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Kehtima
hakkas uus
eakate
bussisõidu
korraldus
Alates 15. jaanuarist
kehtib uus bussisõidu
korraldus 65-aastastele ja vanematele Viljandi linna kodanikele.
Uue korra kohaselt
saavad eakad viljandlased sõita bussiga
ühes kuus tasuta 14
korda. 15.–31. jaanuarini on kasutada 14 tasuta sõidukorda, pärast
seda 14 tasuta sõidukorda igas kalendrikuus.
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Viljandi järv on sõudjatele ideaalne treenimis- ja võistluspaik. Kui sõudekanali rajamise idee saab keskkonnaametilt heakskiidu, võib tulevikus näha järvel rahvusvahelisi suurvõistlusi.

Rahvusvahelise sõudekeskuse
planeerimine Viljandisse jätkub
 JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,
avalike suhete spetsialist

Viljandi järve sõudekanali
planeerimine on jõudnud
detailplaneeringu eskiisi
ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi avalikustamiseni.
Pärast detailplaneeringu ja
programmi avalikku arutelu esitab linnavalitsus programmi
heakskiidu saamiseks keskkonnaametile, kes peaks oma esmase seisukoha välja ütlema märtsikuus. Vastust pole siiski oodata kuni oktoobrini, mil selgub
ameti lõplik seisukoht. Kui siis
peaks tulema positiivne vastus,
on selge, et sõudekanali rajamine Viljandi järvele on põhimõtteliselt võimalik ning edasi saab
minna detailplaneeringu kinnitamise, projekteerimise ja ehituseks partnerite leidmisega.
Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul on kõige olulisem proo-

vikivi kogu ettevõtmisele just
keskkonnaameti heakskiidu saamine: «Kui detailplaneering kinnitatakse, on see risk maha võetud. Sellisel juhul saaksime asuda partneritega läbirääkimistesse.» Kivibergi sõnul peaks Viljandi kindlasti leidma sõudekanali
ehituseks veel huvitatud osapooli, kes võiksid olla nii riik kui
olümpiakomitee. Ettevalmistavate töödega saaks linn siiski ise
pihta hakata. «Kitsaskaela laiendamisega, mis tähendaks pinnase väljakaevamist suurusjärgus
80 000 kuupmeetrit, võiks Viljandi linn minule teada olevalt
ka oma vahendite abil hakkama
saada, kuid sõudekanali rajamiseks vajaliku taristu rajamiseks
on meil kindlasti lisaraha vaja,»
selgitas linnapea.
Viljandi spordikoolis sõudjaid
treeniv Ruth Vaar tõi esile Viljandi järve kui sõudmiseks sobiliku
veekogu mitu positiivset külge.
«Viljandi järv on seisva veega,
täpselt paraja suuruse ja sügavusega veekogu. Siin on ruumi nii

võistlusdistantsile kui ka soojenduseks ja mahasõiduks,» selgitas
Vaar. Tema sõnul Eestis praegu
rahvusvaheliste sõudevõistluste
korraldamiseks sobivat veekogu
pole. «Maidlas on ainult veekogu ja Pärnus ei saa kunagi soovitud tasemel võistlusi läbi viia,
sest seal on voolav vesi.»
Treeneri kinnitusel pakuks keskuse Viljandis paiknemine olulist lisateenistust ka siinsetele
majutus- ja toitlustusettevõtetele, sest lisaks sportlastele käib
sõudevõistlustega alati kaasas
arvestatav hulk pealtvaatajaid.
Samuti saaks siin korraldada aerutajate laagreid ja võistlusi.
Viljandi järve sõudekanali detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda Viljandi linna kodulehel, linnavalitsuse arhitektuuriametis aadressil Laidoneri
plats 5 ning Viljandi linnaraamatukogus. Dokumentide avalik arutelu on 26. jaanuaril kell
16 Viljandi raekojas.

ARVAMUS
MATTI
KILLING
Eesti meeste
paarisaerulise
neljapaadi
treener

Hea tahtmise juures võib suhteliselt väikeste kulutustega
rajada Viljandisse rahvusvahelise sõudedistantsi.
Viljandi on paraja suurusega linn, kus on olemas hotellid ja teised majutusvõimalused külalisvõistlejate tarvis.
Kindlasti tuleks siia treenima
sportlasi ka väljastpoolt Eestit.
Kui väljenduda sportlaste
keeles, siis Viljandi «stardipakud» on teiste omadest tunduvalt eespool ja sõudjana meeldiks mulle väga, kui Eestis

oleks kohe võtta distants, kus
treenida.
Karta ei tarvitse ka seda, et
keegi kunagi ja kusagil teeb
midagi samalaadset, sest konkurents viib edasi.
Viljandi jõuaks aga maailmakaardile kui sõudekeskus,
kus saaks võistelda ja treenida maailmatasemel. Ta sarnaneb paljus Luzerni kuulsa
sõudedistantsiga järvel, mida
piiravad samuti kõrged kaldad ja mis asub peaaegu linna sees.
Viljandist sirgunud sportlased eesotsas maailmameistrite
Jüri Jaansoni ja Alo Kuslapi
ning mitmekordse medalivõitja Kaspar Taimsooga vääriksid
seda, et sõudesport Viljandis
areneks, nagu on arenenud
nemad ja tõuseks sarnaselt
nendega maailmaklassi.

