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Foto: Silver Tõnisson
24. veebruaril oodatakse linlasi liituma vabariigi aastapäeva tähistamisega. Kell 12.15 loeb linnapea Ando Kiviberg traditsioonikohaselt kohtumaja trepil ette Eesti iseseisvusmanifesti.

Linlasi oodatakse riigi sünnipäeva
tähistama kahel päeval
Viljandis oodatakse kõiki osa saama vabariigi
aastapäeva pidustustest juba 23. veebruari
õhtul, kui pärimusmuusika aidas toimub kõigile
avatud kontsertaktus ja linna preemiate
üleandmine.

Vabariigi aastapäeva eelõhtul peetava kontsertaktuse lavastab tänavu Viljandi gümnaasiumi pere.
Pidupäevasündmuste korraldust koordineeriva
Vilja Volmeri sõnul on 23. veebruaril kell 19 asetleidvast aktusest oodatud osa saama kõik linlased.
Sealjuures on võimalik aida suures saalis endale istekoht ilma rahata varem kinni panna. «Saime eelmisel aastal tagasisidet, et paljud inimesed ei söandanud aita kohale tulla, sest kartsid, et istekohti ei
jagu. Sel aastal on neil, kes aktusest kindlasti kohapeal osa soovivad saada, võimalik endale istekoht
eelnevalt tasuta kinni panna. Seda saab teha telefonil 434 2070 või pärimusmuusika aida administraatori juures enne 23. veebruari,» selgitas Vilja Volmer.
Ilma kohta kinni panemata pääseb saali vabade
kohtade olemasolul. Aktust on võimalik jälgida ka
pärimusmuusika aidas olevatelt ekraanidelt ja ajalehe Sakala digilehest sakala.postimees.ee.
24. veebruaril, vabariigi aastapäeval, toimuvad
linnas traditsioonilised üritused, kuhu on oodatud
kõik linlased ja Viljandi külalised.
Pidupäevale lisab erilisust Juhan Kangilaski maali «Eesti iseseisvuse kuulutamine Viljandis 24. veebruaril 1918» avamine Viljandi raekojas. Maali esitletakse pärast 77-aastast kadunud olemist taas linnarahvale vabariigi aastapäeval kella 11–13 Viljandi raekojas. Pikemalt saab maali kohta lugeda käesoleva lehe kolmandalt küljelt.

Linna preemiate laureaadid
Elutöö preemia

Noore sportlase preemia

Aastapreemia

Teatripreemia

Viljandi linna
teenetemärk*

Aasta noor

Heiki Raudla
Timo Tints

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva
tähistamine Viljandis
23. veebruar
• Kell 19 kontsertaktus ja Viljandi aastapreemiate üleandmine pärimusmuusika aidas.
• Kontsertaktuse otseülekanne sakala.postimees.ee.

24. veebruar
• Kell 10.30 lillede asetamine langenute haudadele ja mälestusmärkidele.
• Kell 11 tänujumalateenistus Pauluse kirikus.
• Kell 11–13 J. Kangilaski maali «Eesti iseseisvuse kuulutamine Viljandis
24. veebruaril 1918» väljapanek raekojas.
• Kell 12.15 iseseisvusmanifesti ettelugemine kohtumaja trepilt.
• Kell 13 pärgade asetamine Johan Laidoneri ratsamonumendile.
• Kell 13.15 rivistus ja sõnavõtud lauluväljakul.
• Kell 13.30 jõustruktuuride väljanäitus, pidupäeva supp ja tegevused
kogu perele lauluväljakul.

Paavo Matsin

Kultuuripreemia

Eve Noormets ja NOTAFE
Sirje Fedjuk
Spordipreemia

Käsipallimeeskond Viljandi
HC

Karl-Romet Nõmm

Seasaare Näitemängu Selts ja
lavastaja Margus Vaher
Rihard Reimaa
Laste- ja noortesõbralik
ettevõte

Joosepi Jalgrattapood

Ettevõtluse edendaja 2016

Cleveron AS
AS Toom Tekstiil

* Viljandi linnavolikogu arutab 22. veebruaril teenetemärgi andmist Kaspar Taimsoole. Kui volikogu otsustab teenetemärgi anda,
antakse see samuti üle 23. veebruaril.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 934
• Sünnid novembris: 15
• Registreeritud töötuid: 315
• Töötusprotsent: 4,4*
• Vabad töökohad: 129*
• Keskmine palk: 974*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Eesti Töötukassa, Statistikaamet

* Alates Pauluse kirikust liigutakse ühiselt rongkäigus.

Täpsem info www.viljandi.ee.

