Septembri lehes
Suvi on märkamatult möödunud, käes on september ning
Linnaleht naaseb oma kahekuuliselt puhkuselt. Uues
numbris on juttu Viljandi linna sünnipäevast ning sellest,
mida see endaga kaasa toob:
ees ootab nädalavahetuse jagu pidustusi ja festivale! Uut
hooaega alustab ka mitu kultuuriasutust. Mis muudatused
ja sündmused on tulekul ning

kuhu edasi liigutakse, on täpsemalt kirjas järgmistel lehekülgedel.
Natuke pikem kirjeldus on
ka valimistest Viljandis. Iga lugeja leiab sealt vajaliku info
selle kohta, kuidas ja kus ta
saab oma hääle 20. oktoobril
anda. Lisaks võtab linnapea
kokku praeguse valitsuse viimased neli aastat.
Head lugemist!
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Viljandi tähistab juubelit
kahe pidupäevaga
katudengid. Päeva juhivad Ugala näitlejad Tanel Ingi ja Janek
Vadi, kes kehastuvad humoorikateks linna põliselanikeks.

Tänavu möödub Viljandil
730 aastat linnaõiguse
saamisest. Linn tähistab
oma juubelit kahel päeval,
20. ja 21. septembril.
«Mul on hea meel kutsuda viljandlasi ja ka kõiki teisi nädalavahetuseks Viljandisse, sest siis
tähistab linn oma pika ajaloo
väärikat juubelit,» ütles linnapea Loit Kivistik ning lisas, et
sünnipäevapidustuste nädalavahetusel leiab iga muusikasõber
endale meeleoluka kontserdi.
Reedel, 20. septembril kell 19
on kõik oodatud Sakala keskusesse sünnipäevapeole. Külalisi
tantsitavad ja meeleolu hoiavad
üleval puhkpilliorkester Popsid
ja Kolme Linna Bänd. Õhtut juhib Rohke Debelakk.
Tartu ülikooli akadeemiline
puhkpilliorkester Popsid alustas
tegevust 1974. aastal. Orkestri
juht ja hing on dirigent Enno
Tubli ning 50-liikmelisse koosseisu kuuluvad inimesed erinevatelt elualadelt. Popside muusika on rõõmus ja kaasakiskuv.
Nende repertuaar koosneb lõbusast popmuusikast, filmimuusikast ja kerge muusika valdkonda kuuluvatest lugudest.
Kolme Linna Bändi koosseisu
kuuluvad Guido Sooläte (vokaal, kitarr), Eeri Bakhoff (multiinstrumentalist, vokaal) ja
Andres Vago (vokaal, kitarr).
Bändi repertuaar koosneb peamiselt popmuusika hittidest läbi aegade, kuid esitatakse ka
oma loomingut.
«Nagu ühele korralikule sünnipäevapeole kohane, ootab külalisi värvikas meelelahutusprogramm sünnipäevatervituste, Viljandi-teemalise mängu ja etteastetega. Peolt ei puudu ka tort
ja tervitusjook,» lausus Sakala

Sünnipäevapeo kõrval
Viljandi sünnipäeva päeval toimub linnas muudki põnevat.
Spordihuvilised on alates kella
11 oodatud linnastaadionile ja
kunstmuruväljakule kaasa elama jalgpalli- ning kergejõustikuvõistlustele.
Muusikasõpru kostitavad kontsertidega Viljandi kitarrifestival
ja kell 14 kohviku Fellin siseõues Marten Kuninga esinemisega algav «Viljandi Music
Walk».
Linna sünnipäevale paneb
punkti kontsert Viljandi vanas
lennukitehases, kus astuvad lavale Kurjam, Wrupkurei, Galvanic Elephants ja Popidiot ning
DJ-d Hendrik Luuk Matti Peura
ja Rein Fuks.

Laadale kauplema!

keskuse juhataja ja ürituse peakorraldaja Jaanus Kukk.
Laupäeval, 21. septembril on
kõik oodatud kogu pere pidupäevale Viljandi Raekoja parki.
Hilinemise pärast ei pea muretsema, sest varahommikust saati
sõidab linnatänavatel ringi sünnipäevarong, millelt kõlab ka
muusikaline tervitus linlastele.
Kell 10 alustavad Raekoja par-

gis ja Laidoneri platsis tegevust
ka sügislaat ja vanakraamiturg.
Kell 11 saab aga alguse programm Raekoja pargi laval, kus
astuvad üles meeskoor Sakala,
Ugala teater, naisrühm Viljandi,
Viljandi muusikakooli orkester,
Viljandi huvikool, Jakobsoni kooli balletistuudio, Viljandi gümnaasium ning Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusi-

Laupäeval, 21. septembril kell
10 Raekoja pargis algavale sügislaadale on kõik oodatud
kauplema sügisandidega. Laadakaubaks sobivad puu-, juurja aedviljad, hoidised ning kõik
muu, mis on kasvanud oma aiamaal või oma aiasaadustest valmistatud.
Samuti võib kaasa võtta pestud õunu, millest pressitakse külalistele kohapeal värsket mahla. Kauplemise soovist palume
teada anda hiljemalt 18. septembriks.
 Lisainfo ja registreerimine
e-posti aadressil info@
sakalakeskus.ee, telefonil
433 3992, veebilehel
www.sakalakeskus.ee.

VANT kolis lennukitehasesse
14. septembril sai Viljandi avatud noortetuba ehk VANT endale uue kodu —
endise Viljandi lennukitehase.
Möödunud aasta septembris alustas VANT tööd
Viljandi kesklinnas Sakala keskuses. Roosas majas tegutsedes selgus, et uue kultuurikeskuse ruumid ei ole noorte vaba aja sisustamiseks parimad.
Nüüdseks on uue hingamise saanud Viljandi
endine lennukitehas.
«Lennukitehasesse kolimine on nii VANT-i
meeskonnale kui noortele kahtlemata rõõmustav muudatus. Avarad ja renoveeritud ruumid
pakuvad noortele palju rohkem võimalusi,» kiidab muudatuse heaks noorsootöö koordinaator Mart Saar.
Tänu mittetulundusühingu Viljandi Lennukitehas juhi Kait Lukka ja Viljandi linnavõimude
koostööle sai VANT kolida kitsastest oludest avaramasse ja noortele meelepärasemasse keskkonda.
Tehase uksed on noortele avatud esmaspäevast
laupäevani kella 14—21, pühapäeval on see suletud.
Lisainfot saab noorsootöö koordinaatorilt Mart
Saarelt e-postiga mart@sakalakeskus.ee või telefonil 5854 4849.

Linnavalitsuses asus
tööle menetlusspetsialist
Alates 2. septembrist
töötab Viljandi linnavalitsuses menetlusspetsialist
Liisa Riiner, kelle põhiülesanne on väärteomenetluste läbiviimine.
Riineri peamine kohustus seisneb menetluste vormistamises
ning seetõttu tuleb tal tihedat
koostööd teha teiste ametnikega, eelkõige majandusameti
spetsialistidega. Lisaks väärteomenetluste läbiviimisele on Riineril õigus järelevalve kohustuste täitmisest tulenevate sunnivahendite rakendamisele.

Riineri täpsema ametijuhendi leiab linnavalitsuse kodulehel rubriigi alt «Kontaktid».
Liisa Riiner on pärit Viljandi
maakonnast, lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli Tartu
kolledži tööstusökoloogia eriala ning varem on ta töötanud
Rapla keskkonnainspektsioonis.
Riiner töötab raekojas aadressil Linnu tänav 2 kabinetis
6. Tema telefoninumbrid on
435 0772 ja 5300 6587 ning
e-posti aadress liisa.riiner@
viljandi.ee.

