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Sel sügisel valitakse Viljandi raekotta uus linnavolikogu koosseis, kes nimetab ametisse ka uue linnavalitsuse.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised Viljandi linnas
15. oktoobril toimuvad
kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised. Viljandi
linnas valitakse
Linnavolikogusse 27 liiget.

Nendel valimistel on uus kindlasti see, et valida saavad ka
kõik noored, kes on valimispäeval vähemalt 16-aastased. Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes on
eelhääletamise päevaks saanud
16-aastaseks.
Seega hääletada saavad kõik
vähemalt 16-aastased Eestis
alaliselt elavad inimesed. Millises valimisjaoskonnas inimene
valida saab, sõltub tema elukohaandmetest, mis on kirjas Ees-

ti rahvastikuregistris. Iga inimene saab ka vaadata, millisesse
jaoskonnakomisjoni ta minema
peab (juhul kui ta soovib hääletada kohapeal). Seda saab teha
veebiaadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Sisestades
otsingusse oma aadressi, on näha valimisjaoskonna number,
asukoht ja ka foto hoonest, kus
jaoskond asub. Juhul kui inimene satub kogemata valesse valimisjaoskonda, saab ka jaoskonnakomisjoni töötaja vaadata,
kuhu inimene tegelikult minema peab.
Viljandi linnas on kohaliku
omavalitsuse valimisteks moodustatud viis valimisjaoskonda.
Palume hoolega jälgida oma

valijakaarti õige jaoskonna leidmiseks, sest valimisjaoskondade
numbrid ja valimispiirkondade
piirid on võrreldes varasemate
valimistega muutunud.
Uuendusena on seekord jaoskonnakomisjon nr 1 Centrumi
ärihoones. Eesmärk on olla valimishuvilistele lähemal ning
lihtsustada valimaminekut. Valija võib soovi korral sisseoste
tehes täita ühtlasi ka oma kodanikukohust.
Valimisjaoskond number 1
asub Centrumis (Tallinna tänav
24).
Valimisjaoskond number 2
asub Viljandi Jakobsoni Kooli
hoones (Riia maantee 91).
Valimisjaoskond number 3

asub Viljandi Paalalinna Kooli
hoones (Paala tee 46).
Valimisjaoskond number 4
asub Sakala Keskuses (Tallinna
tänav 5).
Valimisjaoskond number 5
asub Viljandi Kesklinna Kooli
hoones (Uueveski tee 1).
5. oktoobrist kuni 11. oktoobrini toimub elektrooniline hääletamine. Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9
ja kestab ööpäevaringselt kuni
hääletamise lõpuni 11. oktoobril kell 18.
5. oktoobrist kuni 11. oktoobrini toimub eelhääletamine
maakonna valimiskomisjoni
määratud valimisjaoskonnas nr
4, mis asub Sakala Keskuses

Tänasest saab esitada kaasava eelarve ideid
Nagu kolmel varasemal aastal,
annab Viljandi kaasav eelarve
ka tänavu linlastele võimaluse
öelda otse, kuidas võiks tuleval
aastal kasutada kõigi linlaste
hüvanguks 30 000 eurot.
Tänaseks on Viljandil seljataga kolm kaasava eelarve projekti, mille raames on korda tehtud
Uueveski trepp ja Paala järve
rand ning ettevalmistusi tehakse Uueveski oru jalgtee korrastamiseks.
Täna kell 17 toimub Viljandi
raekojas kaasava eelarve info-

tund, kus selgitatakse, kuidas
ideid esitada, kuidas toimub valimine ning tutvustatakse kaasava eelarve põhimõtteid.
Ideede esitamine toimub 18.
septembrist kuni 16. oktoobri
tööpäeva lõpuni volis.ee keskkonnas digitaalselt või paberkandjal Viljandi raekojas.
Ideede sõelumine toimub enne lõpphääletust kahes komisjonis. Esimesena analüüsivad
ideid ehituse ja planeerimise
spetsialistid, kes hindavad iga
idee vastavust kaasava eelarve

tingimustele, sealhulgas maksumust ja sobivust linnaruumi.
Teine komisjon moodustatakse
Viljandi Linnavolikogus esindatud erakondade ja teiste huvigruppide esindajatest, samuti
kutsutakse komisjoni arutluse
all olevate ideede esitajad. Komisjon valib välja kuni kümme
ideed, mis lähevad lõpphääletusele.
Hääletus toimub 15.–30. novembrini digitaalselt volis.ee
keskkonnas või isikut tõendava dokumendi alusel Viljandi

raekojas, Laidoneri plats 5 majas ja linnaraamatukogus. Igal
vähemalt 16-aastasel Viljandi
linna kodanikul on võimalik
hääletada kuni kolme erineva
idee poolt. Hääletuse õnnestumiseks peab vähemalt üks idee
koguma 200 häält. Võitjaks
kuulutatakse enim hääli saanud idee.
Loe lähemalt Viljandi kaasava
eelarve ja ideedele seatud tingimuste kohta aadressidel viljandi.ee/kaasav ja volis.ee.

