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Foto: Silver Tõnisson
Viljandis tähistatakse Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidustustega Vabaduse platsil ja veebi vahendusel.

Vabariigi aastapäeva pidustused tulevad
sel aastal mõnevõrra teistmoodi
Viljandis tähistatakse Eesti
vabariigi 103. aastapäeva
pidustustega Vabaduse
platsil ja veebi vahendusel.

24. veebruaril tähistatakse Viljandis vabariigi aastapäeva ning
kõik sel puhul toimuvad sündmused on tasuta ja kõigile avatud.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul tuleb tänavuste pidustuste
juures arvestada koroonaolukorraga ja sellest tulenevalt on
teistmoodi preemiaid pälvinud
laureaatide tunnustamine. «Sel
aastal tunnustame tublisid viljandlasi video vahendusel, seda
saavad kõik soovijad ekraanide
taga jälgida,» ütles Timpson.
Samuti saavad viljandlased osaleda kõigil sellele päevale omastel sündmustel. «Kuigi aktust sel
aastal ei toimu, ootame inimesi
ikka nii kohtumaja juurde iseseisvusmanifesti kuulama kui ka
Vabaduse platsile perepäevast
osa saama,» ütles Timpson.
Vabariigi sünnipäeva tähistamine algab 24. veebruaril kell

9.30 Viljandi kalmistute ja mälestusmärkide juures, kus meenutatakse Eesti vabaduse eest
võidelnud mehi ja naisi.
Kell 10 on tänujumalateenistus Pauluse kirikus, kust kell 11
jalutatakse Viljandi kohtumaja
juurde. Kell 11.15 loeb Viljandi
linnapea Madis Timpson Viljandi kohtumaja ees ette Eesti iseseisvusmanifesti. Sealt liigutakse kell 11.35 Johan Laidoneri
ratsamonumendi juurde, kuhu
kell 11.50 asetatakse pärjad.
Kell 12 algab Vabaduse platsil
perepäev, kus saab tutvuda jõustruktuuride väljanäituse ja
nende masinatega, tegutseda
töötubades, sõita hobuvankriga
ning saada osa Viljandi kunstikooli kunstiaktsioonist. Kell
12.45 on võimalus liituda Peep
Tobrelutsu loodusretkega, mis
saab alguse Ilmapuu juurest
ning kulgeb teekonnal Ilmapuu,
Kirsimäed, Kaevumägi, rippsild,
Filosoofide allee. Lossimägedes
Filosoofide alleel ootab nii retkel osalejaid kui ka kõiki teisi
huvilisi ja jalutajaid heliinstal-

latsioon «Helisev mets». Vabaduse platsil astub üles ansambel
Zetod oma uuelt albumilt pärit
kavaga «Traadilda».
Kell 14 algab linna aastapreemiate üleandmine veebi vahendusel. Sündmuse salvestust
saab vaadata veebiaadressidel
viljandi.ee ja sakala.postimees.
ee.

Preemiate laureaadid
Elutööpreemia pälvis Viljandimaal peaaegu kolm aastakümmet ettevõtjana tegutsenud
Jaak Sulg.
Linna aastapreemia pälvisid
vastutustundlikud Viljandi
inimesed koroonaviiruse pandeemia, eriolukorra ja tervishoiualase hädaolukorra tingimustes tasakaaluka, mõistva,
toetava ja hooliva suhtumise
ning tegutsemise eest.
Kultuuripreemiaid anti välja
kaks. Need pälvisid Maie Roosimaa ja Piret Aus.
Maie Roosimaa pälvis tunnustuse Viljandimaal rahvatantsija-

te pikaaegse juhendamise eest.
Piret Ausi puhul toodi välja tema silmapaistev ja aktiivne tegevus erivajadustega inimestele ligipääsetavuse suurendamiseks, näiteks kirjeldustõlked
vaegnägijatele ning võimalus
vaegnägijatel ja pimedatel teatrietendustest osa saada.
Teatripreemia sai Tarvo Vridolin osatäitmiste eest lavastustes «Sorri, ei saa aidata» ja
«Triller».
Spordipreemiaga otsustati
tunnustada Viljandi Võrkpalliklubi, Viljandi Võrkpalliklubi esindusmeeskonda
ja Tauno Lippu Viljandi esindusmeeskonna taaskäivitamise
eest.
Noore sportlase preemia pälvis Leo Muiste, kes on akadeemilise sõudmise Eesti koondise
liige.
Viljandi aasta noor on foto- ja
videograafiakirega Ako Lehemets, kes on viimase viie aasta
jooksul kerkinud oluliseks tegijaks Eesti peavoolumuusika ja
-festivalide telgitagustes.

