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Suurkontsert «Balti kett
25» tõi 23. augusti õhtul uuele lauluväljakule kokku tuhandeid inimesi, kes
said osa võimsast üritusest,
mis tähistas veerandsajandi
möödumist Baltimaade vabanemisele kaasa aidanud
inimketi moodustamisest.

1

väljakuuluta2 Koolirahu
mine Viljandi lauluväl-

5

jakul 1. septembril kogus
linna õpilased kokku ja ühiselt anti lubadus olla üksteise vastu hoolivad ja mõistvad. Alla kirjutati koolirahu
lepingutele ja kuulati toredat muusikat.
suursaadiku
3 Ameerika
Jeffrey D. Levine’i visiit
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märtsikuus kinnitas taas Viljandi ja USA häid suhteid.
Saatkonna toetus Viljandi
noortele ja kultuurile on
aastatega aina kasvanud.

6
4 Hansapäevad pakkusid
6.–8. juunil Viljandi vanalinnas tegevust suurtele ja
väikestele. Tänavakaubandus õitses hansapäevadele
kohaselt ja kogu sündmus
kulmineerus maakonna laulu- ja tantsupeoga.
pärimusmuusi5 Viljandi
ka festival säras 24.–

27. juulil südasuvises kuumuses taas värskuse ja kvaliteediga, mis meelitas Viljandisse muusikuid ja külalisi kogu maailmast. Elamusi pakkusid kõrvuti kohalikud ja kaugelt pärit artistid.
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Tänavaturgude päev ja
6 suur
kultuurimöll 20.

septembril täitis terve kesklinna melu ja selliste eriilmeliste üritustega nagu
Ugala hooaja avamine, «Viljandi Music Walk», pärimusmuusikute mäng linnaliini
bussides, kultuuriakadeemia
perfonksipäev ja linna sünnipäev.

7 15. veebruaril asetleid-

nud Viljandi kalafestival oli talvise hooaja üks
tippsündmusi. Üritus pakkus
rõõmu nii kohalikele kui
kaugemalt tulnutele, nii professionaalidele kui hobikaluritele.

8 Enn Põldroosi eramuu-

seumi avamine 25. juulil Viljandi vanalinnas lõi
uue kunstipärli, mis elavdab
kultuurimaastikku ja pakub
rõõmu kõigile kunstisõpradele.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Milliseid tähtsaid otsuseid on Viljandi linnavolikogu 2014. aastal teinud?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Info ettevõtjale:
muudatused
majandustegevust
reguleerivas
seadusandluses
Selle aasta juulist jõustus majandustegevuse
seadustiku üldosa seadus (MsüS) ja uuenes
majandustegevuse register (MTR). Uue seaduse jõustumine tõi kaasa muudatusi kogu majandustegevuses, kaasa
arvatud kaubandus-,
toitlustus-, teenindus- ja
majutusettevõtjatele.
MsüS-i kohaselt jaguneb majandustegevus kaubanduses
(jae- ja hulgikaubandus, toitlustus, teenindus) teatamiskohustusega tegevusaladeks ja
niinimetatud vabadeks tegevusaladeks.
Kaubandustegevuse seaduse
alusel majandustegevuse registri registreeringuid enam ei
tehta.
Uue seaduse järgi on teatamiskohustus üksnes nendel
kaubanduse valdkonna ettevõtjatel, kes tegelevad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jae- või hulgimüügiga,
samuti hambavalgendustoodete või biotsiidide hulgimüügiga.
Ettevõtjad, kes alustasid tegevust MTR-i registreeringu
alusel enne 1. juulit ja kellele
laieneb majandustegevusteate esitamise kohustus, ei pea
registrile täiendavalt midagi
esitama, nende registreeringud loetakse uue seaduse järgi majandustegevusteadeteks
(eeldusel, et 15. aprilliks olid
registreeringu andmed kinnitatud).
Alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega kauplejad, kelle
registreeringute andmed jäid
selle aasta algul kinnitamata
ja kelle registreeringud on 1.
maist peatatud, kuid kes tegutsevad edasi, on andmete
kinnitamise kohustuse jätnud
täitmata ja kauplevad ebaseaduslikult. Selleks, et oma tegevus seadustada, on ettevõtjatel kohustus esitada majandustegevusteade.
Kõik ettevõtjad, kes pärast 1.
juulit soovivad alustada tegutsemist kaubanduses alkohoolsete jookide jae- või hulgimüügi, toitlustamise, tubakatoodete jae- või hulgimüügi,
hambavalgendustoodete või
biotsiidi hulgimüügi alal, peavad vastavalt seadusandluse
uuele regulatsioonile esitama
registrile majandustegevusteate.
Majutusteenust pakkuvad
ettevõtjad ei pea selleks esitama majandustegevusteadet.
Majandustegevusteate peab
esitama vaid juhul, kui lisaks
majutusteenuse osutamisele
kaubeldakse alkohoolsete
jookide ja/või tubakatoodetega.

