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Möödunud reedeks olid AS-i Pärlin töömehed jõudnud trepiastmete paigaldamisega poole peale. Septembri lõpuks on vana trepi sees haigutavad augud kaetud Siberi lehisest valmistatud laudadega, mis toetuvad uutele konstruktsioonidele.

Kaasav eelarve
ootab ettepanekuid
Viljandi Linnavalitsus
ootab septembri lõpuni
ettepanekuid, kuidas kasutada tuleval aastal
30 000 eurot, kaasava
eelarve rakendamiseks
ettenähtud raha.
Sarnaselt möödunud aastaga on
ettepanekute esitamine ja hilisem hääletus volis.ee keskkonnas, aga ka isikut tõendava dokumendi alusel Viljandi raekojas. Idee esitamiseks ei pea olema Viljandi linna kodanik, küll
aga saavad ideede poolt hääletada üksnes siia sisse kirjutatud
inimesed.
Linnapea Ando Kivibergi sõnul
on oodatud kõik ideed, ka need,
mis tunduvad esmapilgul väiksed. Arvestada tuleb, et idee
teostamine mahuks 30 000 euro piiridesse ning vastaks kaasava eelarve reeglitele.

«Kaasav eelarve on Viljandile
tähtis mitmel põhjusel. Esiteks
seetõttu, et sellise eelarve protsess annab inimestele võimaluse oma linna arendamises vahetult kaasa rääkida ja konkreetseid ettepanekuid teha. See aitab kindlasti ka meie inimestel
paremini mõista, kuidas linna
majandatakse ja kuidas seda
veel paremini teha,» rääkis Kiviberg. Ta lisas, et isegi need
ideed, mis hääletusel esimest
või teist kohta ei saavuta, annavad linnavalitsusele ja volikogule aimu sellest, mis on linlastele tähtis.
Eestis võttis kaasava eelarve
menetluse esimesena kasutusele Tartu, kellele tänavune ettepanekute kogumine ja hääletuse korraldamine on juba kolmas
kord.
Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul on kaasava eelarve-

ga seoses küsitud temalt ka siinse kogemuse kohta. «Peamine
motivaator on kaasava eelarve
kaudu kodanikega rohkem
koostööd teha. See on otsene
võimalus saada rohujuure tasandilt koostööettepanekuid ja
ideid. Vahel nähakse aga takistusena võimalust, et protsess ei
õnnestu, nagu oli kavandatud.
Sama juhtus tegelikult algul ka
meil. Riskikohti on, aga minu
meelest ei tohiks oht eksida saada takistuseks. Uueveski trepp
saab nüüd valmis, mis näitab seda, et hea tahtmise juures on
iga probleem lahendatav,» arvas
linnapea.
Tema sõnul on Viljandi kaasava eelarve korralduse kohta kiidusõnu jaganud ka eemalseisjad. «Suhtlesin mõni aeg tagasi
Eestis e-valitsemise ja avatud
valitsemise küsimustega tegeleva E-riigi Akadeemia esindaja-

Viljandi kaasav eelarve
• Idee saab esitada aadressil volis.ee või paberkandjal
Viljandi raekojas 30. septembrini käesoleval aastal.
• Idee teostamise maksumus võib olla kuni 30 000
eurot.
•Lõpphääletusele pääseb kümme ideed.
• 26. oktoobrist 15. novembrini kestval hääletusel saavad osaleda Viljandi linna kodanikud.
•Edukas idee peab koguma vähemalt 200 poolthäält.
• Kaasava eelarve menetlemise kord on täies mahus
kättesaadav internetis aadressil viljandi.ee/kaasav.
tega, kes tõid Viljandi kaasava
eelarve juures positiivsena välja
reegli, et edukas idee peab saama vähemalt 200 poolthäält.
See võimaldab ära hoida olukorra, kus võitjaks võib osutuda

idee, millel laiemat kandepinda
tegelikult ei ole. Selline nõue tekitab idee esitajal motivatsiooni
oma ettepanekut propageerida
ja inimesi selle poolt hääletama
kutsuda.»

Sel neljapäeval avatakse
Mängupesa lasteaias uus
rühmaruum, mis loob linnas juurde 20 sõime- ja 6
lasteaiakohta. Lasteaiajärjekordi linnas enam seejärel
ei ole.
Praegu on Viljandi linnas
160 sõimekohta 1,5–3-aastastele lastele, mis on kõik
täidetud. Sõimekohta ootab
järjekorras umbkaudu kümme last. Alates 1. oktoobrist
on kuues Viljandi lasteaias
ruumi 1015 lapsele, nende
hulgas 180 sõimeealisele, 36
erivajadustega lapsele ning
799 aiaealisele lapsele.
Linnavalitsuse alus- ja täiskasvanuhariduse spetsialisti
Maie Joala sõnul on lasteaiajärjekorras olijate arv
muutuv suurus. «Pakume
lastele kohta alates 1,5-aastaseks saamisest, seega lisandub iga kuu soovijaid.
Samas on ka järjekorras koha soovimise edasilükkamisi, sest kõik pisikesed ei harju kohe lasteaiaga ja samas
on ka osal vanematel võimalus oma lapsega veel kodus
olla,» selgitas Joala.
Uute ruumide kasutuselevõtmisega kasvab Männimäel asuv Mängupesa lasteaed linna suurimaks. Lasteaia direktori Maiki Vanahansu sõnul kasvavad kaks olemasolevat rühma ning lisandub üks sõimerühm. «Lisaks
lastele saame juurde ka kaks
õpetajat ja ühe õpetaja abi.
Kokku on meil nüüd 24 õpetajat ja 12 õpetaja abi, peale nende liikumis- ja muusikaõpetajad,» rääkis Vanahans.

