Viljandi jaanituli
23. juunil kella 20.00—01.00

Valuoja orus.
20.00 võidutule saabumine ja jaanilõkke süütamine
21.00 ansambel Sunshine Company

Tunnustatakse Viljandi
koolide parimaid
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Jakobsoni kooli esimene aasta

VIRVE KIKAS,
Jakobsoni kooli kroonik

Eelmisel kuul kogunesid
kooli aulasse direktori pidulikule vastuvõtule 154
Jakobsoni kooli õpilast.
Need õpilased on silma paistnud kooli eksisteerimise esimesel aastal ja seega erilised. Kuid
erilised mitte ainult selle poolest, et nad on esimesed, vaid
seepärast, et nad on tublimatest
tublimad õppetöös, spordis ja
loomingus. Direktor tunnustas
õpilasi ja nende õpetajaid tunnuskaartidega ja innustas meelistegevusse veelgi rohkem süvenema.
Mida Jakobsoni kooli esimesest aastast esile tuua? Valikut
teha on raske, sest sündmusi,
üritusi ja muid tegemisi on olnud palju ja väga mitmesugustel aladel. Paljust saab lugeda
kooli kodulehel päevaraamatust, kus on peaaegu 200 lehekülge kooli esimese aasta kroonikat.
Kevadistest suurematest sündmustest tooksime esile kaheksandate klasside õpilaste loovtööde kaitsmise. Sügisel pidi iga
õpilane valima teema kas spordist, loovainetest, kunstist, kirjandusest, tööõpetusest või infotehnoloogiast ning õppeaasta

jooksul uurima valitud teemat
või looma mõne taiese, kirjeldama seda tööd töömapis ja kevadel komisjoni ees tulemust
kaitsma. Kõik 84 tööd olid eri
laadi teemadel ja ka tööde juhendajaid oli väljastpoolt kooli.
Näitena võiks tuua tööd, kus
kirjeldati trükiste valmimist trükikojas Print Best, või töö, kus
sügisel oli õpilasel ainult puupakk, aga kaitsmisel esitas ta
sellel muusikapala — pakust oli
saanud väikekannel. Õpilaste
valitud teemadega saab tutvuda
kooli kodulehel ja sügisel plaanime teha parimatest töödest
konverentsi.
Tegemisi jätkus igasse koolipäeva, aga ka kahte öösse. Aprilli keskel kooli aulas peetud filmiööl vaadati kuut filmi, mille
olid hääletuse teel välja valinud
õpilased. Lisaks filmide vaatamisele tegid õpilased filmiesitlused PowerPointis, kus tõid filmi sisust ja näitlejatest välja
oluliseima. Mai algul aga möllas koolis terve öö võrgupidu,
kus võisteldi arvutimängudes,
sekka vahelduseks seltskondlikud mängud ja võistutantsimine. Öised osalused olid lastevanematega kooskõlastatud.
Lühidalt ka lähiaastate plaanidest. Lisaks pika ajalooga inglise keele süvaõppele arendame

Tööõpetuses loovtöö teinud VIII klassi õpilased

koolis tehnoloogia õppesuunda.
Erinevalt inglise keele õppest
osalevad lõimitud kursuste arvel tehnoloogiasuunas kõik õpilased. Tiigrihüppe programmi ja
linna eelarve ühisrahastuse abil
laieneb järgnevaks õppeaastaks
oluliselt vastav tehniline baas:
saame robotite komplektid algklassidele, suureneb teise ja kolmanda kooliastme jaoks ettenähtud robotite hulk, soetame
CNC-tööpingi ja 3D-printeri.
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Selle kohaselt sisustame sügiseks uue tehnoloogiaklassi. Sügisel alustame osalemist ka neljas üleriigilises projektis, aga
sellest kirjutame juba järgmisel
korral.
Need on mõned tegemised Jakobsoni kooli 724 õpilase ja 55
õpetaja esimesest aastast. Oleme sisseelamisraskused ületanud ja loodame, et koos pingutades saame targemaks ja meil
on mõnus koolis olla.


KATRIN MÄNDMAA
haridus- ja kultuuriameti
peaspetsialist

Viljandi parimate koolilõpetajate tunnustamise traditsioon
on aastatepikkune. Sel aastal
kinnitas Viljandi linnavolikogu
tunnustamise uued põhimõtted. Tunnustatakse gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga
lõpetajaid ning põhikooli kiitusega lõpetajaid. Haridus- ja
teadusministri vastava määruse kohaselt saab gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetada õppur,
kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on väga hea ning
hõbemedaliga lõpetajal võib
olla kuni kahes õppeaines kooliastmehinne vähemalt hea.
Kiitusega põhikooli lõputunnistuse saab õppur, kelle kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne
ja lõpueksami hinne on väga
head. Huvikoolide parimad lõpetajad on valitud huvikoolide
endi kriteeriumide järgi.
Huvikoolide parimateks lõpetajateks tunnistati rahvatantsijad Elvis Keskküla, Krista Koval ja Oliver Metsatsirk
Viljandi huvikoolist, noored
kunstnikud Kelly-Carola Kipp
ja Eneli Kleemann Viljandi
kunstikoolist, tšellomängija
Carmen Karma ja flöödimängija Liisu Siimer Viljandi muusikakoolist ning akadeemiline
sõudja Gitta Kivilaan, käsipallur Robert Lõpp, võrkpallur

Kristel Moor ja vibusportlane
Laura Nurmsalu Viljandi spordikoolist.
Viljandi gümnaasiumis on
kuldmedaliga lõpetamise tingimused täitnud Sille Habakukk, Mall Kalmann, Kelly Kasepuu, Mari Kass, Raili Maiste, Karl Mitt ja Merli Mändul.
Hõbemedali vääriliselt õppisid
Rasmus Erm, Toomas Koitmäe, Mats Mikkor, Jane Milvek ja Karl Henry Thomson.
Kiitusega põhikooli lõputunnistuse väärilised on Aksel Allas, Iris Asuküla, Jörgen Jürine, Erli Mat, Martin Ruut ja
Eva-Liisa Vaarik Viljandi Jakobsoni koolist; Aaro Abolkaln, Katariina Kuum, Laura
Rahnu, Rihard Reimaa, Angelika Tõnissoo ja Laura Vassar
Viljandi kesklinna koolist; Annemai Mutso Viljandi Paalalinna koolist ning Deeno Lippand Viljandi Kaare koolist.
Parimaid lõpetajaid tunnustatakse tänukirja ja raamatuga ning neid kasvatanud vanemaid tunnuskirjaga. Kuld- ja
hõbemedaliga lõpetajate nimed kantakse Viljandi linna
auraamatusse.
Viljandi linnapea Loit Kivistiku ja linnavolikogu esimehe
Tarmo Looduse vastuvõtt linna üldhariduskoolide ja huvikoolide parimatele lõpetajatele ning nende vanematele on
neljapäeval, 20. juunil kell 16
Sakala keskuses.

Viljandi kesklinna kooli esimene aasta põhikoolina

ALLI LUNTER,
Kesklinna kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Viljandi kesklinna kool
alustas 2012. aasta sügisel
666 õpilasega. Uus algus
ja maagiline number kohustas meid esimesest
päevast alates kujundama
uut nägu, hoides samal
ajal Viljandi maagümnaasiumi rüpes sündinud traditsioone.
Meie lippu ehib kooli logo —
kaheksakand. Kaheksakand on
iidne maagiline märk, mis kannab endas õnne ja kaitselmuse
jõudu. See märk seob meid ka
kõige endisega, mis siin koolis
on olnud. On ju meie kool seotud perekondliku traditsiooniga:
siin on üsna palju lapsi, kelle vanemad ja vanavanemad on tarkust taga nõudes tallanud sama
kooli treppidel.
Meie kooli visioon on toetada
loovust ja lapse mitmekülgset
arengut. Oleme tõsiselt alustanud tegevust tervist edendava
koolina. Meil on heameel, et
oleme suutnud säilitada tugevaid traditsioone, millele pani
aluse gümnaasium. Endiselt ilmub meil kooli ajaleht ning
värskelt ilmusid trükist kaks
loovtööde kogumikku. Pika ilmumistraditsiooniga (alates
1972) õpilaste kirjandus- ja
kunstialaste loovtööde almanahh «Kui ma olin väiksekene»
ilmub iga viie aasta tagant vilistlaste kokkutuleku päevaks. Kogumikus on seekord koha leidnud 135 autori omalooming.
Teine miniatuurne väljaanne