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

9. märtsil toimub Viljandi
muuseumis teabepäev «Arheoloogia ja detektorism. Uued ja
huvitavad leiud», kus Viljandi
Muuseum ja Muinsuskaitseamet tutvustavad 2016. aasta
leidusid.
Teabepäev peetakse muuseumi näitusemajas Johan Laidoneri plats 10.
Osavõtt on tasuta, kuid huvilistel palutakse 3. märtsiks
registreeruda.
Anne Kivi, anne.kivi@muinas.ee, telefon 433 3925,
Liina Roht, liina.roht@muuseum.viljandimaa.ee, telefon
433 3664.

15–15.20 «Maastikuarheoloogia», Muinsuskaitseameti nõunik ja arheoloog Martti Veldi.
15.20–16 «Hobidetektorismist ja uutest avastustest arheoloogias», Muinsuskaitseameti vaneminspektor ja arheoloog Nele Kangert.
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Muinsuskaitsjad kutsuvad
teabepäevale
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Lisainformatsiooni saab sotsiaalameti telefonil 435 4761,
435 4759 või 528 3723.
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sissetuleku suurus ja sotsiaalne seisund (vanaduspensionär,
töövõimetuspensionär, töötu,
töötav, koolieelik jne).
Kui taotlusi on rohkem, kui
eraldatud konserve, tehakse
valik, hinnates leibkonna abivajadust ja sissetulekuid isiku
kohta. Konserve ei jagata neile, kes on juba riigi tegevusvarusse eraldatud sealihakonserve 2017. aastal saanud.
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Viljandi Linnavalitsus jagab
konserve taotluste alusel leibkondadele, kelle kolme eelneva kalendrikuu keskmine sissetulek ühe leibkonnaliikme
kohta kuus on alla 250 euro
ning kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi
linn.
Vabas vormis taotlusi võetakse vastu kuni 28. veebruarini
2017. Taotlusel peab olema
kirjas taotleja ning tema leibkonnaliikmete ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon, alalise elukoha aadress,
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Riigi tegevusvarudest eraldatud
sealihakonservide jagamine
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Lisainfo: kultuuriväärtuste
spetsialist Monika Vestman,
telefon 435 4742, e-post monika.vestman@viljandi.ee.
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tust, vaid ka algkonstruktsiooni – üldiselt on vanade majade aknad kahekordsete raamidega – ja raamiprofiile. Poest
vanaga sarnase uue akna või
ukse soetamine ei ole restaureerimine ning seda ostu linn
ei toeta.
Linnavalitsus arvestab toetuse suuruse määramisel objekti ajaloolist ja kultuurilist
väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse valmistatavale koopiale.
Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga. Kord ja restaureerimistoetuse avalduse vorm on
kättesaadavad linnavalitsuse
kodulehel. Tööde tegemiseks
on aega käesoleva aasta lõpuni.

Kas Viljandi linn peaks oma teedevõrgu hoolduse ja arendamisega
ise toime tulema või peaksid sellesse panustama ka ümberkaudsed
omavalitsused ja riik?
Ri

Kuni 1. märtsini saab arhitektuuriametile esitada restaureerimistoetuste avaldusi vanalinnas asuvate ajalooliste
hoonete korrastamiseks. Toetust saab küsida ehitiste avatäidete (aknad, uksed, luugid)
ja arhitektuursete detailide
(rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded jne) restaureerimistöödeks ning ajalooliste
hoonete värvimiseks. Samuti
saab taotleda raha ehitiste
avariilise olukorra likvideerimiseks ja hoonete muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.
Restaureerimine tähendab
originaaldetailide põhimahus
säilitamist ja taastamist. Kui
vana aken on oma aja ära elanud ning seda ei ole võimalik
restaureerida, tuleb tellida vana eeskujul uus, kvaliteetsest
puidust raamidega aken. Uus
aken peab olema vanaga
identne. See ei tähenda ainult
sama materjali ja raamijao-