Sotsiaalamet
ootab
koolitoetuse
taotlusi
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab septembrikuu jooksul sel aastal toimetulekutoetust taotlenud ja
saanud peredelt soovi korral
avaldusi üldharidus- ja kutsekoolides õppivate laste
koolitoetuse saamiseks.
Avalduse blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ja inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri
plats 5 ja 5a ning Linnu tänav 2.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti
telefonidel
435 4761, 435 4759 või
528 3723.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Mil moel saab Viljandi linn kaasa aidata Euroopat vaevava põgenikekriisi
lahendamisele?
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.

Eelkool alustab
Lastele, kes ei osale koolieelsete lasteasutuste tegevustes,
on loodud võimalus käia eelkoolis.
1. oktoobril alustab Viljandi
Jakobsoni koolis tööd eelkoolirühm 2016. aastal kooli minevatele kodustele lastele.
Kogunemine on 1. oktoobril

kell 13 Viljandi Jakobsoni
koolis ruumis number 169.
Lapsi koos vanematega ootab
õpetaja Aune Hanschmidt, et
kokku leppida eelkoolirühma
edasist töökorraldust. Registreerimine ja täpsem info telefonil 510 5636, Kaie Lõhmus,
Jakobsoni kooli õppejuhataja.

Kutse rahvusvahelisele
eakate päevale
29. septembril kella 11–15 tähistatakse Viljandi linnastaadionil rahvusvahelist eakate
päeva. Tervitussõnavõttudega esinevad Viljandi maavanem Erich Palm ja Viljandi
linnapea Ando Kiviberg, samuti eakate ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Kavas on tantsurühma
«Tantsulust» ja flamenkotant-

sijate etteasted. Võimlemistreener Reet Pool tutvustab
kasulikke ja vajalikke võimlemisharjutusi ning tervislikku
kepikõndi, mängitakse lihtsaid sportlikke mänge ja õpetatakse flamenkosamme. Üritusel osalemine on tasuta,
kuid vajalik on eelregistreerimine 23. septembriks telefonil 5156 322.

Infoks korteriühistutele
Seoses 1. juunist 2015 muutunud toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele
kuuluvate eluruumi alaliste
kulude loetelu muutusega palub Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet korteriühistutel üle

vaadata kommunaalarvetel
välja toodud kuluartiklid.
 Vaata lähemalt
www.viljandi.ee/
sotsiaal/info

Üliõpilaste sotsiaalne toetus
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõtmist majanduslikult raskes olukorras
olevatelt üliõpilastelt, kelle
registrijärgne elukoht on Viljandi linn ning kelle pere netosissetulek ühe pereliikme

kohta kuus on väiksem kui
292,50 eurot (75 protsenti
kehtivast miinimumpalgast).
 Täpsem info linna kodulehel www.viljandi.ee või
telefonil 435 4759 ja
435 4761.

FOTO: ELMO RIIG


JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna fraktsiooni esimees

Tõsiasi on see, et kui tahes palju võib soovida, ei voola põgenikekriis Eestist niisama mööda.
Ei tasu luua illusiooni sellest, et
öeldes «meie ei taha», kaoks
käesolev probleem. Seega peame praeguses seisus arvestama
sellega, et Eestisse tuleb vähemalt 523 inimest, kes vajavad
kas lühikest või pikka aega uut
keskkonda, kus elada.
Arvestades Eesti väiksust ja seni kuuldud põhimõtet, mis näeb
ette sõjapõgenike hajutamist, on
loogiline, et osa neist satub Viljandimaale. Maakonna keskuses
suudaksime neid kõige efektiivsemalt ülejäänud ühiskonnaga
sulandada, mistõttu peab Viljandi olema valmis osa põgenikke
vastu võtma. Seega saab linn
toeks olla sellega, et aitab riigil
abivajajaid meie ühiskonda integreerida.
Kas neid tuleb kümme või rohkem, sõltub meie valmisolekust.
Viljandil oleks mõistlik kõigepealt analüüsida praegust võimekust põgenikke vastu võtta
ning kaardistada võimalikud vajakajäämised. Sobiva kinnisvara leidmine pole kõige suurem
küsimus. Tähtsam on, milline
on meie tugisüsteemide valmisolek. Sellealast analüüsi pole
mina veel näinud.
Seega mõelgem, milline on
meie reaalne võimekus. Öelda
ennetavalt, et meil pole ruumi,
ei ole konstruktiivne viis teemale läheneda. Puudujääke saab
kaotada ja seeläbi võimekust
tõsta, kuid seda vaid siis, kui
teame probleeme.

Meeldetuletus kinnistuomanikele
Viljandi Linnavalitsus tuletab
meelde, et kinnistuomanikud on kohustatud tegema
heakorratöid sõidutee ja
kinnistu vahel oleval kõnniteel ning eemaldama puuoksad, mis ulatuvad madala-

male kui 2,5 meetrit maapinnast, samuti korraldama põõsaste ja puude okste kärpimist, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid ning takistavad jalakäijate või sõidukite
liiklust.

Uued linnakodanikud
Nora Latina
Viktoria Latina
Hugo Härmaste
Kaspar Rebane
Marta Jaadla
Eliise Ojakäär
Laura-Ly Kurson
Eliise Kaljula
Johanna Sepp
Ramon Karu
Loviise Ant
Oskar Kuusik
Lysandra Laanemäe
Kennet Labi
Riine Luik
Morten Lillemaa
Diora Kähr
Romer Lumiste
Reimo Rei
Mairon Mourice Mathias
Karl Roosna

Marcel Mikiver
Lenne-Liise Plaum
Meribel Kangro
Sebastian Poolakese
Andreas Porila
Braian Purju
Gretely Reichenbach
Devin Pihlak
Mirtel Pendis
Roven Rooallik
Johann Lucas Siimer
Hanna Snegirjov
Lukas Soome
Raul Villand
Delisa Joanna Saar
Virve Liirika Saar
Kert Toom
Aron Jerlakas
Kristjan Pirn
Ralf Võsu

