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Linna
sünnipäeva
nädalavahetus
külvab üritusi

«Viljandi Music Walk» viib publiku põnevatesse kontserdipaikadesse. Eelmisel aastal osales «muusikalisel jalutuskäigul» ligi 1000 inimest.
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«Viljandi Music Walk»
kutsub rahva tänavatele
Sel aastal hõlmab kahepäevane väikefestival
«Viljandi Music Walk» endas lisaks muusikaprogrammile ka Tour d’ÖÖ rattasõitu ja Eesti esimest
tänavaturgude päeva.
19. septembri õhtul saavad kõik
huvilised tuuritada jalgratastel
mööda öist linna, kui Tallinnas
populaarne Tour d’ÖÖ rattasõit
on esimest korda ka Viljandis.
Laupäeval, 20. septembril muutub aga kogu linn laadaplatsiks.
See on tänavaturgude päev, mil-

lest võivad osa võtta samuti
kõik soovijad nii ühel kui teisel
pool letti.
Festivali põhiprogramm algab
20. septembril kell 14, kui Rohelise Maja kodukohviku hoovis astuvad üles Robert ja Lotte Jürjendal. Järgmist kontserti alustab kell 16 Viljandi taaskasutuskeskuse kaarhallis Paide indie-bänd Ans. Andur. Kesklinna kooli algklasside maja
hoovil asetleidval välikontserdil esineb kaks ansamblit –
Malcolm Lincoln ja Jan Helsing. Päeva lõpetab suurem pi-

du Koidu seltsimajas ja raamatukohvikus Romaan, kus saab
osa kolmest kontserdist ja tantsulisest DJ-programmist. Koidus esinevad oma uut albumit
esitlev Cirkl, karismaatilise artpunkari Chungini juhitav St.
Cheatersburg ja Ameerika
Ühendriikidest siia tulev Sonny & The Sunsets. Viimase puhul on tegemist indie-maailmas
kõrgelt hinnatud artistiga, kelle viimast indie-kantri-popi-segust albumit «Antenna to the
Afterworld» on saatnud suur
müügiedu ja kriitikute kõrged

hinded üle maailma. Lisaks
saab Koidu seltsimajas muusika taustaks nautida Viljandi linnaruumi teemalist visuaalset
programmi.
«Viljandi Music Walk» on ellu
kutsutud, et pakkuda vaheldust
traditsioonilisele «bänd+DJ»
peoformaadile ja luua sügise alguse väikelinna meeleolusid.
Eelmisel aastal alanud festivali võttis publik toona hästi vastu – kokku osales siis veel ühepäevasel «muusikalisel jalutuskäigul» ligi 1000 huvilist. Festivali idee on lisaks muusikaela-

muste pakkumisele meelitada
inimesi liikuma ja linnaruumi
täiesti uue nurga alt avastama.
Tänavu lisandunud tänavaturgude päeva üritusega loodetakse kaasata ka entusiastlikke kohalikke, et festival saaks kaalukam ja annaks rohkem põhjust
turismihooaja välisel ajal Viljandit külastada. Tänavaturgude
päeval osaleda soovivad müüjad
peavad ennast eelregistreerima,
saates selleks e-kirja gregortaul@gmail.com või helistades
telefonil 5569 0456 Gregor Taulile.

Viljandi linn saab 731-aastaseks ning sel puhul oodatakse kõiki linnakodanikke ja
külalisi 20. septembril kell
13 Arkaadia aeda sünnipäevakooke sööma.
Tunni sisse mahuvad tervitused, lõbusad tegevused
kogu perele, rattavõistlused
lastele, magusad kohupiimakorbid ja muud väikesed
üllatused. Sealt edasi kutsume kõiki sünnipäevalisi
muusikat nautima festivali
«Viljandi Music Walk» raames. Avakontserdile Robert
ja Lotte Jürjendaliga Rohelise Maja kohviku õues saab
minna koos otse sünnipäevalt.
Kuigi sünnipäevakooke pakutakse alles pisut pärast
lõunatundi, saab eripalgelistest tegevustest osa juba
hommikust peale. Linnaraamatukogu ees muruplatsil
ootavad endale kaasa elama
kiikingisportlased, kes võistlevad tiitli nimel Viljandimaa meistrivõistlustel.
Alates kella 12-st võib iga
soovija oma ukse ette üles
seada müügileti, et osaleda
esimesel Viljandi tänavaturgude päeval. Siin-seal võivad ootamatult üllatada TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
perfonksipäeva esinejad
ning varasel õhtutunnil saab
minna Ugala hooaja avamisele.
Hoolika planeerimisega
jõuab tegus sünnipäevaline
kindlasti kõigest päeva jooksul pakutavast osa saada.
Tuleb üks uhke sünnipäev!

20. september
Viljandis
• Ugala hooaja avamine
• Tänavaturgude päev
• Pärimusmuusikud
bussides
• «Viljandi Music Walk»
• Etenduskunstide
perfonksipäev
• Viljandi linna sünnipäev
Täpsem info
kultuurikavas ja Viljandi
Facebooki lehel

Ugala teater avab aktsiooni ja esietendusega 95. hooaja
20. septembril avab Ugala teater 95. hooaja. Sel
päeval on teatraalseid etteasteid nii Viljandi linnas
kui teatrimajas.
Päev tipneb Peter Quilteri komöödia «Eesriie avaneb!» esietendusega teatri suures saalis,
lavastajaks Madis Kalmet.
Hooaja avaüritusele annab

hoo sisse kell 13 Centrumi kaubanduskeskuses asetleidev aktsioon, mille käigus avatakse
Ugala-teemaline panoraamfoto.
Foto autor on Taavi Piibemann
ja selle fookuses on Ugala teatri näitlejad.
Kell 15 jätkub üritus Ugalas.
Viljandi tänavaturgude päeva
laadal paneb teater müüki kostüüme ning rekvisiite. Kogu tu-

lu läheb «Kingi lapsele teatrielamus» heategevusfondi, mis
toetab Viljandi vähekindlustatud perede laste teatrikülastusi.
Kell 15.30 saavad soovijad osa
võtta tasuta ekskursioonist, mis
viib nad uitama 33-aastase teatrimaja koridoridesse, samuti lava taha ja alla.
Kell 16 avatakse jalutussaali