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Madis Timpson,

Karl Õmblus,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
liige

Tinglikus kõneviisis esitatud küsimus saab ka vastavas vormis
vastuse: Viljandi linn võiks ise
toime tulla oma teedevõrgu
hoolduse ja arendusega. On see
ju meie enda haldusala ning kes
see muu siin ikka vastutama
peab. Samas on kõigile selge, et
ei Viljandi ega suurem hulk teisi Eesti linnu ei tule nende ülesannetega iseseisvalt toime. Arvestades kõiki neid kohustusi,
mis riik on pannud omavalitsuste õlgadele, ongi raske teha otsuseid, kui rahakott on õhuke.
Igal aastal kaaluvad linnavalitsus ja -volikogu, kas teha uuel
aastal korda mõni koolimaja või
leida võimalus teede kapitaalremondiks. Samal joonel on ka
linna töötajate palgad.
Teedevõrgu korrastamine on
väga kallis tegevus ning seetõttu on mitu linnavalitsust jäänud
lootma, et küll välisrahastusega
õnnestub mõni jupp korda teha.
Paraku tundub, et seda valget
laeva ei tule kusagilt. Piirkondade konkurentsivõime tõstmise
meede on praegu üks väheseid
kohti, kust linnal on võimalik
konkreetselt kesklinna edendamiseks toetust küsida, kuid seegi pole tegelikult sajaprotsendiliselt see fond, kust peaks just
teede jaoks raha küsima. Samas
rohkem suuremaid võimalusi lähiajal paistmas pole.
Kui me tahame mõnda põhitrassi kapitaalselt renoveerida,
peaks riik siin omavalitsustele
appi tulema. Kas siis omavalitsuste tulubaasi kasvatamise teel
või konkreetselt linnadele suunatud toetusfondi kaudu. Vastasel korral ei jää meil muud üle
kui omade jõududega lapp lapi
haaval olukorda inimlikul tasemel hoida.

Ilmselt on kõigile arusaadav, et
Viljandi linna sõidu- ja kõnniteed vajavad oluliselt enam renoveerimist kui linn seda senini
lubada on saanud. Kui me lähiajal sellesse töösse rohkem ei
panusta, oleme peagi silmitsi
katastroofilise olukorraga. Kui
liigun ringi meie maakonnas ja
näen mitmes asulas riigi abiga
eeskujulikult renoveeritud peatänavaid, siis teeb see mind lausa kadedaks ja loodan, et riik on
tulevikus valmis panustama linnade teedevõrgu tänapäevastamisse oluliselt enam raha kui seni.
Naaberomavalitsuste panusele Viljandi linna tänavate rekonstrueerimisel ei julge ma
praegu väga loota. Ka väiksemate omavalitsuste eelarved on olnud pingelised, ja mõttelaad, et
Viljandi linn kui maakonna tõmbekeskus, mille hüvesid kõik kasutavad, ei ole seni veel laialdast kandepinda leidnud. Seega
jääb meil üle lähiaastatel teha
otsuseid, mis aitaksid meie tänavad hoida vähemalt elementaarses korras. Teatavasti tuleb
aga raha alati millegi arvelt ja
selleks vajaliku raha leidmine ei
saa olema lihtne.
Olen tihti mõelnud sellele, et
meie naabrid lätlased on panustanud suure osa Euroopa toetustest linnatänavatesse, mille arvelt kannatab tuntavalt nende
riigimaanteede korrasolek. Eesti on valinud peaaegu vastupidise suuna ja seda suunda pean
ma üldjoontes õigemaks. Loodame, et meie üldine rikkus kasvab ja saame tulevikus uhkust
tunda ka oma väikelinnade teedevõrkude üle.

Tore oleks muidugi loota, et linn
suudaks oma teedevõrku ise
hooldada ja arendada niimoodi,
et kõik linnaelanikud oleksid rahul. Päriselu kahjuks nii roosiline pole.
Linnaeelarves on selleks aastaks planeeritud minu teada
küll ca 2 miljonit eurot teede
hoolduseks, remontimiseks ja
arendamiseks, aga arvestama
peab sellega, et seal sees on ka
Euroopa Liidust tulev raha. Riik
annab juurde 325 000 eurot.
Seda on siiski vähe ja kõiki vajadusi see ei kata. Meil on linnas
umbes 100 kilomeetrit teid ja
kui arvestada, et ühe kilomeetri korraliku tee tegemine maksab umbes 1 miljon eurot, siis
eks igaüks oska arvutada, kui
kaua võtaks aega kõikide tänavate kordategemine. Arvestama
peab siinkohal ka sellega, et euroraha ei pruugi ilmtingimata
tulevikus saada.
Vaevalt et ka ümberkaudsetel
omavalitsustel on soov Viljandi
linna teid rahastama hakata ja
miks nad peakski? Ma arvan, et
see mõte ei lenda eriti. Eks
naabritel ole teedega samad
mured, mis meilgi.
Küll aga võiks riik võtta enesele ülesandeks teha korda kõikide maakonnakeskuste peamised
sisse- ja väljasõiduteed. See aitaks kohalikul majandusel areneda ning linn saaks suunata
vabaks jäänud raha nendesse
teedesse ja tänavatesse, mis
praeguses olukorras ei näe nii
pea remonti. Ja neid ei ole vähe. Kahjuks.