(Tallinna tänav 5), kõigile Eesti rahvastikuregistrisse kantud
kodanikele. Hääletamine toimub kella 12–20.
9. oktoobrist kuni 11. oktoobrini toimub eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskondades.
Eeltoodud ajal toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (väljaspool Viljandit registreeritud
elanikud), sealhulgas valija asukohas ja kinnipidamiskohas.
Hääletamine toimub kella 12–
20, kinnipidamiskohas ja valija
asukohas hääletamine korraldatakse ajavahemikus 9–20.
Sakala keskuses asuvas valimisjaoskonnas saavad hääleta-

Viljandi
arvudes

da ka valijad, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on kohaliku omavalitsuse täpsusega Viljandi linn.
Valimispäev on 15. oktoober.
Valimisjaoskonnad on avatud
kella 9–20. Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine, milleks võetakse taotlusi vastu kuni kella 14 samal päeval. Taotluse võib esitada linnavalitsusele, samuti jaoskonnakomisjonile.
Rohkem infot: Ene Rink, linnasekretär/Viljandi linna valimiskomisjoni esimees, 435 4720,
511 4478 ja valimised@viljandi.ee.

• Registreeritud elanikke: 17 908
• Sünnid juuni-august: 35
• Registreeritud töötuid: 333
• Töötusprotsent: 4,2%*
• Vabad töökohad: 148*
• Keskmine palk: 1091*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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daval Viljandi linna koduleheküljel ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri
plats 5, 5A ja Linnu tänav 2.
Lisainfo sotsiaalameti telefonidel 435 4761, 5368 2821
või e-posti aadressil gaide.
mikkor@viljandi.ee.

2017. aasta teises kvartalis
sündinud viljandlased
Aaron Tõllasson
Andres Sinimaa
Andro Paltser
Anni Lahesalu
Avely Allik
Bert Maaten
Denny Käba
Drevon Saukas
Elisabeth Leim
Isabel Orgusaar
Johanna Animägi
Karl Kink
Kert Kalmus
Kreete Lumiste
Kren Allik
Kristian Ivanson
Lenna Paap
Lenna Roosna
Letizia Reinsalu

Lovisa Paju
Martin Laos
Martti Suurmägi
Maru Kaigas
Meryem Öztürk
Oliver Pajumägi
Ragnar Goršanov
Raian Karu
Raimond Karu
Rait Tulp
Ramon Mändmets
Regon Gurjev
Remi Raid
Rico Põlluäär
Sandra Salus
Silvia Viktoria Tigasing
Tobias Eiche
Triinu Tamm
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab oktoobrikuu
jooksul sel aastal toimetulekutoetust taotlenud ja saanud
peredelt soovi korral avaldusi
üldharidus- ja kutsekoolides
õppivate laste koolitoetuse
saamiseks.
Avalduse blanketid on saa-
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Sotsiaalamet ootab
koolitoetuse taotlusi
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sialistile Liisi Preedinile telefonil 435 4756 või e-posti aadressil liisi.preedin@viljandi.
ee.
Konkursi «Värvid linna» žürii hindab ka sel aastal parimaid värvitud ja korrastatud
hooneid ning piirdeaedu. Ootame viljandlaste ettepanekuid korrastatud kinnistute
tunnustamiseks 25. septembriks linnakunstnik Malle
Londonile telefonil 435 4744
või e-posti aadressil malle.
london@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsus soovib
konkursi «Lilled linna» raames
tunnustada linnakodanikke,
kes on linna kaunimaks muutnud, kaunistades püsi- või
hooajalilledega elamute, asutuste ja ettevõtete territooriume ning hoonete fassaade.
Kutsume linnakodanikke üles
teatama ja esitama kandidaate 25. septembriks, kes teie
meelest vääriksid tunnustust.
Palume oma ettepanekud
edastada konkursi eestvedajale haljastuse ja heakorraspet-
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Tunnustame lilleja värviilu loojad
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kumendid: vormikohane avaldus; kõikide pereliikmete kolme eelneva kalendrikuu (1.
juuni – 31. august) eluasemekulude arved ja pangakontoväljavõtted; kõrgkooli tõend,
kus kajastub õppevorm ja kinnitus õppimise kohta ning
kooli kinnitatud viimase semestri hinnetelehe koopia.
Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Taotluste blanketid on Viljandi linna koduleheküljel
ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a. Lisainfot saab sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja 528
3723 või e-posti aadressil karin.kiis@viljandi.ee.

Milline on teie hinnangul Viljandi arengut kõige enam takistav
probleem? Kuidas seda lahendada?
ig

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 30. septembrini üliõpilaste sotsiaalse toetuse taotlusi. Toetust saavad üliõpilased, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn ja kelle pere kolme eelneva kuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on alla
kahekordse toimetulekupiiri
(esimene pereliige 260 eurot,
iga järgmine täisealine liige
208 eurot ja alaealised pereliikmed 260 eurot) ning arvesse mineval õppeperioodil on
keskmine hinne vähemalt hea.
Taotlust esitav üliõpilane peab
õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli statsionaarses õppes.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised do-

Viljandi linnavolikogu
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Sotsiaalamet
ootab üliõpilaste
sotsiaalse toetuse
taotlusi

Juhan-Mart Salumäe,

Harri Juhani Aaltonen,

Madis Timpson,

Priit Kaup,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Linnavolikogu aseesimees,
Isamaa ja Res Publica Liit

