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Tänati teenekat hariduselu eestvedajat
M
arju Must panustas
kohaliku omavalitsuse
hariduselu edendamisse ametnikuna 21 aastat oma
tööelust, kuid hariduseluga seotud oli ta ka varem. Noore abielunaise ja väikese lapse emana
alustas ta tööd tollases Viljandi
näidissovhoosi lastepäevakodus Kutsaril, kus ta töötas mitmetel ametikohtadel (sõime- ja
aiarühma kasvataja, majandusjuhataja, juhataja). 1991. aastal
oli Marju üks Kutsari lasteaedalgkooli loojatest ning esimesed
viis aastat selle väikese asutuse
juhataja. 1. jaanuaril 1997 asus
ta tööle Pärsti valla haridus- ja
kultuurispetsialisti ametikohale, samal ametipostil jätkas ta ka
pärast nelja aasta tagust valdade
ühinemist Viljandi vallas.
Marju on kolleegina tasakaalukas ning alati toetav ja abivalmis. Tema käest said aastate
jooksul tuge ja nõu kõik valla
lasteaedade ja koolide juhid
ning loomulikult ka kolleegid
vallamajast.
Ise ütles ta oma vallavalitsuses
oldud aja kohta nii: “Töö omavalitsuses on mind inimesena nii
arendanud kui ka proovile pannud. Hariduselu reformitakse
lakkamatult ning kõigega peab
jõudma kaasas ja kursis olla.
Olen saanud väga palju õppida
ning jälle ümber õppida. Elu
ongi üks pidev areng ja mul on
olnud väga huvitav!“
Viimasel kokkusaamisel kol-

Foto: Raivo Laidma
Vallavanem Alar Karu andis Marju Mustale üle tänukirja kauaaegse pühendunud töö eest avalikus teenistuses. Head kolleegi olid tänama tulnud ka sotsiaaltöö spetsialist Kätlin Sarapuu, haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann ja Tarvastu lasteaia direktor Tiiu Rõõm.
leegidega rõhutas Marju ka otsustamise olulisust: “Otsustamine tähendab ka vastutamist.
Kui inimene teeb otsuse enda
sisimas, siis kätkeb see alati ka tagajärgede eest vastutamist ning
arusaamist, et asjad ei juhtu ise-

enesest, vaid mina ise saan juhtida oma elu läbi teadlike otsuste.
Enese ja teiste suhtes õiglaste otsuste vastuvõtmine võib vahel
olla väga keeruline - alati on ju
lihtsam süüdistada kedagi teist.“
Jaanuari lõpus saabus aeg, kui

Marju viis täide otsuse pühendada rohkem aega iseendale
ja oma lähedastele ning andis
teatepulga vallas edasi uuele
kolleegile.
Alates 24. jaanuarist on Viljandi valla haridusspetsialist

Aires Põder. Aires töötas eelnevalt Viljandi Maavalitsuses
haridus- ja sotsiaalosakonna
peainspektorina. Tere tulemast
Viljandi valda!
Kati-Katri Koppel
teabespetsialist

Lugemiskoer Hästi rõõmustab Kolga-Jaani lapsi

A

lates 2017. aasta sügisest
käib Kolga-Jaani ja Leie
raamatukogus lugemiskoer Hästi koos koerajuht Maria
Lintiga, et aidata lastel lugema
õppida.
“Hästi kutsus lugema. See, kes
luges, aru sai, see sai teha pika
pai,“ kirjutas Maria Lint ühes
oma sotsiaalmeediapostituses,
võttes nii tabavalt kokku lugemiskoera idee. Kui Hästi mullu
suvel koos oma perega KolgaJaani valda kolis, tekkis kohaliku kogukonnaga suheldes peagi mõte pakkuda lugemiskoerte
programmis osalemise võimalust ka siinsetele lastele.
Tallinnas elades läbis viieaastane Hästi koos Mariaga Eesti
Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu
teraapiakoeratiimi koolituse ja
eksami ning eraldi veel lugemiskoerte koolituse. Tiim on väga
suurte kogemustega, näiteks on
nad üle aasta külastanud Tallinna Lastehaigla neuroloogia
osakonda ning õpetanud väga
paljusid lasteaiarühmasid ja
koolilapsi, kuidas koeraga vii-

sakalt käituda ja talle hea sõber
olla.
Sügisel korraldati Kolga-Jaanis tutvustav infopäev ja perede huvi oli väga suur. Püsivalt
jäi siiski koeraga lugema vähem
lapsi. Kolga-Jaani raamatukogu
direktor Merike Andresson ütles, et alates sügisest on koeraga
lugeda saanud tosin last, pidevalt käib kohal kümmekond.
Hiiglase mõõtu leonberger Hästi
astub koos oma nääpsukese perenaisega Kolga-Jaani raamatukogu uksest sisse kolmapäeviti
enne kella kolme ja jääb üheks
tunniks. Selle aja jooksul saab
talle raamatut lugeda neli last.
Ühel kolmapäeval kuus käib
koeratiim Leie raamatukogus
lapsi rõõmustamas. Koer ega
koerajuht selle töö eest palka ei
saa. Nad teevad seda vabatahtlikena ja sestap on teenus ka peredele tasuta.
Merike Andressoni sõnul on
lugemiskoer
raamatukogus
väga hästi vastu ja omaks võetud ning aidanud isegi noori lugejaid juurde tuua. Paljudele lu-

gema õppivatele lastele on koer
suureks abiks. Võimalus Hästile
lugeda paneb ka muidu lugemishuvita lapsed kodus tähti kokku
veerima ja innustab järjest paremaks saama, et järgmisel korral
koerale veelgi paremini lugeda.
Seda enam, et Hästi meelest on
kõik alati hästi – ta ei paranda
vigu, ei hurjuta, ei muutu kärsituks. Ainult kuulab, vaatab
ja naudib vahepeal tukastades
ettelugemist. Tõsi – koera perenaine tuleb küll mõnikord lapsele appi ja aitab raskemaid sõnu
kokku veerida.
Lapsevanemad on sellise võimaluse eest väikeses maakohas väga tänulikud ja enamik
lapsi on tänu koerale tublisti
arenenud. Noorim lugeja on
Kolga-Jaanis alles viieaastane,
ülejäänudki on lasteaia- ja algkooliealised. Äärmiselt sõbralik,
rahulik ja heatahtlik, kuid mitte
pealetükkiv Hästi aitab lastel üle
saada ka loomahirmust ja muudest probleemidest.
Kristi Ilves
toimetaja

Foto: Kristi Ilves
Lugemiskoer Hästi, tema perenaine Maria Lint ja seitsmeaastane lugeja
Maarek Henk Kolga-Jaani raamatukogus.

2 · TEATAJA

VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel jaanuaris
• Moodustati vallavalitsuse
volituste ajaks 11-liikmeline
alatine spordistipendiumi määramise komisjon, mille ülesandeks on Martin Kleini nimelisele spordistipendiumile esitatud
taotluste menetlemine ja ettepanekute tegemine spordistipendiumi saajate kohta.
• Viljandi vallas hakkas alates jaanuarist 2018 ilmuma A3
formaadis ajaleht Viljandi Valla
Teataja. Valla elanike postkastidesse jõuab ajaleht tasuta. Tasuta saab ajalehte ka vallamajast
ning teenuskeskustest. Väljapoole valda saab ajalehte tellida

Omniva e-teeninduse kaudu.
Kehtestati Viljandi Valla Teataja
aastatellimuse hinnaks 6 eurot.
Ajalehes saavad mittetulundusliku tegevusega seotud
teateid, kuulutusi ja reklaame
tasuta avaldada vallavalitsuse
hallatavad asutused, mittetulundusühingud, külaseltsid, kirikud, äriühingud ja eraisikud.
Ärikuulutuste avaldamine on tasuline. Kehtestati Viljandi Valla
Teataja ärikuulutuste ja reklaami avaldamise hinnad alates
01.01.2018.
• Kooskõlastati veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind

Osaühingu Ramsi VK teeninduspiirkonnas Ramsi ja Mustla
alevikus, Päri, Heimtali, Savikoti, Pärsti (Pärsti ja Kurika piirkond), Tohvri, Mustivere (Karu
ja Oksa piirkond), Matapera
(Kutsari ja Männi tee piirkond),
Paistu, Holstre, Intsu (Kondi
piirkond), Saarepeedi, Karula,
Soe (Soe ja Rüüsa piirkond),
Suislepa, Kärstna, Mäeltküla,
Ruudiküla, Vasara, Tusti ja Puiatu (Erikooli piirkond) külades.
OÜ Ramsi VK määrab ja avalikustab uued teenuse hinnad
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatule.