Kõigepealt jätaks ümberkaudsed omavalitsused mängust välja. Nende elanikud kasutavad
linna teid, linlased kasutavad
omavalitsuste teid. Järgmine
samm, kui kõik teed oleksid tõkkepuude taga ja tasulised, oleks
juba absurdilähedane.
Suhted riigiga on hoopis teine
lugu. Riigi käepikendused, maavalitsused, on aastaid toimetanud maakonnakeskustes, see tähendab kasutanud linnatänavaid. Nüüdsel ajal, tõsi küll, on
riigile endalegi arusaamatu,
miks ja milleks? Linna on läbinud bussiliinid ja transport, mille kütuselt on riik kogunud makse. Teede remondiks sellest tagasi laekunud ei ole. Nii et riigi panustamist ootan küll rohkem.
Investeeringud on alati prioriteetide seadmise ja valikute küsimus. Varem saime teede remondi ja hooldusega päris hästi
hakkama, suutsime mitu tänavat
renoveerida. Praeguse koalitsiooni eelistusi on ratsionaalse
mõtlemise seisukohalt aga raske
mõista. Olgu näitena toodud kinnisidee lammutada Vabaduse
plats 6 asuv hoone, tehes selle
nimel juba kulutusi ja varavahetusi, hoomamata, milliseks kujunevad võimalikud kulutused ja
omamata riigiga kindlaid kokkuleppeid nimetatud hoone omandamiseks.
Kõik sellise otsused kajastuvad
kaudselt ka tänavate ja kõnniteede seisukorras.

16–16.40 «Pronkskirved ja
nende ajalugu», Tartu Ülikooli doktorant ja arheoloog Kristiina Paavel.
16.40–17.00 «Viljandi muuseumi arheoloogiakogud», Viljandi Muuseumi teadusdirektor
ja ajaloolane Ain-Andris Vislapuu.

Avasta ja kasuta Viljandi pildipanka,
kus on üle tuhande foto,
millele lisandub igal nädalal uusi.

flickr.com/visitviljandi

Suurepärane
jää ootab
uisutajaid
Tänavune talv on soosinud Viljandi järvel uisutamist. 29. jaanuaril toimunud 7. Mulgi uisumaratonil veendus siinsetes
suurepärastes jääoludes sadade
teiste kõrval ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.
Foto: Kris Süld
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Linnaraamatukogu tegemised

Foto: Jaanus Heinla
Ligi sada aastat avalikkuse eest varjul olnud maal jõuab taas rahva ette vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril, kui kõigil huvilistel on võimalik maali Viljandi
raekojas vaatamas käia kella 11-13.

Kadunud maali tagasitulek
HEIKI RAUDLA,
ajaloolane

23. veebruaril 1939 kirjutas
Sakala, et kunstnik Juhan
Kangilaski (1904–1981)
maalis 1939. aastal õlimaali
«Eesti iseseisvuse
väljakuulutamine Viljandis
24. veebruaril 1918». Artiklist
saab veel teada, et maali
mõõtmed on 185 x 130 cm.
Ajalehes avaldatakse
kahetsust, et sellest
ajaloolisest momendist pole
arvatavasti säilinud ühtegi
fotot. Sellepärast pidi
kunstnik kogu sündmuse
pildi rekonstrueerima sellel
osalenute mälestuste järgi.

Kangilaski maal rippus 8.–15.
oktoobrini 1939 Posti tänav 11
asetleidnud Viljandi sügiskunsti näitusel ja pärast seda kadus

nagu tina tuhka. Tundus, et igaveseks. Õnneks mitte! 2007.
aasta 14. juuli pärastlõunal helises minu mobiil ja noor naisehääl, kes ütles end olevat mu
endise õpilase Ly Harjo, palus
mul läbi tulla majast Edela tänav 5, sest nad olid oma sahvrist leidnud ühe maali «Iseseisvuse väljakuulutamine Viljandis». Küsisin, kas see on Kangilaski maal. Vastus oli jaatav. Helistasin muuseumi direktorile
Jaak Pihlakule, kes võttis kaasa
oma väikese poja Jaak-Eriku
ning varsti olime kolmekesi kohal. Nägime seina najal otsitavat suurt vineeril õlimaali.
Edasisest jutust aga selgus nii
mõndagi huvitavat. Saime teada, et Edela tänav 5 asuv maja
kuulus 1939. aastal Juhan Kangilaskile. Oma pooleli oleva
maja müüs ta 1940. aasta kevadel advokaat Martin Kassile,
kes oli Ly Harjo emapoolne vanaisa, ja kinkis talle oma ise-