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Ma ei näe, et Viljandil oleks üks
väga selgepiiriline probleem,
mis arengut takistaks. Lihtsustatult võiks ju öelda, et see on kõrgepalgaliste töökohtade puudus, aga siis tasub küsida vastu,
et miks neid siia ei tule? Siis võime omakorda välja tuua mõningad taristuga seotud puudujäägid, millega seoses võime kohe
rääkida riigipoolse toe nappusest jne. Seega probleeme on
igas valdkonnas.
Omaette küsimus on see, kas
me tegeleme nende murekohtadega süsteemselt, see tähendab
läbimõeldult ja selge tegevuskava järgi. Ma arvan, et linna
arendustegevuse üks probleemkohti on olnud otsustusprotsesside kaootilisus. Kui rääkida
veekeskusest, siis siin tuleb ju
selgelt välja, et tegevuste järjekord on olnud ebaloogiline ja
keset protsessi hakatakse otsuseid ümber vaatama, mis omakorda venitab ajaraami.
Kokkuvõtvalt võikski öelda, et
linna areng sõltub suuresti sellest, kas me loome teadaolevate probleemide lahendamiseks
selge lahenduskava. Linn on
palganud juurde mitmed oma
ala eksperdid, kelle toega me
loodetavasti saavutame taseme,
kus oleme võimelised mistahes
katsumuse puhul säilitama kainet mõistust ja tegutsema selge
plaani alusel.

Vastus esimesele küsimusele on
kahjuks väga lihtne: omakasu.
Vastus teisele küsimusele on
ka õnneks lihtne. Linnapea peab
olema selline, kelle suurim huvi on Viljandi.

Mulle ei meeldi mõelda takistustest ja probleemidest. Pigem
on need väljakutsed, millega tuleb tegelda. Pole ju mingi saladus, et ühe linna arengule aitab
tugevasti kaasa eelarves oleva
raha hulk. Ka Viljandi pole selles osas mingi erand. Eelarvesse saab raha eelkõige ikka maksudest ehk siis mida rohkem
maksumaksjaid, seda parem linnale. Küsimus on niisiis selles,
kuidas saada Viljandisse rohkem
maksumaksjaid. Minu veendumus on selline, et linna ülesanne on luua keskkond, mis võimaldaks ettevõtlikel inimestel
siia luua uusi ja hästi tasustatud
töökohti. See omakorda loob
eeldused selleks, et Viljandisse
võiks tulla tagasi siit äraläinud
inimesed või siis inimesed teistest omavalitsustest. Töökohtadest üksi aga ei pruugi piisata,
kui pole head elukeskkonda,
sest olgem ausad – noored inimesed ei taha tulla elama linna,
kus elukeskkond pole nende
jaoks hea. Ehk siis vastus küsimusele on selline: me peame
looma väga hea elukeskkonna.
Üldiselt arvan, et Viljandil potentsiaali on!

Minu arvates on Viljandi valitsejad senini linna arendanud vastavalt olemasolevatele võimalustele. Üldiselt piirab arengut
nii meil kui mujal elanikkonna
vähenemine. Meie linna arengut
pärsib ka valitsejate nn «hiline
ärkamine» uusarenduste tegemisel. Ümbritsevad vallad on
ammu korraldanud elamute
ehitamise ümber linna. Linnal
on selliseid kohti näidata minimaalselt. Veekeskus on olnud
tähelepanu all aastakümneid,
kuid kadedus ja üksteisele vastutöötamine valitsejate hulgas
pole lasknud asjal sündida. Kaasava eelarvega läksid linnakodanikud rõõmuga kaasa, kuid tänavuste pakkumiste käitlemine
ja tõlgendamine kutsus esile
paljude pahameele. Seega miinus linna arengusse. Linn edeneks kindlasti paremini edasi
kui Viljandi saaks August Maramaa isikuomadustega teotahtelise linnapea.

Üliõpilased
said linnalt
stipendiumi
Viljandi linna jagatavate nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide saajad on (vasakult)
Tartu ülikooli keemia eriala õppekava kolmanda kursuse üliõpilane Mari Kass, Tartu tervishoiukõrgkooli füsioteraapia õppekava teise kursuse üliõpilane
Mall Kalmann, Eesti maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarmeditsiini õppekava kolmanda
kursuse üliõpilane Triin Edula,
Tallinna tehnikaülikooli tööstusja tsiviilehituse õppekava esimese kursuse üliõpilane Erik Teder,
Chichesteri ülikooli muusika eriala esimese kursuse üliõpilane
Johanna Maria Opermann ja
Tartu ülikooli kasvatusteaduste
magistriõppekava üliõpilane
Grete Evert. Pildilt puudub Lõuna-California ülikooli majanduse õppekava teise kursuse üliõpilane Krete Koovit.

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
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Intervjuu ametist lahkuva linnapea
Ando Kivibergiga
JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,

28. septembril kell 11 toimub Viljandi Linnaraamatukogu Linnagaleriis nägemishäirega inimestele mõeldud
teabepäev. Vastuse saavad
küsimused «Kellel on õigus
laenata Eesti Pimedate Raamatukogust heliraamatuid?»
ja «Millised tehnilised va-

avalike suhete spetsialist
ANDO KIVIBERG, NELI AASTAT TAGASI OLITE TE VILJANDI LINNAPEAKANDIDAAT. KUIDAS TE VAATATE SELLELE AJALE JA ISEENDALE TAGASI TÄNA, OLLES OLNUD NELI AASTAT VILJANDI LINNAPEA?