galeriis Eesti nüüdisaegse teatri- ja etenduskunstide plakatinäitus. Gregor Tauli ja Ats Parve kureeritud näitus kannab nime «Kajaka kodustamine: teater
Eesti kaasaegse kultuuriplakati
kogus».
Seejärel annavad väikeses saalis ülevaate lähikuudel esietenduvatest lavastustest teatri loominguline juht Ott Aardam ning

lavastajad Taago Tubin, Janek
Vadi, Oleg Titov ja Tanel Ingi.
Muusikalisi kommentaare ja
teatraalseid vahepalu pakub
Ugala bänd.
Õhtu kulmineerub kell 17 esietendusega suures saalis, kui
publiku ette jõuab Peter Quilteri komöödia «Eesriie avaneb!»,
mis räägib loo viiest naisest, kes
saavad ühel päeval päranduseks

vana teatrimaja. See on naljakas
ja samas pisarateni liigutav lugu naiste pühendunud võitlusest ühe teatri säilitamise ja ellujäämise nimel.
Komöödia lavastaja on Madis
Kalmet ja kunstnik Jaanus
Laagriküll, mängivad Luule Komissarov, Terje Pennie, Kadri
Lepp, Vilma Luik ja Marika
Palm.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Millist koostööd saavad teha Viljandi vald ja Viljandi linn, et meie piirkonda tekiks
uusi töökohti?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

«Mõtle suurelt!»
6.–10. oktoobrini on üleeestiline ettevõtlusnädal, mille eesmärk on
tõsta ühiskonna ettevõtlusalast teadlikkust ja
laiendada ettevõtjate
teadmisi.
Tänavuse ettevõtlusnädala
peateema on «Mõtle suurelt!»,
mistõttu on fookuses eksport,
innovatsioon ja tootearendus.
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Raplas, Viljandis ja Võrus
ning paljudes teistes piirkondades leiab aset ligikaudu
kakssada seminari, töötuba,
ettevõtete külastust ja teisi
üritusi.
Ettevõtlusnädala pikaajaline
eesmärk on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja
soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme. Üritustele on oodatud kõik, alates õpilastest kuni juba tegutsevate
ettevõtjateni.
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus koos heade partneritega sisustab kogu ettevõtlusnädalat teist korda ja sel
aastal on 6.–10. oktoobril hulk
sündmusi Viljandis, SuureJaanis ja Vana-Võidus.
Esmaspäeval, 6. oktoobril on
traditsiooniline Viljandimaa
ettevõtluspäev, kus muu hulgas tutvustatakse ka konkursi
«Ajujaht 2014/15» hooaega.
Oma kogemustest varasematel hooaegadel räägivad Eve
Arm (MyOwnSheep) ja Richard Murutar (Cumulus
164).
Teisipäeval, 7. oktoobril on
mitu üritust noortele, sealhulgas inspiratsioonipäev, kus
noori on innustamas juba
ENTRUM-ist tuttav Harald Lepisk.
Viljandimaa ettevõtlusnädala raames korraldab Viljandi
linnavalitsus samal päeval «Ettevõtlusküla» mängud põhikooli õpilastele Viljandi spordihoones ning lasteaialastele
Mängupesas ja Krõllis. Neis
mängudes osalevate laste grupid pannakse kokku koolides
ja lasteaedades.
Kolmapäeval, 8. oktoobril on

maakonnas kaks konverentsi.
Juba tuntud headuses SuureJaani konverents keskendub
teemale «Noored ettevõtluses». Esinejate hulgas on ka
TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Andres
Kuusik. Viljandi valla ja Viljandi kutseõppekeskuse koostöös
Kutsekojaga leiab Vana-Võidus
esimest korda aset konverents
«Leiame üksteist üles».
Neljapäeval, 9. oktoobril on
loome- ja maaettevõtluse ala
üritused ning Aune Lillemets
sotsiaalsete ettevõtete võrgustikust räägib sellest, kas sotsiaalne ettevõtlus on MTÜ-de
tulevik, et oma tegevust rahastada.
Reedel, 10. oktoobril kell 10
algab koostöös EAS-iga sihtturu seminar, kus räägitakse
peamiselt Rootsi turust, kuid
kohal on ka EAS-i ekspordinõunikud Taanist, Soomest ja
Norrast. Kell 15 algab ettevõtjate ümarlaud «Majandusest
ja maksudest», kus kuulutatakse välja Viljandimaa ettevõtjate tunnustamise konkurss
ja Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Kaarel Lehtsalu
modereeritaval diskussioonil
saavad sõna maksu- ja tolliameti ning SEB Panga esindajad. Maksu- ja tolliametist on
lubanud tulla peadirektor Marek Helm.
Eelnimetatu on vaid väike läbilõige ettevõtlusnädalast.
Kokku on Viljandimaa arenduskeskusel 19 partnerit, kellega koostöös leiab aset 17
üritust. Ettevõtlusnädala kavaga saab tutvuda ja end üritustele registreerida internetis
aadressil www.eas.ee/ettevotlusnadal.
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus tegeleb iga päev ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega. Nõustame ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamist, arendusprojekte ja äriplaane. Anname infot toetusprogrammide kohta. Algatame
maakondlikke projekte ja oleme partneriks. Osaleme ümarlaudadel, korraldame koolitusi ja infopäevi.