«Aforisme ja marginaale» sisaldab aastatest 1999 kuni 2012
neljasaja autori sisukaid mõttearendusi. Õpilased-autorid saavad endale tasuta almanahhi sügisel omaloomingupäeval, vilistlased-autorid aga juba kokkutulekul 29. juunil.
Koolitöös kasutame ka tugimeetmeid, et hakkama saada
osa õpilaste tasakaalutu käitumisega. Algklassides on tööle
rakendatud abiõpetajad ja tugiisikud, vanemas astmes pakume
õpiabi. Et ei peaks hindamisel
kiirustama, jaotasime õppeaasta trimestriteks, sest nii jaguneb
õppekoormus kuude kaupa
võrdselt, õpilased saavad kokkuvõtvad hinded kolm korda aastas ja koolivaheajad on samal
ajal teiste koolidega. Trimestripõhise tööga püüame vähendada veerandilõpu stressi nii õpilastel kui õpetajatel.
Jõudumööda katsetame ka
uuemaid pedagoogilisi võtteid.
Näiteks ei pane me I ja II klassis hindeid, vaid anname sõnalise hinnangu, peame plaani nii
edasi minna ka III klassis. Inglise keele õpetamist alustame II
klassis, teine võõrkeel lisandub
V klassis. Valida saab saksa, vene ja soome keele vahel. Kolmandas kooliastmes on meil
eesti keeles, matemaatikas,
keemias ja füüsikas loodud tasemegrupid, et õppetöö oleks
igaühele jõukohane ja tulemuslik.
Viljandi kesklinna kooli õpilased on häid tulemusi saavutanud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ning
võistlustel. Head saavutused on

Uueveski õppehoone

meie õpilastel matemaatikas,
füüsikas, keemias, kunstiõpetuses, käsitöös, emakeeles ja võõrkeeltes.
Meie kool on piisavalt arvutiseeritud, kõigis klassides ja
ametiruumides on arvutiühendus ning tunde saab läbi viia ka
arvutiklassides. Tehnoloogiaõpetuse tarvis oleme saanud
uusi tööriistu ja masinaid. Tütarlaste käsitöö ja kodunduse
õpetamiseks on loodud paremad tingimused. Jätkuvad traditsioonilised ainenädalad eesti keeles, võõrkeeles, matemaa-
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tikas ja loodusõpetuses, mis aitavad selgitada ainehuvilisi õpilasi.
Huvitegevuses oleme tööle rakendanud mitmesuguseid ringe.
Meil on kaheksa rahvatantsurühma, kes on osalenud kõigil
tantsupidudel, ning kooli mudilas-, poiste- ja lastekooril on
pikk laulupidude kogemus.
Uudsed tegevused on veebiprogrammeerimine, jalgrattakoolitus ja robootika.
Meie nooremate klasside õpilased on silmapaistvad sportlased. Näiteks vabariiklikul «Tähe-

lepanu, start!» finaalvõistlusel
saavutas meie kool I koha. Ka
rahvastepallis oleme alati olnud
esimeste hulgas. Vanemas astmes on häid tulemusi saavutatud teatesuusatamises, võrkpallis, murdmaajooksus, jalgpallis,
krossijooksus ja korvpallis.
Jõudumööda arendame õppetegevust ka väljaspool kooli ja
kaugemalgi. Võtame osa Comeniuse programmi õpirändest, sel
aastal viibis meie õpilaste rühm
kolm kuud Sitsiilias. Korraldame
vabariiklikku inglise keele ja ajaloo integreeritud võistlust «Kee-

leaeg». Maakonna kodu-uurimiskonverentsil esinesid meie õpilased sisukate uurimistöödega.
Hea koostöö on tekkinud raamatukogutöötajate algatusel ja
toel kooli- ja linnaraamatukoguga. Linnaraamatukogu täringumängult «Aja lood» toodi ära nii
esimene kui teine koht. Nimetamist väärib ka I klassi õpilane,
kes linnaraamatukogu etlemiskonkursil võitis esimese koha ja
sai vabariiklikul võistlusel eripreemia. Ameerika teabepunktis
korraldatud ingliskeelse teksti lugemiselt tõi VIII klass esikoha.
Kõrgelt hinnatav on VI klassi
õpioskuste maakondlikul võistlusel saavutatud esimene koht.
Nüüd võime julgelt öelda, et
oleme muutused üle elanud. IX
klassist on saanud õpilaste nõukam osa, olles õpilasesinduses
juhtkohal ja suutes teha koostööd teiste põhikoolidega.
Heaks näiteks selle kohta on
ühise moesõu korraldamine. Ka
õpetajate kollektiiv on kohanenud kaadrimuutustega ning võime teha läinud aastast kokkuvõtteid. Tegutsevate huviringidega on haaratud kaks kolmandikku õpilastest. Töötame neljas
hoones. Algklasside maja (I—IV
klassid) on hubane ja lapsesõbralik, V—IX klassid õpivad iseseisvust soodustavas ja avaras
Uueveski tänava hoones, kus
õpilased liiguvad eri aineruumide vahel.
Viljandi kesklinna kooli sisenedes võib alati kohata rõõmsameelseid energilisi noori ja
me tegutseme koos selle nimel,
et koolirõõmu jätkuks ikka kõigile.
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Paalalinna kooli esimene 2012. aast
aasta põhikoolina

JANIKA KIVISTIK,

Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Paalalinna kooli
õppealajuhataja

Tere, suvi!
LOIT
KIVISTIK,
linnapea

V

äljas paistab suvine päike,
Viljandi ja Paala järve
ääres naudivad linlased suverõõme, sulistavad, ujuvad ja
jahutavad end vees ning tunnevad rõõmu pisiasjadest. Sellistel juhtudel, istudes raekoja
taga roosiaias on alati hea tõdeda, et Viljandi suvi on üks
Eesti kaunimaid.

S

uvise päikese võtsime vastu kogukondlike üritustega. Arkaadia aed sai endale
väärilise päeva, kus laiusid
raamaturiiulid, pidutseti ja
tantsiti ning tunti uhkust oma
kogukonna üle. Samasugustel
põhimõtetel leidsid juba järgmistel päevadel aset Paalalinna palavad päevad, kuhu kahjuks jättis tulemata ürituse
peategelane, päike. Rõõm oli
näha, et ka Viljandi-suuruses
linnas leiavad inimesed ühised väärtused, mille põhjal panevad alguse ühistele tegemistele. Siiralt loodan ja usun, et

järgmiselgi aastal kohtume Arkaadia päeval ja Paalalinna
palavatel päevadel.
Ainult mõned päevad hiljem
peeti Viljandi linna tänavatel,
järve ääres ja võib öelda, et
kogu linnaruumis esimest korda Viljandi hansaöid. Tänavad
täitusid kaupmeeste ja külalistega ning tühja ruumi tänaval
oli raske leida. Viljandi ordulinnuses sai kaasa elada elava
ajaloo laagri tegemistele ning
näha linnuse vallutamist. Neid
poisse ja tüdrukuid, mehi ja
naisi, kes ordulinnuse all hansaööde vältel võitlust pidasid,
oli palju ning au ja kiitus neile kõigile. Suured tänud hansaööde korraldajatele ja külastajatele!

J

uuni lehenumbriga on selleaastane linnaleht jõudnud poole peale ning läheb
kaheks kuuks puhkama. Nüüd
tuleb suunata pilk tulevikku
ning minna suvise Viljandiga
ühes rütmis ikka edasi. Kalender on täis üritusi, tulevad Viljandi folk, «Rock Ramp» ning
palju muudki. Kordan veel
kord — Viljandis on hea elada, puhata ja olla igal aastaajal, kuid suvi annab sellele
omapärase päikeselise võlu.

Hansaööde avamine raekoja pargis.

1. septembril astusid väärikal sammul IX klassi
õpilased koos I klassi
väikeste kooliõdede ja
–vendadega käsikäes
avaaktusele. See oli
meeldejääv sündmus nii
koolitee alustajale kui
põhikooli lõpetajale. Uue
koolilipu all oli 470 õpilast ja 42 pedagoogi.
Kooliaasta algas suure põnevusega, sest aasta tagasi kevadel
arengukava kirjutades tahtsime luua täiesti uue kooli, uue
kvaliteedi ja uute väärtustega.
Me tahame, et missioon ja visioon pole vaid kaunislaused,
vaid hoopis suunised tegutsemisel.
Uus on meie koolis infolaud,
kus graafiku alusel tegutsevad
kolmanda kooliastme õpilased.
Meie külalised on siiralt rõõmustanud, et koolimajja on
soe tulla, sest alati tõuseb õpilane lugupidavalt püsti, selgitab välja külalise soovi ning juhatab ta edasi. Infolaua õpilased on turvaliseks abiliseks ka
esimese kooliastme õpilastele,
kui neid on vaja aidata.
Juba mitu aastat puudub
koolist traditsiooniline kõrvulukustava helinaga koolikell,
mis lõikas ainetunnis lause
pooleks ja segas keskendumist
õppetöösse. Klassides ja koridorides on nüüd seinakellad,
keegi ei hiline. Tore tagasiside
tuli ühelt lapsevanemalt, kelle
ütluse järgi sai tema laps tänu
sellele palju kiiremini seieritega kella tundmise selgeks.
Uudsed olid sel aastal kahe
abiõpetaja tööpäevad, kes vajaduse korral viibivad koos aineõpetajaga klassiruumis või
väljaspool klassiruumi, aitavad
õpilasel hajuvat tähelepanu
koondada või kadumaläinud
reajuppi lugemikust leida. Kui
vaja, viivad nad läbi ka üks
ühele õpet.
Õpetajate sõnul pole kunagi
olnud nii rahulikku detsembrikuud enne jõuluvaheajale siirdumist. Ei järeltöid, ei järelevastamisi, ainult tavaline kooli- ja õppetöö, traditsioonilised

