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Linnalt saab
sotsiaaleluruumi
taotleda vaid
hädaolukorras
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Jooksma on oodatud
lapsed, rekordimees ja
tuhanded teised
Traditsiooniliselt antakse
1. mail kell 12 start 87.
suurjooksule ümber Viljandi järve, kuhu korraldajad ootavad ligi 4000
osalejat. Päev varem toimub laste spordipidu.
Möödunud neljapäevaks, kui
lõppes jooksule registreerimise
kolmas voor, oli ennast suurele
spordipeole kirja pannud juba
3124 inimest. Jooksu peakorraldaja Mati Jürissoni sõnul on registreerumine kulgenud ootuspärases tempos.
«See suurusjärk on võrreldav
viimase kahe aastaga. Arvestades, et tänavu oli lumi maas palju kauem kui aasta tagasi, on
jooksu vastu olnud huvi väga
elav,» ütles Jürisson. Korraldaja
lisas, et nii kui lumi jooksuradadelt ära sulas, muutus ka registreerumine hüppeliselt aktiivsemaks.
Mullu pani end jooksule kirja
3282 ning kepikõnnile 695 osalejat, tunamullu olid mõlemad
arvud umbes saja võrra väiksemad. Lõpetajaid oli möödunud
aastal 3600, mis on ka kõigi ae-

gade rekord. Registreerumine
Eesti pikima traditsiooniga rahvaspordivõistlusele jätkub veel
kogu aprilli ning seda saab teha
veebilehel www.viljandijarvejooks.ee.

Viljandi järvejooksul osalejate
seas on ka neid, kes saavad korraldajatelt isikliku kutse.

Rekordimees taas
stardis

• 13.00 1–3-aastased (võimalik joosta koos saatjaga)

Lastejooksud päev
varem

Tasuta kutse jooksule saavad tänavu 21 meest, kes on lõpetanud järvejooksu vähemalt 40
korda ning viis naist, kes on finišeerunud vähemalt 20 korda.
Samuti on võimalik saada isiklik kutse jooksule neil, kes on
võitnud vähemalt kümnel korral ja selliseid mehi on maailmas vaid üks – tänaseks tippspordiga lõpparve teinud Pavel
Loskutov. Lisaks sellele, et Loskutov on jooksu 11 korda võitnud, on ta ka kehtiva rajarekordi, milleks on 34.50, omanik.
Viimati oli rekordimees stardis
2013. aastal, kui sai 128. koha.
Viimane võit pärineb mehel aastast 2010.

• 13.30 5-aastased (300 meetrit)

Et päev enne suurjooksu toimuvad lastejooksud on seekord
sattunud laupäevale, ootavad
korraldajad ka sinna rekordilist
hulka osavõtjaid. Kui mullu oli
seal 600 osalejat, siis tänavu on
korraldajad valmis tuhandeks.
Lastejooksud toimuvad eri vanusegruppides, alustades kõige
pisematest, 1–3-aastastest, kes
võivad joosta koos saatjaga
ning lõpetades teatejooksuga
ümber järve, kuhu on oodatud
üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste kümneliikmelised
segavõistkonnad. Lastejooksudel ega teatejooksul stardimaksu pole, kuid teatejooksul on
vajalik eelregistreerimine. Kõigi võistluste juhendid ja registreerimise info leiab jävejooksu
kodulehelt.

Lastejooksud toimuvad 30. aprillil
vastavalt vanusele järgmiselt:
• 13.20 4-aastased (300 meetrit)
• 13.40 6-aastased (300 meetrit)
• 14.00 7-aastased (300 meetrit)
• 14.10 8-aastased (300 meetrit)
• 14.15 9-aastased (300 meetrit)
• 14.20 10-aastased (700 meetrit)
• 14.30 11- ja 12-aastased (700 meetrit)

Koolide teatejooks ümber Viljandi järve on 30. aprillil
stardiga kell 15.

87. ümber Viljandi järve
suurjooksu stardikoridorid
avatakse 1. mail kell 11.30.

Viljandi
arvudes
• Registreeritud elanikke: 18 099
• Sünnid märtsis: 14
• Registreeritud töötuid: 325

• Põhidistantsi start on kell 12.

• Töötusprotsent: 4,5%*

• Kepikõndijate stardikoridor avatakse kell 12.05.

• Vabad töökohad: 208*

• Kepikõnni start on kell 12.10.

• Keskmine palk:
919 eurot*

• Eeldatav võitja finišeerumine on ajavahemikus kell 12.34–
12.37.
 Lisainfo ja registreerimine:
www.viljandijarvejooks.ee.