seisvuse väljakuulutamist kajastava maali.
Martin Kass ehitas maja lõpuni ja peitis maali 1940. aastal
ära. Vineerile maalitud pildist
sai teise korruse sahvri lagi. Pärast sõda varjas end selle maja
teisel korrusel kuni 1948. aastani endine Saksa lendur ja baltisakslane Georg Eduard Rosenthal. Jossif Stalini surma järel
sai ta amnestia. Ta eestindas
oma nime Roostaluks ja sai õiguse pöörduda tagasi Saksamaale. Ent tema naisel ja lastel
ei lubatud kaasa minna. Siis valmis palvekiri tolleaegsele ÜRO
peasekretärile U. Thantile, kes
oli sellel ametikohal aastail
1961–1971. Sellest oli abi ja tal
õnnestus koos perega sõita
1964. aastal Saksamaale. Ly
mäletab, et maalist vanaisaga
eriti juttu polnud. Nii vajus see
asi tasapisi unustusse.
1991. aastal viibisid Rosenthalid laulukooriga Eestis ja küsisid

kohtumisel Ly ja tema emaga,
kas nad on maali üles leidnud.
See olevat sahvri laes. Pärast otsisid nad sahvriga ühendatud
kamorka laest. Seal maali aga
polnud. Millegipärast olid otsijad arvamusel, et see on rullikeeratud lõuendil. Asi ununes
taas. Kui Ly 1994. aastal Rosenthalidel Düsseldorfi lähedal külas käis, meenutas vanahärra
taas maali lugu. Ly lubas sellega
tegelda. Ja taas jäi maali otsimine kuidagi kõrvale. 2007. aastal
otsustasid Harjod neile kuuluva
maja teise korruse ära müüa. 14.
juuli hommikul meenus neile
aga maali lugu ja seekord otsustati uurida sahvrit. Kui Ly abikaasa oli sahvri laest tüki välja
saaginud, selgus, et selle teisel
küljel oli osake maalist.
Edasi tegutseti juba ettevaatlikult ja siis selgus, et sahvri laeks
oligi vineerile maalitud kadunud maal. Tükike Viljandi ajalugu oli taas leitud.

Aeg on esitada esimesse klassi
astumise avaldus
MAIE JOALA,
linnavalitsuse haridusspetsialist

Viljandi Linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriamet
ootab 31. märtsini avaldusi
Viljandi linna
munitsipaalkoolide –
Jakobsoni kooli, Kesklinna
kooli või Paalalinna kooli
esimesse klassi astuvate
laste vanematelt või laste
seaduslikelt esindajatelt.

Kaare kooli saab õppima asuda
vaid nõustamiskomisjoni soovitusel. Koolikohuslane on laps,
kes selle aasta 1. oktoobriks
saab seitsmeaastaseks või kes
sai käesolevaks õppeaastaks
koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east
noorem laps, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps
käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse
tema õppima asumiseks kooli.

Õpilaskohtade
jaotamine
Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, õdede-vendade õppimiskohta ja koolide võimalusi laste
vastuvõtmisel. Vastavalt kehti-

vale vastuvõtukorrale eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal
Viljandi linn. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse
vabade kohtade olemasolul.
Avalduste blanketid on Viljandi Linnavalitsuse blankettide
avariiulitel ja Viljandi linna kodulehel. Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud
komisjon saabunud avaldused
läbi ning lahendab võimalikud
probleemid. Neile avaldustele,
mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul
avaldusel märgitud aadressile.
Rahuldatud avaldused vastuskirja ei saa.
30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning pärast
seda avalikustatakse need lasteaedades, koolides ja Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametis. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need
koolid, kus on vabu õpilaskohti.
Maikuu jooksul peetakse kõikides koolides tutvumiskoosolekud ning õpilased jaotatakse paralleelklassidesse.

Koolikohustuse
edasilükkamine
Laps, kes peaks sel aastal kooli
minema, kuid ei ole saavuta-

nud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib
nõustamiskomisjoni soovituse
alusel asuda koolikohustust
täitma üks õppeaasta hiljem.
Sellise soovituse saamiseks
saab vanem pöörduda nõustamiskomisjoni poole alates 1.
märtsist.
Hiljemalt maikuu jooksul
peaksid nõustamiskomisjoni
olema jõudnud kõik koolimineku pikendusega seotud dokumendid. Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab
lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:
avaldus, lapse sünnitunnistuse
koopia, arsti kirjalik otsus (väljavõte tervisekaardist ja ravivõi taastusraviplaan), koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta
pedagoogi koostatud iseloomustus ehk koolivalmiduskaart.
Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse
vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagab lapsevanem (eestkostja) lapse arenguks ja taastusraviks vajaliku keskkonna ning
võimaluse jätkata alushariduse
omandamist kuni kooliminekuni. See tähendab, et koolipikenduse saanud laps peab käima
lasteaias.
Viljandimaa nõustamiskomisjon asub aadressil Kauba tänav

12, 71020 Viljandi, telefon
5886 0715, e-posti aadress: viljandimaa@rajaleidja.ee.