FOTO: ELMO RIIG

FOTO: ERAKOGU


JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Teoreetiliselt on see väga lihtne,
aga praktikas keeruline. Teada
on, et pagulasi on vähemalt
kaht tüüpi: majandus- ja sõjapagulased. Valitsuse ja meie seisukoht on, et majanduspõgenikke
me ei peaks aitama ega vastu
võtma. Sõjapõgenikke tuleb aidata, aga ka siis peab meeles pidama, et probleemi on palju
lihtsam lahendada põgeniku kodumaale võimalikult lähedal.
Selline abi oleks ka odavam. Tuleb survestada Eesti valitsust, et
tema omakorda survestaks Euroopa Liitu lahendama olukorda riikides, kus pole turvaline
elada.
Kahjuks peame tunnistama,
et Viljandi linna rahalised võimalused pagulaste ülalpidamiseks on väga väiksed. Ja oleme
ausad: kui võtame paar pagulast vastu, ei lahenda see probleemi, sest maailmas on üle 50
miljoni sõjapagulase, see on ju
50 Eestit. Oleme nõus Tauno
Tuula mõttega Sakala veergudelt: «Põgenikke tuleb aidata,
kuid mitte rohkem kui oma linnakodanikke, kes on hädas.
See tähendab, et kui põgenikest saavad linna elanikud, on
nad meie sotsiaalametile tavalised linlased, keda on vaja aidata, kui nende toimetulek on
alla linnas kehtestatud piiri.
Nende toimetulekut peab hindama täpselt samade mõõdupuudega, kui seni on mõõdetud linna elanike toimetulekut». Leiame, et riik peab neile tagama kvaliteetse ja metoodiliselt pädeva keele ja kultuuri õpetamise.
Tähtis on ka (kohaliku) meedia kujundatud õhkkond. See
peab olema asjalik ja kogukonda liitev. Pagulaste lõimimise
protsessi tuleb aktiivselt kaasata kohalikke ettevõtjaid, kellel
on võimalik pakkuda abivajajatele tööd.


TIIT JÜRMANN,
Reformierakonna fraktsiooni
esimees

Inimlikult ei saa mööda vaadata sõjale jalgu jäänud inimeste
kannatustest, neid tuleb aidata
ja tagada neile elu rahu tingimustes. Aga kui palju neid on?
Põgenike tulv on massiline ja
nende liikumistrajektoor ei peegelda alati rahu otsinguid, vaid
viitab ka elustiili otsinguile. Vastuolulised infokillud on vastuolu
tekitanud Eestis ja ka Viljandis,
kogukond on jagunenud kaheks – ühed on valmis võõraid
vastu võtma ja teised mitte. Jah,
küsimusi on rohkem kui vastuseid ja vastuseid peame ikkagi
ühiselt otsima ja leidma.
Üks on kindel – ilma keskvalitsuseta pole kohalikel omavalitsustel ei inim- ega rahalist võimekust põgenikega toime tulla.
Selleks on vaja ressurssi, enim
ehk rahalist, et tagada esmavajaduste rahuldamine. Võib-olla
on võimekust suurtootjatel, kes
plaanivad laieneda ja vajavad
töökäsi, aga ka nemad ei lahenda probleemi tervikuna. Alustada ehk polegi raske, kuid mis
saab hiljem? Kuidas korraldada
keeleõpet, kuidas laste kooliõpet, kuidas suudab võõras kultuur muutuda (loe: muteeruda)
meie kultuuriks? Viimases ma
kahtlen siiralt. Kui keskvalitsus
eraldab ressursi, on majandusküsimused lihtsamalt lahendatavad kui kultuuriküsimused. Ja
see teeb tõsisemat muret. Võib
olla, et lahendus ei peitugi Euroopa, Eesti ega Viljandi võimekuses, vaid hoopiski Süürias endas? Endises Jugoslaavias eskaleerunud koledused peatas viimaks ju ikkagi väline sekkumine, muidu oleks asi lõppenud
tõenäoliselt viimse jugoslaavlase surmaga.
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HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna fraktsiooni
esimees

Eestis puudub kogu ühiskonda
kaasav diskussioon paljudel inimestele olulistel teemadel. Pagulased, sõjapõgenikud, need
uued inimesed Euroopas ja Eestis saavad ning peavad tulema
seaduste alusel, paraku ilmselt
Euroopa Liidu seaduste alusel.
«Näitan ust» retoorika on taunitav inimeste hindamisel, samavõrd ohtlik ja lubamatu on see
arutelude, ka kriitiliste arvamusavalduste taunimisel, sildistamisel ja keelamisel.
Teavitamise, analüüsimise ja
kaasamise seis selles kõiki meie
väikeses riigis elavaid inimesi
puudutavas küsimuses on Viljandis hullemgi. Rahvaesindajad, volikogu liikmed pole seni
saanud vähimatki informatsiooni. Sellena ei saa ju võtta «ühte
häält ehk iseennast esindava»
linnavalitsuse liikme kirjutist
ajalehes Sakala. Kuigi see on
enam kui mitte midagi. Aga linnavolikogu ja riigis parlament ei
saa ega tohi olla vaid hääletu
heakskiitja. Arutelud peavad
neis riigile, rahvale ja rahvusele
tähtsates küsimustes käima rahva valitud esindustes inimesi
kaasates ja arvestades.
Viljandiski peame üle vaatama
kogu oma sotsiaalsüsteemi, hariduse, keeleõppe ja elamumajanduse uutest vajadustest tulenevana. Kõiki abivajajaid tuleb
aidata. Nii Viljandis kui riigis on
tähtsaim see, et meie oma inimesed saaksid pagulastega samaväärset hoolt, mõistmist ja
tuge. Me ei märka ligimest, ka
võimu poolel. Uute munitsipaaleluruumide vajadust on Keskerakond korduvalt tõstatanud ja
suutnud suuremates linnades
neid ka rajada.
Euroopa Liidu välispiir peab
pidama. Aiad ei ole lahendus.