Alates märtsi keskpaigast ei
kehti enam Viljandi linnalt
eluruumi taotlevate inimeste senine nimekiri. Uue korra kohaselt antakse sotsiaaleluruum kasutada vaid hädaolukorras.
Viljandi Linnavalitsus saatis aprillikuu alguses 41 inimesele kirja, milles teatab
linnalt eluruumi taotlevate
isikute seni kehtinud nimekirja kustutamisest. Inimesed, kes saavad linnavalitsuselt vastavasisulise teavituskirja, kuid ei vaja sotsiaaleluruumi, võivad jätta kirja
tähelepanuta. Kui aga vajadus sotsiaaleluruumi järele
on alles, tuleb esitada avaldus selle saamiseks linnavalitsuse sotsiaalametile.
Sotsiaaleluruumi annab
sotsiaalkomisjoni ettepanekul kasutada Viljandi Linnavalitsus vastavalt Viljandi
Linnavolikogu
istungil
25.02.2016 vastu võetud
määrusele «Viljandi linna
omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja
käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise
kord».
Sotsiaaleluruumi olemasolul antakse see üürile eluaset mitteomavale isikule,
kelle elukoha aadress Eesti
rahvastikuregistris on Viljandi linn ja kes reaalselt elab
linna territooriumil ning
vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
(1) isik ei ole lähtuvalt
oma vanusest, vaimsest
arengutasemest või varalisest olukorrast suuteline ise
tagama eluruumi endale või
oma perekonnale ning sotsiaaleluruumi eraldamata
jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut,
elu ja tervist;
(2) isik on kaotanud oma
eluaseme tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või
muu sellise põhjuse tagajärjel.

• Võitja kivi paigaldamine ja autasustamine on kell 14.
• Finiš suletakse kell 14.30.

* Maakonna näitajad
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Viljandis ja kogu Eestis on taas hoogustunud arutelud haldusreformi üle. Kas ja mil
viisil peaks Viljandi linn selles reformis osalema?
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.

Eakaid oodatakse
kõndima
Pikkade traditsioonidega tervisespordiklubi Joosu alustab
igakuiseid ümber Viljandi järve jookse juba 21. aprillil.
Sellel aastal oodatakse Viljandi sportlikke eakaid samal
ajal kepikõnnile.
Start on tenniseväljakul kella 17–18, kus osavõtjaid ka registreeritakse.
Iga kõndija otsustab ise, millise distantsi ta terviserajal läbib (tenniseväljak–Huntaugu–
tenniseväljak, tenniseväljak–
Männimäe–Tenniseväljak, ten-

niseväljak–obelisk–tenniseväljak) või teeb hoopis ringi ümber Viljandi järve.
Finiš, kus fikseeritakse lõpetamine, suletakse kell 20.
Sügisel, hooaja lõpus, loosib
Joosu klubi meeneid neile, kes
on vähemalt neli korda ümber
järve kõndinud või jooksnud.
Viljandi linnavalitsus loosib
väikesed meened lühema distantsi kasuks otsustanutele,
kes on oma stardi ja finiši registreerinud. Lühidistantsi läbimise aega ei mõõdeta.

Kunstikool tähistab juubelit
Viljandi kunstikool alustas
tööd kümme aastat tagasi,
2005/2006. õppeaastal. Sellest ajast alates on pakutud
kunstiga tegelemise võimalust
väga paljudele Viljandi linna
ning maakonna noortele ja
täiskasvanutele.
Mõned kooli vilistlased on
läinud edasi õppima kunstikõrgkoolidesse või hakanud
ise kunsti õpetama. Mõndagi
on aja jooksul muutunud –
vahetunud on kolm direktorit ja kool on kolinud Männimäelt kesklinna. Jäänud on
aga rõõm joonistamisest,
maalimisest, vormiõpetusest,
kunstiteooriast, lennukatest
eksperimentidest ja uuemal
ajal ka nüüdisaegse tehnoloogia abil teostatud loomingust.

Viljandi kunstikooli juubeliüritused kulmineeruvad reedel, 6. mail, kui kell 16 avatakse õpilastööde näitus «Sünnipäev ja muud loomad» Viljandi linnagaleriis. Samal päeval algusega kell 17.30 on aktus ja kringlisöömine kunstikooli õppehoones Posti tänav
11 ning kell 18.30 sealsamas
loomade karneval ja tantsupidu.
Ootame koos meiega kooli
sünnipäeva tähistama kõiki
endisi ja praegusi õpilasi, kolleege, lapsevanemaid ja teisi
kunstisõpru!
 Lähem info
telefonil 5331 3885 või
e-posti aadressil
info@viljandikunstikool.ee.

