samm kõiki
poliitilisi jõude koondava
ühise seisukoha kujundamisega.
«Selles osas on kõik ühel
meelel, et mälestussammas
peab tulema selline, nagu ta
algselt oli ja paiknema samas kohas Vabaduse platsi
servas,» lausus linnapea.
Skulptor Amandus Adamsoni loodud Sakalamaa langenud sõjameeste mälestussammas avati Viljandis 19.
septembril 1926. aastal.
Sammas purustati 19. juunil
1941. aastal.
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Viljandi 3

Raamatukogu 3. saal ootab pisipõnne jutu- ja mängutundi
20. oktoobril ja 3. novembril
kell 11. Mudilased saavad

kokku 27. oktoobril kell 17.
Nii 1–3-aastased pisipõnnid
kui 4–5-aastased mudilased
saavad raamatukogus aega
veeta raamatute ja mängudega. Pisipõnni- ja mudilasetunnid toetavad igakülgselt laste
käelist ja intellektuaalset arengut. Grupiga on võimalik alati liituda. Väikeste sõprade
meisterdamisklubi kohtub
raamatukogus 3. novembril
kell 17.

Põnevad raamatud
27. oktoobril kell 12 esitletakse linnagaleriis Sirje Kiini venekeelset raamatut «Marie
Underi bibliograafia».
28. oktoobril on linnagaleriis
V klasside infootsimisvõistlus
«Raamatutes peitub tarkus».
Osalevad nii linna- kui maakoolide õpilased. Infootsimängus õpetatakse lastele ilmunud
teatmekirjanduse kasutamist.

28. oktoobril kell 16 esitleb
Heiki Raudla raamatukogu 2.
saali Ameerika teabepunktis
oma raamatut «Õpetaja Albert».
Suguvõsa uurijate kursus teemal «Revisjonikirjade ja muude allikate kasutamine suguvõsa uurimisel» kohtub huvilistega raamatukogu 4. saali galeriis 28. oktoobril kell 17.30.

Perekonnaloo otsinguil

26. oktoobril
algab aia- ja
haljastusjäätmete
tasuta äravedu
Selleks, et ettevõtmisega
saavutada hea tulemus,
on vajalik väga täpselt jälgida aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks etteantud nõudeid. Oksad tuleb
koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja
siduda kokku. 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 on piirkonniti eri
nädalapäevadel (vaata kaarti).
Näiteks esmaspäeviti võetakse
peale lehekotid piirkonnas, mis
jääb Põltsamaa maantee ja Uueveski tee ning Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast aia- ja haljastusjäätmeid koguma ühe korra ja kui
see on hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal
nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis
panna veole eelneval päeval: nii
ei jää see järgmise nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil
•E 26. oktoober ja 2. november
•T 27. oktoober ja 3. november
•K 28. oktoober ja 4. november
•N 29. oktoober ja 5. november
•R 30. oktoober ja 6. november
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule ei
sõida. 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 sel korral
maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumidelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.

Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Viljandi linnas,
saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle
anda. Viljandi jäätmejaam asub
aadressil Pärnu maantee 36
ning on avatud E–R kella 9–18,
L 9–15, telefon 434 9469.
Aia- ja haljastusjäätmeid võib
oma kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist 2. maini ja
15. septembrist 1. novembrini,
täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
 Täpsem info:
keskkonnaspetsialist
Inga Nõmmik,
telefon 435 4718,
e-posti aadress
inga.nommik@viljandi.ee.

Enamikku meist huvitab perekonnalugu. Perekond on üks
väheseid stabiilseid kooslusi
kiirelt teisenevas maailmas.
See on eestlasele oma identiteedi jaoks olulisem kui paljudele suurtele rahvastele.
Kursusel saab vastused küsimustele, kuidas alustada suguvõsa uurimist, milliseid materjale kasutada, millistele allikatele internetis tähelepanu pöörata ja kuidas neid kasutada.

