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Foto: Silver Tõnisson
Käes on aastaaeg, kus värvidemäng katab Viljandi järve kaldad oma kirgaste toonidega. Kõige parem on meie kodulinna ilu ühes kaadris nautida järve vastaskaldalt kus avanevad just sellised vaated.

Konkurssidel särasid kortermajad ja varjatud aiad
Tänavu särasid Viljandi linna konkurssidel «Värvid linna» ja «Lilled
linna» hästi korrastatud kortermajad ning varem avastamata iluaiad.

Tänavu oodatakse linna parimaid värvi- ja lilleilu loojaid vastuvõtule pärimusmuusika aita neljapäeval, 3. novembril kell 16.
Linnakunstnik Malle Londoni sõnul jagub tunnustust paljudele ning
aasta jooksul on toimunud mitmeid positiivseid arenguid. «Hea meel
on, et värske ilme on saanud mitu suurt kortermaja, mille eest tunnustame ühistuid, aga ka projekteerijat ja ehitusjärelevalvet,» ütles London.
Konkursi «Lilled linna» raames pole linnakunstniku kinnitusel saadud kunagi linnast nii suurt ülevaadet kui tänavu. «Otsisime aedasid
ja haljastuid, mida viimase 5–10 aasta jooksul tunnustatud pole ja
leidsime nii mitu varjatud aaret. Viljandi on terrasside linn ja seetõttu võib siit leida palju uusi ja huvitavaid vaateid.»
Malle London lisas, et inimesed on konkursid hästi vastu võtnud
ning need tekitavad jätkuvat huvi kinnistute haljastamise ja hoonete väärika korrastamise vastu.
KONKURSS «VÄRVID LINNA 2016»
Peapreemia á 320 eurot, «Värvid linna 2016» emailmärk ja Viljandi rae tunnuskiri.
Pereelamute grupis:
Tartu tänav 117 – hoolikalt restaureeritud ja ümber ehitatud vanalinna puitmaja.
Korter- ja ridaelamute grupis:
Loode tänav 10, efektse teostuse ja hea värvilahendusega korterelamu
Reinu tee 15 ja 17, korrektselt renoveeritud korterelamu
Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal Johan Laidoneri plats 3, parim korrastatud elamu.

Preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri
Pereelamute grupis:
Künni tänav 20
Paala tee 10.
Korter- ja ridaelamute grupis:
Riia maantee 17
Toome tänav 19.
Piirdeaedade grupis Uus tänav 14 mittetulundusühingu Töötoad rajatud piirdeaia eest.
VILJANDI RAE TUNNUSKIRI JA RAAMAT «EESTI KAUNIS KODU 2016»
Mooni tänav 6 elamu ja piirdeaed
Tartu tänav 7a elamu
Õuna tänav 13 elamu.
Viljandi rae tunnuskiri valminud, rekonstrueeritud või
korrastatud ja värvitud hoonete eest:
Metsküla tee 6, OÜ Delux tootmishoone (uusehitis)
Tallinna tänav 105, OÜ Testires ärihoone (uusehitis)
Nurme tänav 5a, Sveba-Dahlen Baltic OÜ tööstushoone
Kauge tänav 12 korruselamu
Riia maantee 28a korruselamu
Kõrgemäe tänav 15 elamu
Vesiflirdi allee 3, Viljandi rannakohvik (OÜ Viljandi KEK).
Viljandi rae tunnuskiri valminud ja värvitud piirdeaedade eest:
Kesk-Kaare tänav 25
Riia maantee 5.
Viljandi rae tunnuskiri uusehitiste arhitektidele:
Tartu tänav 7a arhitektid Ove Oot, Märt Maripuu ja Taavi Põlme
(Apex AB)
Tallinna tänav 105 OÜ Testires ärihoone arhitektid Tarmo ja Margus Maiste (OÜ Proge).
Viljandi rae tunnuskiri:
Peapreemia saanud korrusmajade renoveerimisprojekti autor Eva
Tammpere ja järelevalve teostaja Leili Männik.
Korrusmajade Toome tänav 19 ja Riia maantee 28a renoveerimise haldusjuht Elmo Poolak.

Foto.: Malle London
Konkursil «Värvid linna 2016» ühe peapreemiatest noppinud Loode tänav
10 korterelamu renoveerimisprojekti autor on Eva Tammpere ja järelevalve teostajat Leili Männik.

KONKURSS «LILLED LINNA 2016»
«Lilled linna 2016» emailmärk, preemia á 100 eurot kinkekaardina ja Viljandi rae tunnuskiri.
Pereelamute kategoorias:
Lõuna tänav 3
Põllu tänav 14.
Äri- ja tootmishoonete kategoorias:
Koidu tänav 2 – Rohelise Maja pood ja kohvik.