Paalalinna kooli koolivorm

advendihommikud ja jõuluetendused. Trimestripõhine
hindamissüsteem õigustab end
nii õpetajate kui lapsevanemate silmis, sest hindamine ja laste koolitööde koormus on hajutatud pikemale perioodile.
Koolirõõmu ja õpiõhinat tagab ka ausam ja objektiivsem
hindamine: sõnalised hinnangud kuni kolmanda klassini.
Püüame juurutada kujundavat
hindamist, mis tähendab, et
laps ja lapsevanem on kaasatud hindamisprotsessi. Sõnaliste hinnangutega jätkame
neljandast kuuenda klassini
oskusaineid kokku võttes ja
õppeprotsessist tagasisidet andes.
Tänapäevases maailmas peame oluliseks oma kooli laste
võõrkeele oskust. Ainsana Viljandis ja Viljandi maakonnas
oleme suurendanud noorte tulevast konkurentsivõimet tööturul, pakkudes alates teisest
klassist esimeseks võõrkeeleks
nii inglise kui saksa keelt. Eristume teistest koolidest hiina
keele ja kultuuri õpetuse alustamisega. Hiina keele tunnid ja
õpetaja Xuhong Wu on laste
hulgas väga populaarsed. Hiina keele ja kultuuri õpinguid
saab jätkata Viljandi gümnaasiumis. Meie õpilastel on võimalik valida ka vene ja soome
keele õpetust.
Väga õpetlik on riikliku õppekavaga VIII klassi õpilastele et-
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te nähtud loovtöö: meil valmisid mulgi mustris kampsunid,
maalid, uurimustööd ning saalihoki turniir. Uudne oli ka mai
alguses toimunud projektinädal: õppekava toetavad ekskursioonid, teadusbussi etendused, matemaatiline orienteerumine Viljandis ja palju
muud. Oma missiooni «Õpime,
uurime, analüüsime, kogeme,
avastame ja loome üheskoos»
järgi koolipere tegutsebki.
Oma kooli tunnet süvendavad rõõmsates värvides koolipere koolivormid.
VII—IX klassi õpilased saavad suurepäraselt hakkama
sellega, mis varem oli gümnasistide ülesanneteks. Meil tegutseb aktiivselt õpilasesindus
ja toimetatakse koolilehte. Uus
koduleht näitab ka meie infoteleri pilti.
Ette vaadates näib järgmiste
aastate, tuleviku Paalalinna
kool uudne ja õpilassõbralik.
Sügisel ootame taas õpetajate
hulka noori kolleege. Analüüsides möödunud õppeaastat,
teame, et kindlasti jätkame
paljude võõrkeelte õpetamist,
projektinädalate korraldamist,
uudsete õppetöövormide rakendamist ning osalemist erinevate projektide töös. Oleme
uhked, et reformituultes oleme
leidnud oma näo ja oma tee,
mida mööda astuda ning Viljandi lastele parimat haridust
pakkuda.
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Andekas Ader saab
mälestustahvli
18. juunil kell 15 avatakse Viljandis Savi tänav 3 maja seinal Karl Adrale pühendatud
mälestustahvel. Legendaarne
sõnakunstimeister, teatripedagoog, lavastaja ja näitleja elas
selles majas aastatel 1949—
1967.
Tema Viljandis toimetamise
aeg oli mõnevõrra pikem.
Teatriringkondades Kaarupina
tuntud mees tuli Viljandisse ja
Ugala teatrisse 1944. aastal.
Paarikümne aasta jooksul tegutses ta teatris peamiselt näitejuhina, oli lühikest aega peanäitejuht ning aeg-ajalt astus
üles näitlejana. Kaarupi ja Satsi aegsest Ugalast räägitakse
kui Baltimaade parimast provintsiteatrist. Kui kultuurharidustöö kool Viljandisse toodi,
hakkas Karl Ader seal lavakõnet õpetama.
1963. aastal sai Ader 60-aastaseks ja otsustas teatrist pen-

Viljandi linnavolikogu
moodustatud majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjon avalikustab korruptsioonivastasest seadusest ja Viljandi
linnavolikogu kinnitatud
korruptsioonivastase seaduse (Viljandi linnavolikogu 2002. aasta 28. märtsi
määrus nr 107 ja 2010. aasta 24. novembri määrus nr
49) rakendamisest lähtudes linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide väljavõtted.

sionile minna, jätkates tööd
kultuurikoolis lavakõne õpetajana. Alles 1969. aastal algas
Kaarupi elus periood, millega
ta ennast teatriinimeste mällu
ja mälestustesse on talletanud — Karl Adrast sai ligikaudu 20 aastaks Tallinna konservatooriumi lavakunstikateedri
lavakõneõppejõud.
20. märtsil möödus legendaarsel sõnakunstimeistril
sünnist 110 aastat ning 18.
juunil on tema 20. surma-aastapäev. Seetõttu on sel aastal
õige aeg mälestus temast Viljandis jäädvustada. Savi tänav
3 maja oli kohaliku kultuurieliidi pidev kooskäimise koht.
18. juunil on mälestustahvli
avamisele oodatud kõik, kes
Kaarupiga tema Viljandi-perioodil kokku puutusid, ja loomulikult kõik need, kes lihtsalt tema elutööle kummardust tahavad teha.

Kaare kool on juba
seitsmeaastane
KAARE

KOOLI ÕPETAJAD

Kaare kool on loodud
hariduslike erivajadustega õpilastele, kes tunnevad end hästi väikeses
klassikollektiivis. Meie
väikeses koolis leiab iga
laps rakendust oma võimete kohaselt.
Aastate jooksul on Kaare koolil välja kujunenud oma traditsioonid. Koolil on tihe koostöö
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga ning Soome Vabariigi Luovi ametikooliga.
Kultuuriakadeemia tudengid
sooritavad Kaare koolis ühe
oma esimese kursuse praktikatest, mis lõpeb suurejoonelise
ühisüritusega. Igal aastal on
üritusel uus teema.
Sellel õppeaastal osalesime ka
Tartu ülikooli innovatsioonikooli konkursil, mille tulemusena
oleme nüüd Tartu ülikooli inno-

vatsioonisõbrad. See avardab
meie koostööd ja pakub tudengitele veelgi paremaid võimalusi sooritada pedagoogiline
praktika meie koolis.
Luovi ametikooliga seovad
meid sõprussidemed ja vastastikused kohtumised. Sel kevadel väisas sõpruskool meid juba teist korda. Üheskoos matkasime Loodi ürgorus, külastasime Viljandi ühendatud kutsekeskkooli, kus sooritati õppepraktika, ning panustasime Viljandi staadioni heakorrastamisse. Külaskäik lõppes seiklemisega Valmas. Järgmisel õppeaastal oodatakse meid Soome.
Alates sellest aastast teeme
koostööd Kaitseliidu Sakala malevaga. Meie õpilased on osalenud mitmetel Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde üritustel ning
saanud seeläbi uusi teadmisi ja
kogemusi. Meie kooli õppurid
osalevad igal aastal aktiivselt ja

edukalt ka Eesti eriolümpia
ning Eesti vaimsete puuetega
inimeste spordiliidu üritustel.
Tublimatel on õnnestunud osaleda võistlustel Saksamaal, Norras ja Soomes.
Tänavu sooritasid meie kooli
üheksanda klassi õpilased esimest korda eelkutseõppe praktika ehitusviimistluse erialal
Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis. Loodame, et kahe kooli koostöö jätkub järgmiselgi
õppeaastal.
Kaare koolil on head suhted
teiste HEV-koolidega ning üheskoos osaleme spordiüritustel ja
võtame mõõtu õppimises.
Kuuenda kuni kaheksanda klassi õpilased panevad oma teadmisi ja oskusi proovile õpioskuste olümpiaadidel.
Ülekoolilised ühised üritused
ja ettevõtmised on meid liitnud
ühtseks ja sõbralikuks koolipereks.

