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Rahvusvaheliste hansapäevade ajal, 4.–7.
juunil külastasid Viljandit
72 hansalinna esindajad 13
Euroopa riigist. Mitte kunagi varem ei ole meie linn
korraga nii palju väliskülalisi võõrustanud.
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2 Käsipalliklubi Viljandi

HC on saanud võimsaks linna kaubamärgiks.
Eesti karika võit ning
pronksmedalid nii koduses
kui Balti liigas muudavad
Viljandi mehed käsipalliplatsil kardetud vastaseks
igale võistkonnale, kellega
kokku minnakse.

foto: KRIS SÜLD
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3 24. mai oli ajalooline

foto: SILVER TÕNISSON
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päev, sest siis tõsteti
Jaani kiriku torni kaks uut
kella, mis koos varem paigaldatud kellamänguga
rõõmustavad viljandlasi ja
meie külalisi iga päev muusikaga.

foto: KRIS SÜLD
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4 Viljandi Tulevik on tä-

na midagi enamat kui
ainult jalgpalliklubi. Lisaks
meistriliigas mängimisele
on klubi korraldanud turniire harrastajatele ning pere- ja talgupäevi, mis ühendavad kogukonda.

5 Suve jooksul sai linn

juurde palju tänavakunstiteoseid, mis ilmestavad eri paiku. Olgu selleks
tikuvabriku sein, hansakunstnike spontaansed
taiesed või suvi läbi Rubiini
platsi ilmestanud grafiti
plank.
foto: KRIS SÜLD
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lõpus pee6 Septembri
tav Viljandi sünnipäev

on kujunenud tõeliseks kogukonna- ja kultuuripeoks.
Seal pannakse sügisene
kultuurihooaeg täistuuridel
käima ning tänavaturg ja
kodukohvikud on linlasi
täis.
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foto: MIKK MIHKEL VAABEL

7 Kevadel ja varasuvel

puhkes Viljandi korrastatud vanalinn õide ning
sai selgeks, et heakorratööd
on ennast õigustanud –
meie linnasüda on kaunim
kui kunagi varem.
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8 Viljandi BASH on kas-

foto: Johan-Kristjan Konovalov

vanud üheks olulisemaks ekstreem- ja tänavaspordi festivaliks Eestis ja lähiregioonis. Iga aastaga kasvav osalejate hulk ning suurenev publiku huvi ja meedia tähelepanu annavad
alust arvata, et sündmus on
omas vallas tähtsal kohal.

foto: FELIX LAASME
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Millised olid teie arvates Viljandi linna jaoks olulisemad sündmused ja arengud
2015. aastal?
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.

Detailplaneeringud
Viljandi Linnavalitsuse 7. detsembri 2015. a korraldusega
nr 912 algatati krundi Raua
tänav 8 detailplaneering,
mille koostamise eesmärk on
krundi jagamine neljaks tootmismaakrundiks ja kruntide
ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu ala on krunt
Raua tänav 8 suurusega
85 779 m² ja krundi ulatuses
Raua tänava maa-ala. Detailplaneeringuga lahendatakse
planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Võimalike
uuringute vajadus puudub.
Viljandi Linnavalitsuse 5. oktoobri 2015. a korraldusega nr
722 algatati krundi Männimäe tee 4 detailplaneering.
Detailplaneering koostatakse
krundi kehtiva detailplaneeringu DP 2012-04 muutmiseks
eesmärgiga suurendada hoonestuse lubatud maksimaalset
kõrgust, et ehitada trükikoja
hoonele viil- või kelpkatus.
Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse

§ 126 sätestatud ülesanded.
Krundi Männimäe tee 4 pindala on 12 334 m². Võimalike
uuringute vajadus puudub.

foto: ELMo RIIG

 JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Viljandi Linnavalitsuse 12.
oktoobri 2015. a korraldusega nr 764 algatati kruntide
Pärnu maantee 20, Pärnu
maantee 22, Piiri tänav 2a,
Piiri tänav 8, Raua tänav
1a, Raua tänav 1b ja Raua
tänav 3a detailplaneering.
Detailplaneering koostatakse
planeeritava ala kohta kehtivate detailplaneeringute (tähised DP 2007-16 ja DP
2007-22) muutmiseks eesmärgiga liita katastriüksused
ja määrata krundi ehitusõigus. Planeeritavate kinnistute omanik aktsiaselts Viljandi
Aken ja Uks soovib laiendada
tootmishooneid. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Planeeritava ala suurus on ligikaudu
8,5 ha. Võimalike uuringute
vajadus puudub.

Linnavalitsuse tööaeg pühade ajal
• 23. detsembril kella 8–13.
• 24. ja 25. detsembril on linnavalitsus suletud.
• 28.–30. detsembrini kella 8–17, lõuna on kella 12–13.
• 31. detsembril kella 8–12.
• 1. jaanuaril on linnavalitsus suletud.

4. jaanuarist jätkub linnavalitsuse tavaline tööaeg
• E–K kella 8–17,
• N kella 8–18,
• R kella 8–16.
• Lõuna kella 12–13.