Preemia á 100 eurot kinkekaartidena ja Viljandi rae tunnuskiri.
Pereelamute kategoorias:
Rehe tänav 18
Kooliaia tänav 5
Köstri tänav 34.
Raamat «Eesti Kaunis Kodu 2016» ja rae tunnuskiri
Perealamute kategoorias:
Kullamäe tänav 16
Lina tänav 17
Tallinna tänav 53
Veere tänav 18a
Suur-Kaare tänav 3
Näituse põik 7
Künni tänav 24
Kopli tänav 11.
Korterelamute kategoorias:
Riia maantee 77.
Ridaelamute kategoorias:
Toome tänav 23–3; .
Viljandi rae tunnuskiri
Perealamute kategoorias:
Vahtra tänav 2.
Korterelamute kategoorias:
Ranna puiestee 6.
Ridaelamute kategoorias:
Toome tänav 27–1.
Äri- ja tootmishoonete kategoorias:
Nurme tänav 5a – Sveba-Dahlen Baltic OÜ
Vesiflirdi allee 3 – Viljandi rannakohvik
Tallinna tänav 45 – Möller Auto Viljandi AS.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 18 041
• Sünnid septembris: 12
• Registreeritud töötuid: 277
• Töötusprotsent: 3.6%*
• Vabad töökohad: 127*

* Maakonna näitajad

• Keskmine palk: 1022 eurot*

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu 2, 71020 Viljandi. Avalike suhete
spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.

Esmaspäev, 17. oktoober 2016

2

Head
kaaslinlased!
Ando Kiviberg,
Viljandi linnapea
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Marielle Grünbaum
Marii Vare
Mark Lee
Markel Kimask
Mia Loviisa Keerig
Miia Talimaa
Minnamari Merila
Mirell Vaine
Randel Mändla
Ranno Rätsepp
Remi Kass
Remy-Romet Rohelpuu
Renar Lips
Richard Vaher
Rihard Šinkartšuk
Robin Järv
Roger Metsavahi
Ruben Jakubelovitš
Ryan Kurm
Sofia Victoria Jeedas
Stella Sula
Tomi Liebrich
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Aliis Moks
Andreas Alp
Annabel Solomon
Anni Villems
Ants Oskar Ingi
Derek Söödor
Emily Elizabeth Kuldsaar
Emily Oja
Georg Vares
Gerda Aurora Krotov
Hannes Tilk
Hertta Emilie Ahola
Karl Reile
Karl Rosin
Kenneth Ruban
Kerten Pärnaku
Ketly Ohtla
Kevor Mikiver
Lenna Aas
Lisann Veskimägi
Lumili Moppel
Maibrit Valk
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2016. aasta kolmandas
kvartalis sündinud viljandlased

Millised peaksid olema Viljandi linna lähiaastate prioriteetsed
investeeringud lisaks Euroopa Liidu struktuurifondide toel teoks
saavatele arengutele?
og

Lõppemas on sügisene saagikoristus ning peetakse lõikuspidusid. Seepärast sobib meilgi, hea lugeja, vaadata põgusalt tagasi läinud kevadele ja
suvele ning rääkida sellest,
mis ootab lähiajal ees Viljandi
linna arengus.
Linna edenemisega võib üpris rahule jääda: raudteejaama
ühendustee kesklinnaga on
oluliselt paremasse korda saamas. Nii jalakäijatele, ratturitele kui autodele ja bussidele on
Vaksali tänaval liikumine muutunud oluliselt mugavamaks ja
sobilikuks ühele euroopalikule
arenenud linnale. Käimas on
Viljandi muusikakooli kapitaalremont ning meie tublid noored moosekandid ühes õpetajatega saavad oma armsa vana
maja ühes kaasaegsete õpiruumidega tagasi juba eeloleval
kevadel. Kaasava eelarvega tegime korda ning laiendasime
oluliselt Paala järve randa ning
supluspaiga populaarsus on
seetõttu kõvasti kasvanud.
Männimäele rajasime Riigikogu Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioonide kaasabil uue mänguväljaku, mida
sealtkandirahvas juba õige ammu oodanud oli.
Kõige enam on sel aastal Viljandi linnavalitsuse tööaega ja
tähelepanu nõudnud Euroopa
Liidu tõukefondide taotluste
ettevalmistamine. Viljandi linn
on esitanud taotluse, et saada
rahastus Paalalinna kooli kapitaalremondi tegemiseks, vanalinna tänavate, samuti Turu ja
Kaalu tänavate renoveerimiseks ning Kantremaa tööstusala tugitaristu – teede ja trasside väljaehitamiseks. Kui
meie taotlus rahuldatakse, on
järgmisel aastal Viljandis väga
suurel hulgal ehitamist.
Kindlasti on kaaslinlased tähele pannud, et õige pikalt
tühjana seisnud endine kultuurikolledži peahoone aadressil Laidoneri plats 8 on
leidnud uue omaniku, kes soovib sellest majast ehitada väärika hotelli. Projekt on valminud ning linnavalitsus on sellele ka ehitusloa väljastanud.
Loodetavasti on järgmiste jõulupühade ajal Viljandi vanalinn ühe kauni ja hubase hotelli võrra rikkam.
Turismimajanduse seisukohalt on tähtis, et meie külalis-

