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Foto: Viljandi Linnavalitsus
6. aprillil tunnustati Viljandi raekojas Maramaa võistluse parimaid. Fotol istuvad (vasakult) Mihkel Koitmäe, abilinnapea Kristjan Mändmaa, linnapea Madis Timpson, Markus Haamer, Ranel Savolainen, Helen Talvistu ning seisavad (vasa
kult) Artur Andreson, Riin Põder, Andre Ületoa, Romet Gregory Subi, Hugo Soo.

Noored matemaatikud osalesid Maramaa võistlusel
9. märtsil võtsid Viljandi
Kesklinna koolis, Jakobsoni
koolis ja Viljandi gümnaasiu
mis mõõtu Viljandimaa
koolide parimad noored
matemaatikud, kes osalesid
juba 31. korda asetleidnud
August Maramaa nimelisel
matemaatikaülesannete
lahendamise võistlusel. 6.
aprillil tunnustati raekojas
võistluse parimaid koos
vanemate ja õpetajatega.

Võistlusel osales 30 õpilast kolmes vanusegrupis: VII-VIII klassist 11 osalejat, IX-X klassist 10
osalejat ja XI-XII klassist 9 osalejat.
«Maramaa matemaatikavõistlus on omalaadsete seas unikaalne nii oma järjepidevuse kui
ka kõrge taseme poolest,» ütles
linnapea Madis Timpson, «Suur
tänu neile, kes on järjepidevalt
seda unikaalset võistlust eest
vedanud ja sellega noortesse

matemaatikahuvi süstinud ning
palju õnne kõigile tänavustele
võitjatele!»
Koolidest oli võistlusel esindatud Viljandi linnast Jakobsoni

kool kolme, Kesklinna kool kolme, Paalalinna kool ühe ja Viljandi gümnaasium 14 õpilasega. Naabervaldadest oli Kalmetu põhikool võistlusele saatnud

viis, August Kitzbergi nimeline
gümnaasium ühe, Saarepeedi
kool ühe, Võhma kool ühe ning
Tarvastu gümnaasium samuti
ühe noore matemaatiku.

31. August Maramaa nimelise matemaatika
ülesannete lahendamise võistluse parimad
• VII-VIII klassi arvestuses
I koht – Artur Andreson, Viljandi Jakobsoni kool, õpetaja Aivi Pent
II koht – Riin Põder, Viljandi Jakobsoni kool, õpetaja Aivi Pent
III koht – Andre Ületoa, Viljandi Jakobsoni kool, õpetaja Tiina Vilberg
• IX-X klassi arvestuses
I koht – Hugo Soo, Saarepeedi kool, õpetaja Anne Sulger
II koht – Mihkel Koitmäe, Viljandi gümnaasium, õpetaja Margit Nuija
III koht – Karl Adler, Viljandi gümnaasium, õpetaja Merle Sukk
• XI-XII klassi arvestuses
I koht – Ranel Savolainen, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit
II koht – Helen Talvistu, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit
III koht – Romet Gregory Subi, Viljandi gümnaasium, õpetaja Malle Eglit

Seekordsed ülesanded koostasid noortele Viljandi gümnaasiumi õpetajad Anne-Mai
Kaljuste ja Kätlin Ingi, Kesklinna kooli õpetaja Anneli Luik

Viljandi
arvudes

ning August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi õpetaja Aivar
Kauge.
Neil oli ka au võistluse parimad välja selgitada.

• Registreeritud elanikke: 16 620
• Sünde märtsis: 13
• Registreeritud töötuid: 411
• Töötusprotsent: 5,5*
• Vabu töökohti: 212*
• Keskmine palk: 1304*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike su-

hete spetsialist Maarja Evert, tel 5301 7750, e-post maarja.evert@viljandi.ee.
Trükitud trükikojas Kroonpress.
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• 24. mail algusega kell 18
Viljandi Kesklinna koolis
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• 25. mail algusega kell 18
Viljandi Jakobsoni koolis

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma

Foto

:M
at

er

iS

ed

a

Juhan-Mart Salumäe,

damisega. Soovitasime seda teha samm-sammult koos kogu
linna munitsipaaltöötajatega
eelarveliste võimaluste piires.
Loomulikult ei oleks see päästnud kogu linnaeelarvet, kuid
oleks olnud õiglasem ja jõukohasem.
On paratamatu, et lisaeelarvet
koostades tuleb teha kulude
kärpeid. Kindlasti ei oleks praegust inflatsioonimäära ja hinna-

tõusu silmas pidades õige kokku hoida linna rahakotist palka
saavate töötajate töötasude arvelt, samuti mitte kõige haavatavamate inimgruppide (lastega pered, vähekindlustatud linnakodanikud) arvelt. Säästlikult tuleb püüda majandada
kõikides valdkondades ja kokku hoida eelkõige vähemoluliste tegevuste ja investeeringute
arvelt.

