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Vanalinnas
algavad
torutööd
Juulis algavad Viljandi
vanalinnas kaevetööd
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks.

Füüsikaetendust viib läbi Kaido Reivelt Teadusbussist. Kala lahti lõikamas. TÜ Teaduskooli direktor Viire Sepp õnnitleb värske kooli juhatuse liikmeid Maila Visnapit, Lilian Tambekit ja
Kristjan Mändmaad.
KRISTJAN MÄNDMAA MONTAAŽ

Taibukatel on oma teaduskool
Möödunud esmaspäeval
avati Viljandis Taibukate
Teaduskool, kus 6.–9.
klassi õpilased saavad
kaks korda kuus süvitsi
tegeleda matemaatika,
füüsika, keemia ning bioloogiaga. Tulevikus on kavas pakkuda ka IT-, elektroonika- ja mehhatroonikaõpet.
9. juunil alustas Taibukate Teaduskool 3-päevase suvelaagriga
8.–9. klassile. Juba esimesel
päeval andis põneva keemiatunni Miina Härma gümnaasiumi
õpetaja Erkki Tempel, seejärel
uuriti Viljandi bioloogiaõpetajate Virgi Plaksi ja Ester Järvekülje juhendamisel, mis on kala,
linnu ja närilise sees. Päev lõppes tule ja paukudega: Kaido

Reivelt Teadusbussist demonstreeris ilmekalt füüsika ja inimese seotust.
10. juunil oli õpilastel võimalus jälgida Koit Timpmanni füüsikaetendust ning 11. juunil käidi Tartus Ahhaa keskuses, kus
ootas põhjalikult ettevalmistatud haridusprogramm.
Taibukate Teaduskool jätkab
septembris. Eesmärgiks on pakkuda kohalikele lastele põnevat
reaal- ja loodusainete õpet parimate õpetajate juhendamisel,
kes tulevad kohale nii Viljandist
kui kaugemaltki – eelkõige muidugi teaduspealinnast Tartust.
Õpe on praktiline ning rühmatööde, eksperimentide ja ekskursioonidega vaheldusrikkaks
muudetud. Osalejaid valmistatakse ette olümpiaadideks ja
edasisteks õpinguteks. Ehk loob

varases nooruses tärkama pandud armastus reaalainete vastu
soodsa pinnase ka rohkemate
tehnoloogiaspetsialistide tekkeks, kelle järele nii Viljandis
kui kogu Eestis on suur nõudlus.
Seda, et kooli idee langes viljakale pinnasele, tõestab ka fakt,
et õpperühmad täitusid kiiresti
ning neid tuli juurdegi teha.
Praeguseks on registreerunud
juba 105 õpilast.
Teaduskooli idee ühe autori Lilian Tambeki sõnul ei ole midagi toredamat, kui aidata ühel
pealtnäha tavalisel koolilapsel
avastada tema sees peituv imeline anne ning seda temaga
üheskoos välja arendada.
Olles õpilasi juba liigagi kaua
2–3-kaupa õhtuti oma köögilaua taga juhendanud, otsustas
Lilian ammuplaanitud idee pal-

Rannas tuleb jaanipidu
Jaanilaupäeval, 23. juunil kell
20 algab Viljandi järve rannas
jaanipidu võidutule saabumisega peopaika. Jaanilõke süüdatakse rahvatantsu ja laulu
saatel juba veidi pärast kella
20.
Jaaniõhtu tegevusi juhatavad

sisse lustlikud rahvamängud ja
kiiking kõigile.
Lapsi ootavad batuudid ja rongisõit.
Tantsumuusika kõlab ansamblilt Kihnu Poisid ja südaööl on
laval Tanel Padari ning Jalmar
Vabarna «Rock vs. Folk».

Pidu jätkub päikesetõusuni DJ
Andres Aljaste plaadimuusika
saatel.
Õhtut juhib Priit Oks. Sissepääs jaanipeole on prii.
Jaaniõhtut korraldavad Sakala keskus ja rannakohvik Bangalo.

judele huvilistele avatud koolist
sel aastal lõpuks ometi teoks teha. Selgus, et mõttekaaslasi leidus ootamatult palju.
Tugeva toetuse eest tänab Taibukate Teaduskool Viljandi kultuuri- ja haridusametit ning
sihtasutust Britannia. Oma ruume lubab õppetööks kasutada
Jakobsoni kool ning transpordi
korraldamisel tuli appi Viljandi
ühendatud kutsekeskkool. Eesti
füüsika seltsi abiga pandi kokku
esimeste õppepäevade kava.
Tartu ülikooli teaduskooliga on
plaanis pikaajaline ühistegevus.
Avamistseremoonial kirjutasid
TÜ teaduskooli direktor Viire
Sepp ja Viljandi Taibukate Teaduskooli juhataja Lilian Tambek
pidulikult alla koostöölepingule.
Siiski on alustaval koolil veel

hädasti abi tarvis. MTÜ Taibukate Teaduskool kutsub kõiki
üles noorte reaal- ja loodusainete õppimist toetama!
 Võtke meiega ühendust:
Lilian Tambek
tel 5837 4441
lilian.tambek@vjk.vil.ee
Maila Visnap
tel 5347 9155
maila.visnap@vjk.vil.ee
Kristjan Mändmaa
tel 5251 954
kristjan.mandmaa@gmail.
com
MTÜ Taibukate Teaduskool
Männimäe tee 29-6,
Viljandi 71010
IBAN:
EE772200221059296123
www.taibukad.ee