Viljandi Vallavolikogu jaanuarikuu istungil

Tarvastu lipuväljaku eskiis.

E

Kingitus meile kõigile

esti Vabariigi sünnipäev on olnud meile igal aastal väga oluline ja oleme seda ikka pidulikult
tähistanud. See tähtpäev annab meile
võimaluse väärtustada oma väikest
rahvusriiki ja esile tõsta eesti keele ning kultuuri tähtsust. Tänavune
juubeliaasta on meie, siiski veel noore
vabariigi ajaloos eriline – täitub terve
sajand. Sajand, mis sisaldab riigi jaoks
paljut: sõda, majanduslikku õitsengut,
okupatsiooni, taas iseolemist, kuulumist Euroopa Liitu ja palju muud.
Kõik see on meie rahvalt nõudnud Alar Karu
keeruliste otsuste tegemist. Õnneks
oleme praegu siin kõik koos tähistamas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
Iga sünnipäev on hea võimalus välja näidata ka oma hoolivust
ja teha kingitus. Mida kingime meie Viljandi vallas igaüks eraldi ja kõik koos Eesti Vabariigile sel tähtsal juubeliaastal? Algus
on tehtud. Viljandi valla laste joonistusvõistlusele “Minu Eesti,
minu kodu“ saabus väga palju ilusaid pilte, millest valikut võite
imetleda selle aasta valla kalendris. Tarvastu surnuaia ette rajati
ühiselt tammepark, mis jääb meenutama Tarvastu valla 150. ja
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva – eks kurbus ja rõõm käigi käsikäes.
Meie valla järgmine kingitus – Mulgi Majakas – saab meile
kõigile üle antud 22. veebruaril 2018 Mustlas. Nimelt saab endise
Mustla piimatööstuse ainukesena järele jäänud korstnast Mulgi
Majakas. Majakas, kus hakkab lehvima Mulgimaa kõrgeim lipp.
Korstna kõrgus on ligi 28 meetrit. Tavaliselt hakkab selle majaka
tipus lehvima Eesti Vabariigi lipp, aga mõnel mulkidele olulisel
tähtpäeval või pidupäeval kindlasti ka Mulgimaa lipp või valla
sünnipäeval koguni Viljandi valla lipp.
Idee kujundada endisest Mustla piimatööstuse korstnast Mulgi Majakas tekkis tänu selle korstnaga seotud Eesti lipu loole.
Nimelt pidasid 1988. aaasta veebruaris kolm Mustla noormeest
salajast plaani heisata Mustlas sinimustvalge trikoloor. Välja valiti
Mustla piimatööstuse korsten. Hans Blumenfeldt oligi lõpuks see
hulljulge noormees, kes 1988. aasta 24. veebruari öösel Eesti lipu
korstna tippu viis ja heiskas. See oli aeg, mil sellise teo eest oleks
kindlasti oodanud vanglakaristus.
Viljandi vallas algavad tänavused Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustused juba 22. veebruaril Mulgi Majaka avamisega
ja õhtuse kontsert-aktusega Mustla rahvamajas ning jätkuvad
järgmisel päeval üle valla peetavate aastapäevale pühendatud
pidulike sündmustega. Tehke siis kõik endale see kingitus ja
leidke aega Eesti üle rõõmu tunda ning välja näidata hoolivust
Eesti Vabariigi vastu.
Ilusat Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist meile kõigile!
Alar Karu
vallavanem

V

• Otsustati osaleda liikmena
üleriigilises Eesti Linnade ja
Valdade liidus ning nimetati liidu üldkoosolekule ja volikokku
Viljandi valla esindajad.
• Võeti vastu Viljandi valla
teehoiukava aastateks 20182021. Kavaga saab tutvuda valla
kodulehel.
• Võõrandati otsustuskorras
tasuta Viljandi vallale kuuluvale äriühingule OÜ Ramsi VK
Viljandi valla omandis olevad
Heimtali küla vee- ja kanalisatsioonitrassid ja Heimtali pumpla koos seadmetega, et ellu viia
Heimtali asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt ehk asula veemajandussüsteemi arenduse II
etapp (planeeritud tegevused
aastatel 2018-2019).
• Kinnitati Viljandi Vallavolikogu alatiste haridus- ja noor-

sootöökomisjoni ning kodanikeühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisud.
• Määrati Martin Kleini nimeline stipendium 1000 eurot
parimale naissportlasele Andra
Aavikule, parimale meessportlasele Ragnar Kaasikule ja spordielu edendajale Leho Estornile.
• Anti Kolga-Jaani valla Aasta
Tegija aunimetus:
1. Urve Siilabergile tema töö
eest Kolga-Jaani Vallavalitsuses
ning ühiskondliku panuse eest
Viljandi praostkonnas ja Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Kolga-Jaani Johannese koguduses;
2. Leie Hoiu-Laenuühistule
kui ühele esimestest taasiseseisvunud Eestis asutatud hoiu-laenuühistule, mille eesmärk on
olnud oma liikmete majanduslike huvide toetamine ja soodustamine.

Kolga-Jaani valla Aasta Tegija
aunimetusega kaasneb KolgaJaani valla sümboolikaga vimpel
ja aukiri.
• Anti Tarvastu Tegija auhind
Urve Kassile, kes on Kärstna
mõisa taas ellu äratanud. Tema
panus kodukoha elu edendamisse nii kultuuri, huvihariduse, spordi kui ka kohaliku omaalgatuse vallas on tunnustuse
vääriline.
• Anti aunimetus “Terve ja
tugev Viljandi valla pere“ perekond Roosimäele.
• Valla kõrgeim tunnustus,
Viljandi valla aukodaniku nimetus anti Anu Rauale. Aunimetusega kaasneb tunnistus,
ordenilindiga valla teenetemärk
ja aukiri.
• Nimetati valla esindajad lasteaedade ja koolide hoolekogudesse.

Põhjalikum info Viljandi valla koduleheküljel, alajaotuses dokumentide register:
http://www.viljandivald.ee/dokumendiregister
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Veemõõtjate vahetusest

õik mõõtevahendid, mida
kasutatakse kauba müügiks, peavad kohustuslikus korras läbima perioodilise
kontrolli, mida nimetatatakse
taatlemiseks. Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike
ja müüjate huvisid ebaõigete
mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest.
Saadame klientidele, kelle
mõõtjate taatlemise tähtajad on
ületatud, teateid, et soovime paigaldada veemõõtjaid, valdavalt
juba ka kaugloetavaid. Selleks
tuleb eelnevalt korda teha vastavalt vee-ettevõtte poolt ette
antud tehnilistele tingimustele
veemõõdusõlm. Veemõõtjad
hakkavad kuuluma vee-ettevõttele ja nende eest tarbijad tasuma ei pea. Kinnistu omanik
on vastutav veemõõdusõlme
ja veemõõtja korrasoleku ning
plommide säilimise eest.
On tekkinud kummaline olukord: peale seda, kui OÜ Ramsi