Linnavalitsuse sotsiaalameti
juhataja Livia Kase sõnul
muutub inimese jaoks see,
et ta peab hakkama jälgima
allesjäänud sõidukordade
arvu.
«Sisenedes bussi esimesest uksest, tuvastab sõitja
oma kaardi kas bussijuhi
juures või tagapool, teise
tuvasti juures nii nagu
praegugi. Allesjäänud sõidukordade arvu saab alates
veebruarist kontrollida bussi tagaosas asuva tuvastiga.
Kui bussi sisenedes oled juba oma sõidu tuvastanud,
siis süsteem saab sellest aru
ja sõidukordade arvu kontrollimisel kaardilt midagi
maha ei arvata,» selgitas
Kask.
Sotsiaalameti juhataja lisas, et lähtudes eaka tervislikust seisundist on juhtumipõhiselt võimalik taotleda
tasuta sõidukordade arvu
suurendamist.
Taotlus koos lisasõidu hädavajadust tõendavate dokumentidega (puudeotsus
või arstitõend) tuleb esitada
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile eelneva kuu 15.
päevaks. Taotlusesse tuleb
märkida ka, kui palju lisasõite ja kui pikaks perioodiks
vajatakse (14 korrale lisaks).
Lisasõidud tulevad 14 korrale juurde taotluse esitamisele järgneval kuul.
Neil üle 65-aastastel linlastel, kellel on vaja 14 korrast
rohkem sõita muudel kui
tervislikel põhjustel, on võimalus soetada ettemaksukaart või kuukaart, mida
saab osta ja laadida Omniva
postipunktides, Centrumi
kaubamajas ja Männimäe
Selveris ning Viljandi bussijaama kassas.
Sõidupileti hind ettemaksukaardiga on 60 senti, sularahaga bussist ostes 1 euro. Kuupileti hind õpilasele
on 10 eurot ja kuupileti
hind täiskasvanule 17 eurot.
Ettemaksukaardile on võimalik laadida 5, 10, 15 või
20 eurot, sellele lisandub
kaardi tagatisraha 3 eurot.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Milline on teie hinnang järgmisel linnavolikogu istungil teisele lugemisele jõudvale
Viljandi linna 2016. aasta eelarvele?
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.

Intervjuu linnapeaga
Pärnu maanteeni välja, on küsitav, sest mahud on väga suured. Sellest hoolimata on liikluse ümbersuunamine juba
käesoleval aastal võimalik.

ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

ANDO KIVIBERG, KUI KÄTTE
JÕUAB 2016. AASTA LÕPP, MILLISED ON SIIS NEED TEEMAD JA
ARENGUD, MIDA TAHAKSITE
AASTALÕPUINTERVJUUS VÄLJA
TUUA?

2016. aasta on Viljandi linna
järgmisele arenguhüppele aluse panemise aasta. Käimas on
ettevalmistustööd, et raudteepeatuste meede saaks realiseeritud, et piirkondade konkurentsivõime tõstmise meede (PKT) ja kesklinna arendamine õnnestuks käima lükata.
Selle kõige nimel peame pingutama, et meil jätkuks suuremahuliste tööde omaosaluse
katmiseks raha.
Tulemas on ühest küljest igapäevakulude kokkuhoiule keskendumise aasta. Kuid see on
ka väga mahukas projekteerimistööde aasta. Nii PKT kui
Paalalinna kooli renoveerimise projekteerimine nõuavad
suuri ettevalmistusi, samuti
eelmainitud raudteepeatuste
meetme teostamine Vaksali tänava ning meie raudteejaama
ümbruse korrastamiseks ja
arendamiseks. Ära ei maksa
unustada sedagi, et Viljandi
linn ühes paljude teiste maakonna omavalitsustega võiks
ühiselt luua kauaoodatud veekeskuse. Ka see nõuab ettevalmistustöid ja projekteerimist.
Käimas on Viljandi järve sõudekanali ning Huntaugu nõlva
vabaajapargi detailplaneering
ja päris palju tuleb sel aastal
tegelda Viljandi järve randa
planeeritava spaahotelli detailplaneeringuga, mille eskiis on
just praegu ettevalmistamisel.
Loodetavasti saab hiljemalt
veebruari alguses korraldada
selle avalikustamise.
KAS OODATA ON KA MIDAGI
SELLIST, MIS VÕIKS VILJANDLASTE IGAPÄEVAST ELU OLULISELT MÕJUTADA?

Kindlasti mõjutab seda Vaksali tänava kapitaalremont ehk
ümber tuleb korraldada Pärnu
maanteele suunduv liiklus.
See küsimus on aga seotud
tööde järjekorraga. Raudteepeatuste meetme raames rekonstrueeritakse ka Metalli tänav ja raudteejaama ümbrus.
Kas me jõuame käesoleval
aastal Vaksali tänava töödega

MIDA NÄETE EELOLEVAL AASTAL LINNALE SUURIMA VÄLJAKUTSENA?

Kõige suurem väljakutse on
meie linna pidamise tõhusamaks muutmiseks vajalike reformide läbiviimine. Linnavalitsus peab andma oma seisukoha kompleksauditi töörühma ettepanekutele ning koostama nende täideviimise ajakava. Selge on see, et me peame kasvatama oma põhitegevuse tulemit ehk seda rahasummat, mis jääb meie põhitegevusest üle. See on oluline
investeeringute ehk vajalike
ehitustööde tegemiseks ning
projektide kaasfinantseeringu
tagamiseks. Teisiti öeldes: kui
tahame suurteks ehitustöödeks kasutada fondide raha,
peab meil endal olema vähemalt 15% tööde maksumusele kuluvast summast.
Samuti on paljude linna töötajate palgad ajale jalgu jäänud. Selleks, et töötasusid otsustavalt tõsta, tuleb meil paljudel juhtudel teha sama töö
ära väiksema hulga inimestega. Kuid ometigi tuleb ka töötasufondi kasvatada. Tänavu
näiteks suureneb linna kassast
palka saavatele inimestele
mõeldud summa 2,5% võrra,
mis aga numbriliselt tähendab
137 000 eurot.
VIIMASEL PAARIL AASTAL ON
VILJANDI ELANIKKONNA VÄHENEMINE OLULISELT AEGLUSTUNUD NING MAKSUMAKSJAID ON
LAUSA JUURDE TULNUD. KAS
SEE ON PIGEM ANOMAALNE
KÕIKUMINE VÕI KINDEL SUUNDUMUS, MIS VÕIB LINLASTE ARVU ÜHEL HETKEL TAAS TÕUSUTEELE VIIA?