Töövõtja on plaaninud alustada ehitustöid juulikuus
Lossi, Tallinna ja Vaksali tänaval. Kaevetöid hakatakse
tegema korraga kahel lõigul.
Kahjuks ei ole ehitustööde käigus võimalik täielikult vältida ajutisi veekatkestusi ega ka häireid elamutele-hoonetele ligipääsul. Kaevetööde tegemise
ajal peab töövõtja ajutiselt
sulgema või ümber suunama liikluse paljudel tänavatel. Täpsem sellekohane info edastatakse enne tööde
alustamist.
Kuna see on projekteerimis-ehitusleping, siis eelnevad ehitustöödele uurimisprojekteerimistööd. Esimese tegevusena on peatöövõtja osaühing Taskar koos
oma alltöövõtja, osaühinguga Reaalprojekt alustanud
topo-geodeetiliste uuringute ja torustike projekteerimistöid, mida teeb alltöövõtjana aktsiaselts Infragate
Eesti.
Suuremas osas kujutavad
need tööd endast olemasolevate veevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktide
rekonstrueerimist. Seetõttu
peaks kinnistu omanik koostöös Viljandi Veevärgiga
projekteerijatele vajaduse
korral kirjeldama olemasolevate kinnistusiseste torustike täpset asukohta, et
leida otstarbekaim lahendus
vanade ja uute torustike
ühendamiseks juhul, kui liitumispunkti asukoht projekteerimistööde käigus muutub või rajatakse uus liitumispunkt. Kindlasti on oluline, et kinnistuomanik uue
või muutunud liitumispunkti asukoha ja lahenduse kirjalikult kooskõlastaks. Veevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktide asukohtade ja
ümberühenduste lahenduste kokkulepped kinnistuomanikega sõlmitakse kirjalikult projekteerija algatusel
ning esindajad tulevad selleks kohapeale.
Tööde tellija on aktsiaselts
Viljandi Veevärk ning neid
kaasrahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond.

Ajakava
Kell 20 võidutule saabumine ning jaanilõkke süütamine
Kell 20.30 Kihnu Poisid ja rahvalikud mängud
Südaööl Tanel Padari ning Jalmar Vabarna «Rock vs. Folk»
Varahommikul DJ Andres Aljaste.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Milliseid võimalusi näete seoses kaasava eelarvemenetluse projektiga Viljandi linnas?
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.

Viljandi koolilõpuüritused 2014
Kool
Kaare kool
Ettevõtluskõrgkool Mainor
Paalalinna kool
Jakobsoni kool
Kesklinna kool
Täiskasvanute gümnaasium
Viljandi gümnaasium
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Viljandi ühendatud kutsekeskkool

Lõpuaktused
R, 13. juunil kell 15
L, 14. juunil kell 14
P, 15. juunil kell 11
P, 15. juunil kell 12
P, 15. juunil kell 13
R, 20. juunil kell 16
L, 21. juunil kell 14
P, 22. juunil kell 13
N, 26. juunil kell 14

Maavanema vastuvõtt parimatele abiturientidele on teisipäeval,
17. juunil kell 15 ning linnapea ja linnavolikogu esimehe vastuvõtt parimatele lõpetajatele reedel, 20. juunil kell 15.

Parimad koolilõpetajad
on oodatud vastuvõtule
Reedel, 20. juunil kell 15
tervitavad Viljandi linnavolikogu esimees Randel Länts ja linnapea
Ando Kiviberg Sakala
keskuses linna parimaid
õpilasi.
Vastuvõtule on oodatud gümnaasiumide kuld- või hõbemedalistid, põhikoolide kiitusega
lõpetajad ning huvikoolide parimad lõpetajad ja nende vanemad.
Haridus- ja teadusministri
vastava määruse kohaselt tunnustatakse kuldmedaliga abiturienti, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea»
ning hõbemedaliga abiturienti, kellel on kuni kahes õppeaines kooliastmehinne vähemalt
«hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».
Kiitusega põhikooli lõputun-

nistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel on kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja
lõpueksamihinne «väga hea».
Huvikoolide parimad lõpetajad
on valitud huvikoolide endi
kriteeriumide kohaselt.
Viljandi linna poolt saavad
parimad koolilõpetajad tänukirja ja raamatu koos kinkekaardiga ning nende vanemaid pärjatakse tunnuskirjaga.
Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate nimed kantakse Viljandi
linna auraamatusse.
Tänuvastuvõtul annavad lühikontserdi Viljandi muusikakooli õpilased.
Kui huvikoolides on õppeperiood lõppenud ning parimad
lõpetajad selgunud, siis üldhariduskoolides on veel käimas
pingeline eksamiaeg.

Asjatundja tutvustab väärt värvi
Homme kella 16–19 toimub
Viljandis Tartu tänav 117 eramu aias linaõlivärvi töötuba.
Linaõlivärv on hea valik nii
keskkonna kui kultuuri tarvis,
nii ajalooliste kui uute pindade juures. Sel teemal räägib ja
annab ka praktilisi näpunäiteid Tarmo A. Elvisto säästva
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JANIKA KIVISTIK
Isamaa ja Res Publica
fraktsiooni esimees