Aasta laste- ja noortesõbralikuks ettevõtteks valiti FACE
Moe- ja Tantsukool eriliste
ning innovaatiliste kaugõppe lahenduste eest distantsõppe ajal
ja kooli õpilaste hoidmise eest
koroonaajal.
Ettevõtluse edendaja tiitli pälvis AS Viljandi Aken ja Uks

Viljandi
arvudes

selle eest, et aastal 2020, mil
kogu majandus oli COVID-19
pandeemiast mõjutatud ning
paljud ettevõtted olid sunnitud
töötajaid koondama või lausa
tegevuse lõpetama, suutis tegevust jätkata ning lisaks olemasolevatele töötajatele ligi 100 inimest juurde palgata.

• Registreeritud elanikke: 16 862
• Sünde jaanuaris: 9
• Registreeritud töötuid: 502
• Töötusprotsent: 6,7*
• Vabu töökohti: 83
• Keskmine palk: 1195*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike su-

hete spetsialist Maarja Evert, tel 435 4732, e-post maarja.evert@viljandi.ee.
Trükitud trükikojas Kroonpress.
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 Helir-Valdor Seeder,

linnavolikogu esimees, Isamaa
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Tutvusin uue valitsusliidu koostöölepinguga aastateks 2021–
2023 ja tsiteerin sealt mõned
lõigud, et ka lehelugeja näeks,
mis meid kohalikul tasandil
võiks ees oodata. Ja selle järel
siis ka see, mida mina nendest
lubadustest arvan.
Tsiteerin koostöölepingut.
«Peame oluliseks sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist ning iga
inimese tervise ja heaolu edendamist.» «Avaliku sektori ülesannete täitmisel lähtume subsidaarsuse põhimõttest, kohalike
omavalitsuste võimekuse kasv
loob eeldused täiendavate avalike teenuste viimiseks kodanikele lähemale.»
Loosunglikud laused, eks ole,
kuid kui need sisuga suudetak-

se täita, siis on ju hästi. Seni on
aga keskvalitsus(t)e märgid ja
teod olnud sellised, et omavalitsustele antakse küll ülesandeid
juurde, kuid raha nende täitmiseks mitte alati piisavalt. Kujukas näide on siin maavalitsuste
kaotamisega seonduv – lisaülesandeid suruti kohalikele omavalitsustele, kuid piisavat rahalist
katet sellega ei kaasnenud.
Ka piirkondlikku ebavõrdsust
pole tänaseni grammigi vähendatud. See, et vähendati sellel
eelarveaastal toetus- ja tasandusfondi rahaeraldisi, kõneleb
juba ise enda eest. Kui me aga
vaatame niinimetatud kuldse
ringi omavalitsusi, mis pealinna
piiravad, ja võimalik, et ka Tartu lähiümbruse omad jõuavad
varsti säärasesse seisu, siis üle-

jäänud omavalitsuste suhtes valitseb karjuv ülekohus. Tulubaasilt on viimased selgelt alarahastatud. Liberaalina ei saa ma
kuidagi nõustuda maksu- ja toetuserisustega, kuid siinkohal ütlen küll, et eemärk peab olema
ääremaastumise välistamine. Ja
kui vaja, siis selleks tuleb niisuguseid meetmeid rakendada, et
ka mitte «kuldse ringi» omavalitsused suudaksid kvaliteetseid
avalikke teenuseid osutada ning
inimestest tühjaks ei jookseks.
Mul pole midagi Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusliidu vastu ja loodan, et ülalloetletud lubadused kehtivad ning
et vanarahva tarkusetera
«Meest sõnast, härga sarvist»
uuel valitsusliidul püsivalt meeles püsib.

Võimumuudatused Toompeal
pole tavaliselt Viljandi linnavõimu mõjutanud. Viljandi linnaelu juhtimisel on traditsiooniliselt lähtutud kohalikest oludest
ja toetutud kohalike inimeste
omavahelistele suhetele ja kokkulepetele. Erakondade esindatus ja proportsioonid Viljandi
linnavolikogus ja riigikogus on
erinevad ning sageli pole võimalik, et linnas ja riigis oleks
võimul ühesugune koalitsioon.
Nii ei olnud see eelmise valitsuse ajal ega ole ka praegu. Kunstlikud võimumängud tekitavad

segadust ja toovad kaasa mittevajalikke pingeid. Eesmärk ei
peaks olema Toompea valitsuse
kopeerimine, vaid järjepidev
linnaelu korraldamine.
Aga tihe suhtlemine Viljandimaalt valitud riigikogu saadikutega, valitsusega, ministritega
ja eri ametkondadega on alati
oluline. Seda peavad tegema nii
linnavolikogu liikmed kui ka
linnavalitsuse ametnikud, sõltumata sellest, milline koalitsioon parasjagu riigis on võimul. Sellega on Viljandi juhid
ka läbi aegade hästi hakkama

saanud. Loomulikult on erinevatel valitsustel erinevad prioriteedid ja ministritel erinev asjaajamise kultuur. Aga kui eri
erakondadesse kuuluvad Viljandi juhid Toompeal ühiselt Viljandi asja ajavad, siis on sellel
ka tulemus, mis meie kodulinna elu riigivõimu toel oluliselt
paremaks muudab. Eelmise valitsuse toetus Viljandile oli märkimisväärselt suur. Loodame, et
uus valitsus peab regionaalpoliitikat sama oluliseks ja pöörab
Viljandi arengule samavõrd tähelepanu.

