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Viljandi noorte sümfooniaorkester koos orkestri kooriga muusikakooli orkestrimajas.

Ümmargust juubelit tähistav
muusikakool kutsub pere kokku

JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV
Viljandi Linnavalitsuse avalike
suhete ja turismiameti juhataja

Tänavu 70-aastaseks saav
Viljandi muusikakool kutsub 7. veebruaril kõiki endisi ja praegusi õpilasi
ning nende vanemaid
Ugala teatrisse kontsertaktusele «Quo vadis»
ehk «Kuhu lähed».
Kooli muusikaajaloo õpetaja ja
korraldusmeeskonna liikme Maret Tomsoni sõnul ei soovi ta lähenevast suurest kontserdist
palju rääkida, sest nii kaoks ära
üllatusmoment. «Oodata on mitut uut teost orkestrile. Samuti
näeb kontserdi jooksul mitut põnevat videot,» nentis Tomson.
Korraldajate kinnitusel võib
kontsertaktusel esinemas näha
rohkem kui kahtsadat muusikut
ehk suuremat osa kooli 268 õpilasest. Sealjuures plaanib kool
hakkama saada täielikult oma
jõududega ning vilistlasi seekordsel juubelil koos praeguste
õpilaste ja õpetajatega musitseerimas ei näe. Esinevad muusikakooli solistid, ansamblid, orkestrid ja koorid.
«Sellest ka kontserdi pealkiri
«Quo vadis» ehk «Kuhu lähed».

Muusikakooli
direktor ootab
vilistlasi
kokkutulekule

Direktor Tonio Tamra on kirjutanud juubeliks samanimelise orkestriteose, mis annab aimu, milline on muusikakooli hetkeseis ja
kuhu plaanitakse edasi liikuda,»
ütles Tomson.
Õpetaja sõnul näeb laval ka
neid praegusi õpilasi, kes on
muu hulgas saavutanud edu
konkurssidel, samuti mitu korda Eesti parimaks tunnistatud
Viljandi muusikakooli puhkpilliorkestrit.

TONIO
TAMRA,
Viljandi
muusikakooli direktor
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Kauaaegne direktor Kalle Tamra 1980. aastate alguses. Kool on just
saanud näidislastemuusikakooli nimetuse.

Viljandi muusikakooli 70. sünnipäevale pühendatud kontsertaktus «Quo vadis» on
laupäeval, 7. veebruaril kell 16 Ugala teatris.
Kontsert on kõigile tasuta.

Viimane kapitaalremont oli muusikakoolis aastatel 1971–74. Peagi
võib kooli juures taas näha sellesarnast pilti.

Viljandi muusikakooli 70. sünnipäevale pühendatud vilistlaste õhtu «Hüvastijätt remondiootel koolimajaga aastast 1974» on
samal õhtul kell 20 Viljandi muusikakoolis
Jakobsoni tänav 16.
Info registreerimise kohta: www.viljandimuusikakool.ee.

Eelmisest vilistlaste kokkutulekust on möödas kümme aastat.
Meil on hea meel teatada, et 70.
sünnipäeva kontserdile järgneb
vilistlaste kokkutulek, mis üle
väga pika aja on oma koolimajas, sest…
Selle aasta sügisest läheb vana koolimaja väga suurde remonti – juurde tuleb teine trepikoda, lift, tehakse uued vahelaed, muutuvad korruste plaanid, ehitatakse ventilatsioon ja
nii edasi. Praeguseni on maja
suuremate muudatusteta püsinud aastast 1974, välja arvatud
see, et 2008. aastal valmis juurdeehitisena niinimetatud orkestrimaja.
Leidsime, et võiksime vilistlaste pidu pidada just vanas koolimajas ja üheks õhtuks kõik ruumid külalistele valla teha.

Valimiste eel saadab riik igale hääleõigust omavale Eesti kodanikule valijakaardi infoga selle kohta, kus, kuidas
ja millal valida. Siseministeerium soovitab tavapärase
paberil saadetava valijakaardi asemel tellida endale
elektrooniline ehk e-valijakaart.
«Nii nagu me deklareerime
makse elektrooniliselt, maksame arveid internetipangas
ja allkirjastame dokumente
digitaalselt, võiks ka valijakaart olla elektrooniline kõigi nende jaoks, kelle suur
osa igapäevatoimingutest on
niigi internetis,» ütles siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juhataja
Enel Pungas.
«E-valijakaardiga on võimalik valimisteks tähtis info
saada mugavalt oma e-posti
aadressile. Sealjuures ei tähenda see, et e-valijakaardi
tellinud peaksid elektrooniliselt valima. Valimisviisi otsustab igaüks ise,» selgitas
Pungas.
Et saada e-valijakaart 1.
märtsi riigikogu valimisteks,
tuleb see tellida eesti.ee leheküljelt hiljemalt 29. jaanuaril. Need, kes on e-valijakaardi tellinud juba varem, ei pea seda uuesti tegema. Tellimus jääb kehtima
ka kõigiks järgmisteks valimisteks.
E-valijakaardi tellimine võtab aega vaid mõne hetke ja
selleks on vaja www.eesti.
ee/portaal/valimised.eabi
leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID abil või internetipanga kaudu siseneda. Hääletama minnes ei ole vaja valijakaarti kaasa võtta.
Enne valimisi tuleks üle
vaadata ka oma elukohaandmed rahvastikuregistris.
Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 30 päeva
enne valimisi. Kehtivaid
elukohaandmeid saab kontrollida aadressil www.eesti.
ee/portaal/rrteenus.paring_
enda_andmete. Kui elukohaandmed on muutunud,
saab sealsamas esitada
elektroonilise elukohateate
uue aadressiga. Selle võib
esitada ka elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele
kohapeal.
Valijate nimekiri riigikogu
valimisteks koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal 30. jaanuari seisuga ja
valijakaartide saatmine algab 3. veebruaril.
Riigikogu valimised on
1. märtsil. Eelhääletamine ja
e-hääletamine algavad 19.
veebruaril.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kas Viljandi maakonna omavalitsused peaksid liikuma ühinemise suunas?
Millised oleksid teie hinnangul ühinemise mõjud Viljandi linnale?
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.

