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Liitunud vald tegi omavalitsuste
talimängudel eduka alguse

E

esti omavalitsuste 34. talimängud toimusid 3. ja
4. märtsil. Kahepäevase
võistluse korraldas Eestimaa
spordiliit Jõud sel korral koostöös Viljandi linna ja Viljandi
vallaga.
Esimest korda osalesid talimängudel koos linnade ja valdade võistkonnad. Varem toimusid
linnade ja valdade võistlused
küll samal ajal, kuid erinevates maakondades. Kavas olnud
seitsmel alal võitsles kokku ligikaudu 1500 sportlast.

Suusatamine
Holstre-Pollis
Naiste teatesuusatamises saavutasid esikoha 20 võistkonna
arvestuses Viljandi valla sportlased. Kuldsesse kolmikusse
kuulusid Teesi Tuul, Karolina
Pugal, Seila Peek.
Individuaaldistantsil saavutas
Andra Aavik N16 vanuseklassis
2. koha.
Suusatamises sai Viljandi
vald üldarvestuses kolmekümne võistkonna hulgas neljanda
koha, mille vormistamisele aitasid kaasa lisaks eelnimetatud
sportlastele Marleen Uha, Johanna Ruljand, Kertu Kumm,
Kaspar Lind, Robin Liiber, Daniel Platov, Bruno Pugal, Oliver
Pikkor, Mihkel Muri, Alar Lõhmus, Lilian Estorn, Eero Lõhmus, Karel Toss, Hanno Priks,
Jaan Kallak, Rauno Tafenau,
Marge Almre.

Lauatennis Suure-Jaanis
Lauatennise turniiril osales 26
võistkonda. Viljandi valla võistkond koosseisus Marko Kiivikas,
Mart Särg, Kerli Kislõi, Romet
Okas ja Nora Rebane saavutas
üldkokkuvõttes 8. koha, valdade
arvestuses 6. koha.

Male Viljandi Kesklinna
koolis
Males võtsid mõõtu 25 omavalitsuse esindused. Viljandi valla
malevõistkond koosseisus Marek Kolk, Sergei Adalov, Margit
Siimenson, Hugo Soo ja Maarja
Kährik sai üldarvestuses 8. koha
ning valdade seas 6. koha.

Naiste korvpall Heimtalis
Korvpalliturniiril osales 14
naiskonda. Viljandi valla neidude esindus koosseisus Maire
Kiis, Kersti Luik, Kristin Tamberg, Kerli Pärtli, Hanna Paal,
Tolores Lomp, Lisanna Laansalu, Angelika Andrejanov jäi
12. kohale.

Meeste korvpalli alagrupi
mängud Häädemeestel
Valla meeskond Kevin Tamberg,
Aivar Piir, Indrek Paal, Mart
Paal, Gert Aren, Rauno Sulg,
Rainer Vare, Rauno Meerits,
Riho Kald sel korral finaalturniirile ei pääsenud ning tulemuseks jäi 17.–22. koht.

Ujumine Karksi-Nuias
Viljandi valda esindas ujumises vaid üks sportlane – Maria
Allik N16 vanuseklassis. 100 m
vabaltujumise distantsil. Valla
ainsa võistlejana tõi Maria südikas esinemine võistkondlikult
21. koha.

Mäesuusatamine
Väiksel Munamäel
Viljandi valla ainus naissuusataja Leili Särg võitis N35 vanuseklassis 1. koha. Üldkokkuvõttes sai valla võistkond 21. koha.
Oma panuse valla esindamisse
andsid ka kolm meesvõistlejat:
Meelis Hunt, Lauri Saluveer ja
Madis Helve.

Fotod: Külli Leola
Naiste teatesuusatamise rajale läks Holstre-Pollis 20 võistkonda. Esikoha jätsid koduvalda Viljandi valla naised.

Vallajuhtide mitmevõistlus
Viljandis
Vallajuhtide mitmevõistlusel
kaitsesid Viljandi valla au vallavanem Alar Karu ja vallavolikogu esimees Kaupo Kase. Vallajuhtide osalemine tõi võistkonna
kontole 40 punkti.
Viljandi valla võistkond saavutas parima Viljandimaa omavalitsusena 56 esinduse seas 7.
koha. See oli ilus algus! Tänan
kõiki võistlustel osalejaid ja nende juhendajaid ja taustajõude.
Omavalitsuste suvemängud
toimuvad 7. – 8. juulil Haapsalus.
Anne Freimuth,
spordi- ja rahvatervise
spetsialist

Viljandi valla võiduka naiskonna ankrunaisena lõpetas teatevõistluse Seila Peek.

Kärstna hooldekodul täitus esimene veerandsada

29.

märtsil oli põhjust
rõõmustada koos
Jürimatsil elava
rahvaga ja Kärstna hooldekodu
töötajatega. Kärstna hooldekodul oli 25. sünnipäev.
Väljastpoolt remonditöid ootava ja veidi kitsukese maja nimetatud puudused kaalub tuhatkordselt üles inimlik soojus
ja hoolimine maja sees.
Pole just palju neid hooldeasutusi, kus iga elanik on nagu pereliige, kellel on selles suures
peres omad rollid ja kelle mured-rõõmud on teada ja jagatud.
Sünnipäevapeol olid juhatajal
Ly Kirdil igale majaelanikule

personaalsed südamlikud sõnad öelda. Nii ka majarahval
töötajatele.
Seda, et maja on nii elanikele
kui töötajatele armas, oli tunda
sünnipäevapeo igal hetkel. Kui
paljud hooldeasutused on hädas
tööjõu leidmisega, siis Kärstna
hooldekodus oli võimalik vallavanema tänukirjaga tunnustada üle kümne aasta pikkuse
pühendunud töö eest samas
asutuses mitut töötajat:
Ly Kirt on hooldekodu juhataja ja rajaja, töötanud siin üle
26 aasta.
Enn Kirt on majandustöötajana töötanud 25 aastat.

Reet Tuul on meditsiinitöötaja,
kel täitub oktoobris 20 tööaastat.
Vaike Tilga töötab kokana, novembris täitub tal 20 tööaastat.
Marika Kraun on kokk-laohoidja, mais täitub 16 tööaastat.
Mare Köst on hooldustöötaja,
kel täitub septembris 11 tööaastat.
Juhatajal Ly Kirdil jätkub
oma inimestele vaid häid sõnu:
“Nad kõik on väga tublid, kohusetundlikud ja pühendunud
töötajad“.
Soovime meiegi Kärstna hooldekodu rahvale tervist, õnne,
kordaminekuid ja kodusoojust!
Ene Saar
abivallavanem

Foto: Alar Karu
Sünnipäevapeost said osa nii Kärstna hooldekodu töötajad kui hoolealused.
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel märtsis
• Nimetati Viljandi valla esindajad Viljandi valla osalusega
mittetulundusühingutesse:
1. Viljandimaa Ühistranspordikeskus – abivallavanem Rein
Anton, tema asendajaks vallavanem Alar Karu;
2. Mulgimaa Arenduskoda –
vallavanem Alar Karu, tema asendajaks abivallavanem Ene Saar;
3. Mulgi Kultuuri Instituut –
vallavanem Alar Karu, tema asendajaks abivallavanem Ene Saar;

4. Võrtsjärve Kalanduspiirkond – vallavanem Alar Karu,
tema asendajaks vallavalitsuse
liige Rivo Aren;
5. Võrtsjärve Ühendus – vallavalitsuse liige Rivo Aren, tema
asendajaks abivallavanem Rein
Anton;
6. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – abivallavanem Rein
Anton, tema asendajaks vallavanem Alar Karu;
7. Viljandimaa Ametiõpe –

abivallavanem Ene Saar, tema
asendajaks haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann.
• Nimetati sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus Viljandi
valla asutajaõigusi teostama
vallavanem Alar Karu, tema
asendajaks abivallavanem Ene
Saar.
• Korraldati Viljandi valla lasteaedade töö 2018. aasta suveperioodil. Täpsem info on Viljandi
valla kodulehel.