Keskerakond oli eelmises valitsuses peaministri erakond, uues
valitsuses kannab ta vastutust
majanduse ja taristu, riigihalduse, tervise ja töö, kultuuri, keskkonna, sisejulgeoleku ja välispoliitika valdkonnas, mis on oluline ka linna arengule, arvestades
riiklikke rahastusi.
Eelmise koalitsiooni periood oli
Viljandile üks aegade parimaid,
mida toetas ka partnerite koostöö siin. Mitmed sel ajal tehtud
rahaeraldused ja investeeringud
on tänavuses linna eelarves.
Arendustes on meiegi töö.
Ülisuurte investeeringute ja
rahastuse objektid eelmise valitsuse otsusel on Uue tänava re-

noveerimine (miljon eurot),
Lossi ja Tartu tänava ristmiku,
paljude teede, kõnniteede ja
parklate uuendamine, Leola tänava lõpu kõnniteede ehitamine (mõlemad 100 000 eurot),
läinud aastast üle tulnud Männimäe jalgpallihalli ehitus, Vaksali tänava renoveerimine ja selle osana tunneli ehitus, Hiire tänava ehitus, Pärnu, Vaksali ja
Tallinna tänavat läbiva transiittee nüüdisajastamine, toetus vabadussõja mälestussamba taastamiseks.
Ootusi uuele valitsusele hoiame mõtteis, tõe kriteerium on
praktika, mis tuleb tegudega, laseme neil atra seada. Naisminist-

reid, tarku naisi, on päris palju
ja see on hea. Naisi peab olema,
mulle daamid meeldivad. Need
inimesed peavad ise olema tublid, töökad, inimlikud, oma rolli
tõestama töö ja tegevusega.
Linna suhted keskvõimuga
saavad muutuda veelgi paremaks, konstruktiivsemaks. Pikemas vaates on vaja suurendada
omavalitsuste vastutusvaldkondi koos rahastusega. Pärast viimaste valitsuste veetud omavalitsuste tulubaasi taastamist on
selle maht meil 25–26 protsenti kogu riigi eelarvest, Põhjamaades aga on selle osatähtsus
poole suurem. Meil on selleni
minna veel pikk tee.

Jätan uue valitsuse koalitsioonileppes sisalduvad lubadused ja
suunamuutused analüüsimata
ja lähtun puhtast võimupragmaatikast.
Seni oli Viljandi linnavõim
seotud vabariigi tipptasemega
selle kaudu, et volikogu esimees
Helir-Valdor Seeder kuulus Isamaa esimehena koalitsiooninõukogusse, mis kujutab endast
Eestit tegelikult juhtivat poliitbürood. Isamaa on nüüd opositsioonis ja Seeder paneb kuu aja
pärast maha ka riigikogu esimese aseesimehe rolli, seega otse
võimuolümposel meil enam
esindatust pole.
Oluliselt ja ehk ka pragmaatiliselt kasulikumalt korvab selle

fakt, et Viljandi linnapea on saanud nüüd opositsioonierakonna
liikme staatuse asemel peaministri erakonna liikmeks, seega
on talle lahkelt avatud nii Stenbocki maja kui ka kõigi reformierakonna juhitud ministeeriumide uksed. Kuivõrd ta suudab seda linna huvides ära kasutada
ning seada sisse otsekontaktid
uute ministrite nõunikega, see
oleneb juba Madis Timpsoni
«näpuosavusest». Aga arvestades, et ta ise on varem Toompea
võimukoridorides tegutsenud,
pole põhjust selles kahelda. Viljandi jaoks on olulisemaiks neist
vast rahandusministeeriumi, haridusministeeriumi ja justiitsministeeriumi lävepakud.