Sotsiaalamet
tänab
heategijaid
Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalameti poole
pöördus möödunud aastal abistamissooviga
palju häid inimesi. Tänu
neile saime tuua rõõmu
paljudele abivajavatele
lastega peredele.
Jätkuvalt teeme aasta ringi
koostööd Viljandi toidupangaga, kellelt saame iga kalendrikuu ühel päeval lastega peredele jagamiseks toidukaupu.
Abi saanud perede arv iga
kord on olnud 5–20.
Lisaks sellele saime aasta algul võimaluse edastada 13-le
lastega perele kopsakas toidupakk, mis oli komplekteeritud inimeste annetuste ning
Rimi ja Punase Risti koostöö
toel.
Eesti Punase Risti Viljandimaa selts eesotsas sekretär
Merit Laanega on olnud meie
kauaaegne koostööpartner,
tänu kellele oleme ka äsja
lõppenud aastal saanud lastega peredele jagada hügieenivahendeid ja pesemistarbeid.
Viljandi Elu Sõna kogudus
toetas juulikuus toidupakiga
16 lastega peret.
Noorteorganisatsiooni JCI
heategevusprojekti «Koos
kooli» abiga said kuus kooliteed alustanud last endale jalanõud, pereliikmed aga helkuri, pastapliiatsi ja maiustusi.
Ugala teatri kollektiivi algatusel käivitati koostöös Viljandi linnaga heategevuslik projekt «Kingi lapsele teatrielamus!». Igaüks saab soetada 6
euro eest teatripileti, mis kingitakse väikese sissetulekuga
perede lastele. Selle projekti
toel käisid 70 Viljandi linna
väikese sissetulekuga perede
last augustikuus vaatamas suveetendust «Tuul pajuokstes»
ning detsembris saime 100 piletit jõuluetendusele «Hiired

on hiired». Mõlemal üritusel
kohtusid lapsed näitlejatega.
Üritusi toetas ka Viljandi Linnavalitsus.
Koolidel ja lasteaedadel on
olnud võimalus viia vähe
kindlustatud perede lapsi tasuta teatrisse üle-eestilise projektiga «Aitan lapsi».
Eesti rahvusringhäälingu
uudisteankru Priit Kuuse ja
ettevõtja Toomas Tammemäe
eestvedamisel õnnestus 15
lapsel külastada Eesti Televisiooni maja, kus vaadati stuudioid ja käidi muuseumis. Tallinnasse sõidu ja lõunasöögi
kulud kandis ettevõtja Toomas Tammemäe. Iga laps sai
kingituse.
Luksemburgi Eesti selts tegi
annetuse kahele väikese sissetulekuga perekonnale, kus
kasvavad tublid lapsed.
«Jõuluhansa» laadal koguti
heategevusliku loteriiga raha,
et vähe kindlustatud lastele
jõulurõõmu valmistada. Selle
heaks andsid auhindu Sakala
keskus, pärimusmuusika ait,
kohvik Fellin, Amrita Cafe,
restoran Cassata, kalastuskeskus, Hansa Candle, teater
Ugala ja kõik «Jõuluhansa»
müüjad.
Maxima kaupluseketi korraldatud «Inglipuu» projekti abiga täideti 40 lapse jõulusoovid.
Viljandi Zonta klubi naised
kinkisid jõulude eel kopsaka
toidupaki 20-le majanduslikult keerulises seisus lastega
perele.
Koolilaps Raido Märtin kinkis ühele lapsele toreda jõulupaki.
Suur aitäh kõigile, kes lõppenud aastal andsid oma panuse kas heategevuslikke üritusi
korraldades ja läbi viies, rahalisi annetusi tehes või vajalikke esemeid ja toiduaineid kinkides. Soovime kõigile rõõmuküllast alanud aastat ja koostöö jätkumist.

Uued linnakodanikud
Eliise Tepper
Mirko Arnim
Rosanna Laansoo
Mattias Kohv
Johannes Türk
Bogdan Izumrudov
Mirtel Juul
Jasper Tamm
Kirkeliis Jürisoo
Jass-Kristjan Kangur
Aaron Karro
Kreet Kivistik
Taaniel Tomingas
Karolin Lääts
Milana Leidemaa
Loora Hüva
Osvald Metsmaa
Patrick Goldberg
Maur Mikk Onni
Carel Pau

Tom Vares
Kerli Ilves
Steven Lipp
Keitlin-Joanna Raidväli
Säde-Liis Randmäe
Angeliina Reinsalu
Oliver Saar
Lisette Grab
Katrin Šmet
Delisa Toi
Oskar Truu
Martin Tjuška
Kaspar Tšertovskihh
Anni Uibo
Taavi Uibo
Matilda Vaigur
Markus Anton
Marten Tammist
Eleanor Kõomägi
Reio Tammeoks
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RANDEL LÄNTS
Viljandi linnavolikogu esimees,
Sotsiaaldemokraatlik erakond