Elroni rongiaegade muudatuste tõttu muutusid osa
Viljandi linnalähiliinide ja maaliinide väljumisajad:
• liin nr 2 tööpäeviti ning laupäeviti ja pühapäeviti;
• liin nr 8 tööpäeviti ning laupäeviti ja pühapäeviti;
• liin nr 9 tööpäeviti ning laupäeviti ja pühapäeviti;

Minu hinnangul on olulisemaid
edusamme see, et Viljandi linnakodanikud on silmanähtavalt
aktiviseerunud ning sekkuvad
üha rohkem linnaelu kujundamisse ja juhtimisse. Mõeldes esiteks hansapäevadele peab tõdema, et see õnnestus suuresti tänu Viljandi vabatahtlikele, kes
olid igakülgselt valmis panustama selle suursündmuse õnnestumisse.
Mainimist väärivad ka Ugala ja
Viljandi «Music Walki» eestvedajad, tänu kellele on Viljandi
taas tugevalt kultuurielu kaardile pääsenud. Tehtud töö väärib
kahtlemata kiidusõnu ning mul
on heameel näha, et Viljandis
tegutsevad inimesed, kes on andekad ja motiveeritud. Sama
saab öelda Viljandi Tuleviku
eestvedajate kohta, kes on olnud tegusad nii kõrgliigas kui
ka noortetöös. Usun, et peagi on
meil põhjust taas võõrustada
Viljandis Premium-liiga mänge.
Eks leidu ka tõrvatilkasid. Kuigi mul on heameel, et linnakodanikud on näidanud üles kodanikuaktiivsust ja seisnud oma
õiguste eest (näiteks Paalalinna
kooli ja Näituse tänav 4b juhtumid), on selliste üleastumiste
põhjus olnud linnavalitsuse kaugenemine linnakodanikest. Kohati teerullina tegutsedes on linnavalitsus suutnud vastanduda
kodanike tahtele ja põhjustanud
rohkem segadust kui võiks. Negatiivse aspektina võib ära mainida ka piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetme suhtes
valitseva teadmatuse. Kas linnavalitsus suudab seatud ajaraamiga toime tulla, on küsitav.
Kokkuvõtteks aga soovin tänada kõiki viljandlasi, tänu kellele
leidis Viljandis möödunud aastal aset mitu positiivset sündmust.

foto: ELMo RIIG
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 HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

2015. aasta esimene pool möödus üsna olulisel määral rahvusvaheliste hansapäevade tähe all.
Viljandi võib rahul olla sellega,
et päevad läksid igati korda ja
Viljandi oli mitu nädalat Euroopa hansalinnade uudiste kaardil. 2015. aastal sai Viljandi vanalinn nägusama välimuse: sai
korda tehtud mitu uuendatud
valgustusega tänavajuppi ja parki. 2015. aasta oli ka esimese
kaasava eearve aasta ning vaatamata raskustele sai tehtud
Uueveski uus trepp. Uue kena
kodu leidis ka Viljandi kunstikool ja edukalt käivitus Viljandi
Linnahooldus. Viljandi linnavõim lõi koos viljandlastega
kaasa Jaani kirikule kellade muretsemisel ja nüüd saame kuulata kaunist kellamängu. Leidis
aset Viljandi muusikakooli renoveerimise riigihange, ehkki tööde algus on jäänud venima.
2015. aasta oli ka mitmesuguste oluliste mõtete ja lahenduste otsimise aasta. Kui varem
loodeti, et veekeskuse rajab Viljandisse erainvestor, siis nüüd
oleme jõudnud järeldusele, et
asja eestvedaja peab olema Viljandi linn. Uue hoo sai sisse Vabadussõja kangelaste ausamba
taastamise mõte ja linna keskosa uuendamine Eesti Vabariigi
100. aastapäevaks. Rõõmu võib
tunda ka selle üle, et hoogsalt
tegutses Viljandi Taibukate Teaduskool ja paljud linna ettevõtted laienesid. Tõusis keskmine
palk. 2015. aastal ilmus mitu
Viljandit tutvustavat kvaliteetset
raamatut ja Viljandi oli sel aastal märksa rohkem Eesti meediakaardil kui varem. Loodan,
et 2016. aastal rahulik töömeeleolu ja positiivsed arengud jätkuvad.

• liin nr 10 tööpäeviti ning laupäeviti ja pühapäeviti.