Ma tahaksin väga loota, et see
on ettevõtjate ja linnavalitsuse
ühise tegevuse tagajärg, mis on
hakanud realiseeruma. Me
näeme, et linna eksportival
tööstusel läheb järjest paremini ja ma olen ettevaatlikult optimistlik, et see toob juurde ka
töökohti. Me peame oma linna
elukeskkonda ja töövõimalusi
hakkama kavakindlalt ja üleriigiliselt tutvustama. See võib aidata lõpetada Viljandi rahvaarvu vähenemisprotsessi. Tänavuses eelarves on meil nendeks
tegevusteks raha ette nähtud ja
ma loodan et see viib ka lähiaastatel soovitud tulemusteni.

Uued linnakodanikud
Ahto Metsamärt
Ander Pihlak
Arella Saag
Chris-Eric Piirsalu
Cris-Brennet Kalja
Eliise Suigusaar
Emilia Kalmann
Gabriela Magnus
Georg Päeva
Grete-Liis Anvelt
Gristofer Niilus
Herman Akel
Iris Emilia Tiitus

Jako Raidväli
Janely Roosipõld
Jasper Kask
Jessica Teemusk
Karol Kaljula
Kren-Kasper Reis
Laura Kütt
Lisandra Zvereva
Lisette Kaarmäe
Maksim Kallaste
Markus Kell
Melissa Mumm
Miia Kütt

Rainis Anton
Raoul Edward Denny
Rauno Soosaar
Remi Lilloja
Renar Villem
Roven Klaas
Ruuben Tillo
Sander Nuut
Sille Nuut
Teele Talimaa
Tomy Schmidt
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 JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Võrreldes esimese lugemisega
on positiivne, et linnavalitsus on
loobunud koolitoidule mõeldud
summa vähendamisest ning põhikoolide lapsed saavad edaspidigi tasuta koolitoitu. Esimese
lugemise ajal oli selle eelarverea
vähendamine puudulikult argumenteeritud ning nähtavasti sai
linnavalitsus sellest aru. Saadikurühmana tegime meiegi ettepaneku tasuta koolitoidu pakkumist jätkata ning kuigi tõime
välja teisi katteallikaid, oleme
siiski linnavalitsuse meelemuutusega rahul.
Sama ei saa öelda eakate bussisõidu kohta, mille osas tundub, et koalitsioon on oma lõpliku hinnangu andnud. 14 tasuta sõidukorda on paljude regulaarsete bussisõitjate jaoks vähe.
Kuigi linnavalitsuse sõnutsi saavad rohkem sõite vajajad avalduse põhjal linnalt toetust küsida, tekitab see vanainimestele
juurde tüütut bürokraatiat asjaajamises.
Ühtlasi ei saa öelda, et linnal
pole raha kirjutada eelarvesse
eakate bussisõidu reale juurde
ligikaudu 40 000 eurot, mille
tulemusena oleks see rida tänavuse aasta eelarves samas suurusjärgus möödunud aasta tasuta bussisõidu reaalsete kuludega. Hetkel on selgelt üle rahastatud linna turundamise rida
ning kui viia vabaühenduste rahastamine vastavusse mittetulundusühingute rahastamise komisjoni otsustega, oleks võimalik sealtki ligikaudu 15 000 eurot leida. Seega on tasuta bussisõiduga jätkamine puhtalt valikute küsimus.
Sotsiaaldemokraatide saadikurühm vaatab eelarve veel detailselt läbi ning kindlasti teeme volikogu istungi ajaks veel oma
parandusettepanekuid.
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 HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Iga omavalitsuse ülesanne on
võimalikult hästi hakkama saada eelarves oleva summaga. Kui
sellest seisukohast vaadata, siis
on teisele lugemisele jõudev eelarve koostatud asjatundlikult ja
võimaluste piires kõiki osapooli
arvestav. 2016. aasta Viljandi
linna eelarve on koostatud konservatiivsuse põhimõtet järgides
nii tulude kui kulude planeerimisel. Selles mõttes on eelarve
koostatud heaperemehelikult.
Eelarve maht on praegu 22,66
miljonit eurot. Nagu ka varasematel aastatel, on peamised kuluallikad juba ette teada ja investeeringuteks jääv summa sõltub sellest, kui palju neist peamistest kuludest üle jääb.
2016. aasta suurim investeering on muusikakooli renoveerimine, erinevate fondide kaasabil tehtavad investeeringud
ning ettevalmistustööd veekeskuse rajamiseks koostöös teiste
Viljandimaa omavalitsustega.
Eelarves on planeeritud ka
Kaare kooli katuse rekonstrueerimine, vetelpääste hoone viimine maaküttele, Uue tänava osaline rekonstrueerimine, tänavavalgustuse rekonstrueerimise
jätkamine ja muud. Samuti on
plaanis käivitada tegevused Viljandi linna turundamiseks. Olulist tähelepanu on pööratud linna allasutuste ja linnaametnike
ning töötajate töötasude tõusule. Eelarvega planeeritakse töötasufondide üldist kasvu alates
1. jaanuarist 2,5%, samuti on
tööjõukulude osas arvestatud
töötasu miinimummäära tõusuga ja miinimummäära lähedast
tasu saavate isikute tasu tõusuga.