I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood (ei avalikustata)
3. Ametikoht (põhitöökohas) — linnavolikogu ja -valitsuse liikmetel, välja arvatud linnapeal ja abilinnapeadel, ei ole
vaja põhitöökohta ja ametit
märkida
4. Asutus (tööandja) — Viljandi linnavolikogu või Viljandi linnavalitsus
5. Ametipalga aste ja ametipalk — linnavolikogu ja -valitsuse liikmed saavad hüvitist,
mitte ametipalka, ning andmeid
ei ole vaja märkida, välja arvatud linnapea ja abilinnapead
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnisturaamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve,
asukoha linn/vald
7. Registrisse kantud autod,
vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik,
mark, väljalaskeaasta
8. Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid: emitent, liik, koguväärtus
9. Pangakontod: pank, kontode liik ja nende arv
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlasumma
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise
kuue kuu ametipalga või 3500
eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)
IV Andmed muude tulude
kohta
12. Muud regulaarsed tulud
(tulude suurust ei avaldata)
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
13. Maksustatav tulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta maksu- ja tolliameti tuludeklaratsiooni alusel, ei avaldata)
14. Dividenditulu (täidetakse
füüsilise isiku eelmise aasta
maksu- ja tollideklaratsiooni
alusel, ei avaldata)
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta (ei avaldata)
(Deklaratsiooni koostamise
kuupäev)

LINNAVOLIKOGU
LIIKMED
1. Galina Agešina: 6. Ei ole.
7. Sõiduauto Volkswagen Golf
1993. 8. Gattleya OÜ osa koguväärtuses 2500 eurot. 9. Swedbank, arveldus- ja krediidikonto.
10. Swedbank, õppelaen 1917,35
eurot; kodulaen 18 183,70 eurot.
11. Ei ole. 12. OÜ Akela Kaup tasu, linnavolikogu liikme hüvitis.
(30.04.2013)
2. Itta Arak: 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Swedbank, K3 koguväär-
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ta majanduslike huvide deklaratsioonide väljavõtted
tuses 2828,39 eurot; SEB konservatiivne pensionifond koguväärtuses 104,57 eurot. 9. SEB
Pank, arveldus- ja krediidikonto; Swedbank, arveldus-ja krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu, töövõimetuspension, linnavolikogu liikme hüvitis. (30.04.2013)
3. Rome Arumaa: 6. Korter
Viljandis. 7. Ei ole. 8. Tutor Uno
OÜ osa koguväärtuses 896 eurot; Swedbank, pensionifond K3
osakud koguväärtuses 5852,65
eurot; Viljandi Veepark OÜ
1250 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank, arvelduskonto. 10. Swedbank, eluasemelaen 26 972,09 eurot. 11. Ei
ole. 12. OÜ DAG Reklaam töötasu. (20.04.2013)
4. Kalev Heli: 6. Ei ole. 7. Sõiduautod Saab 2003, Renault Laguna 2002. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank,
arvelduskonto. 10. SEB Pank,
eluasemelaen 17 019 eurot. 11.
Ei ole. 12. Viljandi spordikooli ja
Viljandi ÜKK töötasu, linnavolikogu liikme hüvitis. (30.04.2013)
5. Eero Järvekülg: 6. Korter
Viljandis, korter Tartus, garaaž
Viljandis. 7. Sõiduautod Audi 80
1993, Seat Toledo 2008, Volvo
V70 1999. 8. SEB progressiivne
pensionifond koguväärtuses
11 847,11 eurot. 9. SEB Pank,
arvelduskonto; Eesti Krediidipank, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Jakobsoni kooli
töötasu, soodustingimustel vanaduspension, linnavolikogu
liikme hüvitis. (08.04.2013)
6. Heiki Järveveer: 6. Ei ole. 7.
Ei ole. 8. SEB progressiivne pensionifond, pensioniosak koguväärtuses 4658,78 eurot; SEB dünaamilise fondifondi osakud koguväärtuses 805,01 eurot; SEB
kasvufond koguväärtuses 214,03
eurot; SEB Ethical Europe Fond,
osakud koguväärtuses 83,12 eurot. 9. SEB Pank, kaks arvelduskontot. 10. SEB Pank, õppelaen
2466,75 eurot. 11. Ei ole. 12.
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus töötasu, linnavolikogu liikme
hüvitis. (29.04.2013)
7. Mati Jürisson: 6. Kinnistu
Pärsti vallas (ühisomand). 7.
Sõiduauto Ford Focus 1999
(ühisomand). 8. SEB progressiivse pensionifondi osakud koguväärtuses 6965,03 eurot. 9.
SEB Pank, arveldus- ja krediidikonto; Swedbank, arvelduskonto. 10. SEB Pank, eluasemelaen
93 461,13 eurot. 11. Ei ole. 12.
Viljandi spordikeskuse ja MTÜ
FC Viljandi töötasu, SA Viljandi
Jäähall töövõtulepingu tasu,
Eesti jalgpalliliidu stipendium,
linnavolikogu liikme hüvitis.
(24.04.2013)
8. Tiit Jürmann: 6. Eramu Viljandis (ühisomand), korter Viljandis (ühisomand), garaaž Viljandis (mõtteline osa). 7. Ei ole.
8. Pesuekspert OÜ osak koguväärtuses 5112,93 eurot. 9. SEB
Pank, arvelduskonto; SEB Pank,
kaks tähtajalist hoiust; Swedbank, arvelduskonto; Nordea
Pank, arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. SEB liising 5136,72 eurot.
12. OÜ Pesuekspert, OÜ Puhastusekspert ja Eesti kinnisvara
haldajate ja hooldajate liidu
töötasud, SA Innove töövõtuleping, linnavolikogu fraktsiooni
esimehe tasu. (08.04.2013)
9. Margit Karu: 6. Korter Viljandis. 7. Ei ole. 8. SEB progressiivse pensionifondi osakud koguväärtuses 2480,09 eurot; LHV
pensionifond L koguväärtuses
677,95 eurot; LHV pensionifond
M koguväärtuses 749,05 eurot.
9. SEB Pank, arveldus-, kogumispensioni- ja krediidikonto;
LHV kogumispensionikonto. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Viljandi

lasteaia Krõll töötasu, linnavolikogu komisjoni esimehe tasu.
(22.04.2013)
10. Priit Kaup: 6. Kinnistu
Karksi ja Viiratsi vallas, kinnistu Viljandis, 1/2 kinnistust
Karksi vallas, 1/2 kinnistust Tarvastu vallas, korteriomand Tartu linnas. 7. Veoauto UAZ-452
1972, traktor T-40 AM 1992,
sõiduauto Ford Focus 2007,
kaubik Citroen Berlingo 2007.
8. AS-i Tallink Grupp aktsiad koguväärtuses 524,00 eurot. 9.
SEB Pank, kaks arvelduskontot.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, linnavolikogu komisjoni
esimehe tasu. (29.04.2013)
11. Ando Kiviberg: 6. Korter
Viljandis, kinnistu Viljandis. 7.
Ei ole. 8. AS-i Tallink Grupp
aktsiad koguväärtuses 1383,12
eurot; OÜ Est Trad Music osakud koguväärtuses 2556,46 eurot (ei tegutse); SEB progressiivne pensionifond, koguväärtuses 16 491,65 eurot; Swedbank, pensionikindlustus fondides koguväärtuses 4789,21 eurot. 9. Nordea Pank, kaks arvelduskontot; SEB Pank, kaks arvelduskontot; Swedbank, arvelduskonto. 10. Nordea Pank, eluasemelaen 94 378 eurot. 11.
Nordea Finance autoliising
20 847,92 eurot. 12. MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus töötasu, Eesti Rahvusringhäälingu
töövõtuleping, Eesti rahvusliku
folkloorinõukogu töövõtuleping, Eesti autorite ühingu litsentsitasu, AS-i Ühinenud Ajalehed litsentsitasu, linnavolikogu komisjoni esimehe tasu.
(30.04.2013)
12. Peeter Kuusk: 6. Eramumaa Viljandis. 7. Ei ole. 8.
Electrumi lihtaktsia 32 595 eurot; Swedbank, pensionifondi
V3 osak 6506,97 eurot; T. Rowe
GL EQUITI A USD fondiosak
4375,65 eurot; Olympic Entertaiment Groupi aktsia 3262,51
eurot; Tempelton European
A DIs USA 3698,03 eurot; Tallinna Kaubamaja AS-i aktsia
6891,50 eurot; AS-i Tallink
Grupp Share aktsia 3351,80 eurot; JPM EM EQUITY A ACC
USD 2514,22 eurot; JF CHINA
A ACC USD 1568,56 eurot;
Swedbank, East Euro EQ FD
fondiosak 1001,28 eurot; JPM
Europe AGG Plus BD A INC võlakirjafondi osak 4400,44 eurot;
JF PACIFIC EQUITY A ACC EUR
1732,43 eurot. 9. Swedbank, arveldus- ja väärtpaberikonto;
SEB Pank, arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. AS-i Electrum
töötasu. (10.04.2013)
13. Tarmo Loodus: andmed
avalikustatakse Riigi Teataja lisas. (22.04.2013)
14. Matti Looga: 6. Kinnistu
Viljandis (mõtteline osa). 7. Ei
ole. 8. OÜ Maaja Viljandi osakud koguväärtuses 25 565 eurot. 9. SEB Pank, arvelduskonto. 10 Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, linnavolikogu liikme hüvitis. (25.04.2013)
15. Ülle Lumi: 6. Elamu Viljandis (ühisomand), elamu Viljandis. 7. Toyota Land Cruiser
3,0 D4D Executive 2012. 8. LHV
pensionifond koguväärtuses 20
194 eurot. 9. SEB Pank, arveldus- ja kogumiskonto; Swedbank, arvelduskonto; LHV kogumis- ja pensionikonto. 10. SEB
Pank, kodulaen 29 000 eurot.
11. SEB Pank, sõiduki kasutusliisig 14 500 eurot. 12. SA Viljandi Haigla juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, AS-i Viljandi Hambakliinik töötasu ja
juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, OÜ Viljandi Tervisekeskus töövõtu-, käsundus- vm leping, sotsiaalministeeriumi töötasu, linnavolikogu liikme hüvitis. (30.04.2013)

