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Haridusinimesed
kogunevad Viljandis
Homme, 17. märtsil on
Ugala teatris 3. Viljandimaa hariduskonverents, mida läbiv teema on motivatsioon
hariduses.
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Soodushinnaga
lastelaagrite tuusikud
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linnavalitsuse lastekaitsespetsialist
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Viljandi linna vähekindlustatud perede
lapsed saavad veeta
osa suvevaheajast soodustuusikuga laagris.
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Soodustus on võimalik tänu
hasartmängumaksu nõukogu poolt eraldatud vahenditele. Kõikides laagrites on
organiseeritud aktiivsed tervistavad, arendavad ja
sportlikud tegevused ning sisukad vaba aja veetmise võimalused. Viljandi linnale on
sel aastal tellitud 20 soodustuusikut.
Ühe tuusiku hind oleneb
täpsest laagri valikust ja jääb
vahemikku 61 kuni 81 eurot.
Soodustuusikute saamiseks palume lapsevanematel
pöörduda kuni 10. aprillini
Viljandi Linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole aadressil Laidoneri plats 5a,
ruum 6, või telefonidel
435 4728 ja 5333 2288 (Piret Kangur).
Soodustuusiku tellijana
peab lapsevanem tagama ka
lapse laagrisse mineku.
Viljandi linna lastel on sel
aastal võimalus valida viie
laagri vahel:

Urumarja noortelaager
15.–22. juuli
Pärnumaa, Tori vald, Urumarja küla, Pärnu jõe kaldal
http://www.urumarjanoortelaager.ee

Valgemetsa noortelaager
8.–14. juuli
Põlvamaa, Vastse-Kuuste
vald, Valgemetsa küla, Ahja
jõe kaldal
http://valgemetsa.ee/noortelaager

Pivarootsi õppe- ja
puhkekeskus
6.–11. august
Läänemaa, Hanila vald, Pivarootsi küla, mere lähedal
http://pivarootsi.eu/

Pärlselja ja Varemurru
noortelaager
28. juuni – 3. juuli
Pärnumaa, Varbla vald, Matsi küla, looduskaunis kohas
mere ääres
http://www.parlselja.ee/et/
lastelaagrid.html

Veski noortelaager
11.–16. juuni
Valgamaa, Otepää vald, Pilkuse küla, looduskaunis kohas Kaarna järve ääres
http://www.tartusport.ee/
majutus/veskimajutus/
noorte-laagrid/
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Tule hansapäevadele
vabatahtlikuks
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Konverentsile oodatakse ligi
400 haridustöötajat Viljandi,
Tartu- ja Valgamaalt.
Ettekannetega esinevad
Tšiili aukonsul Eestis Henton Figueroa, Šveitsi ettevõtja Peter Wüthrich, Argentinast pärit Tallinna Va-

nalinna Hariduskolleegiumi
gümnaasiumi juhataja
Josemaria Camean Ariza,
kommunikatsiooniekspert
Raul Rebane, professorid
Jaan Eha ja Urmas Varblane ning akadeemik Ene
Ergma.
Moderaatorid on Kerly Ritval Viljandi gümnaasiumist
ja Kristjan Mändmaa Viljandi kunstikoolist.
Konverentsi korraldavad
koostöös Viljandi maavalitsus ja Viljandi linn.

Kesklinna liikluskorraldus
rahvusvaheliste hansapäevade ajal
4.–7. juunil 2015 leiavad Viljandis aset 35. rahvusvahelised hansapäevad. Sel ajal ootame Viljandisse kuni 80 välisdelegatsiooni,
400 kauplejat, 50 000 külalist.
Hansapäevade ajal on kõigil võimalus osa saada mitmekülgsest
tasuta kultuuriprogrammist. Vaa-

ta programmi kohta lähemalt internetiaadressilt hansa.viljandi.
ee.
Suure peo ettevalmistustööde
tõttu on liikluskorraldust kesklinna piirkonnas hansapäevade ajal
ja sellele eelneval nädalal muudetud.

Lubadega pääs hansaalale kuni
4. juunil kella 17-ni. Edaspidi
igal ööl kella 23–9. Load väljastatakse hansaala sisse jäävatele
elanikele ja äride omanikele alates maikuust Viljandi Linnavalitsusest.
Palume eelmainitud perioodil

sõidukeid tänavatele mitte parkida, vaid leida parkimiskoht oma
kinnistul või väljaspool hansaala.
 Lisainfo: Harlet Orasmaa
harlet.orasmaa@viljandi.ee,
telefon 433 3992.

35. rahvusvahelised
hansapäevad Viljandis
ootavad oma meeskonda särasilmseid vabatahtlikke, kes tahavad panustada rahvusvahelise suursündmuse
kordaminekusse.
Kui oled vähemalt 18-aastane, kohusetundlik, sõbralik
ja hea suhtleja, siis pakume
sulle võimalust rakendada
end vabatahtlikuna põnevas
rahvusvahelises keskkonnas
delegatsiooni saatjana, info-

töötajana, meeskonna abilisena või mõnes muus ametis.
Kõikidele vabatahtlikele
tagatakse hansapäevade ajal
toitlustus ja vajaduse korral
ka majutus.
Vabatahtlikuks saab ennast
registreerida rahvusvaheliste hansapäevade kodulehel
hansa.viljandi.ee.
 Lisainfo: personalijuht
Silja Soo,
telefon +372 5567 4992,
e-posti aadress
silja.soo@viljandi.ee.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
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.

Kolme aasta pärast tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Mis on see
eesmärk, mille Viljandi võiks järgmise kolme aastaga saavutada, mis paneks
viljandlase riigi suure juubeli ajal oma linna üle uhkust tundma?