Uued linnakodanikud
Kristiin Kanep
Victoria Anderson
Helenete Haljaste
Arti Haljaste
Drevor Karu
Anna Maria Kährik
Kristofer Anton
Mirjam Laanmets
Elli Aasna
Saskia Johanson
Robert Johanson
Mirtel Zuntov
Mirtel Mäll
Oliver Mättas
Luka Nöps
Krete Paldra
Emma Kuusekänd
Kaarup Teider
Marili Pikk
Maris Lepik
Sander Soosalu

Gregor Niilus
Ketlin Animägi
Susanna Shirokov
Rasmus Martin Raidsalu
Sandra Pihlak
Ida Remmel
Ralf Hubel
Aurelia Melts
Lenne Sarapuu
Kennert Paju
Sander Sihver
Jako Ariva
Elinor Pihlak
Indrek Peips
Carlos Kurm
Elina Jõesoo
Eloise Vallimäe
Tristan Sihv
Kaspar Jüris
Lisanna Aim
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TIIT JÜRMANN
linnavolikogu Reformierakonna
fraktsiooni liige

Miljoniküsimus, kas pole? Kui
ma teaksin ühest vastust, oleks
mure ammu lahendatud. Kuid
ega kohalikud omavalitsused
praeguses seisus, nende õiguste ja kohustustega, mis neile
pandud, suuda seda ilma keskvalitsuse sekkumiseta lahendada. Suuremad, nagu Tallinn või
Tartu, ehk küll, kuid need on
erandid, sest seal on kriitiline
mass inimesi, töökohti ja tegevusvõimalusi – tervikliku ja jätkusuutliku arengu põhikomponente.
Viljandi piirkonnas napib kahjuks kõike. See eelnev jutt on
pelgalt konstateering, mida me
kõik niigi teame. Lahendused,
nagu eelnevalt mainisin, saavad
olla seotud kas suurema autonoomia andmisega kohalikele
omavalitsustele või keskvalitsuse sekkumisega seaduste muutmiseks. Liberaalina ei saa ma
loomulikult nõustuda maksuerisustega piirkonniti, ent kui see
aitab muret lahendada, võib seda proovida.
Teiseks: eluasemed. Et ettevõtete eemärk pole lahendada
eluasemega seotud muresid,
saaksid kohalikud omavalitsused siin mängida maamaksu või
muude soodustamist võimaldavate instrumentidega. Jällegi
erisused, aga mis teha, kui kõik
reeglid on keskvalitsuse paika
pandud.

FOTO: ERAKOGU


JANIKA KIVISTIK
linnavolikogu Isamaa ja Res
Publica fraktsiooni esimees

Viljandi linna ja valla ühine eesmärk on, et üheskoos tegutsedes peatuks elanike arvu vähenemine. Eesmärgistatud tegevus
peab tagama Viljandi(maa) kui
turvalise elukeskkonna ja piisavate töökohtadega piirkonna
kujunemise. Meie maakonna kui
atraktiivse, perspektiivika ning
turvalise töö- ja elukoha reklaamimise protsess on alanud, mida tõestab rahvusringhäälingu
korrespondendi töökoha loomine Viljandisse. Korrespondent
alustas tegevust 1. septembril.
Tähtis on ka raadioreporteri
töökoht Sakala keskuses.
Lisaks tegutsevate ettevõtete
arengu toetamisele tuleb leida
uusi investoreid. See on aga töö,
mis vajab aega. Väga tähtis on
ettevõtluskeskkonna arendamise soodustamine, sõltumata ettevõtte omandiliigist.
Omavalitsus peab vajadusel
taristu ja tehnovõrkude rajamist
toetama. Viljandi vald on alustanud investoritele tehnopargi
loomist ja linn on siin heaks
partneriks. Sealjuures tuleb enne koostööprojektide kallale
asumist analüüsida Viljandi ja
selle ümbruse ettevõtete olukorda ning hinnata nende tegelikke vajadusi.
Viljandi linna ja valla elanikele on tähtis hästi funktsioneeriva ja elanikkonna vajadusi rahuldava ühistranspordi süsteemi arendamine. Tööjõud peab
saama omavalitsuste territooriumil paremini liikuda.
Vabadele töökohtadele tuleks
väljastpoolt Viljandimaad töötajaid, kui neil oleks võimalik
leida elamispind. Seega pole vähetähtis ka rendipindade olemasolu.
Ei tohi unustada, et Viljandi
linn pole mitte ainult rõngasvalla, vaid kogu maakonna tõmbekeskus.
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HELMUT HALLEMAA,
linnavolikogu Keskerakonna
fraktsiooni esimees

Viljandi linn on töökohtade loomiseks teinud tähtsat tööd tööstuspiirkondade arendamisel:
Roheline tänav, Raua tänav ja
Reinu tee läbimurre ning viimasena Reinu tee läbi Männimäe
tööstuspiirkonna Riia maanteele koos trasside ja taristuga.
Jätkub kergliiklusteede rajamine Raua tänava ja Metsküla tee
ääres ning viimati nimetatu remont. Arendust ootab Musta tee
piirkond linnas ja Mäeltküla
tööstusala vallas.
Selline töö on linna ja valla
poolt üks peamisi võimalusi toetada ettevõtlust ja uusi ettevõtluspiirkondi. Tähtis on asjatundlik ja kiire asjaajamine omavalitsuses ning ettevõtjasõbralik ja
abistav hoiak.
Parim tugi investeerijate tulekuks piirkonda on maakonnakeskusena arenev Viljandi.
Enam kui 730-aastase Viljandi
staatus ja maine iseseisva, tugeva linnana peab säilima. Koostöö laiema piirkonna arendamisel on möödapääsmatu.
Olulised on linna ja valla ühised
sammud. Tähtsaim ei ole veel
ühe mittetulundusühingu loomine Mäeltküla tööstuspargis.
Meie tööstusalad on väikesed,
linnas ja vallas on vastavad
ametnikud, tegutseb maakonna
arenduskeskus. Viimati nimetatu saab teha kõik vajalikud analüüsid, tasuvusuuringud ja hinnangud. Ühine tegevus aitab
kaasa vajalike projektide koostamisel, ettevõtluse toetamiseks
mõeldud Eesti ja Euroopa Liidu
rahaabi taotlemisel ning vajalike vahendite saamisel.
Linna poolelt vaadates oleks
tähtsam Viljandi valla arendus
just linnast läänes, Tüma ja Päri
suunal. Koos Kantremaa ja Männimäe tööstuspiirkondadega
moodustuks sel moel ühtne suur
tööstusala, tõeline tööstuspark.
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TONIO TAMRA
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna fraktsiooni esimees