Ukraina sõda muutis maailma!
Hullusel on mõju majandusele
ja igapäevaelule. Kallinenud on
energiakandjad, bensiin, gaas,
küte, toore, ehitusmaterjalid
ning probleemid on varustuskindlusega. Enim on pihta saanud energia, energeetika, turism ja see mõjutab Viljanditki,
kus suureneb küttesooja hind ja
muudki kulud ning väheneb turistide arv.
Kärpimine on paratamatu,

32,1 miljoni euroses eelarves
pool miljonit, 1,6%. Kokkuhoid
tegevus- ja majandamiskuludes,
jooksvates remontides, ka püsikuludes ning sellel on pikem
mõju. «Asfaldi süüdistamist»,
kokkutõmbamise tuhinat toetab
materjalide kättesaamine, «taevane» hind. Tulubaasi, inflatsiooni ja hindade kasvu samm
on nihkes.
Arvestame oma inimeste igapäevaste vajadustega: ei tohi

suurendada elulisi kulusid, puudutada linna süsteemis töötavate inimeste palku, ka vabaühenduste tegevus- ja projektitoetusi. Kaasamine ühistöö raskel
ajal hingeliselt tähtis.
Püüame säilitada investeeringud, ehituste maksumuse tõus,
lõppu ei paista. Edasi Karlssoni
lasteaia hoonega: riigilt 1,2 miljonit, maksumus tõusnud, üle
60%.
Hoiame kokku! Olge hoitud!

Üks on kindel – linna palgal olevate inimeste töötasude kallale
ei minda! Praegu on peamine,
et tagada inimestele võimalikult
suur turvatunne keerulistel aegadel. Seega hoolitseme selle
eest, et palgad võimaluste piires
tõuseksid. Inflatsiooni keskkonnas on see hädavajalik.
Eelnev tähendab, et peame
kriitiliselt hindama, milliste ehi-

tustööde ja investeeringutega
kannatab oodata. Sellist loetelu, et mis pole vajalik, ma hetkel esile ei tõstaks. Viljandi eelarvet on suurelt jaolt targasti
kasutatud ja enamik tegevusi on
vajalikud. Kõik sõltub sellest,
kas just praegu on nende kulutuste tegemine möödapääsmatu. On möödapääsmatuid töid
taristu juures, millega viivitada

ei saa, kuid osa tegevusi kannatab paar-kolm aastat edasi lükata. Mis need täpsemalt on? See
on pikemate arutelude teema,
mida loodan pidada ühes teiste
linnavolinikega.
Kärbete asemel nimetaks ma
seda, mis on prioriteedid. Need
on palgad, sotsiaalteenused ja
haridus.

Alati võib tulla aegu, kus on vaja püksirihma pingutada ja selline aeg tundub käes olevat.
Linn ei saa toimida teisiti kui
igaüks enda majapidamises –
loobumist alustatakse ikka vähem vajalikust ja sealt riburada
edasi. Kehvadel aegadel tuleb
alustuseks kärpida vähemtähtsaid kulutusi, näiteks meelelahutustele, ning kaugemasse tulevikku lükata kulukad ja vähem vajalikud toimetamised.

Selline aeg ei sobi nii-öelda
rasvasemal ajal tehtud plaanideks, vaid tuleb tagada linnaelanike varustamine kõige tähtsamaga – energia, vee, toidu,
transpordi, soojuse, arstiabi ja
kindlustundega. Seejuures mitte hoides inimesi teadmatuses,
vaid täpselt ja ilustamata informeerida käimasoleva säästmise
põhjustest. Inimesed mõistavad,
kui neile selgitada kärpimise
möödapääsmatust, aga ei akt-

septeeri, kui mõnes valdkonnas
käib edasi pidu katku ajal.
Linnavalitsus tõi märtsikuu volikogusse plaani linnale varaliste kohustuste võtmiseks
300 000 euro ulatuses, ehitamaks kergliiklustee Nurme tänavalt kaarega läbi linna Uueveski teele ja sealtkaudu linnast
välja. Kahtlemata üllas idee,
aga teades Karlssoni lasteaia
ehituse kallinemist, oleks tark
suunata nimetatud raha sinna.