VK on klientidele teatanud, et
soovime vahetada veemõõtjaid,
küsitakse, et miks seda vaja on,
kui on olemas juba veemõõtja?
Selgitan veelkord, et vee-ettevõte ei tohi müüa vett veemõõtjatega, mis ei vasta kehtestatud
nõuetele või on paigaldatud
tehnilistele tingimustele mittevastavalt.
“Viljandi valla ühisveevärgi
kasutamise eeskirja“ §9 (5) alusel
peab klient lubama paigaldada
kinnistu veevärgile veearvesteid

ja võimaldama ka nende hooldust. Sama eeskirja §12 (2) alusel on vee-ettevõtjal õigus katkestada vee andmine ja reovee
vastuvõtmine, kui klient ei täida
eeskirjast tulenevaid ettekirjutusi. Halvema ärahoidmiseks
palume veemõõtjate vahetusse
ja kontrolli suhtuda mõistvalt ja
pidada kinni etteantud tähtaegadest veemõõdusõlme korrastamiseks.
Maili Meister
OÜ Ramsi VK juhataja

Ootame ettepanekuid Viljandimaa ühistranspordi võrgu tihendamiseks

iljandimaa Ühistranspordikeskus ootab ettepanekuid avaliku liiniveo
võrgu tihendamiseks. Keskuse
juhi Kaupo Kase sõnul on riik
valmis rahastama alates 2018.
aasta teisest pooles maakonna
liinivõrgu tihendamist. See tähendab, et meil on võimalik osta

juurde rohkem liinikilomeetreid
kui varem.
Oodatud on kõik ettepanekud, mis on seotud liinide tihendamisega.
On teada, et mitmetesse Viljandimaa keskustesse (Mustla,
Suure-Jaani, Võhma, Mõisaküla, Abja, Kõpu) soovitakse juur-

de saada õhtuseid busse. Küsimus on, mis kellast need bussid
peavad liikuma ja kui tihedalt.
Sama teema on ka hommikuste
varajaste bussidega valdade keskustest Viljandisse.
Vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume saata transpordikeskuse e-posti aadressile

transport@viljandimaa.ee või
täita vorm transpordikeskuse
veebilehel http://transport.viljandimaa.ee/liinide-tihendamine.
Ootame ettepanekuid 15.
märtsini 2018.
Laekunud ettepanekud töötatakse läbi koostöös Viljandimaa
omavalitsustega.

Liinivõrgu muudatused hakkavad kehtima alates 1. juulist
2018.
 Info:
Kaupo Kase, tel 515 2723,
Kaupo.kase@viljandimaa.ee
VVT
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Lühidalt korteriomandi- ja
korteriühistuseadusest

2018.

aasta 1.
jaanuaril
jõustus
korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mille kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid
iseseisva juriidilise isiku ehk
korteriühistuna, mis tekib koos
korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele,
mida majandati kuni uue seaduse jõustumiseni korteriomanike
ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu.
Korteriühistu organiteks on
korteriomanike üldkoosolek ja
juhatus. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle
poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest, kui põhikirjaga
ei ole ette nähtud teisiti. Juhatus
on korteriühistu juhtorgan, kes
esindab ja juhib korteriühistut.
Juhatuse valimiseks tuleb kokku kutsuda korteriomanike üldkoosolek.
Vastavalt KrtS § 26 lõikele
1 võib korteriühistu juhatuse
asemel korteriühistut juhtida
ja esindada juriidiline isik (valitseja). Korteriühistu valitseja
on juriidiline isik, kes tegutseb
korteriühistu juhatuse asemel.
See on uus võimalus, mis sobib
neile korteriomanikele, kes ei
soovi oma maja haldamisega
tegeleda. Valitseja valimisele,
tegevusele ja vastutusele kohaldatakse korteriühistu juhatuse
kohta sätestatut.
Olemasolevad korteriühistud
jätkavad oma tegevust, nendele
põhimõttelisi muudatusi ei toimu. Alles jääb nii korteriühistu
nimi (ka selline nimi, mis ei sisalda aadressi) kui ka põhikiri.
Kõigis nendes majades, kus
korteriomanikud 2018. aastaks
ise korteriühistut ei moodustanud, loodi riigi poolt automaatselt n-ö seadusjärgne korteriühistu.
Kõige lihtsam on korteriühis-

P

tehingu tegemiseks on aga vaja
kõigi korteriomanike nõusolekut (ühine esindusõigus).
Kuni kümne korteriomandiga korteriühistu, mida korteriomanikud juhivad ja esindavad
ühiselt, võib pidada kassapõhist raamatupidamist. Sellisel
juhul kohaldatakse reegleid,
mis kehtivad füüsilisest isikust
ettevõtjale, kes peab kassapõhist
raamatupidamist. Seega ei pea
selliselt oma tegevust korraldav
korteriühistu esitama majandusaasta aruannet korteriühistute registrile. Kui ametisse on
nimetatud juhatus või valitseja,
siis kehtivad raamatupidamise
ja aruandluse osas tavapärased
reeglid ka siis, kui korteriomandeid on alla kümne.
Uus seadus ei puuduta kinnis
asja n-ö tavalisi kaasomanikke
ja seda ka siis, kui on sõlmitud
kaasomandi kasutuskorra kokkulepe selle kohta, et iga kaasomanik kasutab hoonest kindlat
osa (korterit). Selliste omanike
suhteid reguleerib jätkuvalt asjaõigusseadus.
Teiseks ei puuduta seadus ka
reaalosadeks jagatud hoonete
omanikke. Sellised hooned on
eelkõige ridaelamud, kus iga ridaelamuboks on eraldi kinnisasi
ja puudub kaasomandi osa.
Kolmandaks ei puuduta uus
seadus hooneühistuid ja nende liikmeid. Hooneühistu on
tulundusühistu, mille liikmed
kasutavad hooneühistule kuuluvat hoonet. Eelkõige tegutsevad
sellises vormis endised garaažiühistud.
Täiendavaid selgitusi korteriomandi- ja korteriühistuseaduse
kohta on võimalik leida Justiitsministeeriumi kodulehel https://
www.just.ee/et/korteriomandija-korteriuhistuseadus
Lühikokkuvõte koostati Justiitsministeeriumi kodulehel oleva info
põhjal.
Viljandi Vallavalitsus

Omniva korrastab Viljandi
valla kirjakastide võrgustikku

O

mniva korrastab veebruaris Viljandi valla
kirjakastide võrgustiku, mille tulemusel paigutatakse vähekasutatud kirjakastid koostöös omavalitsusega
nähtavatesse ja käidavatesse
kohtadesse.
“Kirjakastide võrgustik on
korrastamata juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused on selle
aja jooksul kardinaalselt muutunud. Selleks, et postiteenuse
kasutamine muutuks inimestele mugavamaks, soovime
paigutada kirjakastid asukohtadesse, kus kohalikel elanikel
on neid kõige mugavam kasutada,“ ütles Viljandi jaotuskeskuse juht Egle Starostin.
Kirjakastide
võrgustiku
uuendamine johtus Omniva läbiviidud vaatlusest, kust
selgus, et veerand Eesti kirjakastidest asuvad kõrvalistes
asukohtades ning neid ei kasutatud kuu aja jooksul kordagi. Vähese kasutusega kastid
moodustavad poole kõikidest
kirjakastidest.
Samuti kinnitas uuring
Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed

käidavates kohtades asuvaid
kirjakaste rohkem, isegi kui
vähemkäidavas kohas asuv
kirjakast on elu- või töökohale
lähemal.
Tühjade kirjakastide kontrollimine tähendab aga postiljonidele suurt ajakulu, mille
tõttu pikenevad kirjakanderingid ning suurenevad kulutused.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ettepanekuid. Pärast käidavamate asukohtade väljaselgitamist
teatatakse uute kirjakastide
asukohad, kuid lähtutakse
eeldusest, et igal juhul jääksid
kirjakastid mõistlikusse kaugusesse, tulenevalt seaduse
nõuetest.
PS. Kirjakastid on need,
mida inimesed kasutavad
kirjade saatmiseks. Postkaste,
mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte
toimetatakse, ümberkorraldus
ei puuduta.