Viljandi Volikogu märtsikuu istungil

V

• Kinnitati “Viljandi valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018–2029“.
• Võeti vastu Viljandi valla
2018. aasta eelarve kogumahuga
22 545 760 €.
• Kehtestati lapsevanema
poolt kaetava osa määr (osalustasu) Viljandi valla lasteaedades.
Osalustasust kaetakse osaliselt
lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks
ning õppevahendite kulud.
Osalustasu suurus lapsevanemale alates 1. septembrist 2018
on ühes kalendrikuus:
1) ühe lasteaias käiva lapse
kohta täisajaga koha kasutami-

Uus eelarve
on valmis

iljandi valla eelarve koostamine ja kokkuleppimine oli seekord paras proovikivi kõigile
liitunud osapooltele: vallavalitsusele,
volikogule ja finantsvaldkonnale.
Ainuüksi hallatavaid asutusi, mis
kõik vajasid uueks tööaastaks eelarvet, on vallas juba 66 (sotsiaalhoolekandeasutusi 8, raamatukogusid 18,
rahvamaju 11, lasteaedu 11, koole 9,
noortekeskusi, -tube 6, spordihooneid
2, muuseume 1). Lisaks on veel palju
valla toimimiseks vajalikke alaeelarveid. Eks see esimene liitunud valla Alar Karu
eelarve olegi rohkem kolme valla eelarvete kokkusobitamine ja tasakaaluka stardipositsiooni loomine
järgnevateks aastateks.

Valla 2018. aasta eelarve kogumaht on 22 545 760 €, sellest investeeringud 4 951 040 €. Investeeringute katteks oleme planeerinud saada toetust erinevatest projektidest 2 328 150 €. Kuigi
hoiame esimesel liitumisjärgsel aastal väga konservatiivset joont,
soovime siiski teha ka palju olulisi investeeringuid.
Kõige suurem ja Viiratsi piirkonda mõjutav projekt on kindlasti
Mäeltküla tööstuspargi II etapi arendus aastatel 2018–2020. Selle
projekti 2018. aasta arendustööde maksumus on 1 562 840 € (valla
osalus sellest 236 700 €). Projekti õnnestumine sõltub kindlasti
suurel määral sellest, kas EAS otsustab seda projekti toetada.
Vastust on oodata lähikuudel.
Teine olulisem investeering 2018. aasta eelarves on panustamine valla veemajandusse kogusummas 715 000 €. Selle
summa sisse peaks mahtuma 4 projekti: Mustla reoveepuhasti
renoveerimine (425 000 €) ning vee- ja kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimine Heimtalis (122 000 €), Holstres (122 000 €)
ja Mustlas (170 000 €). Kuna tegemist on investeeringuga, mis
kestab aastaid, siis on vallal plaanis võtta nende tegevuste jaoks
laenu 715 000 €. Valla eelarve analüüs näitab, et vald on majanduslikult heal järjel. Meie netovõlakoormus on ligikaudu 40%
(lubatud on 60%).
Ramsi ja Rahetsema rahva jaoks on kindlasti väga oluline
Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine, mille jaoks oleme
planeerinud 468 500 €.
Kolga-Jaani aleviku suurim selle aasta investeering on kindlasti
kaugküttetrasside rekonstrueerimine, mille kogu maksumus on
376 800 €. Tänavune suurim lasteaia investeering läheb Tarvastu
lasteaia Soe lasteaiahoone rekonstrueerimisele (217 000 €).
Eelarves on oma koha leidnud ka investeeringud elukeskkonna
parandamiseks. Erinevad turismiobjektid (Tarvastu ordulinnus,
Linnaveski paisu liigveelaskme projekteerimine, Tarvastu käsitöökoja siseõue müüri restaureerimine jne) saavad kokku investeeringuteks 135 190 €. Lisaks on väga huvitav projekt Green
Railway matkaraja ja Sinialliku ujumiskoha rajamine, mille maksumus on kokku 43 060 €.
Kindlasti ei saanud siin üles loetud kõik meie valla järgmise
aasta planeeritud ettevõtmised, vaid kõige kulukamad ja olulisemad. Samas on ka vähem kulukad, kuid rahvale olulised ja
vajalikud objektid ning tegevused meie jaoks olulised. Andke teada, kui märkate, et vallavalitsuse tähelepanu alt on välja jäänud
mõni probleem või objekt, mis tegelikult vajaks kiiret lahendust
või lisainvesteeringut.
Alar Karu
vallavanem

sel 25 €, osaajalise koha kasutamisel 15 €;
2) iga järgneva samast perest
lasteaias käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa;
3) Eesti rahvastikuregistri
andmetel väljaspool Viljandi
valda elavatele lapsevanematele on osalustasu suuruseks täis
ajaga koha kasutamisel 25 € ja
osaajalise koha kasutamisel 15 €
iga lasteaias käiva lapse kohta.
Lapsevanem
vabastatakse
tema poolt kaetava osa tasumisest:
1) lasteaia mittekasutamisel
juuni-, juuli- ja augustikuus
lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe

kalendrikuu ulatuses kalendriaastas;
2) lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel
(alates 30 kalendripäevast) meditsiinilise õiendi esitamisel.
• Kehtestati Viljandi valla
sünnitoetuse suuruseks 500 € ja
ranitsatoetuse suuruseks 100 €.
• Otsustati taotleda vähemalt
10 aastaks kasutusõiguse seadmist Viljandi valla kasuks vana
kitsarööpmelise raudtee tammile, et rajada sinna Green Railway
nimeline matkarada.
• Kinnitati revisjonikomisjoni
2018. aasta tööplaan.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. aprillil 2018.

Määruste ja korraldustega saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel
www.viljandivald.ee alajaotuses Dokumentide register.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

H

ajaasustuse programmi
2018. aasta taotlusi võetakse vastu 9. aprillist
11. juunini. Programmi eesmärk
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike püsimisele
neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht
rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele
nad toetust taotlevad.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 €, omafinantseering
peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus koos vajalike lisadega
tuleb esitada hiljemalt 11. juuniks 2018 paberil või digitaalselt

Inimesed, kelle kodus puudub kaasaegne veesüsteem, saavad selle rajamiseks
programmist abi küsida.
Foto: Alar Karu
allkirjastatuna Viljandi vallavalitsusele: Kauba t 9, Viljandi,
71020 Viljandi maakond või viljandivald@viljandivald.ee, Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e,
Mustla alevik või mati.valli@
viljandivald.ee, Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik või rivo.aren@
viljandivald.ee.
Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda: Hajaasus-

tuse programm 2018 aadressil
https://www.riigiteataja.ee/
akt/126022018007
Taotlusdokumendid: http://
www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblockTaotlejale
Enne taotluse esitamist tasub
vallast nõu küsida tel 435 0122
või e-posti teel kalle.aavik@
viljandivald.ee
Kalle Aavik

Viljandi valla noortevolikogu seisab noorte huvide eest

V

iljandi valla noortevolikogu (lühidalt ViVaNoVo) asutati 2014. aastal.
Noortevolikokku
kuuluvad
14–26 aastased Viljandi valla
noored. Praegu osaleb volikogu
töös 12 liiget ning 5 vabaliiget.
Noortevolikogu eesmärk on
arutada valla pädevusse kuuluvaid küsimusi, mis puudutavad
noori, ning teha nende kohta
ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele, lähtudes
noorte vajadustest ja huvidest.
Tähtis on noorte huvide kaitsmine ning esindamine, lisaks

ka noortele suunatud ürituste
korraldamine.
Nelja aasta jooksul oleme osalenud vabatahtlikena valla üritustel, korraldanud noortepäeva
Holstres ja võistluse “Viljandi
Talent 2017”. Samuti oleme tut-

vustanud noortevolikogu tegevusi valla koolides Tour de Valla
kaudu ning teinud koostööd erinevate noortekogudega.
Ootame sind enda liikmeks,
kui oled 14-26 aastane teotahteline noor ning soovid panustada
koos meiega Viljandi valla igapäevaellu!
Meie tegemistel saab edaspidi
silma peal hoida vallalehes ning
meie ametlikul Viljandi valla
noortevolikogu Facebooki-lehel.
Mari-Ann Kütt,
noortevolikogu asespiiker
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Mida on vaja meeles pidada,
kui …
… sünnib laps

Õnne Raamat

Ly Kirt

Tunnustame tublisid
sotsiaaltöötajaid

I

ga aasta märtsikuu teisel teisipäeval tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva.
Päev on selleks, et märgata ja
tunnustada selle raske ja tänuväärse töö tegijaid.