31. oktoobril 2013 allkirjastatud
Isamaa ja Res Publica Liidu ning
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahelises koalitsioonilepingus on kirjas: «Kogukondliku
koostöö arendamiseks rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtet».
Koalitsiooni eesmärgiks on
avatus ja kodanike laiem kaasamine. Kaasav eelarvestamine
on üks võimalikke meetmeid,
mis seda eesmärki saavutada aitab.
Kaasava eelarvestamise laiem
eesmärk on vähendada võõrandumist inimese ja ametliku võimu vahel.
Kohalik võim on inimesele kõige lähem võimutasand. Seal toimuv pakub talle otsest huvi. Kohalikku võimu teostavad inimesed, keda linnakodanik on valinud. Seepärast soovib kogukond
kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Sellise võimaluse annabki kaasav eelarvemenetlus, mille kaudu tekib väga
praktiline ja otsene võimalus
olukorda mõjutada.
Et see protsess hooga käima
läheks, peab linnavalitsus olema
aktiivsem pool ja ergutama kodanikeühendusi koostööle ning
arvamust avaldama. Väga oluline on, et kodanike seas oleks
tehtud selgitustööd.
Tartu linna kogemusest saame
õppida, et «kodanikel endil tuleb aktiivne olla; et oma ideid
tuleb kogukonna sees levitada,
jagada, seletada; et kõike ei saa
linnavalitsus linlaste eest ära teha». (Kristina Reinsalu)

renoveerimise infokeskusest.
Üritust korraldavad Viljandi
linnavalitsus ja perekond Põld.
Üritus on tasuta.
 Registreerimine ja info
tel 435 4744, 435 4740
või viljandi@viljandi.ee.

LUGEJA KÜSIB
KORTERIÜHISTU LEO JUHATUSE ESIMEES ANNA NUUT

Väike-Kaare 15 elanikud tunnevad huvi nende territooriumil
asuva kõrgepingemasti mahavõtmise kohta.
VASTAB OSAÜHINGU ELEKTRILEVI VÕRGUPLANEERIJA ANDRUS
SAIK

Väike-Kaare 15 kinnistul asuv mast on Viljandi–Valuoja 35 kV
õhuliini mast. Läbi selle liini saab toite Viljandi linna Valuoja
35/6 kV alajaam.
Tulevikuperspektiivis on plaan asendada õhuliin maakaabliga,
kuid täpset tähtaega selleks täna öelda ei oska.

Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
Viljandi linna hallatava asutuse
Viljandi Linnahooldus
juhataja ametikohale
Avalduse esitamise tähtaeg on 25. juuni 2014.
Täpsem info: www.viljandi.ee/et/vabad-tookohad
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HELMUT HALLEMAA
Keskerakonna fraktsiooni
esimees

Kaasamist igasuguses vormis, ka
kaasava eelarve menetlemisena,
toetame igati. Kaasamine on väga oluline. Kodanikuühiskonna
uurija Mikko Lagerspetzi 2004.
aastal kokku pandud kodanikuühiskonna lühisõnastiku kohaselt on kaasamine avaliku võimu
puhul selline tegevus, mille sihiks on kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimaluse
andmine osaleda neid mõjutavate otsuste tegemisel.
Oluline on, et kavandatav kaasava eelarve menetlemine oleks
sisuline protsess ja tõesti sisuline
kaasamine, mitte aga mäng või
formaalsus. Asi tuleb väga põhjalikult läbi mõelda ja ette valmistada, et vältida ja ennetada võimalikke karisid. Kogemusi on maailmast ja ka meilt. Tartu linnas rakendati seda tänavu. Meil on looduslikult suhteliselt hästi välja kujunenud linnaosad. Siin saaks igas
neist – Männimäel, Paalalinnas,
Kantrekülas, Kesklinnas, Peetrimõisas, Uueveskil ja mujal – pakkuda võimaluse otsustada teatud
investeeringute ja tegevuste üle.
Välistama peaks lubatu ja lubamatu piiril balansseerivate organisatsioonide väljatuleku.
Esmalt aga tuleb kogu Viljandi
linna eelarve menetlemine muuta kaasavaks ja avatuks, seda ka
Viljandi linnavolikogus esindatud kõigi saadikurühmade jaoks.
Seni on praeguse võimukoalitsiooni poolsest kaasamisest ja
avalikustamisest räägitud palju,
väga palju. On aga vaid räägitud,
tegelikkuses pole reaalset kaasamist selle sõna sisulises tähenduses veel näinud! Loodan ja soovin, et kaasav eelarve ja selle
menetlemise protsess ja projekt
selleks ka tõesti reaalselt saavad.
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TONIO TAMRA
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna fraktsiooni esimees

Igasugune algatus, kus linnakodanik saab paremini kaasa rääkida linna arengus, on teretulnud. See on üks võimalus teada
anda vajadustest meie linna paremaks muutmisel.
Viljandi arengukava koostamisel on kõigil kodanikel olnud
võimalus kaasa rääkida. Seetõttu on ju üldjoontes teada, mida
linn kõige rohkem vajab. Samas
teame ka seda, et meil on alati
kiire ning tihti ei ole võimalust
aruteludel osaleda ja oma mõtteid õigel ajal esitada.
Kaasav eelarvestamine, mille
tulemusena otsustatakse näiteks
ühe protsendi investeeringute
jaotus, annab võimaluse olulisi
tegevusi operatiivsemalt järjestada või mõne uue ettepanekuga välja tulla.
Raha kuskilt juurde ei tule,
küll aga saab linnavalitsus teada, milliste toimingute tegemisel kasusaajate hulk kõige suurem on.
Kui kaasava eelarvestamise
protsess käivitub, ootaks kõigi
linnakodanike aktiivset osavõttu ja arukaid ettepanekuid oma
arvamuste avaldamisel, et pärast saaks öelda «see asi sai ära
tehtud tänu minu ettepanekule».
Veel üks mõte selle protsessiga
seoses, mida olen mitme inimese käest kuulnud. Oleks tore, kui
esitataks ka selliseid ettepanekuid, kus saaks ise käed külge
lüüa ehk talgute korras lisaväärtust anda. Ma tean küll, et tööohutus on väga karmiks läinud
aga on olemas lihtsamaid töid,
millega enamik linnakodanikke
hakkama saaks.
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TAUNO TUULA
Reformierakonna
fraktsiooni liige