Majandustegevusteate
esitamine
Majandustegevusteateid registrisse ja tegevusloa taotlusi
on võimalik esitada Eesti teabevärava eesti.ee kaudu elektrooniliselt, kandes ise vastavad andmed registrisse, või
notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notaritasu seadusele.
Lisaks jääb ettevõtjale võimalus 1. juulini 2016 esitada
majandustegevusteade MTRile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu.
Selle toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda 10 eurot riigilõivu (majandustegevusteade,
majandustegevuse üldandmete muutumise teade või majandustegevuse jätkamise teade).
Tegevusloa taotlemist ning
majandustegevusteadete esitamist abistavad juhendid on
kättesaadavad teabeväravast
eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust e-aadressil help@ria.ee.
Kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala
puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele.
MsüS-iga nähakse ette, et
kõiki tegevuslube saab taotleda ja majandustegevusteateid
esitada eesti.ee kaudu ning 1.
juulist 2016 minnakse üle
täiselektroonilisele asjaajamisele.

Uus majandustegevuse register
Uuendatud registris on võimalik otsida infot teatamisvõi loakohustusega ettevõtjate kohta. Neid ettevõtjaid,
kellel selle aasta 1. juulist
puudub teatamis- või loakohustus, uude MTR-i üle ei
kantud.
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RANDEL LÄNTS
Viljandi linnavolikogu esimees,
Sotsiaaldemokraatlik erakond

Eks me kõik tee aasta lõpul kokkuvõtteid. Olgu selleks saavutused isiklikus või tööelus, rahaga
mõõdetavad või hingelist rahulolu pakkuvad.
Selle aasta volikogu tööle tagasi vaadates on igapäevaseid
töid ja tegemisi arvestades kõik
otsused võrdselt tähtsad. Muidu poleks mõtet neid ei arutada ega vastu võtta. Samas, kui
otsida 12 kuu jooksul asetleidnud arutelude seast just rosinaid, kerkib esile kaks eelnõu.
Esiteks, kaasav eelarvestamine. See on omamoodi uus demokraatia vorm. Paljud on minu käest küsinud, kuidas seda
esimest korda hinnata võiks.
Olen vastanud, et kui praegune
otsus on justkui kitsas teerajake, olen rahul, kui näiteks nelja-viie aasta pärast võiks seda
rada võrrelda asfalteeritud
kergliiklusteega. Teisisõnu,
praegu me kõik õpime ja harjutame, tulevikus on see aga loodetavasti uus normaalsus.
Teine tähtis arutelu puudutas
Kesklinna kooli vaheaega. Tõsi
küll, võib-olla lõpptulemus ja
sellega rahulolu pole see, mida
volikogu heas usus lootis. Kuid
elav arutelu ja altpoolt tuleva
sooviavalduse reaalne arutamine on märk üha küpsemast demokraatiast meie kogukonnas.
Kui tulevikku vaadata, oleks
tore, kui selliseid trendiseadvaid initsiatiive ja debatte oleks
rohkem. Siinkohal ka üleskutse
kodanikele ja ajakirjanikele olla nendeks kriitilisteks osalejateks, kes ühelt poolt hoiavad
volikogu liikmeid trimmis, teisalt aga räägivad nõudlikult
kaasa linnaelu kujundamises.
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JANIKA KIVISTIK
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

1. Üks tähtsamatest otsustest oli
kehtestada pensionäridele tasuta sõit linnalähiliinidel. Analüüs
näitab, et seda võimalust kasutatakse väga aktiivselt.
2. Rannapromenaadi ehituse
jätkamine.
3. Ranitsatoetus tõusis 100 eurole. Sellega väärtustame haridust. Ranitsatoetusega katab
linnavalitsus osa esimesse klassi õppima asuvate laste koolitee
alguse kuludest.
4. Et kaasata linna arengu- ja
arendusprotsessi eakaid inimesi, loodi seenioride nõukoda.
5. Viidi lõpule Oja tee remont,
munakividega sillutati Väike-Turu tänav ja Kauba tänav, alustati kesklinna parkide korrastamist.
6. Linnahoolduse asutamine –
eesmärk oli tagada säästlik ja
efektiivne linnale kasulik kommunaalteenuste osutamine. Majandamiskulude kokkuhoiu annab kommunaalvaldkonna tööde järk-järguline koondumine
ühe tegija kätte.
7. Kaasava eelarve menetluse
rakendamine. Linnakodanike
aktiivsus oli ootuspärane. Tartu
kogemusest õppides võime loota, et järgmisel aastal oskavad
viljandlased julgeid ettepanekuid teha ja oma lemmikideid
populariseerida, et need saaks
valituks.
8. Loodi ERR-i korrespondendi töökoht. Loodame, et järgmisel katsel leitakse ametikohale
sobiv inimene ja Viljandi on rohkem esindatud rahvusringhäälingu uudistesaadetes.
9. Volikogu kinnitatud linna
arengukava võib samuti tähtsaks otsuseks pidada. Selle tunnuseks on üsna julge tulevikuvisioon. Arvan, et suurelt mõtlemine on praegusele volikogule
olnud omane ja seda tuleb ainult heaks kiita.