Viljandi noorte volikogu
ootab uusi liikmeid
Viljandi linna ajutine komisjon Viljandi noorte
volikogu (VNV) kuulutab välja konkursi
2013/2014. õppeaasta
koosseisu vabaliikmete
valimiseks. VNV põhimääruse järgi tohib
noorte esinduses olla
kuni neli vabaliiget.
VNV koosneb peamiselt Viljandi koolide ning poliitiliste
noorteorganisatsioonide delegaatidest. Nende kõrvale valitakse igal õppeaastal neli
noort, kes ei esinda ühtegi
kooli ega poliitilist organisatsiooni.
Vabaliikmel on kõigi teiste
VNV liikmetega samad õigused. Ta on hääleõiguslik komisjoni liige ning tal on õigus
kandideerida VNV valitavatele ametikohtadele (esimees,
aseesimees, protokollija, juhatuse liige). Nagu teistelgi liikmetel, kestavad tema ametikohustused ühe õppeaasta.
Vabaliikme ülesanne on osaleda regulaarselt VNV töös.
VNV koosolekud on igal kuul
ning nendest osavõtmine on
kõikidele komisjoni liikmetele
kohustuslik. Puudumine on
vabandatav etteteatamise korral. Kõik liikmed, sealhulgas
vabaliikmed, peavad oma tööga kaitsma Viljandi noorte huve ning vajaduse korral esindama linna noori avalikel üritustel. Samuti oodatakse vabaliikmetelt osalemist VNV
toimkondade töös. VNV-s on
neli toimkonda: põhimääruse
ja arengukava toimkond, VNV
rahastuse ja projektikonkursi

toimkond, teabetoimkond
ning sündmuste toimkond.
Kõikidel VNV liikmetel on õigus osaleda mis tahes toimkonna töös.
VNV pakub oma liikmetele
head töökogemust noorte
esinduskogus. Olles linnavolikogu ajutine komisjon, annab see hea ülevaate, kuidas
linna juhitakse. Samuti saab
selle tööga palju uusi tutvusi. Toimkondades osalemine
pakub aga rühmatöö kogemust, mis tuleb kasuks igal
elualal.
Vabaliikmeks saavad kandideerida kõik 14—26-aastased
noored (26 kaasa arvatud),
kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Viljandi. Samuti
võib vabaliige olla mõne Viljandi kooli või poliitilise
noorteorganisatsiooni liige,
kuid komisjonis pole ta kohustatud esindama oma kooli või noorteühenduse seisukohti.
Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus. Kui laekub üle
nelja avalduse, moodustatakse eraldi komisjon, kes valib
kandidaatide hulgast sobivaima. Komisjon moodustatakse
VNV eelmise koosseisu ja
VNV-sse mittekuuluvatest inimestest. Kandideerimisavaldused palume saata 19. septembriks e-posti aadressil viljandinoortevolikogu@gmail.
com. Tulemused tehakse teatavaks 20. septembril.
Rohkem infot on võimalik
saada VNV e-posti teel
viljandinoortevolikogu@
gmail.com.

Kohaliku omavalitsuse
valimispäev on 20. oktoobril.
Lennukitehase ehitus.
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Valimisjaoskondade piirkonnad tänavusteks
kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks
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.

Sügis linnapildis
LOIT
KIVISTIK,
linnapea

A

lles see oli, kui panin juunikuu Linnalehe jaoks kirja oma mõtteid Viljandist.
Nüüd kirjutan juba septembrinumbrisse ning aknast välja
vaadates võib näha ka esimesi kollaseid lehti. Päikselised
ja kuumad suvekuud on märkamatult möödunud ning sügis on käes.
Tänavune september on paljudele viljandlastele, nii suurtele kui väikestele, tulnud teisiti. Paljud väiksed viljandlased astusid oma esimesi samme põhikoolide suunas ning
suuremad seadsid sammud
Eesti esimese riigigümnaasiumi poole. Mul on hea meel, et
uhiuus Viljandi riigigümnaasium võeti positiivselt vastu.
Rõõm oli aktusel noorte silmis
näha õppimistahet. See kool
on viljandlaste vääriline ning
pakub uusi õppetöövõimalusi
kõigile.

M

ul on hea meel ka tõdeda, et Viljandi linna ja
maakonna lauluväljaku ehitus
on kogu suve kulgenud väga
hästi. Nüüd võib juba iga
mööduja aimata, milline see
paari kuu pärast välja näeb:
kus on lauljad, kus tantsijad
ning kuhu jääb publikuala.
Üheskoos lauluväljakuga saab
uue ilme kogu sealne piir-

kond, mida rikastab ka vast
avatud riigigümnaasium.
Iga päevaga muutuvad täpsemaks Minihansa teemapargi edasised plaanid. Linnavolikogu võttis augustis vastu otsuse alustada Valuoja oru detailplaneeringut, meie ametnikud suhtlevad aktiivselt hansalinnade esindajatega ning
teemapargi kavandamise kohta käivad iga päev arutelud ka
raekojas. Praegu jätkame positiivsel lainel ning juba oktoobris oleme veel targemad,
sest siis annavad linnad oma
lõpliku vastuse.

P

alju segadust tekitas aga
suve viimasel kuul raekoja kõrval asuv endine õhtukooli hoone, kuhu pidi tulema
uue kunsti muuseum. Tahan
veel kord öelda, et volikogusse viidud erakorralise eelnõuga ei soovitud kellelegi halba,
kuid paraku on otsus saanud
ka negatiivset tagasisidet. Tegemist on väärika hoonega
ning linn ei saa lasta sellel laguneda ja muutuda veel varisemisohtlikumaks. Käesolevas
lehes on sellest juhtumist ka
pikem lugu, kus on kõik lahti
seletatud.
Linnajuhi ja viljandlasena
tunnen rõõmu meie sügisest:
alustas uhiuus riigigümnaasium, päevakeskuse ja Minihansa teemapargi projektid liiguvad positiivses suunas ning
peagi valmib lauluväljak. Olenemata sellest, mida toovad
endaga kaasa oktoobris toimuvad valimised, on mul Viljandi üle hea meel.

Vastavalt Viljandi linnavalitsuse 2013. aasta 12. augusti määrusele nr 12,
«Valimisjaoskondade
moodustamine», moodustatakse kohaliku omavalitsuse valimisteks linnas viis valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond number 1
asub Viljandi kesklinna koolis
(Uueveski tee 1). Seal saavad
hääletada kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha
aadress Viljandis on Aasa tänav,
Aia tänav, Allika põik, Allika tänav, Carl Robert Jakobsoni tänava paaritud numbrid alates 31
kuni lõpuni ja paarisnumbrid
alates 18 kuni lõpuni, Eha tänav, Ilmarise tänava paarisnumbrid 12—30-a, Juhan Kunderi tänav, Järve tänav, Kaevu
tänav, Kalda põik, Kalda puiestee, Karja tänav, Kirsi põik, Kirsi tänav, Koidu tänava paarisnumbrid, Lydia Koidula tänav,
Kooli tänav, Kooliaia tänav, Kopli tänav, Kreegi tänav, Kõrgemäe
tänav, Lembitu puiestee paaritud numbrid 1—11 ja paarisnumbrid 2—10-a, Liiva tänava
paaritud numbrid 3—15-b, Luha tänav, Lühike tänav, Maasika
tänav, Meeme tänav, Mihkel
Veske puiestee, Mureli tänav,
Mustla maantee, Mäe tänav,
Männi tänav, Oja tee, Paisu tänav, Pihlaka tänav, Pirni tänav,
Ploomi tänav, Põllu tänav, Posti
tänava paaritud numbrid 23—
39 ja paarisnumbrid 24—44-a,
Põltsamaa tee, Roo tänav, Sõstra tänav, Tartu tänava paaritud
numbrid alates 17 kuni lõpuni
ja paarisnumbrid alates 36 kuni
lõpuni, Uueveski tee paarisnumbrid ja paaritud numbrid
1—17, Uue tänava paaritud
numbrid ja paarisnumbrid alates 10 kuni lõpuni, Vabarna tänav, Väike tänav, Õie tänav ning
Õuna tänav.
Valimisjaoskond number 2
asub Viljandi spordihoones
(Vaksali tänav 4). Seal saavad
hääletada kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha
aadress Viljandis on Anton Irve