Viljandi on olnud heas mõttes
vabariigis uuenduste looja ja
teerajaja. Viimane hea näide on
riigigümnaasiumi loomine. Haldusreformi vajab aga tegelikult
terve Eesti.
Selle eelduseks on, et omavalitsused või nende liidud lepivad
riigiga väga üheselt ja selgelt
kokku, millised on riigi ülesanded, millised kohalike omavalitsuste omad.
Isiklikult pean parimaks võimaluseks maakonnatasandi loomist. See tähendab, et senised
omavalitsused säilivad, lihtsalt
mõned ülesanded viiakse maakondlikule otsustamisele. Loomulikult on need ennekõike ühe
omavalitsuse piire ja võimekust
ületavad küsimused, nagu haridus, transport, infrastruktuur,
miks mitte ka ettevõtlusega
seonduvad küsimused.
Maakondliku taseme loomise
kasuks räägib ääremaastumise
vältimine. Kui näiteks maakond
ühineb üheks omavalitsuseks,
võidavad sellest valdavalt Viljandi linn ja Viljandi valla linnaäärsed asulad. Ülejäänud loeksid kokku vaid miinuseid. Täiendava otsustustaseme sissetoomine aga jätab senisesse valda või
linna alles toimiva mehhanismi,
mis suure ühinemise ja ökonoomitamisega kindlasti kaob.
Viljandi linn on maakonnakeskus ja peab käituma vastavalt.
Linnavolikogu ega -valitsus ei
saa teha uisapäisa ega parteipoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad
maakonna arengut. Minu hinnangul on see peamine põhjus,
miks me ei saa toetada Viljandi
valla eelmisel aastal tehtud ettepanekut alustada läbirääkimisi ühinemiseks Kolga-Jaani, Kõpu ja Tarvastu vallaga. Selline
ühinemine on kahjulik maakonna terviklikkuse seisukohalt.
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JANIKA KIVISTIK
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Mida elujõulisem on Viljandi
maakond, seda elujõulisem on
ka Viljandi linn. Linna arengu
huvides on, et maakonna elanikud ja ettevõtjad tarbiksid nii
avalikke kui erateenuseid rohkem Viljandis, mitte Tallinnas,
Tartus ega Pärnus. Maakonna
äärealadel elavad õpilased
peaksid edasi õppima Viljandi
koolides, mitte Tõrvas, KilingiNõmmes või Põltsamaal, rääkimata Tartust ja Tallinnast. Viljandimaa potentsiaali ühisest
arendamisest tihedama koostöö
kaudu võidavad elanikud ja
omavalitsused.
Ühinemine üheks maakondlikuks omavalitsuseks võimaldab
vähendada bürokraatiat ja dubleerimist, ühtlustada eri halduspraktikaid ja teenuste hindasid
ning elanike teenindamise kvaliteeti, paremini kasutada ressursse ning arendada maakondlikke asutusi ja teenuseid (koolikorraldus, huviharidus, ühistransport, haigla, maakonnamuuseum(id), planeeringud,
kommunaalteenused jne). Maakondlik omavalitsus saab võtta
riigilt üle osa riiklikke ülesandeid, mille tulemusena suureneb kohalik otsustusõigus ja
millega kaasneb ehk mõne töökoha toomine Tallinnast Viljandisse.
Maakondliku omavalitsuse
tekkimine eeldab haldusreformi. Omavalitsusi puudutav seadusandlus tuleb ümber korraldada: ülesanded, pädevus, tulubaas, omavalitsuse sisene elukorraldus jne. Võtmeküsimus
on, kuidas säilitada ajaloolisele
731-aastasele hansalinnale Viljandile väärikas iseseisvus (eelkõige esindusõigus) ja samal
ajal kujundada ühtne maakondlik omavalitsus. See on ühelt
poolt emotsionaalne, aga samas
väga praktiline küsimus.
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HELMUT HALLEMAA
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TAUNO TUULA

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Reformierakonna fraktsiooni
liige

Eeskätt peaksid omavalitsused
liikuma suurema ja tulemuslikuma koostöö suunas. Liitumine
võib päevakorda kerkida alles
hiljem, kui seda peab tähtsaks
rahvas. See vajab sisulist läbiarutamist. Kaaluda tuleb kõiki
variante Viljandi linna ja selle
lähimate asulate (Viiratsi, Jämejala, Vana-Võidu ja Ramsi) liitmise kohta kuni Suur-Viljandimaani välja. Täna on see asendusteema. Eeskätt on vaja lahendada inimeste, viljandimaalaste probleeme, teha nende
jaoks eluliselt tähtsaid asju.
Keskerakond taotleb turvatunnet ja heaolu kõigile. Seisame
ikka selle eest.
Omavalitsusreform peab inimestele, piirkonnale ja omavalitsustele tõesti midagi andma. Täna laual olevad variandid ei too
kuidagi suuremat rikkust meie
õuele. Need on IRL-i haldusreformi kohalik «mulgipuder», mis
toiduna on küll samas hea ja
sümpaatne. Vaja läheb riigireformi, muudatusi seadustes. Omavalitsusi peab tugevdama. Seda
aga ei tee pelgalt piiride joonistamine. Kokku tuleb leppida
ülesanded, näha ette nende täitmiseks vajalik tulubaas maksude
näol ning esmalt see taastada.
Keskerakond tunnustab omavalitsuste vabadust liituda või
seda mitte teha. Elanike arvult
Eesti kuuenda, 731-aastase Viljandi staatus ja maine tugeva,
iseseisva linna, maakonnakeskuse ja areneva hansalinnana
tuleb säilitada. See on tähtis kogu piirkonna arengule. Mis ikkagi on tänase koalitsiooni Viljandi linnast loobumise soovi liikumapanev jõud? Ja aetakse seda asja pealekauba eriti «kaasavalt ja avatult». Enne igasuguseid toiminguid tuleb korraldada tõeline referendum, küsida
inimeste arvamust.