Täpsem info kirjakastide
muudatusettepanekute kohta on Viljandi valla kodulehel www.viljandivald.ee

Eesti Vabariigi auks kõlab sada kellalööki

auluse kirik valmis 151 ja
pool aastat tagasi Viljandi
maarahva kirikuks. Aga
linnad kasvavad ja nii sattus
kirik peagi Viljandi linna. Kuni
nõukogude ajani tunti seda siiski rohkem maarahva kirikuna.
Nõukogude võim määras aga, et
koguduse täiskogu (“dvatsatka“)
liikmed saavad olla ainult need,
kes elavad samal administratiivterritooriumil, kus asub kirik.
Nii pididki koguduse aktiivsed

A

tut otsida tema seadusjärgse
nime järgi korteriühistute registrist, kasutades e-äriregistri
päringusüsteemi. Otsimiseks
piisab ka nime osast, näiteks
asula või tänava nimest.
Seadusjärgsel korteriühistul
ei ole esialgu põhikirja. Kui
korteriomanikele see sobib, s.t ei
soovita seaduses sätestatust erinevaid reegleid kehtestada, siis
on ilma põhikirjata tegutsemine täiesti võimalik, sest seadus
ei nõua korteriühistult põhikirja
olemasolu.
Kui korteriomanikud on korteriomandiseaduse alusel ametisse nimetanud valitseja, jätkab ta tegevust. Kui valitseja on
füüsiline isik, loetakse ta korteriühistu juhatuse liikmeks. Kui
valitsejaks on juriidiline isik, siis
loetakse ta korteriühistu valitsejaks.
Kui korteriomandeid on rohkem kui kümme, siis peab korteriühistul olema juhatus või
valitseja.
Seadusjärgse korteriühistu
loomine ei tähenda seda, et riik
määrab automaatselt korteriühistule ka juhatuse liikmed
või valitseja, see ülesanne jääb
ikka korteriomanikele. Avaldus
juhatuse või valitseja registrisse
kandmiseks tuleb korteriühistute registrile esitada hiljemalt 30.
juuniks 2018.
Kui korteriomandite arv ei ole
suurem kui kümme või kui kõik
korteriomandid kuuluvad ühele isikule, ei pea korteriühistul
olema juhatust. Korteriühistu
võib valida juhatuse, kuid see ei
ole kohustuslik. Juhatuse puudumisel juhivad ja esindavad
korteriühistut kõik korteriomanikud ühiselt, sellisel juhul on
sisuliselt kõik korteriomanikud
ühise esindusõigusega juhatuse liikmed. See tähendab, et
juhatuse kui kollektiivse organi
otsuse tegemine toimub häälteenamusega, korteriühistu nimel

liikmed edaspidi elama Viljandi
linnas! Nüüd on Viljandi vald
oma mulda istutanud uued pühakojad: Paistu, Tarvastu, Kolga-Jaani. Pauluse on maarahvale
siiski kesksel kohal.
24. veebruari keskpäeval algab
Pauluse kirikus jumalateenistus.
Jumala kiituseks ja Eestimaa
auks laulab koguduse segakoor
Külli Salumäe juhatusel ja ansambel Vesna. Organist on Tuuliki Jürjo. Kiriku tornist kõlavad

Jaan Männiku helistatuna üle
Viljandi 100 kellalööki. Üks iga
aasta jaoks, mis on mööda läinud. Teenivad õpetajad Allan
Praats ja Helmut Mõtsnik. Jutlustab Villu Jürjo.
Kutsume kõiki tänujumalateenistusele Viljandi Pauluse kirikusse laupäeval, 24. veebruaril
algusega kell 12.
Ilusat iseseisvuse 100. aastapäeva!
Villu Jürjo

Perekonnaseisutoiminguid saab teha
linnavalitsuses

lates 1. jaanuarist 2018
teostatakse perekonnaseisutoiminguid Viljandi
Maavalitsuse asemel Viljandi
Linnavalitsuses (Linnu 2, Viljandi).
Viljandi Linnavalitsuses tehtavad perekonnaseisutoimingud
on:
• abielu registreerimine
• sünni registreerimine
• surma registreerimine
• abielu lahutamine
• isaduse omaksvõtt

• soo andmete muutmine
• abieluvõimetõendite väljastamine
• perekonnaseisutõendite väljastamine
• andmete parandamine ja
muutmine
• välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse
Alates 1. jaanuarist 2018 kuulub Viljandi Linnavalitsuse pädevusse isikukoodi andmine isiku avalduse alusel kandmiseks
riigi andmekogusse ja õigusta-

tud huvi korral andmete väljastamise avalduste menetlemine.
Uue nime andmise pädevus
on järgmistel asutustel: Tallinna
Perekonnaseisuamet, Jõhvi Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus,
Tartu Linnavalitsus.
Viljandi Vallavalitsuses saab
ka edaspidi registreerida lapse
sündi, vormistada surmatunnistust ja registreerida oma elukohta. Olete oodatud vallamajja
Viljandis, Kauba t 9.
Viljandi Vallavalitsus

Foto Reet Kallaku diplomitööst
Viljandi KEKi metallitsehhi hoone aastal 1969.

Meenutame Viljandi KEKi
minevikku

V

iljandi Kolhooside Ehituskontori
(Viljandi
KEKi) moodustamisest
26. detsembril 1956 on möödunud juba 61 aastat.
Grupil Viljandi KEKi veteranidel on tekkinud soov koguda ja talletada mälestused,
fotod ja dokumendid, mis puudutavad selle ettevõtte arengulugu. Nende materjalide baasil
on plaan välja anda raamat Viljandi KEK-i ajaloost.
Sellega seoses otsime kontakti inimestega, kes on Viljandi KEKis töötanud või kellel on
mälestusi, fotosid ja dokumente meie kunagisest töökohast.

Kui Teil on infot või dokumente, mis võiksid raamatu
koostamisele kaasa aidata, paluksime neist teada anda Viljandi Muuseumi raamatukogu
kuraatorile Ebe-Triin Arrosele
(ebe.arros@muuseum.viljandimaa.ee). Eriti huvitavad
meid just materjalid Viljandi
KEKi varajase tegevusperioodi kohta.
Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust Viljandi KEKi endise töötaja Ants
Riisenbergiga, tel 513 7566.
Viljandi KEKi töötajate nimel
Ants Riisenberg
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V

Teraviljanäitus
rändab ringi

iljandi Vallavalitsus tellis näituse “100 teraviljapeenart“. Seitsmele roll
up stendile on mahtunud üle
50 foto seemnete jagamisest,
külvist, vilja kasvamisest ja
koristusest, lisatud on selgitavad tekstid ja kommentaarid.
Lugeda on viie teravilja- ning
kolme kaunviljasordi põhjalikud iseloomustused. Rändnäitus sobib hästi koolidele
ja lasteaedadele loodusainete
õpetamiseks.
Näituse liikumise graafik on
Asutus
Kalmetu Kool
Heimtali Põhikool
Uusna lasteaed
Viiratsi lasteaed
Vana-Võidu lasteaed
Lasteaed Päikesekiir
Saarepeedi Kool ja lasteaed
Hostre Kool ja lasteaed
Paistu Kool ja lasteaed
Ramsi lasteaed

tabelis. Loodan, et planeerite
õppekava nii, et saate näitust
loovalt õppematerjalina kasutada.
Vallamajas on olemas ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi
poolt toodud ja pakendatud
seemned (oder, kaer, suvinisu, põldhernes) nendele, kes
soovivad tuleval suvel ise
proovida teravilju kasvatada.
Soovijatel võtta ühendust teabespetsialisti Kati-Katri Koppeliga, tel 435 0112 või kati.
koppel@viljandivald.ee.
Näituse aeg asutuses
2.02.–28.02
1.03–16.03.
19.03–31.03
9.04–22.04
23.04–31.04
1.05–6.05.
7.05–11.05
14.05–25.05.
28.05–08.06.
8.06–30.06
Ene Saar
abivallavanem

Horisondi palged
sinimustavalged
Antu Ott
Me lipuvärvisid talvisel taamal
pilk pilvitu priiskavalt taevasse toob,
joon valusalt valge sinavast saamal,
ta edevustundest end põhjani joob.
Mets mustavail silmil talutab taevast,
on vaikuse valusa hambus kõik puud,
siksaki sadulas pimedus vaevast
ei hooli, ta kättpidi talutab kuud.
Öö ohete taevane talitseja
nii neitsilikvalgele varjujada
veab, päikesepalangu külmunud emb.
Tuul – taevaste tõttude valitseja
helbhetke embusse sidumas rada,
saab sinimustvalgesse looduse lemb...