FOTO: ELMO RIIG


HELMUT HALLEMAA
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna esitatud eakatele
tasuta sõidu toonud määrus
võeti vastu. See, et koalitsioon
toetuse rakendamise aja kolme
kuu võrra edasi lükkas, võttis
pensionäridelt 18–20 tuhat eurot. Keskerakonna algatatud
õpilaste ühistranspordi toetuse
määruse eelnõu menetlemine
on pooleli. Selliseid lihtsatele
inimestele tähtsaid otsuseid
koalitsioon muudkui kaalub ja
kaalub ning lükkab edasi.
Ülioluline on kogu linna läbivate Tallinna ja Vaksali tänava
ning Pärnu maantee kordategemine ning selle esitamine piirkondade konkuretsivõime tõstmise meetme nimekirja koos kogu taristuga, alates sõiduteedest
kuni kõnniteede, valgustuse,
haljastuse ning tähtsate pealeja mahasõitudeni.
Projektide toel tuleb lõpuni
ehitada promenaad ja korrastada linna väravasse ehk raudteejaama viivad teed. Lõppesid eelmise valitsuse Keskerakonna
toel algatatud suured tööd Raua
tänaval ja Metsküla teel. Suur
asi on Oja tee lõpetamine. Keskerakond taastab kütuseaktsiisist
vähemalt 15 protsendi eraldamise kohalikele teedele.
Oleme kinnitanud niinimetatud kaasava eelarve projekti tulemused. Me tunnustame linnakodanike esitatud projekte ja
võimalust valida realiseeritav
objekt.
Paraku peab rääkima ka otsustest, mida ei oleks tohtinud vastu võtta. Äsja tõstsid IRL ja sotsid hüppeliselt ja aastateks lastevanemate osalust lasteaia õppekuludes.
Puudub Viljandi arengu suur
visioon, mis tooks inimesi tagasi koju. See tuleb sõnastada
ning ellu viia koos ja igaüht kaasates.
Reaalset kaasamist lõppev aasta ei suurendanud. Siinsed inimesed, viljandlased, on aga tublid. Tänud! Küll ka linn areneb.
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TAUNO TUULA
Reformierakonna fraktsiooni liige

Aasta 2014 algas linnavolikogus
uue koalitsiooni lubadustele põhinevalt suurte ootustega.
Kuid vastupidiselt ootustele
pole meie arvates aasta jooksul
koalitsioon esitanud volikogule
ühtki linna arengu mõttes tähtsat eelnõud, mistõttu pole ka
midagi esile tuua.
Kõik linnavolikogust läbi käinud eelnõu on olnud täiesti igapäevased linna toimimiseks vajalikud, kui välja arvata mõni
populistlik, näiteks kaasava eelarve eelnõu.

Majandustegevuse
registri andmete
kinnitamine

Üleskutse majutuse pakkumiseks

Kui siiani tuli ettevõtjatel
oma registreeringute andmeid kinnitada 15. aprilliks,
siis tulevast aastast kinnitavad teatamiskohustusega ettevõtjad majandustegevusteadete andmeid kord aastas
majandusaasta aruande või
tuludeklaratsiooni e-vormi
esitamisega.

2015. aastal Viljandis peetavate rahvusvaheliste hansapäevade korraldusmeeskond
kutsub viljandlasi üles pakkuma 4.–7. juunil linna külalistele kodumajutust. See võib
olla tuba, korter või terve maja.

Toidu käitlemine
Toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus on kõigile toiduainete käitlejatele endistviisi kehtiv.