Paneme Viljandi
üheskoos kasvama
FOTO: ELMO RIIG

ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

«Viljandi on maailma kõige
vahvam linn, ainult et viljandlased ei tea seda veel...» Nii
ütles mulle, endal kaval muie
huulil, ettevõtte Delux omanik
Göran Sjöholm, kui pidas lühikest, ent haaravat loengut
sellest, kuidas meie kodulinna
uuesti kasvama saada.
Tõepoolest – praegu on Viljandi linnavalitsuse suurimaid
väljakutseid leida lahendus
Viljandi rahvastiku kahanemise peatamiseks.
Meie eksportiv tööstus on
hea tervise juures, mitu ettevõtet on kiiresti kasvamas
ning pigem hädas sellega, et
ei suuda suurt nõudlust rahuldada. Viljandi küllaltki mitmekesine ja tugev tööstus ongi
see alus, millele on võimalik
linna areng rajada.
Mulle on isiklikult silma hakanud üks tähelepanuväärne
seik, mis ettevõtete enesekindlust oma tuleviku suhtes hästi
iseloomustab. Nimelt on Viljandi ettevõtted asunud töötajaid värvates töökuulutustes
palga suurust avalikustama.
Lisatööjõudu otsivad ettevõtted on kindlad, et suudavad
pakkuda motiveerivat palka.
See aga tähendab ühest küljest, et konkurents heade töötajate pärast läheb tugevamaks, teisalt aga seda, et töötavate inimeste elatustase
hakkab kiiremini kasvama.
Loomulikult tähendab see Viljandi linnale ka paremat maksulaekumist.
Eelmisel aastal oli Viljandi
linna palgataseme kasv üks
Eesti kiiremaid. Oleme jõudnud riigi omavalitsuste seas
keskmise sissetuleku arvestuses 6. kohale. Sellise arengu
jätkudes muutub Viljandis elamine ja töötamine järjest ahvatlevamaks. Nii tekib loomulik eeldus elanikkonna vähenemise peatumiseks ning kasvule pöördumiseks.
Peame leidma mooduse, kuidas erialase haridusega noortele inimestele Viljandisse asumine võimalikult lihtsaks ja
sujuvaks teha. Üks takistavaid
tegureid on Viljandi üsna ahtake üüriturg.
Eestis on iseseisvuse taastamisest saati ehitatud omanike
ühiskonda. Inimesed on reeglina oma eluasemete peremehed. Arenenud riikides on aga
üsna suur osa eluasemefondist
üüripinnad. Kehtib rusikareegel, et mida arenenum riik, seda suurem osakaal on üürikodudel. Selle põhjuseks on eeldus, et tööjõud (eriti just nooremaealine) ei oleks «sunnismaine». Tööjõud peab saama
vajaduse korral vabalt liikuda
ning hästi toimiva üürituru
olemasolu sellise võimaluse
tagabki.

“Eelmisel aastal oli
Viljandi linna palgataseme kasv üks
Eesti kiiremaid. Oleme jõudnud riigi
omavalitsuste seas
keskmise sissetuleku arvestuses 6. kohale.”

Kujutlege värskelt eriala
omandanud noort, kes leiab
töökuulutuse, mis talle igati
sobivat kohta pakub. Noorel
inimesel oleks hea võimalus
alustada iseseisvat elu, kuid
eluasemeturul on saadaval
kortereid vaid müügiks. Pangast laenu saamiseks on aga
esiteks vajalik 10–20%
omaosalus (ehk teisisõnu Viljandi puhul 3000–6000 eurot) ja teiseks ette näidata vähemalt poole aasta sissetulek.
Meie noorel spetsialistil ei ole
aga ei üht ega teist ning temal ei jää üle muud, kui sõltuda vanematest või minna
õnne otsima mujale, kus nii
töö- kui elukoha leidmine on
lihtsam.
Seega on üheks oluliseks linna kasvamise eeltingimuseks
lisaks headele töökohtadele ka
toimiv eluasemete üüriturg.
Kui suudame sellise programmi esile kutsuda, on meil eduväljavaated juba märkimisväärselt head. Kuidas seda siis
ikkagi saavutada? Üheks võimaluseks on sihipärane koostöö erasektoriga.
Viljandi linnal on üpris hea
koostöö kinnisvaraarendajatega. Nii näiteks on Leola Kinnisvara ümber ehitamas kortermajaks endist Paala kooli
algklasside maja, kuhu planeeritakse väikeseid, 1- ja
2-toalisi kortereid, mis on eespool kirjeldatud tegevusteks
just sobivad. Need ligi 70 korterit loovad elanike juurdekasvuks hea eelduse, kuid kindlasti mitte piisaval määral.
Mida siis veel saaks teha?
Pole ju saladus, et Viljandis on
küllalt selliseid eluasemeid,
mis seisavad tühjalt ning mille omanikud on tegelikult mujale kolinud. Kindlasti on mitmesuguseid põhjusi, miks seni ei ole üürnikke võtta soovitud. Usun siiski, et kui vastav
kultuur hakkab meie linnas
arenema, just nimelt tolle
Suur-Kaare tänava maja eeskujul, hakkab ka rohkem praeguseid tühjana seisvaid kortereid üüriturule jõudma.
Seega on lahendused reaalsed ja käegakatsutavad. Peame vaid olema küllalt osavad
neid võimalusi laiemalt pakkuma ning potentsiaalsetele
Viljandisse elama asujatele turundama. Olen kindel, et suudame ka sellega hakkama saada, kui läbimõeldult tegutseme.