Teated detailplaneeringute algatamisest
Viljandi Linnavolikogu 27.
augusti 2015. aasta otsusega number 193 algatati
Viljandis Männimäel Huntaugu piirkonnas vaba aja
pargi detailplaneering.
Detailplaneeringu ala hõlmab
krunti lähiaadressiga Lossi (katastritunnus 89714:002:0007),
krunti lähiaadressiga Toome tänav
27
(katastritunnus
89714:002:0710), krunti lähiaadressiga Viljandi järv (katastritunnus 89721:001:0001),
krunti lähiaadressiga Huntaugu
4 (katastritunnus 89701:
001:0143), krunti lähiaadressiga Huntaugu tänav (katastritun-

nus 89701:001: 0151), krunti
lähiaadressiga Hiie puiestee 7
(katastritunnus 89701:001:
0155) ja vaba aja pargi maa-alaga külgnevat Riia maantee poole jäävat reformimata riigimaad,
kus asuvad juurdepääsuteed ja
parkimine. Planeeritava ala suurus on umbes 15,6 hektarit.
Detailplaneering on kooskõlas
Viljandi linna üldplaneeringuga,
mille kohaselt maa-ala kasutamise juhtfunktsioon on haljasalade maa.
Detailplaneeringu ala paikneb
Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal Natura 2000 võrgustiku
alal, Viljandi maastikukaitsealal
ja linna rohekoridoris. Selles

paikneb ka ümber Viljandi järve
kulgeva matkaraja lõik.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on Männimäele Huntaugu piirkonda rajada kunstlumesüsteemiga talvepark, kus on
rajad, tõstukid, kohvik-teeninduspaviljon, parkla, vajalikud
tehnovõrgud ja rajatised. Alasse jääb ka linna üldplaneeringuga määratud Huntaugu supelranna maa ja supluskoht ning
MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas kasutusse antud kettagolfi
ala.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju
hindamise eelhinnangust.

Viljandi Linnavalitsuse
24. augusti 2015. aasta
korraldusega number
607 algatati krundi Lille
tänav 9 (pindala 1084 m2,
katastriüksuse tunnus
89717:001:0009, katastriüksuse sihtotstarve tootmismaa) detailplaneering.
Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse §126
sätestatud ülesanded.
Krundi ehitusõigusega määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ja nõuded
autoremonditöökoja ehitamiseks.
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Sõprussuhted on
inimestes kinni

KRISTA KULL
linnavalitsuse avalike suhete ja
turismiameti juhataja

Augusti lõpul külastas linnavalitsuse delegatsioon
Viljandi sõpruslinna Ternopilit Ukrainas.
Nii nagu külas olles ikka, räägiti sellest, mis tehtud, mis teoksil, näidati ja pakuti kohalikku
toitu ja kultuuri ning oli võimalus tutvuda suurlinna igapäevaeluga.
Pidupäevale kohaste kohtumiste kõrval sõlmis Ternopili
linnapea Sergei Nadal linnapäevade ajal sõpruslepingu kahe omavalitsusega Poolas ja
Leedus. Lisaks eelpool mainitud
riikidele on Ternopilil sõprussuhted veel ameeriklaste ja bulgaarlastega.
Eestlaste visiit Ternopilisse
kulmineerus ansambli Svjata
Vatra ülesastumisega linnapäevade ajal õhtusel järveäärsel

kontserdil. Ukraina publik oli
kirglikult kaasaelav ja paljusid
laule lauldi koos. Külg külje kõrval kohalikega seistes oli tunda
sealse rahva ühtehoidmist.
Mitmel kohtumisel linnajuhtidega ja eravestlustes räägiti sellest, kuidas Viljandi saab aidata
neid lapsi, kes on kaotanud vanema või kannatavad muul
moel sõjategevuse tõttu kodumaal. Linna, vabatahtlike ja teiste organisatsioonide koostöös
saab Ukraina lastele pakkuda
võimalust olla mõnda aega hoopis teises elukeskkonnas, õppida
midagi uut ja mitmesuguste tegevuste kaudu avardada oma
silmaringi ning näha seda, mida
maailmal on head pakkuda.
Kindlasti jätkub kahe linna vahel kultuurivahetus ja tore jalgpallivõistluste traditsioon.
Sõprussuhted Ternopiliga said
alguse 2004. aasta juulis, kui
toonase Viljandi linnavolikogu
esimehe Arnold Kimberi eestvedamisel ja Ukraina huvil külas-

tas Viljandimaa 30-liikmeline
delegatsioon Ternopilit. Viljandimaa delegatsiooni kuulusid
omavalitsuste juhid ja ettevõtjad. Visiidi käigus tutvuti Ukraina ja Ternopiliga ning kohtuti
linnajuhtide ja ettevõtjatega.
Ukrainas allkirjastasid tolleaegsed linnapead Malle Vahtra ja
Bogdan Levkiv koostöö ja partnerlussuhete protokolli.
2005. aasta aprillis külastas
Viljandit Ternopili eri valdkondade ametnike delegatsioon
ning siis tutvustasid viljandlased
oma tublisid ettevõtjaid ja linna
edumeelseid arendusprojekte,
nagu näiteks reoveepuhastusjaam ja gaasikatlamaja.
Kahe linna vahelistele headele
suhetele on palju kaasa aidanud
ja hoogu juurde andnud Viljandis elav Ukraina päritolu muusik Ruslan Trochynskyi. Kui vahepeal ukrainapoolne kirjavahetus soiku kippus jääma, oli just
Ruslan see, kes viljandlaste õhutusel ukrainakeelseid kirju ja te-