Kui soovid enda vaba elamispinda järgmise suve suursündmuse ajal mõistliku hinna
eest välja üürida, võta ühendust majutuse koordinaatori Sille Ardeliga telefonil
5349 9219 või aadressil sille.ardel@viljandi.ee.
Samuti võid endast teada anda
Viljandi turismiinfokeskuses
Vabaduse plats 6.
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Viljandlaste talvise
tänavahoolduse
meelespea
Oma krundilt lund koristades ja libedustõrjet tehes on vaja järgida teatud
põhitõdesid ja nõudeid.
1. Lume- ja libedustõrjet tee
õigel ajal, järjepidevalt ja vastavalt ilmaoludele (vajadusel mitu korda päevas).
2. Libedustõrjeks kasuta paevõi graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva ja vajadusel soola.
3. Lumetõrjel austa kaaskodanike tööd ja pingutusi:
• ära kuhja kõnniteelt kokkulükatud lund sõiduteele ega
vastupidi;
• kõnniteed puhasta nii, et lisaks jalakäijale mahuks liikuma ka lapsevanker või ratastool;
• kõnniteelt kokkulükatud lume ladestamiseks võta esmalt kasutusele rohealad või
leia sobiv koht oma kinnistu
piires, alles seejärel vaaluta
lumi kõnni- ja sõidutee vahele;
• ära kuhja lund kohtadesse,
kus see segab liiklust;
• puhasta kõnnitee kogu kinnistu ulatuses;
• puhasta lumest ülekäikudena kasutatavad kõnnitee otsad;
• puhasta lumest ja jääst kõik
avalikult kasutatavad välistrepid, samuti hoovi sissesõit.
4. Eemalda õigel ajal räästasse tekkinud jääpurikad ja katuseservadesse kogunenud lumi:

Viljandi linna elutöö preemia
määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkust tegevust on avalikkus kõrgelt hinnanud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud
Viljandi linna arengut ja mainet.
Preemia suurus on 6000 eurot.
Viljandi linna aastapreemia
määratakse tunnustusena teo
või saavutuse eest, mis on kalendriaastal olnud Viljandi linnale olulise tähtsusega. Preemia
võidakse määrata füüsilisele või
juriidilisele isikule või muule
ühendusele, mis ei ole juriidiline isik. Preemia suurus on 1500
eurot.
Viljandi linna kultuuripreemia
määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik,
väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuse eest kultuuri valdkonnas.
Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi ka-

Linn müüb võlanõudeid
Viljandi linnavalitsus otsustas panna oma võlanõuded enampakkumisele. See tähendab, et
võlanõuded liiguvad linnavalitsuselt võlahaldusfirmade ehk rahvakeeli
inkassofirmade kätte.
Enampakkumisele lähevad
rohkem kui 180 päeva maksetähtaja ületanud nõuded koguväärtusega 36 900 eurot.
Linnavalitsuse rahandusameti juhataja Marika Aaso sõnul
on ametnikud ja hallatavate
asutuste juhid teinud kõik endast oleneva, et võlgnikele
nende tasumata arveid meelde tuletada, saates neile nii
märgukirju kui helistades.
«Võlanõuete müük tähendab
seda, et linn saab kätte vähemalt osa raha, mis talle võlgu
ollakse. Võlgade sissenõudmisega hakkab edasi tegelema
võlahaldusfirma,» selgitas
Aaso. «Tulevikus võib linnavalitsus hakata tegema koostööd
võlahaldusfirmadega ka nii, et

võlglased hakkavad meeldetuletusi saama linnavalitsuse
ametnike asemel inkassofirma
töötajatelt,» lisas ta.
Rahandusameti juhataja sõnul on enamik võlgu väikesed,
jäädes mõnekümne euro piiresse. Samas on üks 21 700
euro suurune võlanõue, mis
on tekkinud aastatepikkuse
hoonestusõiguse tasu maksmatajätmise tõttu. «Nii suur
võlg on erandlik. Ülejäänud
203 võlanõude keskmine suurus on 76 eurot ja need on
enamasti tekkinud lasteaia või
huvikooli tasu maksmatajätmisest,» rääkis Aaso.
Kõik, kes Viljandi linnalt iga
kuu arveid saavad, näevad
neil võlgade tekkimise korral
võlasaldot. Kui kellelgi on
kahtlus, et tal võib rohkem
kui poole aasta tagune võlg
maksmata olla, võiks pöörduda küsimusega vastava lasteaia või huvikooli poole.
Täiendavat infot saab küsida
ka linnavalitsuse rahandusametist.