tänava paarisnumbrid, Arkaadia
aed, Carl Robert Jakobsoni tänava paarisnumbrid 8—16, Hariduse tänav, Johan Laidoneri
plats, Juhan Liivi tänav, Kaalu
tänav, Kalevi tänav, Kauba tänav, Kevade tänav, Kiriku tänav,
Koidu tänava paaritud numbrid
5—9, Kraavi tänav, Kõpu tänav,
Köstri tänav, Külvi tänava paaritud numbrid, Künni põik, Künni tänav, Leola tänava paaritud
numbrid 1—11 ja paarisnumbrid 4—14, Liiva tänava paarisnumbrid 2—10, Lille tänav, Linnu tänav, Lossi tänav, Lutsu tänav, Lõuna tänav, Mai tänav,
Marmori tänav, Metsküla tee,
Munga tänav, Nisu tänav, Näituse põik, Näituse tänav, Oru tänav, Paala tee paaritud numbrid
1—27 ja paarisnumbrid 4—16,
Paistu tänav, Papli tänav, Pargi
tänav, Piiri tänav, Pikk tänav,
Posti tänava paaritud numbrid
3—19-a ja paarisnumbrid 2—
l8, Puiestee tänav, Pärnu maantee, Ranna puiestee, Raua tänav, Raudtee tänav, Reinu tee
paaritud numbrid 3—11-a ja
paarisnumbid 2—4-a, Riia
maantee paaritud numbrid
3—5, Roosi tänav, Sepa tänav,
Side tänav, Supeluse tänav,
Suur-Kaare tänava paaritud
numbrid 1—7, Suve tänav, Talli tänav, Tallinna tänava paarisnumbrid 2—8-a ja paaritud
numbrid 3—17-a, Tartu tänava
paaritud numbrid 1—15-b ja
paarisnumbrid 4—34, Tasuja
puiestee, Toome tänava paarisnumbrid 2—8 ja paaritud
numbrid 1—17, Trepimägi, Turu tänav, Tähe tänav, Tööstuse
tänav, Vahe tänav, Vaksali tänav,
Valuoja puiestee paaritud numbrid 3—13, Vene tänav, Vilja tänav, Väike-Kaare tänava paaritud numbrid 3—11 ning VäikeTuru tänav.
Valimisjaoskond number 3
asub Männimäe tee 26 hoones. Seal saavad hääletada kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress Viljandis on Anton Irve tänava paaritud numbrid, Lennuki tänav,
Malmi tänav, Metalli tänav,

Männimäe tee, Reinu tee paaritud numbrid alates 15 kuni lõpuni ja paarisnumbrid alates 10
kuni lõpuni, Reinu põik, Riia
maantee paaritud numbrid alates 7 kuni lõpuni ja kõik paarisnumbrid, Sammuli, Tehnika tänav, Terase tänav, Tina tänav,
Toome tänava paarisnumbrid
alates 10 kuni lõpuni ja paaritud numbrid alates 19 kuni lõpuni, Vabriku tänav ning Vase
tänav.
Valimisjaoskond number 4
asub Viljandi Paalalinna koolis (Paala tee 46). Seal saavad
hääletada kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha
aadress Viljandis on Edela tänav, Kagu tänav, Kalvi tänav,
Kauge tänav, Kesk-Kaare tänav,
Kodu tänav, Kolde tänav, Külvi
tänava paarisnumbrid, Loode
tänav, Lõikuse tänav, Lääne tänav, Niidu tänav, Paala tee paaritud numbrid alates 29 kuni lõpuni ja paarisnumbrid alates 20
kuni lõpuni, Põhja puiestee, Rehe tänav, Suur-Kaare tänava
paarisnumbrid ja paaritud
numbrid alates 9 kuni lõpuni,
Tammela tänav, Tare tänav, Valuoja puiestee paaritud numbrid
alates 13-a kuni lõpuni ja kõik
paarisnumbrid, Vikerkaare tänav, Väike-Kaare tänava paaritud numbrid 13—25 ja paarisnumbrid 4—36.
Valimisjaoskond number 5
asub Sakala keskuses (Tallinna tänav 5). Seal saavad hääletada kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress
Viljandis on August Maramaa
puiestee, Carl Robert Jakobsoni
tänava paaritud numbrid 3—29,
Endla tänav, Heina tänav, Ilmarise tänava paarisnumbrid 4—8
ja paaritud numbrid 3—37-a,
Jalaka tänav, Johann Köleri tänav, Kanepi tänav, Kase tänav,
Kastani tänav, Kivi tänav, Kullamäe tänav, Kungla tänav, Kõue
tänav, Lembitu puiestee paarisnumbrid alates 12 kuni lõpuni
ja paaritud numbrid alates 13
kuni lõpuni, Leola tänava paarisnumbrid alates 20 kuni lõpuni ja paaritud numbrid alates 15

kuni lõpuni, Lina põik, Lina tänav, Lohu tänav, Looga tänav,
Mooni tänav, Musta tee, Nurme
tänav, Pähkli tänav, Pärna tänav,
Ravila tänav, Roheline tänav,
Saare tänav, Savi tänav, Tallinna tänava paarisnumbrid alates
30 kuni lõpuni ja paaritud
numbrid alates 19 kuni lõpuni,
Tamme tänav, Ugala puiestee,
Uku tänav, Uueveski tee paaritud numbrid 19—27, Uue tänava paaritud numbrid 7—9,
Vahtra tänav või Veere tänav.
10.—13. oktoobrini kella 12—
20 saavad kõik Eesti rahvastikuregistrisse kantud kodanikud
eelhääletada maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas,
Viljandis spordihoones Vaksali
tänav 4.
14.—16. oktoobrini kella 12—
20 toimub eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskondades. Hääletada saab ka
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (väljaspool Viljandit registreeritud elanikud),
sealhulgas valija asukohas ning
kinnipidamiskohas, Viljandis valimisjaoskonnas number 2
(spordihoones Vaksali tänav 4).
Valimisjaoskonnas nr 2 (spordihoones) saavad hääletada ka
need, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on kohaliku
omavalitsuse täpsusega VILJANDI LINN.
Eelvalimiste perioodil 14.—
16. oktoobrini on kõikidel kindla aadressiga isikutel võimalik
hääletada oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas.
10.—16. oktoobrini toimub
elektrooniline hääletamine. See
algab 10. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäev ringi 16. oktoobri
kella 18-ni.
VALIMISPÄEV on 20. oktoober.
Valimisjaoskonnad on avatud
kella 9—20. Hääletada saab ka
kodus, selleks võetakse taotlusi
vastu samal päeval kella 14-ni.
 Lisateave:
Ene Pius
Viljandi linnavalitsus
linnasekretär
435 4720, 511 4478
ene.pius@viljandi.ee

Elektroonilise valijakaardi tellimine
20. oktoobril on kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised.
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Kutsume teid üles tellima riigiportaalist eesti.ee elektroonilist
valijakaarti, mis on alternatiiv
tavalisele, paberil postkasti saadetavale.
E-valijakaardi puhul saab infot
valimiste kohta (kus, millal, kui-

das valida) tavaposti asemel epostiga.
Elektroonilise valijakaardi tellimine võtab aega ainult sekundi või paar. Tellimiseks sisenege
riigiportaali eesti.ee. Sisse tuleb
logida ID-kaardiga, kasutades
PIN-1. Seejärel vajutage nuppu
«Tellin elektroonilise valijakaardi» ja ongi valmis!
E-valijakaardi tellimiseks peab

tellija ametlik @eesti.ee e-posti
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2013. aasta Viljandi pärimusmuusika festivali avamine.

Uued linnakodanikud
Verner Aas
Keito Alp
Beatrice Ant
Patrik Johannes Jaanson
Mattias Ojakäär
Markus Heuer
Luna Orumets
Robin Kallas
Markkus Kaljula
Eliisabet Kena
Ketriin Klettenberg
Rommy Vaigla
Daniel Dosugov
Mia Käosaar
Harlet Lukas Laretei
Devon Laaneman
Marten Maidesoo
Maina Mathias
Maria Uri

Sandra Mäkler
Stella Liiva
Tanel Pastik
Remo-Rainis Raudsepp
Jaan Kask
Karmen Roht
Eva-Ly Kaljurand
Liisa Saar
Remi Anijärv
Gregor Roosna
Tristan Tafenau
Helina Vahtramäe
Catherine Tasane
Siim Peltser
Reiko Tuvikene
Ewa Lenore Kiilaspä
Kevin Viskov
2013. aasta II kvartalis sündinud uued linnakodanikud.