lefonikõnesid sõprade poole lähetas.
Koju jõudes tõdeti, et paberil
kirja pandud ametlikud plaanid
ja protokollilised otsused, millistel aladel koostööd edendada,
toimivad siiski tihti omasoodu.
Hea suhte alus on kahepoolne
soov midagi koos teha ja kogeda, inimlikud väärtused ja ühisosa, mida jagada. Kui mängitakse jalgpalli, tegeldakse muusika
või teiste kaunite kunstidega,
pole olulised pikad vahemaad ja
kultuuridevahelised erinevused.
Esimest korda on Lääne-Ukrainas asuvat Ternopili linna kirjalikult mainitud 1540. aastal.
Praegu elab selles Sereti jõe äärses linnas umbes 217 000 inimest, kes valmistavad kunstnahka, suhkrupeedikombaine ja
elektriseadmeid, sealhulgas valgusteid. Linnas paikneb hulk
põllumajandussaadusi töötlevaid tehaseid, nende hulgas
seitse piiritusevabrikut ning mõned õlletehased.

Tipptasemel õppurid said stipendiumi

JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV
linnavalitsuse avalike suhete
spetsialist

Reedel, 28. augustil olid raekotta oodatud need Viljandist pärit
üliõpilased, kes tänu suurepärastele tulemustele õppetöös on
pälvinud oma kodulinnalt õpingute toetamiseks stipendiumi.
Viljandi Linnavalitsus annab
igal sügisel välja kümme nimelist kõrghariduse aastastipendiumi, mis on mõeldud Viljandist
pärit tublide üliõpilaste toetamiseks. Tänavu anti välja seitse stipendiumi eri valdkondadega tegelevatele ülikoolide õppuritele.
Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti peaspetsialist Katrin
Mändmaa ütles, et kõrghariduse aastastipendiume on välja
antud juba 1995. aastast ning
selle aja jooksul on stipendiumi
saanud üle 150 Viljandist pärit
noore.

Mändmaa sõnul on peamine
stipendiumi kandidaatidele
seatav tingimus õppeedukus
ning alla keskmise hinde «neli»
õppijatel ei tasu taotluse esitamist ette võttagi. «Väga hea
meel on, et kandideerib palju
tugevaid õppureid, paljudele
stipendiumidele on arvestatav
konkurents. Kui õpitulemused
on võrdsed, võrdleb komisjon
ka teisi aspekte nagu kooli
kaaskiri ja taotleja muud tegevused,» selgitas Mändmaa. Tema sõnul on kõige suurem konkurents Johan Laidoneri nimelisele stipendiumile, mis ei ole
seotud kindla erialaga. Samas
Roman Toi nimelist stipendiumi magistriõppes muusikaerialadel õppijaile on Mändmaa
sõnul välja antud vaid korra
ning ka Friedrich Kuhlbarsi stipendium hariduse õppevaldkonna üliõpilasele võiks olla
populaarsem.
Viljandi linna kõrghariduse

aastastipendiume antakse välja
kord aastas enne õppeaasta algust ning stipendiumi suurus on
1000 eurot, mis makstakse välja võrdsete osadena kümne kuu
jooksul.

2015. aasta nimeliste
kõrghariduse
aastastipendiumide
laureaadid
Carl Robert Jakobsoni nimeline
stipendium – Triin Edula, Eesti
maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
veterinaarmeditsiini õppekava
II kursuse üliõpilane.
Johann Köleri nimeline stipendium – Anna-Maria Kaseoja,
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö õppekava III kursuse üliõpilane.
Johan Laidoneri nimeline stipendium – Heleene Tambet,
The University of New Mexico

geograafia ja statistika õppekava IV kursuse üliõpilane.
Jaan Lattiku nimeline stipendium – Andra Kütt, Tallinna ülikooli lingvistika õppekava doktoriõppe üliõpilane.
August Maramaa nimeline stipendium – Merit Müür, Tartu
ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geenitehnoloogia
eriala II kursuse üliõpilane.
Karl Papello nimeline stipendium – Priidik Vilumaa, Tallinna tehnikaülikooli ehitusteaduskonna logistika õppekava II kursuse üliõpilane.
Jaan Tõnissoni nimeline stipendium – Triin Puusaar, Tallinna tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse ja riigiteaduse õppekava III kursuse
üliõpilane.
Dr Mats Nõgese, Friedrich
Kuhlbarsi ja Roman Toi nimelistele stipendiumidele tänavu tingimustele vastavaid avaldusi ei
laekunud.

FOTO: KAJA OJA

Stipendiaadid käisid raekojas linnapea Ando Kivibergi vastuvõtul. Pildil on (vasakult) Andra Kütt, Priidik Vilumaa, Anna-Maria Kaseoja, Ando Kiviberg, Merit Müür ja Triin Edula. Pildilt puuduvad Heleene Tambet ja Triin Puusaar.
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Linnaraamatukogu
tegemised
Raamatukogu ootab sel
sügisel lapsi meisterdama, mälumängu mängima ja ette lugema. Täiskasvanuid ootab pooltund raamatutega ning
Täiskasvanud õppija nädal.
Taas alustab raamatukogus tegevust meisterdamisklubi, kuhu oodatakse lapsi kaks korda
kuus. Klubi on pika traditsiooniga ja igal algaval õppeaastal
ootame uusi liikmeid.
Oktoobris alustab kolmandat
hooaega viktoriinisari «Kultuurikonksuke» – ootame osalema
II–IV klassi õpilasi. Kutsume
lugema lasteajakirju Täheke,
Minu Maailm ja Hea Laps. Igal
kuul esitatakse viktoriinis osalejatele ajakirjade sisu kohta
küsimused, millele nad vastused otsivad. Sari on kahes voorus: oktoobrist detsembrini ja
jaanuarist aprillini. Tublimad
kutsutakse tänuüritusele detsembris ja lõpuüritusele maikuus. Kõik viktoriini lahendajad saavad võimaluse kohtuda
loomeinimestega.
8. oktoobril alustab Viljandi
linnaraamatukogus uut hooaega ürituste sari «Pooltund
raamatutega». Hooaja esimesel kohtumisel tutvustatakse
ja räägitakse Põhjamaade krimikirjandusest.
5.–9. oktoobril on koolidele
(II–VI klass) keelenädal koostöös Viljandi Lions klubi Fel-