TONIO TAMRA,
Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees

Eesti sünnipäeva tähistamisel
peab kõige tähtsam olema inimene – seda nii riigi kui Viljandi tasandil. Ma arvan, et see aeg
on ümber, kus oluliste eesmärkide saavutamise nimel oldi
nõus püksirihma pingutama.
Nüüd peaks Eesti riik püksirihma pingutama, et iga kodanik,
sõltumata tema elukohast, kodumaa sünnipäeva tunnetaks.
Täna elame Viljandis rahvusvaheliste hanspäevade vaimus. Juba praegu oleme uhked selle
üle, mis on viimastel aastatel
linnas tehtud – Viljandi on muutunud kaunimaks.
Ka Eesti sünnipäevalt ootan
midagi, mis jääks kestma kauemaks. Praegu riigikantselei kodulehte vaadates hakkavad kõigepealt silma ühekordsed suurüritused, mis juubeliaastal kulmineeruvad. Õnneks on plaanis
Eestis ka mitme linna keskväljakud rekonstrueerida, filme ja
draamasarju teha. Samuti on
käimas üleriigiline projekt «Igal
lapsel oma pill» huvikoolide õpilastele pillide ostmiseks. Mulle
meeldib, et lisaks pidudele, mis
«ükskord otsa saavad» ka midagi maisemat alles jääb.
Soovin, et aastal 2018 saan
varbad vette lasta Viljandi oma
veekeskuses. Ja tööle tahaks
minna kordatehtud teid pidi. Ja
mis linn me oleme, kui ei ole
suutnud selleks ajaks Vabadussõja ausammast taastada?
Aga praegu ootan eelkõige seda, et riik saaks valitsuse, mis
käsitleks Viljandi-taolisi linnu
mitte turismiobjektidena, vaid
kohtadena, kuhu inimesed tagasi elama tuleksid ja kus jätkub
uute tasuvate töökohtade loomine.
Kolme aasta pärast ei tahaks
enam näha sellist vastasseisu riigi ja kodaniku vahel. Riik – see
olemegi meie, Viljandi elanikud.
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JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Viljandi peamine väärtus on inimene, täna ja edaspidi. Oleme
osa Euroopast ja selle arenguprotsessidest. Meie linna väärtused on kestmine ja areng, õnnelik olemine, pere, tervis, töö
ja haridus. Kui Eesti Vabariik tähistab 100. sünnipäeva, siis Viljandi linna elanike arv on stabiliseerunud. Linna kaunistab
Sakalamaa Vabadussõjas langenute mälestussammas. Korras
on Valuoja org, kus voolavad vulinal vabad veed. Spordihoone
vana osa on lastele turvaline ja
ajakohastatud õpikeskkond.
Ettevõtlikud noored, kes on
omandanud haridust ja kogemusi mujal, tulevad tagasi kodulinna edendama. Viljandi on
tugeva maakonnakeskuse staatuses ja veab maakondlikke
arenguprotsesse, on maakonna
ettevõtluskeskus. Viljandis nähakse nii-öelda suurt pilti ja esmapilgul utoopilised ideed on
ellu viidud, näiteks on rajatud
Arno Küti infotehnoloogia kolledž.
Viljandi linn on tugev piirkondlik tõmbekeskus, mille mõju ületab tänaseid maakonna
piire. Viljandis on unikaalne ja
kordumatu looduskooslus, mis
on hooldatud ning mida kasutatakse väärikalt Viljandi linnaruumi ja miljöö kujundamisel.
Tuntav on looduse ja elukeskkonna vaheline sünergia. See
peab olema veelgi rohkem välja
toodud, rõhutatud. Et linnas ja
selle lähiümbruses oleks puhas
ning mõnus elukeskkond igas
vanuses inimestele ning lihtsam
asjaajamine ettevõtjatele, oleme
moderniseerinud kogu tehniliste taristute võrgustiku, korda
teinud tänavad ja kõnniteed.
Linn toetab energiasäästlike
hoonete ehitamist ja olemasolevate hoonete energiatõhususe
suurendamist, fassaadide renoveerimist.
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KARL ÕMBLUS,
Keskerakonna saadikurühma
liige

Eesmärk on, et viljandlased tunneksid kogu aeg uhkust oma linna üle. Tahaks väga loota, et see
on ka praegu nii. Tõsi, hetkel ei
ole eriti põhjust faustilikult õhata «oh ilus hetk, sa viibi veel».
Ka küsimuse püstitus lubab seda aimata.
Asjad on seatud nii, et tänased
toimetamised loovad meie
homset. Retsept selleks, et viljandlased oleksid igal ajahetkel
uhked ja rahulolevad viljandlased, on tegelikult väga lihtne:
mitte anda ainult ilusaid lubadusi, vaid ka tegelikult nendele
vastavalt mõelda ja tegutseda.
Täna ei tööta see valem, et eelmised linnajuhid tegid ka nii või
naa. Juba Socrates rääkis muutumise saladusest, mis seisneb
selles, et suuname kogu oma
energia mitte vanaga võitlemisele, vaid uue ehitamisele.
Soovin, et viljandlased ei
peaks kodus ega võõrsil häbenema, et on pärit Viljandist, ja et
Viljandi ei oleks linn, kes lubas
korraldada 2015. aasta rahvusvahelised hansapäevad, aga ei
saanud hakkama. Õnneks on
veel aega, et nii ei juhtuks.
Tulevikule mõeldes on minu
meelest väga vajalik, et Viljandi
linn oleks jätkuvalt väärikas ja
iseseisev maakonnakeskus, mitte lahustunud suvaliseks vallasiseseks linnaks, millele lähim
veekeskus asub 30 km kaugusel.
Oluline on, et lubatu viidaks
ellu. Oluline on, et ka tegudes
arvestataks rahva arvamusega.
Oluline on, et vastuvõetud otsused võimaldaksid Viljandil tõepoolest olla laste- ja noortesõbralik linn.
Retsepte võib loetleda veelgi,
ent ka rahvatarkus tunnistab:
kui kokk on kehv, siis ei aita ka
hea toiduretsept.
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TIIT JÜRMANN,
Reformierakonna
fraktsiooni liige