Nii, nagu ma juba Sakalas arvasin, arvan ka nüüd, et kaasav
eelarve on tore asi, aga Tartu
kogemused näitasid, et seda
saab ära kasutada organiseeritud huvigrupp.
Probleem on selles, et niisugusest hääletusest võtab osa väga
vähe inimesi ja seega pääseb
esile idee, mis on mõne väikese
grupi huvides. Ma ei oskagi öelda, kuidas seda probleemi lahendada.
Näiteks võiks panna häältele
alampiiri, mis oleks 10% valijaskonnast. Sellisel juhul on aga
oht, et niisugust häältehulka ei
tule ja otsust pole võimalik langetada.
Samas tundub säärane lahendus olevat õige, sest siis on enamuse huvid kaitstud ja jõusse
jääb valimisteaegne otsus, mille kohaselt järgmiste aastate
jooksul otsustab investeeringute üle enim hääli saanud koalitsioon.
Kindlasti oleks halvem variant, kui aktiivne huvigrupp sajakonna häälega suunab kümnete tuhandete eurode kasutamise oma kitsa huvi rahuldamiseks. Olgu siis parem see raha
üldise investeerimispoliitika kasutuses.

Nimeliste stipendiumide taotlemine on alanud
Viljandi linnavalitsus ootab väga hästi õppivatelt kõrgkoolide
üliõpilastelt ja kutseõppeasutuste õpilastelt taotlusi nimeliste
aastastipendiumide saamiseks.
Stipendium antakse Viljandi
linnast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud ning hästi õppiva üliõpilase tunnustamiseks ja
õpingute edasiseks jätkamiseks.
Stipendiumi kandidaat peab
olema õppeasutuses väga edukalt läbinud vähemalt esimese
õppeaasta. Stipendiumi suurus
on 640 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena. Taotluste vastuvõtmine on
alanud ning toimub 1. augustini.
Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse
poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest. Stipendiumi saanud
üliõpilase nimi kantakse Viljandi
linna auraamatusse. Sobiva kandidaadi puudumisel võib stipendium jääda välja andmata.
Lisainformatsioon Viljandi
linna kodulehelt (vastavad
statuudid) ning haridus- ja
kultuuriametilt.

Viljandi linna nimelised kõrghariduse aastastipendiumid on
seotud vastavate õppevaldkondadega järgmiselt:
• Carl Robert Jakobsoni stipendium põllumajanduse õppevaldkonna üliõpilasele.
• Friedrich Kuhlbarsi stipendium hariduse õppevaldkonna üliõpilasele.
• Johann Köleri stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.
• Johan Laidoneri stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.
• Jaan Lattiku stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.
• August Maramaa stipendium loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonna üliõpilasele.
• Dr Mats Nõgese stipendium tervise ja heaolu õppevaldkonna üliõpilasele.
• Karl Papello stipendium tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonna üliõpilasele.
• Jaan Tõnissoni stipendium sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna
üliõpilasele.
• Roman Toi stipendium magistriõppes üliõpilasele muusika erialadel.

Viljandi linna kutseõppe aastastipendiume on kaks:
• stipendium tehnilistel erialadel õppivale õpilasele;
• stipendium teistel erialadel õppivale õpilasele.
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Sakala
keskuses
arutletakse
kesklinna
liikluskorralduse
üle

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU
TEGEMISTEST

Virtuaalnäitus «Raamatud,
mis on saanud filmideks»
Kojulaenutusosakonna arvutis
ja kodulehel www.raamatukogu.viljandi.ee rubriigis «Üritused» saab esmakordselt külastada virtuaalnäitust «Raamatud, mis on saanud filmideks».
Näitus tutvustab slaididel
laenutusosakonnas ja Ameeri-

Viljandi linnavalitsus
kutsub kõiki huvitatud
osapooli osalema
kesklinna liikluskorralduse arengut puudutaval arutelul. Kohtumine
leiab aset Sakala keskuse saalis 27. juunil
kell 15.
Ürituse eesmärk on tutvustada linnavalitsuse tänaseid
seisukohti seoses vanalinna
ja selle lähiümbruse arengutega. Linnapea Ando Kiviberg teeb vahekokkuvõtte,
kuidas on edenenud linnavolikogu kinnitatud Viljandi
vanalinna kujunduskontseptsiooni täitmine ning milliseid arenguid on põhjust
tulevikus oodata.
Vanalinna ajalooliste tänavate, Kauba ja Väike-Turu,
aga ka Pika, Munga ja Sepa
taastamistööde senisest kulgemisest teeb ülevaate linna
majandusameti juhataja
Reevo Maidla.
Peagi linnas algavaid veeja kanalisatsioonitöid tutvustab aktsiaseltsi Viljandi
Veevärk arendusjuht Rein
Triisa.
Sakala keskuse direktor
Jaanus Kukk teeb eelvaate
tulevasse suvesse, kui Viljandis toimuvad rahvusvahelised hansapäevad, mis puudutavad oluliselt kesklinna
liikluskorraldust ja vanalinnas elavate inimeste igapäevaseid toiminguid ürituse
ajal.
Kodanike arvamust soovitakse kuulda ka vanalinna
igapäevase liikluskorralduse
osas. Linnavalitsuse praeguseid seisukohti selles osas
tutvustab majandus- ja arhitektuuriküsimuste eest vastutav abilinnapea Malle
Vahtra.
Peamisteks teemadeks on
kesklinnas tasulise parkimise taastamine või selle
muutmata jätmine ning parkimisküsimused üldiselt ja
raskeveokite vanalinna lubamine.
Abilinnapea sõnul on täna
kujunenud olukord, kus vanalinna sisenevad raskeveokid kahjustavad oluliselt selle teid ning seoses vanade
tänavate taastamisega soovitakse sellele probleemile
lahendust leida.
«Levinud on olukord, kus
vanalinna siseneb suur
veok, kuid sellest laetakse
maha vaid paar kasti kaupa. Saame aru, et äride ja
kaubavedajate seisukohast
on mõttekam vedada kaupa ringi ühe autoga üle terve riigi, kuid me peame
siinkohal arvestama ka linna huvidega, milleks on
liiklejate ohutus ja korras
tänavad,» ütles Malle Vahtra. Tema sõnul ei soovi linnavalitsus kindlasti ettevõtjate tegevust kahjustada
ning sellepärast kutsutaksegi kõiki kesklinna äripidajaid üles arutelu käigus ühiselt parimat lahendust leidma.
Arutelu modereerib linnavalitsuse avalike suhete
spetsialist Johan-Kristjan
Konovalov.
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raamatu- ja filmipaari. Paljud
neist raamatutest on nii inglise kui eesti keeles. Kõiki tutvustatud raamatuid ja filme
on võimalik laenutada kojulaenutusosakonnas ja Ameerika teabepunktis.