Kindlasti tuleneb Tallinnas olnud muutustest ka oluline jõudude vahekorra muutus Viljandit juhtivas koalitsioonis, kus
Reformierakond saab vabamalt
ja tugevamalt oma tahet läbi suruda.
Milles see valimiseelseil kuudel
jõuab avalduda, eks seda saame
näha. Ning kui uus valitsus peaks
kohalike omavalitsuste valimisteni püsima, milles kahelda vist
ei maksa, siis on kohaliku uue
võimukoalitsiooni loomisel, erinevalt 2017. aasta sügisest (mäletatavasti oli tol ajal peaminister
Jüri Ratas, kelle erakond Viljandi valijate seas just erilist toetust
ei pälvinud), jäme ots kindlasti
peaministri erakonna käes.
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pakiautomaadist pakki välja
võttes. «Paki saajale tuleb
SMS uksekoodi ja paki kapis
olemise tähtajaga,» selgitas
raamatukogu direktor Reet
Lubi. «Kood tuleb sisestada
raamatukapi paneelile, siis
avaneb uks ja paki saab välja
võtta.»
Tervituspakid pannakse u
 ute
ilmakodanike poole teele kolmes osas.
14 tüdrukut ja 20 poissi saavad lisaks hõbelusikale Viljandis valmistatud beebiteki, tervituskaardi ja raamatu «Pisike
puu», mille on välja andnud
Lastekirjanduse Keskus kultuuriministeeriumi rahastuse
toel.

:J
a

Tiit Jürmann,

Rohkem infot: sotsiaalameti
juhataja Livia Kask, telefon
435 4766.

Viljandi linn
saadab uutele
ilmakodanikele
hõbelusikad
raamatukappi
Traditsioonilise uute ilmakodanike vastuvõtu asemel saavad
väiksed linlased sel korral tervituspakid kätte Viljandi Linnaraamatukogu raamatukapist.
Viljandi Linnavalitsus soovib
beebisid ja nende vanemaid
kaitsta ega korralda ka sel
korral traditsioonilist väikeste
linlaste vastuvõttu. Kui kolmandas kvartalis sündinud ilmakodanikud said pakid kätte pakiautomaadist, siis neljandas kvartalis sündinud 34
uut viljandlast ootab Viljandi
Linnaraamatukogu 110. sünnipäeva puhul tervituspakk
raamatukapis.
Raamatukapist paki kättesaamine käib täpselt nii nagu
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Eluruumide kohandamise
projekti eesmärk on tagada
puudega isikule, kellel on eluruumis raskusi liikumisega,
endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev ja vähest kõrvalabi vajav
turvaline toimetulek oma eluruumis. Eluruumide kohandamisega parandatakse liikuvusega seotud toiminguid näiteks kaldtee või platvormtõstuki ehitamisega. Samuti hügieeni- ja köögitoiminguid,
näiteks köögi tööpindade madalamale tasapinnale toomisega.

Kas ja kuidas võib teie hinnangul mõjutada uus vabariigi valitsus
Viljandi elu?
äs

Viljandi linn sai neljandat korda Euroopa regionaalarengu
fondi toetust puuetega inimeste eluasemete kohandamiseks, mille eest kohandatakse
neljandas etapis üheksa puudega inimese eluruumid puudest tulenevale vajadusele.
Koos viimase rahaeraldisega
saab Viljandi linnas kohandatud 55 kodu. «Viljandi elanikule on see protsess linna poolt
väga mugavaks tehtud, linnavalitsus korraldab ehitusspetsialistiga kodu ülevaatuse, et
siis koostöös omanikuga parim
lahendus ning parim ehitaja
leida,» ütles abilinnapea Janika Gedvil. «Oluline on, et inimene ei pea hakkama otsima
võimalikku tööde teostajat.»

Viljandi Linnavolikogu

Pä

Viljandi linn sai
toetust puuetega
inimeste kodude
kohandamiseks
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Jaak Allik,

Viljandi linnavolikogu sotsiaal
demokraatliku fraktsiooni liige

Foto: Viljandi linnavalitsus
Väiksed linlased saavad tervituspakid kätte Viljandi Linnaraamatukogu raamatukapist. Pildil linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder,
linnapea Madis Timpson ja raamatukogu direktor Reet Lubi.

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Käsitööring puuteraamatu
valmistamiseks

Foto: Viljandi linnavalitsus

Linnaraamatukogu kutsub
käsitööhuvilisi osalema puuteraamatute ja -mängude
konkursil «Näputööga nägijaks». Konkursi eesmärk on
valmistada nägemispuudega
lastele nutikaid ja kasutajasõbralikke esemeid: raamatuid ja/või mänge. Parimal
juhul võiksid loodavad esemed sobida kasutamiseks nii
väikestele kui suurtele. Raamatukogu ootab huvilisi esimesele kohtumisele 18. veebruaril algusega kell 17 Ameerika teabepunkti. Kavas on
konkursitingimuste ja taktiilsete raamatute/esemete tut-

vustamine, omavaheline tutvumine ja tegevuse planeerimine. Edaspidi on kohtumised üle nädala neljapäeviti:
4. märtsil, 18. märtsil jne.
Konkursi korraldavad Tallinna Ülikool ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning seda toetab kultuurkapital.
Konkursi tähtaeg on 23. aprill.
Huvi korral võta ühendust
e-posti aadressil huvijuht@
raamatukogu.viljandi.ee.
Jälgi infot Facebooki lehel
facebook.com/viljandilinnaraamatukogu või kodulehel
raamatukogu.viljandi.ee.