Koolimineku toetus
Esimest korda Viljandi linna
kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal
olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne
1. septembrit 2017, on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka
esimest korda esimesse klassi
astujad, kes nõustamiskomisjoni otsuse põhjal on määratud
õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on
koolimineku toetuse suurus 100
eurot. Toetus makstakse välja
avalduses näidatud arveldusarvele.
Viljandi linnale võlgu olevad
avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab
toetusest teha kinnipidamist
(tasaarveldust) sissenõutavaks
muutunud võlgnevuse summa
ulatuses.
Küsimusi, mis puudutavad
kooliminekut, saab esitada Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriameti haridusspetsialistile Maie Joalale, telefon 435
4764, e-posti aadress maie.joala@viljandi.ee.

20. veebruarist kuni 23.
veebruarini ootab raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saal eelkõige Viljandi
Kesklinna kooli õpilasi oma
vaheaega sisustama kell 11
algavate tegemistega «Koolivaheaeg raamatukogus».
Toimuvad mitmesugused
teematunnid, kus saab meisterdada ja lugusid kuulata.
Märtsikuus, kui on vaheaeg
teiste põhikoolide õpilastel,
jätkub juba traditsiooniks
saanud tegemisi ka neile, ikka raamatukogu 3. saalis ja
kell 11.
21. veebruaril ja 7. märtsil
on raamatukokku oodatud
pisipõnnid koos oma vanematega, et veeta huvitavalt
üks tunnike Lea Taalimäe juhendamisel. Meisterdamisklubi kokkusaamised on 28.
veebruaril ja 14. märtsil kell
17.
Mudilasetund, kuhu ootame 3–5-aastaseid lapsi, toimub 28. veebruaril kell 17.
Kõik suuremate laste ja pisi-

põnnide koosolemised toimuvad raamatukogu 3. saalis ja oodatud on kõik huvilised, ka need, kes pole varem
käinud. Tegemistega saab
alati liituda, sest iga kord käsitletakse uusi teemasid.
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina
korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile Viljandi maakonna elanikele ning kutsub lugema
perioodikaväljaandeid Sirp,
Postimees, Arter, Sakala ja
Eesti Loodus. Viktoriiniküsimused avalikustatakse kord
kuus 15. kuupäeval, vastamiseks on aega kuu lõpuni.
Küsimusi koostavad Viljandi
linna- ja maakonnaraamatukogude töötajad ja neid
koostatakse eespool nimetatud nelja väljaande põhjal.
Viktoriinisarja esimene hooaeg kestab 2017. aasta maikuuni, nii et huvilised saavad veel liituda. Iga kuu loositakse parimate vastajate
vahel välja auhindu.

Raamatukogu korraldab
arvutialaseid nõuandetunde
täiskasvanutele
Viljandi Linnaraamatukogu
pakub arvutialast personaalset nõustamist.
Personaalse nõustamise
saab kokku leppida vastavalt koolitatava vajadustele
ja raamatukoguhoidja/koolitaja kvalifikatsioonile.
Nõustamised hõlmavad eelkõige elementaarseid arvutikasutamise oskusi ja internetis pakutavate võimaluste
õppimist – infootsing, ID-

kaardi kasutamine, e-posti
aadressi tegemine ja muu
selline.
Nõuandetunnid on tasuta
ning toimuvad kolmapäeviti
ja neljapäeviti kella 14–15 ja
15–16.
Palume eelnevalt aja kokku
leppida raamatukogu 1. korruse infoletis, telefoni teel
433 8660 või e-posti aadressil: raamatukogu@raamatukogu.viljandi.ee.

Linnaraamatukogu ootab
võistlusele maakonna noorte
omaloomingut
Viljandi Linnaraamatukogu
korraldab noorte omaloominguvõistluse 20. korda. Viljandimaa 15–21-aastased noored on oodatud väljendama
oma mõtteid ilukirjanduslikus vormis. Laureaate hinnatakse nii luules kui proosas.
Eelarvamustevaba hinnangu saamiseks edastame
võistlustööd žüriile lugemiseks ning hindamiseks pseudonüümi või märgusõnaga
allkirjastatult. Iga kolme aasta järel koostatakse auhinnatud töödest kogumik. Järgmine kogumik avaldatakse
2019. aastal.

Vabalt valitud teemal kirjutatud omaloomingu palume
saata 20. märtsiks e-postile
kultuurikonks@gmail.com.
Lisaks töödele palume kirjale lisada ka oma nimi, isikukood, elukoht, kool ning
pseudonüüm.
Parimate kirjutajate vahel
jagatakse Eesti Kultuurkapitali stipendiume koguväärtuses 300 eurot. Lisaks stipendiumidele jagatakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu toel eripreemiad. Tulemused avalikustame pidulikul kohtumisel 13. aprillil
2017.