Näitus sõpruslinnast Valmiera

FOTO: JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV

Kunstnikepaar John ja Joan Digbyt (pildil keskmised) tervitasid Viljandi ja Cumberlandi linnapea.

Kondase keskuses
avati Ameerika
kunstniku näitus
7. juunil toodi Kondase
keskuses rahva ette kollaažikunstnik John Digby
tööd. Avamisest võtsid
osa ka Viljandi sõpruslinna Cumberlandi linnapea Brian Grim Ameerika Ühendriikidest ja Viljandi linnapea Ando Kiviberg.
Kondase keskuse 2014. aasta
olulisim välisnäitus tutvustab
7. juunist 30. augustini silmapaistva Ameerika kollaažikunstniku John Digby loomingut. Digby (sündinud 1938
Londonis) on kogu elu olnud
tegev kollaažikunstniku, luuletaja ning väikekirjastajana. Tema kollaaže on eksponeeritud
nii Ameerika Ühendriikides,
Ühendkuningriigis kui Prantsusmaal. Koos oma kunstnikust
abikaasa Joaniga asutasid nad
kümmekond aastat tagasi ise-

seisva kirjastuse The Feral
Press, mis avaldab unikaalseid
lugusid, esseesid ja luulet, illustreerituna väga erinevas laadis töötavate kunstnike mustvalgete piltidega. Digby on
muuhulgas laialt levinud «Kollaažikunsti käsiraamatu» («The
Collage Handbook») autor.
Raamatu avaldas 1987. aastal
üks maailma juhtivaid kunstiraamatute kirjastajaid Thames
& Hudson ning seda on hiljem
korduvalt uuesti trükitud.
John Digby kollaažide alusmaterjaliks on 19. sajandi keskpaiga detailsete puugravüüride
ümber- ja edasitöötlemine. See
oli aeg, mil fotograafia astus
oma esimesi samme ning modernistlik maailm oli kohe-kohe
valmis alla neelama praktilist
joonistusoskust. Digbyt köidab
toonase pildikeele taaskasutamisel nii ajaloo säilitamine kui
sümpaatse mineviku revitalisee-

rimine kaasaja kultuurikontekstis.
Digby autoritehnikas segunevad
traditsioonilised teadmised raamatuköitmisest, tänapäevased
tehnilised kopeerimisvõtted ning
kirurgilist täpsust nõudev töö
imepisikese skalpelliteraga. Sel
viisil erinevaid oskuseid ja teadmisi põimides elustub tema kollaažides isikupärane side mineviku ja tänapäeva vahel: kollaaž
toimib ajaloo restaureerijana.
Digby ise on oma loomingut kirjeldanud järgmiselt: «Oma teostega pühendun piltide päästmisele mineviku käest. Seetõttu on
kollaaž järjepidevust tagav meedium, protsess, mille läbi minevik
saab tulevikuks. See on minu arvates ka asjade loomulik käik.»
John ja Joan Digby näitus Kondase keskuses sai võimalikuks tänu Kultuurkapitali ja Ameerika
Ühendriikide suursaatkonna toetusele.

Viljandi saab pinke juurde
Jaanipäevaks jõuab linna
kuus uut istepinki, mis
paigaldatakse Tartu mäele, Valuoja puiestee äärsele kergliiklusteele ja Riia
maantee Männimäe tee
poolsele kõnniteele.
Linnavalitsuse haljastusspetsialisti Age Alase sõnul on uued
pingid betoonjalgade ja puitlaudisega. Seljatugesid pinkidel pole. «Tartu mäele jõuab üks ja Valuoja oru kergliiklusteele kaks
pinki. Riia maanteel paigaldatakse pingid hoonete 28, 32 ja
36 juurde,» sõnas Alas. Kuus uut
pinki valmistab linnale OÜ Krabi Grupp.
Lisaks sellele korrastatakse juba olemasolevaid pinke. Lossi-

pargi vanad graniitjalgadega
pingid korjatakse kokku ja puhastatakse ning istmeks kinnitatakse tammelauad. Seejärel paigutatakse pingid Mõttetarga
parki.
Haljastusspetsialisti sõnul vahetatakse puitlauad ka Uueveski orus olevatel betoonist jalgadega pinkidel ning juurde paigaldatakse 2–3 maakividest
tammelauaga pinki.
Ranna puiestee Hariduse tänava poolsest otsast viiakse üks
palkpink Huntaugu mäele matkaraja äärde ning vanasse kohta paigutatakse konstruktsioonpink valgete lippidega. «Nii
saab terve Ranna puiestee ühesuguse ilmega pingid,» lausus
Alas.