tele on linnas püsivalt palju tegevusi pakkuda. Need tegevused võivad olla sportlikku laadi nagu näiteks spordilaagrid
ja võistlused nii sportlastele
kui harrastajaile, võivad olla
kultuurilised – teatrietendused, kontserdid, kunstinäitusd,
festivalid ja võivad olla lõõgastavad, nagu näiteks vee- ja
saunamõnude nautimine.
Spordibaaside arendamisega
on Viljandi linn järjekindlalt
edasi liikunud. Praegugi renoveeritakse jalgpalluritele
kunstmurukattega platsi.
Järgmisena püüame leida lahenduse ranna tenniseväljakute ja -maja korrastamiseks,
samuti korvpalliplatsi ja tribüünide remondiks. Väga
suur väljakutse on seotud sõudespordi arendamisega. Rio
olümpiamängudelt Viljandissegi pronksmedali toonud
sõudmine on meie linna jaoks
väga suurte võimalustega
spordiala. Kui suudame Viljandi järve kaldajoont parajalt
kohendada, tekib meile rahvusvahelistele nõuetele vastav
võistluspaik, mis omakorda
loob võimaluse siin läbi viia
sõudmise ja aerutamise rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Samuti tähendab see eri klubide
või isegi koondiste treeninglaagreid ja kokkuvõtteks olulist turistide arvu kasvu.
Lõpetuseks tahaksin pisut
kõnelda ka kauaoodatud Viljandi veekeskusest. Me teame
kõik, et varasemalt on linnavalitsused mitu korda selle rajamist üritanud ning jõudnud
õnnestumisele ka väga lähedale, kuid ikka ja jälle on ettevõtmine nurjunud. Ometi ei
tohi me alla anda. Ujula ja
veekeskus parandavad oluliselt viljandlaste elukeskkonda
ja -kvaliteeti ning seepärast
tuleb linnavalitsusel selle nimel pingutada ja järjekindlalt
tegutseda hoolimata skeptilisest umbusust või isegi vastutöötamisest. Tänaseks oleme
saanud väga heaks partneriks
Viljandi valla ning kahepeale
suudame oma veekeskuse lõpuks ka valmis teha. Nüüd
peame tegema kõik, et ettevalmistustööd saaksid tehtud
võimalikult hästi ning aasta
pärast võiks ehitus alata. Siis
on tõepoolest võimalik, et
2018. aastal see ammune
unistus ka päriselt teoks saab.
Selleks kõigeks meile raugematut indu, tarkust, tulemusele keskendumist ning ka
head õnne!

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Madis Timpson,

Helmut Hallemaa,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma esimees

Esmalt loodan, et need projektid, mille tarbeks taotletakse Euroopa Liidu rahastust, reaalselt
ka valmis saavad. Sahtlisse kirjutatud projekte on Viljandis paraku palju, mistõttu hoian minagi pöialt, et suured projektid ikkagi lõpuni viiakse.
Viljandis näen ma suure investeeringuid vajava valdkonnana
haridust ning selle taristut. Eelmisel istungil vastu võetud otsus aastal 2023 välja arvata üldhariduspinnast Kaare kooli maja tekitab automaatselt küsimuse, kuidas erivajadustega noorte õpe Viljandis välja hakkab nägema. See reform ei eelda muidugi ainult taristu ümberkorraldust, vaid küsimärgi all on kogu seni toimiv süsteem.
Haridusvaldkonnas võib neid
objekte veelgi üles lugeda, nagu
näiteks ohtliku katusega spordikooli vana maja, Paalalinna
kool, mis loodetavasti saab remondiks raha, sama kooli viilhall jne. Jupphaaval on sinna investeeritud, kuid palju on veel
teha.
Kui aga uurida, kuidas võiks
panustada uute töökohtade loomisesse Viljandis, siis minu hinnangul võiks linnavalitsus hakata toetama kaugtöökohtade loomist kaugtöö keskuste/kontorite rajamise abil. On palju inimesi, kes sooviksid Viljandis elada,
kuid keda töö viib siit eemale.
Kui Viljandi suudaks ettevõtjatele siin vastu tulla ning pakkuda ruumilist ja tehnilist abi niinimetatud kaugtöökontorite
loomisel, võiks sellel olla arvestatav mõju siinse tööturu elavdamisel.