Juba 1997. aastal kirjutasin artikli, milles avaldasin arvamust,
et Viljandi maakond võiks olla
üks vald. Miks? Sellepärast, et
see oleks kõige mõistlikum ja
efektiivsem lahendus nii majanduslikult kui geopoliitiliselt. Viljandi on maakonnakeskus, kus
on olemas kõik vajalik sellise
valla juhtimiseks. Viljandi asub
geograafiliselt maakonna keskel
ja sel on kogu maakonnaga hea
ühendus. Samuti on olemas
pooltühjad maavalitsuse hooned, mida saaks edukalt ära kasutada sellise valla juhtkonna
paigutamiseks.
Sellise suurvalla juhtimise osas
võiks kokku leppida teisiti, kui
seadused täna ette näevad. Näiteks võiks maakonnalinnad jääda linnadeks, kus valitakse otse
linnapea, ja senised vallad valdadeks, kus valitakse otse vallavanem, kuid samas jäetakse neile
nende tööülesannete täitmiseks
vajalik struktuur.
Seega tuleks ka kokku leppida,
mis ülesandeid täidaksid sellised
vallavanemad ja linnapead suurvallas, ja määrata nende ülesannete täitmiseks eelarve. Veel
peaks kokku leppima, et tulevane vallavolikogu valib ainult volikogu funktsionäärid ja vallavanema.
Otse valitud vallavanemad ja
linnapead moodustaksid vallavalitsuse, mille eesotsas on valitud
vallavanem. Sellises vallas saaksid seega esinduse kõik ühinevad
vallad ja linnad, mistõttu on ka
väiksem oht ääremaastumisele.
Kui Viljandi maakond suudaks
sellise ühinemise läbi viia, oleks
see selge märk kogu riigile sellest, mis suunas liikuda. Esimesel
on alati eelised, mis kajastuvad
hiljem tugeva valla ja vallakeskuse ehk Viljandi konkurentsivõimes.

Ettevõtjale olulised muudatused seadusandluses
1. juulil 2014 jõustus uus
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
(MsüS) ja uuenes majandustegevuse register
(MTR).

kaubandusvaldkonna ettevõtjatel, kes tegelevad alkohoolsete
jookide ja tubakatoodete jaevõi hulgimüügiga, samuti hambavalgendustoodete või biotsiidide hulgimüügiga.

Uue seaduse jõustumine tõi kaasa muudatusi kogu majandustegevuses, sealhulgas kaubandus-,
toitlustus-, teenindus- ja majutusettevõtjatele.
MsüS-i kohaselt jaguneb majandustegevus kaubanduse
valdkonnas (jae- ja hulgikaubandus, toitlustus, teenindus)
teatamiskohustusega tegevusaladeks ja niinimetatud vabadeks tegevusaladeks.
Kaubandustegevuse seaduse
alusel majandustegevuse registri registreeringuid enam ei tehta.
Uue seaduse kohaselt on teatamiskohustus üksnes nendel

Majandustegevusteate
esitamine
Majandustegevusteateid registrile ja tegevusloa taotlusi on võimalik esitada Eesti teabevärava
eesti.ee kaudu elektrooniliselt,
kandes ise vastavad andmed registrisse, või notari kaudu, mille eest tuleb maksta vastavalt
notari tasu seadusele.
Lisaks jääb ettevõtjale võimalus kuni 1. juulini 2016 esitada
majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja
asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku
omavalitsuse tehtud toimingu

eest tuleb ettevõtjal vastavalt
riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot (majandustegevusteade, majandustegevuse
üldandmete muutmise teade või
majandustegevuse jätkamise
teade).

2015. aastast kinnitavad teatamiskohustusega ettevõtjad majandustegevusteadete andmeid
üks kord aastas majandusaasta
aruande või tuludeklaratsiooni
e-vormi esitamisega.

Toidu käitlemisest
Uus register
Uuendatud registris on võimalik otsida infot teatamis- või loakohustusega ettevõtjate kohta.
Registreeringute andmeid neil
ettevõtjatel, kellel alates 1. juulist 2014 puudub teatamiskohustus või loakohustus, uude
MTR-i üle ei kantud.

Registriandmete
kinnitamisest
Kui siiani tuli ettevõtjatel oma
registreeringute andmeid kinnitada 15. aprilliks, siis alates

Toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus
kehtib endiselt kõigile toidukäitlejatele.
Tegevusloa taotlemist ja majandustegevusteadete esitamist
abistavaid juhendeid saab teabeväravast eesti.ee, mis pakub
ka tugiteenust aadressil help@
ria.ee.
Täiendavat infot muudatuste
kohta saab küsida telefonil 435
4735, e-posti aadressil ljudmila.
nugis@viljandi.ee või lugeda
linna kodulehelt http://www.
viljandi.ee/uudised1.
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Eesti
Vabariigi
aastapäeva
kontserdireis
¯
Cesisesse

«Kiri sõbrale» – käsitsi
kirjutatud kirjad
kohtuvad raamatukogus


AIVAR TRALLMANN
korraldusmeeskonna liige

Pühapäeval, 22. veebruaril on kõik huvilised
¯
oodatud Läti linna Cesisesse (Võnnu) pidulikule Eesti Vabariigi
aastapäeva kontserdile.
Kaks kuud ja kaks päeva tagasi (17. novembril 2014)
märkisime Viljandi pärimusmuusika aidas Eesti ja Läti
muusikute ühiskontserdiga
Läti Vabariigi iseseisvuspäeva. Eelolev kontsert on sellele sündmusele loomulik
jätk. Eestit esindab kontserdil mitu korda vabariigi parimaks tunnistatud Viljandi
muusikakooli puhkpilliorkester, kes esineb koos kohaliku puhkpilliorkestriga.
Viljandist Vabaduse platsilt
väljub 22. veebruaril kell 12
¯
eribuss, et jõuda kell 19 Cesises algavale kontserdile.
Kahetunnist sõiduaega sisustab giid Heli Grossberg, kes
jagab ka informatsiooni päeva sisustamiseks.
Tagasi sõidab buss pärast
kontserti, Viljandisse jõutakse umbes kell 23. Sõiduks
saab registreeruda Viljandi
turismiinfokeskuses (Vabaduse plats 6) kuni 13. veebruarini. Kohtade arv on piiratud.
Loomulikult on oodatud ka
omal käel tulijad. Cesis
¯ on
Viljandile lähemal kui Tallinn
ja see linn väärib taasavastamist.
 Lisainfo telefonil
5665 9257.