lini ja Europe Directiga. Keelenädal kulmineerub 10. oktoobril kell 11 Viljandi linnaraamatukogus perepäevaga.
9.–16. oktoobril leiab aset
18. Täiskasvanud Õppija nädal. Avaüritusel Tallinnas kuulutatakse välja aasta õppija,
koolitaja, koolitussõbralikem
asutus ja omavalitsus. Esmakordselt kuulutatakse välja
aasta õpitegu. 21. septembril
avaldatakse õppijate lood aadressil www.andras.ee ja algab
rahva lemmiku hääletus. Nädala jooksul on mitmesuguseid üritusi ja koolitusi Viljandi linnas ja maakonnas. Täpsemat infot saab Viljandi linnaraamatukogu kodulehelt.
Viljandimaa Täiskasvanud Õppija nädala tänuüritus on 7.
oktoobril Viljandi muusikakoolis, kus kuulutatakse välja
maakonna parimad eri kategooriates.
14. oktoobril on ettelugemise päev, kus selgitatakse välja Viljandimaa parim ettelugeja 2015. Oodatud on IV
klasside tublid lugejad. Parim
ettelugeja esindab Viljandimaad Tallinnas Eesti lastekirjanduse keskuses vabariiklikul võistulugemisel 17. oktoobril.
19.–23. oktoobril saab osaleda koolivaheaja tegemistes –
igal koolivaheaja päeval ootab
raamatukogu lapsi käelise tegevuse ja meisterdamistundidesse.

Sakala keskus
alustas uut hooaega

HELI ANNI
Sakala keskuse kultuuritöö
projektijuht

Tänavu on Sakala keskusel tulemas põnev aasta,
sest selles majas hakkab
etendusi andma ka Ugala teater, kelle repertuaarist näeb siin nii vanu lavastusi kui uuemaid
teatritükke, mida olete
kõik vaatama oodatud.
Seetõttu on nüüd võimalik osta meie piletimüügipunktist ka Piletimaailmas müügil olevaid pääsmeid.
Septembrikuus algas iganädalane kinokolmapäevade sari,
milles näitame võimalikult
uusi kodu- ja välismaiseid linateoseid. Kino kaval on kõige hõlpsam silma peal hoida
internetis aadressil www.
facebook.com/Kinokolmapaev.
Lisaks kinoõhtutele on oodata teisigi suuremaid üritusi,
millest üks on kahtlemata traditsiooniline «Kultra sünnipäev» 6. novembril.
Järje saavad ka meie eelmisel hooajal esimesed sammud
teinud kontsertõhtusöögid
koostöös restoran-kohvik Harmooniaga. Esimest neist on
oodata juba 27. novembril,
kui üles astub trio koosseisus
Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala
ja Lembit Saarsalu.

Tulemata ei jää ka aastavahetuspidu 31. detsembril, mille peaesinejaks on Robin Juhkental & The Big Bangers. Piletid peole on juba müügil,
seega kiirematele paremad
kohad.
Viljandi avatud noortetehas
avas külastajatele uksed 12.
septembril ja käima läks kolmas hooaeg Viljandi vana lennukitehase ruumides.
2.–4. oktoobril leiab noortekeskuses aset noortevahetus
«Kaks linna, kaks keelt – näitavad üksmeelt».
See on sihtasutuse Archimedes noorteagentuuri rahastatud pilootprojekt, mille idee
algatajad olid noored ise.
Viljandi avatud noortetehase noored kohtuvad Tallinna
Kesklinna noortekeskuses tegutseva mittetulundusühingu Shokkin Group 11–16-aastaste liikmetega, kellest
poole moodustavad kodus
vene keelt rääkivad või venekeelses koolis käivad õpilased.
Laupäeval, 17. oktoobril on
noortekeskuse uue, siseministeeriumi rahastatud sisetrikipargi avamine ja avavõistlus.
Uue, üle 19 000 euro maksma läinud pargi valmimine
annab meie ekstreemspordi
huvilistele võimaluse senisest
paremal tasemel harjutada ja
korraldada väikseid, kuid kvaliteetseid võistlusi.