 KALLE JENTS,
Reformierakonna saadikurühma
esimees

Kindlasti oli Viljandi arengule
kõige üldisemas plaanis 2015.
aastal oluline see, et hoolimata
elanikkonna vähenemisest suurenes linnas maksumaksjate arv
ja tõusis ka keskmine väljamakse ehk teisisõnu palk. Kui 2014.
aasta septembris oli meil 7798
maksumaksjat, siis 2015. aasta
septembris 7865 linna kassasse
panustajat. Keskmine väljamakse tõusis 816 eurolt 868 euroni, millega jõudsime tubli sammu lähemale Eesti keskmisele,
mis on veidi üle 900 euro. Viljandi linna eelarvesse laekus
seetõttu tulumaksu 7% võrra
enam. Need numbrid annavad
tunnistust sellest, et Viljandi ettevõtlus areneb ja on tekkinud
juurde uusi töökohti.
Samas tõi 2015. aasta suure
muudatuse linna juhtimises ja
n-ö otsustajate hulgas, kelle
ülesanne on seda maksuraha ka
targalt ja otstarbekalt kulutada.
Koalitsioonis sotsiaaldemokraadid välja vahetanud Reformierakond ongi koos partneritega
IRL-ist viinud läbi põhjaliku revisjoni ja pannud maha plaani,
kuidas hoida linna kulusid tugeva kontrolli all ja taastada linna
investeerimisvõimekus. Loodetavasti näeme esimesi tulemusi
juba järgmisel aastal.
Vaadates tagasi varsti lõppevale aastale, leidsid aset peaaegu
kõik traditsioonilised spordi- ja
kultuuriüritused, aga kahtlemata tegid aasta eriliseks rahvusvahelised hansapäevad Viljandis. Korraldajad andsid endast
parima ja oli uhke tunne olla
viljandlane. Veel kord suur tänu
kõigile organisaatoritele!
Soovin kõigile viljandlastele
kauneid jõulupühi ja tegusat
uut aastat!
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 HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Loomiseks loodud linnas toimub
kogu aeg midagi. Suursündmuseks olid 35. rahvusvahelised
hansapäevad. Asjatundjate töö
ja kultuurisündmus õnnestus.
Linn sai rohkem korda ja ilusamaks: Laidoneri, Raekoja ja Köleri park, tänavad, linnavalitsuse hoone ja valgustus, kõnniteed kesklinnas ja Oja teel. Ära
tehti ka eraldi meelde tuletatud
Kauba tänava algus ja Männimäe bussipeatus ning Varese
sild. Samuti sai valmis Uueveski trepp – kaasava eelarve poolelt linnavalitsuse piinlik saamatus. Ülivajalikud on Mängupesa
lasteaia lisarühmaruumid.
Tänavate ja eriti kõnniteede
olukord vajab olulist parandamist. Linna väravasse, raudteejaama viivate teede rekonstrueerimine saab toetust. Tallinna ja Vaksali tänava ning Pärnu
maantee kordategemisel tuleb
kasutada piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi võimalusi. Kesklinna tervikliku lahenduse osas annab mõndagi juurde Vabaduse platsi
ideekonkurss. Koostöö tulemusel luuakse Männimäele laste
mänguväljak. Oluline on iga
töökoht.
Reaalne kaasamine pigem vähenes, asju ei arutata sisuliselt
läbi. Linnavolikogu viimane istung läheb ajalukku kaduneljapäevana. Koalitsioon vähendas
oluliselt eakate bussisõidu toetust, võeti suutäis nõrgemate ja
oma tööga linnale andnute taskust. Kuukaardiga sõitjaid karistati eraldi: maksku täie rauaga.
Kas see ongi IRL-i ja Reformierakonna ainus arenguidee?!
Kindlustunnet ei loo päevakeskuse ümber toimuv. Räägime,
kuulame ja kuuleme.
Meie inimesed on tublid. Aitäh! Küll ka linn nii areneb. Rahulikke jõule! Toogu uus aasta
rohkem positiivseid uudiseid.

Uute aegadega on võimalik tutvuda Viljandi maavalitsuse veebilehel viljandi.maavalitsus.ee/busside-ajad.

Ida Urbel sai mälestustahvli
Vanemuise teatri kauaaegse ballettmeistri ja
Ugala teatri liikumisjuhi
Ida Urbeli 115. sünniaastapäeval, 16. detsembril
avati Johan Laidoneri
plats 9 majal metallikunstnik Stanislav Netšvolodovi kavandi kohaselt
tehtud mälestustahvel.
Just selles majas elas Ida
Urbel oma noorusajal.

Tänavuse Viljandi Linnavolikogu ja Linnavalitsuse jõulukaardi joonistas 9-aastane Elise Koppel, kes on Viljandi kunstikooli õpilane.

Ida Urbel sündis 16. detsembril
1900 Viljandis. Aastail 1929–
1935 tegutses Urbel Ugala teatri tantsujuhina. 1935–1974 oli
ta Vanemuise peaballettmeister,
pannes juba 1938. aastal aluse
Vanemuise professionaalsele
balletitrupile.