Iga juubel on sündmus ja märgilise tähendusega nii juubilarile
endale kui tema kaaskulgejatele.
Igapäevaseid asju, nagu näiteks
tänavad ja lastemajad korras hoida, tuleb teha iga päev. Et kaaskulgejate silmad säraksid ja nad
hordidena parema leivanatukese
pärast juubilari kodust ei põgeneks, on samuti argimure ja
nõuab juba pikemat aega peeglisse vaatamist mitte ainult juubilarilt endalt, vaid kõigilt kaaskulgejatelt. Aastaid suurematele
linnadele ja heal järjel olevatele
lähiriikidele rendiettevõtteks olemine, juhul kui renditööjõud tagasi ei pöördu, võib ühel hetkel
lõppeda kollapsiga.
Reformierakonna Viljandi inimesed on arvanud juubilarile
austust avaldavaks, minevikku
mäletavaks ja märgilise tähendusega olevaks Vabadussõja ausamba taastamise tema algsel
kujul ja tema algses asukohas.
Jah, seal laiutab praegu ühe teise «vabastaja monument», punavõimu teeninute kontorimaja, millest mingi osa kuulub ka
erasektorile. Aga nii erilise juubeli puhul võiks ka eraomanik
teha sümboolse žesti juubilarile
ja lihtsalt kinkida oma osa lammutamiseks. Selle maja lammutamine on ennegi meedias kajastamist leidnud. Ehk on nüüd
siis lõpuks see õige aeg? Vabadussõja ausambaga haakub ka
teine kingiidee juubilarile – Posti tänava ajaloolise kohtumaja
seinale graniittahvli paigaldamine iseseisvusmanifesti tekstiga,
et me ei tuleks sinna ainult korra aastas vabariigi aastapäeval
ja et me ainult korra aastas ei
mõtleks, millise hinnaga oleme
täna vaba rahvas.

Koerte ja kasside pidamiseks on uus eeskiri

INGA NÕMMIK,
linnavalitsuse keskkonnaspetsialist

Uue koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt
peavad kõik lemmikud
olema kiibistatud, et tagada nende kiire tuvastamine ja omanikule tagastamine.
Muudetud on mõiste «avalik
koht» definitsiooni. Mõiste on
kooskõlla viidud Viljandi linna
heakorraeeskirjas oleva sama
terminiga ning ka korrakaitseseaduses oleva mõistega.
Lisandus mikrokiibi paigaldamise kohustus. Mikrokiibil olev
kood tuleb loomaomanikul kan-

da riigi infosüsteemis olevasse
registrisse «Lemmikloomaandmed ja registreerimine LLR».
Pärast looma surma tuleb kood
sealt ka kustutada.
Mikrokiibi kasutamise kohustus rakendub alates 1. jaanuarist
2016. Plaanime koostöös loomade varjupaiga teenuse osutajaga
korraldada kiibistamise kampaaniaid, et teha see loomaomanikele võimalikult lihtsaks.
Kiibistamine on väga tähtis,
sest kui loom on mingil põhjusel kaduma läinud, saab kiibi
järgi kiiresti tema omanikku leida. Loomade varjupaik korjab
linnaruumist üles kõik ringihulkuvad loomad, samuti on linnarahvas väga tähelepanelik ja
hulkuvatest loomadest antakse

kiiresti teada kas otse varjupaika või linnavalitsusele. On ka
selliseid julgeid kodanikke, kes
ise looma kinni püüavad ja varjupaika viivad ning kui loomal
on kiip küljes, saab varjupaik
kohe looma tema omanikule tagastada.
Seega loob kiibi olemasolu võimaluse, et loom jõuab kiiresti
omaniku juurde tagasi ning teisalt tähendab see vähem kulusid
varjupaigale, kelle teenust ostab
sisse linnavalitsus ja seega maksavad lõppkokkuvõttes loomade
«hotelli-» ja ravikulud kinni linnakodanikud. Kiibistamise eesmärk on, et loomaomanik saaks
oma sõbra kiiresti tagasi ja linna
rahakoti koormus väheneks.
Uues korras on täpselt sätesta-

tud ka see, kus loomi ujutada ei
tohi. Nendeks kohtadeks on Viljandi järve supelrand, Huntaugu rand, Paala paisjärve supelrand, Uueveski basseinid ja avalikus linnaruumis olevad purskkaevud.
Uudse teemana on sisse toodud loomaomaniku kohustused
looma surma korral. Loomapidaja peab surnud looma matma,
tuhastama või andma üle loomsete jäätmete käitlejale. Looma
võib matta loomapidajale kuuluvale kinnistule kõigi selle
kaasomanike nõusolekul ja juhul, kui loomal ei ole ohtlikke
nakkushaigusi (marutaud, koertekatk). Linna haljasaladele või
muudele avalikele aladele on
looma matmine keelatud.
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Aeg on esitada esimesse
klassi astumise avaldus

MAIE JOALA,
linnavalitsuse alus- ja
täiskasvanuhariduse spetsialist

Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet
ootab 31. märtsini avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni
kooli, Kesklinna kooli või
Paalalinna kooli esimesse
klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.
Kaare kooli saab õppima asuda
vaid nõustamiskomisjoni soovitusel.
Koolikohuslane on laps, kes 1.
oktoobriks 2015 saab seitsmeaastaseks või kes sai käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse.
Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps,
kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja
andnud soovituse tema õppima
asumiseks kooli.

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

takse lapsi, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.
Avalduse blankette on võimalik saada lasteaias käivate laste
jaoks rühma õpetajatelt, Jakobsoni kooli eelkoolis käivate laste jaoks eelkoolist, Viljandi Linnavalitsuse blankettide avariiulitelt ja Viljandi linna kodulehelt. Kodustele lastele saadab
haridus- ja kultuuriamet avalduse blanketi rahvastikuregistris
olevale elukoha aadressile.
Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning lahendab võimalikud
probleemid. Neile avaldustele,
mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul
avaldusel olevale aadressile.
Rahuldatud avaldused vastuskirja ei saa.
30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning avalikustatakse need lasteaedades, koolides ja Viljandi Linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriametis.
Pärast 30. aprilli laekuvate
avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti.
Maikuu jooksul peetakse kõikides koolides tutvumiskoosolekud ning õpilased jaotatakse paralleelklassidesse.

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

Viljandimaa nõustamiskomisjon asub aadressil Kauba
tänav 12, 71020 Viljandi, tel
5886 0715, e-posti aadress:
viljandimaa@rajaleidja.ee.

Koolimineku toetus
Esimest korda Viljandi linna
kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal
olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne
1. septembrit 2015, on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka
esimest korda esimesse klassi
astujad, kes nõustamiskomisjoni otsuse põhjal on määratud
õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on
koolimineku toetuse suurus 100
eurot.
Toetus makstakse välja avalduses näidatud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses.
Küsimusi, mis puudutavad
kooliminekut, saab esitada Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriameti alushariduse
spetsialistile Maie Joalale: telefon 435 4764, e-posti aadress
maie.joala@viljandi.ee.