Valimisliidu Südamega Viljandis
saadikurühma esimees
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Loreen Palm
Luca Tiigi
Lucas Liam Kerdmann
Meinhard Künnap
Mirko Niit
Mirtel Röand
Nico Vainola
Nora Arlene Pärna
Nora Orav
Reimo Jürgenstein
Robin Netšajev
Saara Särk
Saara Volt
Sebastian Prantsus
Stefan Esman
Susann Simoone Saviste

Keerulistes majandusoludes vajavad linnaeelarve kujundajad
eeskätt talupojatarkust, vältimaks järske ja läbimõtlematuid
otsuseid niihästi kulude suurendamise kui vähendamise asjus.
Näitena võib tuua Isamaa saadikurühma mullu oktoobrikuus
tehtud ettepaneku mitte kiirustada linnajuhtide (linnavalitsuse- ja volikoguliikmete) palkade ja hüvede hüppelise suuren-

esimees

Sel aastal tuleb esimene tasuta aia- ja haljastusjäätmete
äraveoring 25.–29. aprillini,
teine ring 9.–13. maini.
Veopäevade kava ja piirkonnad on märgitud kaardil.
E – 25. aprill, 9. mai
T – 26. aprill, 10. mai
K – 27. aprill, 11. mai
N – 28. aprill, 12. mai
R – 29. aprill, 13. mai

Briana Peterson
Cassandra-Eliis Pert
Damir Orgusaar
Ele-Noora Allik
Eleryn Uglina
Elise Sophie Rang
Emily Lepik
Gustav Kütt
Hanna Sabiine Ivandi
Harri Juks
Jakob Tulit
Johannes Tikk
Kristella Oras
Lexy Lippur
Lilii Levik
Lisanna Kaljula

rim tegur on olnud just energiahindade kasv. Arvestada tuleb
järjest enam ka Ukraina sõjapõgenike teenindamisega ja nende jaoks vajaliku rahalise reserviga.
Lõpetades positiivse noodiga,
siis koroonapiirangute kadumisega on 2022. aastal tõenäoliselt rohkem välisturiste, mis on
positiivne Viljandi turismivaldkonna ettevõtetele.

Isamaa saadikurühma esimees

F oto

2022. aasta esimeses kvartalis
sündinud viljandlased

sektoris, aga investeeringute tegemisel ka avalikus sektoris.
Lisaeelarve tegemisel tuleb
arutelu alla investeeringute
edasilükkamine, sest kokku tuleb eelarvet tõmmata ligi
400 000 euro ulatuses. Meie
jaoks on oluline säilitada linna
palgal olevate töötajate töö
tasud. Püsikulude suhtes on
oluline, et energiahinnad on fikseeritud, sest inflatsiooni suu-

liige

• 23. mail algusega kell 18
Viljandi Paalalinna koolis

Aia- ja haljastus
jäätmed

Võttes arvesse kiirelt muutunud
majandusolukorda ja olles suhelnud ettevõtjatega, siis võib
öelda, et ees ootab keeruline
aasta. Tarbija rahakotini jõuab
inflatsiooni mõju suuremalt aasta teises pooles. Ettevõtjatel aga
on toorme (eelkõige metall ja
puit) puudus ja hindade kasv juba praegu ning lähitulevikus
olukord kindlasti süveneb. Seega kõige suurem mure on era-

Reformierakonna saadikurühma

su

Elanikega
kohtumised
leiavad aset

da, kuidas muuta linna paremaks. Ootame kaasamõtlemist
selles, millised on olulised lahendamist vajavad probleemid
ja millised tegevused peaksime
lähiaastatel ellu viima.
Küsitlus avaneb lisatud QRkoodi abil või lingilt
www.ankeet.ee/a/getowe.
Küsitlus inglise keeles avaneb lingilt www.ankeet.ee/a/
copira.
Paberil küsitlusankeedid
saab linnaraamatukogust, raekojast või helistades telefonil
435 4767

M
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Viljandi linna arengustrateegia
2035+ ning Viljandi linna
arengukava ja eelarvestrateegia 2022–2028 koostamiseks
on avatud 15. maini Viljandi
linna rahuloluküsitlus. Küsitluse eesmärk on anda Viljandi
linna elanikele võimalus hinnata seni tehtut ning kaasa rääki-
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Uue korraga antakse linnavalitsuse haldusametile ka õigus lube kehtetuks tunnistada
ning nende väljastamisest
keelduda, samuti õigus kontrollida sõiduki tegelikku massi autokaalul Viljandis Pärnu
maantee 36 ning vajaduse
korral alustada menetlust, kui
veoautod on rikkunud teed
või selle elemente.
Nüüdsest pannakse pikaajalise loa taotlejale ka kohustus
kooskõlastada haldusametiga
keskmisest intensiivsema loomuga vedude marsruut, et
vältida Viljandi linna teede ja
tänavate kahjustumist.