Vanemuise teatri praeguse balletijuhi, mälestustahvli paigaldamise eestvedaja, Mare Tommingase sõnul jõudis Viljandi Ugalas
alustanud tantsujuht oma loometeel palju: olla Vanemuise peaballettmeister, lavastada Estonias
ning pälvida Eesti NSV rahvakunstniku tiitli. «Kuid mis veelgi
olulisem, ta teenis teatrirahva ja
oma ande austajate piiritu lugupidamise,» rääkis Tommingas.
Mälestustahvli avamisest võtsid osa Ida Urbeli omaaegsed
kolleegid ja tema pärandi edasikandjad Ugala ja Vanemuise
teatrist ning Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast. Mälestustahvel asub Johan Laidoneri plats 9 maja Lossi tänava
poolsel küljel.

foto: JohaN-KRIStJaN KoNoVaLoV
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Kalmistutel kehtivast kodukorrast ja
edaspidistest tegevustest teavitamine
Kalmistuid haldab Viljandi
Linnahooldus, täpsem info kodulehel www.viljandi.ee/kalmistud ning igal
kalmistul asuval teabetahvlil. Kalmistute tööaeg
on tööpäeviti kella 8–16.
Viljandi kalmistute kontaktid: kalmistud@viljandi.ee, telefon 5302 2991.
Kalmistu korrastamisel tekkinud
haljastusjäätmed ja segaolmejäätmed, mille hulka kuuluvad
küünlad, kunstlilled, kasutuskõlbmatud vaasid jms samalaadsed jäätmed, tuleb paigutada
eraldi kalmistu territooriumil olevatesse jäätmeliigi nimetusega
märgistatud jäätmemahutitesse.
Jäätmemahutite olemasolu, märgistamise ja tühjendamise eest
vastutab kalmistu haldaja.

Kalmistu kasutamise
nõuded
Kalmistu territooriumil tuleb
hoida korda, puhtust ja hauarahu.
Kalmistu territooriumil on keelatud:
• kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti,
teid, haljastust, hauaplatse, -rajatisi ja -tähiseid;
• istutada puid ja suuri põõsaid ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
• teostada ükskõik millist
omavolilist kaevamist;
• raiuda puid ilma raieloata;
• paigutada jäätmeid väljaspoole jäätmemahuteid;
• muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
• paigaldada, ümber paigutada või eemaldada hauaplatsi
piiret või piirdeaeda ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
• sõita mootorsõidukiga ilma
kalmistu haldaja loata;
• teha lõket;
• viibida lemmikloomaga (v. a
pimeda juhtkoer või teenistuskoer);
• matta loomi;
• rikkuda kalmistu kasutamise ja kalmistul viibimise head
tava.

Hauaplatsi taotlemine
Taotleda saab hauaplatsi, millele ei ole antud kasutusõigust.
Taotleda võib järgmisi hauaplatse:
• enda kasutusse juba olemasolevat hauaplatsi, kuhu on maetud perekonnaliikmed või lähedased isikud;
• hooldamata hauaplatsiks
tunnistatud hauaplatsi;
• täiesti uut seni matmiseks
kasutamata territooriumi, kuhu
kalmistu planeeringu kohaselt
on matmine lubatud.
Hauaplatsi kasutuslepingu
sõlmimiseks esitab isik kalmistu haldajale kirjaliku vormikohase taotluse. Taotlus esitatakse kas vahetult kalmistu haldurile, digitaalselt allkirjastatult
e-posti aadressile kalmistud@
viljandi.ee või postiaadressile
Johan Laidoneri plats 5, 71020
Viljandi.
Kalmistu haldur vaatab avalduse läbi, sõlmib andmete õigsuse ja piirangute puudumise
korral kasutuslepingu ning teeb
muid kasutusse andmiseks vajalikke toiminguid.
Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimise taotluse ja kasutuslepingu vormid kinnitab linnavalitsus.

Hauaplatsi eraldamine
ja selle kasutamise
õiguse andmine

rem kui aasta pärast esimest
ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel
märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus
hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.
Ülevaatuse kohta koostatakse
protokoll, milles tuuakse ära
hooldamata hauaplatsi asukoht,
suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli
märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad
alla kõik ülevaatusel osalenud
komisjoni liikmed.

Hauaplatsi suuruse ja asukoha
määrab kalmistu haldur arvestades hauaplatsi taotleja soove
ja kalmistu planeeringut. Üldjuhul on ühe hauakoha suurus
kirstumatuse korral 1,25 x 2,50
meetrit; kahe hauakoha suurus
kirstumatuse korral 2,50 x 2,50
meetrit ning ühe hauakoha suurus urnimatuse korral 1 x 1
meetrit.
Erandkorras on võimalik kalmistu halduri loal eraldada suurem kui kahekohaline hauaplats. Hauaplatsi eraldamisel
järgitakse võimalusel põlist matmistava, mille kohaselt kirst
asetatakse hauda ida-lääne suunal (maetava pea läänes) ja
hauatähis asub hauakoha peatsis. Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldur hauaplatsi
kasutajaga kirjaliku hauaplatsi
kasutuslepingu ning plats antakse kasutusse tasuta.

Ajalooliselt väärtuslike
kujunduselementidega
hauaplatsid ja nende
hooldus

Kasutuslepingu tähtaeg
Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat. Tähtaja
saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks.
Hauaplatsi senisel kasutajal on
kirjaliku avalduse esitamisel
eesõigus uue kasutuslepingu
sõlmimiseks. Hauaplatsi, mille
kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui
kasutajata hauaplatsi.
Kasutaja võib kasutuslepingu
erakorraliselt ühepoolselt enne
tähtaja lõppu üles öelda, esitades haldajale kirjalikult lepingu
ülesütlemise avalduse.
Haldajal on õigus kasutusleping erakorraliselt ühepoolselt
enne tähtaja lõppu üles öelda,
kui hauaplats on kalmistu eeskirjade kohaselt tunnistatud
hooldamata hauaplatsiks.