Teade detailplaneeringu
algatamisest
Viljandi Linnavalitsuse 28. märtsi 2016. a
korraldusega nr 214 algatati krundi Reinu tee 48
(pindala 24 814 m2, katastriüksuse tunnus
89720:002:0063, katastriüksuse sihtotstarve
tootmismaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi hoonestusala
suurendamine. Detailplaneeringuga muudetakse
maa-ala kehtivat detailplaneeringut DP 2009-12.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,7 ha.
Võimalike uuringute vajadus puudub.
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JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Viljandi vald on teinud julge
käigu ja teinud kõigile teistele
Viljandimaa omavalitsustele liitumisettepaneku. Kahjuks on
Viljandi linn välja jäetud ning
seda tõenäoliselt seetõttu, et
korra on linn ühinemisläbirääkimistele eitavalt vastanud, viidates riigis valitsevale teadmatusele reformi tuleviku osas.
Praeguseks on aga mõningane
selgus planeeritava reformi suhtes tulnud ning leian, et see teema võiks ka volikogus lauale
tulla.
Olen arvamusel, et linn võiks
liitumiskõneluste juures viibida,
sest kokkuvõttes mõjutab linn
kogu maakonna arengut. Seega
strateegiliselt peaks linn olema
diskussioonide juures, et anda
liitujatele omapoolne visioon
maakonna tuleviku osas. Kuid
samas ma ei leia, et see peaks
tähendama automaatselt kellegagi liitumist. Need kaheksa
kuud, mis riik on andnud liitumisteks, on väga kiired mööduma ja selle ajaga head lahendust
välja töötada on raske. Samas
on võimalik selle ajaga elanikkonna meelsus ühinemise suhtes välja selgitada ja võtta sellest
lähtuvalt tuleviku suund.
Viljandi linn tuleb täna kenasti iseseisvalt toime, kuid arvestades demograafilisi tendentse,
ei pruugi see nii jääda. Samuti
ei tähenda tänane positsioon
kaugeltki seda, et me ei saaks
maakonda efektiivsemalt juhtida. Seega linn peaks olema avatud liitumisläbirääkimistele.
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HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Viljandi linnavolikogu Isamaa ja
Res Publica Liidu fraktsioon pole selles küsimuses veel otsust
vastu võtnud. Aeg-ajalt on sellest siiski juttu olnud. Riigikokku läinud seadus otseselt Viljandi linna kellegagi liitma ei kohusta, sest Viljandi on piisavalt
suur. Kui soovime teiste omavalitsustega liituda, on vaja nendega läbi rääkida, on vaja rahvaküsitlust ja on vaja volikogu
otsust. Olen üksikute fraktsiooni liikmetega sel teemal arutlenud ja enamiku arvamus on, et
Viljandi linn ei tohiks haldusreformist kõrvale jääda. Mõistlik
oleks nende arvates sellise omavalitsuse loomine, mis moodustuks praegusest linnast, Viljandi
vallast ja Kõpu vallast. See territoorium on muide endisaegse
Viljandi kihelkonna suurune ja
igati loogiline ka tänasel päeval
olema üks haldusüksus.
Viljandi linn ja Viljandi vald on
omavahel väga tihedalt seotud
ning isegi vallamaja asub Viljandi linnas. Samuti tarbivad ka
Viljandi valla kodanikud mitmesuguseid linna teenuseid ja kasutavad linna taristut. Samas on
Viljandi linn ka piirkonna tõmbekeskus, mis ulatub üle kogu
maakonna, kõige tihedamate sidemetega aga 20–30 kilomeetri kaugusele. Sellisel juhul võiks
praeguses Viljandi maakonnas
tekkida 3-4 omavalitsust. On olnud ka arvamusi, et Viljandi
võiks ühinemist arutada lisaks
veel Tarvastu vallaga.
Viljandi kõrvalejäämine halduslikest liitumistest võib kaasa
tuua Viljandi mõjukuse ja tõmbekeskuse tähtsuse kahanemise.
Seega oleks ebapraktiline, kui
Viljandi jääks üksikuks omavalitsuseks.
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MADIS TIMPSON,
Reformierakonna saadikurühma
liige