Ümber Viljandi järve kulgeb 12,2 kilomeetri pikkune suusarada.

Viljandi Spordikeskus kutsub
suusaradadele talve nautima
Viljandi Spordikeskus andis
teada, et mitmel pool
Viljandis on sisse sõidetud
suusarajad, kus on kõigil
võimalus suusatada.

Viljandi Spordikeskuse rajameister on teinud suusarajad
mitmele poole Viljandis. «Lumised talveilmad kutsuvad õue

sportima ja on rõõm, et lisaks
uisuradadele on inimestel nüüd
võimalus Viljandis suusatada,»
ütles Viljandi linnapea Madis
Timpson.
Ümber Viljandi järve paiknevad suusarajad terviserajal, Viljandi 700 tamme pargis ja järve
Viiratsi-poolsel küljel põllul. Samuti on suusarajad tehtud kõi-

kide Viljandi linna põhikoolide
juurde.
Radu on nii klassikalises kui
ka vabas stiilis sõitmiseks.
Viljandi Spordikeskuse juhataja asetäitja Igor Tavaste sõnul on
kõige populaarsem ümber Viljandi järve kulgev suusarada ja
selle kohta leiab rohkem informatsiooni
veebilehelt

terviserajad.ee/rajad/tervise-jasuusarada-umber-viljandi-jarve.
Spordikeskus palub jalakäijatel suusatamiseks loodud radadega arvestada ja neid mitte rikkuda.
Lähemalt: Viljandi Spordikeskuse juhataja asetäitja Igor Tavaste, telefon 433 3622.

Linnavalitsus tuletab meelde talvise
lume- ja libedustõrje kohustust
Linnavalitsus tuletab kinnistu
omanikele meelde, et lume ja
libedustõrje on nende
kohustus.

Viljandi linna heakorraeeskirja
järgi on kinnistu omanikel, kelle maatükk külgneb teega, kohustus teha lume ja libedustõrjet sõidutee ja kinnistu vahel
oleval kõnniteel. Lume- ja libedustõrjet tuleb teha tasemel,
mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Sealjuures peab jalakäijatele jääma 1,1 meetrit takistusteta käimisruumi.
Heakorratööde tegemine tuleb
talvel lõpetada hommikul kella
7.30-ks, pühapäeval kella 8-ks.
Lume- ja libedustõrje tegemise üle tehakse pidevat järelevalvet. Juhul, kui kõnnitee ei ole
nõuetekohaselt puhastatud või

liivatatud, võetakse esimesena
kinnistu omaniku või ühistuga
ühendust ning palutakse kõnnitee kiirelt korda teha. Kontrollitulemused ja omanikele tehtud
kõned fikseeritakse. Pärast esmakordset teavitamist teeb
ametnik lähiajal uue kontrolli.
Kui kõnnitee on nii libe, et see
kujutab inimeste tervisele reaalset ohtu või on selle lumest puhastamise kohustust korduvalt
eiratud, kasutatakse asendustäitmist. Asendustäitmine
tähendab, et linn korraldab
kõnnitee korrastamise ning esitab selle eest arve kinnistu omanikule. Asendustäitmise summa
algab 50 eurost.
Info talvise tänavahoolduse
nõuete ja teenust pakkuvate ettevõtete kohta on veebilehel viljandi.ee/talvine-tanavahooldus.

Talvise tänavahoolduse meelespea
• Lume- ja libedustõrjet tee õigeaegselt, järjepidevalt ja vastavalt ilmaoludele.
• Libedustõrjeks kasuta pae- või graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva
ja vajaduse korral soola.
• Lumetõrjel austa kaaskodanike tööd ja pingutusi.
• Eemalda õigeaegselt räästasse tekkinud jääpurikad ja katuseservades
olevad lumekogumid.
• Parkimisel arvesta talviste oludega.
• Ole tähelepanelik: lumetõrjetöödel on teehooldajatel lubatud parkimise korraldamiseks ja hooldustööde tegemiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.
• Ära jäta oma autot pikaks perioodiks tänavale seisma. Autole, mida
pikemat aega ei kasutata või mis on liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.
• Talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella
7.30-ks ja puhkepäeviti kella 8-ks.
• Probleemidest anna teada telefonidel 435 4715, 435 4756 või e-posti
aadressil heakord@viljandi.ee.