Matmise korraldamine
Surnu maetakse hauaplatsile
kirstus, tuhastatud põrm maetakse urniga.
Kalmistutel ei ole ette nähtud
urni kolumbaariumisse paigaldamise võimalust, eraldatud tuhapuisteala ega maa-ala, kuhu
on lubatud matta ainult kindlate usuliste ja kultuuriliste tavade eripära põhiselt. Matmise
korraldamise eest vastutab matja.
Kõik matmised (sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu halduri juures hiljemalt
matmispäevale eelneval tööpäeval. Matja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi ja
maetava surmatunnistuse.
Matuse registreerib ja annab
matmiseks nõusoleku kalmistu
haldur või tema poolt nimetatud isik, kooskõlastades eelnevalt matjaga hauakoha, kontrollides hauaplatsi kasutamise
õigust, eraldades vajadusel uue
hauaplatsi ja sõlmides kasutuslepingu. Matmine toimub ainult loomuliku päevavalguse
ajal.

Matmine hauaplatsile
Haua kaevamise korraldab matja. Haua kaevamisel kannab
haua kaevaja isiklikult vastutust
ohutustehnika nõuete täitmise
eest.
Matmist takistavate hauatähiste või piirete ajutise kõrvaletõst-

Hauaplatsid tuleb hoida heakorrastatud. Pildil Viljandi mõisa kalmistu hauatähis.

mise ja taaspaigaldamise kulud
kannab matja või hauaplatsi kasutaja.
Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab olema
esmamatmisel vähemalt 2 meetrit, kirstuga pealematmisel vähemalt 1,5 meetrit. Urnihaua
sügavus maapinnast peab olema
vähemalt 1 meeter.
Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, siis maetakse need tagasi
sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst
jäetakse puutumata.
Haua kaevamise ja teiste matusega seotud toimingute käigus
hauaplatsi kõrval olevatele
hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja viie päeva jooksul pärast
matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud
kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

Hauaplatsi
kujundamine
Hauaplatsi kujundamisel tuleb
järgida kalmistu planeeringut ja
kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Kasutada
võib madalhaljastust, mille kasvukõrgus ei ületa 1 meetrit. Istutada ei ole lubatud puid ja
poolkõrge- ning kõrgekasvulisi
põõsaid. Hauaplatsi kujundab
hauaplatsi kasutaja.
Hauaplats või hauakoht peab
olema tähistatud hauatähisega,
millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetud isiku(te) ees- ja
perekonnanimi ning vähemalt
sünni- ja surma-aastad.
Hauatähised, hauarajatised ja
hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ega tohi
takistada kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja kalmistu
teedel liikumist.
Hauaplatsi piirde või piirdeaia
paigaldamine, eemaldamine või
ümberpaigaldamine tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga.
Hauaplatsile paigaldatud

hauarajatised ja -tähised on
hauaplatsi kasutaja omand.
Hauaplatsi piirde ja katte
uuendamisel tekkinud jäätmete
äravedu tuleb hauaplatsi kasutajal endal korraldada.

Hauaplatsi
hooldamine
Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele
nõuetele:
• hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
• hauaplatsilt on eemaldatud
kuivanud leinakimbud ja -pärjad, haljastusjäätmed, ärapõlenud kalmuküünalde jäägid jm
jäätmed;
• hauaplatsi piiravad hekid on
hooldatud;
• hauatähised, -rajatised ja
-piirded on terved ja ohutud,
neil olev tekst on loetav;
• hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.
Hauaplatsi hooldades korrastatakse ka hauaplatsiga piirnevad teed ja vahekäigud hauaplatsi ulatuses. Kalmistu korrastamisel tekkinud haljastusjäätmed ja segaolmejäätmed, mille
hulka kuuluvad küünlad, kunstlilled, kilekotid, kasutuskõlbmatud vaasid jm samalaadsed jäätmed, tuleb paigutada eraldi kalmistu territooriumil olevatesse
jäätmeliigi nimetusega märgistatud jäätmemahutitesse. Segaolmejäätmete kogumiseks on
kalmistul aasta läbi prügikastid.
Haljastusjäätmete jaoks on kevadest sügiseni prügikastide
kõrval suured Big-Bag kotid,
millesse kogutakse vaid kompostimiseks sobilikud biolagunevad jäätmed.
Hauaplatsi uuele kasutajale
kasutusse andmisel loetakse
hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja -tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks. Uuesti kasutusse antud
hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja
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korrasoleku, vajadusel tegema
hooldusremonti ning austama
varem hauaplatsile maetute
hauarahu.