Viljandi Vallavalitsus esitas
Viljandimaa 2017. aasta sotsiaaltöötaja nominendiks lastekaitse valdkonnas sotsiaaltöö
spetsialisti Õnne Raamatu.
Õnne Raamat alustas tööd
sotsiaalvaldkonnas 1994. aastal Kolga-Jaani vallas, kus asus
tööle sotsiaalhooldustöötajana.
Õnne tööpiirkonnaks oli Leie.
Kohe lisandusid tööülesannetele lastega perede toetamine ja
nõustamine.
2007. aastal sai Õnne Raamat
Kolga-Jaani sotsiaalnõunikuks
ning tema töö hõlmas endiselt
kõiki inimgruppe. Eriti südamelähedane on Õnnele olnud

A

vanenud on riiklik toetusmeede puudega inimeste
eluruumi kohandami-

seks.
Selleks, et omavalitsus saaks
eluruumide kohandamise teenust hakata kavandama, palume
anda oma eluruumi kohandamise vajadusest kirjalikult teada
1. maiks 2018 Viljandi Vallavalitsuse hoolekande koordinaatorile
Luule Vitsurile e-kirjaga luule.
vitsur@viljandivald.ee või postiaadressil Viljandi Vallavalitsus
Kauba 9, Viljandi linn. Täpsustatud andmetega taotluse võtame
hiljem, piisab vaid infost.
Toetuse taotleja selle meetme
tegevuste elluviimisel on omavalitsus. Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetus
on mõeldud omavalitsustele, et
me saaksime toetada puudega
inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja erivajadustega inimestele eluruumide
kohandamise teenuse.

töö lastega. 2015. aastal nimetati
Õnne Raamat Kolga-Jaani valla
sotsiaalnõunikuks-lastekaitsetöötajaks.
Kolga-Jaani ja Leie koolist
kuuleb Õnne kohta vaid kiidusõnu: “Õnne teeb suure pühendumusega tööd erivajadustega
ja puuetega lastega. Otsib paremaid võimalusi lihtsustatud
õppekavaga õpilastele kodu ja
kooli vahelises koostöös, leiab
lastele vastavalt nende vajadustele sobiva õppekoha.“
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni elutöö preemia nominent
sotsiaalvaldkonnas oli Kärstna
hooldekodu juhataja Ly Kirt.
Ly Kirt on pühendunult üles
ehitanud Kärstna hooldekodu, mis tähistas äsja oma 25.
sünnipäeva. Ta on alates 1992.
aastast Kärstna hooldekodu juhataja, sotsiaalkomisjoni liige

või esimees. Lisaks on ta 1993.
aastast alates olnud Tarvastu
vallavolikogu liige ning aastatel
2004–2005 ja 2009 vallavolikogu esimees. Ly Kirt on Viljandi
vallavolikogu liige. Ly Kirti on
tunnustatud ka Viljandimaa
aasta sotsiaaltöötaja tiitliga aastal 2016.
Viljandi valla sotsiaaltöö- ning
lastekaitsespetsialistide meeskond on oma töös pädev ning
pühendunud arendama sotsiaalse kaitse valdkonda. Sotsiaaltöös
on oluline roll märkamisel, et
abivajaja mure leiaks mõistmise
ja lahenduse. Pole harv, kui vallamajja jõuab info kogukondade esindajatelt. See annab meile
võimaluse murekohti lahendada. Oleme märkamise ja koostöö
eest tänulikud.
Ene Saar,
abivallavanem

Lapse sünd tuleb registreerida
ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast alates.
Sünni registreerimisel teeb
ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne
koostatakse lapse seadusliku
esindaja isikliku sellekohase
avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja
perekonnanime andmine ning
sünnitõendi väljastamine.
Sünnitoetus Viljandi vallas
on 500 eurot.
- Sünnitoetust on õigus saada
lapse vanemal, kelle elukohana
on vähemalt viimased 12 kuud
enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on
registreeritud Viljandi valda.
- Sünnitoetuse väljamaksmiseks tuleb lapse vanemal esitada taotlus kolme kuu jooksul
arvates lapse sünni registreerimisest.
- Mitmike sünni puhul
makstakse sünnitoetust iga
vastsündinu eest.

… isik vahetab elukohta
Kui isik, tema alaealised lapsed
ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab
isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul
uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.
Uue elukoha aadressi registreerimisel teeb ametnik kande
rahvastikuregistrisse. Kanne
koostatakse isiku elukohateate avalduse alusel, vajadusel
lisades eluruumi omaniku
nõusoleku ja hooldusõigusliku
vanema nõusoleku (alaealise
lapse puhul).

… laps läheb esimesse
klassi
Lapse vanemal, kelle laps läheb esimesse klassi on õigus
saada ranitsatoetust juhul, kui
lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti
seisuga Viljandi vald.

Ranitsatoetuse suuruseks
Viljandi valas on 100 eurot.
- Ranitsatoetuse saamiseks
esitab lapse vanem, eestkostja
või hooldaja vallavalitsusele
taotluse hiljemalt 15. augustiks
koos kinnitusega, et laps asub
õppima taotluse esitamise aastal 1. klassi.
- Ranitsatoetus makstakse
välja hiljemalt 31. augustiks.

… isik sureb
Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.
Surma registreerimisel teeb
ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne
koostatakse surma registreerimise avalduse ja arstliku
surmateatise alusel. Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi.
Matusetoetust makstakse
Viljandi vallas 300 eurot.
- Matusetoetust on õigus
saada isiku matuse korraldajal,
kui isiku viimaseks elukohaks
oli rahvastikuregistris Viljandi
vald.
- Matusetoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus ja toetus määratakse, kui matusetoetuse
taotlus on esitatud kolme kuu
jooksul surmapäevast arvates.
Täpsem info sünni, surma ja
elukoha registreerimise küsimustes perekonnatoimingute
spetsialistilt Ljubov Auksmannilt tel 435 0136.
Info sünnitoetuste maksmise kohta lastekaitse peaspetsialistilt Maarja Mittilt tel
435 0126 või 5307 8882.
Info matusetoetuse maksmise kohta sotsiaaltööspetsialistilt Kätlin Sarapuult tel
435 0138 või 5198 3202.
Info ranitsatoetuse maksmise kohta haridusspetsialistilt
Aires Põdralt tel 435 0124.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi valla kodulehel
www.viljandivald.ee
VVT

Vald aitab puuetega inimestel
eluruume kohandada
Tegevuseks on eluruumi kohandamine liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks, sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee ning hoone,
selle territooriumile sissepääsu
ja piirde kohandamine.
Eluruumi kohandamine liikuvuse, personaalse hügieeni
ja köögitoimingute parandamiseks hõlmab näiteks ukseavadel lävepakkude eemaldamist
või uksekünniste paigaldamist,
laetõstuki paigaldamist liikumispuudega inimese liigutamiseks, pesemisruumis vanni
asendamist dušiga, tavapärase
klosetipoti asendamist inva-WC
potiga, köögi tööpinna ja tehnika madalamale tasapinnale toomist, eluruumi automaatika paigaldamist kütte, ventilatsiooni,
valgustuse, ukseluku või valvesignalisatsiooni juhtimiseks jne.
Eluruumi sissepääsu kohandamine hõlmab näiteks ukse-

Vald ja riik tulevad puuetega inimestele appi, et eluruumid ja sissepääsud
nende vajadustele vastavaks muuta.
künniste, ukse automaatika
paigaldamist, et võimaldada erivajadustega inimestele eluruumi sissepääs ja sealt väljapääs.
Eluruumi hoone välisukse ja
eluruumi vahelise käigutee kohandamine hõlmab platvormtõstuki paigaldamist.

Hoone välisukse kohandamine hõlmab uksekünniste paigaldamist.
Hoone sissepääsu kohandamine hõlmab olemasoleva tuulekoja laiendamist invavahendite
(rulaatorid) hoidmiseks ja kaldtee rajamist. Hoone territooriu-

mi sissepääsu kohandamine hõlmab vastavalt vajadusele kaldtee
rajamist.
Hoone piirde kohandamine
hõlmab näiteks aiavärava automaatika paigaldamist või erivajadusest tingituna ohutust tagava piirde rajamist.
Oleme teenusest valla lehes
ka varem teada andnud, kuid
on inimesi, kes pole sellest võimalusest veel kuulnud. Seetõttu
julgustame teid ühendust võtma
ja vajadusel selgitusi küsima.
Tegevust toetatakse järgneval
kolmel aastal. Selle aasta voor on
avatud kuni 15. juunini. Enne
taotluse tegemist on soovitav infot küsida vallamajast. Arutame
koos läbi soovitud lahenduste
sobivuse programmist toetuse
saamiseks. Võtke esimesel võimalusel ühendust Luule Vitsuriga tel 435 0155; 530 41166.
Ene Saar,
abivallavanem
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Jalgpalliklubi FC Tarvastu alustas
kahekümne neljandat hooaega

märtsi õhtul kogunesid Mustla
rahvamajja piirkonna noored ja veidi vanemad
jalgpallimängijad, lapsevanemad, fännid ja muidu jalgpallihuvilised. Viljandi valla ainus
jalgpalliklubi, 1994. aastal viie
jalgpallifänni initsiatiivil asutatud FC Tarvastu alustas oma 24.
hooaega.
Klubi eestvedaja ja mängiva
presidendi Tairo Orava sõnul
on praegu klubis laste, naiste ja
meeste näol umbes 90 jalgpalli
harrastajat, mis ei ole sugugi väike arv ühe klubi jaoks väikeses
Tarvastu piirkonnas. “24 aastat
tagasi alustatud töö on igati korda läinud, ka pidulik avaüritus
on korraldatud mitmel põhjusel: mehed saavad näha, et neil
on järelkasvu oodata, noored
saavad näha, et neil on, kuhu
püüelda,“ sõnas Orav.
Klubi avaüritusel esitleti kõiki klubis mängivaid võistkondi,
tutvustati aastaplaani ning räägiti klubi eesmärkidest ja tulevikust.
FC Tarvastu esindusmeeskond mängib sellel hooajal
Eesti meistrivõistluste III liiga
lõunatsoonis, Eesti meistrivõistlustel osalevad veel 2008. aastal
ja 2010. aastal sündinud noored.
Lisaks toimuvad veel turniirid
Elvas, Põlvas ja Otepääl.
FC Tarvastu poolt korraldatav
tähtsündmus on eelmisel aastal
taaselustatud noorteturniir Tar-