Muuseumist ja lagunevast majast

LOIT KIVISTIK,
Viljandi linnapea

Linna ja uue kunsti muuseumi vahel sõlmiti 2008.
aastal hoonestusõigusleping, mille järgi pidi muuseum selle aasta 1. juunil
avama Linnu tänav 4 remonditud hoones oma
uksed. Pärast viit aastat ei
ole seda kahjuks juhtunud
ning hoone kehv seisukord ei luba enam ootamist.
Kui Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS) andis 2009.
aastal muuseumile kiitva hinnangu, näis, et ehitus võib osu-

tuda reaalseks. Linn toetas tol
aastal muuseumi projekti 1,2
miljoni krooniga, millele riik oli
varem andnud ka 500 000 krooni. Paraku tuli kaks aastat hiljem EAS-ilt eitav vastus ning
muuseum jäi ilma 50 miljoni
krooni suurusest toetusest, mille abil pidi tehtama hoones remont.
Tänaseks on linn investeerinud muuseumi ehitusse küll 1,2
miljonit krooni maksumaksja raha, kuid peab kahjuks tõdema,
et see ei ole toonud soovitud tulemust ning volikogus langetatud erakorralise otsusega on
linn asunud projekti lõpetama.
Hoonestuslepingu alusel on Viljandi linnal õigus algatada hoo-

nestusõiguse tagasilangemine
linnale.
Lepingu lõpetamine annab
võimaluse rajada sinna Viljandi
päevakeskus. Selle plaani on
heaks kiitnud ka linna eelarvekomisjon ja volikogu. Nii on võimalik renoveerida hoone ning
anda sellele linlasi teenindav
eesmärk. Erakorraline otsus tehti kiiresti, kuid see oli vaja langetada, et linnavalitsus saaks
minna edasi päevakeskuse projektiga.
Seega oli volikogul sisuliselt
kaks valikut. Esiteks oli võimalik oodata ja loota, et järgmistel
aastatel saab muuseum puudu
olevad 3,2 miljonit eurot Euroopa Liidu abirahast. Sellel polnud

aga kindlat garantiid. Teine võimalus oli alustada hoone remontimisega, et rajada sinna
Viljandi päevakeskus.
Aadressil Linnu tänav 4 asuv
väärikas maja on muutunud varisemisohtlikuks. Kahju on näha
niisugust ehitist Raekoja pargi
vastas lagunemas. Olukorra
muudavad ohtlikuks ka asjaolud, et hoonest jalutavad iga
päev inimesed mööda ja selle
taga asub lasteaed.
Kulutatud 1,2 miljonit krooni
ei tule linnale tagasi. Praegune
asjade seis lubab aga linnal võtta ette reaalsemaid samme, et
hoone remontida ning muuta
see linlasi teenindavaks asutuseks.
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Tagasivaade neljale
tasakaalukale aastale
Hea viljandlane!
Soovime anda ülevaate sellest,
mida on Viljandi linnavalitsus ja
Reformierakonna, Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica
Liidu koalitsioon möödunud
neljal aastal teinud ning milliseid saavutusi saame pidada
töövõitudeks.

jast ning selle tulemusena on
linna ühe suurema lasteaia õpikeskkond tänapäevane ja turvaline.
Tehtud töö tulemusena on oluliselt suurenenud lasteaiakohtade arv ning 3—5-aastaste laste
lasteaiakohtade järjekord on
jäänud väga lühikeseks.

Noored ja lapsed
Viljandi järved
Viljandi on järvede poolest rikas
ning möödunud neljal aastal
suunasimegi palju tähelepanu
Viljandi järve äärsele alale:
uuendasime staadioni olmehoone; rajasime lastele mänguväljaku, millest on saanud rannas
tõeline magnet; ehitasime rannapromenaadi, mis ootab veel
jätkamist, ning rajatud on ka
uued paadisillad. Lisaks saneerisime Kastani järve ning nüüd
on Peetrimõisa elanikel korrastatud veekogu.
Tulevikku vaadates võib öelda,
et ühed suuremad eeltööd on
tehtud Viljandi järvega. Põhjalikult on analüüsitud rannast muda teisaldamisega seonduvat
kahju järvepallile ja järvele laiemalt. Hinnangud on linlastele
positiivsed — järvepallile meeldib samuti liivane rand. Praegu
tegeleb linnavalitsus sobiva tehnoloogia leidmisega ning kui
kõik hästi läheb, saab töid järgmisel aastal alustada.

Hariduselu
Suurt tööd on tehtud koolidega.
Haridusvõrgu korrastamise tulemusena on meie linnas puhas
riigigümnaasium ja ainult kolm
põhikooli. Selle ümber on olnud
emotsioone ja arutelusid, kuid
lahendused on leitud ja nüüdseks elavad koolid tavapärast
elu: neil on kindel siht, et olla
omanäolised tugevad koolid nii
linna, maakonna kui ka riigi tasandil. Koostöös linna, riigi ja
koolirahvaga jätkas 475 säravate silmadega gümnasisti oma
haridusteed uhiuues Viljandi riigigümnaasiumis.
Koolimajade remondi järg on
tänaseks jõudnud Paala koolini:
saime valmis juurdeehitise, kus
põhipinna võtab söökla, renoveerisime klassiruume ning
nüüd on kord koridoride käes.
Jakobsoni kooli õpikeskkonna
turvaliseks muutmiseks on astutud innovaatiline samm ning rakendatud turvakaamerate süsteem.
Välise kõrval on kõik haridusasutused panustanud olulisel
määral sisusse: arendatud on
õppekavasid, personali- ja meeskonnatööd, toimib lapsi ja õpilasi toetav tugistruktuuride süsteem ning arendustegevust planeerides on lähtutud analüüsidest ja rahulolu-uuringutest.
Eduka töö tulemusena on linnal
ja kõikidel munitsipaalasutustel
välja töötatud, kinnitatud ja järjepidevalt seiratud arengukava.

Lasteaiad
Ka lasteaiad on arenenud: Kaare kooli majja laienes kõrval
asuv lasteaed Karlsson kahe uue
rühmaga, mis tõi juurde umbes
40 lasteaiakohta; renoveerisime
väljast lasteaiad Krõll ja Karlsson ning kõikide lasteaedade
väliterritooriumid on saanud
hulga uusi atraktsioone (siinkohal tuleb tänada riigikogulast
Helmen Kütti, kes on olnud suureks abiks). Lasteaed Midrimaa
sai aga uueks nii seest kui väl-

Viljandi on lastesõbralik linn.
Koostöös ettevõtjate ja noorte
endiga sai Männimäel taastatud
ekstreemspordipark, kus iga
päev võib kohata noori hulljulgeid trikitamas. Valuoja orus leidis koha uudne parkuuriväljak,
mille rajamise eest tuleb tänada
ka riigikogulasi Kalle Jentsi,
Peep Aru ja Tõnu Juuli. Nende
abiga rajasime mänguväljaku ka
Paala järve äärde. Lisaks kahele
mainitule saavad lapsed tegutseda Paala järve äärde püstitatud ronimislaeval.
Viimastel aastatel on olnud väga palju noorte initsiatiivi, mille
pärast tuleb olla südamest tänulik. Koos noortega ja noorte
jaoks on valminud lisaks Männimäe ekstreemspordi välisväljakule noorteruumid lennukitehases. Järelkasvust annab tunnistust juba mitu aastat noorte endi korraldatav kevadine «BÄM»
ja suvine rahvusvahelise ekstreemspordifestivali «ONE Viljandi BASH». Viljandi linnal on olnud hea meel toetada nende
noorte tegemisi ja aidata kaasa
heade ideede elluviimisele.