Eesti Panga äsjase majandusprognoosi kohaselt on hinnatõus sellel
aastal 10,2%, majanduskasv –0,4% ning töötus keskmiselt 6,7%. Sõja
mõjusid arvestades on tõenäoline, et Viljandi linna 2022. aasta
esimese lisaeelarvega tuleb kuludes teha kärpeid. Millistes
valdkondades näete vajaduse korral kokkuhoiu võimalusi?
iS

Viljandi Linnavalitsus kinnitas
määruse «Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite Viljandi
linnas liiklemise kord», mis reguleerib varasemast täpsemalt
selliste sõidukite liiklemise
linnas.
Võrreldes eelmise määrusega, on muudetud Viljandi linna liikluspiirangu ala selliselt,
et see ei hõlma endas enam
Oja teed, Raua tänavat, Pargi
tänavat, Metsküla teed, lõiku
Pärnu maanteest, Riia maanteest ning Reinu teest. See tähendab, et ümber linna saavad veoautod liigelda ilma
spetsiaalset luba taotlemata.

Viljandi Linnavolikogu

Kalle Kivistik,

EKRE saadikurühma liige

Erakonna Eesti 200 saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Suurjooksul ümber Viljandi järve
osalejatele antakse start 1. mail
Ümber Viljandi järve jooks
leiab tänavu kahe aasta
pikkuse pausi järel taas aset
1. mail.

Kahel viimasel aastal on koroonaviiruse leviku takistamiseks
valitsuse seatud piirangute tõttu tulnud jooks kevadel ära jätta ning ümber Viljandi järve on
saanud joosta augusti hakul.
Tänavu on aga võimalik jooksule start anda 1. mail kell 12.
Kui 2020. ja 2021. aastal on
tulnud korraldajatel piirata
osalejate arvu, siis tänavusel
jooksul osalejate piirangut
enam ei ole. Üle 1500 kiireima
on end juba registreerinud.
Jooksule saab end kirja panna
veebis www.viljandijarvejooks.
ee.
Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti vanim traditsiooniline rahvaspordivõistlus, mida
esimest korda peeti 1928. aastal ning alates 1931. aastast po-

le ühelgi aastal võistlus pidamata jäänud.
Tänavu on järjekorras 93.
jooks. Kui esimesel jooksul oli
stardis kuus sportlast, siis osalejate rekord jääb koroonaviiruseeelsesse aega, kui 2017. aastal
kanti lõpuprotokolli 3642 jooksjat ja kepikõndijat.
Jooksu start ja finiš on Viljandi staadionil ning esimesest
jooksust alates kehtib ümber
Viljandi järve jooksul reegel, et
raja valik on osalejatele vaba,
kohustus on vaid ületada järve
otstes asuvad Orika ja Kösti sild.
Umbes 12 kilomeetri pikkusel
jooksul või kepikõnnil võivad
osaleda kõik soovijad, kes on
sündinud 2009. aastal või varem.
Ümber Viljandi järve jooks
avab ka Rimi Eesti Linnajooksude sarivõistluse.
Rohkem infot jooksu kohta
leiab veebilehelt www.viljandijarvejooks.ee

Biojäätmete
kogumine
Viljandi linnas
Alates 2022. aasta 1. aprillist
on kohustus Viljandis
biojäätmeid eraldi koguda.

Biojäätmed on aia- ja haljastus-,
toidu- ja sööklajäätmed. Biojäätmeid eraldi kogudes käitume keskkonnasõbralikult, sorteeritud jäätmed suunatakse
kompostimisele või biogaasi
tootmiseks ning prügi hulk väheneb. Kompostimisega taastatakse ainete ringkäik looduses.
Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb biojäätmeid eraldi koguda kõigil
kinnistutel.
Foto: Kris Süld
Kahel viimasel aastal on koroonaviiruse leviku takistamiseks seatud piirangute tõttu tehtud muudatusi järvejooksu tavapärases korralduses, kuid
sel aastal saab ümber järve joosta taas 1. mail ning piiri pole seatud ka
osalejate arvule.