1994. aastal asutatud FC Tarvastu on aastatega üha suuremaks paisunud. Jalgpalli mängivad nii mehed, naised kui lapsed.
vastu CUP, mis on sellel aastal
juba kolmepäevane: 10. juunil
mängivad 2011. aastal sündinud
poisid ja 2009. aastal sündinud

tüdrukud, 16. juunil 2010. aastal
sündinud noored ning turniiri
lõpetavad 17. juunil 2008. aastal
sündinud noored.

Ja lõpetuseks: jalgpalliklubi
FC Tarvastu ootab treeningutele
kõiki jalgpallihuvilisi.
Lisainfo klubi treenerilt Zurab

Foto: Elizaveta Gorneva

Kvaratshelijalt: zurab57@gmail.
com
Maive Feldmann,
haridus- ja kultuurinõunik

Ramsi Noortetuba saab uue sisu

M

ärtsis selgus, et Ramsi Vaba Aja Keskuse
Noortetuppa on tänu
edukale projektile “Mäng on
suhtlemine” oodata uhiuut
mööblit ja mänge. Need soetatakse Eesti noorsootöö Keskuse
(ENTK) algatatud avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkursi abil.
ANK projektikonkursi abil
soetatakse Ramsi Noortetuppa
istumiskohti ja mitmekülgseid
mänge. Projekt "Mäng on suhtlemine" sai 2018. aasta ANKi
projektikonkursil
rahastuse
täies mahus. Kogu projekti maksumus on 2504 eurot.

T

eame kurba fakti, et Viljandi linnaisad on pikka
aega otsinud kohta veekeskuse jaoks. Et otsimine oleks
tõhusam, pani oma õla alla ka
Viljandi vald ja moodustas koos
Viljandi linnaga Otsimise Aktsiaseltsi.
Viimased teated Viljandi vallast aga annavad mõista, et vald
on liialt kiirustanud linna aitamisega.
Nimelt avastas vallavalitsus
rutiinsel valla kinnisvaraga tutvumisel ehmatusega, et Heimtali spordihoone alla on ehitatud
veekeskus. Lähemalt asja uurides tuli välja, et ehitusettevõte,
kes spordihoone ehitas, unustati
aastaid tagasi lihtsalt ära ja nad
kaevusid spordihoone alla ning

Projekti algatas aktiivgrupp
Korraldajad, kes pakkus koosolekutel välja hulgaliselt ideid,
kuidas noorte elu paremaks
muuta. Lõpuks valasime oma
ideed projekti vormi. Nüüd
saame noortetuppa rikkalikult
lauamänge, mida noored ise
hakkavad lauamänguõhtutel
tutvustama neile, kes veel ei
oska neid mängida.
Peagi saavad noored võistelda lauajalgpallis, aga kui
on tahtmist pead murda,
saab vabalt võtta uuelt riiulilt
CASHFLOW’i, Alias’e, Guess
Who, IQ Puzzler PRO või muu
mängu. Peagi on kõigil võimalus

suhelda läbi põnevate mängude,
mis on hea vaheldus suhtlemisvõrgustikele.
Kui on tahtmist minna vana ja
hea lauatenniselaua taha, siis on
võimalus mängida uute reketitega. Varsti saab mõnuleda kotttoolidel või proovida uue diivani
pehmust.
Kogu projekti saame teha
tänu noorte aktiivgrupile Korraldajad, kes iga kuu Ramsi
Noortetoas kokku saab. Erilised
tänud ka meie juhendajale, kes
aktiivgruppi eest veab.
Ramsi Noortetoa aktiivgrupi
Korraldajad liige
Kristjan Jaak Valk

Aktiivgrupp mõtlemisülesande juures.

Viljandi vald leidis veekeskuse

jätkasid ehitamist. Kuna Viljandi vallal on raha küllaga, siis ei
pannud keegi tähele neid tühiseid summasid, mida igal kuul
ehitusettevõttele maksti.
Tuleb välja, et Heimtali spor-

dihoone all on kogemata valminud igati kaasaegne veekeskus,
kus on ruumi kõigile valla kodanikele. Keskuses on olemas
TIP ja VIP saal, eraldi basseinid
lastele ja eakatele, mitu liutoru ja

12 erinevat sauna. Tänaseks on
toimunud ka vee hange, mille
võitis Tallinna vesi. Vesi tuuakse
Ülemiste järvest paakautodega.
Ametlik veekeskuse avamine toimus 1. aprillil kaks tundi

Foto: Ester Valk



enne päikesetõusu. Kohal oli
televisioon. Loomulikult fikseeriti ajalooline hetk droonidega.
President jäi saabumata.
A. Prill
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Viiratsi kooli veerandsada
suure saja sees
Üles tähendanud Viiratsi kooli direktor Külli Saat
Algus eelmises lehes

U
Luuleklubi esindus luulekogumiku esitlusel Viiratsis.		

6.

Foto: Kai Oidermaa

Luuleklubi Valguseoks
esitles luulekogu

märtsil oli Viiratsi päevakeskuses külas Viljandi luuleklubi Valguseoks. Luuleklubi oli teinud ettepaneku, et seekordset, järjekorras juba 18. kogumikku, oleks
paslik esitleda Viljandi vallas
koostöös Viiratsi raamatukoguga. Luuleklubis on ka Viljandi
valla luuletajaid.

Raamatukogu ja päevakeskus
teevad tihedalt koostööd ürituste organiseerimisel ja seegi kord
võõrustas päevakeskus lahkelt
oma saalis luuleklubi. Luuleklubi oli esindatud seitsme luuletajaga, neist Mari Karilaid, Reet
Oidermaa, Maie Perve ja Antu
Ott meie vallast. Klubi president
Jüri Tamtik rääkis alustuseks

kokkuvõtvalt Viljandi luuleklubist. Klubi peaminister Maie
Perve tervitas lillede ja heade sõnadega lahket pererahvast ning
siis oli järg luuletajate käes, kes
lugesid järgemööda enda luuletusi. Koosviibimine lõppes ühises kohvilauas.
Kai Oidermaa

Viljandi valla lasteaedade töökorraldus
saabuval suvel

K

una suvel käib lasteaedades oluliselt vähem lapsi,
muutub sel ajal ka töökorraldus Viljandi valla lasteaedades.
Uusna lasteaia Tõruke Kalmetu rühm on suletud 25. juunist
1. augustini, avatakse 2. augustil. Uusna rühm on juunis avatud, juulis suletud ja avatakse 2.
augustil.
Vana-Võidu lasteaed on juunis avatud, juulis suletud ja avatakse 2. augustil.
Viiratsi lasteaed Rüblik on
suletud 16. juulist 5. augustini,
avatakse 6. augustil.
Paistu kooli lasteaed on suletud 25. juunist 22. juulini, avatakse 23. juulil.
Ramsi lasteaed Taruke on
suletud 16. juulist 5. augustini,
avatakse 6. augustil.
Viljandi valla lasteaia Päikesekiir Päri, Puiatu ja Pärsti lasteaiarühmad on suletud
25. juunist 5. augustini, avatakse
6. augustil.
Holstre kooli lasteaed on suletud 25. juunist 6. augustini,
avatakse 7. augustil.
Saarepeedi kooli lasteaed on

A

Foto: Alar Karu
Tarvastu lasteaia Mustla maja on tänavu avatud ka suvekuudel.
suletud 1. juulist 5. augustini,
avatakse 6. augustil.
Tarvastu lasteaia Mustla maja
on suvekuudel avatud. Soe ja
Kärstna majad on suletud 18.
juunist 13. augustini, avatakse
14. augustil.
Kolga-Jaani lasteaed Naksi
trallid on juunis ja augustis
avatud, juulis suletud.
Leie lasteaed Sipelgapesa on

suletud 18. juunist alates, avatakse septembris.
Lapse vanemal, kelle lapsel on
koht suveperioodiks suletud lasteaias, on õigus taotleda ajutist
lasteaiakohta teises samal ajal
avatud lasteaias. Ajutise lasteaiakoha saamiseks esitab lapsevanem hiljemalt 1. maiks avalduse
lasteaia direktorile.
VVT