V

Muuseum kogub
mälestusi

iljandi Muuseum ja Eesti Genealoogia Selts kutsuvad taas üles jagama
oma mälestusi. Juubeliaasta
puhul on seekord teemad seotud Eesti Vabariigi sünniga.
Kirjutada võib mõlemal teemal
või valida endale südamelähedasema. Teema käsitlemisel on
abiks valik küsimusi.

Vabariigi aastapäeva tähistamine minu peres läbi aegade
• Aastapäeva tähistamine
nõukogude ajal, taasiseseisvunud Eestis.
• Kas tähistasite aastapäeva
isekeskis või käis ka külalisi?
• Kas katsite peolaua? Mida
lauale panite?
• Kas võtsite osa ühisüritustest?
• Kas kuulasite raadiosaateid? Vaatasite teleülekandeid?
• Kas laulsite hümni?

Minu esivanemad vabariigi
loomise ajal/juures (1918–1940)
• Kus elasid teie esivanemad
EV algusaastatel?
• Kas vabariigi väljakuulutamine muutis nende igapäevaelu?
• Millega nad tegelesid?
• Kuidas suhtusid nad tollasesse riigi juhtkonda?
• Mida nad arvasid/rääkisid
Eesti iseseisvuse kohta?
• Mida arvati Nõukogude
Liidu, Saksamaa, Soome ja Läti
kohta?
• Kuidas on teie esivanemad
kirjeldanud EV algusaastaid?
Lood palutakse saata 31.
märtsiks 2018 aadressil info@
muuseum.viljandimaa.ee või
Johan Laidoneri plats 10, Viljandi 71020.
Parimate lugude saatjaid ootavad auhinnad!

 Lisateave: Ebe-Triin Arros, tel 433 3316,
ebe.arros@muuseum.viljandimaa.ee;
Tiina Tafenau, tel 507 3574, tafenau@gmail.com

Hea Viljandi valla elanik
Olete oodatud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistavatele sündmustele Viljandi vallas
neljapäeval, 22. veebruaril 2018. a
10.00 – s inimustvalge rahvuslipu heiskamine Mustla alevikus
asuvale Mulgi Majakale

14.30 – mälestusaktus riigivanem Jaan Tõnissoni sünnikohas
Mursi talus

15.00 – m
 älestusaktused:

peaminister Ado Birgi sünnikohas Kulbissaare talus Mõnnastes
riigivanem Ants Piibu sünnikohas Karu talus Anikatsi külas
riigivanem Jüri Jaaksoni sünnikohas Karulas
kaitseväe ülemjuhataja Johan Laidoneri sünnikohas Viiratsis
riigisekretär Theodor Kääriku sünnikohas Kärksis
17.00 – rongkäik Mulgi Majaka eest Mustla Vabadussõja ausamba juurde
• sõnavõtud ja lillede asetamine ausambale
18.00 – p
 idulik kontsert-aktus Mustla rahvamajas
• tähtpäevakõned
• antakse üle Martin Kleini spordistipendiumid,
Kolga-Jaani Tegija ja Tarvastu Tegija auhinnad
• kuulutatakse välja Terve ja tugev Viljandi valla pere ja
Viljandi valla aukodanik
• kontsert-aktusel esineb Koit Toome

Lisainformatsioon tel 435 1817

Kõik EV100
sündmused
on tasuta!

Viljandi vald austab meie vallas
sündinud riigitegelasi

N

eljapäeval, 22. veebruaril on valitsuse liikmed
jt kõrged riigitegelased
palutud endiste riigivanemate
sünnikohtadesse üle Eesti. See
on sümboolne žest ja kummardus nendele omaaegsetele riigimeestele, kes on Eesti Vabariigi
1918. aastast tänasesse toonud.
Ühtlasi on see võimalus jõuda
EV100 tähistamisega võimalikult
paljudesse paikadesse üle maa.
Kõikjal riigipeade sünnikohtades on olemas mälestuskivid,
mille juures on sel päeval korraldatud Kaitseliidu pidulik
valve. Üles on seatud riigimehe
elusuuruses portree. Selle kaela
ümber panevad praegused riigimehed ja -naised sümboolse
sinimustvalge salli. Sündmusele on oodatud kohaliku vallavalitsuse esindajad, külarahvas ja
kõik huvilised.

Mälestusaktused
22. veebruaril
• 15.00 kaitsevägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri
sünnikohas Vardja külas Raba
talus. EV sünnipäeva puhul võtavad sõna kaitseväe juhataja
Riho Terras, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, Viljandi

vallavanem Alar Karu, Kaitseliidu Sakala maleva pealik major
Andres Tiitus.
Lillede asetamine mälestussambale. Esinevad Viiratsi rahvamaja ja Viiratsi Algkooli lapsed. Sünnipäevakringel ja tee.
• 14.30 Eesti ühe suurima poliitiku, eestluse hoidja Jaan Tõnissoni sünnikohas Surva külas
Mursil. Tervitussõnavõtud: peaminister Jüri Ratas, Jaan Tõnissoni Seltsi esindaja Krista Aru,
EÜS esindus, Viljandi abivallavanem Ene Saar.
Lillede asetamine mälestussambale. Esinevad Tänassilma
rahvamaja ja Kalmetu põhikooli
noored. Sünnipäevakringel ja tee.
• 15.00 riigivanema Jüri Jaaksoni sünnikohas Kokaviidika
külas Viidika talus.
Tervitussõnavõtud: rahandusminister Toomas Tõniste ja
Viljandi vallavolikogu esimees
Kaupo Kase.
Lillede asetamine mälestussambale. Esinevad Saarepeedi
rahvamaja ja Saarepeedi põhikooli noored. Sünnipäevakringel ja tee.
• 15.00 Eesti esimese riigivanema Ants Piibu sünnikohas
Anikatsis Karu talu maadel.

Tervitussõnavõtud: riigihalduse minister Jaak Aab, Kaitseliidu
Sakala maleva Kärstna rühma
asutajaliige Priit Silla, Viljandi
abivallavanem Rein Anton, Tuhalaane külavanem Enn Sarv.
Lillede asetamine mälestuskivile. Esinevad Tarvastu lasteaia
Kärstna rühma lapsed. Sünnipäevakringel ja tee.
• 15.00 Eesti Maanõukogu esimehe ja peaministri Ado Birgi
sünnikohas Mõnnastes.
Tervitussõnavõtud: minister
Siim Valmar Kiisler, Viljandi valla Tarvastu piirkonnajuht Mati
Valli, Tarvastu kodutütarde juht
Vika Zieds.
Lillede asetamine mälestussambale. Esinevad Tarvastu noored. Sünnipäevakringel ja tee.
• 15.00 Eesti esimese riigisekretäri Theodor Andreas Kääriku sünnikohas Savikoti külas
Kooli talus.
Tervitussõnavõtud: riigisekretär Heiki Loot, Viljandi vallavolikogu aseesimees Hellar Mutle, Pärsti raamatukoguhoidja ja
muuseumitoa looja Olga Sööt.
Lillede asetamine mälestuskivile. Esinevad Ramsi lasteaia
mudilased. Sünnipäevakringel
ja tee.

Laulgem 25. veebruaril Eesti auks!