Kasutajata hauaplatsi
arvelevõtt
Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud või kasutusleping on enne
tähtaja lõppu üles öeldud, või
hauaplats, mis on tunnistatud
hooldamata hauaplatsiks.
Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti
kasutamiseks, kui viimasest
matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine
Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb
vähemalt üks järgmistest tunnustest:
• hauaplatsi pindalast olulises
osas on hein või võsa läbi kasvanud;
• hauatähised või piirded on
tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud ning
hauatähisel olev tekst on loetamatu;
• hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et
hauaplatsi ei ole pikka aega
hooldatud.
Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvele võtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle üle vaatamise.
Otsuse langetamiseks tuleb
hauaplats üle vaadata vähemalt
kahel korral:
• esimesel, hooldamata hauaplatsi tuvastamise ülevaatusel
märgistatakse hauaplats sildiga
«Hooldamata hauaplats». Sildile märgitakse hauaplatsi aadress, esimese ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja
kontaktandmed.
• teine ülevaatus ei toimu va-

Kalmistutel asuvad mälestiseks
tunnistatud objektid on kantud
kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. Nimetatud mälestiste
haldamisel ja hooldamisel tuleb
lähtuda muinsuskaitseseaduses
sätestatud nõuetest.
Ajalooliselt väärtuslike kujunduselementidega hauaplatsidel
säilitamisele kuuluvad elemendid on järgmised:
• kõik hauatähised: monumendid, hauaplaadid, sambad, hauakivid, ristid, samuti nende säilinud fragmendid, mis on vanemad kui 50 aastat või millel on
ajalooline või kunstiline väärtus
ning kõik vanad hauatähised
peavad säilima oma algses asukohas;
• muud hauarajatised: piirded
ja piirdeaiad (sepis- ja malmaiad, vanemad kivi- ja betoonrandid, müüritised), hauakastid,
plekist jm materjalist pärjad, samuti nende säilinud fragmendid,
mis on vanemad kui 50 aastat;
• kabelid ja maa-alused hauakambrid, väravad ja väravaehitised;
• metallpiirded ja piirdeaiad
(remontimisel ei tohi eemaldada
ega lisada vanast erinevaid, moonutavaid elemente, taastamiseks
kasutada algseid materjale);
• betoonpiirded ja piirdeaiad
(remontimisel tuleb kinni pidada olemasolevate piirete ja piirdeaedade mõõtudest ning vormist).
Remondid, paigaldused ja
eemaldamised tuleb eelnevalt
kooskõlastada linnavalitsuse arhitektuuriametiga või Muinsuskaitseameti Viljandimaa inspektoriga.
Järelevalvet eeskirja täitmise
üle teostavad Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Linnahooldus ja
Muinsuskaitseamet vastavalt
oma pädevusele.

Planeeritud tegevused
Kõigil kalmistutel likvideeritakse
tormikahjustustest murdunud ja
ohtlikke puid vastavalt ilmastikutingimustele. Seetõttu palume
mõistvat suhtumist ja tähelepanelikkust, kuna raietööde ajal võib
olla häiritud vaba juurdepääs kalmule ja häiriv töömüra. Raietöödest tekkinud puidujääkide koristamine võib lükkuda järgmisse
tööpäeva, kuna töid saab teha
valgel ajal ja tööpäeviti.
Pikemas perspektiivis kalmistutel privaatsuse tagamiseks on
planeeritud piirete rajamised.
Meie lähedaste viimase puhkepaiga üldisele korrashoiule saame kalmistu kodukorda järgides
kõik oma panuse anda.
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Kultuuri- ja spordisündmused
DETSEMBER
E 21
T 22

K 23
R 25
L 26

16.00
17.30
08.05
17.30
19.00
15.00
16.00
23.00
11.00
16.00
19.00
20.00

P 27

20.00

E 28

11.00
20.00

T 29

11.00
17.00
20.00

K 30
N 31

11.00
19.00
21.00

18.00
Piljarditurniir Viljandi Avatud Noortetuba
Depressioonigrupp Päikesekillu Perekeskus
Meeste jooga Päikesekillu Perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu Perekeskus
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno Pärimusmuusika Keskus
Piret Pääri muinasjututuba Viljandi Muuseum
Piret Pääri muinasjututuba Viljandi Muuseum
«Hype the Funki»: jõulupidu Cheers
Käsipalli jõuluturniir Viljandi Spordikeskus
Koit Toome ja Maria Listra jõulugala Pauluse kirik
Pirjo Levandi, Marko Matvere ja VLÜ müravaba
jõulutuur Sakala keskus
Indrek Taalmaa monokomöödia «Lollidemaa»
Männimäe külalistemaja
Indrek Taalmaa monokomöödia «Parimad palad
vol. 2» Männimäe külalistemaja
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Indrek Taalmaa monokomöödia «Lollidemaa»
Männimäe külalistemaja
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Mudilastund Viljandi Linnaraamatukogu
Indrek Taalmaa monokomöödia «Sinised kilesussid jalas» Männimäe külalistemaja
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Aastavahetuskontsert Kohvik Fellin
Aastavahetuspidu: Robin Juhkental & The Big
Bangers Sakala keskus