Juhendab lektor Tiina Tafenau, kes on sündinud Viljandis
1962. aastal ja lõpetanud Eesti
Põllumajanduse Akadeemia veterinaaria teaduskonna. Tiina
on sugupuu-uurimisega tegelnud 28 aastat. Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha e-posti
aadressil koolitus@raamatukogu.viljandi.ee või raamatukogu
infotelefonil 433 8660 hiljemalt 23. oktoobriks.

Kirjanike tuur
Ka käesoleval sügisel leiab
aset traditsiooniline üle-eestiline kirjanike tuur «Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes».
Viljandi linnaraamatukogu galeriis kohtuvad lugejatega 4.
novembril kell 17.30 Wimberg, Birk Rohelend, Sulev Oll
ja Livia Viitol.

Kirjanikud räägivad eesti kirjanduse hetkeseisust ja tulevikust ning tutvustavad ja esitavad oma loomingut.
Kirjanike ringsõite korraldavad Eesti kirjanike liit,
Eesti rahvusraamatukogu ja
Eesti raamatukoguhoidjate
ühing.

Kultra sünnipäevapidu
«Oi aegu…»
1953. aastal avati Viljandi
kesklinnas maja, mis aastakümneid oli paljude jaoks kultrana tuntud. Sakala keskus
kutsub 6. novembril tähistama
sellesama maja 62. sünnipäeva noorusajale läbi huumori
tagasivaatava lõbusa peoga.
Õhtu lavastaja Margus Vaher
toob koos Seasaare Näitemängu Seltsi näitlejatega külaliste
ette meeldejäävad hetked ja
markantsemad isikud kultuurimaja värvikast ajaloost. Majas koos käivate harrastajate
etteastetest saavad külalised
teada, millise harrastustege-

vusega praegusel ajal majas
tegeldakse.
Õhtu varasematel tundidel
kõlab tantsumuusika ansamblilt Untsakad. Hilisematel öötundidel mängivad plaadimuusikat retromuusikalembesed Sakala keskuse diskorid.
Peoõhtul on publiku ees:
Seasaare Näitemängu Selts,
Meeskoor Sakala,
Paul ja Aza Rusanovi seltskonnatantsu kursuse õpilased,
FACE Tantsu- ja moekooli
õpilased,
Valli laululapsed,
Idamaa tantsude tantsijad.
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Kultuuri- ja spordisündmused
OKTOOBER
E 19

10.30
11.00
17.30
18.00
22.00

T 20

11.00
11.00
11.00
16.00
19.00

K 21

19.00
10.30
11.00
11.00
16.00
16.00
19.00
19.00
19.00

N 22

19.00
19.00
11.00
11.00

R 23

17.00
19.00
11.00

L 24

16.00
19.00
11.00
14.00
16.00
17.00
17.00
19.00

P 25

E 26
T 27

10.00
12.00
16.00
18.00
09.00
11.00
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00
19.00