Konteineri hankimine
Biojäätmete konteineri saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna jäätmevedaja poole.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse
SOBIVAD

Linnavalitsus osaleb projektis «ISTE»
Viljandi Linnavalitsus osaleb
projektis «ISTE» ehk «Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamine kohalikus omavalitsuses», mille eesmärk on
psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine.
Projekt kestab 1. jaanuarist
31. detsembrini ning selle käigus katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel
teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja katsetatakse
korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Projekti käigus osutatakse
vaimse tervise toetamiseks eri-

nevad teraapiaid, psühholoogi,
psühhiaatri või kogemusnõustaja teenust. Samuti antakse igapäevaeluga toimetulekuks tuge
rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama
saamiseks ning elukoha probleemide lahendamiseks. Fookuses on ka töötamise ja õppimise
toetamine, st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida. Oluline
on ka füüsiline tervis, näiteks
abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia ning transpordi kasutamise juhendamine.
Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske,
sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud vanusevahemikus 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kel ei ole põ-

hidiagnoosiks dementsus ega alkoholisõltuvus, kes ei kasuta
veel erihoolekandeteenuseid,
kuid on sotsiaalkindlustusameti
(SKA) erihoolekandeteenuse
järjekorras ja kes vajavad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja
hinnangul toimetulekuks ja
ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja
integreeritud teenuseid.
Projektiga liitumiseks peab
isik ise olema sellega nõus. Projekti raames hinnatakse isiku
abivajadus, milles konkreetselt
ta abi vajab ning hindamise tulemuste põhjal saab ta personaalset teenust. Juhul kui isik
on projektis, saab toetada ka pereliikmeid.

Viljandi linnas osutab teenuseid Viljandi Linnavalitsus, kes
pakub inimestele vajalikku tuge
ja vastutab teenuste korraldamise ja elluviimise eest. Lisainfo:
Kati Kotsar, e-post kati.kotsar@
viljandi.ee, telefon 5855 2558.
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna «Tööturule juurdepääsu parandamine
ja tööturult väljalangemise ennetamine» alategevuse «Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise
soodustamine» tegevuse «Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine» raames.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE ROLL LINNAVALITSUSE LIIKMENA?

Minu roll on olla linnaasjadega kursis ja anda oma panus, et otsustused oleksid arukad ja tasakaalus – nii suhtumisel siht- ja huvigruppidesse kui investeeringutesse.
Lisaks on igal linnavalitsuse liikmel mõned südamelähedasemad
teemad. Minul on nendeks arendusküsimused ja sõprussuhted.
Arengukava koostamine on kaasamise protsess, kus lepitakse kõigi osaleda soovijatega kokku, mida ja mis ajal midagi tehakse ning
mille tulemusena tekib kokkulepe. Sõprussuhetes on minu eesmärk,
et sõprus ei seisneks ainult aastas korra poliitikute vastastikuses külaskäigus, vaid tekiksid suhted inimeste ja asutuste vahel.
MILLEGA PEALE LINNAVALITSUSE TÖÖS OSALEMISE VEEL TEGELETE?

Minu põhitegevus on LEADER-i programmi raames maaelu arendamine Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas. Leaderi meetod tähendab
kogukonna juhitud kohalikku arengut, kus kogukonna enda vajadustest ja võimalustest lähtuvalt koostatakse arengustrateegia, mille alusel kujundatud meetmete abil toetatakse elukeskkonna, kodanikuühiskonna ja ettevõtluse arendamist.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Mati Sereda

KARL ÕMBLUS,

linnavalitsuse liige

Viljandi on ilus linn. Siin on kõik eluks vajalik olemas. Peaaegu. Ja
see, mis veel puudu on, see on arenguvajadus ja on, mida oodata.
Näiteks veekeskust.
Tavaliselt me harjume oma asjadega nii ära, et ei oskagi vahel seda enam hinnata. Kaks head võimalust objektiivselt hinnangu saamiseks on käia vahepeal kuskil teises linnas või riigis, sest koju jõudes on pilk natuke värskem. Või vaadata linna koole, lasteaedasid,
huvikoole, teisi asutusi ja ettevõtteid koos linna külalistega ja saada osa nende emotsioonidest ja hinnangutest.

Konteineri puhtuse ja korrashoiu eest vastutab jäätmevaldaja. Määrdumise vältimiseks kasutatakse biolagunevat
vooderduskotti, mille jäätmevedaja paneb konteinerisse
pärast iga tühjenduskorda.
Biojäätmete konteinerite minimaalne tühjendussagedus on
vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Konteiner, kompostimisaun ja kompostimisnõu
(komposter) peavad paiknema
naaberkinnistu piirist vähemalt ühe meetri kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.
Biojäätmete konteinerisse
võib jäätmeid panna kas lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Kindlasti ei
tohi jäätmeid konteinerisse
panna tavalises kilekotis.