E

esti riik saab 100 aastaseks
ja meil kõigil on põhjust
õnnitleda üksteist ja iseennast sel puhul. On põhjust
rõõmustada, et me arvult väike
rahvas suutis raskete aegade
kiuste püsima jääda, et oskasime
oma keelt ja kultuuri hoida. See
kõik annab põhjust uhke olla,
pidu pidada, suured ja väikesed
saalid ilu ja rõõmuga täita.
Üks võimalus sest kõigest
osa saada oleks head inimesed
kokku kutsuda ja 25. veebruaril
oma väike kodune või kodukoha laulupidu teha – kingituseks
Eestile.
Usun, et just üheskoos laulmine oli karskusseltside, hoiu-laenu ühistute jms loomise ning
tegevuse kõrval üks neid olulisi

allikaid, mis kasvatas rahvuse
kokkukuuluvustunnet ja õpetas
nii üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat
vastutust. Tänu ühistegevuse
kogemusele kasvasid valmisolek
luua oma riik ja kindlus selle
juhtimisega hakkama saada.
Kindlasti pole mõtet vastanduda nn masinamuusikale, kuid selle kõrval peab elus
püsima oskus ja tahtmine ise
viisijupp üles võtta ja sõprade
abiga lugu lõpuni laulda. Meeli liigutav laulmise pidu peab
olema vaba igasugusest sunnist
või “kinnitatud” repertuaarist,
abiks võiksid olla eestvedajate
ja kokkutulnute poolt varutud
salmikud-laulikud.
Kindlasti peaksid kodusest

kooslaulmisest osa saama lapsed
ja noored ning neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks
pakkuda. Tore oleks sel päeval
kõlanud lood kokku koguda ja
üks EV100 lauluraamat trükkida – kui eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo
muljeid jagada, siis minuga saab
ühendust tel 515 8724. Moraalselt saab kingituse mõtet toetada
aadressil https://www.ev100.ee/
et/laulmise-pidu
Eestis ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga ühel päeval
sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks ilus kingitus
esivanematele selle kauni kombe ja meie riigi eest.
Valter Parve
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Karula küla rõõmud ja mured ehk Kas hea
raamatukoguteenus hüvitab vead protsessi käigus?

V

iljandi vallas oli enne
2017. aasta liitumist 13
raamatukogu, lisandusid
Tarvastu raamatukogu, mis teenindab inimesi Mustlas, Suislepas, Kärstnas ja Välustes, ning
Kolga-Jaani, Meleski, Leie ja Oiu
raamatukogud.
2016. aastal olid raamatukogud, v.a Karula raamatukogu,
heas korras. Nelja aasta jooksul
sai remonditud Päri raamatukogu, kus oli probleemiks maja
vajumine, uue näo ja avaruse sai
ka Saarepeedi raamatukogu.
Sama aasta lõpus viisime
läbi uuringu raamatukogude
külastatavuse kohta, et leida
optimaalne lahendus elanike
jaoks nii lahtiolekuaegade osas
kui mõistlike remondivajaduste
planeerimiseks.
Karula raamatukogu küsitluslehel oli 22. novembrist 21.
detsembrini kaheksa külastajat,
neist kuus laenutajat ja kaks lugejat. Rahulolematuid ei olnud.
Vallavalitsusele tegid aga toona muret niiskuvad raamatud,
remontimata ruumid ja, mis
seal salata, ka hoolitsemata majaümbrus. Kõige halvem asi oli
kindlasti niiskuvad raamatud.
2017. aasta algusest hakkasin
vallavanemana otsima võimalusi paremate ruumide leidmiseks,
et teenus jääks Karula inimestele alles.
Vallal korralikke ruume Karulas ei ole. Leidsin koostöövõimaluse Karula Koduga, kes
oli huvitatud koostööst ja kelle
soov oli, et meie teenus mitmekesistaks ka Karula Kodu elanike huve. Rääkisime esialgu
ruumidest Karula Kodu avatud
fuajees, kuhu olid plaanitud lukustatavad riiulid.
Viljandi vallavolikogu pidas
oma 2017. aasta 27. septembri
otsusega õigeks Saarepeedi raamatukogu ja Karula raamatukogu ümberkorraldamist 2018.
aasta 1. jaanuarist. Siinkohal oli
oluline, et Karula raamatukogu
liidetakse Saarepeedi raamatu-

Kõik EV100
sündmused
on tasuta!

Foto: Alar Karu
Avamispäeval soovis abivallavanem Ene Saar teeninduspunkti töötajale Ülle Lilleoksale head koostööd kohaliku
rahvaga ja tänas abi eest ruumide sisustamisel. Istuvad külaelanik Helle Eensalu ja volikogu liige Valmar Haava.
koguga. Otsuses oli ka teenuse
jätkumise kohustus Karulas.
10. oktoobril panime Karulasse üles teated ja kutsusime elanikke Karula Kodusse kohtuma,
et selgitada, kuidas teenuse pakkumine edaspidi on mõeldud.
Koosolekul osales 12 elanikku,
üks volikogu liige, kolm vallaametnikku ja üks Karula Kodu
töötaja.
Koosolekule tulnud elanikud
olid väga kurjad järgnevatel
põhjustel:
- Ümberkorralduse otsus tehti
elanike arvamust küsimata.
- Karula Kodu ruumidesse
raamatukogu ei sobi ja elanikud
ei hakka seal käima.
- Elanikud vajavad külatuba,
kus privaatselt oma asju arutada
ja koos sünnipäevadel istuda.
Lahkusime koosolekult sihte
seadmata, kuna elanike esindajate pahameel ei lahtunud ka
koosoleku lõpuks.

6. novembril 2017 saabus vallavolikogule 63 allkirjaga kiri,
kus anti teada, et külarahval on
soov säilitada Karula küla raamatukogu esialgses kohas koos
külatoa väljaehitamisega. Külarahvas tegi ettepaneku, et vald
ostaks ära raamatukogu majas
asuva eraomandis osa. Külarahva soov on taaskäivitada Karula
küla seltsitegevus.
Kuna vahepeal olid toimunud
valimised ja tööle asunud uus
vallavalitsus, külastasid vallavanem ja vallavalitsus Karula raamatukogu, et tutvuda olukorra
ja võimalustega.
Tõdeti, et inimesed soovivad
kooskäimiseks privaatset kohta
ning esialgu pakutud võimalus
Karula Kodu fuajees ei rahulda
inimeste ootusi privaatsusele ja
ühistegevusele.
Sain ülesandeks leida inimesi
rahuldavad paremad võimalused. Läbirääkimiste tulemusena

jõudsime koostöös Karula Koduga ruumideni, kuhu saab siseneda privaatsest uksest. Meie käes
on 47,7 m², kolm ruumi, mis on
valged ja soojad. Tänaseks on
raamatud niiskusest päästetud
ning toodud üle kõnealustesse ruumidesse. Raamatukogu
on hubaselt sisustatud ja lahti
teisipäeviti 13.00-18.00. Raamatukogus on ajalehed-ajakirjad,
valla blanketid ja raamatukogu
külastaja arvuti.
Pühapäeval, 28. jaanuaril kutsusime külarahvast arutama,
kuidas võiks raamatukogu lahtiolekuajad kavandada. Panime
teateid postkastidesse ning teadetetahvlitele. Kokkusaamisel
osales ca 15 inimest. Mulle tundus, et kohalolnud jäid tulemusega rahule.
Siiski ei saa ma seda kahjuks
lõpetuseks kinnitada. Karula
küla esindajad osalesid volikogu
istungil, kus kõlas arvamus, et

Karula rahvas ei hakka seal raamatukogus käima. Kõige enam
on mulle ette heidetud, et vallavanemana olen käitunud halvasti, kuna enne raamatukogu
ümberkorraldamist ei küsinud
Karula elanike seisukohta.
Siinkohal on minu koht ja aeg
vabandada, et püüdsin iseenese
tarkusega lahendada olukorda
nii, et teenus Karulast ei kaoks,
raamatud saaks päästetud niiskusest ja rahval oleks privaatne
koht, kus aeg-ajalt koos käia.
Lõpptulemusest kogemus – räägi inimestega asjad läbi.
Hea raamatukoguteenus ei ole
hüvitanud vigu protsessi käigu
osas. Loodan saada rehabiliteeritud, kui teile meeldib praegune
teenus.
Muutused elus on paratamatud ja nendega kohanemine alati raske. Kõige parem tulem on
see, kui rahul on nii korraldajad
kui elanikud.
Palun Karula elanikelt mõistmist ja hinnangut tänasele
teenusele. Võimalik on ruume
kasutada ka laiemal otstarbel,
kuid algatus, tahe ja ettepanekud peaksid tulema juba külarahva poolt. Nii vallas kui riigis
on erinevad külaelu toetavad
programmid. Olen hea meelega
nõus aitama nõu ja jõuga lisaväärtuste loomisel ja tegevuste
mitmekesistamisel külas, kui
aktiivgrupp tuleb kokku, soovid
omavahel kokku lepib ja on valmis koostööks minuga. Toimiv
külaselts oleks vallale hea partner ja siis oleks ehk ka sellised
probleemid välistatud, külaseltsi
juhtkonnalt saaks nõu küsida.
Lugemistoa külastamiseks
astuge sisse Karula Kodu peamaja tagaküljel asuvast uksest.
Oma ettepanekud saate seal
kirja panna ettepanekute raamatusse.
Heade soovidega ja teie teenistuses olles
Ene Saar
abivallavanem