K 28

10.30
11.00
16.00
17.30
18.00
19.00

N 29

19.00
11.00
11.00
13.00
19.00

R 30
L 31

19.00
19.00
16.00
17.00

17.00
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
Salvrätitehnika töötuba Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Svjata Vatra 10 aasta juubeli kontsert Tudengiklubi Wimka
«Sinine jänes, punane rebane, kollane…» Viljandi nukuteater
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Vilja Prometi maalinäituse «Koduõuest mereni...»
avamine Viljandi linnagalerii
«Ülevaataja» (Kuressaare linnateater) Sakala keskus
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Roukli» (Eesti, 2015) Sakala
keskus
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
Sügisandide päev Viljandi linnagalerii
Kooskokkamine: moosikool Viljandi avatud noortetuba
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi HC – Oskar Viljandi spordikeskus
Kinokolmapäev: «Roukli» (Eesti, 2015) Sakala
keskus
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno Pärimusmuusika ait
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Jazziklubi: TÜ VKA muusikud Kohvik Fellin
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
Näituse «Tümetamine» avamine Sakala keskus
«Amalia» Ugala Black Box
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
Lauatenniseturniir Viljandi avatud noortetuba
«Making of «Kapsapea»» Ugala Black box
Eesti võistkondlikud MV lauatennises Viljandi
spordikeskus
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Paide Linnameeskond Viljandi linnastaadion
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
«Illusionistid» Ugala Black Box
«Kaheksajalg» (Ugala) Sakala keskus
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno Pärimusmuusika ait
LTK karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Kinohommik: «Viplala» (Holland-Belgia-Luksemburg, 2014) Sakala keskus
«Kureke ja hernetont» Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Eakate konverents Sakala keskus
«Kõige suurem sõber» Viljandi nukuteater
Raamatuesitlus: Sirje Kiin «Marie Underi bibliograafia» Viljandi linnaraamatukogu
Eesti KV jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Nõmme
Kalju FC Viljandi linnastaadion
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia»: Lauri Õunapuu Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: Maigroup Kohvik Fellin
«Mees metsast»: Mart Müürisepp Pärimusmuusika ait
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: Eesti kunstiakadeemia tudengite uusanimatsioon (Eesti, 2015) Sakala keskus
Raamatuesitlus: Heiki Raudla «Õpetaja Albert»
Viljandi linnaraamatukogu
Suguvõsa uurimise kursus Viljandi linnaraamatukogu
Maffia rollimänguõhtu Viljandi avatud noortetuba
Kinokolmapäev: Eesti Kunstiakadeemia tudengite uusanimatsioon (Eesti, 2015) Sakala keskus
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
«Kes kukkus kaevu» – esietendus Viljandi nukuteater
Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Cipollino seiklused» (Ugala) Sakala keskus
«Muusikasündmus»: Duo Petite Vengeance Pärimusmuusika ait
«Mee hind» Ugala Black Box
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetuba
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Ugala Black Box

NOVEMBER
P 01

12.00
13.00

Perehommik Annikaga: külaline kunstnik Laineli Parrest Pärimusmuusika ait
Lauamänguklubi: «Maailma imed» Päikesekillu
perekeskus