Senine tööstusparkide arendamise viis Viljandimaad edasi ei
vii. Tallinna või Narva lähiümbruse mudelid on meid sellesse
aega toonud, aga Kesk-Eestile
on see tupik. Tajusin seda ka linna ja valla volikogude ühisistungil, kus Viiratsi tööstuspark ei
kutsunud esile kestvaid kiiduavaldusi. Küll aga tunnetasid
saalisviibijad uut sünergiat, mis
koostöös tekkida võib.
Plaanides luua Viljandimaale
uusi töökohti ehk ettevõtteid,
peame vaatama lisaks äriplaanile, tasuvusajale ja logistikale
teemat palju laiemalt, kui seda
seni tehtud on. Nimetame seda
moesõnaga «targaks» arendusprotsessiks: kaasame meeskonda ka sotsioloogid ja kultuuriantropoloogid eesmärgiga
arendada välja tervikmudel ehk
töökohtade kooslussüsteem, mis
peab kaasnema ettevõtjate planeeritavate uute töökohtadega.
Viljandimaal on ammu suur
töötajate puudus. Uusi töökohti
planeerides eeldame, et meelitame siia inimesi teistest piirkondadest. Kavandada tuleb selliselt, et tippspetsialistid tuleksid ja jääksid siia. Tarvis on mitte ainult lasteaiakohti, vaid töökohti spetsialistide abikaasadele ja teenuseid peredele.
Seni, kuni regionaalseid arendustegevusi käsitletakse kitsalt
ettevõttekesksena, juhtubki nii,
nagu arutas Jaak Sulg: «Ülepakkumine aitab veidi palkasid kasvatada, kuid pikemas perspektiivis võib kõigile valusalt kätte
maksta» (Sakala, 4. september
2014).
Viljandi valla ja linna tulevik
sõltub sellest, kas suudame välja tulla tervikliku toimepiirkonna lahendusega või lepime vanade tööstuspargi mudelite kopeerimisega.

Viljandi kesklinnas muutub liikluskorraldus
Linnavalitsusel on kavas
muuta kesklinna liikluskorraldust nii, et autojuhtidel oleks lihtsam vanalinna pääseda ja vajaduse
korral leida senisest kergemini parkimiskoht. Samuti seatakse vanalinna
sisenevatele sõidukitele
massipiirang.
Äsja lõppenud Kauba ja VäikeTuru tänava remont näitas, et
Lossi tänaval on kahesuunaline liiklus võimalik sel juhul,
kui autod pargivad ühes tee
servas. Lossi tänava lõik Kauba
ja Tartu tänava vahel, mis varem oli ühesuunaline, jääb
edaspidi kahesuunaliseks. Linnavalitsuse teedespetsialisti
Heikki Teearu sõnul peaks
muudatus tagama parema ligipääsu kesklinna ja vähendama
koormust vast valminud munakivitänavatel.

Spetsialisti sõnul on oodata ka
parkimiskeeldude leevenemist.
«Linnavalitsuse läheduses on
kavas parkimiskeelualasid vähendada muuseumi ja veetorni
juures. Muutub ka Kauba tänava alguse parkimiskorraldus,
kus lubatakse parkimine uue
vallamaja ees ja keelatakse vastasoleval tänavapoolel,» selgitas
Teearu.
Tuleval kevadel ootavad muudatused ees ka Oru tänavat, mis
muudetakse ühesuunaliseks
Lossi tänava poole. Teearu sõnul
tehakse seda pargipoolse kõnnitee arvelt, kuhu rajatakse parkimiskohad nurga all, nii nagu seda on tehtud Tartu tänaval.
Viljandi kesklinna viivate teede alguses hakkavad tulevikus
seisma ka massipiirangut tähistavad liiklusmärgid, sest praeguste plaanide kohaselt üle kaheksa tonni kaaluvaid sõidukeid vanalinna tänavatel enam

näha ei taheta. Heikki Teearu
sõnul on massipiirang tähtis, et
parandada vanalinna tänavate
vastupidavust ja vältida seda,
et suured veokid mõnes kohas
liiklust blokeerivad. «Tulevikus
pääsevad raskeveokid kesklinna teedele ainult linnavalitsuse eriloaga, kuid üldiselt tahame vanalinnas näha ainult kergemaid sõidukeid,» sõnas Teearu.
Plaanitava liikluskorraldusega
on võimalik lähemalt tutvuda
septembri lõpuni Viljandi linna
kodulehel rubriigis «Muudatused liikluskorralduses» www.viljandi.ee/muudatused-liikluskorralduses.
Liikluskorraldust puudutavate
arvamuste ja ettepanekutega
võib pöörduda linnavalitsuse
teedespetsialisti Heikki Teearu
poole telefonil 435 4715 või eposti aadressil heikki.teearu@
viljandi.ee.
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Lossi tänav jääb uue kava kohaselt kahesuunaliseks.
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Viljandi
Taibukate
teaduskool
alustab
õppetööd

RAAMATUKOGU SÜGISHOOAEG

Lasteosakonna tegemised

EPP RAUDSEPP

Kolmandat hooaega
alustab «Kultuurikonksukese» viktoriin 2.–4.
klassi õpilastele.