Enne jaanipäeva on oodata
uusi lippe Tasuja puiestee ääres
olevatele pinkidele. Age Alase
kinnitusel on nii valgeid kui
pruune pingilippe tellitud niipalju, et oleks võimalik vahetada ka mädanevaid, katkiseid või
sootuks puuduvaid lippe endise
Rubiini kino juures paiknevas
pargis, Sõbra ja Raekoja pargis,
Ranna puiesteel ning Laidoneri
kuju juures.
Alas lisas, et Trepimäel ja mujal linnas langetatud tammepalgid hoitakse alles, et vajaduse
korral nendest pinkidele uusi
laudu lõigata. «Nendest palkidest, millest lõigatakse lauad,
jäävad üle kumerad servaotsad,
millest saab matkaraja tarvis
veel palkpinke valmistada.»

Raamatukogu osakondades ja
trepihallis saab vaadata näitust «Lennata. Näha. Maalida». Kunstitööd on valminud koostöös fotograaf Mihail
Ignatsiga.
Välja valiti 10 Valmiera kesklinna fotot, millelt kunstikooli
õpilased pidid üles leidma
kesklinna geomeetria, teede
võrgustiku, piirkonnad ja neid
loominguliselt kujutama –
portreteerima. Kunstiteoste
loomisel kasutati erinevaid
tehnikaid ja perspektiive. Tööde autorid on vanuses 5–14
eluaastat.
Fotograaf Mihail Ignats hakkas aerofotosid tegema amatöörina 1982. aastal, 2007.
aastast aga aktiivsemalt ja
professionaalsemalt. Ta on
osalenud mitmel rahvusvahelisel fotovõistlusel USA-s, Euroopas ja Austraalias.
Rohkem infot Mihail Ignatsi
loomingu kohta leiab internetileheküljelt www.aerolatvija.
lv.
Üks vanimaid kunstikoole

Lätis on Valmiera kunstikeskkool, mis avati 1976. aastal.
Kool pakub erinevaid kunstikursusi nii lastele ja noortele
kui ka täiskasvanutele.
Valmiera kunstikeskkooli
õpilaste töid ja Mihail Ignatsi
aerofotosid saab vaadata 28.
juunini Viljandi linnaraamatukogu trepihallis ja lasteosakonnas. (Tallinna tänav 11/1,
T–R kella 10–18, L 9–16, v.a
27. juunil, kui raamatukogu
on suletud).
Lasteosakonnas on Reet Jürmanni käsitöönäitus «Vildist
muinasjututegelased».
Muinasjututegelased on vanaema meisterdanud kingituseks lapselapsele. Mitmed
neist on pärit Andrus Kivirähki Lotte-raamatutest. Lisaks
veel kõigile tuttavad tegelased
muinasjuttudest «Kolm karu»,
«Jussikese seitse sõpra», «Tare-tareke», «Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni» ja teisigi.
Näitus jääb avatuks 28. juunini.

«Suvi raamatukogus» alustab
11. juunil alanud mäng «Suvi raamatukogus» kestab
terve suve. Igal kolmapäeval
(18. ja 25. juunil, 2., 9.,16.,
23. ja 30. juulil, 6., 13. ja 27.
augustil) saavad huvilised lasteosakonnast vastamiseks
uued küsimused, millele on
aega vastuseid leida nädala
jooksul. Vastajaile antakse

osalejakaart, millele kogutakse leitud vastuste eest templeid. Vastused võib tuua raamatukogu lasteosakonda või
infoletti.
Mängu kokkuvõtteid tehakse septembrikuu alguses, tublimaid vastajaid ootavad auhinnad ja tänatakse kõiki osalejaid.

Raamatukogu lahtiolekuajad
1. juunist 31. augustini
Esmaspäeviti kella 9–16 saab
kasutada ainult perioodikasaali ja avalikku internetipunkti, kogu maja on avatud
teisipäevast reedeni kella 10–
18, laupäeviti kella 9–16, pühapäeviti suletud; iga kuu vii-

masel reedel (27. juuni, 25.
juuli, 29. august) on raamatukogu suletud sisetööde tõttu.
Viljandi linnagalerii näitusi
saab vaadata raamatukogu
lahtiolekuaegadel.

Paalalinna päevad
Teist korda asetleidnud
Paalalinna Palavad Päevad on taas ajalooks
saanud. Kõik ligi 200
esinejat andsid endast
parima ning ka publik
ei olnud aplausidega
kitsi.
Kes tahtis, sai oma teadmised
proovile panna Tervisetoa küsimustikele vastates ja ristsõnu
lahendades või osta Külli keraamikat, Mahe Pagari värskeid saiakesi, Sirjelt suhkruvatti, Järve baarist jäätist või lasta hoopis kunstikooli õpilastel
oma näole liblikaid maalida.
Populaarseks osutunud loterii tulust toetatakse Paalalinna kooli almanahhi väljaandmist kooli 50 aasta juubeliks
ning Jakobsoni kooli balleti-

stuudio sõitu maailma laste
festivalile Lõuna-Prantsusmaale tänavu suvel.
Eraldi ära märkimist väärivad «Paalalinn pajatab» lugude ja fotode saatjad: Paalalinna kooli õpetaja Sirje Pärn
ning õpilased Grete Uba, Keiti
Leon, Klaus-Marten Vehman,
Merili Liivamägi ja Rebecca
Villem, Silvia Kaldma ning põline paalalinlane Astra. Kõik
lood ja pildid on väga südantsoojendavad ja ehedad.
Korraldajad tänavad kõiki
toetajaid ja Paalalinna Palavatest Päevadest osavõtnuid.
Väikestest asjadest sünnivad
suured, kui kogukond seda
soovib ja sellesse panustab!
Korraldajad olid Malle Allese, Epp Johani, Helena Hiiesalu ja Margot Laidonär.
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Kultuuri- ja spordisündmused
JUUNI
T 17
K 18