E 02

18.00

T 03

11.00
17.30
19.00
19.00

K 04

11.00
17.30
19.00
19.00
19.00

N 05
R 06

L 07

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
13.00
14.00

P 08

17.00
12.00

E 09

13.00
18.00
19.00

T 10

18.00
19.00
19.00
19.00

K 11

19.00
11.00
18.00
18.00
19.00
19.00

N 12
R 13
L 14
P 15

19.00
13.00
19.00
11.00
19.00
19.00
11.00
17.00
13.00
17.00

E 16

18.00

Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm «Tulevikupärimused» plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna tudengid
Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Moest väljas» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Kirjaniketuur – Wimberg, Birk Rohelend, Sulev
Oll ja Livia Viitol Viljandi linnagalerii
«Mere märgid» Ugala Black Box
Kinokolmapäev: «Moest väljas» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio»: Iraani
dastgah
¯ Pärimusmuusika ait
«Äärelinna bluus» Ugala Black Box
«Meeste kodu» (Ugala) Sakala keskus
Kultra sünnipäev «Oi aegu…» Sakala keskus
«Making of «Kapsapea»» Ugala Black Box
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» Viljandi Grand
Hotel
«Amalia» Ugala Black Box
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik –
Nõmme Kalju FC Viljandi linnastaadion
«Kaheksajalg» (Ugala) Sakala keskus
Kinohommik: «Labürint» (Belgia-Holland, 2014)
Sakala keskus
Sportlik isadepäev Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno Pärimusmuusika ait
«Omakultuuriakadeemia»: Krista Andresson Pärimusmuusika ait
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno Pärimusmuusika ait
«Illusionistid» Ugala Black Box
Jaak Joala laulud: Koit Toome ja Jorma Puusaag
Sakala keskus
Jazziklubi: Elleri kooli eri Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Jüri» (Eesti, 2015) Sakala keskus
Eesti noorte MV jalgpallis Kunstmuruväljak
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Eesti MV käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Kinokolmapäev: «Jüri» (Eesti, 2015) Sakala keskus
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Päevane kontsertkohtumine: Marju ja Kaarel Kõivupuu Pärimusmuusika ait
«Eesriie avaneb» (Ugala) Sakala keskus
«Tipp ja täpp» (Lasteteater Reky) Sakala keskus
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
Sergei Maasini juubelikontsert Sakala keskus
Taluturg UKU keskus
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
Võimlemisvõistluse «Gümnafest 2015» LõunaEesti voor Viljandi spordikeskus
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja N kella
13–17, P kella 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
31. oktoobrini on avatud unustatud pallaslase Vergine Liiv-Hillepi
mälestusnäitus. Vergine Liiv-Hillep (1922–2015) on seni eesti kunstiajaloos tähelepanuta jäänud pallaslane, kelle jaoks Kondase keskuse näitus on esimene muuseuminäitus Eestis. Vergine Liiv-Hillep
sündis Pärnus, aga tema enda sõnutsi «harmooniline ja elurõõmus
lapse- ja nooruspõli kulges Viljandis». Samas lõpetas ta 1943. aastal Viljandi tütarlaste gümnaasiumi. Aastatel 1939–1941 õnnestus
tal õppida Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas.
8. novembrini on avatud Valgevene kunstniku Pavel Tatarnikau illustratsioonide näitus. Pavel Tatarnikau on nimekas Valgevene graafik ja illustraator, kes sündis 1971 Brestis kunstnike perekonnas.
1989. aastal lõpetas Tatarnikau vabariikliku kunstikolledži Minskis.
Järgnesid õpingud Valgevene riiklikus kunstiakadeemias, mille ta
lõpetas 1995. aastal graafika erialal. Alates 1997. aastast on ta Valgevene kunstnike liidu liige ning 2001. aastast Valgevene kujutava
kunsti akadeemia graafikakateedri dotsent. Raamatuillustratsioo-

nile pühendus Tatarnikau alates 1989. aastast. Algas ka kunstniku
koostöö lastekirjanik Uladzimir Jagoudzikiga, kelle raamatutele
«Printsess maa-aluses kuningriigis» ja «Jutustus möödunud aegadest» tehtud illustratsioonid on pälvinud rahvusvahelist tunnustust.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
20. oktoobril avatakse Vilja Prometi maalinäitus. «Meri võlub mind
oma värvide ja muutuva iseloomu poolest. See näitus valmis pealkirjaga «Koduõuest mereni», mis iseloomustab ka minu teed lapsepõlve kodukohast praeguse merearmastuseni. Motiivideks on kodukandi kaunid kohad, Saaremaa, Hiiumaa ja Vormsi rannad, samuti lõputud veteväljad Atlandil.»
Sakala Keskus, Tallinna tänav 5
22. oktoobril avatakse näitus «Tümetamine». See on Tartu ülikooli maalikunsti eriala seganäitus, kus on väljas tööd kas äsja või juba paar aastat varem nii bakalaureuse kui magistri tasemel lõpetanutelt. Sõna TÜME (Tartu ülikooli maalikunsti eriala) iseloomustab noori, kes saanud just ülikoolis kunstituule tiibadesse.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Oktoobri lõpuni saab trepihallis vaadata Eesti lastekirjanduse keskuse näitust «Kuidas õppida vaatama?». Näitus on koostatud Edgar
Valterile pühendatud fotovõistluse töödest. Edgar Valter oli suur
loodusesõber, kes leidis paljud oma raamatutegelased just loodusest inspiratsiooni saades. Eesti lastekirjanduse keskus korraldas
2014. aasta sügisel fotovõistluse, kuhu oodati fotosid ja lugusid loodustegelastest. Näitusel on eksponeeritud konkursile saabunud
tööd.
Viljandi linnaraamatukogu trepihallis on 31. oktoobrist 26. novembrini Vello Taimre fotonäitus «Kreeka mosaiik». Muljeid ja meeleolusid autori kuuest rännakust koos abikaasaga Kreeka erinevates paikades: Peloponnesose poolsaarel, suurejoonelise maastikuga Zagoria mägede külades, Meteora kõrguvates kaljukloostrites, Piliose
poolsaare kalurikülades, Küklaadide saarestiku Santorini, Mykonose, ja Naxose saartel, roheliseks saareks nimetatud Korful ja paljudes teistes kaunites paikades.
Oktoobri lõpuni on II korruse saalis avatud köitekunstinäitus
«Scripta Manent V: «Nimed, sõnad, nõiamärgid» 4x(4+4)x4 = noor
eesti luule». Näitusel on eksponeeritud 115 köitekunstniku looming
19 riigist. Võib näha luuleridu raamivaid traditsioonilistes köitetehnikates kunstiteoseid, aga ka julgeid uuenduslikke lahendusi, mis
tekitavad põnevaid assotsiatsioone nüüdisaja eluga.
Oktoobri lõpuni saab II korruse saalis tutvuda ka näitusega «Hoidiseid loetakse sügisel». Näitus on koostatud hoidistamisraamatutest,
hoidistest ja hoidistamiseks vajaminevast atribuutikast.
Linnaraamatukogu III korruse saalis on 6. novembrini avatud näitus «See on ohtlik». Tööinspektsioon kutsus kõiki lasteaialapsi joonistama pilte ohtudest, mida nad tunnevad, teavad ja muidugi eelkõige nippidest, kuidas neist keerulistest olukordadest ohutult välja tulla.