Ma ütleksin kõigile neile inimestele, kes tulevad erasektorist
avalikku sektorisse toimetama ja
kes kujutavad ette, et nüüd on
võimalik kõik hoopis uuele hingamisele pöörata, et tuleb mõista, et kuna tegemist on avaliku
asja ajamisega ja on palju erinevaid osalisi ja huvitatud osapooli, tuleb valdava enamusega jõuda kokkuleppele. Ja see kokkulepetele jõudmine ja kompromisside otsimine võtab paraku
väga palju aega ja energiat. See
on ka põhjus, miks sageli erasektoris on võimalik teha asju palju
kiiremini kui avalikus sektoris –
mitte laiskusest, mitte mugavusest, vaid sellepärast, et kokkuleppele jõudmine võtab avalikus
sektoris paraku palju aega. Aga
kokkulepped on olulised, sest tegemist on avalike asjadega ehk
siis nende asjadega, mis puudutavad meid kõiki.
Mäletan hästi nelja aasta tagust indu ja pealehakkamist,
teotahet ja optimistlikku meelt.
See on linnapea-ametisse astumisel vajalik ning oluline. Kõik
see kulub alati väga ära. Samuti on määravalt oluline, kas inimesel on visioon ja olemas see
eriline õhin. Selles osas ma
pean ütlema, et nelja aasta tagune Ando oli kindlasti mõnedes asjades ehk pisut naiivne,
aga ta oli õhinat täis.
KUIDAS TEIL ON ÕNNESTUNUD
ENDA HINNANGUL SEDA ÕHINAT
JA OMA IDEID NENDE NELJA AASTA JOOKSUL RAKENDADA?

Lugesin just intervjuud, mille
andsin linnapeaks kandideerimise ajal, ja enamusele seal esitatud mõtetele kirjutaksin ka täna alla. Minu vaated ei ole muutunud. Lihtsalt see kogemus,
mis ma linnapeaks olles olen
saanud, see võib-olla õpetaks täna neid samu eesmärke taotlema ja nende poole püüdlema läbimõeldumalt. Me teaksime palju paremini, mida tuleks teha
selleks, et need asjad õnnestuksid – kuidas piisavalt liitlasi,
mõttekaaslasi ja toetajaid leida.
Sest nagu ma ennist ütlesin,
avalike asjade puhul on huvilisi
ja osapooli palju ning sageli
need huvid ja osaliste tahtmised
kipuvad vastanduma. Enamusega üksmeele leidmine on ideede õnnestumise vältimatu eeldus.
MILLISEID ARENGUID TE OMA VALITSEMISPERIOODIST ESILE TÕSTAKSITE?

Kõige märkimisväärsem muutus
ei ole seotud materiaalsete küsimustega. Jah, investeeringuid
on toimunud ja paljud asjad on
saanud korda, aga see ei ole minu hinnangul kõige tähtsam
muutus. Ise hindan ma kõige
enam muutust viljandlaste hoiakutes – aktiivsuse kasvus, valmisolekus oma kogukonna jaoks
panustada. Ma näen, et viljandlaste usk oma kodulinna headesse väljavaadetesse ja Viljandi linna olulisuse kasvatamisse
maailmakaardil on väga palju
suurenenud. Kui varem oli pigem tuntav hoiak, et Viljandi on

«Nägemishäirega inimene
saab lugeda!»
hendid aitavad raamatuid
lugeda, kui inimesel on
nägemishäire?» Kohapeal
saab näha, kuulda ja proovida abivahendeid lugemiseks.
Teabepäeva korraldab Viljandimaa Pimedate Ühing
koostöös Viljandi Linnaraamatukoguga.

«Kultuurikonks esitleb: külla
tuleb Mihkel Raud»
Teisipäeval, 10. oktoobril kell
17.15 on «Kultuurikonksu»
raames Viljandi Linnaraamatukogu Linnagaleriis kohtumine Mihkel Rauaga. Avalikku intervjuud juhib ajakirjanik Margus Haav. Vestluse sujuvamaks kulgemiseks ootame huviliste küsimusi 8. ok-

toobriks e-posti aadressil kultuurikonks@gmail.com.
«Kultuurikonks» on Viljandi
Linnaraamatukogu, Viljandi
gümnaasiumi ja ajaleht Sakala ühine sündmuste sari, mille raames korraldatakse silmaringi avardavaid ettevõtmisi 2012. aastast.

Lauamänguklubi
Foto: Kris Süld
Neli aastat Viljandi meeri ametit pidanud Ando Kivibergi arvates on viljandlased oma kodulinna rohkem uskuma hakanud.

ikka väike koht ja mis me siin
ikka väga punnitame, siis praegu väga suur osa viljandlastest
usub, et nende kodulinn on tõeliselt vägev, eriline ja võimas
koht. Selline heas mõttes kogukonnapatriotism töötab ja annab väga palju energiat selleks,
et uued head ja kasulikud asjad
võiksid linnas juhtuda.
MILLINE ON TEIE HINNANGUL
SELLES MÕTTEVIISI MUUTUSES
OLNUD ROLL LINNAVALITSUSEL
JA TEIL LINNAPEANA?

Hästi oluline on liidriks olemise
puhul inspireerimine ja suuna
näitamine. Inimeste tähelepanu
juhtimine nendele väärtustele ja
nendele olulistele asjadele, mis
teevad sellest linnast ainulaadse
paiga maailmas. Samuti püüdlus
sõbralikuks suhtluseks ja koostööks ükskõik mis valdkonna inimestega – on nad siis ettevõtjad,
kogukonnaaktivistid, loomeinimesed, kolleegid, oponendid või
lihtsalt linnakodanikud, kellel on
mingi oma kandi ühine teema
ajada. Ikka läbi positiivse, rõõmsa ja aktiivse hoiaku – siis hakkavad asjad juhtuma.
Oluline on usu kasvatamine, et
me suudame, kui me koos teeme. Selle usu kasvatamine on
läinud korda. Tunda on, et seda
on oluliselt rohkem kui varem.
KAS TEIL ON MÕNI KONKREETNE
SÜNDMUS VÕI HETK VÄLJA TUUA,
KUS SEDA ENESETEADVUSE KASVU ON MÄRGATA OLNUD?