18.00
18.00
18.00
18.00
18.30

R 20
L 21

16.00
10.00
19.00

P 22

12.00
12.00
20.00
10.00

E 23
K 25

18.00
18.30
L 28

10.00
19.00

P 28

10.00

Lauatennise turniir Viljandi avatud noortetehas
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetehas
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetehas
Vanakraamiturg Lastepark
Kohvikumuusika: Kulno Malva akordionil Kohvik
Fellin
Heliose petangisarja etapp Viljandi järve rand
Zumbatund kõigile Viljandi järve rand
Jaaniõhtu Viljandi järve rand ja Bangalo
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park
39. Eesti linnade suvemängud Viljandi spordikeskus ja linnastaadion
Elav muusika: Taaniel Kõmmus ja Harri Heinsoo
Kohvik Fellin
39. Eesti linnade suvemängud Viljandi spordikeskus ja linnastaadion

JUULI
T 01

17.45

K 02

10.00
18.00
18.00
18.30
20.00

L 05

11.30

P 06

12.00

T 08

17.45
20.00

K 09

10.00
18.00
18.30
19.00
22.00

N 10

17.00
19.00

R 11

19.00
19.00
20.00
22.00

L 12

19.00
22.00

P 13

12.00
18.00

E 14
T 15
K 16

17.45
19.00
10.00
18.00
18.30

N 17

17.00
20.00

L 19
P 20

10.00
12.00
13.00
21.00

E 21

16.00

T 22
K 23

17.45
10.00
18.00
18.30

Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve
rand
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
Sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järve
rand
XXVI Jüri Lossmanni mälestusjooks Vabaduse
plats
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rand
Maria Listra ja kuninglik kvintett «Mind vii» Pauluse kirik
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park
Viljandi XXIX vanamuusika festival: Tubae Revaliensis Jaani kirik
Viljandi XXIX vanamuusika festival: «Väike öömuusika» Pärimusmuusika ait
Viljandi XXIX vanamuusika festival: «Rõõmude
aias» Muusikakooli orkestrimaja
Viljandi XXIX vanamuusika festival: Ansambel
Fiori «Armastuse laulud» Baptisti kirik
Viljandi XXIX vanamuusika festival: Collegium
Musicale Jaani kirik
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
«Südasuvine kontsert», Maarja-Liis Ilus Sakala
keskus
Viljandi XXIX vanamuusika festival: Aleksei Turovski, Ene Nael, Lilian Langsepp Pärimusmuusika ait
Viljandi XXIX vanamuusika festival: VU sümfooniaorkester (Holland) Pärimusmuusika ait
Viljandi XXIX vanamuusika festival: «Katariina
Suure solistid» (Venemaa) Jaani kirik
Zumbatund kõigile Viljandi järve rand
Viljandi XXIX vanamuusika festival: Klaaspärlimäng sinfonietta Baptisti kirik
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rand
«Kuldne Trio 40» Viljandi lauluväljak
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Viljandi tenniseväljakud
«Liblikad siseorganites ehk armastus, mis päästab maailma», Jan Uuspõld ja Piret Kalda Viljandi lauluväljak
Vanakraamiturg Lastepark
Eesti karikavõistlused veemotos Viljandi järv
Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kergejõustikus Viljandi linnastaadion
«StarFM suvetuur 2014», Smilers, Koit Toome,
Getter Jaani Viljandi lauluväljak
Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kergejõustikus Viljandi linnastaadion
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rand
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park

N 24

13.00

R 25

13.00

L 26

10.00
13.00

P 27

12.00
13.00
19.00

T 29

20.00

K 30

10.00
18.00
18.30

Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Vanakraamiturg Lastepark
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Zumbatund kõigile Viljandi järve rand
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga
Viljandi linnastaadion
«Marko Matvere ja VLÜ 25 aasta juubel» Viljandi
lauluväljak
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Viljandi Rotary disc-golfi nädalamäng Viljandi Rotary disc-golfi park

AUGUST
R 01

09.00

L 02

09.00
10.00
19.00

P 03

09.00

E 04

09.00

T 05

09.00
20.00

K 06

09.00
10.00

N 07

18.00
10.00

R 08

09.00

L 09

09.00

P 10

12.00
19.00

K 13

10.00
10.00
18.00

N 14
R 15

10.00
17.00
19.00
19.00

L 16
P 17
K 20

10.00
12.00
18.00
19.00

R 22

18.00

L 23

14.00
18.00

P 24

20.00
14.00
14.00
18.00

K 27

10.00

N 28

18.00
18.00

R 29

10.00
14.00
18.00
18.45

L 30

10.00
14.00
18.00

Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Vanakraamiturg Lastepark
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga
Viljandi linnastaadion
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Kanuusõit algajatele: Vana Baskini teater Kaevumägi
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Zumbatund kõigile Viljandi järve rand
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
Doonoripäev Vabaduse plats
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Doonoripäev Vabaduse plats
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Viljandi tenniseväljakud
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
Marko Matvere ja Ooper-Kvartett «Mustlasvanker» Sakala keskus
Vanakraamiturg Lastepark
Zumbatund kõigile Viljandi järve rand
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
Kontsert «Balti kett 25» Viljandi lauluväljak
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga
Viljandi linnastaadion
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
Suvi raamatukogus: uus ülesanne Viljandi linnaraamatukogu
Angerjasari rannatennises Viljandi järve rand
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
Tuletõrjesport. Pritsu karikas 2014, V etapp Viljandi linnastaadion
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga
Viljandi linnastaadion
Vanakraamiturg Lastepark
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja
«Tuul pajuokstes», Ugala teater Männimäe külalistemaja