Vaata plaanitava veekeskuse
kavandeid Sakala keskuses
Viljandisse planeeritava uue
veekeskuse ideekavandid on
üleval Sakala keskuse teise
korruse sammassaalis.
Viljandi Veekeskus AS ja Eesti Arhitektide Liit korraldasid
arhitektuurivõistluse, mille
eesmärk oli leida Viljandisse

rajatavale veekeskusele parim
lahendus.
Žürii tunnistas parimaks arhitektuuribüroode KAOS Arhitektid ja Projekt O2 töö
«VEE».
Tööd jäävad üles kuni 10.
märtsini.
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Kultuuri- ja spordisündmused
VEEBRUAR
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19.00

N 23

19.00
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20.00
07.00
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11.00
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R 24

20.00
23.00
10.00
10.30
11.00
12.15
13.00
13.15
13.30
14.30
23.00

Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Emadepäev» UBB
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Eesti Koolispordi Liidu koolidevahelised
saalijalgpallivõistlused Viljandi spordikeskus
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Mutionu sünnipäev» Viljandi nukuteater
Kodutütred Päikesekillu perekeskus
Linna mõtestajate aruteluõhtu «Inimene ja auto
kesklinnas» Oja kool
Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
avatud noortetuba
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
avatud noortetuba
«MuusikaSündmus»: Mairo Marjamaa
kvartett Pärimusmuusika ait
Viljandimaa koolidevahelised saalihokivõistlused
Viljandi Kesklinna kooli võimla
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Mõõga esitlus muuseumi ekspositsioonis Viljandi
muuseum
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
«November» (Eesti, 2017) Männimäe salongkino
Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC –
Aruküla Viljandi spordikeskus
«Emadepäev» UBB
Kohtumisõhtu Jaak Jõerüüdiga Kohvik Fellin
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Viljandimaa koolidevahelised saalihokivõistlused
Viljandi Kesklinna kooli võimla
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud
mõtisklus «Eesti tulevikuunistus» Viljandi
kultuuriakadeemia
«Nif Nuf Nafi lugu» Viljandi nukuteater
Muinasjutu- ja meisterdamistuba lasteraamatute
illustratsioonide näitusel Viljandi muuseum
Neigong Oja kool
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik
kontsertaktus ja Viljandi linna aastapreemiate
üleandmine Pärimusmuusika ait
Rokiklubi Tehas: Nevesis live Lennukitehas
5Miinust live Qclub
«Vabariigi terviseks! Eesti terviseradadel ümber
maailma» Viljandi järve rand
Lillede asetamine Eesti eest langenute haudadele
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud
tänujumalateenistus Pauluse kirik
Iseseisvusmanifesti ettelugemine Viljandi kohtumaja
trepil
Pärgade asetamine Johan Laidoneri
ratsamonumendile
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud
programm: sõnavõtud, jõustruktuuride väljanäitus
ja pidupäeva supp Viljandi lauluväljak
Ekskursioon Sakala malevasse Viljandi lauluväljak
Ekskursioon Sakala malevasse Viljandi lauluväljak
Kert Klaus / GSG / Weekender / Sky+ Cheers

L 25

23.00
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P 26
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E 27

T 28
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18.00
07.00
09.00
11.00
17.00
17.00
17.15
17.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.15

Respekt live ja Eesti sünnipäev. Club Red
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
«Fell in Brunch» Kohvik Fellin
Eesti võrkpallimeistrivõistlused: naiste I liiga
Viljandi Kesklinna kooli võimla
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Viljandimaa koolidevahelised saalijalgpallivõistlused
Viljandi spordikeskus
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
avatud noortetuba
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Laulutuba Pärimusmuusika ait
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Neigong Oja kool
Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
avatud noortetuba

18.00
18.00
18.15
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17.00
19.00
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20.00
10.00
16.00