Registreerimine
järvejooksule
on alanud!

MATI JÜRISSON
korraldusmeeskonna juht

Aastanumber on vahetunud ning ühes sellega algas registreerimine järjekordsele suurjooksule ümber Viljandi järve.
1. mail kell 12 on jooksusõpradel taas põhjust koguneda
Viljandi linnastaadionile, et
üheskoos ette võtta järjekordne, arvult 86. suurjooks
ümber Viljandi järve.
Käesolevaga anname teada, et registreerimine jooksule on avatud ning jaanuarikuus on see võimalik ainult
interneti vahendusel aadressil www.sportos.eu.
Alates 1. veebruarist lisandub võimalus panna end kirja Viljandi spordihoones ja
loomulikult jätkub registreerumine ka internetis.
Täpsemalt saab 86. suurjooksust ümber Viljandi järve lugeda internetiaadressil
www.viljandijarvejooks.ee ja
www.sportos.eu.
Kena jooksuaastat ja kohtumiseni Eesti väärikaimal
jooksul 1. mail Viljandis!
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Teadlased on avastanud,
et inimene omandab infot paremini, kui see on
paberile pandud: raamatusse, kirja, märkmepaberile, konspekti.
Et mõista, kui palju rõõmu
valmistab postkastist kirjaümbriku või sünnipäevakaardi avastamine, pole teadlasi
tarvis. Seda tunnet teavad
meist paljud.
Seetõttu kutsubki Viljandi
linnaraamatukogu üles teritama pliiatseid ja otsima sahtlipõhjast välja luitunud paberi-

leht, et kirjutada üks ilus kiri
sõbrale. Olgu siis sõbraks töökaaslane, südamesõbranna,
armsam, vend, naaber või
miks mitte kodumaa.
Ootame A4-formaadis paberile käsitsi kirjutatud kirju
meie infoletti 12. veebruarini.
Plaan on koguda need kirjad
kokku ja vahvamad näitusele
üles riputada. Autor võib esineda oma nime all või panna
kirja lõppu initsiaalid. Ja tindiplekid võivad tähtede vahele ära eksida – kirjatehnikatund on ammu möödas ja hinnet see ei riku.

Juttu tuleb ulukitest
Näitusel on esindatud filmi-, teatri-, muusika- ja muude kultuuriürituste plakatid.

Linnagaleriis näeb
Poola plakatikunsti

MARKO KEKIŠEV
näituse kuraator

Viljandi linnagaleriis on
avatud plakatinäitus «Tehtud Poolas. Poola kultuuriplakatid 2011–2014».
2014. aasta Haapsalu graafilise
disaini festival oli suures osas
pühendatud plakatikunstile.
Festivali näitusekollektsiooni
naelaks kujunes tänapäeva Poola plakatinäitus, mis pärast turneed Tallinnas ja Riias on nüüd
vaadata Viljandi linnagaleriis.
Näitusel on esindatud filmi-,
teatri-, muusika- ja muude kultuuriürituste plakatid eri põlvkonna ja eri käekirjaga loojatelt, kokku kahekümnelt rahvusvaheliselt tunnustatud autorilt, kelle loomingust esitletakse viimase kolme aasta valikut.
Paljudel rahvusvahelistel plakatikonkurssidel tunnustatud
Poola plakat on alati toetunud
äratuntava pildikeelega autori-

tele, kes segavad oskuslikult
huumorit ja fantaasiat maaliliste žestide abil. Disainer lubab
endale luksust olla kunstnik,
kombineerides esteetilisi aspekte põnevate metafooridega, olles plakatil kujutatuga varjamatult emotsionaalses seoses ja lisades julgeid kommentaare
ühiskondlikel teemadel.
Plakatite erksavärvilisus ja
pealtnäha lihtsate kujundite kasutamine toetub rahvakunsti
rikkalikule tõlgendusele, lisades
plakatitele poolalikku visuaalset
eristatavust. Kontsentreeritult
on võimalik tajuda ühe rahva
hingelaadi, temperamenti, pühendumust ja eriti iseteadlikku
mõttelaadi. Võib julgelt väita, et
poolakad teadvustavad ja toetavad oma plakatikoolkonda kui
kultuuriinstitutsiooni, mis on tõhus vahend Poola visuaalkultuuri ja laiemalt Poola kultuuri propageerimisel.
Poola plakatikoolkond kujunes

rahvusvaheliselt tähelepanuväärseks juba eelmise sajandi
50. aastatel ja saavutas üleilmse tuntuse 80. aastatel just tänu
kultuuriplakatile, olles mõjutanud ning mõjutades ilmselt tulevikuski tuhandete plakatikunstnike loomingut (kindlasti
ka Eesti loojaid). Poliitiliste olude tõttu kodeerisid autorid neisse pealtnäha süütutesse, vaid
konkreetsele üritusele pühendatud plakatitesse sõnumikihte,
mis kandsid kujundlikke ning
vaatajale arusaadavaid, kuid
ametlikule propagandale vastanduvaid seisukohti.
Selline vastupanuvorm oli
Poola visuaalkultuuris imetlusväärne ja leidis vaimustunud kajastust ka Eestis.
 Viljandi linnagalerii
asub linnaraamatukogu
kolmandal korrusel
aadressil Tallinna t 11/1.