• Tahked toidujäätmed, näiteks lihaja kalajäätmed,
köögi- ja puuviljad,
köögi ja puuviljade
koorimisjäägid, leib,
sai, poolfabrikaadid,
pagari- ja kondiitritooted, juustud, või
ja margariin, kohvipaks, teepakid
• Toataimed, lõikelilled

EI SOBI

• Vedelad jäätmed, näiteks toiduõli, piim, hapupiim, supp,
kastmed
• Kompostimiseks kõlbmatud
jäätmed, näiteks töödeldud puit,
tekstiil, paberi- ja papijäätmed,
sealhulgas ühekordsed nõud
• Bioloogiliselt mittelagunevad
jäätmed, näiteks suured kondid,
kile, metall, klaas, tuhk, suitsukonid, tolmuimejakotid, pakendid, vahatatud ja kiletatud papp

Viimane aeg on
ennetada kevadisi
ja suviseid
konflikte hoonetes
pesitsevate
lindudega
Linnud on valimas endale sobivaid pesitsuspaiku ning seetõttu tuleks majaomanikel ja
korteriühistutel kontrollida üle
ning vajaduse korral takistada
lindude ligipääs võimalikele
pesaehituskohtadele hoonetes.
Sigimisperiood on looduses
kõige olulisem ja tundlikum
aeg. Lindude ja loomade häirimine sellel ajal on seadusega
keelatud. Seetõttu on viimane
aeg katused, räästaalused ja
-avaused, pööningud, voodritagused, rõdud, laoplatsid,
pooleliolevad ehitised ja muud
tihti kasutatavad kohad hooldada ning vajadusel takistada
lindude ligipääs nendele. Pesitsusajal on selleks juba hilja.
Paljud asulates elavad linnuliigid on inimkaaslejad, kelle
pesitsuspaigad on seotud hoonetega. Näiteks hakid võivad
ehitada oma pesa ventilatsioonisüsteemidesse, varblased
või kärbsenäpid maja voodri
vahele. Tuvid pesitsevad sageli hoonete karniisidel, kajakad
aga katustel.
Inimesi võib häirida, kui lin-

Praktilisi
nõuandeid

• Kata võrguga või paranda
võimalikud avaused ja augud
räästaalustes ning mujal.
• Hoia oma katused risust ja
muust võimalikust pesamaterjalist puhtad. Lamekatusel
ja rõdul ära hoia tarbetuid
esemeid.
• Vajadusel kasuta sobivaid
peletusvahendeid, näiteks
röövlinnu kujutisi, ridva otsas
hõljuvaid tuulelohesid, silma
meenutavaid palle vms.
• Paigalda ümbrusesse sobivatesse kohtadesse pesakaste.

nupojad roojavad pesa lähiümbrusesse või varahommikul lärmakalt toitu manguvad.
Samuti võivad kajakad ja varesed oma poegade kaitseks
inimesi rünnata. Sellised
probleemid tabavad majaomanikke mais või juunis ning
nende ennetamiseks tuleb tegutseda praegu, enne peamise pesitsushooaja algust.