SEPTEMBER
E 01

13.00

Koolirahu avatseremoonia Viljandi lauluväljak

Pauluse kirik
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
Kuni 26. juunini saab nautida Grigori Lotmani juubelinäitust «Arvo Pärt ajas ja ruumis + Grigori 60».
2013. aasta detsembris tähistas Grigori Lotman oma 60. sünnipäeva. Lotman on praeguse aja üks silmapaistvamaid ja samas isemeelsemaid Tartu vaimu kandjaid. Juubelinäitusel tulevad eksponeerimisele maalid ja joonistused läbi nelja aastakümne, lisaks avaldame autori tartukeelse luulekogu.
5. juulini on avatud Jaan Rõõmuse «Näitus nr. 2» – noore kunstniku detailsete tušijoonistuste näitus.
Jaan Rõõmus (s 1990) õpib Eesti kunstiakadeemias graafilise disaini erialal, varem on ta lõpetanud Tartu kunstikooli. Noore kunstniku teisel isikunäitusel tulevad eksponeerimisele viimastel aastatel
valminud joonistused, millel on kujutatud linnaruumi sellisena, nagu see vastab autori eetilistele ja esteetilistele tõekspidamistele.
5. juulini on väljas ka Marina Masso akvarellid. Marina Masso (s
1961 Leningradis) on Viljandimaa juurtega Peterburis elav ja töötav akvarellist, kes on erinevates kodulinna kunstikoolides tudeerinud nii maali, graafikat kui keraamikat. 2004. aastast kuulub ta
oma kodulinna akvarellistide ühingusse ja teenib leiba vabakutselise kunstnikuna nõtkeid lillekompositsioone ning mahedaid linnavaateid maalides.
13. juulini saab vaadata Maria-Kristiina isikunäitust «Lõiked vaatlusse». Tuntud Eesti kunstnik Maria-Kristiina Ulas (s 1965) eksponeerib Kondase keskuse näitusel oma viimaseid laser- ja paberlõikeid. Ulas lõpetas 1991. aastal Tallinna kunstiülikooli ning on pärast seda esinenud aktiivselt näitustel nii Eestis kui välismaal, on
Eesti kunstnike liidu ning vabagraafikute ühenduse liige. Mitmekülgselt andeka loojana tegutseb ta nii maali, graafika kui siluetikunstiga.
Kuni 30. augustini on avatud John Digby «Looduse lood». Kondase keskuse 2014. aasta olulisim välisnäitus tutvustab silmapaistva
angloameerika kollaažikunstniku ja luuletaja John Digby loomingut. Digby kollaažide aluseks on 19. sajandi filigraansed puugravüürid, mida ta skalpelli abil ümber- ja edasi töötleb. Just üle-eelmise sajandi keskpaigast alates tuli praktilisel joonistusoskusel alla vanduda fotograafiale kui modernistliku ühiskonna jaoks murdelisele leiutisele. Digbyt köidab toonase pildikeele taaskasutamisel – kas pole just perfektne joonistusoskus see, mis meid looduse
rütmide tajumisele kõige lähemale võib viia? – nii ajaloo säilitamine kui temale sümpaatse möödaniku revitaliseerimine kaasaja kontekstis.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
12. juulini on avatud Soome maalikunstnike grupinäitus «Arteground Baltia 2014». Üksteist kunstnikku toovad Viljandisse Soome kunstielu kõige uuemad tuuled tuhaga maalitud pannoodest roboti tehtud maalinguteni, sekka töid traditsioonilises õlimaalitehnikas.
Viljandi vana veetorn, Johan Laidoneri plats 5
28. juulini saab veetornis vaadata Viljandi huvikooli laevamudelismi, materjalide töötlemise ja robootika ringide näitust «Mänguline
mateeria». Terava tehnilise taibuga 10–18-aastased noored õpivad
huvikooli ringides tundma erinevate metallide hingeelu, tööriistu
ning praktilisi töövõtteid. Valmivad mudelid, prototüübid ja mänguasjad. Asjad toimivad, töötavad ja liiguvad nagu päris. Ja mitte
ainult, silmas on peetud disaini põhitõdesid ja esteetilist tervikpilti.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Trepihallis ja osakondades on 28. juunini avatud näitus «Lennata.
Näha. Maalida.», kus on üles seatud sõpruslinna Valmiera kunstikeskkooli õpilaste tööd ja Mihail Ignatsi aerofotod. Lugemissaalis
on juulis üleval näitus «Kirjanik ja ajaloolane Jaak Sarapuu 75» ning
augustis «Jalgpallitreener Tarmo Rüütli 60».
2. juulist avatakse trepihallis päästeameti postrikonkursi näitus «Kodu tuleohutuks». 2013. aasta postrikonkursi eesmärgiks oli koguda
materjali, mida päästeamet saaks kasutada ennetustöös ja ohutusteemalistel näitustel.
Lasteosakonnas on 28. juunini väljas Reet Jürmanni käsitöönäitus
«Vildist muinasjututegelased».
Muinasjututegelased on vanaema kingitus lapselapsele. Mitmed
neist on pärit Andrus Kivirähki Lotte-raamatutest. Lisaks veel kõigile tuttavad tegelased muinasjuttudest «Kolm karu», «Jussikese
seitse sõpra», «Tare-tareke», «Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni»
ja teisigi. Juulis saab vaadata näitust «Vanaema raamatukapist», kus
on väljas raamatud Mai Palo erakogust. Augustis oodatakse uudistama raamatuid suvemängudest, sportimisest ja reisimisest, avatud
on näitus «Et suvi ei läheks luhta».