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu peamine ülesanne on tagada linnavalitsuses tänapäevane asjaajamine ja dokumendihalduse korraldamine.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsus on minu esimene töökoht. Olen siin teinud erinevat
põnevat tööd juba 19 aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

KADRI KOBIN,

asjaajamisteenistuse juht

Algklasside lapsed on oodatud linnaraamatukogu Ameerika teabepunkti meisterdama vaheajal 22., 23. ja 25.
veebruaril kell 11. Sel korral
on plaanis teha roboteid, trukiga kõrvaklapihoidjaid ja
raamatukogu sünnipäevaaasta puhul saavad lapsed

valmistada ka tüki söödava
sisuga mängutorti.
Jälgi infot Facebooki lehel
facebook.com/viljandilinnaraamatukogu või kodulehel
raamatukogu.viljandi.ee või
küsi lisa e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee.

Raamatukogu Ükssarvikute
pidu ja uus hooaeg
Linnaraamatukogus sai aasta tagasi alguse tegelusring,
mis on mõeldud tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele vanuses 8–12 aastat. 3. märtsil
algusega kell 15 on Ükssarvikute ringi pikalt edasi lükkunud esimese hooaja lõpupidu. Kogunemine on raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis.
Teine hooaeg algab 10.
märtsil ja tunnid on tavapäraselt kolmapäeviti (välja arvatud koolivaheajal) kella
15–16.30. Oodatud on kõik
senised liikmed, vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka uusi liikmeid. Ükssar-

vikute teise hooaja kursuseperiood koosneb üheksast
temaatilisest tunnist ja lõpuüritusest. Kavas on palju põnevat, nagu keraroboti juhtimine, õhupallirakett ja pirni põlema panek Hollandi
kuninga peas.
Infot küsida ja osalusest
teatada saab e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.
viljandi.ee.
Vaata ka Facebooki lehte
facebook.com/viljandilinnaraamatukogu või kodulehte
raamatukogu.viljandi.ee.
Info HK Unicorn Squad
kohta: unicornsquad.ee.

• Pargi oma kinnistu territooriumil.

Mida tehakse linnavalitsuses?

Foto: Viljandi linnavalitsus

Koolivaheaja meisterdamine
raamatukogus

Väike, ilus ja peresõbralik Viljandi paikneb üsna Eesti keskel ning
siit on hea igale poole liikuda.

Raamatukogu tegemised
sünnipäeva-aastal
Linnaraamatukogu jaoks on
2021. aasta eriline, sest raamatukogu sünnist möödub
110 aastat. Selleks, et juubeliaasta oleks meeldejääv kõikide raamatukogu sõprade
jaoks, on kogu aasta jooksul
kavas mitmesuguseid üritusi ja tegevusi väikestele ja
suurtele. Saab mängida, nuputada, meisterdada ning
kaasalööjate vahel lähevad
loosi toredad auhinnad –
raamatud ja sünnipäevameened.
Sünnipäeva-aasta igal kalendrikuul saab osaleda lugejamängus, mille ülesanded on seotud lugemise, kirjanduse ja raamatukoguga.
Veebruarist kuni novembri

lõpuni toimub lugemisbingo
kõigile, kel lugemine selge.
Bingo teemadele saab läheneda tõsiselt või huumoriga.
Laste- ja noortesaalis valitakse igal kuul kuu tegija, kes
on silma paistnud osalemisega raamatukogu tegemistes.
Sünnipäeva-aasta jooksul
on 2. saalis võimalus külastada ajaloonäitust, kus tutvustatakse kümnendite kaupa raamatukogu kujunemisja arengulugu.
Raamatukogu tegemiste
kohta sünnipäeva-aastal
saab infot raamatukogu
Facebooki lehelt, kodulehelt
ja raamatukogust.
Tulge ja teeme koos juubeliaasta toredaks!

Kui oled haige, sul on köha või nohu – ole kodus!
Hoolime endast ja oma sõpradest!
Jälgi raamatukogu infot www.facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu või raamatukogu.viljandi.ee