Viljandi linn alustas 2011. aastal koolivõrgu korrastamist ja
nüüd on vaja see lõpule viia.
15 aastat on Viljandisse kavandatud veekeskuse rajamist. Täna oleme seisus, kus linlaste
kauaoodatud keskuse rajamine
on käeulatuses. Oma kodulinna
arengu huvides on see oluline
samm. Kahju, et kõik poliitilised
jõud ei ole selliste põhimõtteliste teemade osas ka Viljandis
üksmeelel ega toetanud Viljandisse veekeskuse rajamise plaani. Nii seavad nad oma poliitilised huvid tähtsamaks linlaste
soovist.
Viljandis on vaja jätkata teede
ja tänavate uuendamist. Vaksali tänav juba rõõmustab linlasi
ja on teada, et varsti saame renoveerida Pärnu maanteed ning
teha korda ka teisi tänavaid.
Minu isiklik südameasi on Viljandi järve rand ja seal paiknevad spordi- ning vaba aja veetmise võimalused. Soovin, et
saaksime jätkata ranna kui terviku arendamist. Pühapäeval
avame Viljandi linna, Eesti jalgpalli liidu, spordikeskuse ja JK
Tuleviku koostöös valmis saanud kunstmuruväljaku.
Koostöös Viljandi Veevärgiga
jõuame loodetavasti biojäätmete käitluse probleemide lahendamiseni, et kaotada suvekuudel linlasi ja külalisi häirivad
ebameeldivad lõhnad.
Lisaks teame, et Viljandi on
peagi saamas nüüdisaegse teatrimaja, kino ja loodetavasti ka
haigla. Kõik see näitab, et Viljandis on väärt elukeskkond ja
siia soovivad lisaks linnale investeerida ka ettevõtjad ja riik.

Reformierakond on oma valimisprogrammis lausa mustvalgelt kirja pannud, et meie arvates peaks investeeringuid tegema veekeskuse rajamisse, samuti on olulised lasteaiad, kuhu
peaks raha panema. Kindlasti
peaks investeerima ka koolistaadionidesse, sest ausalt öeldes on
need päris kehvas seisus. Süda
valutab ka vana spordihoone
pärast ning samuti võiks lõppude lõpuks valmis ehitada selle
Valuoja oru rattatunneli, mida
ammu on plaanitud. Üleüldse
võiks minu arvates rohkem investeerida rattateedesse. Kindlasti leiaks objekte veel, aga päris kosmosesse ka ei tahaks minna ning asju tuleks vaadata realistliku pilguga.

Pole ju päriselt selge, mis mahus
ja milleks me tuge saame. Koalitsioonil tuleb kokkuhoiust hakata rääkima ka suurte objektide ja kulude puhul. Muret tekitab hägus, suletud ja põhjendusteta toimetamine.
Linnakodanikud vajavad sotsiaalset turvatunnet, linnavõim
peab selle tagama. Olulised asjad on Korneri ehk Riia maantee
ja Vaksali tänava ristmiku väljaehitamine, kõnni-, jalg- ja jalgrattateede renoveerimine Riia
maanteel, samuti koolideni viivatel Suur-Kaare ja Uuel tänaval,
Männimäe tööstuspiikonnas Reinu teel, Valuoja orgu läbivate
kõnniteede uuendamine, koolide spordiväljakute tänapäevastamine, ümber Viljandi järve matkaraja lõpetamine rannast Tartu
maanteeni, ujula ja veekeskuse
ehitamine, Männimäe tee ribapargi alustamine, kus kindlasti
ollakse nõus ka kaasa tulema.
Linna tuge vajab Pärnu ja Riia
maantee kalmistute kiviaedade
korrastamine. Lahendada tuleb
arendustega kriitiliseks muutuvale parkimisele. Kesklinn vajab
terviklikku lahendust. Oluline
on iga töökoht, kõik sammud.
Veekeskuse aktsiaseltsi tormakas asutamine ja hägus asjaajamine kindlust ei loo. Eakatele
peab taastama tasuta bussisõidu ning see peab laienema ka
õpilastele. Tasub kuulata inimesi, vaadata kaasava eelarve projekti linnarahva pakutud objekte ja need ära teha.
Linna võimekus investeerida ja
areneda on paraku seotud sisulise haldusreformi puudumisega.
Lahenduseta on tulubaasi küsimus. 2009. aasta kärpest on linn
kaotanud oma 50 miljonit krooni. Kui palju olulist saanuks teha.
Linna viivad edasi tublid inimesed, nemad väärivadki tänu.
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Kalmistutel
peab
jäätmeid
sorteerima
Viljandi linna kalmistute
kasutamise eeskiri kohustab kalmistu külastajat jäätmeid sorteerima ja paigutama eraldi kalmistu territooriumil olevatesse jäätmemahutitesse.
Kahjuks praegu paljud inimesed seda nõuet ei järgi.
Viljandi kalmistutel on mittekõdunevate jäätmete kogumiseks rohelised prügikonteinerid.
Need on märgistatud sildiga «olmejäätmed, küünal,
plastik, klaas».
Kõdunevate jäätmete kogumiseks on kalmistutel
suured plastkiust kotid.
Nendesse kottidesse on lubatud viia vaid lehti, okkaid,
kuivanud lilli, heina, väikesi
oksi.
Suuremad oksad tuleb paigutada konteinerite kõrvale.
Soovitatav on võtta kalmistule kaasa kaks prügikotti –
üks küünalde ja muude mittekõdunevate jäätmete ning
teine kõdunevate jäätmete
jaoks. Kõdunevate jäätmete
kilekoti sisu tühjendage jäätmekotti ja kilekott pange
prügikonteinerisse.
Enne närtsinud leinapärgade ja -kimpude ning potilillede viimist jäätmekottidesse tuleb eraldada kõik kiled,
paelad, lindid, kunstlilled,
lillepotid, metall- ja plastosad. Need tuleb paigutada
olmejäätmete konteinerisse.
Hauaplatsi katte või ääriste uuendamisel tekkinud
jäätmed tuleb tööde tegijal
endal kalmistult ära vedada
ja utiliseerida.
Kalmistutel asuvad jäätmemahutid on mõeldud ainult
kalmistul tekkinud jäätmete
kogumiseks.
Viljandi linna kalmistute
kasutamise eeskiri on tutvumiseks kalmistute infostendidel ja linna kodulehel
www.viljandi.ee/eeskirjadkorrad-ja-statuudid.
Lisainfo:
Aive Vanamets, kalmistute
haldur
telefon, 5302 2991, kalmistud@viljandi.ee