 PEEP ARU,
linnavolikogu esimees, Eesti
Reformierakond

Konservatiivselt koostatud, ebamõistlikke kulutusi vähendav ja
linna kohustuste koormat mittesuurendav 2016. aasta eelarve
võimaldab kõikides valdkondades jätkusuutliku toimimise.
Jõudsalt liigume edasi koalitsioonilepingus lubatu elluviimisel: valmib Männimäe mänguväljak, paremad tingimused saavad olema tehnikahuvilistel
noortel, suureneb vanalinna
miljööd parandav restaureerimise toetus.
Esimest korda planeerime
150 000 euro suuruse seemneraha veekeskusele. Loodan, et
selle ehitamiseks ühinevad ka
teised omavalitsused ja ettevõtjad.
Tõsine töö läheb lahti muusikakooli renoveerimisel ja raudteejaama ümbruse tänavatel.
Valmivad Paalalinna kooli ja
Uue tänava remondiprojektid.
Positiivsed arengud ootavad
kunstmuruga jalgpalliväljakut.
Kõik vajalikud tegevused tuginevad maksumaksjate heale
tööle, neid on juurde tulnud ja
nad teenivad ka suuremat palka. See võimaldab eelarvesse
planeerida tulumaksu kasvuks
eelmise aastaga võrreldes
494 000 eurot ehk 4,8%. Sellest
246 000 ulatuses saame tõsta
linna töötajate palkasid: 10,3%
tõusevad need miinimumpalga
saajatel, lisaks suurenevad kõikide asutuste palgafondid 2,5%
võrra.
Töökorralduse optimeerimise
ja töötajate arvu vähendamisega juba oma palkasid oluliselt
suurendanud päevakeskus ja
raamatukogu saavad lisaboonusena veel täiendavalt 2,5% palgafondi tõusu. Usun, et nende
eeskuju innustab kõiki asutusi
otsima kokkuhoiukohti.
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 HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Hinnang ja tunded on kahetised. Maht tuleb riigi paika pandud reaalsest tulubaasist. See
on ebapiisav, täitmata on riigi
kohustused omavalitsuste ees.
Nii lasteaednike ja teiste töötajate palgatõus kui muusikakooli uuendamine on ka Keskerakonna eelistus. Kaasajastatakse
raudteejaama ümbruse teed.
Peatänavate saatuse osas jääb
loota positiivset otsust piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmist. Käib Vabaduse
platsi ümbruse ideekonkurss.
Koostöö toob laste mänguväljaku Männimäele.
Teisalt on märgiline sotsiaalse
turvalisuse vähendamine. See
on must pool. Inimestele olulised sotsiaalse suunaga teenused
ja toetused vähenevad, näiteks
eakate bussisõidule. Tõusid lasteaedade kohamaksud. See aga
tõstab ühiskonnas hoolt vajavate inimeste igapäevaseid kulusid. Lihtsad põhjendused Reformierakonna ning IRL-i koalitsioonilt: investeeringud, linna
kulude tõus. Selline tegevus
laiapõhjaliste aruteludeta volikogus ja huvigruppidega on lubamatu. Nii jagub linnarahvale
vähem sotsiaalset turvatunnet.
Meil on kaasav eelarve. Reaalne kaasamine aga väheneb.
Tähtsad teemad jõuavad volikogu ette hilja, neid ei arutata piisavalt. Koalitsioon laseb need
jooksujalu volikogust läbi: sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord, eakate bussisõidu
toetuse kärbe. Suutsime siiski
laualt viia koolilastelt tasuta
lõunasöögi võtmise mõtte. Veekeskuse osas pole konkreetsust,
ei kulude arvestust ega äriplaani. Eelarvesse on rahanumber
aga sisse kirjutatud. Räägime,
kuulame ja kuuleme. Loodan
rohkem positiivseid uudiseid.

Muusikakooli ehitus algab
8. jaanuaril allkirjastati
raekojas ehitusleping, mille tulemusena läbib Viljandi muusikakooli ajalooline hoone põhjaliku
uuenduskuuri.
Linnapea Ando Kiviberg ütles
lepingu sõlmimise eel, et tema
hinnangul on Viljandi muusikakool Eesti parim ning nüüd saab
ta endale ka sellele tasemele
vastavad õpperuumid.
Ehitus hakkab pihta hiljemalt
veebruari alguses ning muusikakool saab renoveeritud majja lepingu järgi tagasi 2017. aasta
märtsis.
Peatöövõtjad on AS YIT Ehitus, AS Pärnu REV ja Pärnu REV
Ehitus OÜ. Tööde kogumaksumus on 1 217 022 eurot ja 97
senti, mida rahastatakse täies
mahus linnaeelarvest.
AS YIT Ehituse Lääne-Eesti

piirkonna juhataja Urmas Kivistik ütles, et ehitajale on oluline jätta läbi oma töö midagi
linnale ja kogukonnale. «Teeme kõik selle nimel, et ehitus
valmiks tähtajaks ja vastaks
tellija soovidele,» rääkis Kivistik. Ta lisas, et muusikakooli
ehitus on positiivne jätk ettevõtte töödele Viljandi linnas,
sest nende ehitatud on ka kohalik lauluväljak.
Muusikakooli direktori Tonio
Tamra sõnul on tal sees ärev
tunne. «Oleme selleks ehituseks
ettevalmistusi teinud alates
2009. aastast, kui valmis orkestrimaja. Nüüd see siis lõpuks algab,» ütles Tamra.
Hoone renoveerimisprojekti
on koostanud Henri Projekt OÜ
ning selle maksumus oli 22 548
eurot. Ehitusjärelevalvet teeb
Tallinna Linnaehituse AS ja see
läheb maksma 21 540 eurot.
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Linnapea Ando Kiviberg ja AS YIT Ehituse Lääne-Eesti piirkonna juhataja Urmas Kivistik sõlmivad muusikakooli ehituslepingu.
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Uued kursused
kunstikoolis
Digimaal, film, animatsioon ja palju muud
Uuel aastal pakub Viljandi
kunstikool mitu uut avatud
kursust nii suurtele kui väikestele kunstihuvilistele.