Sakala keskuses taaselustub bändide päev
21. veebruaril on Sakala
keskuses üle hulga aja jälle bändide päev. Osalema
on oodatud muusikud ja
ansamblid Viljandimaalt
ning mujalt Eestist, et
koos musitseerida ja üksteiselt sõbralikult mõõtu
võtta.
Bändide päev korraldati esimest
korda 15 aastat tagasi Viljandi
kultuurimajas. Malle Allese algatatud ettevõtmisest kujunes
populaarne muusikaüritus nii
muusikutele kui publikule. Sageli oli esineda soovijaid enam
kui hiliste õhtutundideni kestva
päeva programmi mahtus ja

maja muusikalembestest külastajatest tulvil.
Menukat üritust korraldati Viljandi kultuurimajas kuni selle
remondini. Hoone renoveerimise ajal tehti bändide päeva
Karksi valla kultuurikeskuses ja
Viiratsi rahvamajas. Nüüd soovib Sakala keskus bändide päeva tagasi tuua majja, kust see
kunagi alguse sai.
2015. aasta bändide päeva
korraldaja Sirje Fedjuk loodab
muusikute aktiivset osavõttu
ning soovib, et see saaks uuesti
hoo sisse ja leiaks koha Sakala
keskuse iga-aastaste ürituste
seas. Seekord on kõigil, kes lavale astuvad, ka üks ühine üles-

anne: esitusele tulevate lugude
seas peab kõlama üks pala Jaak
Joala repertuaarist.
21. veebruaril kell 19 algav
bändide päev on öötundideni
vältav muusikamaraton, kus
publikul on võimalik esinejatele tantsupõrandal kaasa elada
ja oma lemmik valida. Bändidele annab hinnangu ka auväärne ja muusikat armastav
žürii.
Bändidel ja muusikutel, kes
soovivad sel üritusel üles astuda, on vaja oma osalemise soovist märku anda hiljemalt
1. veebruariks e-posti aadressil
sirje@sakalakeskus.ee või telefonil 517 2067.

Kolmapäeval, 21. jaanuaril kell 17.30 algab Viljandi linnaraamatukogu
kolmanda korruse näitusesaalis loodusõhtu
«Aasta loom ja teised
Eesti metsloomad». Eesti ulukeid tutvustab põline jääger Vahur Sepp.
Metsloomad end tavaliselt ei
näita, kuid jätavad endast
maha jälgi ja märke, mida kogenematu silm ehk tähelegi
panna ei oska. Põline metsaja loodusemees räägib lugusid
oma kohtumistest metsloomadega ja õpetab meid paremi-

ni lugema looduse raamatut.
Põhjalikumalt tutvustab ta
aasta looma metssiga. Juttu
tuleb ka sellest, kuidas on
metsades leviv Aafrika seakatk mõjutanud sigade arvukust.
Loodusõhtul saab uurida
metsloomade nahku. Üritust
toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ning
see on kõigile tasuta.
Lisainfo ja osavõtusoovist
teatamine: Reet Vaiksalu,
keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, telefon
5308 3344, e-post Reet.Vaiksalu@keskkonnaamet.ee.

Lasteosakonna tegemistest
Alanud aastal ootab linnaraamatukogu lasteosakond taas oma vanu
ja uusi, väikeseid ja suuri
raamatusõpru.
20. jaanuaril on pisipõnnide
pooltund, kuhu on oodatud
lapsed koos emmede või issidega. Vaatame raamatuid, räägime juttu, kuulame muusikat
ja pakume käelist tegevust.
Möödunud aasta lõpul jõudis lugejateni Anzori Barkalaja
lastele mõeldud luulekogu
«Heatahtlik elevant, sassis
kass ja teised» – mõnusad luuletused lastele ja ka vanematele, igas sees tarkuseiva ja
mõte. 21. jaanuaril on raamatukogus kohtumine autoriga,
kes raamatu valmimisest lugejatele lähemalt räägib.
Sel aastal jätkab tegevust
väikeste sõprade meisterdamisklubi, mis on avatud ka
uutele huvilistele. Taaskohtumine vanade ja uute klubilastega on 20. jaanuaril.
Raamatukogu ootab väga
väikseid lapsi 27. jaanuari mudilastetundi. Tunnike sobib

hästi lastele, kellel koolitee alguseni veel aega, kuid huvi
raamatute ja kirjasõna vastu
juba olemas. Loomulikult saab
ka ise tegutseda: mängida ja
meisterdada.
Kolmapäeval, 11. veebruaril
leiab aset põhikoolide mälumängu «Pähklipureja» teine
voor.
4.–26. veebruarini on linnaraamatukogu lasteosakonnas
üleval Soome Instituudi
rändnäitus «Elada, unistada,
hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)».
Tove Janssoni 100. sünniaastapäeva auks kokku pandud
näitus vaatleb armastatud kirjanikku, kunstnikku ja muumide loojat talle omases ümbruses.
Lapsepõlvekodu
Katajanokka linnajaos, Ullanlinna ateljee ja Pellinki saarestik – kõik need kolm paika on
mõjutanud tema loomingut,
kõigist enim ehk saarestiku ilu
ja üksindus. Näitus koosneb
80 aasta jooksul tehtud fotodest. Varaseim neist on pildistatud Tove sünniaastal 1914
ja hiliseim aastal 1994.