EV100 sündmused Viljandi vallas

Küla/alevik

Kavandatud tegevused

Tegevuse aeg

Ramsi

Pidulik koosistumine Ramsi Vaba Aja Keskuses, külla tuleb Heiki Raudla, esinevad Ramsi noored. Kohvilaud. 21.02 kell 15.00

Paistu

Mälestushetk Paistu Vabadussamba juures, lillede ja küünalde asetamine. Järgneb kontsert-aktus koos Paistu 21.02 kell 17.00 Vabadussamba juures,
kooliga rahvamajas, sünnipäevatort
järgneb kontsert-aktus rahvamajas

Mustla

Mulgi Majaka avamine. Mustla rahvamajas Tarvastu lasteaia kontsert “Me armastame Eestit“.
Rongkäik Mulgi Majaka eest Mustla Vabadussõja ausamba juurde.
Kontsert-aktus, mille käigus antakse üle Viljandi valla tunnustused. Esineb Koit Toome.

22.02 kell 10.00 Mulgi Majaka avamine,
kell 11.00 lasteaia kontsert
kell 17.00 rongkäik
kell 18.00 kontsert-aktus rahvamajas

Viiratsi

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Viiratsi kooli saalis. Esinevad Viiratsi rahvamaja taidlejad.
Üllatused. Kohvilaud.

22.02 kell 19.00

Saarepeedi

Vabadussõjas langenud sõdurite mälestusmärgi juurde pärja panemine, pidulik kontsertaktus koos kooli, 23.02. kell 15.00 lillede asetamine,
lasteaia ning rahvamaja taidlejatega rahvamajas, suupistelaud
järgneb kontsertaktus rahvamajas.

Holstre

Pidulik aktus ja rahvapidu magasiaidas

23.02 kell 17.00 aktus ja sünnipäevatort
20.00 peoõhtu ansambliga Härra Kuu

Uusna

Mälestustahvli avamine – EV100 ja 275 aastat Uusna küla esmamainimisest. Järgneb kontsert külamajas
“EV100 vaadatuna läbi laulu- ja tantsupidude“. Kaetud on pidulaud.

23.02 kell 17.00 mälestustahvli avamine,
pärast seda kontsert

Kärstna

Mälestuskogunemine Kärstna Vabadussõja ausamba juures

24.02 kell 11.00

Kolga-Jaani

Jumalateenistus, pärgade asetamine Vabadussõja ausammaste juurde, rahvamajas EV 100 vastuvõtt, esinejad 24.02 jumalateenistuse algus kell 12.00
koolidest, lasteaedadest jne, sünnipäevatort

Tänassilma

Kontsert-lavastus “Ajarännak“

25.02 kell 13.00

Valma

EV 100 kontsert-aktus Valma infopunktis, esineb rahvamuusikaansambel “Sirgutii”. Kõned ja tervitused,
sünnipäevalaud.

25.02 kell 14.00
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Kolga-Jaani Põhikooli
korvpalliturniir

olga-Jaani Põhikoolis on
korvpall olnud au sees
vähemalt 25 aastat. 2013.
aastal tekkis mõte korraldada
päris oma korvpalliturniir,
mille nimeks sai “Kolga-Jaani
Põhikooli karikaturniir korvpallis”. Sellel aastal toimus
turniir juba kuuendat korda.
Peamine eesmärk on pakkuda
Viljandimaa maapõhikoolidele
võistlemise võimalust korvpallis. Aastate jooksul on osalenud
koole ka väljastpoolt Viljandi
maakonda, sest koolide võistkondi on turniirile küllaltki
raske saada. Samas on turniiri korraldamise järjepidevuse põhjuseks laste suur huvi
korvpalli vastu ning koolide

õpetajate/treenerite/juhendajate positiivne tagasiside.
Tänu korvpallitraditsioonidele Kolga-Jaani Põhikoolis on
kool saanud palju tunnustust
nii Viljandimaa kui ka Eesti
Koolispordi Liidu võistlustel.
Korvpalliturniir on saanud
igal aastal toimuda ainult tänu
headele abilistele ja toetajatele:
Kolga-Jaani Põhikool, KolgaJaani vald, Eesti Kultuurkapital, Eeriksaare talu, Vadi talu,
Parika talu, OÜ Nurmberg
Ehitus, OÜ Nordamus, OÜ
Venus Kinnisvara.
Rivo Aren
Kolga-Jaani PK korvpalli
turniiri korraldaja ja ringijuht

Hei, kirivöö omanik!
Tarvastu muuseum ja Tarvastu käsitöökoda
koguvad andmeid (muster, tegija)
Tarvastu kirivöö kohta.
Info tel 436 6262 või raamatukogu@tarvastu.ee
Infot ootame 3. märtsini 2018.

Viljandimaa Jahimeeste Liit ootab huvilisi

JAHITUNNISTUSE
TAOTLEMISE
KURSUSELE
Õppetöö toimub nädalavahetustel,
esimesed loengud
10.–11.03 algusega kell 9.00
Viljandis, Piiri 3a
Info ja registreerimine tel 520 9224 või
jahindus@vjl.ee

Foto: Marge Prints

27.

jaanuaril 2018 toimusid Aravetel veteranide Eesti meistrivõistlused, kus osales ka Tarvastu mees Aivar Kõva ja
saavutas vanuseklassis M55 esikoha. Samaaegselt toimusid ka 10.
Mati Kulmu mälestusvõistlused, kus Aivar Kõva saavutas üldarvestuses teise koha, võisteldes endast noorematega.

Leiame üheskoos Viljandimaa
jämedaima puu!

O

lles Viljandimaal tööd
teinud arboristina juba
mitu aastat, on mul väike
ettekujutus Viljandis olevatest
puudest ja nende tervislikust
seisundist. Viljandis on üldiselt
hea ja turvaline olla, sest enamik
puid Viljandi linna haldusalal
on hooldatud. Küll aga ei kannata kriitikat olukord surnuaedades.
Tahaksin inimesi üles kutsuda
märkama suuri ja vanu puid, et
märgistada ära Viljandi linnas ja
valdades asuvad põlispuud, mille läbimõõt on vähemalt meetri
ringis. Leian, et need puud tuleks võtta suurema tähelepanu
alla, kuna nad on juba nii vanad
ja väärikad. Aga ka sellepärast,
et innustada kinnistuomanikke
olema uhke oma võimsate puude üle.
Kutsun üles viljandlasi ja viljandimaalasi mulle teada andma oma aias või naabri krundil
kasvavast suurest, vähemalt
meetrise läbimõõduga puust, et
saaksin tema tervisliku olukorra üle vaadata. Kindlasti jagan
infot kõige jämedamate puude
kohta ka ajakirjanduses.
Jätame oma vaateväljast välja

Foto: Piia Kivisild
Viiralti tamm.
Viljandimaal kasvavad looduskaitsealused põlispuud: Upsi
tamm (2000. aastal mõõdetuna
tüve rinnasümbermõõt 656 cm),
Viiralti tamm (1998. aastal tüve
rinnasümbermõõt 448 cm), Oti
õunapuu, 1999. aastal tüve ümbermõõt kõige peenemast kohast maapinna lähedalt 458 cm)
ja Vana-Kariste hõberemmelgas
(1998. aastal tüve ümbermõõt

kõige peenemast kohast enne
harunemist 740 cm).
Küll aga ootan igasuguseid
kommentaare Kivikodu FB lehele, minu e-posti aadressile
piia@kivikodu.ee või telefonil
528 2939.
Piia Kivisild
Eesti Arboristide Ühingu
esimees
OÜ Kivikodu juhatuse liige