4 Viljandi

ESMASPÄEV, 21. SEPTEMBER 2015

Kultuuri- ja spordisündmused
19.00
20.30

SEPTEMBER
T 22

17.00
17.30
19.00
19.00
19.00

K 23

09.00
11.00
19.00
19.00

N 24

09.30
11.00
16.00
19.00
19.00
20.00

R 25

L 26

09.30
17.00
19.00
19.00
09.30
10.00
12.00
14.00
17.00
17.00
17.00
20.00

P 27

09.30
10.00
20.00

T 29

11.00
18.00
19.00

K 30

11.00
16.00
19.00
19.00
19.00

Viljandi gümnaasiumi näituse «63» avamine Viljandi linnagalerii
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Making of «Kapsapea»» Ugala black box
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Grand
Hotel Viljandi
Jazziklubi: Rihards Libietis & Kristaps Bedrits (Läti) Kohvik Fellin
Viljandimaa koolidevahelised esivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Kinokolmapäev: «Pulmakaos» (Prantsusmaa,
2014) Sakala keskus
«Amalia» Ugala black box
Kinokolmapäev: «Pulmakaos» (Prantsusmaa,
2014) Sakala keskus
MM 2015 spinninguga kalapüügis Viljandi järv
Viljandi lasteteatri Reky etendus «Kessu» Sakala
keskus
Viljandimaa noorte heitjate võistlused kergejõustikus Viljandi linnastaadion
«Amalia» Ugala black box
Tatjana Anniko näituse avamine Sakala keskus
Kinoõhtu: «Pulmakaos» (Prantsusmaa, 2014)
Männimäe salongkino
MM 2015 spinninguga kalapüügis Viljandi järv
Lauatenniseturniir Viljandi avatud noortetuba
«Making of «Kapsapea»» Ugala black box
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Grand
Hotel Viljandi
MM 2015 spinninguga kalapüügis Viljandi järv
Sakala GP / ELTL GP lauatennises Viljandi spordikeskus
Viljandi jalgratta sügiskross Uueveski org
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Tallinna FC Flora Viljandi linnastaadion
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
«Äärelinna bluus» Ugala black box
«Kaheksajalg» (Ugala) Sakala keskus
Sofia Rubina Band: plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
MM 2015 spinninguga kalapüügis Viljandi järv
Sakala GP / ELTL GP lauatennises Viljandi spordikeskus
Kinoõhtu: «Pulmakaos» (Prantsusmaa, 2014)
Männimäe salongkino
Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia»: Roomet Jakapi Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna best off Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Unistuste horoskoop» (Venemaa, 2015) Sakala keskus
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetuba
Eesti MM käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Kinokolmapäev: «Unistuste horoskoop» (Venemaa, 2015) Sakala keskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Ugala black box
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«Cipollino seiklused» (Ugala) Sakala keskus
«Mere märgid» Ugala black box
«Mee hind» Ugala black box
Tantsulavastus «Vassilissa» TÜ VKA must saal
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
«Making of «Kapsapea»» Ugala black box
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasiumi aatrium
Retrovideodisko Sakala keskus
Perehommik Annikaga Pärimusmuusika ait
Eesti MM käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
Jazziklubi: Kvartett Brian Quinn, Simon Quinn,
Raun Juurikas ja Virgo Sillamaa Kohvik Fellin
«Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine» (Kinoteater) Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Vabaduse muster» (Kanada,
2015) Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Vabaduse muster» (Kanada,
2015) Sakala keskus
«Making of «Kapsapea»» Ugala black box
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasiumi aatrium
Pooltund raamatutega: Põhjamaade krimikirjandus Viljandi linnaraamatukogu
Lõikuspidu Pärimusmuusika ait
«Illusionistid» Ugala black box
Lõikuspidu Pärimusmuusika ait
Perepäev Viljandi linnaraamatukogu
«Äärelinna bluus» Ugala black box
«Kaheksajalg» (Ugala) Sakala keskus
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Grand
Hotel Viljandi
«Geenius» (Abja EHH teater) Sakala keskus
Tantsuetendus «It’s looking like a castle if you
don’t look up» TÜ VKA must saal
«Omakultuuriakadeemia»: Kristjan Mändmaa Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: «Intipunku» (Madis Meister) Kohvik
Fellin
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«Oleanna» Viljandi gümnaasiumi aatrium
Viljandi kitarrifestival: Erik Söderlind (Rootsi)
Kohvik Fellin
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Kinokolmapäev: «Must alpinist» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Must alpinist» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Eesti MM käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Argo Vals Band «Nokturn» plaadiesitlus Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Päevane kontsertkohtumine: Mihkel Raud Pärimusmuusika ait
«Cipollino seiklused» (Ugala) Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Õpitubade kitarrikontsert
Pärimusmuusika ait
«Eesriie avaneb» (Ugala) Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Adrian Legg (Suurbritannia) Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Ajaratta klubi tantsuõhtu ansambliga Viljo Tamm
& Agu Tammeorg Sakala keskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Ugala black box
Viljandi kitarrifestival: Ralph Towner (USA) Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestival: Vaiko Eplik Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Kirsi Tilk: kesköökontsert Vana veetorn
EMSL Jõud noorte MM käsipallis Viljandi spordikeskus
Viljandi kitarrifestival: Kitarrimeistrite päev Pärimusmuusika ait
«Amalia» Ugala black box
Viljandi kitarrifestival: Rainer Jancis Viljandi nukuteater
Euroopa karikavõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
Viljandi kitarrifestival: Eriprojekt «KAHEKSA»
Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestival: Stochelo Rosenberg Quartet ja Christiaan van Hemert (Holland) Pärimusmuusika ait
EMSL Jõud noorte MM käsipallis Viljandi spordikeskus
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Tallinna FC Levadia Viljandi linnastaadion
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi SK – HC
Kehra Viljandi spordikeskus
Koolivaheaja tegemised Viljandi linnaraamatukogu
Svjata Vatra 10 aasta juubeli kontsert Wimka