Linn otsib
jõulukuuske
Viljandi Linnavalitsus
ootab pakkumisi, et
leida tänavune linna
jõulukuusk, mis
pannakse püsti
Vabaduse platsile.
Sobiv kuusk on 15–20
meetrit kõrge ja asub
kohas, kuhu pääseb
rasketehnikaga juurde
iga ilmaga.
Palume jõulukuuse
pakkumisest teatada
Viljandi Linnavalitsuse
keskkonnaspetsialistile
telefonil 5865 0636,
sekretäri telefonil
435 4740 või
e-posti aadressil
viljandi@viljandi.ee.
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Aia- ja haljastusjäätmete
tasuta äravedu algab
24. oktoobril

Kunstikool kutsub õppima
Viljandi kunstikool on olnud
aasta uues majas. Kõik kiidavad meie uut ja ilusat asukohta Posti tänav 11. Selles uhkes
hoones on tegemistel ja toimetamistel tõesti värske hoog
sees.
Suured ja väikesed sõbrad
on oodatud meile külla uudistama. Toredaid, arendavaid,
rahustavaid ja huvitavaid kursusi jagub igale eale.
Veel praegugi on õpilastel
võimalik kunstikooliga liituda.
Avaldusi võetakse vastu iga
päev. Kõige hõlpsam on avaldus esitada kodulehe kaudu –
viljandikunstikool.ee.
Algõppe ja põhiõppe tunnid
on kahel päeval nädalas. Lisaks neile saab veel valida
kunstiringide, joonistusateljee, keraamikaringi ja paljude
kursuste vahel.
Kunstiringi
oodatakse
3–6-aastaseid lapsi reedeti
kella 15.15–16.45 ning I–IV
klassi jütse teisipäeviti ja neljapäeviti kella 15.15–16.45.
Lasteaialastele pakub Viljandi kunstikool lasteaias kohapeal toimuvat kunstiringide
tegevust.
Keraamikaringid lastele ja
täiskasvanutele alustavad
tööd novembrikuu teisel poolel.

Pidevalt pakume erinevaid
kursusi ka täiskasvanud kunstihuvilistele.
Täiskasvanute vabaateljee
on üldine kunstikursus, kus
õpetatakse maalimist, joonistamist ja kompositsiooni. Valida on võimalik kahe erineva
grupi vahel. Esmaspäeviti juhendab rühma õpetaja Tatjana Anniko, kolmapäeviti õpetaja Lemmi Paul. Mõlemal
päeval kestab kursus kella
18.45–20.10. Täiskasvanute
vabaateljee kuutasu on 19 eurot.
Avatud joonistusateljee annab võimaluse igaühele harjutada inimese joonistamist.
Õpetaja Reet Talimaa juhendamisel tehakse modellidest
kiireid visandeid, krokiisid
ning vahel ka pikemaajalisi
töid. Avatud joonistusateljee
töö kestab neljapäeviti kella
18.45–20.10. Ühe korra pilet
maksab seitse eurot.
Digifoto algkursus algab 1.
novembril ja toimub seitsmel
teisipäeval kell 18. Juhendajaks on Viljandi kunstikooli fotograafiaõpetaja Jaanus Siim.
Kursuse tasu on 50 eurot,
gümnasistidele 25 eurot.
Lisainfo:
info@viljandikunstikool.ee