Ainult pime või mõni endine
rahvaliitlane ei näe, et haldusreform käib praegu Eestis täie
hooga. Protsessi saab jälgida internetileheküljelt www.haldusreform.ee. Eelmisel aastal kandideerisin ma riigikokku ning
tänaval rahvaga otse suheldes
tõusis see teema vägagi sageli
üles. Inimestele läheb see teema
korda. Mul on tunne, et Viljandi linna elanikud ei poolda momendil suurt liitumist ja nende
seisukohta tuleb austada. Põhjused on eelkõige emotsionaalsed: mis saab meie kuulsast minevikust, kas hakkame siis vallasiseseks linnaks ja nii edasi.
Mis Viljandi linna puudutab, siis
arvan, et meil oleks tark silmad
lahti ja kätt pulsil hoida sellel,
mis ümberringi toimub. Kindlasti peaksime tegema koostööd
naabritega (à la ühine veekeskus), aga ummisjalu liitumist
mina ei poolda. Räägitud on
küll sellest, et me saaksime liitumistoetust, aga paljalt raha
eest liituda on nagu kesine
sundabielu, pealegi saab see raha ükskord otsa. Kui vaadata
päriselu, siis pole vaja olla multigeenius, saamaks aru sellest,
et Viljandi linn on oma piiridest
välja kasvanud. Naljaga pooleks
võiks teha ettepaneku nihutada
linna piire igale poole nii umbes
viis kilomeetrit. Olgem ausad,
näiteks Viiratsi on tänasel hetkel Viljandi linnaga rohkem seotud kui vallaga. Tulevikus ma
siiski ei välistaks Viljandi linna
liitumist praeguse Viljandi vallaga, aga tervet maakonda hõlmavat omavalitsust ma ei toeta.
Minu arvates mahuks kenasti
Viljandimaale ära kolm omavalitsust: üks põhja, üks keskele ja
üks lõunasse.
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HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Eesti vajab terviklikku riigireformi. See haldusreform on väike
osa, taas piiride joonistamine,
sedakorda üsna jõhkral moel,
kasutades präänikut ja vibutades samas ka piitsa. Me ei peaks
küll jooksma. Märksõnaks olgu
lai koostöö. Seadused võimaldavad ühiste kooli-, lasteaia- ja huvikoolipiirkondade moodustamist, ühisettevõtete loomist ja
muud. Tahet on vaja.
Viljandi linn on tõmbekeskus
kogu maakonnale, laiemaltki.
Ainus küünlaid vääriv mõistlik
reformikava oleks Viiratsi ja
Jämejala aleviku, ehk ka VanaVõidu ja Ramsi liitmine Viljandi
linnaga. Sellest aga rääkida ei
taheta: tänane tulubaas on seotud maksumaksjate rahaga ning
linnas ja maal ühe lauaga löödult. Jabur on jutt «suure omavalitsuse tegemisest Võrtsjärvest
Soomaani ning selle nimetamisest linnaks». Vabandatagu, aga
asju tulebki nimetada nende õigete nimedega. Ei poolda ka
maakonda ühe valla tegemist,
eriti praeguste seaduste, ülesannete, võimaluste ja rahastuse
juures. Elusaks ei muutu surnult
sündinud vasikas! Jõupingutusi
väärib Suur-Viljandimaa. Iidne
ja ajalooga Viljandi peab jääma
hansalinnaks, arenema iseseisva omavalitsusena, maakonnalinnana.
Koos teiste omavalitsuste ja liitudega peame nõudma sisulist
haldusreformi. Mis paneks paika omavalitsuste ülesanded, tagaks rahastuse, teeks demokraatia jaoks vajalikud seadused, kas
või osavaldade kohta. Reformierakonna, IRL-i ja sotside koalitsioonid on end lahti sidunud
Eesti õigussüsteemist: täitmata
on riigikohtu määrus. Me toetame sellist reformi. Täna seda
veel ei paista.

Sinilillekampaania algas raekojas

2016. aasta esimeses kvartalis
sündinud viljandlased
Adeele Volmer
Alissa Kustavus
Anett Kaljula
Carl Liiva
Frank Hansmann
Gert Oherd
Getlin Lill
Gregor Einsoo
Heleen Välk
Henri Kustav Kask
Iida Ingela Saviste
Jalmar Jasinski
Janelle Jaanov
Juhan Vares
Karl Kitsnik
Keira-Liis Raudla
Kiara Künnap
Kinara Mir Juganson

Kristin Olivia Trippel
Kristofer Kreisman
Kätlin Sikk
Lena Maria Tõnisalu
Leo Singh Billan
Liisbett Kiis
Mari Karus
Markkus Sepp
Rene Riives
Richard Rahe
Robin Härm
Robin Zuntov
Rome Siimu
Romeo Riives
Sebastian Hansen
Serena Argel
Silver Hõbemäe
Tomy Sepp

7. aprillil oli linnapea Ando Kivibergil au kinnitada tänavu esimesena Viljandimaal rinda sinilillemärk, millega tunnustatakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide
panust meie ühise julgeoleku
heaks. Pildil on
linnapea koos
Naiskodukaitse
Sakala ringkonna esinaise Eda
Kivisillaga.
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Linnavalitsuse
eestvedamisel
käidi IdaVirumaalt
töötajaid
otsimas