Jäätmevedu alates 1. aprillist

INGA NÕMMIK,
linnavalitsuse keskkonnaspetsialist

Viljandi Linnavalitsus sõlmis aktsiaseltsiga Eesti
Keskkonnateenused Viljandi linna haldusterritooriumil olevate segaolmejäätmete ning paber- ja
kartongjäätmete kogumiseks ja vedamiseks uue
lepingu.
Korraldatud jäätmevedu paberja kartongjäätmete kogumiseks
ja äraviimiseks rakendatakse vähemalt 10 korteriga elamutele,
millel puudub ahiküte ning mis
on liitunud kaugkütte võrguga.

Paber- ja kartongjäätmete kogumismahutisse on lubatud
panna ainult järgmisi jäätmeid:
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid;
• paberist ja papist kaustikud,
vihikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
• ümbrikud, kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, jõupaber, paberkotid ja muud
puhtad paberpakendid.
Teenuse osutajal on õigus jätta paber- ja kartongjäätmete kogumisringi käigus teie mahuti
tühjendamata, kui mahutisse on
paigutatud muid jäätmeid, mi-

Veebruarist kehtib Eestis
üks hädaabinumber

SILVER SIMUSTE,
Viljandi politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalituse
piirkonnapolitseinik

Veebruarikuus läks Eesti
üle ühtsele hädaabinumbrile 112, millele helistades
saab abi kutsuda nii politseist, päästeteenistusest
kui kiirabist.
Ka senine politsei hädaabinumber 110 ei jää praegu tummaks – veel pika aja jooksul
suunatakse numbrile 110 helistajad automaatselt numbrile
112 ja keegi ei jää abita, kui ta
helistab numbrile 110. Ühtse
hädaabinumbri teadvustamiseks
jääb kõigile piisavalt pikk aeg
ning telefoninumber 110 kaob

alles siis, kui selle kasutus läheneb miinimumile.
Numbril 112 helistaja positsioneeritakse automaatselt, millega lüheneb see aeg, mis varem
kulus asukoha täpsustamisele.
Lauatelefonilt helistaja asukohta näeb päästekorraldaja aadressi täpsusega, mobiiltelefonilt
helistaja asukohta piirkonna
täpsusega. Ka ei ole numbril
112 tavaolukorras ootejärjekorda, sest töötab kõnede ülevoolu
süsteem ehk kõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja
ükskõik millises Häirekeskuse
piirkondlikus keskuses.
Kõikvõimalikke infokõnesid ja
päringuid saab endiselt teha politsei- ja piirivalveameti infotelefonil 612 3000, mis töötab iga
päev kella 8–19.

da paber- ja kartongjäätmete
kogumismahutisse ei ole ette
nähtud panna.
Paber- ja kartongjäätmete
kogumismahutis olevate jäätmete nõuetele mittevastavuse
korral on teenuse osutajal õigus käsitleda rikutud paber- ja
kartongjäätmeid segaolmejäätmetena. Sellisel juhul rakendub paber- ja kartongjäätmete kogumismahuti tühjendamisele sama suure segaolmejäätmete kogumismahuti
tühjendamisele rakenduv teenustasu.
Alates uue hanke perioodist
lubab jäätmeseadus teatud tingimustel ka tiheasustusalal jäätmeveo sagedust vähendada.

Üks kord 12 nädala jooksul on
olmejäätmete vedu võimalik
taotleda juhul, kui kinnistul on
tagatud Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja kohane biojäätmete kompostimine.
Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid
võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest
kaitstud kompostimisnõus või
kompostris. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt
aunas.
Komposter, kompostimisnõu
või -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 5 meetri
kaugusel, kui naabrid ei lepi
kokku teisiti ning vähemalt 15
meetri kaugusel kaevust.

Sotsiaalamet ootab
koolieelse lasteasutuse
toidupäeva
toetuse taotlusi

KARIN KIIS,
linnavalitsuse toetuste
spetsialist

Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalamet ootab 10.
aprilliks koolieelsetes
lasteasutustes käivate
laste toitlustamise toetuse taotlusi.
Toetust saavad lapsevanemad,
kelle registrijärgne elukoht on
Viljandi linn, kelle lapsed käivad linna lasteasutustes ja kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 292,5

euro kuus. Sissetulekuna ei
võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Avalduse blanketid on saadaval Viljandi linna kodulehel
ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri plats 5,
5a ja Linnu tänav 2.
Avaldusele tuleb lisada kõikide leibkonnaliikmete kolme
eelmise kuu netosissetulekuid
tõendavad dokumendid.
 Lisainfot saab
telefonil 435 4759 või
e-posti aadressil
karin.kiis@viljandi.ee

Täiskasvanud õppija
koolituskalender
Alates 2014. aasta oktoobrist
on Viljandi linnaraamatukogus Eesti Täiskasvanud Koolitajate Assotsiatsiooni (ETKA)
Andras «Täiskasvanud õppija
nädala» (TÕN) linna ja maakondlike ürituste koordinaatoriks peaspetsialist Ülle Rüütel. Õppimise ja enesetäiendamise võimaluste kohta Viljandimaal leiab teavet raamatukogu kodulehelt, kus on me-

nüüpunkt «Täiskasvanud õppija» ja link http://raamatukogu.viljandi.ee/viljandi-maakonna-taienduskoolitused.
Seoses sellega kutsub Viljandi
linnaraamatukogu üles asutusi ja organisatsioone, kes tegelevad täiskasvanute koolitusega, jagama infot raamatukogu
kodulehel. Seal on olemas ka
TÕN-i koordinaatori kontaktandmed.