Viljandi kunstikool kutsub
 KRISTJAN MÄNDMAA,
Viljandi kunstikooli direktor

Viljandi kunstikool on nüüd
uues kodus – Posti tänav 11
kaunis ajaloolises puithoones.
Kesklinna kolimise tõttu on
kunstikool muutunud kõigile
linnaelanikele varasemast palju kättesaadavamaks. Veel
praegugi on õpilastel võimalik
meiega liituda. Avaldusi võetakse vastu iga päev kella
10–18 ning kodulehel saab
avaldusi esitada lausa ööpäev
läbi.
Koolivaheajal on keraamikaring V–XII klassi õpilastele
20.–23. oktoobrini kella 13–
15.30. Juhendajaks õpetaja
Kersti Õun. Vajalik on registreerimine aadressil info@
viljandikunstikool.ee
Kõrvuti koolilastele mõeldud
põhiõppega leiavad kunstikoolis pidevalt aset mitmesugused kursused ka vanematele kunstihuvilistele. Täiskasvanute vabaateljee on üldine
kunstikursus, kus õpetatakse
maalimist, joonistamist ja
kompositsiooni. Valida on võimalik kahe grupi vahel. Esmaspäeviti juhendab rühma
õpetaja Tatjana Anniko, kolmapäeviti õpetaja Lemmi
Paul. Mõlemal päeval algab

kursus kell 18.45. Täiskasvanute vabaateljee kuutasu on
19 eurot.
Avatud keraamikaateljee on
mõeldud igaühele, kes soovib
keraamikavallas kätt proovida
või juba valmismõeldud ideid
ellu viia. Kunstikooli õpetaja
Kersti Õuna juhendamisel
saab keraamilise eseme valmis
voolida, glasuurida ja põletada. Keraamikaateljee on kõigile huvilistele avatud teisipäeviti kella 19–20.30. Ühe korra
pilet maksab 5 eurot, millele
lisandub materjalikulu.
Avatud joonistusateljee annab võimaluse harjutada inimese joonistamist. Õpetaja
Reet Talimaa juhendamisel tehakse modellidest kiireid visandeid, krokiisid ning vahel
ka pikemaajalisi töid. Avatud
joonistusateljeesse saab tulla
neljapäeviti kella 17.15–
18.30. Ühe korra pääsme eest
tuleb välja käia 5 eurot ning
lisaks tasu materjali eest.
Kirjakunsti algkursus läheb
lahti 28. oktoobril ja toimub
seitsmel kolmapäeval kell 18.
Juhendajaks on Viljandi linnakunstnik ja hinnatud kalligraaf Malle London. Kursuse
tasu 35 eurot sisaldab ka enamikku vajaminevatest töövahenditest.