Politsei- ja Piirivalveamet muudab
teenindussaalide lahtiolekuaegu

lates 1. aprillist on kõik
Politsei- ja Piirivalveameti
(PPA) teenindussaalid iga
kuu viimasel neljapäeval avatud
pool päeva. Esimene lühendatud
tööpäev on 26. aprillil, mil kliendid saavad teenindustes dokumenditoiminguid teha ajavahemikus kell 9–12. Ülejäänud kuu
jooksul töötavad teenindused
tavapärase graafiku alusel.
Aja kokkuhoiu mõttes on kasulik külastusaeg eelnevalt in-

ternetis broneerida. Broneeringuga saab valida sobiva aja ja
koha dokumendi taotlemiseks ja
kättesaamiseks. Samuti välistab
see võimaluse, et tuleb kohapeal
oodata teeninduskorda, kui külastajaid peaks korraga rohkem
olema.
Ainukest kohustuslikku isikut tõendavat dokumenti ehk
ID-kaarti on võimalik taotleda
ka näiteks elektroonselt e-teeninduses. Täpsem info on kätte-

saadav politsei veebilehel www.
politsei.ee.
Lõuna prefektuuri teenindused Tartus, Jõgeval, Põlvas, Valgas, Viljandis ja Võrus on avatud
esmaspäevast reedeni kell 9–17.
Välja arvatud iga kuu viimane
neljapäev, mil kliente oodatakse
ajavahemikus kell 9–12. Viljandi
teenindus asub aadressil Pargi 1,
Viljandi.
Ragne Keisk
PPA pressiesindaja

ue kooli sünnivaludest
vaikselt väljununa tormab peale muutuste
aeg ja kujunevad uued reeglid. Väikesed koolid üle Eesti
sulgevad uksi, sest laste sünd
on kiires languses. Ellu jäävad
need, kes kasvatavad juurde kooliastmeid või liidavad
end lasteaiaga. Nii astub kooli juhtkond uute võimaluste
ja lahenduste otsimise teele.
Pika kaalutlemise, vaidluste ja
ideede ristumise järel saab valla volikogus siiski hääletatud
uue koolihoone renoveerimise
ja kooli kuueklassiliseks kasvamise poolt. Taaskord peab ühe
suve jooksul aastal 2000 saama
valmis uuendatud koolihoone,
et uued ideed saaks võimaluse
idaneda, kasvada ja areneda.
Oli imeline vaatepilt, kui
kogu koolipere voolas justkui
jõena mäe otsast alla uue koolihoone platsile. Aeg peatus hetkeks, kui oodati ärevalt ja murelikult aukülalist Mart Laari,
kes mõjuval põhjusel hilines.
Varsti hingas Viiratsi Algkool
uues kaunis ja sisukas kodus.
Kasvamisruumi oli nüüd 6.
klassini. Täiendkoolitus saab
uues majas sisse erilise hoo, infotehnoloogia areng muudab
tööd ja õpetajate oskusteadmisi. Kooli avamisel külalistelt
kingiks saadud suur teler ja videomakk on esimestel aastatel
pidevas kasutuses kümnete videofilmide vaatamiseks, kuid
üsna pea jäävad vaid tolmu koguma. Esimene laadung Rootsi abi teeb meelehärmi, sest
vaimselt ollakse juba valmis
enamaks. Mitmeski mõttes on
sel ajal Viiratsis õppe -ja töötingimused, ka arvutiõpetus
alklassides, edestanud linnakoolides pakutavat. Koolilaste
arv on veel mitu aastat keskmiselt 100. Muutused jätkuvad,
sest maailm muutub. On ka
pigem kosmeetilisi muutusi.
Nii muutub õppeasutus Viiratsi kooliks ja majasilt vahetab
seinal poolt. Samuti muutub
juhataja direktoriks ja saatuse
tahtel on vahetunud ka direktori perenimi.
Kaustade kuhjad ja Exceli
tabelid täidavad kabineti ja
arvuti. Tekivad täiesti uued
olukorrad, muutuvad või hägustuvad endised väärtused ja
toime tulevad need, kes pidevalt end täiendavad, õpivad ja
kohanevad. Tagantjärele mõeldes näib kogetu väga huvitav,
kuigi oli pingeline ja ootamatusi täis ning mõnikord ka vastuvõtmatult raske. Koolijuhi
töös on kurb kaotada loovust

ja asendada see puhtalt ratsionaalsema mõtteviisiga. Praegune raamistik pole võrreldav
esimeste aastate katsetuste ja
omaenese sisemisest arengust
sündivate ideedega.
Koolijuht tajub kroonikamaterjale sirvides veel midagi –
kui palju sõnu on ta kirja pannud! Hetkeks näib, et kirjutistes on nii palju sinisilmsust,
lapsemeelsust ja ideaalipuhtust. Küllap on seda meil kõigil siin kooliperes. Kuid ühtegi
aastat kahekümne viiest ei saa
meilt ära võtta – nad kõik on
kallid ja õpetlikud, seega alles!
Veerandsaja aasta kõige olulisemad väärtused – tahe ja
oskus probleeme lahendada,
jätkuvalt huvi tunda nii uue
kui vana vastu, edasi liikuda, koos tegutseda – on alles.
Sellist sooja, naljalembelist ja
toetavat kollektiivi ei leia igalt
poolt! Koos on rajatud ja lihvitud paremaks traditsioonid,
millest enamik sündis juba esimeses koolihoones.
Tasapisi on õpilased muutunud teadlikumaks, ka enesekesksemaks, nende ellu on
lisandunud virtuaalmaailm.
Õpetaja võib unistada, pea pilvedes, kuid jalad peavad seisma tugevasti maas. Õpilasi on
vähem, kuid erisusi rohkem.
Kõige tähtsam on, et ikka
suurem osa õpihuvilisi lapsi
oskab teha valikuid, haarates
teadlikult sellest, mida kool pakub. Uudishimu ja avastamisõhinat jagub VEPA tundides, õppekäikudel, ühistel väljasõitudel, huviringides, mudilaskoori
proovides, laulu- ja tantsupeol,
kontsertprogrammis ja erinevates projektides osalemisel.
Endiselt annab kool hingeharidust ja pakub avastusrõõmu. Ühiseid ettevõtmisi
jagub ka nüüd väga tihedalt,
jätkuvalt toimib õuesõpe, vahetunnid veedetakse värskes
õhus mänguväljakul. Iga lapse
märkamine ja arengu analüüs
on kujunenud igapäevaseks ja
loomulikuks osaks õppetööst
ja ka huvitegevusest.
1. klassi tulevad juba meie
endiste õpilaste lapsed ja meie
töötajate lapselapsed. Iga uus
klass on täiesti uut moodi,
meie ülesanne on märgata
neid koos ja igaüht eraldi. Kõiki 67-t kuues klassis!
Endiselt tunnevad kõik kõiki
ja klassijuhataja teab iga oma
õpilase silmavärvigi.
Viiratsi Koolil on põhjust tähistada oma tähtsat veerandsaja aasta pikkust tegevust ja
sünnipäeva 3. mail oma koolipere ringis ja 4. mail 2018 Viiratsi laululaval.

Mudilaskoori lapsed 2017. aasta kevadkontserdil.

Foto: Kädi Salme
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Emakeelepäev Paistu koolis

14.

märtsil tähistas
Paistu koolipere
emakeelepäeva.
Pidulikul aktusel kuulutati
välja ka selleaastase omaloomingukonkursi võitjad. Seekord oli konkurss pühendatud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning loometööde hulka
mahtus nii muistendeid, muinasjutte, mõtisklusi kui ka
luulet. Töid hindas žürii, kuhu
kuulusid Paistu raamatukogu
juhataja Vivika Virgu, Paistu
kooli direktor Merike Kald
ning õpetajad Triin Vaiksoo,
Urve Kalda ja Helle Leppik.
Omaloomingukonkursi parimad 2018:
• Eripreemia
2. kl Tarmo Tamm “Metsaraamat”
• Noorem Vanuserühm (3.–
4. klass)
I koht – Kaisa Viru jutuke
“Ükskord juhtus Eestis nii...” ja

luuletus “Eesti on mu kodumaa”
II koht Rikko Riiner muinasjutt “Elasid kord...”
III koht Loore Kahu muistend “Vahva küla”
• Keskmine Vanuserühm
(5.–6. klass)
I koht Alex Romponen “Muinasjutt Sinisest, Mustast ja Valgest” ja luuletus “Minu Eestimaa”
II koht Jarmo Malmre “Muinasjutt eestlasest” ja “Muinasjutt kassist ja kahest koerast”
III koht Helena Kolga muistend “Sarapuu mägi”
• Vanem Vanuserühm (7.–9.
klass)
I koht Triinu Orav luuletused
II koht Kärttu Põrk jutuke
“Eesti ilu”
III koht Bruno Pugal mõtisklus “Kui ma oleksin Eesti president”
Merike Kald,
Paistu Kooli direktor

Annabel Raudsepp pälvis näitlejapreemia vanaisa rolli eest lavastuses “Spinneri lugu”.