Laste- ja noortekirjanduse
kevadised tegemised

Viis Viljandi ettevõtet,
kelle toodangust läheb
suur osa välismaale,
käisid koos linnavalitsusega töömessil Narvas, et leida uusi tublisid töötajaid.
Viljandi Linnavalitsusele,
osaühingule Delux ning aktsiaseltsidele Toom Tekstiil,
Mivar Viva, Viljandi Aken ja
Uks ning Hansa Candle oli
möödunud teisipäeval Narva töömessile minek juba
teine käik Ida-Virumaale viimase kuu aja jooksul. 15.
märtsil osaleti töömessil
Jõhvis. Mõlema messi korraldajaks oli Eesti Töötukassa.
Messidel käinud ettevõtete
esindajate esmased kogemused olid igati positiivsed. Nii
on näiteks aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks saanud praeguseks Ida-Virumaalt kaks
uut töötajat ning Narva messil sõlmiti veel lootustandvaid kontakte. Ettevõtte personalijuht Heliko Sauka ütles pärast messi lõppu, et
nemad kutsusid Viljandisse
ettevõttega tutvuma kolm
inimest. «Kõik nad on mehhatroonikud ning kui nende
poolt on tahe olemas, oleme
valmis nad kohe tööle võtma,» ütles Sauka. Tema sõnul vajaks Viljandi suurim
824 töötajaga ettevõte veel
15 töötajat.
Aktsiaseltsi Hansa Candle
personalispetsialist Säde Otsa kinnitas, et messil loodi
lootustandev kontakt ühe
lukksepaga, keda nende ettevõttes vaja läheks. Samuti
Viljandis tegutsevat küünlatootjat messil esindanud
Marina Kohv ütles, et Narvas paistis silma suur tehnilise haridusega inimeste osakaal.
Aktsiaseltsi Toom Tekstiil
personalijuhi Inga Kree kinnitusel räägiti tõsisemalt
Viljandis töötamisest ühe
mehaanikuga, kes oleks sobiva elamispinna leidmisel
valmis nende ettevõttes tööle asuma. Samuti Toom
Tekstiili esindanud German
Naumenko sõnul olid narvakad teadlikud nii töömessist
kui Viljandi osalemisest
seal, reklaamid olid olnud
üleval kõigis kaubanduskeskustes ning kuulutustest
käis tihti läbi ka Viljandi nimi.
Lisaks töömessidel osalemisele andis Viljandi linn
koostöös ajalehega Põhjarannik välja kaks Viljandit ja
siinseid ettevõtteid tutvustavat erilehte, mis jõudsid
kõigi ida-virumaalaste, aga
ka vene keelt kõnelevate
lääne-virumaalaste postkastidesse.
Viljandi linnapea Ando Kiviberg on varem öelnud, et
selline linna ja ettevõtete
koostöö on mitmes mõttes
erakordne ning mitte ühegi
omavalitsuse tööandjad pole nii konkreetselt ja koordineeritult Ida-Virumaalt
uusi inimesi otsimas käinud.
«Viljandi ettevõtted ja linn
tervikuna soovivad kasvada
ja areneda ning selleks on
meil vaja juurde tublisid inimesi,» rääkis linnapea.
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19. aprillil on laste- ja noortekirjanduse saali oodatud pisipõnnid. Pisipõnni pooltunnis
vaatame raamatuid, jutustame ja mängime.
26. aprillil on raamatukogus
mudilasetund, kuhu ootame
4–6-aastaseid lapsi, kellega tegeleb lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe. Sama päeva õhtupoolikul kell 17.30 kohtuvad samas
väikeste sõprade meisterdamisklubi liikmed.
27. aprillil lõpeb põhikoolide mälumängu «Pähklipureja»
10. hooaeg. Õppeaasta viimases mängus selgub mälumängu parim võistkond.

Alates 17. maist ootame
raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali külaskäigule
Viljandi koolide esimesi klasse. Tutvustame õpilastele raamatukogu tegemisi, uudistame huvitavaid raamatuid ja
õpetame kuidas raamatukogus toimetada. Raamatukokku on külla oodatud ka kõigi
teiste vanuseastmete klassidgrupid. Tutvumiskäigu aja palume eelnevalt kokku leppida, seda saab teha helistades
numbril 433 8666 või kirjutades e-posti aadressil epp.
raudsepp@raamatukogu.viljandi.ee.

Aleksandra Tšoba
luulekogu esitlus

Nädala pärast
algab aia- ja
haljastusjäätmete
tasuta äravedu
Selleks, et ettevõtmisega
saavutada hea tulemus,
on vaja väga täpselt jälgida aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks etteantud
nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni
1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb
arvestada, et koti raskus
ei ületaks 25 kilogrammi.
Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu
piiridest välja äraveole
eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vt kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa maantee ja Uueveski tee ning Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja
kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal
enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval: nii ei jää see
järgmise nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb

Neljapäeval, 5. mail kell 17.15
esitletakse Viljandi linnaraamatukogu 2. saali Ameerika
teabenurgas Aleksandra Tšoba luulekogu «Minu armastusest jätkub meile mõlemale?».
Viljandist pärit noor luuletaja on mitu aastat järjest osalenud Viljandi linnaraamatukogu omaloominguvõistlusel
ning hiljem kuulunud sama
võistluse žüriisse. Ta on olnud
edukas Poetry Slamil nii kohalikul tasandil kui üle-eestilisel
võistlusel. Aleksandra Tšoba

oli 2014. aastal Betti Alveri
kirjandusauhinna nominent.
«Kui ma palun teist võimalust, pole see iialgi esimesega
võrdne...» Teine on küpsem.
Teine on targem. Aleksandra
Tšoba teine luulekogu «Minu
armastusest jätkub meile mõlemale?» on kogum linade vahele pugenud armastusest,
padja alla summutatud karjetest, tekipealsetest hüvastijättudest ning paratamatust eksistentsist. Kõik huvilised on
oodatud. Üritus on tasuta.