Digifoto algkursus 2
Eelmisel aastal osales bändide päeval ka Ugala teatri töötajate kollektiiv.

FOTO: JAAN MÄNNIK

Bändide päev kutsub osalema
13. veebruari õhtul läheb
Viljandis Sakala keskuses
lahti suur muusikamaraton.
Bändide päevale on osalema oodatud muusikud ja ansamblid
kogu Eestist, et koos musitseerida ja mõõtu võtta. Võistlema
oodatakse bände, kelle muusika
on sobilik tantsimiseks. Ansamblitel ja muusikutel, kes
soovivad bändide päeval üles
astuda, on tarvis endast märku
anda hiljemalt 25. jaanuariks.
Osalejate arv on piiratud ning
arvestada tuleb ka sellega, et

võistlusele pääsevad eelisjärjekorras live-bändid.
Lisaks bändi väljakujunenud
repertuaarile on osalejatel seekord tarvis ette valmistada üks
lugu ETV kunagise ülipopulaarse muusikasaate «Horoskoop»
kullafondist.
Seekord on osalejatel võimalus jõuda telepildi vahendusel
ka laiema publikuni, sest bändide päeval salvestatakse Tallinna
TV saatekavasse kuuluvat muusikasaadet «Pillimeeste klubi».
Esinejatele annab hinnangu
auväärne ja muusikat armastav
žürii ning ka publikul on võima-

lus oma lemmik valida. Žürii
pealikuks on muusikasaate «Pillimeeste klubi» saatejuht Väino
Land.
Bändide päeval on Viljandis
aastatepikkune ajalugu, kuid
Sakala keskuse ürituste kavasse
kuulub ansamblite mõõduvõtmine teist aastat. Korraldaja Sirje Fedjuk loodab, et selgi korral
on osavõtt sama aktiivne kui
möödunud aastal. Soovijaid oli
siis rohkem kui neid võistlusel
osaleda sai.
Bändide päev leidis esmakordselt aset 16 aastat tagasi Viljandi
kultuurimajas Malle Allese eest-

vedamisel. Ettevõtmisest kujunes
muusikutele ja publikule oodatud ja populaarne muusikaüritus.
Ka sel ajal oli sageli esineda soovijaid enam kui hiliste õhtutundideni kestvasse programmi
mahtus ning maja oli muusikalembeseid külastajaid täis. Menukat võistlust korraldati kultuurimajas kuni maja remondini.
Hoone renoveerimise ajal on
bändide päeva peetud Karksi valla kultuurikeskuses ja Viiratsi
rahvamajas. Nüüd soovib Sakala
keskus, et bändide päeva traditsioon jätkuks majas, kus legendaarne üritus alguse on saanud.

Täname heategijaid
 PIRET KANGUR
 KÜLLI FREY
Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistid

Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalameti poole on
möödunud aasta jooksul
pöördunud abistamise
sooviga palju häid inimesi. Tänu nendele oleme
saanud tuua rõõmu paljudele abivajavatele lastega
peredele.
Tegime aasta ringi koostööd Viljandi Toidupangaga, kellelt saime lastega peredele jagamiseks
igas kalendrikuus ühel päeval
toidukaupu. Abi saanud perede
arv ühel korral oli 5–20. Lisaks
sellele saime augustis võimaluse edastada 23 ning jõulude eel
25 toidupakki lastega peredele
Postimehe kampaaniast.
Eesti Punase Risti Viljandimaa
Selts eesotsas sekretär Merit
Laanega on olnud meie kauaaegne koostööpartner, tänu kel-

lele oleme ka äsja lõppenud aastal saanud lastega peredele jagada hügieenivahendeid ja pesemistarbeid. Augustis toetas
Punane Rist 13 lapsele koolikaupade ostmist.
Ugala teatri projektiga «Kingi
lapsele teatrielamus» said Viljandi linna väikese sissetulekuga perede lapsed kevadel 70 piletit etendusele «Printsess Luluu
ja härra Kere» ja lisaks detsembris 80 piletit jõuluetendusele
«Väike Pii ja kiigelaud». Üritusi
toetas ka Viljandi Linnavalitsus.
Koolidel ja lasteaedadel on olnud võimalus viia vähekindlustatud perede lapsi tasuta teatrisse üle-eestilise projektiga «Aitan lapsi».
Toomas Tammemäe kutsus
detsembris Jääaja keskusesse
viisteist last, kellele korraldati
seal kutsuja kulul giidiga ekskursioon ja lõunasöök. Iga laps
sai ka kingituse.
Jõuluhansa laadal koguti annetusi vähekindlustatud perede

lastele. Lisaks rahale annetati ka
kaks perepiletit pärimusmuusika aida perehommikule, vabapääse Viljandi Jazziklubi esinemisele kohvikus Fellin ning raamat Viljandi ordulinnusest.
Maxima kaupluseketi korraldatava Inglipuu projekti abil täideti 40 lapse jõulusoovid. Kingitused andis toredal koosviibimisel üle jõuluvana.
Viljandi Zonta klubi naised
kinkisid jõulude eel kopsaka toidupaki 40 lapsele, kes kasvavad
majanduslikult keerulistes tingimustes.
Seppälä kauplus annetas lasteriideid.
Tänu Anke-Peter Wendtile Viljandi sõpruslinnast Arensburgist
sai rahalist abi kolm lastega perekonda.
Daily ehk Baltic Restaurantsi
heategevusprojekti abil toetati
rahaliselt ühte erivajadusega
last ning perekonda, kus on
hooldusel kolm last.
Marta Moorats koos sõprade-