Eakaid oodatakse konverentsile
Teisipäeval, 25. oktoobril leiab
Sakala keskuses aset viies
konverents «Mina, elutark eakas». Konverents on tasuta.
Viljandi linna eakatel palu-

takse oma osalemissoovist
teatada hiljemalt 19. oktoobriks sotsiaalspetsialistidele telefonidel 435 4761 või
435 4759.

Päevakava
• 9 Kogunemine ja registreerumine
• 9.30 Konverentsi avamine
• 9.45 Muusikaline tervitus
• 10 Eakate mootorsõidukijuhtide koolituse kokkuvõte
• 10.20 Kiirabi – miks, millal, kellele?
Selleks, et ettevõtmisega
saavutada hea tulemus, on
vajalik väga täpselt jälgida aiaja haljastusjäätmete
kogumiseks etteantud nõudeid.
Oksad tuleb koguda eraldi,
lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks
ja kokku siduda. Puulehtede,
tõrude ja muude aiajäätmete
kogumisel tuleb arvestada, et
koti raskus ei ületaks 25
kilogrammi. Seotud oksad ja
jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu
piiridest välja äraveole eelneval
päeval.

Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata
kaarti). Näiteks esmaspäeviti
võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa
maantee ja Uueveski tee ning
Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja
kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal
enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval, nii ei jää see
järgmise nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu

mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule ei
sõida. Juhime tähelepanu ka
sellele, et lehti ja oksi ei veeta
ära ühel ja samal ajal. Põhjus on
erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja
muret tunda, miks oksad viidi
ära, aga lehed jäeti sel korral
maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumidelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.

Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Viljandi linnas,
saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle
anda. Viljandi jäätmejaam asub
aadressil Pärnu maantee 36
ning on avatud esmaspäevast
reedeni kella 9–18, laupäeviti
kella 9–15, telefon 434 9469.
2011. aasta 30. märtsil Viljandi linnavolikogu kehtestatud
jäätmehoolduseeskirja (paragrahv 4 lõige 3) järgi võib aia- ja
haljastusjäätmeid oma kinnistul
põletada ajavahemikus 1. aprillist 2. maini ja 15. septembrist
1. novembrini, täites seejuures
kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
Lisainfo:
Tõnu Vabrit, keskkonnaspetsialist, telefon 435 4756.

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil
• Esmaspäev – 24. oktoober ja 7. november
• Teisipäev – 25. oktoober ja 8. november
• Kolmapäev – 26. oktoober ja 9. november
• Neljapäev – 27. oktoober ja 10. november
• Reede – 28. oktoober ja 11. november

• 11.05 Hädaabikõne
• 11.25 Diabeet – kuidas ennetada ja sellega toime tulla?
• 12 Vinguandur muutub kohustuslikuks
• 12.15 Lõuna. Töötubadega tutvumine
• 13.15 Sina juhid oma tervist – tervisekontrolli avardunud võimalused juhindudes Euroopa Liidu tervisestrateegiast
• 13.50 Humoorikas sketš eakate etlemisrühmalt
• 14.20 Lõpusõnad, pidulik juubelitordi söömine

Viljandi spordikool – 70
Viljandi spordikool tähistab
12. novembril oma asutamise
70. aastapäeva Viljandi spordihoones Vaksali tänav 4. Kutsume sellel päeval kõiki endisi spordikooli õpilasi, vilistlasi, töötajaid, toetajaid ja spordikooli hea käekäigu eest seis-