E 06

18.00

T 07

11.00
16.00
17.15
17.30

Viljandimaa ajaloopäev Viljandi linnaraamatukogu
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
Iberofesti filmid Viljandis: «Minu suur õhtu»
(Hispaania, 2015) Pärimusmuusika ait
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Neigong Oja kool
Kultuuriõhtud #6 Saksamaa Viljandi avatud
noortetuba
Iberofesti filmid Viljandis: «Õnnelik 140»
(Hispaania, 2015) Pärimusmuusika ait
Üleriigiline õpetajate teatrifestival «Sillad» Sakala
keskus
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Aktiivsete Noorte Klubi Viljandi avatud noortetuba
Iberofesti filmid Viljandis: «Soos» (Hispaania, 2014)
Pärimusmuusika ait
«Flut at Jasm» Džässibaar Jasm
«Paffendorf DJ Live Set» Qclub
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Üleriigiline õpetajate teatrifestival «Sillad» Sakala
keskus
Teadmiste ja loovuse eelkool Oja kool
Jalgpalli Premium-liiga: Viljandi JK Tulevik – JK
sillamäe Kalev Kunstmuruväljak
«MuusikaSündmus»: Rhizottome (Prantsusmaa)
Pärimusmuusika ait
Jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
«MuusikaSündmus»: Ragga Gröndal & Gudmundur
Petursson (Island) Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Näituse «30 aastat Tšernobõli katastroofist»
avamine Viljandi muuseum
Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
avatud noortetuba
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
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Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Neigong Oja kool
Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
avatud noortetuba
«Fell in Jazz»: TÜ VKA eri Kohvik Fellin
Ellen Niiduga Midrimaal – laste etlusvõistlus
Viljandi linnaraamatukogu
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
«MuusikaSündmus»: Kummardus Valter Ojakäärule
Pärimusmuusika ait
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Arheoloogia teabepäev «Arheoloogia ja detektorism.
Uued ja huvitavad leiud» Viljandi muuseum
Neigong Oja kool
Ott Lepland Bändi akustiline kontsert
Pärimusmuusika ait
«Tudengijazz 2017» Džässibaar Jasm
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup»
Viljandi spordikeskus
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Maalikunstnik Kai Mägedi isikunäituse avamine
Sakala keskus
Töötuba naistele «Minu teine süda –
vaagnapõhjalihaste tervis» Viljandi joogakeskus
Sandra & Jalmar Vabarna Pärimusmuusika ait
Kairit Tuhkanen «Best of Niki» Qclub
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup»
Viljandi spordikeskus
Premium liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Paide
Linnameeskond Paala viilhall
Jäädisko Viljandi jäähall
Represseeritute klubi Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Luuletund Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
avatud noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Omakultuuriakadeemia Pärimusmuusika ait
Neigong Oja kool
Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
avatud noortetuba
Pensionäride klubi 65+ Sakala keskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Kaunimate Aastate Vennaskond: «Igavesti noor»
Sakala keskus
«VolkStuudio» live: Manzur (Usbekistan)
Pärimusmuusika ait
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Mr. Pritti minikäsipallimängud koolis Viljandi
spordikeskus
Üleriigiline hariduslike erivajadustega laste ja
noorte koolide lauluvõistlus Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Kalle Sepp
Pärimusmuusika ait
Neigong Oja kool
Tuld andvad jalad Viljandi Jakobsoni kool
Klubi Ajaratas Sakala keskus
Sisemise kooskõla ja harmoonia päev Peetrimõisa
villa
Teadmiste ja loovuse eelkool Oja kool
August Pulsti õpistu kursused: praktiline
tantsukursus Pärimusmuusika ait
Ugala teatrimaja avamine: esietendus «Nähtamatu
daam» Ugala teater
Tõnis Niinemetsa power-up comedy «Homme on
täna» Pärimusmuusika ait
Jäädisko Viljandi jäähall
NOËP & Bombossa Brothers Lennukitehas
«Hype the Funk» Lennukitehas
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Niitvägi viimase kahe aastakümne loomingut.

25. veebruarini on avatud Urmas Viigi installatsiooni- ja illustratsiooninäitus «Muhu Inglid».

1. märtsist avatakse ka näitus
Vene kunstniku Igor Oleinikovi
illustratsioonidest aastatest
2005–2015.

25. veebruarini saab veel vaadata näitust «Punase lõngaga –
Waibad ja wammused».
Eksponeeritud on Riina Tombergi vammused ning Viorica Kuusiku ja Christi Küti vaibad.

SAKALA KESKUS

1. märtsist on avatud Väino
Niitvägi näitus «Tuli ja rist», mis
tutvustab metallikunstnik Väino

Tallinna tänav 5
9. märtsini on üleval näitus «Käsitöine heaolu», mis on valminud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna rahvusvahelise projekti
«Handmade Wellbeing» raames.
10. märtsini on avatud Viljandis-

se planeeritava veekeskuse arhitektuurikonkursi näitus. AS Viljandi Veekeskus ja Eesti Arhitektide Liit korraldasid arhitektuurivõistluse, mille eesmärk oli leida parim lahendus Viljandisse
rajatavale uuele veekeskusele.
10. märtsist on avatud maalikunstnik Kai Mägedi isikunäitus.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

Avatud on Viljandi kunstikooli
fotonäitus «Esimesed». Näitusel
on tööd põhiõppe 3. ja 4. kursuse õpilastelt, kes õpivad käesole-

val õppeaastal Jaanus Siimu juhendamisel kunstikoolis fotograafiat.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
Avatud on Tauno Ostra joonistuste näitus.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.

GALERII IMAGI

JAANI KIRIK

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Helistage
ette
telefonil
5367 7566, info http://www.
thegalerii.com/.

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.
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