Linlasi kutsutakse
avalikule arutelule

• lindiga või muul viisil ohtliku koha tähistamine ei ole
piisav tegevus;
• purikatest või lumekogumitest tingitud õnnetusjuhtumite korral on täielikult vastutav kinnistu omanik.
5. Parkimisel arvesta talviste
oludega:
• pargi oma kinnistu territooriumil;
• parkida tohib ainult piki sõi-

duteed (sõiduteega risti parkimine on lubatud vaid vastava liiklusmärgi olemasolul);
• teehooldusmasinatel on oma
tööks vaja piisavalt ruumi;
• parkimine sõiduteega piirnevatel rohealadel pole lubatud.
6. Ole tähelepanelik – lumetõrjetöödel on teehooldajatel
lubatud parkimise korraldami-

seks ja hooldustööde tegemiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.
7. Ära jäta oma autot pikaks
perioodiks tänavale seisma. Autole, mida kaua aega ei kasutata või mis on liikumisvõimetu,
leia sobiv hoiukoht.
8. Muredest anna teada telefonil 435 4715, 435 4756 või
435 4714 või e-postiga heakord@viljandi.ee.

2014. aasta preemiatele
oodatakse kandidaate
Viljandi linnavolikogu
ootab 31. detsembrini
avaldusi 2014. aasta preemiatele kandidaatide esitamiseks. Kokku antakse
välja üheksa preemiat.
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lendriaasta vältel kultuuri valdkonnas, tulemuslikkust kultuurielu korraldamisel, panust kultuurielu propageerimisel. Igal
aastal määratakse kuni kaks
preemiat, mille suurus on 1000
eurot.
Viljandi linna spordipreemia
määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik,
väljapaistva tegevuse eest spordivaldkonna edendamisel või
saavutuse eest spordi valdkonnas. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid kalendriaasta vältel saavutatud sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust spordielu
arendamisel, korraldamisel ning
propageerimisel. Igal aastal antakse välja kuni kaks preemiat,
millest üks määratakse kuni
21-aastasele noorele sportlasele.
Preemia suurus on 1000 eurot.
Viljandi linna teatripreemia
määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti edendamisel
Viljandi linnas. Preemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile või Viljandi teatrites etenduste lavaletoomisel osalenud
külalislavastajale või külalisnäit-

lejale. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel nii lavakunsti viljelemisel kui teatrialase tegevuse kajastamisel
meedias. Igal aastal määratakse
üks preemia, mille suurus on
1000 eurot.
Viljandi linna aasta noore
preemia määratakse tunnustusena Viljandi linna noorele vanuses 7–26 aastat või Viljandi
linnas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul
on olnud teistele linna noortele
eeskujuks ning motivatsiooniks.
Preemia määramisel arvestatakse saavutusi linna noorte eluolu
parandamisele kaasaaitamises,
vaba aja veetmise võimaluste
arendamises, noorte huvide eest
seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises
kalendriaasta jooksul. Igal aastal määratakse üks 1000 euro
suurune preemia.
Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetus
määratakse tunnustusena ettevõttele (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust
ettevõtja, mittetulundusühing,
sihtasutus), mille asukoht ja/või

üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on
kalendriaasta jooksul aidanud
kaasa linna laste ja noorte eluolu parandamisele. Igal aastal
määratakse üks Viljandi linna
laste- ja noortesõbralik ettevõte, kelle nimi kantakse Viljandi
linna auraamatusse.
Viljandi linna tiitel «Ettevõtluse edendaja» omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes
ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja
majandustegevuse kaudu kaasa
aidanud Viljandi ettevõtluse
arengule. Tiitel omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule,
kelle registreeritud elukoht või
asukoht on Viljandi linn, või kelle juhitava või kellele kuuluva
ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi linn.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. detsember. Taotlused
palume esitada Viljandi linnavalitsusele elektrooniliselt www.
viljandi.ee/avalduse-vormid või
paberkandjal aadressil Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Preemiate statuudid ja avalduse vormid
on kättesaadavad Viljandi linna
kodulehel www.viljandi.ee.
Preemiate üleandmine on Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Et tutvustada viljandlastele järve äärde kavandatava ujula ja spaahotelli detailplaneeringu
lähteülesannet, kutsub
linnavalitsus kõiki asjast
huvitatuid osalema avalikul arutelul neljapäeval,
8. jaanuaril 2015. aastal
kell 16 Viljandi raekoja
esimese korruse saalis.

lähteseisukohti ja Viljandi linnavalitsuse 8. detsembri korraldusega number 893 kinnitatud ujula ja spaahotelli detailplaneeringu lähteülesannet.
Detailplaneeringu koostamise protsessiga saab tutvuda
linna kodulehel www.viljandi.
ee/detailplaneeringud.

Avalikul arutelul tutvustatakse Viljandi linnavolikogu selle
aasta 30. oktoobri otsusega
number 89 algatatud ujula ja
spaahotelli detailplaneeringu

Ruutkood
avab detailplaneeringute registri
Atlas.