On terve rida uusi sündmusi ja
algatusi, mis viimase nelja aasta jooksul on tekkinud. Ma arvan, et ka mõned erasektori investeeringud, mis on lõpuks
ometi juhtunud, nagu näiteks
Viljandi kino või endise kultuurikooli hoone renoveerimine hotelliks. Selleks, et meie kohalikel ettevõtjatel usk ja julgus kino rajamiseks tekiks, oli tegelikult vaja see süüdata ja ma arvan, et ka minul on väike panus
selle usu tekitamisel ja kasvatamisel sellisele tasemele, et otsus
investeerida võeti vastu.
Aga on ka kõikvõimalikke
muid näiteid – nii «Viljandi Music Walk» kui ka Viljandi rahvus-

vaheliste hansapäevade ajal toimunud kõikvõimalikud kogukonna omaalgatused.
MILLISED ON OLNUD VIIMASE
NELJA AASTA RASKEIMAD HETKED?

Eks neid keerulisi momente on
õige mitmeid tulnud üle elada.
Kindlasti Paalalinna koolis juhtunu, kus õpetaja hukkus. Aga
neid hetki on teisigi.
Linnapeaks olemine on olnud
väga õpetlik kogemus. Arvan, et
olen isiksusena selle aja jooksul
päris palju arenenud. Inimene
õpib kogu elu.
MILLISE SÕNUMI TE JÄRGMISELE
VILJANDI LINNAPEALE JÄTATE?
MIS ON NEED OLULISED TEEMAD,
MILLEGA JÄRGMINE LINNAVALITSUS PEAKS TEIE HINNANGUL JÄTKAMA?

Mitmed suured projektid on ettevalmistatud ning EL-i toetusrahagi välja võideldud. Paalalinna kool peab saama uueks ja
Kantremaa tööstusala taristu
korda.
Kindlasti tuleb veekeskus viia
ehituseni. Oleme teinud väga
suure eeltöö ja ma näen, et selle
asja ära tegemine on nüüd ka
reaalselt võimalik. Kõige tähtsam
on, et kaks suurt omavalitsust,
Viljandi linn ja Viljandi vald, on
omavahel kokku leppinud, et see
oma inimeste jaoks ära teha. Ma
väga usun sellesse selgade kokku panemisse. See kokkulepe on
tehtud, ettevõte on asutatud, ta
on kapitaliseeritud, äriplaan on
olemas ja küll me nüüd selle
maa küsimuse ka finišisse viime.
See on üks asi, mida järgmine
linnapea peaks eest vedama ja
võiduka lõpuni viima.
Aga kindlasti ka südalinna rekonstrueerimine, mis väga palju Viljandi linna keskuse avaliku ruumi ilmet mõjutab ning
kaasaegsemaks ja inimsõbralikumaks muudab. Riigilt oleme
linnale saanud ka nn parteimaja ning nüüd on võimalik ka Viljandisse lõpuks ometi püstitada
mälestusmärk Vabadussõjas langenutele selle ajaloolises asukohas. See on meie kõigi ühine auvõlg.

Oluline on, kuidas me lähme
edasi turismiarendusega. Ma
olen endiselt veendunud, et Viljandi linnal on oluliselt suurem
turismipotentsiaal, kui me täna
oleme seda suutnud ära kasutada, ja sellest lähtuvalt tuleb teatud samme edasi astuda. Linna
süsteemse turundamisega tuleb
kindlasti jätkata. Meil on ootamas detailplaneering järve äärde spaahotelli rajamiseks – see
tuleb kehtestamiseni viia ja see
hoonestusõiguse konkurss rahvusvaheliselt ja parajalt pika
tähtajaga läbi viia, et leida korralik spaahotelli arendaja.
Kindlasti tuleks jätkata vanalinnas sellega, et meie hotellipidajad nagu Grand Hotell ja Laidoneri plats 8 rajatav hotell
saaksid arenemis- ja laienemisvõimalusi. Grandil on vastav detailplaneering algatatud. Laienemishuvi on mõlemal hotellil
väga tõsine.
Samuti tuleb jätkata ranna-ala
arendamist. Osa spordiväljakuid
said tänavu kenasti korda ning
järge ootavad tenniseplatsid
ning -maja, mis valmivad järgmiseks suveks.
Kindlasti on oluline edasi minna sõudekanali planeerimisega.
Me peame oma kodutöö ära tegema. Olen üsna hiljuti suhelnud sõudeliiduga ja nemad ka
väga ootavad, et linn saaks
keskkonnaametilt vajalikud
kooskõlastused ja load kätte.
Siis saab asuda koostöös riigiga
ehitustöid ette valmistama. Minu arvates on see hästi oluline
asi, mis puudutab spordi- ja
võistluspaiga turismi. See annaks Viljandi linnale ainulaadse
võimaluse ühe või isegi mitme
veega seotud olümpiaalaga rahvusvahelises pildis olla. See võimalus tuleb ära kasutada.
JA LÕPETUSEKS. KUS VILJANDLASED TEID EDASPIDI KOHATA VÕIVAD?

Kindlasti aeg-ajalt Pärimusmuusika Aidas, suviti festivalil. Aga
niisama ka, sest viljandlaseks
ma jään ja ei kao Viljandi jaoks
kuskile ära. Isegi, kui ma siin
püsivalt ei ole, on Viljandi alati
mu südames.