Kohtumine Brite Vilgoga
23. aprillil kell 13 on Viljandi
linnaraamatukogus kohtumine trepihallis eksponeeritava

fotonäituse autori Brite Vilgoga. Kohtumine leiab aset
«Tantsunädala 2016» raames.

NÄITUSED

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil

Kondase keskus, Pikk tänav 8
12. maini on avatud Animailma filmistuudio nukkude ja dekoratsioonide näitus.
15. maini saab tutvuda kunstnikest õdede Reet Talimaa ja Kai
Kiudsoo-Värvi kaht ruumi haarava kohaspetsiifilise klaasi- ja
tekstiilikunsti väljapanekuga.

•E 25. aprill ja 2. mai
•T 26. aprill ja 3. mai
•K 27. aprill ja 4. mai
•N 28. aprill ja 5. mai
•R 29. aprill ja 6. mai

Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
28. aprillini saab tutvuda Dmitri Kotjuhi fotonäitusega «Kirjud
hetked».
7. mail avatakse Viljandi kunstikooli õpilaste kevadnäitus «Sünnipäev ja muud loomad».

kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusel, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule ei
sõida. Juhime tähelepanu ka
sellele, et lehti ja oksi ei veeta
ära ühel ja samal ajal. Põhjus on
erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja
muret tunda, miks oksad viidi
ära, aga lehed jäeti sel korral
maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumidelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäät-

meid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Viljandi linnas,
saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle
anda. Viljandi jäätmejaam asub
aadressil Pärnu maantee 36
ning on avatud E–R kella 9–18,
L 9–15, telefon 434 9469.
Aia- ja haljastusjäätmeid võib
oma kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist 2. maini ja
15. septembrist 1. novembrini,
täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
 Täpsem info:
keskkonnaspetsialist
Inga Nõmmik,
telefon 435 4718, e-post
inga.nommik@viljandi.ee.