Allikad ootavad
allikmaterjali

PEEP TOBRELUTS
huvikooli loodusringi õpetaja

Viljandi huvikool on
uurinud Viljandi järve
ümbruse allikate seisukorda ja leidnud, et mitu
neist vääriks korrastamist. Allikavee kvaliteet
on maa seest väljudes
hea ja sobib janu kustutamiseks matkajale või
tervisesportlasele, kuid
lahtiselt voolates võib
see saastuda ja muutuda inimese tervisele ohtlikuks.
Allikate korrastustööde eel
peab koguma igasugust infot
nende varasema käekäigu
kohta. Eriline tähelepanu on
kahel allikal: Hariduse tänaval
endise lennukitehase lähedal
künkanõlval olev allikakoht ja
Mädalepiku allikas Viljandi
järve supelranna ja endise res-

torani Vikerkaar vahel sanglepikus.
Kutsume inimesi üles aitama
igasuguse infoga, mis annaks
selgust nende kahe allikakoha
tekke ja varasema kasutuse
kohta. Näiteks, millal on kaevatud Mädalepiku allika kanal
ja paigaldatud betoonrõngad?
Kes ehitas ja kes planeeris/
projekteeris allikale allikakaevu? Kes käib (käis) allikakohta koristamas? Kas sealt on
võetud veeproove?
Samuti on oodatud lood allikal käimisest, allikavee mõjust ja juhtumistest allikal. Viljandi järve ümbruse allikatest
leiab infot veebiaadressil viljandiallikad.wordpress.com.
Kaastööd võib saata e-postiga aadressil viljandiallikad@
gmail.com, tavapostiga Viljandi huvikooli Jakobsoni tänav
47c või helistada huvikooli loodusringi õpetajale Peep Tobrelutsule telefonil 513 3910.

Linnavalitsuse kassa kolib
sotsiaalameti majast raekotta
Et sularahatehingute ja sõidukaartide väljastamise arv
linnavalitsuses on vähenenud, korraldati selle kassa töö
ümber. Seetõttu saab nüüd
linnavalitsuses sularahatoiminguid teha raekoja teisel