S

Foto: Piia Mänd

Maakonna kooliteatrid
kohtusid Paistus

elle aasta 21. märtsil oli
Paistu rahvamajas võimalik näha maakonna koolide teatritruppe, kuna toimus
Viljandimaa koolide teatripäev,
millele oli registreerunud 11
teatritruppi kogu maakonnast.
Nooremas astmes esinesid
Abja kultuurimaja näitetrupp
Cipoliino ja Võhma kooli trupp
Võhma Noored. Mõlemad trupid olid tublisti tööd teinud,
aga žürii, kuhu kuulusid Altmar
Looris, Kersti Sillaots ja Margus
Mankin, valis üleriigilisele festivalile Võhma noorte trupi, keda
juhendab Ly Udikas.
Keskastmes astus žürii ette
viis truppi. Viljandi valda esindasid selles vanuseastmes Saarepeedi kooli trupp Saarepeedi
Võlurid, kes pälvis lootustandva
uustulnuka preemia, ja Ramsi
Vaba Aja Keskuse trupp, kus
näitlejapreemia sai Annabel
Raudsepp vanaisa rolli eest la-

vastuses “Spinneri lugu“. Truppi
juhendab Ester Valk.
Viljandi Vaba Waldorfkooli
trupp demonstreeris väga head
lavavõitluse oskust ning pälvis
selle eest ka eripreemia, trupi
juhendaja on Virgi Ojap. Võhma viiendikud tõid lavale Olavi Ruitlase näidendi “Kommi
gripp“ ja teenisid sellega absurdi eripreemia tervise teemadel,
truppi juhendab Kairi Ibrus.
Üleriigilisele keskastme teatrifestivalile valis žürii Suure-Jaani
kooli näitetrupi, keda juhendab
Andres Oja. Nemad esitasid
W. Shakespeare/A. Oja näidendi
“Sai surm neil osaks mõlemal“.
Vanem aste üllatas sel aastal
koguni nelja teatritrupiga. Näha
sai väga eriilmelisi etendusi.
Viljandi valda esindas Ramsi
Vaba Aja Keskuse vanema astme trupp, kus näitlejapreemia
pälvis Kristjan Jaan Valk Reku
rolli eest lavastuses “Koera elu“

ning eripreemiaga olulise teema
käsitlemise eest märgiti ära trupi
juhendaja Ester Valk.
Abja gümnaasiumi kooliteater,
keda juhendab Andres Linnupuu, tõi žürii ette väga aktuaalse
koolikiusamise teema ning tema
tööd tunnustati lavastajapreemiaga. Väga veenva rollitäitmise eest sai näitlejapreemia Kätlin
Tiidu.
Parimaks trupiks vanemas
astmes valis žürii Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio III, keda
juhendab Silvia Soro. Lavale toodi oma trupi liikme Siim Nurkliku näidend “Kas ma olen nüüd
elus?“.
Viljandimaa koolide teatripäeva rahastasid Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp,
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
ja Viljandi Vallavalitsus. Päeva
korraldas Paistu rahvamaja.
Piia Mänd,
Paistu rahvamaja juhataja

30.06.2018

HOLSTRE KOOLI

185



 jakava:
A

12.00
Registreerimine
15.00-17.00 Aktus ja pingi avamine
17.00-19.00 Klassikaaslastega kohtumine
avatud videoruum
19.00-03.00 Peoõhtu, esinevad õpilased

Osavõtumaks: Kuni 01.06 10€ Kohapeal 15€

Makse saaja: Viljandi Vallavalitsus SEB EE231010302005452008
Selgitus: Holstre vilistlaspidu, lõpetamise aasta, kooliaegne ja praegune nimi

L

Leie kooli õpilased saavad
tuule tiibadesse “Laulu- ja
luulelinnu“ konkursilt

eie põhikoolil on vanust
vaid 23 aastat, kuid traditsioonid on meie kooliellu
sügavalt juurdunud. Õpilasi on
meil vaid 27, ent üritustest osavõtt on alati rohke. Ka tänavu
korraldasime mitmekümneaastase traditsiooniga laulu- ja
etluskonkurssi “Leie laulu- ja
luulelind 2018“.
Konkursi algusaastatel tekitas
võistlus osalejates õhinat ning
võitjates suurt uhkusetunnet.
Õnneks ei ole see kuhugi kadunud. Ettevalmistus kestab nädalaid ning mõned ärksamad
panevad äratuskella varasemaks
helisema, et luuleread üle korrata. Tublimaid laululapsi auhinnatakse klaaslinnuga, mida nii
mõnegi õpilase riiulil on juba
mitu. Parimad luuletuste esitajad saavad põnevat lugemisvara
ja võimaluse minna Ugala või
Vanemuise teatrisse kultuuri
nautima.

“Laulu- ja luulelinnu“ traditsiooni püsimajäämine on väga
oluline, sest just sel märtsikuu
üritusel saavad õpilased astuda
teiste koolikaaslastega võistlustulle ning seljatada esinemishirmu. Õpetajana on suur rõõm
näha, kuidas osalejad keskenduvad parimate tulemuste saavutamisele ning ületavad endale
püstitatud ootused.
Tänavusel laulukonkursil saavutas algklasside voorus I koha
Triinu-Mari Raadik (3. kl), II
koha Magda Leena Barkalaja (4.
kl) ning III koha Lela Riin Barkalaja (1. kl). Põhikooli voorus
saavutas I koha Keiti Lass (9.
kl), II koha Renee Raadik (5. kl)
ning III koha Gerli Vassil (7. kl).
Luulekonkursi algklasside voorus jäid esikohta jagama Miia
Enders (4. kl) ning Kertu Lass
(3. kl), III koha saavutas Thomas
Michael Herm (1. kl). Põhikooli
luulelinnuks tunnustati omaloo-

minguga esinenud Keiti Lass (9.
kl), II koha pälvis Miia Sass (5.
kl) ja III kohta jäid jagama Moonika Lembavere (9. kl) ja Kärolin
Vaht (9. kl).
Eelkõige tuleb tänada tublisid
õpilasi, keda innustab sisemine
soov saada uusi kogemusi. Täname žüriiliikmeid, kelleks olid
Merike Jõgi, Elli Mets, Taimi
Russki, Rita Kadaja, Antu Ott ja
Õnne Raamat. Samuti täname
algklasside õpetajat Maria Tsyrulnikovat, muusikaõpetajat
Tiiu Kivilaant, kunstiõpetajat
Epp Barkalajat ning eesti keele ja kirjanduse õpetajat Janika
Vahti, kes süstivad õpilastesse
enesekindlust ning valmistavad
nad igal kevadel uueks jõuprooviks ette.
Janika Vaht
Leie põhikooli
emakeeleõpetaja
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Kevadine suurpuhastus
tekitab jäätmeid?

TEATED
Müüa soodsalt küttepuid. Tel 525 2324.