JAANUAR
P 03

14.00

E 04
T 05

11.00
11.00
19.00

K 06

11.00
19.00

N 07

11.00
16.00
18.00

R 08
L 09

11.00
11.00

P 10

10.00

Eesti käsipalli meistrivõistlused: meeste I liiga Viljandi Spordikeskus
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Noorte rütmimuusikute võistumängimine «Mängu ilu» Pärimusmuusika Ait
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Iñaki Sandoval & Trump Conception Pärimusmuusika Ait
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Festival «Koolijazz = Jazzikool 12,0» lõppkontsert Pärimusmuusika Ait
Näituse «Viljandi aasta foto 2015» avamine Sakala keskus
Vaheaja tegevused Viljandi Linnaraamatukogu
Lauatennise laste GP Viljandi etapp Viljandi Spordikeskus
LTK Sakala lauatennise karikasari Viljandi Spordikeskus

E 11

18.00

T 12
K 13

11.00
11.00
18.00
19.00
19.00

N 14
R 15

P 17

19.00
18.30
19.00
10.00
17.00
16.00

E 18

18.00

L 16

19.00

Käsipalli Balti liiga: Viljandi HC ja HC Kehra Viljandi Spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
Pisipõnni pooltund Viljandi Linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: «Ema» (Eesti 2016) Sakala keskus
Laulutuba Pärimusmuusika Ait
Eesti käsipalli meistrivõistlused: meistriliiga Viljandi Spordikeskus
Kinokolmapäev: «Ema» (Eesti 2016) Sakala keskus
«Oleanna» Viljandi Gümnaasium
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Amalia» Ugala Black Box
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi Spordikeskus
«Lovesong: ühe armastuse lugu» Ugala Black Box
«Helilooja Eestimaale!»: Mirjam Tally, Meelika
Hainsoo Pärimusmuusika Ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
«Meeste kodu» Ugala Black Box

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 on hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 on keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
Kondase Keskuses on avatud jõuluaja näitusmüük. Trepigaleriis
eksponeerime ja müüme kunstiteoseid nii kohalikelt kui kaugematelt kunstnikelt, kes on aastate jooksul muuseumis oma töid esitlenud.
Avatud on Viive Noore illustratsioonide väljapanek. Viljandi pastoraadihoone ja Kondase Keskuse jõulumeeleolu eest vastutab sel aastal Viive Noor, kes on üks erilisemaid ja silmapaistvamaid lasteraamatute illustraatoreid Eestis. Viive Noore illustratsioonides on tunda maagiat ja lapsepõlve salapära, ent nad ei ole kunagi üleliia magusromantilised, vaid veetlevad oma põhjamaise kargusega.
Vaadata saab ka Anatoli ja Nestor Ljutjuki näitust «Poeetiline punane raamat». Kondase Keskuse näitusel esitleme Anatoli meisterdatud mehaanilist nukuteatrit, mis peaks igale lapsele mõjuma kui

unistuste šokolaadikalender. Keskuse käsitöötubade, mis kannavad
ühisnimetust Labora, vaimu kannab ka mõned aastad tagasi keskuse poolt avaldatud «Poeetiline punane raamat», milles on ökosemiootik Timo Marani luuletused ning Nestor Ljutjuki kaunid illustratsioonid, mida me ka näitusel eksponeerime.
Viljandi linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
Avatud on isa ja poja, Nikolai ja Orest Kormašovi maalinäitus «Inimesed, maastikud, asjad». Eesti kunstnike liidu auliiget, maalikunstnik Nikolai Kormašovi (1929–2012) peetakse Eesti kunsti raudvaraks. Nikolai Kormašov oli pühendunud ikoonide restauraator ja
väsimatu maalikunstnik.
Orest Kormašov (1964) lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1990.
aastal. Sellest ajast peale on ta tegutsenud kunstialade õppejõuna
Tallinna ülikoolis. Oma loometöö kohta on kunstnikul seletus: «Loodud maailm meie ümber on nii võrratult rikas, et seda on võimatu
kirjeldada. Ainus, mida suudame, on püüda talletada meid vaimustanud hetki… nähtuna läbi meie meelte. Oma tööde puhul olen pigem vaatleja…»
Sakala Keskus, Tallinna tänav 5
8. jaanuaril avatakse konkursi «Viljandi aasta foto 2015» näitus.
«Viljandi aasta foto 2015» ülevaatenäitusel on väljas paremik konkursile laekunud töödest. On haaravaid loodusvaateid, täpselt tabatud hetki, tehnilisi saavutusi, emotsioone, linde, loomi ja inimesi.
Viljandi Linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
29. detsembrini saab trepihallis vaadata rändnäitust «Metsiku bibliotek: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu». Metsiku raamatukogu on üks esimesi eesti talupoegade asutatud laenuraamatukogusid. 2. veebruaril 1872. aastal kogunes Metsiku koolimajja salgake
Metsiku küla ja selle ümbruskonna ärksamaid mehi. Asutati Metsiku Õppija Selts, mille esmaülesandeks sai laenuraamatukogu pidamine.
30. detsembrini on samuti trepihallis avatud ka Anne Vasara maastikumaalide näitus. Anne Vasar on Tartu kunstnik, kelle peamine
tegevusala on õlimaalide, aga ka vitraažide loomine. Nüüdseks on
tema ateljeed üksildasse maakohta kolitud ning Tartuga enam erilist sidet pole. Mõnikord tegutseb ta ka kunstiõpetajana.
2. jaanuaril avatakse Rait Killari Kesk-Norra looduspiltide näitus
«Lunn, änn ja teised». Rait Killar: «Kesk-Norra loodust iseloomustavad kõrged ja järsud mäed ning neist alla tormavad võimsad kosed.
Mägede vahel keerlevad serpentiinina kitsukesed teed. Nägin kuulsat Geirangerfjordi, kus kaljud «kukuvad» tuhande meetri kõrguselt
otse vette. Meeldejääv oli kurviline suurte tõusude ja laskumistega
Trollitee ja Briksdali liustik. Reisil nähtut ja kogetut püüan ka teile
läbi fotosilma jäädvustatuna edasi anda.»