korrusel ruumis number 12.
Samas väljastatakse ka sõidukaarte.
Kassa on avatud raekoja lahtiolekuaegadel: E–K kella
8–17, N kella 8–18 ja R kella
8–16. Lõuna on kella 12–13.
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«Hiired on hiired» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Advendimeisterdus: jõuluehted Viljandi noortetehas
«Jõulumäng» Pärimusmuusika ait
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Jõulumäng» Pärimusmuusika ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Advendimeisterdus: kinkepakid Viljandi noortetehas
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Püstijalakomöödia «Ott Sepp tõuseb üles» (lisaetendus) Pärimusmuusika ait
Viljandi Guitar Trio plaadiesitluskontsert Kohvik
Fellin
Uku keskuse jõululaat Uku keskus
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Kinokolmapäev: «Parim osa minust» (Inglismaa
2014) Sakala keskus
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Draamaringi Loov Lava eri: Ruutu10 noortekas
Viljandi noortetehas
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Parim osa minust» (Inglismaa
2014) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Ruutu10 @Cheers Klubi Cheers
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Jõululaat Viljandi spordikeskus
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Tõuksitrenn Viljandi nooretehas
Jõuluõhtu tantsu- ja moekooliga Face Sakala keskus
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Jõululaat Viljandi spordikeskus
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Viljandi jõuluhansa» programm Raekoja plats
Vendario Cupi sügisturniiri finaalkohtumine ja
autasustamine Viljandi noortetehas
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Ansambel Cover Beat Pubi Suur Vend
Tennise paarismängusarja kolmas etapp Viljandi
tennisehall
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Eesti karikavõistlused käsipallis: final four Viljandi spordikeskus
«Viljandi jõuluhansa» programm Raekoja plats
Kohtumine lugemiskoer Debbyga Viljandi linnaraamatukogu
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Viljandi jõuluhansa» kontsert: Hedvig Hanson
Trio «Talvemuinasjutt» Raekoja plats
Arsise jõulukontserdid: kellamuusikat meilt ja
mujalt Jaani kirik
Piljardi sügisturniiri finaalkohtumine ja autasustamine Viljandi noortetehas
«Jõulupuudutus»: Maarja-Liis Ilus ja Koit Toome
Pauluse kirik
Duo Maria Gertsjak ja Ainar Toit Kohvik Fellin
Retrovideodisko: jõulu eri Sakala keskus
Ansambel Puhvet Pubi Suur Vend
Vanakraamiturg Sakala keskus
Eesti karikavõistlused käsipallis: final four Viljandi spordikeskus
Ellerheina jõulukontsert Pärimusmuusika ait
Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
Pannkoogi- ja piparkoogiõhtu Viljandi noortetehas
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Jõuluturniir käsipallis Viljandi spordikeskus
Ansambel Alaska Pubi Suur Vend
Lastetennise turniir TP 6–8 Viljandi tennisehall
Noorte saalijalgpalli turniir Viljandi spordikeskus
Kinohommik: «Solani ja Ludvigi jõulud» Sakala
keskus
Kontsert: ansambel Karavan, Karl Madis, Getter
Jaani ja Uku Suviste Pauluse kirik
«Jõuluooper»: Marko Matvere, Maria Listra ja
ooperikvartett Sakala keskus
«Orav ja Meri» Männimäe külalistemaja
Esinevad Viljo Tamm ja Agu Tammeorg Pubi Suur
Vend
Lastetennise turniir TP 6–8 Viljandi tennisehall
Noorte saalijalgpalli turniir Viljandi spordikeskus
«Parimad palad» Männimäe külalistemaja
Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
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Aastalõpukontsert: Klaaspärlimäng Sinfonietta
Pärimusmuusika ait
«Parimad palad» Männimäe külalistemaja
Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Aastavahetuspidu Sakala keskuses Sakala keskus
Aastavahetus Suures Vennas ehk «Lihtne Pidu»:
DJ Bill Young Pubi Suur Vend
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Koolijazz esitleb: võistumängimine «Mängu ilu»
Pärimusmuusika ait
Koolijazz esitleb: Raul Sööt Deeper Sound Pärimusmuusika ait
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
Koolijazz esitleb: lõppkontsert «Jazzikool» Pärimusmuusika ait
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: «Imetlusväärse noore T.S. Spiveti erakordne teekond» (Austraalia, Kanada 2013)
Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Imetlusväärse noore T.S. Spiveti erakordne teekond» (Austraalia, Kanada 2013)
Sakala keskus
«Illusionistid» Teater Ugala
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Kuues Mulgi uisumaraton Viljandi järv
Noortekomöödia «Armastus ei hüüa tulles» Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Stonehearsti vaimuhaigla» (USA
2014) Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Stonehearsti vaimuhaigla» (USA
2014) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
«Mere märgid» Teater Ugala
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Memory 2015» Teater Ugala
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC / HC Klaipeda
Viljandi spordikeskus
Ettevõtete ja ühenduste jalgpalliturniir Viljandi
spordikeskus
Kinohommik: «Bamse ja röövlite linn» (Rootsi
2014) Sakala keskus
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Vanakraamiturg Sakala keskus
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC / HC Kaunas Viljandi spordikeskus

Pauluse kirik, Kiriku tänav 5
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

13. jaanuaril avatakse linnagaleriis plakatinäitus «Tehtud Poolas.
Poola plakat 1980–2014». Näitus koosneb Poola plakatiklassikast
(1980–1990) ja värskest loomingust (2012–2014). Neis peegeldub
ühe rahva hingelaad, iseteadlikkus ja temperament. Poola plakatikoolkond kujunes rahvusvaheliselt tähelepanuväärseks juba eelmise sajandi keskel ning on säilitanud selle positsiooni tänini.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
8. jaanuarini saab vaadata Tõnis Laanemaa graafikanäitust «Kirg».
Eksponeeritakse 1960.–1980. aastatel loodud graafilisi töid, mis on
peamiselt filigraanses ofordi- ja kuivnõelatehnikas. Realistlikud linnavaated kõrvuti igavikuliste teemadega toovad vaataja ühtaegu
maa peale ja tõstavad ta taevasse.
10. jaanuaril avatakse Martti Ruusi maalinäitus. Martti Ruus (sünd
1968. a) on Tartu arhitekt ja sisekujundaja, kes taasavastas küpsemas eas oma maalimisande. Konrad Mäe stuudios Heldur Viirese
käe all õppiva Ruusi maalidest kumab vastu põletav huvi värvi ja
valguse vastu, mis loovad maastikke, sekka figuure, abstraheeritud
ja vabu.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
10. jaanuarini saab trepihallis vaadata rändfotonäitust «Põhjala saared», mis hõlmab kolme fotograafi ülesvõtteid. Fotode vahendusel
saame teha mõttelisi reise, nautida kaunist ja karget Põhjamaade
keskkonda ja loodust. Koos tuntud rännu- ja loodusemehe Fred Jüssiga käime mõttelisel reisil Islandil, imetleme jäämaa võimsaid koski ja geisreid, tunnetame iidsete mägede väge; Toomas Lapi fotomeenutus improviseerib Gröönimaa värvide teemal;
Grete Kodi näitab oma piltide kaudu Fääri saarte maastikule iseloomulikku koloriiti.