V

iljandi valla territooriumil
asuvad avalikuks kasutamiseks mõeldud taaskasutatavate jäätmete kogumise
konteinerid, mis on alatasa ületäitunud. Pakendite kogumise
eest vastutav Eesti Pakendiringlus või Tootjavastutusorganisatsioon ei ole olukorraga rahul.
Millest see tuleb?
Esmalt tuleb meil peeglisse
vaadata ja sealt süüdlast otsida.
Valla territooriumil asuvad
segapakendi ja paberpakendi
konteinerid sisaldavad iga kuu
umbes 30% ulatuses segaolmejäätmeid, lisaks veel ehitusjäätmeid, mis pole üldse konteinerites teretulnud. Avalikult kasutatavad konteinerid on igal
tühjenduskorral täidetud kellegi rõivaesemetest, jalatsitest,
elektroonikaromudest, ehitusjäätmetest, nagu redelid, plaadijäägid jms. Vedaja ei taha sellist
konteineri sisu pakendiautosse tühjendada ja nii jääbki see
mahuti ootama, mis edasi saab.
Sellise olukorra lahendamiseks
tuleb omavalitsusel tavaliselt
eelarvest leida raha, mille eest
mahuti tühjendada. Kahjuks
toimuvad ettenägematud kulutused alati ettenähtud kulutuste
arvelt.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud konteineritel on väga täpsed
juhised konteineri seintele kleebitud, mismoodi neid kasutama
peab ja mida neisse panna võib.
Pakendikonteinerisse võib panna ainult eri liiki puhtaid pakendeid.
Taaskasutatavate jäätmete kogumiseks mõeldud konteineri
kasutamise teine levinud viga
on see, et konteinerisse viidavad
jäätmed ei ole puhtad, kuivad.
Väga paljud inimesed sorteerivad jäätmeid – koguvad taaskasutamiseks mõeldud pakendeid
eraldi, pesevad neid. Valed jäätmed ja mustad pakendid muudavad aga terve konteineri taaskasutuskõlbmatuks. See seab
ühtlasi ka jäätmete sorteerimise
kahtluse alla.
Inimene on üldiselt õpivõimeline. Ajapikku peaksime muutuma keskkonnateadlikumaks
ja harjuma järjest enam sorteerimisega ja selle vajalikkusega
ning mõistma ikka enam liigiti
kogumisest saadavat kasu. Aeg
muudab inimest ja keskkonda.
Elame liigtootmise, -tarbimise
ja liigse pakendamise ajastul.
On hädavajalik, et koguksime
pakendeid segaolmejäätmetest
eraldi, kuna igapäevaselt tekkiv
pakendikogus on ka koduses
majapidamises märkimisväärne.
Sorteerimist võiks alustada
lihtsalt: sorteeri olmejäätmete
hulgast välja paber ja papp-pakendid, biolagunevad jäätmed ja
ohtlikud jäätmed.
Mida me jäätmete liigiti kogumisega võidame?
Puhtama keskkonna. Igast
tootest saab kunagi jääde ja jäätmeks muutunud toode asendatakse uuega. Samas enamiku
toodete tootmisel on võimalik
kasutada vanade toodete materjale või neist saadud energiat.
Nii jõuab prügilasse vähem
jäätmeid ja uue tooraine saamiseks koormatakse keskkonda
vähem.
Oluline põhjus jäätmete liigiti
kogumiseks on ka nende ohtlik-

* * * * *

Amendero OÜ valmistab aastaringselt salvkaeve, rajab kanalisatsiooni- ja veetrasse, paigaldab septikuid. Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu.
* * * * *

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee.
* * * * *

Tarvastu Muusika- ja Kunstikool ootab vilistlasi ja endisi õpetajaid 25. aastapäeva tähistamisele 21. aprillil kell 13 koolimajas.
Info kool@tarvastu.vil.ee või tel 509 1704.
* * * * *

20. aprillil kell 22 Kärstna Kultuuriaidas 5miinust. Pääse 8 €,
peale südaööd 10 €.
* * * * *

26. aprillil Saarepeedi kooli ja rahvamaja ühised koristustalgud.
* * * * *

27. aprillil kell 16 Saarepeedi rahvamajas eakate klubi Linda
sünnipäevapidu. Head Viljandi valla eakad, olete oodatud sünnipäevapeole. Tule uudista, kuidas elavad Saarepeedi piirkonna
tegijad!
Foto: Alar Karu
Taaskasutatavate jäätmete konteinerid on sageli täis sellist prügi, mis sinna
ei sobi. Seetõttu tekivad ka konteinerite ümber inetud prügihunnikud.

* * * * *

4. mail kell 19 Mustla rahvamajas Rakvere teatri etendus “See
kõik on tema”. Pileti hind 13 €/15 €. Piletid müügil Piletimaailmas
ja Mustla rahvamajas. Lisainfo telefonil 5858 8787.
* * * * *

kus. Ohtlikud jäätmed võivad
reostada õhku, pinnast, pinnaja põhjavett.
Tänapäevased tehnoloogiad
võimaldavad kasutuks muutunud pakenditest valmistada
uusi tooteid, kui pakendijäätmed eraldatakse juba alguses
muust prügist. Kui pakendid
segunevad olmejäätmetega,
siis nende kvaliteet langeb ja
ümbertöötlemine võib osutuda
võimatuks.
Jäätmete vedu ja ladestamine
on tavalised teenused, mille eest
me kõik maksame. Mida rohkem
prügi sorteerida ja vanu esemeid
taaskasutusse saata, seda vähem
jäätmeid jääb konteinerisse ja
vähem tuleb jäätmeveo eest
maksta.
Pakendijäätmete sorteerimine
annab võimaluse küsida panditaara eest raha tagasi. Pannes
pakendid prügikasti, maksad
topelt, sest pakendi käitlemise
hind on tootele juba lisatud!
Kas teadsid, et ühe alumiiniumpurgi ümbertöötlemine
hoiab kokku samasuguse hulga
energiat, mis kulub televiisori
töötamiseks kolme tunni jooksul; ühe uue alumiiniumpurgi
valmistamiseks kulub sama
palju energiat kui 20 purgi taaskasutamisel ja et alumiiniumpurk laguneb looduses 200–500
aastat?
Ühe tonni vanapaberi ümbertöötlemine aitab päästa 17 puud
ning hoida kokku 1400 liitrit kütust, 4000 kilovatti elektrienergiat ning üle 26 000 liitri vee?
Plastmassi ümbertöötlemine
võtab ligi 70% vähem energiat,
kui uue valmistamine.
Klaasi ümbertöötlemisel tekib
20% vähem õhu ning 50% vähem vee saastet, kui selle uuena
valmistamisel.
1 tonni kilekottide taaskasutamine või ümbertöötlemine
hoiab kokku umbes 1700 liitri
kütuse jagu energiat.
Keskkonnaministeerium
meenutab, et jäätmeid lõkkes
põletada ei tohi. Lõkkes kõlbavad põletamiseks vaid puhas
puit ning papp ja paber.
Biolagunevad toidujäätmed on
kinnises kompostris komposteerimiseks: liha- ja kalajäätmed,
köögi- ja puuviljad, köögi- ja

puuviljade koorimisjäägid, leib,
sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud,
või ja margariin ning muud
tahked toidujäätmed, majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid,
toataimed ja lõikelilled.
Aia ja haljastusjäätmed sobivad lahtises kompostikastis
komposteerimiseks.
Paberi ja papp-pakendi konteinerisse on lubatud panna
eelkõige kokkupressitud pappkaste ja -karpe, paberkotte ja
muid papist või kartongist puhtaid pakendeid, ajalehti ja vanu
kaanteta raamatuid.
Ei ole lubatud panna määrdunud, vettinud, kiletatud ning
märga paberit ja pappi, fooliumi, kommipaberit ning muude
toiduainete, nagu näiteks või,
kohupiima jms pakendeid.
Segapakendi konteinerisse
on lubatud viia metallpurke,
konservikarpe, metallkaasi ja
-korke, metallist väikepakendeid, fooliumi, värvitust ja värvilisest klaasist pudeleid, purke, plastkarpe ja -kanistreid,
kilekotte, võikarpe, ketšupi- ja
majoneesipudeleid, jogurti- ja
joogitopse, kartongist piima-,
mahla- ja veinipakendeid, puhtaid kartong-, plastpakendeid ja
krõpsupakke.
Ei ole lubatud viia aknaklaasi, klaasvatti, vanu riideid ja
jalanõusid, tühjendamata ja
määrdunud pakendeid, tootega täidetud aerosoolpudeleid ja
kemikaalide pakendeid, plast- ja
papptaldrikud.
Ohtikke jäätmeid, nagu akud,
vana õli, õlifiltrid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalgustuslambid jms saab tasuta ära anda
Kolga-Jaani alevikus, Mustla alevikus (turuplatsi ääres),
Ramsi alevikus, Viiratsi alevikus, Paistu külas ja Uusna külas
kogumispunkti, mis on avatud
tööpäevadel kella 9–16ni.
Elektroonikaromusid võtavad
samuti tasuta vastu Kolga-Jaani,
Mustla ja Ramsi ohtlike jäätmete
kogumispunktid. Neid võib viia
ka Viiratsi aleviku lähistel (Iva
tee 17) asuvasse kogumiskonteinerisse ning Viljandi jäätmejaama (Pärnu mnt 36).
Karin Saar
keskkonnaspetsialist

11. mail kell 18 Saarepeedi rahvamajas kooli, lasteaia ja rahvamaja ühine emadepäeva kontsert. Pärast kontserti kohvilaud.
* * * * *

12. mail kell 9 Mustlas Tarvastu käsitöölaat.
* * * * *

13. mail emadepäeva kontsert ja kodukoogikohvik Kärstna mõisas.