Infopäev korteriühistutele
Sihtasutus KredEx ja Eesti Korteriühistute Liit
korraldavad neljapäeval,
22. jaanuaril kella 17.00 – 19.00 Viljandis
rekonstrueerimistoetuse uute tingimuste
teemalise infopäeva korteriühistutele.
Infopäev toimub hotelli Centrum rohelises saalis.
Üritus on tasuta ning osalemiseks on vajalik eelregistreerimine
e-aadressil koolitus@ekyl.ee. Kohtade arv on piiratud.
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Kultuuri- ja spordisündmused
JAANUAR
E 19

18.00
20.00

T 20

11.00
11.00
12.00
17.30
17.30
20.00

K 21

11.00
11.00
11.00
15.00
17.30
18.00
18.00
19.00

N 22

19.00
22.00
11.00
18.00
19.00
19.00
20.00

R 23

22.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00

L 24

22.00
09.00
12.00

P 25

17.00
17.00
22.00
10.00
12.00
16.00
16.00
18.00
20.00

E 26
T 27

K 28

18.00
19.00
17.30
18.00
18.00
20.00
11.00
18.00
19.00

N 29

19.00
22.00
10.00
11.00
11.00
18.00
19.00
19.00

R 30
L 31

22.00
22.00
11.00
17.00
18.00
22.00

VEEBRUAR
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Kaunas
Viljandi spordikeskus
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Jazziklubi: «Sõnalõimijad» – Maian Kärmas,
Ain Agan, Andre Maaker Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Diplomaatia» (PrantsusmaaSaksamaa 2014) Sakala keskus
«Kaunitar ja koletis» Teater Ugala
Kohtumine luulekogu «Heatahtlik elevant,
sassis kass ja teised» autori Anzori Barkalajaga Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti» teine etapp Paala viilhall
Keskkonnaameti loodusõhtu «Aasta loom ja teised Eesti metsloomad» Viljandi linnaraamatukogu
Kinoõhtu: «Kapten Mõõkhammas ja Lama
Rama aare» (Norra 2014) Männimäe salongkino
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Diplomaatia» (PrantsusmaaSaksamaa 2014) Sakala keskus
«Testosteroon» Teater Ugala
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Andreas Varady trio Pärimusmuusika ait
«Illusionistid» Teater Ugala
Kinoõhtu: «Naine mustas: Surmaingel» (Inglise-Kanada 2015) Männimäe salongkino
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Vendario Cupi lauatenniseturniir Viljandi avatud noortetehas
Alhousseini Anivolla ja Maarja Nuut Pärimusmuusika ait
«Mee hind» Teater Ugala
Kohvikumuusika: klaveril Kaarel Kuusk Kohvik
Fellin
Kinoõhtu: «Teine võimalus» (Taani 2014) Männimäe salongkino
Esineb Tauri Anni Pubi Suur Vend
Viljandimaa meistrivõistlused saalijalgpallis Viljandi spordikeskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetehas
Ansambel C’est La Vie Pubi Suur Vend
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Kinoõhtu: «Kapten Mõõkhammas ja Lama Rama aare» (Norra 2014) Männimäe salongkino
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Kinoõhtu: «Teine võimalus» (Taani 2014) Männimäe salongkino
Kinoõhtu: «Naine mustas: Surmaingel» (Inglise-Kanada 2015) Männimäe salongkino
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Meeste kodu» Teater Ugala
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Mudilastetund Viljandi linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Jazziklubi: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eri:
Quartet of Cannons Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Suured silmad» (USA 2014)
Sakala keskus
Maffiaõhtu Viljandi avatud noortetehas
Kinokolmapäev: «Suured silmad» (USA 2014)
Sakala keskus
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
EKSL-i saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Muusikasündmus: Peedu Kass Momentum Pärimusmuusika ait
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Retrodisko: Dj Bill Young Pubi Suur Vend
Lugemiskoer Debby lugemistund Viljandi linnaraamatukogu
«Amalia» Teater Ugala
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetehas
Ansambel Wismari Poisid Pubi Suur Vend

E 02

18.00

T 03

11.00
17.30
18.00
19.00
20.00

K 04

11.00
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

N 05

18.00
19.00

R 06

19.00

L 07

19.00
11.00
11.00
12.00
19.00

P 08

10.00
10.00
11.00
12.00
16.00

E 09

18.00

T 10

18.00
18.00
19.00
20.00

K 11

11.00
13.00
19.00

N 12

13.00
13.00
18.00
18.00

R 13

11.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00

L 14

10.00
10.00
10.00
12.00
18.00
19.00

P 15

08.00
10.00
10.00
12.00

E 16

18.00
19.00

Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
«Amalia» Teater Ugala
Jazziklubi: «Horsepower feat». Sofia Rubina
Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Whiplash» (USA 2014) Sakala keskus
Kooskokkamine: omatehtud pasta Viljandi avatud noortetehas
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Whiplash» (USA 2014) Sakala keskus
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga
Viljandi spordikeskus
Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
«BÄM 2015» – koolibändide konkurss Pärimusmuusika ait
«Amalia» Teater Ugala
Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis Paala
viilhall
Pärimushommik: Piret Päär Pärimusmuusika
ait
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Ansambli Rüüt plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Vanakraamiturg Sakala keskus
Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis Paala
viilhall
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Muusikasündmus: «Jacques Breli laulud» Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Sõbrapäevakaartide meisterdamine Viljandi
avatud noortetehas
Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
Monoetendus «Ott Sepp tõuseb üles!» Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eri
Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Just nagu armunud» (Prantsusmaa-Jaapan 2012) Sakala keskus
Põhikoolide mälumängu «Pähklipureja» teine
voor Viljandi linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: «Just nagu armunud» (Prantsusmaa-Jaapan 2012) Sakala keskus
«Cipollino seiklused» Teater Ugala
Päevane kontsertkohtumine: Lauri Õunapuu
Pärimusmuusika ait
Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
Moepäev: kolme kooli moeetendus Sakala keskus
«Cipollino seiklused» Teater Ugala
Tudengite teatripäevade avamine TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Tormise aasta avakontsert Pärimusmuusika
ait
Maffiaõhtu Viljandi avatud noortetehas
«Illusionistid» Teater Ugala
«Kalafest 2015» ja «Kuldkala 2015» Viljandi järve rand
Tudengite teatripäevad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«Kalafest 2015» ja «Kuldkala 2015» Viljandi järve rand
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Sõbrapäeva pannkoogiõhtu Viljandi avatud
noortetehas
Curly Strings ja Mari Jürjens Pärimusmuusika
ait
«Kalafest 2015» ja «Kuldkala 2015» Viljandi järve rand
Tudengite teatripäevad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu» Teater
Ugala

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 on jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 on keskpäevapalvus armulauaga.