Huvikoolid
Viljandi linn on õnnelik linn,
sest meil on neli väga heal tasemel huvikooli. Mitmekülgne ringide ja erialade valik, hea õppekvaliteet ning järjepidev arendustegevus on taganud huvihariduse populaarsuse laste ja
noorte hulgas. Huvikoolide tegemistega on linnarahval võimalik end kursis hoida, nautides
kunstikooli õpilastööde ja kunsti näitusi, muusikakooli mitmenäoliste kollektiivide kontserte
ja ülesastumisi, spordikooli õpilaste heade võistlustulemuste
üle heameelt tundes ning huvikooli erialade õpilaste esinemisi ja tegevusi jälgides.
Huvikoolides pakutakse õppimise võimalusi ja tegelusi koolieelsest east kuni täiskasvanud
noorteni. Järjepidevalt on suurendatud ka ringide valikut, uusim neist on käesoleval õppeaastal avatud mehhatroonika
ring. Ka täiskasvanutele pakutakse projektipõhiseid kursusi ja
koolituste sarju.

Kultuur
Nüüd aga pikemalt kultuurist.
Kultuurivaldkonnas on rõhk olnud ühelt poolt uue rakendamisel ja teisalt traditsioonide
hoidmisel. Renoveeritud kultuurimajas alustas tööd Sakala
keskus koos uue meeskonnaga
ning roosasse majja on põhjust
sisse astuda nii linnakodanikul
kui külalisel. Maja on toonud
Viljandisse peo- ja kinoõhtud,
kontserdid, näitused, perepäevad, seminarid, tänuüritused
ning ülevaatekontserdid, lisaks
kauaoodatud ajakohased ja hubased harjutamistingimused
nii tantsu- kui laulukollektiividele.
Tuntud headuses on Viljandis
korraldatud traditsioonilisi festivale, mille kõrvale ikka ja alati mahub ka midagi uut, näiteks

kevadised kodanikualgatusena
sündinud Paalalinna Palavad
päevad. Tihe teatri-, kontserdija kinokava, festivalid, kirjandusüritused, kohtumised huvitavate inimestega, heatasemelised näitused, klubiüritused ja
tähtpäevad on pakkunud kvaliteetaja veetmise võimalust igasuguste huvidega inimestele.
Lauluväljakul käivad veel
tööd, kuid kahe kuu pärast on
Viljandis Eesti moodsaim lauluväljak. Seda, et laulupidude ajalugu on linnas pikk, näitab ka
Kesklinna kooli ette tänavu püstitatud skulptuur «Leelotaja».
Suuresti tänu tegusate inimeste aastatepikkusele tublile tööle
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, pärimusmuusika
keskuses, Ugalas, muuseumis,
Kondase keskuses, huvi- ja üldhariduskoolides ning meie tublides kollektiivides on Viljandi
kandnud 2013. aastal kultuuripärandi aasta pealinna, pärandlinna tiitlit.

Sport
Kultuur on saanud palju raha ja
päris ilma ei ole jäänud ka
sport. Lisaks järveäärse staadioni olmehoone uuendamisele sai
spordihoone kauaoodatud lifti
ja fassaadile tagasi kujud, mis
vahepeal vajasid taastamist.
Koostöös kolmanda sektoriga
oleme Huntaugu mäele rajanud
kettagolfi rajad ning talvel teenindab seal lumelaudureid ja
suusatajaid lumepark. Viimaste
aastate jooksul on Ranna puiestee baaside arendamisega paranenud spordikooli suusaosakonna treeningutingimused.
Sõudespordist on aastatega
kujunenud Viljandis popp ala
ning meie järv on selleks kui
loodud. Loodame, et hea õnne
korral on aastate pärast Viljandi järvel sõudevõistluse stardis
kõik maailma tipptegijad.

Sotsiaalne pool
2011. aasta lõpus sai valmis SA
Viljandimaa Hoolekandekeskuse viimase majaosa remont ning
möödunud aasta suvest on selle juurde loodud toetatud elamise teenus eakatele või puudega
inimestele, kes suudavad iseseisvalt liikuda ja saavad elementaarse enese eest hoolitsemisega hakkama. Toetatud elamise teenuse pakkumiseks on
hooldekodu juures eraldi maja,
milles on neli korterit.
Viljandi päevakeskus jätkab
teenuste osutamist eakatele ja
puuetega inimestele: oma teenuste efektiivsemaks tutvustamiseks töötati 2012. aastal välja infovoldikud. Üksi elavatele
ajutise terviserikkega või operatsioonijärgset taastumist vajavatele linnakodanikele pakub
päevakeskus uue koduteenuste
korra põhjal teenuseid, mis võimaldavad tellida endale koduhooldaja või sooja söögi. Samuti jätkavad hoones tegevust klubid ja huviringid. Tänavu soetas
linnavalitsus päevakeskusele
uue invabussi, millega saab pakkuda teenust ratastooli kasutavatele inimestele.
2013. aastal oleme tegelnud
Viljandi päevakeskusele, Viljandi pensionäride liidule, Viljandi
maakonna pensionäride ühendusele ja Viljandimaa puuetega
inimeste nõukojale uute tegevusruumide otsimisega. Uus,
kõiki nimetatud organisatsioone ühise katuse all hõlmav maja kannaks sotsiaalkeskuse ni-

metust. Koostöös kõigi organisatsioonidega on plaanis tõhustada ja laiendada eakatele ja
puuetega inimestele pakutavaid
teenuseid, viia ellu projekte
ning aktiveerida seniste ringide
tegevust ja uute loomist.
Sotsiaalameti töötajad on
püüdnud korrastada linnas pakutavate teenuste võimalusi.
Nii kehtib juba 2012. aasta jaanuarist koduteenuste osutamise ja novembrist hooldekodusse paigutamise kord, 2013. aasta suvest uus lastele ja lastega
peredele tugiisikuteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuste kord.
Septembrist saavad üle
65-aastased eakad hakata linnaliinidel kasutama Viljandi linna väljastatud elektroonilisi sõidukaarte. See vähendab nende
jalavaeva, sest nad ei pea enam
igas kuus sotsiaalameti kassas
kviitungeid lunastamas käima.

Majanduselu
Palju räägitakse omavalitsuse
võimalustest toetada ettevõtlust
ja luua töökohti ning Viljandi
linnavalitsus on panustanud
tööstuspiirkondade arendusse.
Parajasti käivad Männimäe
tööstuspiirkonnas ulatuslikud
tööd, mille tulemusena muutub
atraktiivseks üle 75 000 m² seni passiivses kasutuses olnud
ärimaad. Esimene kinnistu on
seal juba müüdud ja uue tööstushoone projekteerimine lõppjärgus. Hiljemalt kevadel läheb
nii mõnigi viljandlane hommikuti tööle just selles suunas.