Esmaspäev, 18. aprill 2022
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Kultuuri- ja spordisündmused
Üritustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimestele,
kes täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid! Enne
üritusele minekut tasub kindlasti üle kontrollida, kas see ikka
toimub.
T 26
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11.00	«Memme musi» (Viljandi laste- ja noorteteater
REKY) Sakala keskus
19.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
19.00 «Suveöö unenägu» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: «Cyrano» (USA, Kanada,
Suurbritannia, 2021) Forum Cinemas Centrum
19.00 «Kummitused» (Endla teater) Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
11.00 Pisipõnni tund Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Kolmanda kolmapäeva klubi – luule Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Üle oma varju» Ugala teater
09.00	Viljandi linnafoorum: «Meie unistuste järveümbrus»
Sakala keskus
13.00	39. Hubert Pärnakivi jooks Hubert Pärnakivi
ausammas
15.00	Raamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
17.00 XXVII järvejooksu sari Viljandi järve rand
17.00	Tarmu Kurmi raamatu «Kahe matuse vahel» esitlus
Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
11.00	Eesti Hoiuraamatukogu Viljandis: teabe jagamise ja
raamatute kogumise üritus Viljandi
linnaraamatukogu
12.30	Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik
vs.Tallinna FC Levadia U21 Kunstmuruväljak
16.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00	«Jazzkaareke»: Valter’s Harpedji Band
Pärimusmuusika ait
12.00 «Kakuke» Viljandi nukuteater
16.00 «Kakuke» Viljandi nukuteater
17.00	Tantsunädal 2022: «Toatüdrukud» Viljandi
kultuuriakadeemia
17.00 «Jazzkaareke»: Titoks Sakala keskus
17.00	Puhkpilliorkester Tamme ja Viljandi muusikakooli
puhkpilliorkestri ühiskontsert «Teeme kino: duubel
2»
19.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
20.00	Tantsunädal 2022: Fine 5 Tantsuteater «Yes or
Yesn’t» Viljandi kultuuriakadeemia
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
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18.30	Kogukonnakino: Valner Valme soovitab: «Keeris»
(Belgia, Prantsusmaa, 2021) Forum Cinemas
Centrum
19.00 Neil Simon «Uus peatükk» Ugala teater
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
15.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
16.00 Tantsunädal 2022: «Häbi» Koidu seltsimaja
18.00	Tantsunädal 2022: «Omakultuuriakadeemia»,
Maike Lond Pärimusmuusika ait
19.00 «Üle oma varju» Ugala teater
20.00	Tantsunädal 2022: Shion Yokoo-Ruttas,
«Antiteatraalsuse ilmingud Eesti
etenduskunstimaastikul» Viljandi kultuuriakadeemia
10.00	Viljandimaa kultuurikonverents «Kellega ja kuidas
edasi?» Sakala keskus
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
19.00 Priit Pius ja Kait Kall «Midagi ikka» Ugala teater
19.00	Tantsunädal 2022: «Suur teadmatus» Viljandi
kultuuriakadeemia
19.00	Kogukonnakino erikolmapäev: «Charlotte Jane’ist»
(Prantsusmaa, UK, Jaapan, 2021) Forum Cinemas
Centrum
21.00	Tantsunädal 2022: «ATLAS» Vilma maja
videostuudio
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika
ait
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
12.00 Tite laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
17.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
17.00	Riigikantselei rohepöörde arutelu Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Arst» Ugala teater
19.00	Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik
vs.Tallinna FC Flora U21 Kunstmuruväljak
19.00	«Jazzkaareke»: duo Raivo Tafenau ja Meelis Vind,
feat. Riccardo Padilla (Tšiili) Pärimusmuusika ait
20.30	Tantsunädal 2022: «Miss Alpinist» Viljandi
kultuuriakadeemia
10.00	Tantsunädal 2022: «Tantsupäeva hommikusöök»
Viljandi kultuuriakadeemia
13.00 «Noor pärimusbänd 2022» Pärimusmuusika ait
18.00 Tantsunädal 2022: «The Circle» Rüki galerii
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00	«Jazzkaareke»: Siiri Sisask, Kristjan Randalu –
Lingua Mea (Eesti-Saksamaa-Kreeka-Luksemburg/
USA) Pärimusmuusika ait
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
20.00	Tantsunädal 2022: Reskript «Artist Walk» Viljandi
kultuuriakadeemia
21.00 Tantsunädal 2022: Ravescape Koidu seltsimaja
15.00	93. suurjooks ümber Viljandi järve. Lastejooksud.
Viljandi linnastaadion
17.00 «Ema» Ugala teater

17.00

«Sume on öö» Ugala teater
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12.00	93. suurjooks ümber Viljandi järve ja kepikõnd
Viljandi linnastaadion
19.00 «Hotell laibaga» (Endla teater) Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: Janno Trump Clarity
Ensemble – albumi «Up North» esitluskontsert
Pärimusmuusika ait
11.00 Pisipõnni tund Viljandi linnaraamatukogu
18.00	VAK Staieri seeriajooksu etapp Viljandi
linnastaadion
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Tallinn Viljandi spordikeskus
19.00 «Kõike head, vana toriseja» Ugala teater
19.00 Tantsumaja Pärimusmuusika ait
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
15.00	Raamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Kohtumine Anu Rauaga: raamatu «Kuue ruuduga
aken» esitlus Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Kauka jumal» Ugala teater
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
11.00	XIV üleriigiline võistumängimine Pärimusmuusika
ait
18.00	Heategevuskontsert «Aknad särama»: Marek Sadam
ja Martin Trudnikov Viljandi Pauluse kirik
19.00 «Arst» Ugala teater
11.00	Eesti karikavõistlused iluvõimlemises Viljandi
spordikeskus
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika
12.00 Tite laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 22. Mulgi rattamaraton Vabaduse plats
17.00 «Ema» Ugala teater
17.00 «Sume on öö» Ugala teater
20.30 5. Viljandi öötantsupidu Viljandi lauluväljak
11.00	Eesti karikavõistlused iluvõimlemises Viljandi
spordikeskus
14.00 Emadepäeva kontsert Sakala keskus
19.00	Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik vs.
Pärnu JK Viljandi linnastaadion
19.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
19.00 «Tiit ja Tõnu» Ugala teater
15.00	Raamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
17.00 XXVII järvejooks Viljandi järve rand
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
10.00 75. laste Paala järve jooks Paala järve rand
14.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – SK
Tapa Viljandi spordikeskus
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 Tradimus & Tõnu Tubli Pärimusmuusika ait
19.00	Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen, «Flamingo»
Pärimusmuusika ait
19.00	«Shakespeare’i kogutud teosed» (Kuressaare teater)
Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS,

LINNAGALERII,

RÜKI GALERII,

24. aprillini on avatud Piret Mildebergi näitus «Urg ehk When
I’m 64». See on väga subjektiivne näitus ajast. Tagasivaatena
kadunud aegadele riputas autor
seintele 31 autoportreed aastatest 1974–2020, ümisedes Inglismaa meeste 1976. aastal lauldud lugu «When I’m 64».