SPORDITEATED
28. aprillil kell 12 Mustla DiscGolf 2018.
* * * * *

29. aprillil kell 11 Viljandimaa spordiveteranide heidetepäev
Tarvastu gümnaasiumi staadionil.
* * * * *

29. aprillil kell 13 Soe staadionil III liiga Eesti meistrivõistlused
jalgpallis FC Tarvastu – FC Vastseliina.
* * * * *

Taipoksi treeningud Saarepeedi rahvamaja spordisaalis toimuvad teisipäeviti kell 18.30 ja neljapäeviti kell 20.
Treeningud viib läbi Viljandi Taipoksi Klubi. Lisainfo Facebookis
Viljandi Taipoksi Klubi või telefonil 5835 7981. Treeningud on
tasulised.
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

IRENE TSÄÄRO

Võrtsjärve mängud kutsuti
ellu järve piiravate majandite juhtide poolt 1969. aastal,
idee esitas tolleaegne Võrtsjärve kolhoosi esimees Kalev
Raave. Esimesed mängud
toimusid 2.–3. VIII 1969,
osales 10 majandit. Mängude patrooniks oli kirjanik
Aadu Hint. 1979. aastast on
korraldatud ka talimänge.
1991. aastani selgitati lisaks
üksikalade parematele välja
ka mängude üldvõitja.
Fotol on Suislepa kolhoosi
esimees Harry Mälk ja Vambola kolhoosi esimees Elmar
Kallas enne suusavõistlusi
esimestel Võrtsjärve talimängudel veebruaris 1979.

Foto: Eesti Filmiarhiiv

Telli sõbrale või sugulasele
Viljandi Valla Teataja!
Tellida saab www.omniva.ee
e-teenindusest ja
postkontoritest üle Eesti.
Aasta tellimus maksab 6 €.
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Viljandi valla elanikele,
kel on postkast, tuleb leht
endiselt tasuta koju.

Viljandi vald ehitas
Karuvaatlustorni

iljandi vald on tegus ja
toimekas. Häid uudiseid
tuleb pidevalt: olgu uued
matkarajad, arenguseminarid,
mälestusmärgid. Üle-eestilises
meedias on Viljandi vald saanud palju eetriaega oma uue
innovaatilise teenusega. Nimelt
pakub vald oma kodanikele võimalust ronida Karuvaatlustorni
ja jälgida sealt, mida valla ametnikud teevad. Antud teenus on
osutunud niivõrd geniaalseks, et
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4
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2018ill



isegi Eesti Vabariigi peaminister
isiklikult on torni katsetamas
käinud ja avaldanud arvamust,
et Eestis võiks olla üks hästi kõrge torn, mille otsast saaksid Eesti elanikud käia vaatamas, mida
teevad riigiametnikud.
Karuvaatlustorn on avatud
tööpäevadel kella 8–17. Torni
ronimiseks peab end registreerima Viljandi valla veebilehel.
A. Prill

MAIMU KALA
MEINHARD VÄLBA
LARISSA PEERNA
SALME KARU
GERHARD ORG
PEETER HUNT
PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS.
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE,
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE,
SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK.

+ 372 55 694 310

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

Mälestame
ERGO EILONEN
22.10.1972 – 4.03.2018
Taari küla
MARE SEILER
2.07.1942 – 4.03.2018
Suislepa küla
ARNOLD GROSSTHAL
26.01.1951 – 6.03.2018
Ramsi alevik
VALENTINA LUKINA
19.10.1947 – 8.03.2018
Villa küla
ZINAIDA KALAUS
30.12.1930 – 11.03.2018
Ramsi alevik
EVI LEE
3.10.1938 – 11.03.2018
Saarepeedi küla
GALINA PENIJÄINEN
22.07.1940 – 12.03.2018
Tohvri küla
MIHKEL LAAS
17.07.1939 – 18.03.2018
Kolga – Jaani alevik
VALVE – IRENE NÄKS
21.09.1930 – 19.03.2018
Pikru küla
VILMA REIKOPP
30.09.1923 – 20.03.2018
Suislepa küla
JUTA SAKS
19.07.1934 – 22.03.2018
Mustla alevik
LEA LÄTTE
23.06.1948 – 22.03.2018
Puiatu küla
TOONI ILVES
27.06.1933 – 23.03.2018
Mustivere küla
AIME HÜVA
14.08.1935 – 23.03.2018
Sultsi küla
EHA TAKEL
9.02.1947 – 23.03.2018
Turva küla
TOOMAS LEPIK
12.09.1968 – 26.03.2018
Päri küla
AIME SKETSCHUS
13.01.1924 – 26.03.2018
Vana – Võidu küla
ANTS JÜRISSAAR
23.12.1938 – 28.03.2018
Rebaste küla
HELGI ZIRK
27.05.1936 – 30.03.2018
Saarepeedi küla
REIN LAKS
27.05.1947 – 31.03.2018
Suislepa küla
MAIMU RAHUOJA
25.07.1956 – 31.03.2018
Mustla alevik

MAI RAMMO
AMANDA ESNA
UNO ORGUSAAR
LOORE JUHANSOO
AKSENJA PIIR
ENN PÕLDROOS
HILLE PÕDRA
BENNO-EINAR
VIIRANDI
AITA PISUKE
ILVI ARDLA
AARE KASE
TAIVO SAKSNIIT
ILME-HELGI KÄRT
VÄINO MIKK
ILME TASKA

99.
23.05.1919
95.
10.05.1923
26.05.1923
26.05.1923
93.
9.05.1925
91.
1.05.1927
31.05.1927
90.
27.05.1928
85.
10.05.1933
14.05.1933
19.05.1933
20.05.1933
21.05.1933
26.05.1933

Suislepa küla
Mustivere küla
Meleski küla
Tõnuküla
Kärstna küla
Viisuküla
Päri küla
Päri küla
Lalsi küla
Vana-Võidu küla
Vasara küla
Soe küla
Aidu küla

28.05.1933
80.
5.05.1938
8.05.1938
12.05.1938
18.05.1938
23.05.1938
25.05.1938
30.05.1938

Mustla alevik
Matapera küla
Verilaske küla
Tusti küla
Kookla küla
Vissuvere küla
Leie küla
Taganurga küla

Võtan rendile põllumaad.
Hind kokkuleppel.

FIE Karl Lehemets,
tel 5813 7322.

KIRIKUTES
Kolga-Jaani Johannese
koguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14 kirikus.
Igal kolmapäeval kell 17 ja
pühapäeval kell 12 toimuvad
Kolga-Jaani pastoraadis leeritunnid. Oodatud on kõik huvilised alates 15 eluaastast. Grupid
vastavalt vanusele. Liituda saab
ka hiljem! Leeri õnnistamine 3.
juunil.
Info tel 5568 4711 või peeterparts@hotmail.com.
Paistu
Maarja kirikus
Jumalateenistused toimuvad
iga kuu esimesel ja kolmandal
pühapäeval kell 16.
Paistu kiriku juures ja pastoraadi ümbruses on Teeme Ära
talgupäevad laupäeval, 28. aprillil ning laupäeval, 5. mail algusega kell 10. Meestel võimalusel
kaasa võtta saed-kirved, naistel
rehad. Osavõtjatele talgusupp.
13. mail algusega kell 16 Paistu
kirikus emadepäeva tähistamine. Meenutame oma emasid ja

vanaemasid, samuti austame kirikut kui meie vaimulikku ema.
Kontsertsarja "Paistu orel
105" esimene kontsert on maarjapäeval, 31. mail algusega kell
18 Paistu kirikus. Orelil Tuuliki
Jürjo, laulab ansambel In Unison.
Abipalve. Purunes Paistu
pastoraadi välistrassi veetoru. Vajame väga abi uue veetrassi ehitamiseks. Annetusi
saab teha EELK Paistu Maarja koguduse arveldusarvele
EE751010022042915008, märgusõna “veeavarii“ või koguduse
kantseleis.
Tarvastu
Peetri kirikus
22. aprillil kell 11 ülestõusmisaja neljas pühapäev.
29. aprillil kell 11 ülestõusmisaja viies pühapäev.
6. mail kell 11 ülestõusmisaja
kuues pühapäev.
13. mail kell 11 ülestõusmisaja
seitsmes pühapäev.
5. mail 10-13 Teeme Ära 2018
talgupäev Tarvastu kirikaias.

Viljandi Valla Teataja

Viljandi Vallavalitsuse väljaanne
Toimetaja Kristi Ilves
Toimetusel on õigus tekste lühendada ja korrigeerida.
e-post ajaleht@viljandivald.ee
Kontakttelefon 435 0112 (üldinfo), 5344 8176 (toimetaja)
Kodulehekülg www.viljandivald.ee