16. Randel Länts: 6. Korter
Tallinnas, mõtteline osa elamust
Viljandis. 7. Sõiduauto Volvo
XC60 2011, mopeed Piaggio
Vespa 2012. 8. Danske Bank, kogumispension koguväärtuses
3889,66 eurot; Danske Bank
AS-i Eesti filiaal, kogumispension 7703,25 eurot. 9. Danske
Bank AS-i Eesti filiaal, arvelduskonto ja kasvuhoius; Nordea
Pank Finland PLC Eesti filiaal,
arvelduskonto; KBC Bank and
Insurance, arvelduskonto ja kasvuhoius; ING Belgium SA/NV
arvelduskonto. 10. Danske
Bank, 123 888,76 eurot; KBC
Bank and Insurance, 7498,28
eurot. 11. Õppelaenu käendused 1920 eurot ja 5494,41 eurot. 12. Linnavolikogu fraktsiooni esimehe tasu, Euroopa Parlamendi töötasu. (18.04.2013)
17. Mati Lüdimois: 6. Suvila
Suure-Jaani vallas. 7. Volkswagen mahtuniversaal 1997, paadiveok Respo 2000. 8. ERGO
pensionifond 10 060 eurot. 9.
SEB Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto. 10. Swedbank, eluasemelaen 6900 eurot.
11. Swedbank, autoliising 2450
eurot; Viljandi maavalitsus, hüpoteek 2900 eurot. 12. SA Viljandi
Haigla
töötasu.
(30.04.2013)
18. Kristjan Mändmaa: 6.
Kinnistu Halliste vallas, 1/2 kinnistust Viljandis. 7. Ei ole. 8. OÜ
Bummi 1025,64 eurot, OÜ Lepp
ja Nagel osa koguväärtuses
2564,10 eurot. 9. Swedbank,
kaks arvelduskontot ja kogumispensionikonto; SEB Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. OÜ Bummi, OÜ Lepp ja Nagel ning Tartu Ülikooli töötasud,
FIE tulu, autorihüvitised, linnavolikogu liikme hüvitis.
(01.04.2013)
19. Aleksander Müür: 6. Elamu Viljandis, korter Viiratsi vallas. 7. Sõiduautod VAZ-2107
1988 ja GAZ-2410 1988. 8. Ei
ole. 9. Swedbank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Pension, linnavolikogu fraktsiooni
esimehe
tasu.
(01.04.2013)
20. Andres Nuut: 6. Elamu
Viljandis. 7. Mootorpaat Progress 2, 1987. 8. SEB Pank, pensionifond 1092,10 eurot. 9.
Swedbank, kaks arvelduskontot; SEB Pank, arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Swedbank, sõiduauto kasutusliising 266,83 eurot. 12. Tulu ettevõtlusest, linnavolikogu liikme hüvitis.
(28.04.2013)
21. Juhan Nöps: 6. Ei ole. 7.
Sõiduauto Renault Laguna
1998. 8. OÜ Rock Ramp, 2500
eurot; MTÜ Rock Ramp, 50%
osalus. 9. SEB Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, kaks arvelduskontot; Swedbank, arvelduskonto. 10. Nordea Pank, remondilaen 8566 eurot, õppelaen
3395 eurot. 11. Ei ole. 12. OÜ
Rock Ramp tasu, Eesti autorite
ühingu litsentsitasu, rent, üür,
linnavolikogu liikme hüvitis.
(29.04.2013)
22. Jaak Pihlak: 6. Kinnistu
Viljandis, korter Viljandis, korter Tallinnas. 7. Sõiduauto Opel
Vectra 1993. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank,
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Viljandi muuseumi töötasu, linnavolikogu fraktsiooni
esimehe tasu. (29.04.2013)
23. Triinu Priks: 6. Korter Viljandis (ühisomand). 7. Mootorratas Honda VT 750CC
(ühisomand) 2002, mootorratas
Kinroad XT 125-18 Strong Wind
2009 (ühisomand), Jeep Grand
Cherokee 2002 (ühisomand). 8.
Nordea Pank, pensionifond A

koguväärtuses 2732,87 eurot. 9.
Swedbank, arveldus- ja krediidikonto; Nordea Pank, arvelduskonto. 10. Nordea Pank, eluasemelaen 48 571 eurot ja tarbimislaen 3816 eurot. 11. Ei ole.
12. Töötasu põhitöökohal, linnavolikogu liikme hüvitis.
(12.04.2013)
24. Heiki Raudla: 6. Elamu
Viljandis (ühisomand). 7. Sõiduauto KIA Ceed 2010. 8. Ei
ole. 9. Swedbank, kaks arvelduskontot. 10. Swedbank, eluasemelaen 12 698 eurot. 11.
Swedbank, autoliising 5897,90
eurot, õppelaenu käendused
summades 9657,33 ja 4921,21
eurot. 12. Autoritasud, pension,
loengutasud, linnavolikogu liikme hüvitis. (24.04.2013)
25. Peep Raju: 6. Korteriomand Viljandis (50% kaasomand), garaažiboks Viljandis.
7. Sõiduauto Volkswagen Jetta
2009. 8. Ei ole. 9. Swedbank,
kaks arvelduskontot. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli, AS-i
Erahariduskeskus, koolituskeskuse Vilko ja Viljandi ÜKK teadus- ja õppetööst saadavad töötasud, pension. (25.04.2013)
26. Mart Salumäe: 6. Korter
Viljandis. 7. Sõiduauto Mercedes-Benz 180C 1998. 8. Ei ole.
9. Swedbank, arvelduskonto;
Nordea Pank, arvelduskonto;
Toronto Eesti Ühispank, arvelduskonto. 10. Nordea Pank, eluasemelaen 30 622,93 eurot; tarbimislaen 1700 eurot. 11. Swedbank, õppelaenu käendus
2000 eurot, hüpoteek korteriomandile 41 300 eurot. 12.
EELK Toronto Peetri koguduse
töötasu, AS-i Ühinenud Ajalehed honorar. (30.04.2013)
27. Mart Sikut: 6. Korter Tartus, kinnistu Paistu vallas. 7. Ei
ole. 8. OÜ Sikuti Advokaadibüroo osa koguväärtuses 2556 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto. 10. Swedbank, eluasemelaen
34 889 eurot. 11. Ei ole. 12. OÜ
Sikuti Advokaadibüroo töötasu,
linnavolikogu liikme hüvitis.
(26.04.2013)
28. Jaak Sulg: 6. 1/2 mõtteline osa elamumaast Alatskivi
vallas. 7. Mootorpaat Tunderkraft 1996. 8. AS-i Viljandi Metall aktsiad koguväärtuses
124 605 eurot, Viljandi KEK-i
osa koguväärtuses 195 522 eurot, AS-i VMT Grupp aktsiad koguväärtuses 8946 eurot; OÜ K.
H. Centrum osa koguväärtuses
856 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. AS-i VMT Grupp juhatuse
liikme tasu, AS-i Viljandi Veevärk ja Viljandi VTÜ nõukogu
liikme tasud. (27.03.2013)
29. Inna Surovitšenkova: 6.
Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ei
ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei
ole. (12.05.2013)
30. Tonio Tamra: 6. 1/2 eramust Viljandis, talu Viiratsi vallas. 7. Mitsubishi Space Star
2001. 8. Ei ole. 9. SEB Pank,
kaks arvelduskontot, üks krediidikonto. 10. SEB Pank, preemialaenud 15 705 eurot ja 11 476
eurot. 11. Ei ole. 12. Viljandi
muusikakooli ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia töötasud, SA
Ugala Teater nõukogu liikme
hüvitis, linnavolikogu liikme hüvitis. (13.04.2013)
31. Madis Timpson: 6. Elamumaa Tallinnas, kaks elamuja ärimaad Tallinnas. 7. Sõiduauto Honda Accord 2010. 8.
Swedbank, pensionifond K3 koguväärtuses 6678,58 eurot;
Swedbank, pensionifond V3 koguväärtuses 1718,22 eurot. 9.
Swedbank, arveldus-, väärtpaberi- ja kogumispensionikonto;
Nordea Pank, neli arvelduskontot. 10. Nordea Pank, eluaseme-