20. aprillini on avatud näitus
«Mu parim maal (ja teised pildid
ka) – Peeter Ora juubelinäitus».
Esimene pool väljapanekust hõlmab ülevaadet kunstniku rohkem kui kahekümneaastasest
loometeest. Teise osa moodustab aga vaid selleks näituseks
valminud 34 lõuendist koosnev
seeria, mis on maalitud unikaalses laseerivas autoritehnikas.

7. maini on avatud Juss Piho
näitus «Ümbermäng», mis annab ülevaate kunstniku värskemast loomingust. Näitusel saab
näha viimase kolme aasta jooksul valminud töid, sealhulgas ka
päris uusi, esmaesitlusel olevaid
teoseid.

SAKALA KESKUS,

29. aprillini saab Trepigalerii
vitriinides tutvuda meie kogude
pärlitega. Külastajatele on vaatamiseks välja pandud kõige
suurem, kõige vanem ja kõige
väiksem raamat, erikujulised,
mängulised ja salapärased raamatud. Pärlid on panipaikadest
välja toodud raamatukogude
aasta puhul.

Pikk tänav 8

24. aprillini on avatud ka Soome
kunstniku Olavi Fellmanni näitus
«Päästa kliima. Graafilised arvamused». Teostel esinevad karikatuuri võtmes loodud tuntud isikud, mütoloogilised tegelased
või loomad. Portreid toetavad teravad, sageli irooniaga vürtsitatud tsitaadid või hüüdlaused.
Üleval on veel tekstiilikunstnik
Tiina Puhkani näitus «Õnnelik
aednik», milles kunstnik mõtiskleb inimese ja aia suhte üle: aed
kui sümbol ja aed kui koht, kus
inimene loob loodusega kokkuleppeid.

Tallinna tänav 11/1

Tallinna tänav 5
28. aprillini on avatud Mare
Hirve näitus «Avastamise
rõõm». Mare Hirv: «Olen õppinud kõige raskemas koolis –
elukoolis. Seal ei tea kunagi,
mitmendas klassis oled ja millal
on eksamid. Ei saa isegi kellegi
pealt maha kirjutada, sest sama
varianti lihtsalt teistel pole. Selles koolis ei olnud kunstiõpetust, aga oli piiramatu võimalus
loomingulisuseks.»

Tartu tänav 7c

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

30. aprillini on Trepigaleriis
avatud Virág Dóczi näitus «Isikueetika». Maalidel peegelduvad mitmesugused hingesei-

sundid, kujutlusvõimele lisab
hoogu eri tehnikate kasutamine.
Ameerika teabepunktis on 30.
aprillini avatud MTÜ Mondo
rändnäitus «Muusikalised teekonnad».
Rändnäitusel on interaktiivne
muusikaline sein, mille eesmärk
on tutvustada popmuusika
arengut inimeste rände perspektiivist.
30. aprillini saab 3. saalis vaadata illustratsioonide näitust
«Moosipai».
Näitusel on kunstnik Katrin
Seervald-Kiviselja akvarellid/
illustratsioonid Aimar Selleri
lasteluuleraamatule «Moosipai».
2. mail avatakse Trepigaleriis
juba seitsmendat aastat lasteaia
Karlsson mudilaste näitus «Teeme rõõmuga». Sellel aastal saab
lasteaed 45-aastaseks. Rõõmuküllased tööd on väga loova lähenemisega.

GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid saab vaadata,
helistades ette telefonil 5367
7566. Info http://www.thegalerii.com.
ENN PÕLDROOSI ERAMUUSEUM,

Lossi tänav 2

Eesti maalikunsti grand old
man Enn Põldroosile ja näitleja
Rita Raavele kuuluv 2014. aastal loodud mittetulunduslik
kunstimuuseum. Vahetuvad väljapanekud tutvustavad Enn
Põldroosi maaliloomingut.
Muuseumi võimaldas Viljandis
avada Enn Põldroosile 2013.
aastal antud vabariiklik elutöö
preemia. Eramuuseum on avatud tähtsamate ülelinnaliste
suurürituste ajal.
Avatud laupäeviti kella 12–18,
teistel aegadel kokkuleppel
Kondase keskusega (telefon
433 3986).

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