Sakala keskus, Tallinna tänav 5
5. maini on avatud Kristi Kivestu näitus «Sakala šaržid». Näitusel on eri tehnikates šaržid Viljandimaaga seotud inimestest.
7. mail avatakse algklassijütside joonistusnäitus «Kallile emale».
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
29. aprillini on avatud Eesti nahakunstnike liidu näitus «Piibliköited».
29. aprillini on avatud ka Brite Vilgo fotonäitus «Üksteist», mis
on sari fotosid, mille keskseks osaks on keha, erinevad mustrid
ja vaataja pilgu all võimalikud tekkivad maastikud.
9. maini saab vaadata illustratsioonide näitust «Niru, Vääks ja
sõbrad».
Alates 2. maist on trepihallis Konstantin Türnpu 150. sünniaastapäevale pühendatud näitus.
2. mail avatakse laste- ja noortekirjanduse saalis Viljandi Karlssoni lasteaia kunstinäitus.
Viljandi muuseum, J. Laidoneri plats 10
30. aprillini on avatud näitus «Johann Köler 190», mis on pühendatud Viljandimaa päritolu kuulsa maalikunstniku 190. sünniaastapäevale.
Alates 2. maist on muuseumis eksponeeritud käsitööliste ühenduse Lossi Gild kümnenda tegevusaasta ühisnäitus «Lossi Gild
X».
Viljandi kunstikooli galerii, Posti tänav 11
6. mail avatakse Viljandi kunstikooli täiskasvanute vabaateljee
ja kunstikursuste parimate palade näitus.
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«Väike Pii ja kiigelaud» Ugala black box
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Meie naised» (Vana Baskini Teater) Ugala black
box
Tõnis Niinemetsa start-up comedy «Ämbrisse astumise ajastu» Pärimusmuusika ait
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
«Kõige maitsvamad on...» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Kodutütred Päikesekillu perekeskus
Viljandi muuseumi sõprade seltsi ettekandeõhtu
Viljandi muuseum
Henna õpituba Viljandi avatud noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Martin Aulise trummikool Viljandi avatud noortetuba
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Mee hind» Ugala black box
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna tudengid
Kohvik Fellin
«Cipollino seiklused» Ugala black box
Kinokolmapäev «Päevad, mis ajasid segadusse»
(Eesti, 2016) Sakala keskus
Südamekuu: loeng-vestlus «Inimese areng kangelase teekonnana» Maramaa kliinik
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Karin Aare «Elust internetis» Viljandi avatud noortetuba
Viljandi kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis: Viljandi
JK Tulevik – Sillamäe Kalev Kunstmuruväljak
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Lapsevanema ABC: lapse toitumine Päikesekillu
perekeskus
Kinokolmapäev «Päevad, mis ajasid segadusse»
(Eesti, 2016) Sakala keskus
Improviseeritud vestlussaade «Duubel» Koidu seltsimaja
«Moraal» Ugala black box
«NordTrad»: koolide kontsert Pärimusmuusika ait
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Tenniseväljakud
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Moraal» Ugala black box
«NordTrad»: Maarja Nuut & Trad.Attack! Pärimusmuusika ait
Karaokeloto Pubi Suur Vend
«Krimka!» Ugala black box
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Laulukonkurss «Hoogsas rütmis» Sakala keskus
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis: JK Tulevik – FC Helios Võru Kunstmuruväljak
«Amalia» Ugala black box
Ideeöö 13–18-aastastele noortele Viljandi avatud
noortetuba
«Sinised kilesussid jalas» (Indrek Taalmaa monoetendus) Männimäe külalistemaja
Tantsumaja: «NordTradi eri» Pärimusmuusika ait
Tudengiduo Kohvik Fellin
Esineb Tauri Anni Pubi Suur Vend
Tantsunädal: kohtumine fotonäituse «Üksteist»
autori Brite Vilgoga Viljandi linnaraamatukogu
Eesti MV jalgpallis, III liiga: SK Tääksi – Vastseliina FC Tannem Kunstmuruväljak
Viljandi vaba waldorfkooli eurütmiaetendus
TÜVKA must saal
BMX-võistlus Viljandi avatud noortetuba
«Kaheksajalg» Ugala black box
«NordTrad»: lõppkontsert Pärimusmuusika ait
Ansambel Hellad Velled Pubi Suur Vend
Lapsevanema ABC: Esmaabi, väikelaste trauma
Päikesekillu perekeskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis: Viljandi
JK Tulevik – Põltsamaa Sport Kunstmuruväljak
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis: Viljandi
JK Tulevik – Põltsamaa Sport Kunstmuruväljak
Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik –
Kohtla-Järve JK Järve Kunstmuruväljak
«Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
Kontsert-tantsulavastus «Ikoonid. J. S. Bach» Viljandi Pauluse kirik
Indrek Hargla «Testamenditäitjad» (Kuressaare
Linnateater) Ugala black box
Tantsunädal: Jelena Melts «Suhe» TÜVKA must
saal
Tantsunädal: tants ekraanil – «Ootamatused» Koidu seltsimaja
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Mäng on alanud», esietendus Ugala black box
Tantsunädal: Joanna Kalm – «Débutante» ja Sylvia Köster – «Star» TÜVKA must saal
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Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Pärnakivi jooks Hubert Pärnakivi ausammas
Tantsunädal: Simo Kruusement – «Remain 2.0»
Viljandi gümnaasium
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
«Ema oli õunapuu» Ugala black box
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
«Viljandi Jazzkaareke»: Maria Laura Baccarini,
Régis Huby Kohvik Fellin
Tantsunädal: The Church of Banana – «Feed the
World» TÜVKA must saal
Tantsunädal: tantsuetendus «Siselend Wiesbadeni» Lennukitehas
Tantsunädal: Keity Pook – «Pineval pinnal // pindpinevus» Koidu seltsimaja
Kinokolmapäev: «Boonus track» (Eesti, 2016)
Sakala keskus
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Südamekuu: loeng-vestlus «Beebi füüsiline areng»
Maramaa kliinik
Südamekuu: Hiina võimlemine Maramaa kliinik