laen 80 755 eurot. 11. Nordea
Finance Estonia AS-i sõiduauto
kasutusrent 10 174,43 eurot.
12. Justiitsministeeriumi töötasu, linnavolikogu liikme hüvitis.
(01.04.2013)
32. Ruth Vaar: 6. Elamumaa
Viljandis. 7. Ei ole. 8. ERGO
pensionifondi 2P2 osakud koguväärtuses 3020,32 eurot;
Sampo kohustusliku pensionifondi osakud koguväärtuses
21 080,40 eurot. 9. Swedbank,
arveldus-, krediidi- ja kogumispensionikonto. 10. Swedbank,
kodulaen 4336,88 eurot. 11.
Swedbank, elamumaa hüpoteek 24 925,54 eurot. 12. Viljandi spordikooli töötasu, linnavolikogu liikme hüvitis.
(20.04.2013)
33. Malle Vahtra: 6. Korter
Viljandis. 7. Sõiduauto Toyota
Corolla 2007. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank,
arvelduskonto; Sampo kohustuslik pensionifond Pension 25.
10. Ei ole. 11. Hüpoteek 16 000
eurot, Swedbanki autoliising.
12. Töötasu põhitöökohal, pension, AS-i Eesti Väärtpaberikeskus pension, linnavolikogu komisjoni
esimehe
tasu.
(26.04.2013)
34. Karl Õmblus: 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas. 7.
Sõiduautod Mercedes-Benz
C180 1994, Ford Escort 1995,
veoauto ZAZ-GAZ 3307 1991.
8. Arendusteenus OÜ osa koguväärtuses 2556 eurot; SEB Pank,
pensionifond koguväärtuses
5609,27 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Linnavolikogu aseesimehe
tasu, MTÜ Võrtsjärve Ühendus
töötasu. (24.04.2013)

LINNAVALITSUSE
LIIKMED
1. Loit Kivistik: andmed avalikustatakse Riigi Teataja lisas.
(30.04.2013)
2. Ardo Agasild: 3. Linnavalitsuse liige, abilinnapea. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Palgaaste
32, ametipalk 2048 eurot. 6.
Elamumaa Viljandis. 7. Sõiduauto Toyota Avensis 2000. 8. Ei
ole. 9. Swedbank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei
ole. (17.04.2013)
3. Helmut Hallemaa: 3. Linnavalitsuse liige. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Korter
Viljandis (kaasomand), garaaž
Viljandis, 1/3 kinnistust Valga
linnas (kaasomand). 7. Sõiduauto Moskvitš-21040 1985. 8.
Mulgi Reisid AS-i aktsiad koguväärtuses 51,10 eurot, Tallink
Grupp AS-i aktsiad koguväärtuses 318,24 eurot, Ekspress
Grupp AS-i aktsiad koguväärtuses 224 eurot, OÜ Loodus ja
Meie osa koguväärtuses
2505.34 eurot, Arengu ja Stabilisatsiooni SA algkapitali osa koguväärtuses 639,12 eurot, kohustusliku pensionifondi Danske Pension 50 koguväärtuses
4320,67 eurot. 9. SEB Pank,
kaks arvelduskontot, kasutushoius ja väärtpaberikonto;
Swedbank, arvelduskonto; Nordea Bank Finland, arvelduskonto; Danske Bank, arvelduskonto. 10. SEB Pank, õppelaen 2626,43 eurot; SEB Pank,
ettevõtluse arendamise hüpoteeklaen 656,99 eurot; SEB
Pank, krediitlaen 159,77 eurot;
Nordea Pank krediitlaen 300 eurot. 11. Ei ole. 12. TÜ maateaduse ja ökoloogia doktoritooli
doktorandi stipendium, OÜ
Loodus ja Meie töötasu, muud
lepingulised töötasud, Eesti sotsiaalkindlustusameti pension,
linnavalitsuse liikme hüvitis.
(29.04.2013)

4. Kalle Jents: andmed avalikustatakse Riigi Teataja lisas.
(17.04.2013)
5. Villu Maamägi: 3. Linnavalitsuse liige. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Kaks korteriomandit Tallinnas (50% kaasomandis), kaks kinnistut Pärsti
vallas (50% kaasomandis), üks
kinnistu Pärsti vallas, eramu
Viljandis (50% kaasomand). 7.
Sõiduauto Audi A4 2000. 8. Viljandi Metall AS-i aktsiad koguväärtuses 136 618,20 eurot, ASi VMT Grupp 5112 eurot. 9.
Swedbank, arvelduskonto; SEB
Pank, arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. AS-i Viljandi
VMT Grupp töötasu, linnavalitsuse
liikme
hüvitis.
(09.04.2013)
6. Kalvi Märtin: 3. Linnavalitsuse liige. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Kolm korterit
Viljandis (ühisomand), korter
Tartus (ühisomand), garaaž Viljandis,
elamu
Viljandis
(ühisomand). 7. Sõiduautod
Mercedes-Benz CLK 1998, VW
2005, kaater Bayliner 2002,
omavalmistatud haagis. 8. OÜ
Kadri Viljandi osa koguväärtuses 2556 eurot, Recotec OÜ osa
koguväärtuses 21 000 EEK-i. 9.
Swedbank, arveldus- ja krediidikonto; SEB Pank, arveldus- ja
krediidikonto. 10. Swedbank,
eluasemelaen 146 439 eurot.
11. Ei ole. 12. OÜ Kadri Viljandi töötasu, linnavalitsuse liikme
hüvitis. (15.03.2013)
7. Rein Triisa: 3. Linnavalitsuse liige, abilinnapea. 4. Viljandi
linnavalitsus. 5. Aste 32, 2048
eurot. 6. Elamu Viljandis. 7. Sõiduautod Chrysler Neon 2002
(ühisomand), Mitsubishi Golt
2007 (ühisomand). 8. SEB
Pank, tasakaalustatud pensionifond koguväärtuses 9847,66 eurot, aktiivne pensionifond koguväärtuses 7491,95 eurot, kasvufondi A-osak koguväärtuses
11 918,64 eurot; SEB Choice
Engineering Masters fond koguväärtuses 3687,01 eurot, SEB
North America Ch 2794,34 eurot, SEB Medical Fund koguväärtuses 2368,95 eurot, SEB
Strategy Opportunity fondifond
koguväärtuses 2631,93 eurot. 9.
SEB Pank, arveldus- ja väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. SEB
Pank, laenukate hüpoteegile
15 977,91 eurot. 12. Sotsiaalkindlustusamet, AS Viljandi
Veevärk. (27.04.2013)
8. Tauno Tuula: 3. Linnavalitsuse liige. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Viljandis ja Paistu vallas, metsatulundusmaa Paistu vallas. 7. Ei
ole. 8. Hotell Centrum OÜ osakud koguväärtuses 20 000 eurot, Eureka OÜ osakud koguväärtuses 40 000 eurot. 9. SEB
Pank, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Anttila AS-i töötasu, Eesti Post AS-i nõukogu
liikme tasu, Viljandi Veevärk
AS-i nõukogu liikme tasu, linnavalitsuse liikme hüvitis.
(23.04.2013)
9. Gunnar Veermäe: 3. Linnavalitsuse liige. 4. Viljandi linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Eramu Viljandis. 7. Sõiduauto Audi A3
2002. 8. OÜ Nano Turvasüsteemid osak koguväärtuses 3712
eurot. 9. SEB Pank, arveldus- ja
krediidikonto; Swedbank, arveldus- ja väärtpaberikonto; Nordea Pank, krediidikonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Nano Turvasüsteemid töötasu, linnavalitsuse liikme hüvitis. (30.04.2013)
10. Helle Aunap: 6. Korter
Viljandis. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Swedbank, arveldus- ja krediidikonto. 10. Swedbank, eluasemelaen 12 208 eurot. 11. Ei ole.
12. Ei ole. (24.04.2013)
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Kultuuri- ja spordisündmused
Sport

Viljandi linnaraamatukogu

Igal pühapäeval (v.a 23. juunil) on rannas kell 12 aeroobikatund
ja petangiturniir.
XVIII järvejooksude ja kepikõnni sarja etapid 18. juulil ja 15. augustil. Start on avatud kella 17—19 rannas tennisemaja juures.
Pühapäevased rattamatkad jätkuvad 18. augustist igal pühapäeval. Kontrollpunkt on avatud kella 11—14.
23. juulini on teisipäeviti kell 17.45 «Credit24 rahvaliiga suvevolle» Viljandi järve rannas.
28. augustini on igal kolmapäeval rannatennise etapp.
Neljapäeviti kell 18.30 discgolf´i mäng Viljandi Rotary Discgolfi
pargis Männimäel Huntaugu mäel.