ga rõõmustas kingituste ja jõuluvana külaskäiguga ühte peret,
kus kasvab kaks last ning kuue
lapsega peret Ramsil.
9-aastane Raido tegi omal algatusel kahele lapsele – ühele
tüdrukule ja ühele poisile – toredad jõulukingitused.
Urmas Õunap abistas jõulude
eel ühte Viljandi linna lasterikast perekonda toidupakiga.
Seasaare Näitemängu Selts
korraldas heategevusliku kontserdi, mille tulu annetati perekonnale, kus kasvab kaks last.
2014. aasta «Jõulutunneliga»
laste huvitegevuseks kogutud
rahast sai abi kaks Viljandi linna peret.
Suur aitäh kõikidele inimestele, kes on lõppenud aasta jooksul andnud oma panuse kas
heategevuslikke üritusi korraldades, rahalisi annetusi tehes
või vajalikke esemeid ning toiduaineid kinkides. Soovime kõigile rõõmuküllast uut aastat
ning koostöö jätkumist!

Kutse Viljandi Päevakeskuse lahtiste uste päevale
Et Viljandi Päevakeskus asub nüüd uues kohas, Sakala keskuse teisel korrusel,
on kõik huvilised oodatud uute ruumidega tutvuma.
Avatud uste päev Viljandi Päevakeskuse uutes ruumides on sel reedel,
22. jaanuaril kell 11. Kavas on tervitussõnavõtud Viljandi linnapealt Ando Kivibergilt,
abilinnapealt Janika Kivistikult ja sotsiaalameti juhatajalt Livia Kaselt.
Tantsulust õpetab tantsusamme, tutvustatakse toolisvõimlemise harjutusi,
töötubades tehakse sõbrapäevakaarte, õpitakse viltimistehnikat ning mängitakse kabet ja malet.
Samuti on kohal lauluansambel Soliid. Pakutakse torti ja kohvi.
Üritusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine 20. jaanuariks telefonil 433 3940 või 5782 2679.

Alates 19. jaanuarist teisipäeviti kell 18. Registreerimine
18. jaanuarini.
Kursus neile, kel digifoto esimene algkursus juba läbitud.
Jätkukoolitusel pühendatakse
rohkem tähelepanu pildi kompositsioonile ja õigetele töövõtetele.

Animatsioon
10–12-aastastele
õpilastele
Alates 26. jaanuarist teisipäeviti kell 15. Registreerimine
25. jaanuarini.
Viljandi Jakobsoni kooli animatsiooniõpetaja Laido Valdvee toob selle põneva kursuse
nüüd ka kesklinna. Kursus on
mõeldud spetsiaalselt IV–V
klassi õpilastele. Arvuti ja veebikaamera abil lavastatakse
endajoonistatud lõbusaid lugusid.

Digimaal kõigile
Alates 1. veebruarist esmaspäeviti kell 17. Registreerimine 28. jaanuarini.
Üha enam asendavad tänapäeval pliiatsit-paberit digipliiats ja digilaud. Digivahenditega joonistamine-maalimine pole raske, aga nõuab siiski õigeid töövõtteid ja natuke
juhendamist ning muidugi
vastavaid vahendeid. Seda

kõike pakub kunstikool peamiselt noortele mõeldud kursusel.

Teeme filmi!
Alates 4. veebruarist neljapäeviti kell 18.30. Registreerimine 3. veebruarini.
Kauaoodatud kursus Viljandi kunstikoolis käsitleb filmitegemise aluseid. Loo jutustamine läbi filmimeediumi, kaameratöö, montaaž, helindamine, tiitrite valmistamine ja
muu esmavajalik on selle koolituse teemad.
Lisaks jätkavad kunstikooli
avatud vabaateljeed, kuhu on
oodatud kõik soovijad ning
kuhu saab osta ka ühe korra
pileti.

Avatud krokiiateljee
Neljapäeviti kella 17.15–
18.30.
Ateljee annab võimaluse harjutada inimese joonistamist.
Õpetaja Reet Talimaa juhendamisel tehakse modellidest
kiireid visandeid ning vahel ka
pikemaajalisi töid.

Avatud
keraamikaateljee
Teisipäeviti kella 19–20.30.
Ateljee on mõeldud igaühele, kes soovib keraamika vallas
kätt proovida või juba valmismõeldud ideed ellu viia. Keraamik Kersti Õuna juhendamisel saab eseme valmis voolida, glasuurida ja põletada.
 Lisainfo:
info@viljandikunstikool.ee

Üliõpilase sotsiaalse
toetuse taotlemine
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõtmist majanduslikult vähekindlustatud perekonda kuuluvatelt üliõpilastelt,
kelle registrijärgne elukoht on
Viljandi linn ning kes õpivad
Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli päevases osakonnas ning kellel arvesse mineval õppeperioodil on
keskmine hinne vähemalt hea.
Taotluse juurde tuleb esitada
järgmised dokumendid: kõikide pereliikmete kolme viimase kuu pangakontode väljavõtted ja eluasemekulude arved;

ülikooli väljastatud tõend
kõrgkoolis õppimise kohta
(sealhulgas info õppevormi
kohta) ja hinneteleht, kus on
välja toodud viimase semestri
õpitulemused.
Taotlused palume saata või
tuua 29. veebruariks (kaasa
arvatud) Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil
Viljandi, Laidoneri plats 5a.
 Lisainfo: Karin Kiis,
toetuste spetsialist,
435 4759,
karin.kiis@viljandi.ee.