jaid aastapäeva pidulikule tähistamisele.
Osalustasu on eelregistreerimisel 15 eurot, kohapeal 25
eurot.
Lisainfo: spordikool.viljandi.
ee.
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Esmaspäev, 17. oktoober 2016
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Laste jooga Oja kool
Messingist vitssõle meisterdamise õpituba Viljandi
muuseum
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Oja kool
Priit Pärna 5. animafilmifestival Sakala keskus
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Kodutütarde kohtumine Päikesekillu perekeskus
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Eha
tänava park
Loeng «Annetused muuseumile – kas ja mida?»
Viljandi muuseum
Kundalini jooga Oja kool
«Omakultuuriakadeemia»: Kristiina Reidolv
Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: Alaru Trio (Eesti-Island) Kohvik Fellin
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalihokis
Kesklinna kooli võimla
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev «Paradiis maa peal» (Rootsi, 2015)
Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Väetantsud Oja kool
Kinokolmapäev «Paradiis maa peal» (Rootsi, 2015)
Sakala keskus
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
Ott Sepp: stand-up-komöödia «Suur rõõm väikestest
asjadest» Pärimusmuusika ait
«Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale» (Rakvere
teater) UBB
«Teesklejad» (Eesti, 2016) Männimäe salongkino
Hommikujooga Oja kool
Priit Pärna 5. animafilmifestival Sakala keskus
Hõbedast vitssõle meisterdamise õpituba Viljandi
muuseum
«Salapärane saar Aldabra» (Island, 2015)
Männimäe salongkino
«Soo» UBB
Comedy Estonia: «Suurel laval!» Pärimusmuusika ait
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Vestlusring koos Votele Kuusikuga Sakala keskus
«Teesklejad» (Eesti, 2016) Männimäe salongkino
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» UBB
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
X-Panda plaadiesitluskontsert «Reflections»
Pärimusmuusika ait
«Õnn tuleb magades» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
Laste ja noorte omaloominguliste laulude konkurss
«Päikeselaul 2016» eelvoor Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Ott Sepp: stand-up-komöödia «Suur rõõm väikestest
asjadest» Pärimusmuusika ait
Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik – FC
Levadia U21 Viljandi linnastaadion
«Head tüdrukud lähevad taevasse» (Vanemuise
teater) UBB
Muusikal «Perekond Addams» (Viimsi
muusikaliteater) Sakala keskus
«Salapärane saar Aldabra» (Island, 2015)
Männimäe salongkino
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
«Õnn tuleb magades» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Erik Alalooga industriaalloits «Katastroof ja
Dünaamika» Koidu seltsimaja
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Laste jooga Oja kool
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Klaasist loomaaed» (VAT Teater) UBB
Hommikujooga Oja kool
5. eakate konverents «Mina, elutark eakas» Sakala
keskus
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Eha
tänava park
Linnamõtestajate aruteluõhtu: kaasava eelarve
projektid Oja kool
Kundalini jooga Oja kool
«Moraal» UBB
Jazziklubi: Triplet (Saksamaa) Kohvik Fellin
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev «Viimane kuningas» (Norra, 2016)
Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Kinokolmapäev «Viimane kuningas» (Norra, 2016)
Sakala keskus
«Kaheksajalg» UBB
«Õnn tuleb magades» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Hommikujooga Oja kool
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«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
«Salapärane saar Aldabra» (Island, 2015)
Männimäe salongkino
«Mäng on alanud» UBB
«Gunn, Gunn, vana...» (VAT Teater) Sakala keskus
«Mäng on alanud» UBB
Tantsumaja: pidu torupillidega Pärimusmuusika ait
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Viljandi
Grand Hotel
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
«Krimka!» UBB
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste I liiga:
Viljandi SK – HC Viimsi Viljandi spordikeskus
Kirikukontsert: La Nova Orchestra Pauluse kirik
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
Priit Pärna 5. animafilmifestival Sakala keskus
Priit Pärna 5. animafilmifestival Sakala keskus
«Salapärane saar Aldabra» (Island, 2015)
Männimäe salongkino
Laste jooga Oja kool
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
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Hommikujooga Oja kool
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Eha
tänava park
Hingedepäeva kontsert: Vanemuise
sümfooniaorkester Pauluse kirik
«Omakultuuriakadeemia»: Kristiina Alliksaar
Pärimusmuusika ait
OlyBet meeste karikavõistlused korvpallis,
1/4-finaal: BC Valga-Valka / Maks & Moorits –
Betoonimeister/Tskk/Nord Viljandi spordikeskus
Jazziklubi: Duo Cavez – Montanaro (Belgia) Kohvik
Fellin
Kinokolmapäev Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Kalli Pikase interaktiivne tantsuetendus «Kollane»
Viljandi linnagalerii
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev Sakala keskus
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio» – Korea
matused Pärimusmuusika ait
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi HC – SK
Tapa Viljandi spordikeskus
«Sinised kilesussid jalas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
Hommikujooga Oja kool
«Ema oli õunapuu» UBB
«Noisy November vol. 1»: Andris Indans ja Toms
Auninš (Läti) Koidu seltsimaja
Vestlusõhtu «Taimed ja muusika»: Irje Karjus ja
Meelika Hainsoo Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
TERE miniliiga käsipallis Viljandi spordikeskus
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
«Soo» UBB
Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik –
Kohtla-Järve JK Järve Viljandi linnastaadion
Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ Sakala keskus
«Kahe lugu» (Endla teater) UBB
Laste jooga Oja kool
Eva Elise Olli Viljandi vaadete maalinäituse avamine
Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Oja kool
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Oja kool
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
«Moraal» UBB
Jazziklubi: «Redel ruudus» & Mirjam Kivisild Kohvik
Fellin
«Väike Pii ja kiigelaud» UBB
Kinokolmapäev Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Kinokolmapäev Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Põlva Serviti Viljandi spordikeskus
Hommikujooga Oja kool
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
«Noisy November vol. 2»: Villem Jahu ja Tont
Masinas (Eesti) Koidu seltsimaja
Viljandimaa koolidevahelised võistlused
rahvastepallis Viljandi spordikeskus
«Mäng on alanud» UBB
Seltskonnatantsu õhtu ansambliga Melodymix
Sakala keskus
Viljandi spordikool – 70 Viljandi spordikeskus
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
«Mäng on alanud» UBB
Kultradisko: Ryan Paris live! Sakala keskus
Isadepäeva tähistamine Sakala keskus
Viljandimaa koolidevahelised võistlused
rahvastepallis Viljandi spordikeskus
«Krimka!» UBB
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Oja kool
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Eha
tänava park
ATH-tugigrupi kokkusaamine Päikesekillu perekeskus
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«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Ekraanil retrofilm Koidu seltsimaja
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Viljandi
Grand Hotel
Jazziklubi: Johanna Randmann Kohvik Fellin
Kinokolmapäev Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Väetantsud Oja kool
Kinokolmapäev Sakala keskus
«Kaasavaratu»: viimane etendus (Rakvere teater) UBB
Hommikujooga Oja kool
Päevane kontsertkohtumine: Kulno Malva
Pärimusmuusika ait
«Soo» UBB
«Noisy November vol. 3»: Sten Saarits & Sven
Sosnitski ning Henri Hütt & Algorütmid (Eesti)
Koidu seltsimaja
Ajaratta klubiõhtu Sakala keskus
Muusikasündmus: EMTA sümfooniaorkester
Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Eesti-Soome matškohtumine vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
Baltimaade karikavõistlused vabamaadluses Viljandi
spordikeskus
«Mäng on alanud» UBB
Lamamiskontsert: trio Soon/Piho/Lepasson
Pärimusmuusika ait
LTK Sakala 33. karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
Represseeritute klubi kokkusaamine Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Tasujad», esietendus (Ugala) Lennukitehas