Jaani kirik, Pikk tänav 6
Igal pühapäeval kell 10 on jumalateenistus armulauaga ja kell 20
õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 on keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
24. jaanuarini on avatud Kristi Jõeste meistrikoja kindanäitus «Külma vastu», mis on pühendatud eesti traditsioonilistele kinnastele –
see on sild eilse ja tänase vahel. 50 kindast koosnev rändnäitus, mis
alustas teekonda eelmise aasta oktoobri lõpul Tallinnast, on ühelt
poolt ood autentsetele kinnastele, nii nagu näeme neid muuseumides kogu värvi- ja mustririkkuses ning keeruliste tehniliste kudumisvõtetega, teiselt poolt uudne lähenemisviis, kus ühest pisikesest
detailist sünnib tänapäeva autorilooming nüüdisaja tarbijale. Vaataja ette tuuakse külluslik valik roositud, kirjatud, narmastatud, tikitud ja vikeldatud eesti kinnastest, mis kootud peenikestel varrastel kohalikust lõngast.
Avatud on Lena Revenko maalinäitus «Vaata, ma vaatan». Iisraeli
kunstnik on oma töödes ammutanud inspiratsiooni küll lasteraamatute illustratsioonidest ja Vana-Pärsia miniatuuridest, küll Hiina
maalikunstist, Jaapani mangadest ja muustki. Näiliselt lapseliku
stiili taga ei peitu aga sugugi süütu maailm. Piltide kaunid tegelased esitavad vaatajale küünilise küsimuse «Kes siin tegelikult koletis on?». Samahästi võiks näituse pealkiri olla «Koletiste taltsutamine», sest just sellega kunstnik oma maalidel tegelebki.
21. jaanuaril avatakse Kersti Rattuse maalinäitus. Kersti Rattus pälvis maaliloomingu eest 1990. aastal Konrad Mäe medali, tema aktiivne näitusetegevus jäi aga 1980. aastate lõppu ja 1990. aastate
esimesse poolde. Seejärel pühendus ta õpetamisele TÜ Viljandi kultuuriakadeemias. Alates 1997. aastast on ta lisaks õppejõu ametile
teinud suuri lavakujundusi Viljandi pärimusmuusika festivalile. Näitusel on väljas tema värske maalilooming.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
19.–31. jaanuaril näeb trepihallis näitust Eve stuudio ja Viljandi huvikooli külaskäigust Moradokmaisse Tai Kuningriigis 24. jaanuarist
7. veebruarini eelmisel aastal.
4.–26. veebruaril on lasteosakonnas Soome instituudi rändnäitus
«Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson (1914–2001)». Jaanuari
lõpuni on lasteosakonnas üleval näitus «Lumised lood» – talve- ja
lumelood raamatutes. Mängunurgas saab aga vaadata Mängupesa
lasteaia kasvandike joonistusi teemal «Talv metsas».
Üldlugemissaalis on jaanuari lõpuni näitus «Meie lood»: valik uuemat kirjandust Viljandi autoritelt.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
10. veebruarini on Martti Ruusi maalinäitus «Värvide sees ja taga…». Martti Ruus (sünd 1968. aastal) on Tartu arhitekt ja sisekujundaja, kelle arhitektuuri kõrval teiseks, vaata et võimsamakski kireks on maalikunst. Ruus on üks Tartu koloristide liikumise asutajaid koos mõttekaaslaste Imat Suumani ja Artur Kuusiga. Viljandis
tulevad eksponeerimisele ka tööd, mis valiti välja Tartu kunstnike
2014. aasta näitusele. Spaatli, näpu ja pintsliga läbitöötatud pindadel on sageli maastikud. Need kalduvad abstraktsiooni või õigemini on värvid need, mis loovad struktuure ja objekte.
14. veebruaril avatakse Mats Õuna fotonäitus. Ühelt poolt laskub
Mats Õuna hõrkesteetilistele aktifotodele fotograafia algusaegade hõllandus. Teisalt samastuvad naised fotodel modellidele, keda Johann Köler sageli kujutas. Köleril täitub tänavu 189. sünniaasta.

Uued kursused kunstikoolis
Jaanuaris alustab Viljandi
kunstikool digifotograafia ja
3D-tarkvara kursusi täiskasvanutele.
27. jaanuarist 24. märtsini
teisipäeviti kell 18 õpetatakse
digifotograafiat algajatele.
Tutvutakse pildistamiseks vajaliku varustusega, õpitakse
tundma kaameraid ja objektiive, tehakse selgeks sellised
mõisted nagu säriaeg, sügavusteravus, ava ja muud. Õpitakse praktilist pildistamist,
digitaalset fototöötlust ja piltide arhiveerimist.
NB! Kursusel osalemiseks on
vaja oma fotoaparaat kaasa
võtta.

malik tutvust teha tasuta projekteerimistarkvaraga SketchUp. See on käepärane abivahend igaühele, kel vaja planeerida korteri remonti, katsetada erinevaid värviskeeme
sisekujunduse jaoks või teha
lausa professionaalset projekteerimistööd. Hoolimata
SketchUpi lihtsast kasutatavusest, saab sellega vajaduse
korral teha väga keerukate
hoonete ja konstruktsioonide
jooniseid.
Kursused on tasulised ning
mõeldud täiskasvanutele ja
noortele alates 16. eluaastast.

3D-tarkvara SketchUp

 Registreeruda saab
e-posti aadressil
info@viljandikunstikool.ee
või telefonil 5331 3885.

28. jaanuarist 25. märtsini
kolmapäeviti kell 17 on või-