Teade Maa-ametilt
Maa-amet annab teada, et Viljandi linnas aktsiaseltsi Vilpak
vastas (üle Reinu tee) asuva
kinnisasja aadressiga Reinu
tee 22b seaduslik valdaja on
Maa-amet.
Reinu tee 22b kinnisasjal
paiknevate ehitiste ja aiamaade kasutajatel tuleb lõpetada kinnisasja omavoliline
kasutamine, likvideerida kinnisasjalt kõik omavoliliselt
rajatud ehitised, esemed ning

jäätmed hiljemalt 15. maiks
2016.
Juhul kui Reinu tee 22b kinnisasjal paiknevate ehitiste ja
aiamaade kasutajad jätkavad
kinnisasja omavolilist valdamist ka pärast nimetatud kuupäeva, kasutab Maa-amet vajaduse korral seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid,
sealhulgas lukkude avamine ja
ehitistes paiknevate esemete
utiliseerimine.
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Kultuuri- ja spordisündmused
JAANUAR
E 18

10.30
17.00
17.30
18.00

T 19

19.00
08.05
10.00
11.00
12.00
17.30
17.30

K 20

18.00
19.00
10.00
11.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.00
19.00

N 21

R 22
L 23

11.00
18.00
19.00
16.00
19.00
19.00
10.00
12.00
16.00
17.00
18.00

P 24

20.00
12.00
15.00
16.00
18.00

E 25

10.30
17.00
18.00

T 26

08.05
11.00
15.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.00

K 27

08.30
10.00
11.00
16.00
18.00
19.00

N 28

19.00
11.00
17.00

R 29

18.00
19.00
19.00
08.30
19.00

L 30

19.00
10.00
11.00
16.00

Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Meeste kodu» Ugala Black Box
Meeste jooga Päikesekillu perekeskus
Eesti noorte MV minivõrkpalli turniir tütarlastele Viljandi spordikeskus
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi nukuteater
Viljandi kodutütred Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Jazziklubi: «Quid novi?» Kohvik Fellin
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Jäärad» (Island, 2015) Sakala
keskus
Viljandimaa talvised kergejõustiku meistrivõistlused Paala viilhall
Viljandi skaudid Päikesekillu perekeskus
Jaanuari filmi- ja vestlusõhtu Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Jäärad» (Island, 2015) Sakala
keskus
Eesti käsipalli meistrivõistlused: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» Grand Hotel Viljandi
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi nukuteater
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
Lauatenniseturniir Viljandi avatud noortetuba
«Mee hind» Ugala Black Box
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Rahvusvaheline laste maadlusturniir Viljandi spordikeskus
VI Mulgi uisumaraton Viljandi järv
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
«Making of «Kapsapea»» Ugala Black Box
Balti käsipalliliiga: Viljandi HC – Klaipeda Dragunas Viljandi spordikeskus
Tudengiduo Kohvik Fellin
Festivali «Koolitants 2016» Viljandimaa voor Sakala keskus
Balti käsipalliliiga: Viljandi HC – Minski Ska Viljandi spordikeskus
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi nukuteater
Festivali «Koolitants 2016» Viljandimaa voor Sakala keskus
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Meeste jooga Päikesekillu perekeskus
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi nukuteater
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti»
II etapp Paala viilhall
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Noorte alfakursus Baptisti kirik
John Patrick, «Petised» (Vana Baskini teater) Ugala Black Box
Jazziklubi: «Richards Libietis Orchestra» Kohvik
Fellin
Viljandimaa koolidevahelised saalihoki võistlused Viljandi Kesklinna kooli võimla
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Uhiuus testament» (Belgia, Luksemburg, Prantsusmaa 2015) Sakala keskus
Viljandi skaudid Päikesekillu perekeskus
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Uhiuus testament» (Belgia, Luksemburg, Prantsusmaa 2015) Sakala keskus
«Moraal» Lennukitehas
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi nukuteater
Narva kunstnike rühmituse Vestervalli ühisnäituse avamine Viljandi linnagalerii
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
«Moraal» Lennukitehas
Viljandimaa koolidevahelised saalihokivõistlused
Viljandi Kesklinna kooli võimla
Mait Malmsteni monolavastus «Fenomen» Sakala keskus
«Äärelinna bluus» Ugala Black Box
Viljandimaa saalijalgpalli meistrivõistlused Viljandi spordikeskus
Inimese disaini baaskursus Päikesekillu perekeskus
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetuba

P 31

17.00
18.00
20.00
10.00
11.00
16.00

«Kaheksajalg» Ugala Black Box
Hiiu kandle talvetrall Pärimusmuusika ait
Jazziklubi Kohvik Fellin
Eesti ultimate’i sisemeistrivõistlused Viljandi spordikeskus
Inimese disaini baaskursus Päikesekillu perekeskus
«Kes kukkus kaevu?» Viljandi nukuteater

VEEBRUAR
E 01

17.00
18.00

T 02

11.00
17.30

K 03

18.00
19.00
11.00
19.00
19.00
19.00

N 04
R 05
L 06

P 07
E 08
T 09

18.00
19.00
19.00
19.00
10.00
10.00
11.00
17.00
19.00
10.00
11.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