Viljandi Linnaraamatukogus
alustab taas lauamänguklubi hooaeg. Ootame kaasa
lööma lapsi ja noori 20. septembril, 4. ja 11. oktoobril

laste- ja noortekirjanduse
saalis kella 15–16. Juhendaja abil on võimalik mängida
erinevaid lauamänge.

Meisterdamisklubi
Sügishooaeg kutsub huvilisi
meisterdamisklubisse. Loeme raamatut ja meisterdame
kord kuus teisipäeval kell 17

laste- ja noortekirjanduse
saalis. Esimene kohtumine
toimub teisipäeval, 26. septembril.

Lastevanemate kool
Viljandi Linnaraamatukogus
alustab lastevanemate kool
koostöös Viljandimaa Rajaleidja keskusega. Kohtumised toimuvad erinevatel teemadel, mis aitavad lapse
arengut paremini toetada.
Esimene kohtumine toimub teemal «Kuidas aidata
lapsel omandada uusi oskusi?» 3. oktoobril kella 17.30–
18.30 laste- ja noortekirjanduse saalis.

Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog Janika
Kersten tutvustab oskuste
õppe meetodit ja raamatukogu huvijuht Eliise Vainurm
temaatilisi raamatuid.
Vajalik eelregistreerimine
28. septembriks aadressil
eliise.vainurm@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil
433 8673.
Kohtade arv on piiratud!

Pisipõnni pooltund
10. oktoobril kell 11 alustab
Pisipõnni pooltund, mis on
suunatud 2–3-aastastele mudilastele ning nende vanematele. Koos lastega loeme
raamatuid, mängime, laula-

me ja meisterdame. Kohtume Viljandi Linnaraamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis. Mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Laste sotsiaalsete oskuste
mängu- ja töötuba
Viljandi Linnaraamatukogus
alustab oktoobrist laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja
töötuba, mis on suunatud
12–14-aastastele noortele.
Koostöös Viljandimaa Raja-

leidja keskuse psühholoogi
Janika Kersteniga toimub läbi mängu laste sotsiaalsete
oskuste arendamine. Vajalik
on eelregistreerimine, kohtade arv on piiratud.

«Kultuurilaine»
Viktoriinisari «Kultuurilaine»
alustab uut hooaega 15. oktoobrist. Viljandi maakonna
raamatukogude ühisprojektina läbi viidav viktoriinisari
«Kultuurilaine» on mõeldud
kõigile Viljandi maakonna
elanikele ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid
Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti Loodus. Oktoobrist maini esitatakse iga kuu

15. kuupäevaks nimetatud
väljaannete sisu kohta küsimused, mis avaldatakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel, ning tehakse paberkandjal kättesaadavaks maakonna raamatukogudes. Vastused tuleb esitada järgmise
kuu 1. kuupäevaks. Rohkem
infot saab Viljandi Linnaraamatukogu ja maakonnaraamatukogude töötajatelt.
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Kultuuri- ja spordisündmused
SEPTEMBER
E 18

09.00

T 19

18.00
19.00
09.00

K 20

15.00
19.00
19.00
09.30
15.00
15.00
17.00
17.00
19.00

N 21
R 22

19.00
19.00
17.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.30

L 23

20.00
10.00

P 24

10.00
17.00
17.00
10.00
11.00

E 25

T 26

18.00
18.00
19.00
19.00
16.00
17.00
18.00
19.00

K 27

11.00
12.00
19.00

Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
«Emadepäev» Ugala Teater
Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
Lilian Härmi näituse avamine Viljandi Muuseum
«Nähtamatu daam» Ugala Teater
«Primavera Paunveres» Ugala Teater
Meeste elustiilinädala seminar Viljandi Grand Hotel
Lauamänguklubi Viljandi Linnaraamatukogu
Viljandi Huvikooli näituse «Käe ja Hingega»
avamine Viljandi Linnagalerii
Aktiivsete Noorte Klubi Kohvik Fellin
Eesti karikavõistlused jalgpallis Viljandi
Linnastaadion
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Oskar Viljandi Spordikeskus
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
«Tuuni oma keha»: treeningut viib läbi Ardi
Tammoja Viljandi järve rand
«Emadepäev» Ugala Teater
Hooaja avakontsert: Troitsa (Valgevene)
Pärimusmuusika Ait
«Kivilombi kabaree» Seasaare Teater
«Nähtamatu daam» Ugala Teater
Kitarril Harri Heinsoo Kohvik Fellin
Viljandi – Porvoo sõpruskohtumine lauatennises
Viljandi Spordikeskus
Tantsumaja Pärimusmuusika Ait
Sakala GP / ELTL GP lauatennises Viljandi
Spordikeskus
«Viljandi võrr 2017» Riia maantee 95
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala Teater
«Meeste kodu» Ugala Teater
LTK Sakala XXXIV karikasari lauatennises Viljandi
Spordikeskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
Noore kuu soovide õhtu Päikesekillu Perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
«Mitte praegu, kallis!» (Endla teater) Ugala Teater
«Tramm nimega iha» (Endla teater) Ugala Teater
Viljandimaa noorte heitjate võistlused
kergejõustikus Viljandi Linnastaadion
Meisterdamisklubi Viljandi Linnaraamatukogu
Omakultuuriakadeemia: Jorgen Matsi
Pärimusmuusika Ait
«MuusikaSündmus”: Maria Faust / Dag Magnus
Narvesen Džässibaar Jasm
«Kunksmoor ja kapten Trumm» (Viljandi Laste- ja
Noorteteater Reky) Sakala Keskus
Metsaklubi Sakala Keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – SK
Tapa Viljandi Spordikeskus