Linn ootab aastapreemiate kandidaate
Viljandi linnavalitsus
ootab 31. detsembrini
avaldusi linna 2015. aasta
preemiate kandidaatide
esitamiseks. Kokku antakse välja üheksa preemiat.
Viljandi linna elutöö preemia
määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt
kõrgelt hinnatud ja kelle kogu
elutöö on positiivselt mõjutanud
Viljandi linna arengut ja mainet.
Preemia suurus on 6000 eurot.
Viljandi linna aastapreemia
määratakse tunnustusena teo
või saavutuse eest, mis on kalendriaastal olnud Viljandi linnale olulise tähtsusega. Preemia
võidakse määrata füüsilisele või
juriidilisele isikule või muule
ühendusele, mis ei ole juriidiline isik. Preemia suurus on 1500
eurot.
Viljandi linna kultuuripreemia
määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik,
väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuse eest kultuuri valdkonnas.
Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel kultuuri valdkonnas, tulemuslikkust kultuurielu korraldamisel, panust kultuurielu propageerimisel. Igal
aastal määratakse kuni kaks
preemiat, mille suurus on 1000
eurot.

Viljandi linna spordipreemia
määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik,
väljapaistva tegevuse eest spordivaldkonna edendamisel või
saavutuse eest spordi valdkonnas. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid kalendriaasta vältel saavutatud sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust spordielu
arendamisel, korraldamisel ning
propageerimisel. Igal aastal antakse välja kuni kaks preemiat,
millest üks määratakse kuni
21-aastasele noorele sportlasele.
Preemia suurus on 1000 eurot.
Viljandi linna teatripreemia
määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti edendamisel
Viljandi linnas. Preemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile või Viljandi teatrites etenduste lavaletoomisel osalenud
külalislavastajale või külalisnäitlejale. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel nii lavakunsti viljelemisel kui ka teatrialase tegevuse kajastamisel
meedias. Igal aastal määratakse
üks preemia, mille suurus on
1000 eurot.
Viljandi linna aasta noore
preemia määratakse tunnustusena Viljandi linna noorele vanuses 7–26 aastat või Viljandi
linnas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saa-

Pildil linna 2014. aasta preemiate laureaadid 23. veebruaril Ugala teatris. Tänavusi linna preemiate kandidaate saab esitada 31. detsembrini.

vutused kalendriaasta jooksul
on olnud teistele linna noortele
eeskujuks ning motivatsiooniks.
Preemia määramisel arvestatakse saavutusi linna noorte eluolu
parandamisele kaasaaitamises,
vaba aja veetmise võimaluste
arendamises, noorte huvide eest
seismises ja noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises
kalendriaasta jooksul. Igal aastal määratakse üks 1000 euro
suurune preemia.
Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetus

määratakse tunnustusena ettevõttele (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust
ettevõtja, mittetulundusühing,
sihtasutus), mille asukoht ja/või
üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on
kalendriaasta jooksul aidanud
kaasa linna laste ja noorte eluolu parandamisele. Igal aastal
määratakse üks Viljandi linna
laste- ja noortesõbralik ettevõte, kelle nimi kantakse Viljandi
linna auraamatusse.

Viljandi linna tiitli «Ettevõtluse edendaja» saab füüsiline või
juriidiline isik, kes ettevõtte
omaniku või tegevjuhina on
oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi ettevõtluse
arengule. Tiitel antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle registreeritud elukoht või
asukoht on Viljandi linn, või
kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi
linn.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on käeoleva aasta 31. detsember. Taotlused tuleb esitada
Viljandi linnavalitsusele elektrooniliselt aadressil viljandi@
viljandi.ee või paberkandjal
aadressil Linnu tänav 2, 71020,
Viljandi.
Preemiate statuudid ja avalduse vorm asuvad linna veebilehel
www.viljandi.ee.
Preemiate saajad otsustab linnavolikogu 28. jaanuaril ning
üleandmine leiab aset Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