Laupäeval, 13. septembril kell 10 alustas
Viljandi Taibukate teaduskool korralist õppetööd. Tunnid hakkavad
olema kaks korda kuus
laupäeviti Jakobsoni
koolis.
Taibukate teaduskool on
6.–9. klassi õpilastele mõeldud põnev täienduskoolitus,
kus tehakse lähemat tutvust
reaalainetega. Õpitakse
tundma keemia, bioloogia,
matemaatika ja füüsika imelist maailma. Tunde annavad Eesti parimad õpetajad,
kes on teaduskooli jaoks ette valmistanud spetsiaalse
programmi. Meie juhendajad on väga kõrgel tasemel.
Nad teevad ka ise teadust,
on kirjutanud aineõpikuid ja
viivad läbi vabariiklikke
olümpiaade.
Matemaatikaõpetajateks
on viljandlased Malle Eglit
(Viljandi gümnaasium) ja
Helki Haavasalu. Teised juhendajad tulevad kaugemalt, mõned lausa Tartust.
Füüsikat hakkavad õpetama Mihkel Kree (Hugo
Treffneri gümnaasium,
Marseille’i ülikooli doktorant) ja Koit Timpmann (TÜ
füüsika instituut, mitme
füüsikaõpiku autor). Keemiaõpetaja on Erkki Tempel
(Miina Härma gümnaasium, TÜ doktorant). Bioloogiatunde viib läbi Mari
Järve (Tarvastu gümnaasium, Eesti biokeskuse teadur).
Taibukate teaduskoolil on
kolm peamist eesmärki:
avastada koos õpilastega
loodusainete ilu, õpetada
lapsed oma andekust märkama ning arendada õpilaste
andeid edasi tavakooliga
võrreldes nõudlikumate
ülesannete lahendamise ja
aineolümpiaadideks valmistumise kaudu.
Praeguseks on end teaduskoolis kirja pannud 104 õpilast Viljandi linnast ja maakonnast. Kel veel huvi kooliga liituda, palume ühendust võtta projektijuht Lilian Tambekiga e-aadressil
lilian.tambek@vjk.vil.ee.
Lisaks auditoorsele tööle
on plaanis õppereisid ja väljasõidud. Juunis oli vägev
taibukate suvekool 8.–9.
klassi õppuritele koos rohkete eksperimentide ja Ahhaa
keskuse külastusega. Detsembris sõidavad 6.–7. kassi õpilased bioloogiaretkele
Tartu loodusmajja.
Plaane on palju: soovime
rühmade suurust vähendada, kaasates rohkem õpetajaid, lisada õpiteemade ritta
ka IT, tehnoloogia jne. Kõige
selle realiseerimiseks on loomulikult vaja täiendavaid
vahendeid.
Kutsume kõiki üles head algatust toetama! Ka väikesest
annetusest on palju kasu.
Mittetulundusühingule Taibukate Teaduskool saab teha
ülekandeid arveldusarvele
EE772200221059296123.
Teeme Viljandi taibukaks!

 Rohkem infot
www.taibukad.ee.

Viljandi 3

«Konksuke» on leidnud osalejatelt väga head tagasisidet ja
oleme taas ootel, et kaasalööjaid jagub rohkesti ka algaval
sügisel. Küsimused on koostatud ajakirjade Hea Laps, Täheke ja Minu Maailm põhjal.
Igaks 15. kuupäevaks pannakse ajakirjade sisu kohta koostatud küsimused raamatukogu kodulehele ja lasteosakonna teadetetahvlile. Vastuseid
saab saata elektrooniliselt või
tuua raamatukokku. Igal kuul
loosime vastajate vahel välja
«Konksukese» logoga kruusid
ja aasta lõpul kutsume sügisvooru parimad vastajad raamatukokku tänuüritusele, seekord on lastega kohtuma
nõustunud kirjanik Jaak Urmet (Wimberg).
16. oktoobril tähistatakse
lasteosakonnas üleriigilist ettelugemise päeva. Lugema on
oodatud Viljandi linna ja maakonna koolide 4. klasside õpilased. Vajalik on eelregistreerimine. Kõige tublim lugeja

esindab meie maakonda Tallinnas vabariiklikul ettelugemise päeval.
Oktoobrist jätkuvad raamatukogus taas pisipõnni pooltunnid. Oodatud on 2–3-aastased lapsed oma vanematega. Pooltunnis tehakse tutvust
raamatutega, harjutatakse
käelist tegevust, mängitakse ja
lauldakse.
Koolivaheaega saab veeta
raamatukogus. Igal koolivaheaja päeval saab raamatukogus
midagi põnevat meisterdada
ja muul viisil aega veeta.
Ja veel – raamatukogu lasteosakonnas on oma kodu leidnud rebane. Rebasel on meie
juures tore, ta tervitab kõiki
ruumi sisenejaid, aga meil on
temaga väike mure. Rebasel ei
ole nime. Raamatukogu lasteosakond kuulutab välja osakonna maskotile (rebane) nime leidmise konkursi. Nime
võivad pakkuda nii suured kui
väikesed, lapsed ja vanaemad,
isad ja emad. Rebase süles on
karbike, mille sisse ta ootab
erinevaid nimevariante, et endale sobiv sealt välja valida.
Nime võib saata ka meie meilile laste@raamatukogu.viljandi.ee, märgusõna «Rebane».

10.–17. oktoobril on täiskasvanud
õppija nädal (TÕN)
FOTO: RICHARD DENNY «FALLER» (2014)

Oma loomingus sünteesib Denny kollaažitehnikat, õlimaali ning joonistust.

Kondase keskuses on
Austraalia kunstniku
Richard Denny näitus
«Jante seadus»
Jante seaduse kui kontseptsiooni loojaks on taani-norra kirjanik Aksel Sandemose (1899–1965). Romaanis «Põgenik ületab
oma jäljed» (1933) viitavad
need väikelinna Jante
kümnele kirjutamata seadusele, mida keegi rikkuda
ei tohi. Jante on koht, kus
keegi pole anonüümne.
Inimesi kohustavad kümme seadust: 1. Ära arva, et sa oled keegi. 2. Ära arva, et sa oled sama
hea kui meie. 3. Ära arva, et sa
oled meist targem. 4. Ära arva,
et sa oled meist parem. 5. Ära ar-

va, et sa tead rohkem kui meie.
6. Ära arva, et sa oled midagi
enamat kui meie. 7. Ära arva, et
sa millekski kõlbad. 8. Sa ei tohi
meie üle naerda. 9. Ära arva, et
keegi sinust hoolib. 10. Ära arva,
et sa võid meile midagi õpetada.
Kõiki neid, kes astuvad seadusest üle, tabab väikelinna elanike hukkamõist, sest kogukonna
harmoonia, sotsiaalse stabiilsuse ja ühetaolisuse tagamine on
linna ühine soov. Näitusel eksponeeritud teosed kõnelevadki
lühilugusid Jante seaduse pooldajatest ja rikkujatest.
Richard Denny on briti päritolu
Melbourne’i kunstnik, kelle üks

vaarisadest XIX sajandi lõpul Liivimaalt Austraaliasse läks. Oma
loomingus sünteesib Denny kollaažitehnikat, õlimaali ja joonistust. Tema tööde aluseks on tihti
eri maakaardid, mida ta maailmas
reisidel on kogunud. Denny on isikunäitustega esinenud Londonis,
Barcelonas, Melbourne’is ja Sidneys. Sel suvel viibis ta kunstnikuna residentuuris Mark Rothko keskuses Daugavpilsis, tema tööd on
hetkel väljas ka Läti naivismimuuseumis Riias.
Näitus jääb Kondase keskuses
avatuks 5. oktoobrini. Keskus on
avatud kolmapäevast pühapäevani kella 10–17.