Esmaspäev, 15. veebruar 2021
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Kultuuri- ja spordisündmused
Sündmustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimestele, kes täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid!
Enne sündmusele minemist tasub kindlasti üle kontrollida, kas
sündmus ikka toimub.
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19.00	Kogukonnakino: «Palm Springs» (USA, 2020) Forum
Cinemas Centrum
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC –
Raasiku/Mistra Viljandi spordikeskus
19.00	Kaminakontsert 2 x 2: Viik + Leik Pärimusmuusika ait
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
11.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
17.00	Käsitööring puuteraamatu valmistamiseks Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Loeng ja tervisealased nõuanded (L. Rooden) Sakala
keskus
19.00 «Triller» Ugala teater
11.00	Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
19.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: David Chevallier trio feat
Anett Tamm «Ophelia lauluraamat»
Pärimusmuusika ait
09.00	Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
10.00 Hea toidu päev Uku keskus
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
09.00	Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
12.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Kogukonnakino: «Igavene valgus» (Prantsusmaa,
2020) Forum Cinemas Centrum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
11.00	Eesti Vabariigi 103. aastapäeva mõtisklus. David
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Vseviov «Kuidas mõista ajalugu?» veebilehel
kultuuriakadeemia.ee
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
10.00	Eesti Vabariigi 103. aastapäeva Tänujumalateenistus
Viljandi Pauluse kirik
11.15	Iseseisvusmanifesti ettelugemine Viljandi kohtumaja
11.50	Pärgade asetamine J. Laidoneri monumendile
J. Laidoneri monument
12.00	Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine Vabaduse
plats
14.00	Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulik Viljandi linna
aastapreemiate üleandmine (eelsalvestusena)
veebilehel www.viljandi.ee
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 «Üksik keldrihiir» Viljandi nukuteater
19.00	Janar Sarapu luuleraamatu «Masinisti hing on
roostes» esitlus Veinibaar Mulks
17.00	Tüdrukute klubi. Prantsuse köök Viljandi avatud
noortetuba
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 Aigar Vals ja Ramo Teder Pärimusmuusika ait
14.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
17.00 «Surnud mees» Ugala teater
12.00 XI Mulgi uisumaraton Viljandi järv
12.00 «Saabastega kass» Viljandi nukuteater
16.00	Eesti meeste võrkpalli meistrivõistlused, 1. liiga
Viljandi spordikeskus
16.00 «Saabastega kass» Viljandi nukuteater
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19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
10.15	Kontsert kõige pisematele «Linnud ja liblikad»
(Rahvusooper Estonia) Ugala teater
11.30	Kontsert kõige pisematele «Linnud ja liblikad»
(Rahvusooper Estonia) Ugala teater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
13.00	Olav Ehala muusikal «Buratino» (Rahvusooper
Estonia) Ugala teater
17.00	Haapsalu graafilise disaini festivali (HGDF) näituse
avamine Viljandi linnagalerii
18.00	Olav Ehala muusikal «Buratino» (Rahvusooper
Estonia) Ugala teater
19.30	Eesti naiste võrkpalli meistrivõistlused, 1. liiga
Viljandi spordikeskus
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
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L 13
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15.00	Ükssarvikute ringi esimese hooaja lõpupidu Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Surnud mees» Ugala teater
19.00 «Tudengijazz TUJA 2021» Pärimusmuusika ait
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu ja -mängutuba Pärimusmuusika ait
13.00	Noortelavastus «U-TUBE ehk Kuidas minust saaks
youtuber?» (Temufi) Pärimusmuusika ait
17.00	Käsitööring puuteraamatu valmistamiseks Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
17.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00	Regilaulu podcast’ide esitluskontsert: Indrek Koff,
Hasso Krull, Lauri Õunapuu, Celia Roose, Meelika
Hainsoo, Kärt Johanson jt Pärimusmuusika ait
18.00	DJ-kool (vanusepiirang 14 aastat) Viljandi avatud
noortetuba
19.00 «Carmen» (Paide teater ja Must Kast) Ugala teater
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
15.00	Raamatukogu Ükssarvikud Viljandi linnaraamatukogu
18.00	Kontserdisari «Klassikatähed»: Siret Sui ja Mirjam
Avango Viljandi muusikakool
19.00	Gerda Kordemets «Professor sai värske õhu
mürgituse» (Vana Baskini teater) Ugala teater
19.00 «Triller» Ugala teater
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00	Jazziliidu ja Rüki galerii live: Mingo Rajandi Quintet
Rüki galerii
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
17.00	Tüdrukute klubi filmiõhtu Viljandi avatud noortetuba
19.00	Kaunimate Aastate Vennaskond «Kaunimad 70ndad
me elus» Sakala keskus
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00	«Sibulatee laulud». Ansambel Orthodox Singers ja
Vahur Afanasjev Pärimusmuusika ait
10.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
16.00 «Annetekoda 2021» eelvoor Sakala keskus
17.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
09.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater

Koolivaheaeg
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Lumepalli valmistamise õpitoa
mõte tuli lumetul talvel suurest
talve- ja lumeigatsusest.
Ise tehtud lumepall mahub täpselt pihku ja on kerge. Kui ei taheta sellega just «lumesõda» pidada, võib talle peale kinnitada
tillukese suusataja. Siis on kõik
tagurpidi, mis on muidu suur,
see on nüüd väike ja vastupidi.

Voldik-raamatu õpituba on samuti talveteemaline. Tuleb
mõelda valmis väike lugu ning
võtta appi võimalusterohke kollaažitehnika. Raamatus saab kujutada lumehangesid ja lumememmesid ja lumesadu ja pisikest Viljandi moodi linna. Või
midagi muud ...
Materjalid kohapeal olemas.
Töötoas osalemise hind on 3-4
eurot olenevalt kasutatud materjalist. Helistada aja kokku

leppimiseks tel 515 9387 muuseumipedagoogile. Osalejad
peavad kandma maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

Toimuvad koolivaheaja meisterdamishommikud. Meisterdama
saab tulla esmaspäeval, 22. veebruaril, kolmapäeval, 23. veebruaril ja neljapäeval, 25. veebruaril.