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

13. novembrini on avatud R. Paul Firnhaberi kunsti- ja artefaktide
kogul põhinev väljapanek «Leiud». Kondase keskuse viide saali on
välja pandud seitse erinevat kollektsiooni R. Paul Firnhaberi kogust:
«Daumier’ kultuurist», «Näod», «Tekstiilid», «Väikesed esemed»,
«Ikoonid», «Surmatants» ja «Lemmikud».
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
4. novembrini on avatud Viljandis elava ameerika kultuuriantropoloogi ja kollektsionääri R. Paul Firnhaberi 80. sünnipäevale pühendatud
näitus «Ühe mehe kunst».
8. novembril avatakse Eva Elise Olli maalinäitus Viljandi vaadetest.
Eva Elise Oll on noor Tartu kunstnik, kes on õppinud lisaks maalikunstile ka kirjandust.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

21. oktoobrini on trepihallis avatud fotonäitus «Noorsootöö, mis see
veel on?», mis tutvustab noorsootöö rolli ühiskonnas. Näitus sai kokku pandud 2014. aasta noorsootöö nädala fotokampaania järel, kus
noortekeskused püüdsid pildile noorte arvamust sellest, mida on
noorsootöö neile õpetanud.
24. oktoobrist on trepihallis avatud fotonäitus «Näoga noorte poole»,
mis aitab muuta noorsootöös toimuvat ühiskonnas nähtavamaks ja
tuua esile inimesi, kes selle valdkonna heaks iga päev töötavad. Näitus valmis 2015. aasta noorsootöö nädala jooksul.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
27. oktoobrini on avatud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
rahvusliku tekstiili eriala teki- ja kindanäitus. Näitusel on väljas eelmise õppeaasta «saak» – sõbakirjalised tekid ja muuseumist otsitud
mustrite põhjal kujundatud kindad. Samuti saab vaadata originaalesemetest tehtud koopiajooniseid.
31. oktoobrist avatakse Meiu Mündi maalinäitus. Meiu Münt on lõpetanud Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna maalikunsti eriala (1999),
olnud maalimise õppejõud Tartu kõrgemas kunstikoolis, osalenud aktiivselt paljudel näitustel nii Eestis kui välismaal, juhendab kunstikursusi. 2014. aastal sai Meiu Münt Ado Vabbe nimelise kunstipreemia.
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 13–17,
P 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