Majanduslikes raskustes tudengid saavad abi taotleda
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõttu majanduslikult raskes olukorras õppivatelt
üliõpilastelt, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja
kelle pere netosissetulek ühe
pereliikme kohta kuus on väiksem kui 266,25 eurot (75 protsenti kehtivast miinimumpalgast).
Taotlust esitav üliõpilane peab
õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli
päevases osakonnas ja arvessemineval õppeperioodil peab te-

ma keskmine hinne olema vähemalt hea.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised dokumendid: kontaktandmetega
avaldus, milles on kirjas pere
koosseis ja sissetulekud (palgad,
pensionid, stipendiumid, igakuised toetused ja muu), iga töötava pereliikme kolme viimase kuu
palgatõendid (kaasa arvatud üliõpilane, kui ta töötab), kõrgkooli tõend seal õppimise ja stipendiumi saamise või mittesaamise
kohta ning kooli kinnitatud viimase semestri hinnetelehe koo-

pia. Esimest aastat kõrgkoolis
õppiv üliõpilane peab esitama
ka gümnaasiumi lõputunnistuse
(hinnetelehe) koopia.
Avalduses tuleb kindlasti märkida pank ja arvelduskonto
number, millele raha kanda.
Taotlused palume saata või
tuua selle aasta 1. oktoobriks
(kaasa arvatud) Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil
Viljandi, Laidoneri plats 5a.
 Lisateavet saab telefonidel
435 4759 ja 435 4761.


ÜLLE RÜÜTEL

Sellest sügisest alates
koordineerib TÕN-i Viljandimaal Viljandi linnaraamatukogu.
Nädala jooksul korraldatakse
maakonnas mitmesuguseid
õppimisvõimalusi tutvustavaid üritusi ja koolitusi. Infot
TÕN-i kohta leiab raamatukogu kodulehelt.
15. oktoobril kell 14 on
TÕN-i tänuüritus Viljandi linnaraamatukogus.

Koolitusel «Õige aeg
õppida rahatarkust»
saab osaleda järgnevates paikades:
• 13. oktoobril kell 11 Viljandi täiskasvanute gümnaasiumis,
• 14. oktoobril kell 11 Viljandi linnaraamatukogus,
• 14. oktoobril kell 15 Tarvastu raamatukogus,
• 16. oktoobril kell 11 Abja
raamatukogus,
• 16. oktoobril kell 18 Sürgavere lasteaias-põhikoolis.

Läheneb projekti- ja tegevustoetuse taotlemise tähtaeg
22. septembriks ootab Viljandi linnavalitsus taotlusi projektide ja tegevuste toetamiseks. Taotlusi võetakse vastu
hariduse, kultuuri, noorsootöö, sotsiaaltöö ja spordi valdkonnas.
Tegevustoetust saavad taotleda Viljandi registreeritud mittetulundusühingud (MTÜ-d) ja
toetus on mõeldud organisatsiooni tegevuskulude katteks.
Projektitoetust saavad taotleda
kõik, kuid tähtis on, et projekt
või üritus, mida plaanitakse
korraldada, oleks Viljandis
ning sellest saaksid kasu ja rõõmu Viljandi elanikud.
Avalduste vorme saab linnavalitsuse infostendidelt raekojas, Johan Laidoneri plats 5 ja
5a majades ning Viljandi koduleheküljelt www.viljandi.
ee/teenused-toimingud-kultuur. Eraldi vormid on projektile (kontsert, festival, spordivõistlus, üritustesari jne) raha
ja organisatsioonile tegevustoetuse taotlemiseks. Palume
avaldusi täita hoolikalt ja mitte unustada näiteks postiaadressi või pangaandmeid.
Tegevustoetuse taotlemisel
on vaja esitada kõik nõutavad
lisad, mis on loetletud neljanda punkti all. See ei tähenda