Linnamajandus
Sotsiaalkorterite halva seisu ja
vähesuse üle on paljud kurtnud.
Sel aastal on probleemi lahendamise nimel tööd tehtud ning
Malmi tänav 10 hoones mitu
korterit remonditud ja juurde
tehtud.
Tähelepanuta ei ole jäänud ka
tänavad. Eelmisel aastal valmisid Pikk ja Lutsu tänav ning sel
aastal saavad korda Sepa ja
Munga tänav. Sillutise uuendamise kõrval oleme rekonstrueerinud nende tänavate all vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ning
sõltuvalt vajadusest rajanud
koostöös AS Esroga kaugküttetorustikke. Uuendatud on nende tänavate valgustus ning lisaks on uus valgus Trepimäel.
Suur töö on tehtud ka lossipargis: tänu teeradadel tehtud raiele ja tagasiistutamisele paistab
ka sealne uus valgustus eredamalt.
Investeeringute kõrval on linnavalitsus oma tegemisi suutnud märkimisväärselt optimeerida. Esiteks on linnavalitsuse
hallatavate asutuste raamatupidamine konsolideeritud ehk
kõik raamatupidajad töötavad
rahandusametis ühtse juhtimise
all. Lisaks oleme ostuarvete menetlemise muutnud elektrooniliseks ning seetõttu saavad linnavalitsuse asutuste ja ametite
juhid oma aega märkimisväärselt kokku hoida.
Möödunud aastal võtsime kasutusele ka mugavama süsteemi
lastevanematele: nad saavad
ringitasusid maksta arve alusel
otse linnakassasse. Samuti on
linna allasutustes sisse viidud
kaardiga maksmise võimalus,
mis muudab linnakodanikele
teenindamise veelgi mugavamaks ja efektiivsemaks.
Täname kõiki viljandlasi neli
aastat tagasi antud mandaadi
eest.
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Päevakeskus Vinger
alustab uut hooaega
Suvi on möödunud linnulennul ja päevakeskuse Vinger
pere on täis pealehakkamist,
et alustada järjekordset tegusat aastat. Hooaja avasime külaskäiguga Võisiku Kodusse ja
Põltsamaale, mis sai teoks
koos Singel Koduga. Tööpäevad on olnud tegusad, tehes
talveks õunamoosi, korrastades ruume ja vahendeid.
Meiega on ka uus vabatahtlik
Florian Saksamaalt, ta veedab
siin kümme kuud.
12 tegutsemisaasta jooksul
oleme õppinud söögitegemist,
koristamist, teinud puutööd ja
ilusat käsitööd, laulnud ja
tantsinud. Ka sel hooajal ootavad noori ees mitmesugused
tegevused ja põnevad üritused. Et aga elu veel huvitavam
ja vaheldusrikkam oleks,
ootame appi toredaid ja heade mõtetega vabatahtlikke.

Teretulnud on ka kõik, kes
tahaksid meie noortega vahel
koos tantsida, laulda, pilli
mängida, käsitööd teha või aidata näidendit õppida. Omalt
poolt lubame sooja ja südamlikku vastuvõttu ning aktiivset
kaasalöömist.
Aastaga on suure kasutamise tõttu ära kulunud meie
mööbel ja mitu väga olulist
töövahendit. Noored on küll
kõike hästi hoidnud, aga paraku pole miski igavene. Kui
kellelgi on meile pakkuda kas
diivanit, tugitooli, töökorras
arvutit või elektripliiti, siis
oleksime selle eest väga tänulikud.
 Lisateave:
MTÜ Päevakeskus Vinger
juhataja-tegevusjuhendaja
Ruth Sepp
5342 9110
ruthsepp@hot.ee

Puudega inimeste
õppimise toetamine
Viljandi linnavalitsus annab
teada, et septembrikuu jooksul
on Eesti rahvastikuregistri
järgselt Viljandi linnas elavatel
puudega noortel (19 a ja vanemad) võimalik kandideerida
õppetoetusele. Seda makstakse Viljandi kooliansamblite
heategevuslikul üritusel «BÄM
2013» kogutud annetustest.
Kandideerimiseks tuleb esitada sotsiaalametile avaldus,

milles peavad olema kirjas toetuse taotleja andmed (nimi,
elukoht, kontakttelefon, arvelduskonto number) ja mille
jaoks toetust taotletakse. Avaldusele tuleb lisada õppeasutuse tõend õppimise kohta.
 Lisateave:
Livia Kask
sotsiaalameti ametijuhataja
435 4766, 527 4959
livia.kask@viljandi.ee

Linnavalitsus võtab vastu
õppetoetuse taotlusi
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõtmist majanduslikult rasketes oludes
olevatelt ja edukalt õppivatelt
üliõpilastelt, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn
ning kelle pere netosissetulek
ühe pereliikme kohta kuus on
väiksem kui 240 eurot (75
protsenti kehtivast miinimumpalgast).
Taotluse esitav üliõpilane
peab õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga
kõrgkooli päevases osakonnas
ning ta keskmine hinne peab
arvesse mineval õppeperioodil olema vähemalt hea.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised dokumendid: kontaktandmetega
avaldus, milles on kirjas pere
koosseis ja sissetulekud (pal-

gad, pensionid, stipendiumid,
igakuised toetused ja muu);
kõigi töötavate pereliikmete
(kaasa arvatud üliõpilane, kui
ta töötab) kolme viimase kuu
palgatõendid; kõrgkooli tõend
seal õppimise ja stipendiumi
saamise või mittesaamise kohta, ning kooli viimase semestri hinnetelehe kinnitatud koopia. Esimest aastat kõrgkoolis
õppivatel üliõpilastel tuleb
esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Avaldusse tuleb kindlasti kirjutada pank ja kontonumber,
millele raha kanda.
Taotlused palume saata või
tuua 1. oktoobriks (kaasa arvatud) Viljandi linnavalitsuse
sotsiaalametisse aadressil Laidoneri plats 5-a, Viljandi.
Lisateavet saab telefonidel
435 4759 ja 435 4761.

Jakobsoni koolis algab eelkool
1. oktoobril alustab Viljandi
Jakobsoni koolis tööd eelkoolirühm 2014. aastal kooli minevatele kodustele lastele.
«Kooliminek on oluline etapp
elus ning eeldab, et lapsel on
omandatud teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum ehk alusharidus,
mis tagab talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui
koolis,» arutles alus- ja täiskasvanuhariduse spetsialist Maie
Joala. «Alushariduse saab lasteasutuses või kodus.»
Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on
loodud võimalus käia eelkoolis. Eelkoolis õppimine ei ole
kohustuslik.
Koolieelikute ettevalmistus-

rühma töös osalemine on tasuline neile lastele, kes juba
omandavad alusharidust koolieelses lasteasutuses või kelle
elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Viljandi.
Eelkooli kogunemine on
1. oktoobril kell 14 Viljandi
Jakobsoni koolis ruumis number 165. Õpetaja Kadri Lõhmus ootab lapsi koos vanematega, et kokku leppida rühma
edasises töökorralduses.
Registreerimine ja täpsem info Viljandi Jakobsoni kooli õppejuhataja Kaie Lõhmuse telefonil 510 5636 ning Viljandi linnavalitsuse alus- ja täiskasvanuhariduse spetsialisti Maie Joala
telefonil 435 4764 või e-posti
aadressil maie.joala@viljandi.ee.
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Kultuuri- ja spordisündmused
SEPTEMBER
T 17
K 18