N 28

19.00
19.00
11.00
19.00
19.00
19.00

R 29

15.00

L 30

19.00
13.00
14.00
17.00
18.00
18.00
19.00

«Maailma ilusaim tüdruk» (ON Teater) Lennukitehas
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala Teater
Vaegnägijate teabepäev «Nägemishäirega inimene
saab lugeda!» Viljandi Linnaraamatukogu
Eesti MV jalgpallis II liiga: JK Tulevik U21 – JK
Tabasalu Kunstmuruväljak
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
Comedy Estonia esitleb: «See on Stand Up»
Pärimusmuusika Ait
Viljandi Gümnaasiumi V sünnipäev Viljandi
Gümnaasium
«Mäng on alanud» Ugala Teater
Premium Liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik –
Tallinna FC Flora Viljandi Linnastaadion
«Nähtamatu daam» Ugala Teater
«Sätendav pimedus» Ugala Teater
«Abielumehe armuseiklused» (International Culture
Center Intercont, vene keeles) Sakala Keskus
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – VHC Viesa
Viljandi Spordikeskus
Lamamiskontsert: Mirjam Tally ja Meelika Hainsoo
Pärimusmuusika Ait

OKTOOBER
P 01

14.00
14.00
15.00

E 02
T 03

K 04

11.00
18.00
10.00
17.30
15.00
19.00
19.00
19.00

N 05
R 06
L 07

P 08
E 09
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19.00
19.00
19.00
10.30
11.00
17.00
17.00
19.00
11.00
18.00
19.00
11.00
13.00
17.15
18.00

Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Klaipeda
Dragunas Viljandi Spordikeskus
Muusikapäeva orelipooltunnid: Tuuliki Jürjo
Viljandi Pauluse kirik
Eakate päeva kontsert: Heino Sõna, Harri Lindmets,
Vanamuudu Pärimusmuusika Ait
Viljandi eakate liikumise päev Viljandi Linnastaadion
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
Ettevõtlusnädala Noorte Inspiratsioonipäev Sakala
Keskus
Lastevanemate kool Viljandi Linnaraamatukogu
Lauamänguklubi Viljandi Linnaraamatukogu
«Muusikasündmus»: Andre Maaker / Ian Ethan
Case Džässibaar Jasm
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
«VolkStuudio: «Bretoonikeelne kantaat Ar Marh
Dall (Pime hobune)»» Pärimusmuusika Ait
«Meeste kodu» Ugala Teater
«Meeste kodu» Ugala Teater
XV pärimusmuusika Lõikuspidu Pärimusmuusika Ait
«Avanemine I osa: Kontakt kehaga» Viljandi
Joogakeskus
XV pärimusmuusika Lõikuspidu Pärimusmuusika Ait
«Krdi loll lind» Esietendus Ugala Teater
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
Kontsert-õhtusöök Liisi Koiksoniga Sakala Keskus
Naiselik puudutuse kunst Viljandi Joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika Ait
«Krdi loll lind» Ugala Teater
Pisipõnni pooltund Viljandi Linnaraamatukogu
Pensionäride klubi +65 Sakala Keskus
Kultuurikonks esitleb: külas on Mihkel Raud
Viljandi Linnaraamatukogu
Omakultuuriakadeemia: Mare Mätas
Pärimusmuusika Ait

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

1. oktoobrini on avatud näitus
«Viljandi motiiv klassikalises
kunstis».
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
20. septembril avatakse Viljandi Huvikooli näitus «Käe ja Hingega».
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
29. septembrini on avatud näitus «Kunst Viljandi kodudest».
Väljas looming 15 harrastuskunstnikult, kes vastasid kohalikus lehes ilmunud üleskutsele
tuua QQ Viljandi kunstifestivali
raames oma kodused teosed galeriiseintele näitusele.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

28. septembrini on avatud posternäitus «Arheoloogilisi avastusi Eestis 2016». Näitus on traditsiooniline, seekord juba seitsmeteistkümnes rändnäitus, mis

liigub saabuva aasta lõpuni
mööda Eesti teadus- ja kultuuriasutusi ning tutvustab laiale
avalikkusele kõige värskemaid
Eestimaal toimunud arheoloogilisi avastusi ja uurimistulemusi kiviajast kuni uusajani välja.
30. septembril avatakse Ardi Kikermani fotonäitus «Hetked, mida märgata».«Hetked, mida märgata» on Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia rahvusliku
ehituse eriala vilistlase, hobifotograaf Ardi Kikermani viimaste
aastate jäädvustusi kokkuvõttev
fotonäitus. Autori kireks on kaameraga nii looduses kui ka linnatänavatel ringi uitamine. Seega võib fotodel näha Põlvamaa
metsas kaua püütud jäälindu,
Tartumaal esinenud loodusnähtusi linnakeskkonnas ja Viljandimaa tähistaevast.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi
helistades ette telefonil
5367 7566.
http://www.thegalerii.com/

PAULUSE KIRIK

MARI VALLIKIVI,

Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.