kuue eraldi dokumendi koostamist, kuid kogu nõutav info
peab olema edastatud nii, nagu see taotluse esitamise hetkel teada on.
Projektile raha taotledes on
soovitav projekti sisulist põhjendust kirja pannes mõelda,
kas teie idee on arusaadav ning
veenab komisjoni projekti väärtuses ja vajalikkuses. Linn ei
toeta üldjuhul üle 50 protsendi
projekti kogumaksumusest. Jälgida tuleks, et need fondid, mis
on märgitud punktis 5 teiste
toetajate alla, oleksid kirjas ka
eelarves tulude all, ja vastupidi. Väga tähtis on, et esitatud
eelarve oleks tasakaalus.
Loomulikult ei ole veel mingit garantiid näiteks kultuurkapitali rahastusega seoses, ent
kui eelmistel aastatel on sealt
toetust saadud ja on kindel kavatsus ka seekord taotlus esitada, tuleb taotletav summa koos
otsuse tähtajaga (st mitmes
voor) kindlasti ka kirja panna.
 Lisainformatsioon:
Vilja Volmer
kultuuri ja noorsootöö
spetsialist
telefon 435 4755
e-post
vilja.volmer@viljandi.ee
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Kultuuri- ja spordisündmused
SEPTEMBER
E 15
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Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Maalinäituse «Jüri Kask 65» avamine Viljandi linnagalerii
«Omakultuuriakadeemia» avaloeng Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Ja nii see läheb» Sakala keskus
Kooskokkamine: teeme ise pastat! Viljandi avatud
noortetehas
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfi park
Kinokolmapäev: «Ja nii see läheb» Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Päevane kontsertkohtumine: Marju Länik Pärimusmuusika ait
Väikekandle kursus algajatele ja edasijõudnutele Pärimusmuusika ait
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Filmiõhtu: «Ma ei tule tagasi» Männimäe külalistemaja
«Viljandi Music Walk»: rattapidu Tour d’ÖÖ XXI Vabaduse plats
«Viljandi Music Walk»: Tour d’ÖÖ järelpidu Raamatukohvik Romaan
Esineb Raen Väikene Pubi Suur Vend
MMM 2014 afterparty Klubi Cheers
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia performance'ite päev
Viljandi linn
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga Viljandi linnastaadion
Pärimusmuusikud Linnaliini bussid
Tänavaturgude päev Terve linn
Linna sünnipäevatund Arkaadia aed
«Viljandi Music Walk»: Robert ja Lotte Jürjendal Roheline kohvik
«Viljandi Music Walk»: Ans. Andur Taaskasutuskeskus
Ugala hooaja avamine: «Eesriie avaneb», esietendus
Teater Ugala
«Viljandi Music Walk»: Jan Helsing, Malcolm Lincoln
Kesklinna kooli väikeste maja hoov
«Viljandi Music Walk»: Cirkl, Sonny & the Sunsets
Raamatukohvik Romaan
Ansambel Wismari Poisid Pubi Suur Vend
MMM 2014 afterparty Klubi Cheers
Meestefoorum: Mees peab olema viljakas Viljandi
spordikeskus
Filmiõhtu: «Ma ei tule tagasi» Männimäe külalistemaja
Lauamängude õhtu Viljandi avatud noortetehas
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Trio Journal Intime (Prantsusmaa): «Lips on fire»
Pärimusmuusika ait
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
Jazziklubi 10. hooaja avamine Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Tüdrukute seeliku all» Sakala keskus
Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfi park
«Eesriie avaneb» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Tüdrukute seeliku all» Sakala keskus
Näituse «Šarzid ja karikatuurid Valtmani, Reieri ja
Arvo loomingus» avamine Sakala keskuse jalutussaal
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Lauatenniseturniir Viljandi avatud noortetehas
«Eesriie avaneb» Teater Ugala
Filmiõhtu: «Ma ei tule tagasi» Männimäe külalistemaja
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Pannkoogiõhtu ja ajurünnak Viljandi avatud noortetehas
Hooaja avapidu: Jan Blake ja Silver Sepp Pärimusmuusika ait
«Rosencrantz ja Guildenstern on surnud» Teater Ugala
Teadlaste öö: Mikk Pärna ja Theodor Rawyler TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
Tantsumaja: perenaine Maarja Nuut Pärimusmuusika ait
Ansambel Alaska Pubi Suur Vend
Sakala GP/ELTL GP lauatennises Viljandi spordikeskus
Vanakraamiturg Lastepark
«Love Song: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Rändselli laulud: Annaliisa Pillak ja Kadri-Ann Sumera Jaani kirik
Esineb Tauri Anni Pubi Suur Vend
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga Viljandi linnastaadion
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Meeste kodu» Teater Ugala
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Jazziklubi Kohvik Fellin
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«Suur maalritöö» Teater Ugala
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
REKY etendus: «Pöial-Liisi» Sakala keskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
Kohvikuteater: Egon ja Indrek Männimäe külalistemaja
Pärimushommik: Cätlin Mägi Pärimusmuusika ait
«Mee hind» Teater Ugala
Kohvikuteater: Egon ja Indrek Männimäe külalistemaja
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga Viljandi linnastaadion
Viljandimaa ettevõtluspäev Viljandi maavalitsuse
saal
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Drum Prana plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika
ait
Jazziklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Maastik mitme kuuga» (Eesti
2014) Sakala keskus
Loomeköök tegutseb: siidimaali õpituba Viljandi
avatud noortetehas
«Sajand» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Maastik mitme kuuga» (Eesti
2014) Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Jaan Pehk Pärimusmuusika ait
«Utoopia rannik. III osa. Kaldale heidetud» Teater
Ugala
Lõikuspidu: Trad.Attac, Etnokulbid Pärimusmuusika ait
«Eesriie avaneb» Teater Ugala
Õpetajate päeva tähistamine Sakala keskus
Vanakraamiturg Lastepark
Lõikuspidu: Ro:Toro, Jaan Pehk, Liisi Koikson jt Pärimusmuusika ait
«Mere märgid» Teater Ugala
Retrovideodisko Sakala keskus
59. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
«Arabella» Teater Ugala
«Arabella» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Nukuteatri etendus: «Jussikese seitse sõpra» Sakala keskus
Nukuteatri etendus: «Jussikese seitse sõpra» Sakala keskus
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
«Idioot», viimane etendus Teater Ugala
Jazziklubi Kohvik Fellin
Viljandi kitarrifestival Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Päikest püüdmas» Sakala keskus
Kooskokkamine: kaneelivahvlid Viljandi avatud
noortetehas
Kinokolmapäev: «Päikest püüdmas» Sakala keskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Viljandi kitarrifestival: Kalevi Uibo ja Mart Soo Pärimusmuusika ait
«Mere märgid» Teater Ugala
Viljandi kitarrifestival: Jarmo Saari ja Raul Vaigla
Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestival: Viljandi Guitar Trio Pärimusmuusika ait
Ajaratta klubi hooaja avapidu Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga Viljandi linnastaadion
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Viljandi kitarrifestival: Jon Gomm Pärimusmuusika
ait
Filmiõhtu: «Kirsitubakas» (Eesti) Männimäe külalistemaja
Viljandi kitarrifestival: Aces of Basses Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestival: Kristo Käo Viljandi vana veetorn
Eesti võistkondlikud MV lauatennises Viljandi spordikeskus
Kinohommik: «Postipoiss Pat» Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Robert Jürjendal Viljandi Nukuteater
Viljandi kitarrifestival: Olga Shishkina ja Ain Agan
Jaani kirik
«Mere märgid» Teater Ugala
Viljandi kitarrifestival: Paul Daniel Band Pärimusmuusika ait
«Kvartett» Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Jonathan Kreisberg Quartet
Pärimusmuusika ait
Tehase tähed Lennukitehas
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Lõõtspillikursus Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste II liiga Viljandi linnastaadion
Piljarditurniir Viljandi Avatud noortetehas