VILJANDI AVATUD NOORTETUBA,

Hariduse tänav 12a

22.–28. veebruarini toimub
aaretejahi maraton. Igal päeval
uus teema, uued küsimused ja
uus auhind. Iga päeva kohta
avaldame vihje VANT-i sotsiaalmeediakanalites kell 11
(Facebook, Instagram, www.
viljandinoorteinfo.ee leht).
Aaretejaht kestab kella 11–15.

25. veebruariks ootame noortelt
meemivõistlusele võistlustöid.
Meemivõistluse kuulutame välja vaheaja alguses, 21. veebruari õhtupoolikul. Võitja selgub
hääletuse teel 28. veebruari
keskpäeval.

mine. Meisterdajaid oodatakse
terve vaheaja jooksul. Info ja
eelregistreerimine heiki@bonifatiusegild.ee, tel 5563 6538.

BONIFATIUSE GILD,

Etendused:
25. veebruaril kell 11 «Üksik
keldrihiir»
28. veebruaril kell 12 ja 16
«Saabastega kass»

Väike-Turu tänav 8
Bonifatiuse gildi vitraažikojas
toimub koolivaheajal meisterda-

VILJANDI NUKUTEATER,

Lossi tänav 31

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on Ungari illustraatori
Jacqueline Molnári näitus «Muinasjutt ja tegelikkus». Näitusel
näeb illustraatori viimaste aastate töid, mis võimaldavad piiluda erinevate tehnikate, värvide ja lugude kirevasse maailma.
Avatud on ka skulptori ja paberikunstniku Anne Rudanovski
isikunäitus «Hinnatud ja hüljatud raamatud IV. Lugemine».
See on raamatu kui formaadi
tähendusi uurivate ja küsimusi
püstitavate näituste seeria «Hinnatud ja hüljatud raamatud»
neljas näitus.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
27. veebruarini on avatud «Vil-

jandi aasta foto 2020» näitus
«Valgusega kirjutatud». Traditsiooniline Viljandi fotoklubi korraldatud üle-eestiline fotokonkursi tööde näitus viskab seekord õhku kõiki köitva valguse
teema.
2. märtsist avatud Haapsalu
graafilise disaini festivali
(HGDF) 2020. aasta näitus toob
püünele plakatidisaini parimad
mullused viljad. Näituse maaletooja ja festivali korraldaja on
Marko Kekishev. Avamine 2.
märtsil kell 17 linnagaleriis.

on kureerinud Eesti arhitektuurimuuseum.

poneerime veebruaris ja märtsis,
hõlmab aastaid 1911–1919.

organisatsioonide tunnustusmärgid.

10. märtsist on avatud Ardo Sägi ja Jaan Saare graafikanäitus.
Kaks Eesti graafika grand old
man’i teevad dessandi Viljandisse. Jaan Saar on tuntud graafiline disainer ja postmarkide kujundaja, Ardo Sägi kunstikooli
Pallas graafika eriala õppejõud.
Õhus on meisterlikkust.

1. märtsist on avatud maalinäitus «Viis viljandlast», kus osalevad Evi Kaur, Veera Lauk, Mare
Hirv, Arvo Sadam ja Meelis
Mälksoo.

RÜKI GALERII,

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Avatud on näitus «Eesti tänab»
Eesti riiklike teenetemärkide ja
ametkondlike teenetemärkidega.
Näha saab Vabadusristi, Valgetähe, Maarjamaa Risti, Riigivapi, Kotkaristi ja Eesti Punase
Risti teenetemärkide erinevaid
klasse. Välja on pandud linnade, valdade au- ja teenetemärgid ning erinevate asutuste ja

Tallinna tänav 11/1

SAKALA KESKUS,

27. veebruarini on avatud Made Balbati illustratsioonide näitus.

8. märtsini on avatud Prantsuse
arhitektuurikoomiksi näitus
«Segadus Urbicande’is» («La
Fiévre d’Urbicande»). Näituse

Avatud on raamatukogu 110.
sünnipäeva näitus.
Sünnipäeva-aastal teeme
kuueosalise raamatukogu ajaloo
näituse. Esimene osa, mida eks-

Tallinna tänav 5

VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

Tartu tänav 7c
19. veebruarist on avatud Mark
Raidpere isikunäitus.
Rahvusvaheliselt tuntud fotograafi ja videokunstniku väljapanekus eksponeeritakse tema
uut loomingut videoteose ning
fotoseeria näol. Samuti tuleb
esitlusele üks varasem kahe ekraani videoinstallatsioon.
GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid saab külastada, helistades ette telefonil
5367 7566. Info kodulehel
www.thegalerii.com.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