N 19
R 20

L 21

P 22

T 24
K 25
R 27

L 28

P 29

19.00 «Ird, K.», Tartu Uue Teatri etendus Sakala keskus
20.00 Džässiklubi Kohvik Fellin
19.00 Viljandi kitarrifestival: Siim Petser Trio / Aare Külama ja Andre Maaker Trio Pärimusmuusika ait
19.00 Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC — SK
Tapa Spordihoone
20.00 Viljandi kitarrifestival: Paul Shigihara (GER) feat
Jaak Sooäär Pärimusmuusika ait
15.00 Viljandimaa noorte meistrivõistlused kergejõustiku mitmevõistluses Linnastaadion
18.00 Viljandi linna 730. aastapäevale pühendatud kontsertmõtisklus Jaani kirik
19.00 Sünnipäevapidu! Viljandi 730 Sakala keskus
19.00 Viljandi kitarrifestival: Peter Fessler (GER) Pärimusmuusika ait
20.30 Viljandi kitarrifestival: Jim Lampi (UK) feat Tanel
Ruben Pärimusmuusika ait
10.00 Viljandi linna sünnipäev Raekoja park
11.00 Viljandimaa noorte meistrivõistlused kergejõustiku mitmevõistluses Linnastaadion
11.00 Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused: Viljandi JK
Tulevik — Pärnu JK Vaprus I Kunstmuruväljak
12.30 Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused: Viljandi JK
Tulevik — Tartu FC Helios Kunstmuruväljak
14.00 «Viljandi Music Walk»: Marten Kuningas Kohviku
Fellin siseõu
14.00 Eesti jalgpalli rahvaliiga: FC Õieke — Virtsu JK
Kunstmuruväljak
16.00 «Viljandi Music Walk»: Wolfredt Linnaraamatukogu
17.45 Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga: Viljandi
JK Tulevik II — FC Tarvastu Kunstmuruväljak
18.00 «Viljandi Music Walk»: Imandra Lake, Galaktlan
Kondase keskuse õu
18.00 Viljandi kitarrifestival: 6 keelel 4 häälel Pärimusmuusika ait
18.00 «Romulus Suur», Seasaare näitemänguseltsi etendus Koidu seltsimaja
20.00 Viljandi kitarrifestival: Peter Bernstein (USA) feat
Toivo Unt & Ahto Abner Pärimusmuusika ait
21.00 «Viljandi Music Walk»: Kurjam, Wrupk Urei, Galvanic Elephants, Popidiot, DJ-d Hendrik Luuk,
Matti Peura, Rein Fuks, visuaalid sees ja väljas
Frinfo Kveiksilt Lennukitehas
11.00 Novuseturniir «Viljandi 730» Spordihoone
11.00 Puhkepäeva jalgrattamatk Madisepäeva lahingukoht
12.30 Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused: Viljandi JK
Tulevik — FC Elva AM Kunstmuruväljak
13.00 Eesti käsipalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi
SK — SK Tapa II Spordihoone
14.00 Eesti jalgpalli meistrivõistlused, III liiga: Viljandi JK
Tulevik Vanakesed — FC Tartu Kunstmuruväljak
16.00 «Värvilised sabakesed» Nukuteater
20.00 Džässiklubi Kohvik Fellin
18.00 Noorte musaõhtu «Akizuum» Pärimusmuusika ait
11.00 «Sööbik ja Pisik», lasteteatri Reky etendus Sakala
keskus
17.00 Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused: Viljandi JK
Tulevik — Põltsamaa Sport Kunstmuruväljak
21.00 Kohvikumuusika: Leila Röömel Kohvik Fellin
10.00 Sakala GP/ELTL GP lauatennises Spordihoone
10.00 Viljandi vanakraamiturg Raekoja park
11.00 Noorte heitjate kergejõustikuvõistlus Linnastaadion
18.45 Hooaja avapauk Ugala Teater
10.00 LTK Sakala karikasari lauatennises Spordihoone
11.00 Puhkepäeva jalgrattamatk Polli tamm
14.00 Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga: Viljandi
JK Tulevik II — Vändra JK Vaprus Linnastaadion

OKTOOBER
T 01
K 02

N 03
R 04
L 05

P 06
E 07
K 09
N 10
R 11
L 12
P 13
E 14
K 16

20.00 Džässiklubi Kohvik Fellin
19.00 «Bassein (vett ei ole)» Ugala teatri suur saal
19.00 Kinoõhtu «Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha»
Sakala keskus
19.00 Rein Rannap & Vox Clamantis «Taevane ja maine»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Väike raha» Ugala teatri väike saal
11.00 Juhan Voolaidi raamatu «Kullamäe lood» esitlus
Linnaraamatukogu
19.00 «Sajand» Ugala teatri suur saal
11.00 Pärimushommik — Annika Mändmaa Pärimusmuusika ait
17.00 «Y-generatsioon» Ugala teatri väike saal
20.00 «Oktooberfest» Sakala keskus
11.00 Puhkepäeva jalgrattamatk, piknik ja auhindade
loosimine Rahetsema mänd
19.00 «Jane Eyre», Rakvere teatri etendus Ugala teatri
suur saal
19.00 Datevik & Trio / Day Dream Pärimusmuusika ait
19.00 Kinoõhtu «Märtsi iidid» Sakala keskus
19.00 «Ukuaru» Ugala teatri suur saal
13.00 Päevane kontsertkohtumine: Olav Ehala ja NeleLiis Vaiksoo Pärimusmuusika ait
19.00 «Kolemees» Ugala teatri väike saal
10.00 Viljandi vanakraamiturg Raekoja park
17.00 «Ladu» Ugala teatri suur saal
10.00 LTK Sakala karikasari lauatennises Spordihoone
12.00 58. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
11.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
13.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
19.00 «Improgala» Pärimusmuusika ait

N 17
R 18
L 19
P 20

«Y-generatsioon» Ugala teatri väike saal
«Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
«Bassein (vett ei ole)» Ugala teatri suur saal
«Sajand» Ugala teatri suur saal
Peeter Oja stand-up etendus «Nüüd tõesti aitab jamast» Pärimusmuusika ait
17.00 Duo Malajunta (Argentina) Pärimusmuusika ait
19.00
13.00
19.00
14.00
19.00

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

Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk t 8
22. septembrini Tarah Montbélialtzi fotonäitus «Hermann Johanni
nägemus». Kas see on vihje Armand Jean du Plessis'le ehk kardinal
Richelieule, Prantsusmaa absolutismi rajajale? Või pigem hommage
Hermann Johann Orgusaarele (1882—1883), kelle elu jäi üürikeseks?
«Mind hämmastas, kui isa mulle ükskord Pariisis ütles, et mu vanaisa Johann Orgusaar (1889—1948) polegi vanim poeg, vaid
esimene suri varakult. See pani mind mõtlema, kui suur oli vanasti laste suremus. Ja kas just ainuke, aga üks mälestus, mille
nad kindlasti endaga kaasa viisid, olid ema rinnad. Ehk siin ka
Hermann Johanni ema Ann Rothbergi austamine.
Selgub, et Hermann Johann oleks olnud Hilda Orgusaare (1888—
1968) vanem vend. See Viljandi tüdruk tundub olevat esimene
eestlasest naisskulptor (eelnevad olid baltisakslannad), keda tuntakse laste portreede, paljaste naisfiguuride, loomakujude ja Eesti Vabariigi ühiskonnategelaste büstide (need on vist kõik nõukogude võimu ajal hävitatud) järgi.
Siin tekib ka küsimus eesti haritlaskonnast: mida oleks toonud eesti ühiskonnale need kadunud lapsed? Kui juba Hilda Orgusaar õppis Piiteris kunstide akadeemias. Kuid vähe sellest, Hermann Johann
sündis Eesti maalapile põneval ajal, sinimustvalge lipp oli vaevalt
üheaastaseks saanud (29. septembri 1881 protokolliga määrati kindlaks üliõpilaskorporatsiooni Vironia värvid) tänu ühe unustatud mehe, Aleksander Mõttuse tahtejõule (1859-1932), kelle suhtes mitte
ükski eesti võim pole olnud tänulik. Värvidest sai rahvuslipp ja Aleksander Mõttus suri pärast vaimuhaiglat vanadekodus pimedana.»
22. septembrini Tatjana Bergelti «Keele ilu». Tatjana Bergelt on
kunstnik, autoriraamatute ja kollaažide looja. Ta kasvas kakskeelses perekonnas, mis tähendab, et teda on mõjutanud kaks suurt
kultuuri — saksa ja vene oma. 1998. aastal kolis ta Soome. Tema
kakskeelne haridus ja oskus rääkida mitut keelt võimaldab töödes seda eelisena ära kasutada.
Inimesed ja nendevahelised suhted on alati olnud tema tööde lähtekohaks. Keel, mis mängib määravat rolli keskkonna ja kultuuri
mõistmisel, aitab tema töödes nii visuaalsel kui filosoofilisel tasandil omavahelist kooskõla luua. Autoriraamatutes kasutatavad
tekstid pärinevad elavatelt autoritelt või on kunstniku enese sõnamängud, luues lugusid ja suhteid nähtava ja kujuteldava maailma vahel. Kollaažis peituvad moonutused — montaaž ja fragmenteerimine on hea pinnas dialoogi tekkimiseks. Kui palju jääb
pärast moonutamist pinnale? Kas piisavalt, et luua uut reaalsust?

Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
26. septembrini «Konrad Mägi. Köidetud». Eesti nahakunstnike
liidu näituse aluseks on M. Raitari ja A. Söödi koostatud raamat
«Konrad Mägi. Kunstnik. Looming. Aeg». Kojulaenutusosakond
26. septembrini Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor loomemajanduse õppetooli üliõpilastööde näitus «Ü-Di-3» Linnagalerii
30. septembrist Viljandi gümnaasiumi õpilastööde näitus Linnagalerii
12. oktoobrini Marianna Oklejaki raamatuillustratsioonid «Kuningas ja võlur» Lasteosakond
«Meie lood» — valik hiljuti ilmunud kirjandust Viljandimaa autoritelt Lugemissaal
Viljandi linna 730 aasta juubelile pühendatud näitus «Viljandi lugudes ja lauludes» Lugemissaal

Sakala keskus, Tallinna t 5
28. septembrini Evi Kauri maalide näitus. 19 küpse koloriidiga
teost kutsuvad vaataja mõtlikule rännakule läbi lilleaasade, jõekäärude ja puudesalude kuni mereni. Omamoodi pingestatud melanhoolse noodiga maalidest õhkub siiski soojust ja elurõõmu.
Evi Kaur lõpetas 1977. aastal Tartu kunstikooli kunstilise kujundamise eriala ning on sealt alates elanud ja töötanud Viljandis. Alates 2003. aastast tegutseb Evi Kaur vabakutselise kunstnikuna. Ta
on kujundanud raamatuid, juhendanud kunstitöötubasid ning osalenud arvukatel näitustel nii Eestis kui välismaal. Loominguliselt
viljaka kunstnikuna võtab ta aktiivselt osa kohalikust kunstielust.

Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10
5. oktoobrini «Mustrimängud». Milline on märgi vägi? Mismoodi
sünnib muster? Kas kirjal on kodu või kas kirja saab kodustada?
Sellistele küsimustele otsiti vastuseid muuseumis, nähtust-kuuldust
inspireerituna lahendasid õpilased hiljem klassiruumides teemakohaseid ülesandeid, meisterdasid esemeid ning joonistasid, maalisid, trükkisid ja vormisid oma mustrid paberile ja savipinnale. Näitus sündis Viljandi muuseumi ning huvi- ja kunstikooli koostöös.

Džässiklubi alustab juba
üheksandat hooaega
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia džässiklubi alustab septembris 9.
hooaega.
Kaheksa aasta vältel on septembrist maini toimunud rohke
publikuga džässmuusika kontserdid ning seda traditsiooni on
plaanis jätkata ka sel hooajal.
Viljandi džässiklubi õhtud on
tasuta ning need leiavad aset
teisipäeviti kell 20 kohvikus Fellin, mis on ennast juba sümpaatse esinemispaigana tõestanud. Sügisesse mahub 13 kontserti, teiste seas kuuleb Hedvig
Hansonit, ansambleid Heliotroop ja Sillamäe Sessioon ning
veel paljusid artiste meilt ja mujalt.
Sügisel jätkab klubi edukaks
kujunenud koostööd oma peamiste programmipartneritega,
et pakkuda Viljandi publikule
kõrgetasemelist džässmuusikat

nii kodumaistelt tippudelt, tudengitelt (Viljandi kultuuriakadeemia, Georg Otsa nim muusikakool, Heino Elleri nim muusikakool, Eesti muusika- ja teatriakadeemia) kui välisartistidelt.
Täienenud on koostöö muude
linnas asetleidvate sündmustega nagu kitarrifestival, lõikuspidu, «Tudengijazz», «Muusikatriaad».
Hooaja avab 17. septembril
Viljandi kitarrifestivali kontsert,
kus lavale astuvad Jaan Jaanson
Kvartett ja Ola Bengttson Trio
(Rootsi-Eesti).
Džässiklubi toetavad Viljandi
linn, Eesti kultuurkapital, kohvik Fellin, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti Jazzliit.
Lisainfo:
http://www.kultuur.ut.ee/et/
jazziklubi ja Facebookist
https://www.facebook.com/
viljandi.jazziklubi.

Giidituur kui visiitkaart
Noorgiididega ringkäigud leidsid Viljandis aset 1. juunist 25.
augustini. Sel ajavahemikul käis
koos saatjaga ekskursioonil 473
linna külastajat, kellest eestlasi
oli 348 ja välismaalasi 125.
Välismaalastest oli enim soomlasi, aga kõige rohkem kasvas
Saksa turistide arv. Kui eelmisel
aastal käis linnaekskursioonil 6
sakslast, siis sel aastal 25. Eksootilisematest maadest oli tuuril
osalejate seas Mehhiko, Uus-Meremaa ja Lõuna-Korea turiste.
Linnaekskursioone korraldasid
Viljandi gümnaasiumi õpilased

Noorgiidid

FOTO: KRISTA KULL

Merily Šmidt, Anna-Liisa Ruut,
Maarja Niinemets ja Raily Toomingas. Linnaga sai tutvust teha eesti, inglise ja saksa keeles.

Sügis toob raamatukogus
mõned muudatused
Septembrist kehtib Viljandi linnaraamatukogus uus kasutuseeskiri. Samuti on muutunud
laenutatavate teavikute hulk ja
laenutähtajad.
Korraga saab laenutada kuni
kümme raamatut ja viis CD-d
14 päevaks ning viis ajakirja või
ajalehte ja kolm DVD-d tähtajaga kolm päeva. Lugemissaal pakub kohapeal kasutatavate teavikute öölaenutust õhtul raamatukogu sulgemisest järgmise
tööpäeva alguseni. Kojulaenutuseks on vajalik lugejapilet või
ID-kaart.
Lugeja soovil antakse talle infoletis kasutajanimi ja parool, et
siseneda lugejakontole e-kataloogis, kus on võimalik teavikuid otsida ja reserveerida, panna end teaviku saamiseks järjekorda ning pikendada laenutähtaega. Tähtaega saab pikendada ka kohapeal, e-posti aadressil pikenda@raamatukogu.
viljandi.ee või telefoni teel.
Laenutähtaja ületamisel peab
maksma viivist iga tähtajast üle
läinud päeva eest. Võlglastele ei
laenutata uusi teavikuid enne,
kui võlgnevus on likvideeritud.
Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral tuleb see asendada või tasuda teaviku hind
seadusega sätestatud korras.
Lugejailt, kelle registrijärgne
elukoht asub väljaspool maakonda (v.a Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased ja Viljandi
ühendatud kutsekooli õpilased),
võetakse tagatisraha, see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
Kõik külastajad saavad kohapeal kasutada teavikuid ja andmebaase ning esitada infopäringuid. Avalikus internetipunktis
võivad käia kõik soovijad alates

14. eluaastast. Nägemispuudega külastajatele on üldlugemissaalis lisaseadmetega arvuti
ning lugemisseade. Raamatukoguhoones on võimalik kasutada
lifti.
Tasuliste teenustena pakub
raamatukogu kopeerimist, printimist, skannimist, individuaaltööruumide ja videoruumi kasutamist. Meie kogudes puuduvaid teavikuid või nende koopiaid tellitakse lugejaile teistest
Eesti raamatukogudest. Tagastamiskulu tasub lugeja vastavalt
postiteenuste hindadele.
Raamatukogu pakub ka erinevaid koolitusi. Õpilasrühmade
koolitused tuleb eelnevalt kokku leppida. Üritustele ja näitusi
vaatama ootame kõiki linnaelanikke, on nad raamatukogu lugejad või mitte.
Raamatukogu on taas avatud
esmaspäevast reedeni kella
10—20, laupäeviti kella 9—16.
Iga kuu viimasel reedel on sisetööpäev.
Ülemineku tõttu raamatukoguprogrammi uuele versioonile
on raamatukogu 27.—30. septembrini suletud. Sel perioodil
ei tööta ka e-kataloogi iseteenindus ega saadeta teavituskirju laenutähtaja lähenemise ja
ületamise kohta. Laupäeval, 28.
septembril on esimesel korrusel
avatud perioodikasaal ja avalik
internetipunkt ning infoletti
saab raamatuid tagastada. Raamatukogu palub oma külastajailt mõistvat suhtumist.
Teavet raamatukogu kasutusvõimaluste ja teavikute kohta
saab kodulehelt aadressil www.
raamatukogu.viljandi.ee, töötajailt kohapeal ning infotelefonil
433 8660.