Suvised lahtiolekuajad T—R kella 10—18, L 9—16, P suletud,
E 9—16 on avatud ainult perioodikasaal (I korrus). Iga kuu viimane reede on raamatukogu suletud (sisetööpäev).

Spordivõistlused
E 17.06 16.00
T 18.06 19.30
K 19.06 16.00
K 19.06 18.00
R 21.06 13.00
R 21.06 18.00
22.—24.06
L 29.06 10.00
T 02.07 16.00
K 03.07 11.00
L 06.07
P 07.07
K 10.07
R 12.07

11.30
12.00
18.00
09.00

R 12.07 17.00
L 13.07 09.00
L 13.07 17.00
L 13.07 16.00
P 14.07 09.00
P 14.07 14.00
P 14.07 17.00
E 15.07 17.00
E 15.07 17.00
K 24.07 18.00
R 26.07 11.00
R 26.07 18.00
P 28.07 19.30
K 31.07 18.00
P 04.08 16.00
P 16.08 19.00
K 21.08 18.00
R 30.08 16.00
L 31.08 10.00

Jooksjate võistluse II etapp Linnastaadion
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik — Vändra Vaprus Linnastaadion
Hüppajate võistluse III etapp Linnastaadion
VAK Staieri seeriajooksu I etapp Linnastaadion
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Viljandi JK Tulevik — FC Helios Kunstmuruväljak
Jalgpallivõistlus Viljandimaa—Pärnumaa Linnastaadion
Noorte GP tenniseturniir, P-12 ,T-12 Tenniseväljakud
Viljandi triatlon Viljandi järve rand
Valter Kalami mälestusvõistlused Linnastaadion
LX Motors rannajalgpalliturniir Viljandi järve
rand
Sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järv
Jüri Lossmanni mälestusjooks Vabaduse plats
VAK Staieri seeriajooks Linnastaadion
Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises
Viljandi järve rand
Viljandimaa MV tennises, üksikmäng Tenniseväljakud
Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises
Viljandi järve rand
Viljandimaa MV tennises, üksikmäng Tenniseväljakud
Eesti jalgpalli rahvaliiga: FC Õieke — Saare vald
Kunstmuruväljak
Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises
Viljandi järve rand
Viljandimaa 88. meistrivõistlused kergejõustikus Linnastaadion
Viljandimaa MV tennises, üksikmäng Tenniseväljakud
Viljandimaa 88. meistrivõistlused kergejõustikus Linnastaadion
Viljandimaa MV tennises, üksikmäng Tenniseväljakud
VAK Staieri seeriajooks Linnastaadion
«Folgi paadimees» ehk sõudmine rahvapaatidel
Viljandi järv
Eesti jalgpalli rahvaliiga: FC Õieke — FC Viiratsi Kunstmuruväljak
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste I liiga,
Viljandi JK Tulevik — FC Levadia II Linnastaadion
VAK Staieri seeriajooks Linnastaadion
Eesti jalgpalli rahvaliiga: FC Õieke — FC Elva
linnamehed Kunstmuruväljak
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste I liiga,
Viljandi JK Tulevik — Rakvere JK Tarvas Linnastaadion
VAK Staieri seeriajooks Linnastaadion
Balti karikavõistluste etapp tuletõrjespordis Linnastaadion
Eesti invaspordi liidu kergejõustikuvõistlused
Linnastaadion

Kultuurisündmused
N 20.06 18.00
L 22.06 10.00
P 23.06 20.00
R 28.06 19.00
L 06.07 10.00
K 17.07 20.00
L 20.07
P 03.08
E 12.08
L 17.08
L 31.08

10.00
10.00
16.00
10.00
10.00

Seasaare näitemängu selts esitab «Mees minevikuga» Kondase keskuse aed
Vanakraamiturg Raekoja plats
Viljandi linna jaanituli Teine Kirsimägi
Fellini toiduklubi: Miku Vegan Kohvik Kohvik
Fellin
Vanakraamiturg Raekoja plats
Kontsert «Vihmade taga»: Jassi Zahharov, Margus Kappel, Jaanus Nõgisto ja Maria Listra Pauluse kirik
Vanakraamiturg Raekoja plats
Vanakraamiturg Raekoja plats
«Noortepäev 2013» Sakala keskus
Vanakraamiturg Raekoja plats
Vanakraamiturg Raekoja plats

29. juunini Viljandimaa naisliidu liikmete ja raamatukogutöötajate toodud käsitööesemetest valminud näitus «Esiemade pärandit» Üldlugemissaalis
25. juulini Harry Gustavsoni pereteatri nukunäitus Lasteosakonnas
Viljandi 730. aastapäevale pühendatud näitus «Viljandi lugudes
ja lauludes» Kojulaenutusosakonnas
Alates 19. juunist on igal kolmapäeval võistlusmäng «Suvi raamatukogus». Tegemist on läbi suve käiva lastele mõeldud mänguga,
kus tuleb iseseisvalt lahendada mitmesuguseid ülesandeid ning
iga ülesande lahendamiseks on aega terve nädal. Uue nuputamisküsimuse saab igal kolmapäeval lasteosakonnast. Kokku saab suve jooksul lahendada 10 harjutust ning sügisel tehakse kokkuvõtted ning autasustatakse parimaid. Alguse kellaaega sündmusel ei
ole, iga ülesanne on kättesaadav terve nädala ning ka vastuseid
oodatakse kogu nädal. Nuputama on oodatud kogu pere.

Viljandi Jaani kogudus
Kirik on avatud kuni 15. septembrini E—L kella 11—18, P kella
9—18.

Noore tantsu festival ja rahvusvaheline suvekool
8.—21. juulini
Õpetajad Alexis Steeves, Heather Harpham, Cassie Tunick, Mari
Mägi, Tove Sahlin, Fornier Ortiz, Andrea Keiz, Andrew Morrish, Jan
Ritsema, Marco Bonissimo, Rosalind Chrisp, Takashi Tsumura.
Etendused on õhtuti kell 20
Pühapäeval, 14. juulil Danny Tunicki, Heather Harphami ja Cassie Tunicki «Second nature».
Esmaspäeval, 15. juulil Jan Ritsema «The conversation».
Teisipäeval, 16. juulil Rosalin Crispi, Andrew Morrishi ja Hansueli Tischhauseri «No-one will tell us».
Kolmapäeval, 17. juulil Shake it Collaborationsi «Roses & beans».
Reedel, 19. juulil Katrin Essensoni, Kadri Noormetsa, Jaak Sapase ja Margo Tederi «Essentials».
Laupäeval, 20. juulil kell 20 ja 22 Christina Ciupke, Nik Haffneri
ja Mart Kangro «Wait and see».
Lisainfo www.notafe.ee/

XXVIII Viljandi vanamuusika festival 9.—14. juulini
Täpsem info http://kultuuri.net/muusika/vanamuusika

XXI Viljandi pärimusmuusika festival
25.—28. juulini — «Püha müristus»
Täpsem info www.folk.ee

«Rock Ramp» 1.—3. augustini
Viljandi lossimägedes, Kaevumäel ja Teisel Kirsimäel ning ööklubides vanas lennukitehases Tehas ja klubis Rubiin. Kokku esineb
kolmel päeval üle 30 Eesti parima rokikollektiivi, nende hulgas
Winny Puhh, No-Big-Silence, Shanon, Ott Lepland, Maxtraktor,
Nion, DND, Epoche, Köömes, Pedigree, Redneck Rampage, Wyrm
Sub Terra, Thrashless ja The Angus.

Viljandi muuseum, Johan Laidoneri plats 10
Avatud iga päev kella 11—18.
11. augustini näitus «Lapse põli», mille sünni taga on Viljandis
elav noor pere, Kiti ja Peedu Põld, kellele kuulub palju lasterõivaid ja -esemeid aastatest 1970—1985. Näitus valmis perekond
Põllu erakogu põhjal ning on hea näide sellest, kuidas muuseumi
näitused võivad sündida kohalike elanike abiga.
Näitusega seoses kogusid õpilased sama perioodi lapsepõlvemälestusi, mille paremikku näitusel lugeda saab.