Viljandi kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Kinokolmapäev: «Boonus track» (Eesti, 2016)
Sakala keskus
«3 õde» (Rakvere teater) Ugala black box
Tantsunädal: Millimeter Performance Group –
«Bare/touch» TÜVKA must saal
«Viljandi Jazzkaareke»: Erki Pärnoja «Himmelbjerget» Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: Valeria Januškevitš «COUP’ABLE»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Tantsunädal: «Residentuuri showing» Lennukitehas
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Kinnisvara infotund Viljandi Maavalitsus
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Eesti MV jalgpallis, IB liiga: Viljandi JK Tulevik
II – Tartu JK Tammeka Kunstmuruväljak
Tantsunädal: Kätlin Kase «Lucidity» TÜVKA must
saal
«Viljandi Jazzkaareke»: Steinar Raknes (Norra)
Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: flamenkokvartett Castaño Viljandi
muusikakooli orkestrimaja
Tantsunädal: Eline Selgis «Kvadratuur» TÜVKA
must saal
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Laulukonkurss «Hoogsas rütmis» Sakala keskus
Suur üleriigiline võistumängimine 2016 Pärimusmuusika ait
Südamekuu: massaaži töötuba «Eneseabi oskused» Maramaa kliinik
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis: JK Tulevik – FC Ülenurme Kunstmuruväljak
Tantsunädal: raamatuesitlus – Anu Sööt, «Loovtants. Tantsu baaselemendid» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Tantsunädal: Annika Karin Vahter – «Kette»
TÜVKA must saal
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Tudengiduo Kohvik Fellin
Tantsunädal: Sylvia Köster, «Look at All the Silverware» Koidu seltsimaja
Tantsunädal: Kristiina-Maria Heinsalu, «Bad Acting / Acting Bad» TÜVKA must saal
Öötantsupidu Viljandi lauluväljak
Esineb Rene Väikene Pubi Suur Vend
Tantsunädal: tantsuõhtu Lennukitehas
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Südamekuu: «Holistilise teraapia olemus ja ravi»
Maramaa kliinik
87. suurjooks ümber Viljandi järve: lastejooksud
Viljandi linnastaadion
«Mäng on alanud» Ugala black box
«Viljandi Jazzkaareke»: Kadri Voorand Quartet
Pärimusmuusika ait
Retrodisko: DJ Mel Pubi Suur Vend
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«Life is a Cabaret» (Eesti tantsuagentuuri revüüteater Starlight Cabaret) Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Roxette’i päevikud» (Rootsi,
2016) Sakala keskus
«Krimka!» Ugala black box
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Roxette’i päevikud» (Rootsi,
2016) Sakala keskus
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio»: flamenkolauljate võistulaulmine Pärimusmuusika ait
«Linna mõtestajad – unistuste linnaväljak» Oja
kool
Aleksandra Tšoba luulekogu «Minu armastusest
jätkub meile mõlemale?» esitlus Viljandi linnaraamatukogu
«Mäng on alanud!» Ugala black box
Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis: B-kl
noormeeste turniir Viljandi spordikeskus
Viljandi kunstikooli juubel: õpilastööde näituse
«Sünnipäev ja muud loomad» avamine Viljandi
linnagalerii
Viljandi kunstikooli juubel: aktus ja kringlisöömine Viljandi kunstikool
Mari Soone ja Anton Kogani koorijuhtimise lõpueksam Viljandi Jaani kirik
Viljandi kunstikooli juubel: «Loomade karneval»
ja tantsupidu Viljandi kunstikool
Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik –
FC Levadia Viljandi linnastaadion
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Ugala black box
Helsingi Ülikooli Sümfooniaorkester Viljandi Pauluse kirik
Tudengiduo Kohvik Fellin
Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis: B-kl
noormeeste turniir Viljandi spordikeskus
OTT-i taluturg Uku keskus
16. Mulgi rattamaraton Viljandi lauluväljak
Emadepäeva töötoad Sakala keskus
Algklassijütside joonistusnäituse «Kallile emale»
avamine Sakala keskus
Emadepäeva kontsert Sakala keskus
«Kaheksajalg» Ugala black box
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (teater Ugala)
Viljandi Grand Hotel
Perehommik Annikaga: Piret Anier Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: kvartett Mothman (Norra) Kohvik Fellin
«Meeste kodu» Ugala black box
«Moraal» Ugala black box
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
Viljandimaa koolieelikute liikumispäev Viljandi
linnastaadion
Kinokolmapäev: «Polaarpoiss» (Eesti, 2016) Sakala keskus
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Lapsevanema ABC: väikelaste kaisukool Päikesekillu perekeskus
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Kinokolmapäev: «Polaarpoiss» (Eesti, 2016) Sakala keskus
«Baskin ehk nalja põhivormid» (Tartu Uus Teater) Ugala black box
Päevane kontsertkohtumine: üllatuskülaline! Pärimusmuusika ait
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Tenniseväljakud
«Amalia» Ugala black box
Ajaratta klubi õhtu ansambliga Laine Sakala keskus
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Vestlusõhtu: «Loodus ja muusika» (Erki Kaikkonen ja Triinu Taul) Pärimusmuusika ait
Tudengiduo Kohvik Fellin
Eesti U16 noormeeste finaalturniir korvpallis Viljandi spordikeskus
«Mäng on alanud» Ugala black box
«Henrik Normanni uskumatud seiklused New Yorgis» (Komöödiateater) Sakala keskus
Eesti U16 noormeeste finaalturniir korvpallis Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
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87. suurjooks ümber Viljandi järve Viljandi linnastaadion
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: Ingrid Hagel Quartet (Eesti-Taani)
Kohvik Fellin
«Moraal» Ugala black box
«Krimka!» Ugala black box
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu

Pauluse kirik, Kiriku tänav 5
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja N 13–17,
P 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