Konkurss «Tabamata Vilde»
Eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde sünnist möödub tänavu 150 aastat. Selle tähistamiseks on Eesti raamatukoguhoidjate ühing koostöös
Eduard Vilde muuseumiga
kuulutanud raamatukogudele välja konkursi «Tabamata
Vilde». Selle eesmärk on raputada meie kirjanduse suurkujult tolm ja panna inimesi
klassiku loomingut uue pilguga üle lugema. Eduard Vilde
roll eesti kirjandus- ja kultuuriloos on tähelepanuväärselt
suur.
Vildest on saanud mitmes
kirjandusžanris «meie esimene». Meie esimene krimikirja-

nik, naljakirjanik, romaanikirjanik. Oma riigimeheliku ellusuhtumise, inimõiguste ja demokraatia eest võitleva loomuse ja pikaaegse võõrsil elamise tõttu ka veel meie esimene tõeline eurooplane. Paradoksaalselt on Vilde ka meie
esimene ja Nõukogude ajal
enim ümberhinnatud kirjanikke. Aastakümneid jäigalt püsinud nõuka-aegne valekuvand
on alles viimastel aastatel hakanud mõranema.
Viljandi linnaraamatukogu
osaleb konkursil oma humoorikas võtmes koostatud väljapanekuga, mis jääb kojulaenutusosakonda 30. juunini.

Koolivaheaeg raamatukogus
Traditsiooniliselt ootab Viljandi linnaraamatukogu koolivaheajal olevaid õpilasi hommikuti alates kella 11-st meisterdama, seiklema ja mõnusalt
aega veetma. Sel korral on
meie linnas veidi teistsugune
olukord, kus osa lapsi on oma
kevadise koolivaheaja veidi varem maha pidanud. Aga ka nemad on oodatud – näiteks terve klassiga kolmapäeval, 18.
märtsil hansaaja teemalisele

mängule. Jätkates eelmisel
aastal Sakala maleva kodutütarde ja noorte kotkaste abiga
käimapandud matkamängu,
liigume sel aastal keskaja radadel. Mäng on võistkondlik ning
osa saab võtta nii üksinda, kahekesi sõbraga kui ka viieliikmelise kambaga. Taas kord üks
võimalus raamatukogu majas
ringi uidata ning võib-olla tuttavaks saada nurkadega, mis
seni puha tundmata.

Lasteosakonna tegemised
Väikeste sõprade meisterdamisklubi kokkusaamine on
17. märtsil ja 24. märtsil tavapäraselt kell 18. Ootame klubiga liituma uusi sõpru. Pisipõnni pooltund on raamatukogus 24. märtsil kell 11 ja
mudilastund 30. märtsil kell
18.
2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Traditsiooniliselt on lasteosakond seda päeva tähistanud täringumänguga. Tänavu
ootame sellele mängule 3.–4.
klasside õpilastest koosnevaid
3-liikmelisi võistkondi 31.

märtsil. Mängu küsimused on
koostatud Ilmar Tomuski, Mika Keräneni ja Leena Lilleste
kirjutatud juttude põhjal. Kuidas varastati oranž jalgratas
või mida võib ühes koolipapas
kriminaalset olla? Neile ja
veel paljudele teistele küsimustele saab vastuse raamatuid lugedes. Maakonna parim võistkond läheb Viljandi
maakonda esindama vabariiklikule võistumängule Tallinna
rahvusraamatukogus. Täpsemat infot selle mängu kohta
leiab raamatukogu kodulehelt.

Maakonna noorte omaloomingut
oodatakse võistlusele
Viljandi linnaraamatukogu
korraldab noorte omaloominguvõistlust 18. korda. Viljandimaa 15–21-aastased noored
on oodatud väljendama oma
mõtteid ilukirjanduslikus vormis. Teretulnud on luuletused,
haikud, jutustused, näidendid,
novellid ja muud žanrid. Laureaate hindab 3 žüriiliiget.
Eelarvamustevaba hinnangu
saamiseks edastame võistlustööd žüriile lugemiseks ja hindamiseks pseudonüümi või
märgusõnaga varustatult. Iga

kolme aasta järel koostatakse
auhinnatud töödest kogumik.
Järgmine kogumik avaldatakse 2016. aastal.
Vabalt valitud teemal kirjutatud omaloomingu palume
saata 22. aprilliks e-postile
kultuurikonks@gmail.com.
Lisaks töödele palume kirjale
lisada oma nimi, elukoht, telefoninumber ja pseudonüüm.
Parimad tööd saavad auhinna. Tulemused avalikustame
pidulikul kohtumisel 12. mail.
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Kultuuri- ja spordisündmused
18.00
19.00
19.00
19.00