Kondase keskus, Pikk t 8
Avatud iga päev kella 11—18.
14. juulini Kai Kiudsoo-Värvi klaasinäitus «Taevased ja maised asjad II».
Stuudio Emma Leppermann (Merle Suurkask, Liisa Kallam, Mae
Kivilo) näitus «Ööviiul». Näitusel on eksponeeritud selge joonega
hõlmikkampsunid, vestid ja kotid. Materjalid on naturaalsed: lina, vill ja siid. Kududes, vanutades, viltides, värvides ja trükkides
on otsitud suveöise metsa emotsioone.

Teater Ugala
26.—30. juunini kell 19 «Mee hind» Saueaugu teatritalus.
L 03.08, P 04.08, N 08.08, R 09.08, L 10.08, P 11.08, N 15.08, R
16.08, L 17.08, P 18.08 kell 19 Anton Hansen Tammsaare «Vanad
ja noored» Vargamäe rehetares.
R 09.08, L 10.08, P 11.08, K 14.08, N 15.08, R 16.08 kell 21 suvelavastus «Viimne võttepäev» Viljandi Kaevumäel.
N 22.08, R 23.08, L 24.08, K 28.08, N 29.08, R 30.08 kell 14 ja
18 lastelavastus «Tuul pajuokstes» Tallinna botaanikaaias.

Viljandi kalmistupühad:
29. juunil kell 11 Toome tänava surnuaial
29. juunil kell 13 Pärnu tänava surnuaial
30. juunil kell 12 Vanal kalmistul
30. juunil kell 14 Metsakalmistul

Täiskasvanuna
koolipinki
tasemeharidust
taga nõudma

VILJANDI TÄISKASVANUTE
GÜMNAASIUMI ÕPETAJAD

Paljud täiskasvanud inimesed,
kes on õpingud kunagi pooleli
jätnud, pelgavad kooli tagasi tulla, sest arvavad, et õpingutesse
on jäänud ajaliselt liiga suur vahe — eelkõige kardetakse reaalaineid ja võõrkeeli. Meie kooli
kogemused aga näitavad, et mida vanem õpilane, seda paremad
on tulemused õppetöös. Täiskasvanute õpimotivatsioon erineb
laste ja noorte omast mitmeti:
nad kasutavad õppides varem
omandatud teadmisi ja oskusi,
vastutavad ise oma õpingute eest
ning kooli tullakse vabatahtlikult,
sisemise motivatsiooni sunnil.
Ühesõnaga — õpitakse endale.
Julgustame kõiki, kes on õpingud kunagi katkestanud, tulema
sügisel Viljandi täiskasvanute
gümnaasiumi. Põhikooli osas,
kus õppepäevi on nädalas kolm,
võtame vastu VIII ja IX klassi.
Kui õpilasel on pooleli jäänud VI
või VII klass või ta on õppinud
lihtsustatud õppekava järgi,
hakkab ta ikkagi õppima VIII
klassis. Ei maksa karta, et ei saa
hakkama — meie õpetajad on
head spetsialistid ning õppijatel
endil elukogemus, mis muudab
õpetamise lihtsaks.
Põhikooli lõpetamiseks tuleb
sooritada kolm eksamit: kohustuslikud eesti keel ja matemaatika ning üks eksam vabal valikul. Meie kool soovitab ka praktilist lõputööd, näiteks ürituse
korraldamist, interaktiivse õppematerjali, taiese, illustreeritud omaloomingu kogu või kodukohast videofilmi loomist.
Uus õppekava toob kaasa rohkem loovust, annab võimaluse
loobuda B-võõrkeele õppest
ning õppekavas ei ole tööõpetust ega kehalist kasvatust.
Gümnaasiumi osas on nädala
tunnikoormuseks 15 või 24 õppetundi. Kahepäevane õpe ehk
15 õppetundi nädalas sobib neile, kellel on suur töökoormus
või kelle elukoht on kaugel. Selles õppes tehakse suur osa õppetööst iseseisvalt kodus. Neljapäevases õppes (24 õppetundi
nädalas) pakub kool ka valikaineid, nagu esmaabi, disain, tehniline joonestamine, tööõigus ja
suhtlemispsühholoogia. Esmaabikoolitusel saadud tõendit
aktsepteerivad ka autokoolid.
Gümnaasiumis on õpilasel kohustuslik läbida 72 kursust.
Soovi korral võib lõpetada

kooli eksternina. Eksterniõpe on
iseseisev, kõikides ainetes tuleb
sooritada aineeksam, samuti
kolm kohustuslikku riiklikku eksamit ja koolieksam. Eksterniõpe sobib sihikindlale inimesele, kel on suur tahe kool lõpetada ja kes saab enesejuhtimisega
hästi hakkama. Tavaliselt kulub
gümnaasiumi lõpetamiseks eksternatuuris kaks aastat, kuid üks
õpilane on läbinud programmi
isegi aastaga, sealjuures heade
riigieksamitulemustega.
Meie koolis on toetav õpikeskkond ja õpetajad toetavad õpilasi kogu õpingute ajal. Õpetajad arvestavad igati tööl käivate õppijatega ning võimaldavad
järele vastata ja arvestuslikke
töid järele teha just sel ajal, mil
see sobib nii õpilasele kui õpetajale. Ainete e-õppematerjalid
asuvad veebipõhises õppekeskkonnas VIKO. Kui õpilane ei saa
tundi tulla, siis saab ta materjali kodus ikkagi omandada. Õpilase ja õpetaja kokkuleppel saab
õpetaja õpilast juhendada või
arvestust vastu võtta ka Skype`i
teel, mis on eriti mugav neile,
kes on haige lapsega kodus või
viibivad töö tõttu võõrsil. Nägemispuudega õppijatele on abiks
kirjeldustõlk.
Õppenõustaja tegeleb karjäärinõustamisega nii põhikoolis
kui gümnaasiumis. Individuaalselt arutatakse edasiõppimise
võimalusi ja tehakse eneseanalüüse. Meil ei ole arenguvestlusi, vaid iga õpilane hindab enesehindamise kaudu oma arengut. Suurimat tuge pakub klassikollektiiv — koosõppimine vahetundides, konspektide ja õppematerjalide jagamine, üksteisele toeks olemine. Kui töö kõrvalt õppimine muutub koormavaks, siis võimaldatakse õppida
poole koormusega. Õppealajuhatajaga ühisel jõul koostatakse
õppekava: pooled õppeained sel
aastal, teised järgmisel poolaastal. Koormuse jagamine on õigustatud siis, kui juhtub midagi
tervisega või töö tõttu ei saa
täiskoormusega õppida.
Alates 1996. aastast oleme teinud koostööd kutsekoolidega,
pakkudes riigieksamikursusi
neile kutsekoolide õpilastele,
kes soovivad teha riigieksameid.
Õpilased saavad osaleda meie
kooli õppetundides ja riigieksamikursustel. Igal aastal on olnud kursuslasi 20 ringis. Need,
kes võtavad õppimist tõsiselt,
sooritavad eksamidki hästi.

Täiskasvanute gümnaasiumi õpilaste
mõtted koolist ja õppetööst
* Õppimine on mind muutnud
loomulikult targemaks, loodan, et
ka kohusetundlikumaks. Planeerin aega paremini. Enesetundele
ja -hinnangule mõjub hästi, kui
saan hakkama mõne raske tööga
või saan aru millestki, millest algul aru ei saanud. Sellele, kes
kõhkleb, kas tulla kooli või mitte,
ütlen ainult, et kui ei proovi, ei
saagi teada. Võib ennastki üllatada, milleks ollakse võimelised.
* Õppimine täiskasvanute gümnaasiumis on mulle andnud juurde enesekindlust ja tahet. Ei oma
rolli, kui vana sa oled või milline
on sinu sotsiaalne staatus. Tulin
õppima ülemuse soovitusel ja julgustamisel. Tänu temale, et ta
mind julgustas ja minuga õppealajuhataja juurde kaasa tuli, on
sellest möödunud juba kolm aas-

tat ning lõpp paistab. Et pärast
pikki aastaid taas kooli tagasi
tulla, on vaja julgustust ja toetust. Kooli tulles oli suur hirm, et
ei saa hakkama, kuna põhikoolist
oli palju aega möödas. Ja hirm,
et kuidas ma töö ning pere kõrvalt jõuan, hirm ka selle ees, et
äkki on kõik noored ja mina ainuke vana, aga õnneks polegi nii
hull, kui algul paistis. Kui on tahe kool lõpetada, siis saab igasugustest raskustest üle. On olnud
palju ebaõnnestumisi, aga ka
nendest saab üle, eriti kui on tore klassijuhataja, kes lohutab ja
ei lase alla anda. On palju olnud
nuttu, aga järgmisel päeval paistab jälle päike. Olen kutsunud
paljusid õppima ning soovitan ja
sisendan positiivsust kahtlejatele — kui tahta, siis tuleb ka edu.