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
4. oktoobrini on avatud Kristina Tamme maalinäitus «Eesti matus»,
mis on inspireeritud eelmise sajandi matusefotodest, lähiajaloost ja
perekonnapärimusest. Siirderiituse jäädvustusi on vaadeldud kui
võimalust saada vastuseid küsimustele, mis lahkunud lähedaste käest
on nende elu jooksul küsimata jäänud. Ekseldes sellel omamoodi
piirialal eestlaste sahtlites, albumeis ja muuseumikogudes, ületades
surnukartust ja hirmu perekonnasaladuste ees, püüab autor ekspressiivses maalikeeles nende küsimuste vastustele lähemale jõuda.
31. oktoobrini on avatud unustatud pallaslase Vergine Liiv-Hillepi
mälestusnäitus. Vergine Liiv-Hillep (1922–2015) on seni eesti kunstiajaloos tähelepanuta jäänud pallaslane, kellele 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 aastal 1971 Brestis kunstnike perekonnas. 1989. aastal lõpetas ta vabariikliku kunstikolledži Minskis.
Järgnesid õpingud Valgevene riiklikus kunstiakadeemias, mille ta
lõpetas 1995. aastal graafika erialal. Alates aastast 1997 on ta Valgevene kunstnike liidu liige ning 2001. aastast Valgevene kujutava
kunsti akadeemia graafikakateedri dotsent. Raamatuillustratsioonidele 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
22. septembril avatakse Viljandi gümnaasiumi õpilaste kunstinäitus «63». Suvel, augusti keskel maaliti ning joonistati Viljandis kolm
päeva ja Kõpus kaks päeva. Maalilaagris osales 17 õpilast ning neid
juhendasid õpetajad Monika Mändmaa ja Ene Runing.
Viljandis on väga ilusaid motiive ja erinevaid maastikuvorme ning
Kõpus saadi imelise mõisakooli ümbruses väärikas punkt panna eelnevalt kogetule ja õpitule. Sellel aastal, erinevalt varasemast, õnnestus maalida ilusa ilmaga. Pildid tulid eriilmelisemad ja tehti
rõõmsaid katsetusi. Ateljeekursuse töödest lisati teemaga sobivalt
haakuvaid töid ning väikeseks vürtsiks mõned keraamilised vormid.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
24. septembril avatakse Viljandi kauaaegse kunstiõpetaja Tatjana
Anniko juubelinäitus «Näpatud hetked». Tatjana näitus on kui tasane ja aus mõtisklus ühe inimese, naise, ema, õpetaja ja kunstniku eneseteostuse paljude palede üle. Ta kirjutab nii: «Näpatud hetked. Hetked iseendaga. Neid hetki, kus oled tõeliselt vaba ja sõltumatu, et mõtestada oma teekonda ajas ja ruumis, on tegelikult vähe. Kui tunned vajadust oma tundeid paberile ja lõuendile välja elada. Mõned erilised ja meeldejäävad hetked looduses, kui õnnestub
neid ka jäädvustada mõne visandina. Pettumine, kui ei suuda seda
piisavalt. Kunagi pole piisavalt aega või siis tahtmist. Näitusele valisin mõned visandid ja akvarellid erinevatest eluperioodidest, millel on minu jaoks tähendus, või mis andnud põhjust mõtisklemiseks. Loodust ja lilli on alati hea ja huvitav maalida, ka inimesi. Fantaasiad jäävad pigem unistuste valdkonda. Kadestan inimesi, kel on
jõudu, et võtta iseenda ja hobide jaoks AEGA.»
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Oktoobri lõpuni saab trepihallis vaadata 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.
Oktoobri lõpuni on teise korruse saalis avatud köitekunstinäitus
«Scripta Manent V»: luulekogumik «Nimed, sõnad, nõiamärgid,
4 x (4 + 4) x 4 = 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 teise korruse saalis tutvuda ka näitusega «Hoidiseid loetakse sügisel». Näitus on koostatud hoidistamisraamatutest, hoidistest ja hoidistamiseks vajaminevast atribuutikast.
Paul Firnhaberi eragalerii Imagi, Tartu tänav 80b
15. oktoobrini on avatud näitus «Trükitud kunst». Silmapaistvalt
kõrgetasemelisel näitusel on eksponeeritud kuuskümmend originaalteost kuuekümnelt rahvusvaheliselt kunstnikult aastatest 1450
kuni tänapäevani. Lisaks haaravale visuaalile annavad teosed ülevaate peaaegu kõigist trükitehnikatest läbi aegade.

Noorte volikogu ootab
lennukaid ideid
Viljandi linna noorte volikogu ootab kuni 16. oktoobrini ideid projektikonkursile, kus läheb jagamisele 3460 eurot.
Esimest korda on konkursil
ideede esitlusvoor, kasutada
saab mentorite tuge ning lõpuks on kõigil võimalus oma
projekti komisjoni ees kaitsta.
Konkursile oodatakse haridusliku taustaga ning huvitegevuse ja vaba aja veetmise
võimalusi laiendavaid projekte eri vanuseastmetes noortele. Väga on oodatud projektid,
mis ühendavad linna ja maakonna noori, samuti rahvusvahelisel tasandil algatused.
Esitlusvoorus 2. oktoobril on
kõigil huvilistel võimalus oma
projekti mentoritele esitleda
ning saada professionaalset
tagasisidet. Igal esinejal on ettekandeks aega viis minutit.
Järgneva kahe nädala jooksul
on igal projekti esitajal võimalus kasutada ühe mentori abi
projekti kirjutamisel. Mentorid kaasatakse koostöös sihtasutustega Viljandimaa Arenduskeskus ja Viljandimaa Hariduse Arengufond.

Esitlusvooru oodatakse kuulama ka neid noori, kellel
oma projekti ei ole, kuid kes
sooviksid osaleda mõne teise
projekti koostamisel ja teostamisel.
Viljandi noorte volikogu
asespiiker Roger Ote loodab,
et uus projektikonkursi formaat toob kaasa rohkem
noorte endi poolt algatatud
projekte, mida nad ise suure
lustiga vedama asuvad. «Ükskõik kui hea või halb su idee
sulle endale ka ei tundu, tule
ikkagi meie esitlusvoorule ja
saa abi mentoritelt, et jõuda
ideest teostuseni. Vahest sünnib just sinu heast mõttest algatus, mis muudab Viljandi
veelgi paremaks ja vingemaks
linnaks, kus elada,» lausus
Ote.
Projekte saavad esitada
16–26-aastased noored, kes
elavad või õpivad Viljandis.
Projektid palutakse saata
e-posti aadressil viljandinoortevolikogu@gmail.com.
Toetuse saanud projektide
kohta saab teavet 23. oktoobril Viljandi linna kodulehe ja
Viljandi noorte volikogu
Facebooki lehe vahendusel.