Kondase keskuse kuraator

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja
N 13–17, P 9–9.45 ja peale
jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12
keskpäevapalvus.
VILJANDI BAPTISTIKIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

K 11

11.00
15.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
20.00

N 12

13.00
18.00
19.00
20.00

R 13

11.00
19.00
19.00
19.00
21.00
23.00

L 14

11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
17.00
17.00
19.00
19.00
21.00

P 15

10.00
10.30
13.00

E 16

11.00
18.00
19.00

«LauamängudeÖÖ» Viljandi Avatud Noortetuba
«Emadepäev» Ugala Teater
Viljandi Kitarrifestival 2017: Merje Kägu Bänd
Pärimusmuusika Ait
«Võlur Oz» Ugala Teater
Lauamänguklubi Viljandi Linnaraamatukogu
Viljandi Kitarrifestival 2017: Noored kitarristid
Pärimusmuusika Ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Kehra Viljandi Spordikeskus
Soovikontsert 2017: kontsert-tantsuõhtu Sakala
Keskus
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala Teater
Ingvar Villido loeng «Mida teha, et suhted oleksid
korras?» Grand Hotel Viljandi
Viljandi Kitarrifestival 2017: Riho Sibul
Pärimusmuusika Ait
Päevane kontsertkohtumine: Ain Agan
Pärimusmuusika Ait
Viljandi Kitarrifestival 2017: Festivali kitarriorkester,
juh Mart Soo Pärimusmuusika Ait
«Nähtamatu daam» Ugala Teater
Viljandi Kitarrifestival 2017: Teemu Viinikainen /
Andre Maaker Pärimusmuusika Ait
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala Teater
«Krdi loll lind» Ugala Teater
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala Teater
Viljandi Kitarrifestival 2017: Mika Kallio feat. Marzi
Nyman Pärimusmuusika Ait
Viljandi Kitarrifestival 2017: Rocco Deluca
Pärimusmuusika Ait
Viljandi Kitarrifestival 2017: Öökontsert / Kristo
Käo / Jorma Puusaag Viljandi Vana Veetorn
Eesti võistkondlikud MV lauatennises Viljandi
Spordikeskus
Viljandi Kitarrifestival 2017: Kitarrimeistrite päev
Pärimusmuusika Ait
Premium Liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – JK
Narva Trans Viljandi Linnastaadion
Viljandi Kitarrifestival 2017: Jaak Sooäär Viljandi
Nukuteater
«Amalia» Ugala Teater
«Mäng on alanud» Ugala Teater
Viljandi Kitarrifestival 2017: Paul Galbraith
Pärimusmuusika Ait
Viljandi Kitarrifestival 2017: Nordic Guitar
Orchestra Pärimusmuusika Ait
Untsakad – 25 aasta juubelikontsert Sakala Keskus
Viljandi Kitarrifestival 2017: Kurt Rosenwinkel Trio
Pärimusmuusika Ait
LTK Sakala XXXIV karikasari lauatennises Viljandi
Spordikeskus
62. Viljandi Linnajooks Vabaduse plats
Eesti MV jalgpallis II liiga: JK Tulevik U21 – FC
Nõmme United Kunstmuruväljak
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala Teater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
Ait
«Moraal» Ugala Teater

Viljandi motiiv
klassikalises kunstis

Kiriku tänav 3

JAANI KIRIK

19.00
19.00
19.00

1879. aastast pärineb (Bilarchiv
Foto Marburgist) meeleolukas
foto tundmatust habeme ja kaabuga maalikunstnikust, kes istub võsastunud Viljandi lossivaremete peavärava ees ja maalib. Kellega on tegemist, on jäänud kahjuks saladuseks. 1911.
aastal Jaan Rieti tehtud ülesvõtete kohta on meil juba rohkem
teada, nimelt pidas graafik Rudolf Lepik Viljandis paarikuulisi kunstikursuseid. Ja nagu näha, mindi lossivaremetesse
maalima. Viljandi, iseäranis lossimäed on läbi mitme sajandi
kunstnikke paelunud. Siia on
loomeinimesed reisinud, vähemaks või pikemaks ajaks paigale jäänud või suisa elukohaks
valinud. Ja muidugi on Viljandi olnud loomeinimestele oluliseks inspiratsiooniallikaks.
Vanim eksponeeritav näide
vanast Viljandist pärineb Christopher Brotze kogust, kus kujutatakse Jaani kiriku ümbrust

Konrad Mägi
«Viljandi maastik».

(dateering 1800) ja lossivaremeid, mis on dokumenteeriva
iseloomuga. Kunstiklassika näituse Viljandi motiivist lõpetab
ajaliselt Raul Rajangu ikooniline teos «Raul Rajangu ja tema
abiliste saabumine Viljandisse»
(repro), mille erandlikkus Eesti kunstiloos on siiani kõnekas.
Nende kahe teose vahele jääb
kakssada aastat erinevas teostuses ja stiilis vaateid kahekümne autori tõlgenduses.
Ajaloomuuseumi ja Eesti
Kunstimuuseumi kogu 19. sajandi näited teenivad kahte

eesmärki. Tartu Ülikooli taasavamine 19. sajandi alguses
aktiveeris kohalikku kunstielu,
populaarsust kogus vaatekunst
ehk veduudižanr, kus tööd olid
sageli teostatud idealistlikus,
pitoresksust rõhutavas võtmes.
Viljandi kui «antiiksete» varemete linn sobis valatult romantismi käsitlusse. Baltisakslase
Stavenhageni vasegravüür (ka
Gehlhaari teos) täitis aga fotograafia rolli, kunstnik oli pigem dokumenteerija, andes
edasi võimalikult detailitäpse
koha- ja olustikukirjelduse.