MÄRTS
11.00 Vaheaja meisterdamine: lillepotid ja seemned Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Kondase õpitoad Kondase keskus
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
T 17 10.00 Vitraažikoja meisterdamispäevad Bonifatiuse Gild
11.00 Vaheaja meisterdamine: pabernukk Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Teivashüppevõistlused Paala viilhall
17.30 Mälumäng Viljandi spordikeskus
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Liina Reisberg Pärimusmuusika ait
19.00 «Eesriie avaneb» Ugala teater
20.00 Jazziklubi Kohvik Fellin
K 18 10.00 Inspiratsioonipäev «Oma lugu» Pärimusmuusika ait
10.00 Vitraažikoja meisterdamispäevad Bonifatiuse Gild
11.00 Hansateemaline seiklusmäng Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Kinokolmapäev: «Vehkleja» (Eesti, 2015) Sakala keskus
12.00 Kondase õpitoad Kondase keskus
12.00 Lillede meisterdamine Bonifatiuse Gild
15.00 Viljandimaa kergejõustiku «10 olümpiastarti» III
etapp Paala Viilhall
17.30 Keskkonnaameti loodusõhtu Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Kooskokkamine: mahlajäätis Viljandi avatud noortetehas
18.00 Laulupesa Pärimusmuusika ait
19.00 Kinokolmapäev: «Vehkleja» (Eesti 2015) Sakala keskus
19.00 Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
19.00 «Lovesong: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
21.30 John Mayer Tribute Band Pärimusmuusika ait
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
23.00 «Pidu valges» (16 +) Lennukitehas
N 19 10.00 Avatud uste päev: mitmesugused õpitoad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
10.00 Vitraažikoja meisterdamispäevad Bonifatiuse Gild
11.00 Vaheaja meisterdamine: raamat Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Kondase õpitoad Kondase keskus
16.00 Ametite päev Viljandi avatud noortetehas
19.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
20.00 Pidu Vimkas Vilma maja
22.00 Karaokeloto Pubi Suur Vend
R 20 10.00 Vitraažikoja meisterdamispäevad Bonifatiuse Gild
11.00 Šokolaaditaskuga kaartide töötuba Bonifatiuse Gild
11.00 Vaheaja meisterdamine: lihavõttejänes Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Kondase õpitoad Kondase keskus
13.00 Eesti MV käsipallis: noormehed, A-klass Viljandi spordikeskus
18.00 Viljandi noorte volikogu ja sõbrad Viljandi noortetehas
18.00 Piljarditurniir Viljandi avatud noortetehas
18.30 Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
19.00 «Eesriie avaneb!» Teater Ugala
22.00 Esineb Jüri Homenja Pubi Suur Vend
L 21 09.30 Eesti MV käsipallis: noormehed, A-klass Viljandi spordikeskus
10.00 Vitraažikoja meisterdamispäevad Bonifatiuse Gild
11.00 Karbi töötuba Bonifatiuse Gild
12.00 Kondase õpitoad Kondase keskus
12.00 Kinohommik: «Muumid Rivieral» (Soome-Prantsusmaa 2014) Sakala keskus
12.00 Tõuksivõistlus «Lennukitehase Spring Jam» Viljandi
avatud noortetehas
13.00 Laupäevane jalutuskäik ajutistel näitustel Kondase
keskus
14.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
17.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
17.00 «Credit24 Rahvaliiga» võrkpallis: Viljandi Metall –
Saaremaa Viljandi spordikeskus
18.00 «Vendario Cup» lauatenniseturniir Viljandi avatud
noortetehas
19.00 Kaunimad laulud kinolinalt: Kaunimate Aastate Vennaskond Sakala keskus
19.00 Keldripidu: aida seitsmes sünnipäev Pärimusmuusika ait
22.00 Ansambel Väike Mees Pubi Suur Vend
P 22 09.30 Eesti MV käsipallis: noormehed, A-klass Viljandi spordikeskus
14.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
16.00 «Muumid Rivieral» (Soome-Prantsusmaa 2014) Männimäe külalistemaja
16.00 «Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
E 23 11.00 «Kaunitar ja koletis» Teater Ugala
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Kvartett» Teater Ugala
T 24 11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Mälumäng Viljandi spordikeskus
18.00 Lauamängude õhtu Viljandi avatud noortetehas
19.00 «Illusionistid» Teater Ugala
20.00 Jazziklubi Kohvik Fellin
K 25 11.00 Kinokolmapäev: «Kontakt» (Eesti 2015) Sakala keskus
E 16

19.00
22.00
N 26 12.30
13.00
17.00
18.00
19.00
22.00
R 27 12.00
L 28

23.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

P 29

18.00
18.00
22.00
10.00
12.00
14.00

E 30

T 31

16.00
13.00
13.30
18.00
20.00
11.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00

Paastumaarjapäeva kontsert Jaani kirik
Kinokolmapäev: «Kontakt» (Eesti 2015) Sakala keskus
«Mee hind» Teater Ugala
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio» Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Pooltund raamatutega: kodulugu Viljandi linnaraamatukogu
«Cipollino seiklused» Teater Ugala
Ääremärkused: kunstiteadlane Marian Kivila Kondase keskus
Anders Orsager’i, Mattias Hjorth’i ja Per Nilsson’i õpitubade lõppkontsert Kohvik Fellin
«Amalia» Teater Ugala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Eesti noorte võrkpalli KV finaalturniir Viljandi spordikeskus
Ansambel Epitsenter Pubi Suur Vend
Eesti noorte võrkpalli KV finaalturniir Viljandi spordikeskus
Terve päev Paul Kondase sünnipäev! Kondase keskus
Eesti MV jalgpallis II liiga: JK Tulevik II – Rummu Dünamo Kunstmuruväljak
Laupäevane jalutuskäik ajutistel näitustel Kondase
keskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Mõrvamüsteerium Viljandi linnaraamatukogu
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetehas
Ansambel Härra Kuu Pubi Suur Vend
Eesti noorte võrkpalli KV finaalturniir Viljandi spordikeskus
«Karupoeg Puhh» Viljandi nukuteater
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«Karupoeg Puhh» Viljandi nukuteater
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
Näituse «Ärev vaikus enne tormi» avamine Viljandi
linnaraamatukogu
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Comedy Estonia: «Esimene eesti keeles!» Teater Ugala
«Nukitsamees» Viljandi nukuteater
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
«Vana õngitseja» Teater Ugala
Jazziklubi: Spy On Your Friends (Taani) Kohvik Fellin

APRILL
K 01

11.00 Kinokolmapäev: «Sobilik käitumine» (Suurbritannia
2014) Sakala keskus
13.00 «Savoy ball» (P. Ábrahámi operett) Teater Ugala
19.00 «Savoy ball» (P. Ábrahámi operett) Teater Ugala
19.00 «Elamise kunst»: Peeter Oja stand-up-komöödia Pärimusmuusika ait
19.00 Kinokolmapäev: «Sobilik käitumine» (Suurbritannia
2014) Sakala keskus
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
N 02 10.00 EKSL «Tähelepanu, start!» Poolfinaal Viljandi spordikeskus
19.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
22.00 Karaokeloto Pubi Suur Vend
R 03 20.00 «Eesti mees ja tema naine»: Sepo Seemani monoetendus Männimäe külalistemaja
21.00 «Hype the Funk» Lennukitehas
L 04 11.00 Pärimushommik: Ants Taul Pärimusmuusika ait
14.00 Premium liiga jalgpallis: JK Tulevik – Pärnu Linnameeskond Kunstmuruväljak
14.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
P 05 12.00 Eesti MV jalgpallis II liiga: JK Tulevik II – Tondi JK
Kunstmuruväljak
14.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
E 06 18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
T 07 11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
13.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
17.30 Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Mälumäng Viljandi spordikeskus
19.00 «Mere märgid» Teater Ugala
20.00 Jazziklubi Kohvik Fellin
K 08 11.00 Kinokolmapäev: «Tashi Delek!» (Eesti 2015) Sakala
keskus
19.00 Kinokolmapäev: «Tashi Delek!» (Eesti 2015) Sakala
keskus
19.00 «Kahe isanda teener» Teater Ugala
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
N 09 12.30 Pooltund raamatutega: rohenäppude ärkamisaeg Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Amalia» Teater Ugala
22.00 Karaokeloto Pubi Suur Vend
R 10 19.00 «Lovesong: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
19.30 Kontsert-õhtusöök Tõnis Mägi kvartetiga Sakala keskus
L 11 10.00 Küllo Kõivu XVII mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
13.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus

18.00 Tantsuklubi Sakala aastaball Sakala keskus
12.00 Vanakraamiturg Sakala keskus
12.00 Eesti MV jalgpallis II liiga: JK Tulevik II – Tondi JK
Kunstmuruväljak
13.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
T 14 18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Hasso Krull «Ennemuistne utoopia» Pärimusmuusika ait
K 15 11.00 Kinokolmapäev: «Teejuht» (Ukraina 2014) Sakala
keskus
19.00 Kinokolmapäev: «Teejuht» (Ukraina 2014) Sakala
keskus
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
N 16 09.30 «Häälepäev 2015» Muusikakooli orkestrimaja
13.00 Päevane kontsertkohtumine: Eeva ja Villu Talsi Pärimusmuusika ait
19.00 «Illusionistid» Teater Ugala
22.00 Karaokeloto Pubi Suur Vend
R 17 18.30 Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
19.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
L 18 13.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
14.00 Premium liiga jalgpallis: JK Tulevik – Narva Trans
Kunstmuruväljak
17.00 Elektroonilise pärimusmuusika festival Pärimusmuusika ait
17.00 Koolituskomöödia «Teie ebaõnn on teie endi kätes»
Grand hotel
19.00 «Kaheksajalg»: esietendus Teater Ugala
E 20 18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
P 12

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
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.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
28. märtsini on avatud Arnold Lauguse mälestusnäitus «Eesti pastoraal». Arnold Laugus oli Eesti Kunstnike Liidu auliige, põhiliselt akvarell- ja akrüülmaali viljelenud kunstnik. Olles kunstikallakuga Tallinna Pelgulinna Keskkoolis 1963–1976 õpetaja, alustas ta kunstikatsetusi. Laiemalt teatakse tema naivismi kalduvaid töid 80. aastatest, mil professionaalne kunstimaailm hakkas naivismi vastu laiemat huvi tundma. Kogu elu inspireeris teda Eesti loodus oma aastaaegade ja erisuguste paikadega. Esindas uuemal ajal kaduma kippuvaid ideaale – isamaa-armastust ja ühtekuuluvustunnet. Kaunid
kodumaa maastikud, isiklikest traagilistest eluseikadest johtuvad
viited kaduvikule ja teispoolsusele, mütoloogiline aines on tema põhilised teemad.
28. märtsini saab nautida Inga Heamägi näitust «Lokulauad». Inga
Heamägi on suhestunud oma graafikas ja väikestes puidule maalitud
objektides idakiriku enam kui tuhandeaastase visuaalse traditsiooniga. Ta on pühendunud järgija, ent samuti väga nüüdisaegselt mõtlev
kunstnik.Ta on olnud viimase ajani üks meie silmapaistvamaid litograafiatehnika viljelejaid. Käesoleval näitusel aga on kogu graafika
teostatud digitaaltrükina, sügavtrüki- ja segatehnikas. Kunstnik on
kasutanud maalitud objektide juures aja jooksul rannast leitud puutükke, vanu voodrilaudu, katki sõidetud rulalaudasid.
28. märtsini saab vaadata Boris Pau maale. Boris Pau sündis 1. novembril 1927 Venemaal Jaroslavli oblastis, kuhu tema Tartumaalt
pärit vanemad olid 1910. aastal rännanud. 1946. aastal tekkis Boris Paul võimalus tulla Eestimaale Viljandisse elama. Tegemist oli
musikaalse inimesega, kes mängis 16 aastat Viljandi Kultuurimaja
kapellis bajaani. Oma põhitöö, tehnikahobi ja pillimängu kõrvalt
tegeles Boris Pau vähesel määral ka maalimisega, võttes mitu aastat osa ka siinse kunstiklubi tegevusest.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
27. märtsini on avatud Tarvastu muusika- ja kunstikooli näitus
«Kasvulava». Tarvastu muusika- ja kunstikooli õpilased, vilistlased
ja õpetajad toovad taas Viljandi linnagaleriisse oma loomingu. Kunstikooli mitmekesise tegevuse rüpest kasvab välja nii mõnigi kunstikõrgkooli astuja.
1. aprillil avatakse kaasaegse kunsti näitus «Kehamaterjal». Juba
kolmandat korda toimuv Eesti kaasaegse kunsti näitus, mis on maailmaski üsna unikaalne – selle on koostanud mitte professionaalsed
kuraatorid, vaid kohalikud kooliõpilased. Noored on välja valinud
rea maale, fotosid, skulptuure, video- ja performance’i-töid. Esindatud on kunstnikud Art Allmägi, Sveta Bogomolova, Kaisa Eiche,
Henri Hütt, Edith Karlson, Fred Kotkas, Ly Lestberg, Urmo Mets,
Maarit Murka, Evi Pärn ja Liina Siib. Õpilased kujundavad ise näituse ja tutvustavad seda ka giiditööd tehes vaatajatele.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
30. märtsini on Sakala keskuse jalutussaalis avatud kunstinäitus «4
x Mändlad». Kõik perekond Mändla lapsed on kunstipisiku saanud
Tarvastu kunstikoolist. Kirsi Mari ja Helis Mändla õpivad Tarvastu
kunstikoolis. Heleri õpib Tartu kõrgemas kunstikoolis meedia ja reklaami erialal, Hendrik Mändla Tallinna polütehnikumis fotograafia
erialal. Sakala keskuses on võimalik nautida nende loomingut.