K 10

11.00
18.00
19.00
19.00

N 11

R 12

12.00
13.00
18.00
19.00
15.00
18.00
19.00

L 13

09.00
10.00
11.00
11.00
15.00

P 14

17.00
19.00
09.00
11.00
16.00

E 15

17.00
18.00
19.00

Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Mir On Show teadusteater Sakala keskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Jazziklubi: Elleri kooli eri Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Punane varietee» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Punane varietee» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio»: «Kõnelevad sõrmed» Pärimusmuusika ait
Eesti käsipalli meistrivõistlused: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
«Lovesong: ühe armastuse lugu» Ugala Black Box
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Viljandi vanakraamiturg Sakala keskus
Laste tenniseturniir tennisehall
«Amalia» Ugala Black Box
«Mulle meenub üks laul – Edith Piaf 100»: Erkki
Otsman & bänd Pärimusmuusika ait
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Laste tenniseturniir tennisehall
Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Hendrik Sal-Saller: intervjuu iseendaga» Pärimusmuusika ait
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» Grand Hotel Viljandi
Jazziklubi: «Tsitaadid ja vanasõnad» Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Wolfpack – Manhattani hundid» (USA, 2015) Sakala keskus
Laulutuba Pärimusmuusika ait
«Moraal» Lennukitehas
Kinokolmapäev: «Wolfpack – Manhattani hundid» (USA, 2015) Sakala keskus
Kolme põhikooli ühine moe-show Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Lenna Kuurmaa ja
Robert Vaigla Pärimusmuusika ait
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Moraal» Lennukitehas
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Tudengite teatripäevade etendus TÜ VKA must
saal
«Erakordselt heatahtlik mees», esietendus Ugala
Black Box
Tennise GP sarja etapp tennisehall
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Tudengite teatripäevade etendused TÜ VKA must
saal
Viljandimaa talvised kergejõustiku meistrivõistlused Paala viilhall
May ja Ursula Aavasalu keraamikanäituse avamine Sakala keskus
«Mee hind» Ugala Black Box
Bändide päev Sakala keskus
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Tudengite teatripäevade etendused TÜ VKA must
saal
Ibero – Ameerika rütm ja võlu / Francisco Liberona Pärimusmuusika ait
Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Faust» (VAT teater) Ugala Black Box

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3.
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus
Jaani kirik, Pikk tänav 6.
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella
10–14, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 13–17, pühapäeviti kella
9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8.
23. jaanuarini tutvustatakse huvilistele Ukraina Kultuurikeskuse tegemisi. See näitus sobib eriti hästi lastele, sest vaadata saab mehaanilist teatrit ja maailmatu suurt raamatut.
30. jaanaurini saab veel nautida Viive Noore illustratsioonide väljapanekut. Viive Noor 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.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1.
27. jaanuarini on avatud 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. Sestpeale 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…»
28. jaanuarist on avatud Narva kunstnike rühmituse Vestervalli ühisnäitus «Narva transiit». Vestervalli loodi 1999. aastal ning praegu
on ühenduses 25 liiget, kes tegelevad kujutava kunsti erinevate žanrite ja suundadega. Narva kujutav kunst on kasvanud välja Vene ja
Lääne-Euroopa kunsti mõjutustest ning tulemuseks on selgelt äratuntav Narva stiil.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5.
12. veebruarini saab tutvuda konkursi «Viljandi aasta foto 2015»
näitusega. «Viljandi aasta foto 2015» ülevaatenäitusel on väljas paremik konkursile laekunud töödest. On haaravaid loodusvaateid,
täpselt tabatud hetki, tehnilisi saavutusi, emotsioone, linde, loomi
ja inimesi. Võistlusel osales 136 fotot 38 autorilt. Konkurssi korraldava Viljandi fotoklubi presidendi Peeter Singi sõnul on see hea väljund fotoloomingu tutvustamiseks.
13. veebruaril avatakse May ja Ursula Aavasalu keraamikanäitus
«Variatsioonid kahele». Haapsalu vanalinna savitöökojas loovad ema
ja tütar, May ja Ursula Aavasalu kire ja pühendumusega keraamilisi imeasjakesi. Näituselt leiab inspiratsiooni ja üllatusi, mida kõike
võib savist välja võluda. Näitus jääb avatuks märtsi alguseni.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
29. jaanuarini saab trepihallis vaadata Rait Killari Kesk-Norra looduspiltide näitust «Lunn, änn ja teised». Rait Killar: «Kesk-Norra
loodust iseloomustavad kõrged ning järsud mäed ja neist alla tormavad võimsad kosed. Mägede vahel keerlevad serpentiinina kitsukesed teed. Nägin kuulsat Geirangeri fjordi, kus kaljud «kukuvad» tuhande meetri kõrguselt otse vette. Meeldejääv oli kurviline
suurte tõusude ja laskumistega Trollitee ja Briksdali liustik. Reisil
nähtut ja kogetut püüan läbi fotosilma jäädvustatuna ka Teile edasi anda.»
18. jaanuaril avatakse lasteosakonnas Paikuse huvikooli kunstiõpilaste näitus. Paikuse huvikool pakub võimalust kodukohas loovaladega tegelda. Mida paremad tingimused õnnestub luua selleks,
et eeldused kujuneksid võimeteks, seda suuremad on väljavaated
olla edukas. Näitusega on võimalik tutvuda kuni 8. veebruarini.
1. veebruaril avatakse trepihallis suguvõsauurijate näitus «Suure
südame ja ärksa vaimuga». Tegemist on Eesti genealoogia seltsi 25.
aastapäeva näitusega ja vaadata saab erinevate sugupuude näidiseid. Suure osa väljapanekust moodustavad tööd, mis laekusid Eesti genealoogia seltsi 25. aastapäevaks korraldatud sugupuude võistlusele. Võistlus kutsus suguvõsauurijaid üles oma uurimusi avalikustama ja leidma uudseid kujunduslahendusi sugupuude vormistamisel.
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