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
Kuni 26. oktoobrini saab keskuses vaadata Ellinor Aiki näitust «Jänes Otepää lähistel». Eksponeeritakse peamiselt 1950. ja 1960. aastatel valminud maale, mil kunstniku töödesse lisandus primitivistlik varjund ning koloriit muutus järjest värvirõõmsamaks ja fantaasiaküllasemaks. Septembri teisel poolel algavad näitusel laupäevased ekskursioonid. Oktoobri keskel korraldatakse kohtumine kunstiajaloolase ja Adamson-Ericu muuseumi direktori Ülle Kruusiga,
kes kureeris mõni aasta tagasi Aiki ülevaatenäitust Tallinnas.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
17. septembril avatakse Jüri Kase 65. sünnipäeva puhul maalinäitus «Asi joones». Viljandimaalt Kolga-Jaanist pärit maalikunstnik
Jüri Kask (sündinud 1949. aastal) on kinnistanud oma nime eesti
kunsti ajalukku. Puhaste värvipindadega läbi mängitud abstraktsed
maalid mõjuvad ergastavalt ja võimsalt. Näituse külastaja võib veenduda, et jürikaselik stiil on täiesti olemas.
Jüri Kask on saanud akadeemilise kunstihariduse nii Tartu kunstikoolis (1965–1969) kui ERKI-s (lõpetas 1974. aastal). Ta on tegutsenud
vabakutselise kunstnikuna praeguseni, olles pikaaegne kunstnike liidu liige. 2001. aastast on Jüri Kask Tartu ülikooli kultuuriteaduste ja
kunstide instituudi joonistamise, maalimise ja kompositsiooni lektor.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
22. septembrini on jalutussaalis avatud Karel Kraviku fotonäitus
«Viru kaevanduse viimane toodang». Must-valged fotod viivad vaataja Viru kaevanduse salapärasesse maailma. Kravik tõdeb, et tema
eesmärk on viia oma piltide vaataja hetkeks mugavustsoonist välja, kohtadesse, kuhu ta niisama ilmselt ei satu.
Sügaval nõukogude ajal avatud (1965) kaevanduse hämaraid käike viimast korda jäädvustanud Karel Kravik on kiindunud Ida-Viru
tehismaastikesse ja kõikvõimalikesse keskkonna anomaaliatesse,
mis on tekkinud sinna energeetika ja tööstuse kutsel.
25. septembril avatakse jalutussaalis ja fuajees näitus «Šarzid ja karikatuurid Valtmani, Reieri ja Arvo loomingus». Viljandist ja Viljandimaalt on pärit palju tuntud karikaturiste ja šaržimeistreid. Neist
kolm – Evald Reier, Henn Arvo ja Edmund Valtman – suutsid end
teostada märkimisväärsel tasemel. Kolme sõbra ja mõttekaaslase
elutee lahknes Teises maailmasõjas, mil Arvol ja Valtmanil õnnestus põgeneda läände. Maailma mastaabis jõudis tunnustuseni vaid
Valtman. Teda pärjati 1962. aastal Pulitzeri preemiaga. Henn Arvost sai Kanadas maailma ühe suurima alumiiniumifirma Alcan reklaamikunstnik ja šaržimeister. Reier, kes jäi punase riigikorra kiuste kodulinna, elab tänini edasi viljandlaste südames kui suurepärane šaržipiltnik ja nöökavate naljajuttude jutustaja.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Lasteosakonnas on 11. oktoobrini avatud näitus «Targad tähed», mis
aitab kooliga taas harjuda. Vaatama tasub tulla nii lapsevanematel
kui koolijütsidel. Välja on pandud lapsevanematele suunatud, lastele õpituge pakkuvad raamatud, samuti alles kooliteed alustavatele lastele mõeldud õppekirjandus.
14. oktoobrist ootavad uudistajaid «Sõrmuste isanda» tegelased. Näituse on koostanud ja nukud valmistanud Eva Kõiv Vanemuise teatrist.

Kunstikool kutsub!
Viljandi kunstikool alustab õppetööd ning ootab kõiki väikesi
ja suuri kunstisõpru!
Pakume õppimiseks mitmesuguseid võimalusi. Täiskasvanutele on mõeldud kord nädalas
asetleidev õhtune vabaateljee.
Lapsed saavad vastavalt oma vanusele liituda meie põhiõppega
(kolm tundi kaks korda nädalas). Kel võimalik käia vaid kord
nädalas, andku oma huvist siiski teada, sest kindlasti oskame
üheskoos sobiva ajakava kokku
leppida. Õppetöös saab osaleda
ka vabakuulajana, valides tunniplaanist endale sobivaid aineid.
Ega siis kunst õppimata tohi jääda! Joonistamise ja värvitunnetuse oskused kuluvad ära igaühele.
Isiksuse harmooniliseks arenguks
on tähtis, et valemite ja kirjatehnika kõrval tegeldaks ka kaunite
kunstidega. Samuti eeldavad paljud tänapäeval kõrgelt hinnatud
erialad kunstialaste baasteadmiste olemasolu. Kui on plaan minna edasi õppima kutse- või kõrgkooli näiteks arhitektuuri, disaini,
moodi, filmi, arvutimängude loomist vms, annab Viljandi kunstikool selleks tugeva aluse.

Uudsena avame sel õppeaastal
gümnaasiumiõpilaste rühma,
kus pannakse rõhku loominguliste eneseväljendusoskuste lihvimisele. Kunstikoolis tehtut on
võimalik ainepunktidena gümnaasiumisse üle kanda. Samuti
saab meie juures teha koolis
nõutud loomingulisi töid.
Uus on ka kunstikooli kunstiring. See tegutseb meie põhiõppe kõrval ning on mõeldud neile
lastele, kel teiste trennide ja ringide tõttu vähe aega või kes tahavad kunstitegemist algul natuke proovida. Üks või kaks korda
nädalas saab käia meisterdamas,
joonistamas, maalimas, voolimas
ja leiutamas. Iga kord leidub seal
midagi uut ja põnevat.
Loomulikult alustame taas
mitmesuguseid kursusi. Sel sügisel on plaanis fotograafia-, keraamika-, akvarellmaali- jt kursused. Huvilistel palume endast
teada anda aadressil info@viljandikunstikool.ee või telefonil
5331 3885.
 Rohkem infot:
www.viljandikunstikool.ee.