Sakala keskus
kutsub suurele
aastavahetuspeole
Vana-aastaõhtul, 31. detsembril on kõik oodatud
Sakala keskusesse suurele aastavahetuspeole.
Maja uksed avatakse kell 21
ning seekord vallutab peomelu kogu kultuurikeskuse –
kolmel korrusel on avatud
tantsusaalid ja puhvetid. Vana
aasta viimane peoõhtu möödub retrohõngulise tantsumuusika saatel. Suures saalis
mängivad ansamblid Regatt ja
Viiser, meeleolu loob tantsutrupp Dancing Dream.
Ansambel Regatt esitab aastavahetuspeol 70.–80. aastate
Eesti levimuusikat uues võtmes. Enamik laule kõlab eesti
keeles, kuid mõni ka vene,
inglise, itaalia, soome ja rootsi keeles. Muusikasõbrad saavad nostalgitseda: retro on en-

dist viisi popp ja hea muusika
elab igavesti.
Ansamblis Viiser teevad
muusikat kaks noormeest:
Marko ja Andres. Nende muusikalist maitset on samuti kujundanud 80.–90. aastad. Seepärast on nendegi repertuaaris mitmeid tollaseid laule, seda küll veidi tänapäevasemas
vormis.
Enne keskööd jõuab ERR-i
vahendusel peopublikuni vabariigi presidendi Toomas
Hendrik Ilvese uusaastatervitus.
Pärast uue aasta saabumist
jätkub tants suures saalis ja
uksed avab diskosaal, kus
plaate keerutab DJ Harlet.
Tantsurütmid kõlavad kogu
majas varaste koidutundideni.
Peoõhtu juhib uue aasta hommikusse Andres Karu.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
Vaadata saab Kristi Jõeste meistrikoja kindanäitust. Kristi Jõeste
töötab Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili lektori ja õppekava hoidjana ning oma meistrikojas Ulas OÜ. Ta
on kindakudumisega tegelnud 1998. aastast. Nüüdseks on ta kudunud umbes 250 sõrmikupaari. Ulases teeb ta peamiselt individuaalmõõtudele tellimuskindaid, müügikindad valmivad sellide kätega.
28. detsembrini on üleval sihtasutuse Naivistid Iittalas (Naivistit Iittalassa) ja Soome Instituudi koostööna valminud rändnäitus
«Hymyä – Naeratus!». Rändnäitusel jutustavad viis tunnustatud ja
populaarset soome naivisti loo oma kaasmaalastest keeles, mis ei
vaja tõlkimist: heatujulise naeratusega. Näitusel osalevad maalijad
Kati Mikola, Kikka Nyrén, Marit Björnegran ja Jeroma Tabell ning
keraamik-skulptor Markku Mäki.
10. jaanuarini on avatud Mara Ljutjuki isikunäitus. Ta on lõpetanud 2001. aastal Eesti kunstiakadeemia maali erialal ning täiendanud end 2007. aastal Valencia kunstiakadeemias Hispaanias.
Mara Ljutjuk tegutseb ka kuraatori, näituste kujundaja ja aeg-ajalt
maaliõppejõuna, on Eesti kunstnike liidu ja maalikunstnike liidu
liige.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
9. jaanuarini saab vaadata näitust «Viljandi aasta foto 2014».
Aasta parim foto valiti sel aastal esimest korda. Võitjaks osutus Jaan
Männik, kes sai oma kätte rändkarika. Konkursi vedajaks on Viljandi fotoklubi, mida juhib Peeter Sink. Fotoklubi loodab leida lisaks
aktiivsetele fotograafidele ka andekaid sahtlisse pildistajaid, keda
ergutada veel enam looma.

Kondase keskuses
on veel nädala
lõpuni jõuluõpitoad
Nagu varasematel aastatel pakub Kondase keskus ka sel
jõulukuul eri keerukusega õpitubasid lastele ja täiskasvanutele, väiksematele ja suurematele gruppidele ning peredele.
Teha saab pisikest piltvaipa
Virve Aruoja näituse ainetel,
pabernukk-kuuske, John Digby laadis kollaaži jõulukaardiks või kingituspildiks.
Samuti on võimalik teha eelmistel aastatel populaarseks
osutunud kuivviltimistehnikas
kärbseseeni ja kuuseehteid.
Varasema suure huvi tõttu
palume osaleda soovijatel end
eelnevalt registreerida K–P
10–17 telefonil 433 3968 või
515 9387 (kunstnik Mare
Hunt), või kirjutades kondas@kondas.ee või mare59hunt@gmail.com.
Õpitoad on tasulised.