Kehtima hakkas elektrivõrgu
teenuse püsitasu

A

lates 1. jaanuarist hakkas
puuduva või vähese tarbimisega kohtades kehtima
elektrivõrgu teenuse püsitasu.
Püsitasu eesmärk on võimalikult optimaalne võrk ja mõistlik hind kõikidele klientidele.
Võrguteenus oma olemuselt on
valmisoleku tagamine ja selle
kulud ei sõltu enamjaolt sellest,
kas klient tegelikkuses elektrit
tarbib või ei. Seega nii-öelda valmisolekutasu kaasab iga kliendi
läbi mõtlema, kas ja kui võimsat
võrguühendust tal on vaja.
Võrgu püsitasu puudutab neid
tarbimiskohti, kus tarbimine
puudub või on olnud väiksem
kui 250 kWh aastas. Püsitasu
suurus on korterites valdavalt
1,5 eurot kuus ja eramutes sõltuvalt peakaitsme suurusest vahemikus 2-5 eurot kuus. Elektritarbimist arvestatakse tarbimiskoha põhiselt ja arvestuse aluseks
on 2017. aasta tarbimine. Esimesed püsitasuga arved saadetakse
välja veebruaris.
Kuni 250 kWh puhul on tegemist elektritarbimise mahuga,
mille juures ei kasutata tarbimiskohta pideva elukohana.
Neis kohtades on kliendi panus
võrguühenduse hoidmiseks kas
puudunud või olnud väga väike
ning see mõjutab teiste klientide
makstavat võrgutasu. Võrdluseks: korterite puhul on tarbimine keskmiselt 2000 kWh ja
eramute puhul 4000 kWh aastas.
Mujal Euroopas on levinud püsitasu komponent läbivalt kõikides pakettides, mis on teenuse
iseloomu arvestades loogiline
ja ei tekitaks sellist mõnevõrra
tinglikku üleminekupiiri.
Säästlik energiapoliitika tähendab nii säästlikku tarbimist
kui ka elektrivõrgu otstarbekat
kasutamist. Ka elektrivõrgul on
keskkonnajälg ning kasutut võrku ülal hoida ei ole otstarbekas.

Foto: Elektrilevi
Elektrivõrk vajab hoolt olenemata sellest, kas elektrit tarbitakse või mitte.
Elektri kasutamisel tuleb arvestada tegelike vajadustega
ja arvestada, et tarbimise suurenemisel suurenevad kulud
elektrile, aktsiisile ja taastuv
energia tasule. Tasumuudatuste
eesmärk ei ole suurendada tarbimist, vaid kaasata võrgu ülalpidamiskulude katmisse kõik,
kes võrguühendust soovivad,
saada klientide tegelikele vajadustele vastav võrk ja tervikuna
võimalikult madal võrguteenuse hind.
Neid, keda püsitasu võib puudutada, on 2017. aastal kirja teel
teavitatud ja ka vastavad soovitused jagatud. Laias laastus on
valikuid kolm:
• eramute puhul kontrollida
peakaitsme suurust ja võimalusel seda vähendada, sest püsitasu suurus sõltub peakaitsmest
(korterite puhul korteriomanik
reeglina peakaitsme suurust
mõjutada ei saa);
• lõpetada väikese või olematu
tarbimisega kohas võrguteenuse
leping, juhul kui lähiaastatel ei
ole näha vajadust tarbimiskohas
elektriühenduseks;
• jätkata senise lepinguga ja
panustada võrgu valmishoiukulude katmisse.

On kohti, kus aastakümnete
tagusest ajast on jäänud praeguseks ebavajalikult suured peakaitsmed ja nende vähendamine aitab langetada ka püsitasu.
Seega tasub üle vaadata ka oma
peakaitsme suurus, mille osas
aitab kalkulaator Elektrilevi kodulehel - https://www.elektrilevi.ee/et/peakaitsme-kalkulaator.
Kui klient vähendab peakaitset,
algab püsitasu vähendatud
arvestus kohe pärast lepingu
muudatuse jõustumist. Peakaitset saab vähendada märtsikuu
lõpuni tasuta.
Otsus peakaitsme suuruse ja
võrgulepingu vajaduse üle tuleks teha pikemaajalisest perspektiivist lähtuvalt. Kui näiteks
praegu tühjalt seisva hoone puhul leitakse, et mõne aasta pärast
on soov elektrit tarbida, siis on
mõistlik lepingut siiski säilitada.
Kui klient hakkab tarbimiskohas varasemast rohkem elektrit
kasutama, tasub üle vaadata
oma võrgupakett. Seda on kõige mugavam teha Elektrilevi
e-teeninduses.<https://www.
elektrilevi.ee/
Peeter Liik
Elektrilevi OÜ
kommunikatsioonispetsialist
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Mesinduse ABC kursused algavad Viljandis 9. märtsil 2018 kell
16. Täpsem info www.mesinikeliit.ee või telefonil 502 9006.
Kursused on tasulised, tulumaksu tasumise soodustusega. EML
on Töötukassa koolituskaardi partner.
* * * * *

III Tarvastu naiste tantsupidu algab Kärstna mõisas 8. märtsil
kell 18. Esinevad ümbruskonna naistantsurühmad erinevate
stiilidega ja igas eas tantsijad. Priipääse naistele, meeste pilet
2 €. Pidulaua katame ühiselt.
* * * * *

Tarvastu käsitöökojas esinevad 15. märtsil kell 15 poetess Triin
Soomets ja muusik Tiit Born.
Foto: Juhan Änilane

M

itmel pool vallas on avatud uisuväljakud. Mustla rahvamaja tiigi jääl on valgustatud uisuplats.
Holstre järvel on sõltuvalt ilmaoludest 300–900 m pikkune uisurada, mida hooldab Holstre Pere
Selts. Kohapeal on algajatele ka tugiraamid. Info jää ja raja hetkeolukorra kohta tel 529 3565.
Fotol on noored uisusõbrad Holstre järvel.

* * * * *

Kaks korda kuus kolmapäeviti Tarvastu raamatukogus Mulgi
murde ring. Info tel 5344 8176. Osalema on oodatud igas eas
murdehuvilised!
* * * * *

Viljandi Linnaraamatukogus 1.–29. märtsini kunstinäitus “Tarvastu Muusika- ja Kunstikool 25”.
* * * * *

H

Paistu kiriku orel saab
105aastaseks

ea lugeja, oled Sa vahel
kirikus viibides mõelnud, mida kõike üks orel
sisaldab ja kuidas tekib heli, mis
meid lummab? Tunnistan ausalt,
et mina ei kujutanud ette, et terve oreli tagune kapp on täis vilesid ja muid mehhanisme, mille
abil heli tekitatakse. Soovin seda
kõike teiega jagada ja seejuures
on abiks väljavõtted orelimeister
Olev Kentsi konspektist.
Kreeka keeles tähendab organon tööriista või instrumenti.
Esimesed andmed orelite kohta
Eestis pärinevad 14. sajandist.
Paraku on need seotud orelite
hävitamisega: 1329 purustasid
leedulased Paistu oreli. Sellest
ajaloolisest katkest saame teada,
et Paistu kirikus oli orel juba 14.
sajandil. Seejärel oli kirik 524
aastat ilma orelita ja 20. detsembril 1852 sai orel uuesti üles
seatud. See pill kestis 50 aastat
ja 1905. aastal kuulutas J. Bergmann välja vabatahtlikud annetused uue oreli muretsemiseks.
Kulus 8 aastat ja esimesel nelipühipäeval, 2. juunil 1913 sai uus
orel kirikuõpetaja poolt pühitsetud. Selle ehitas orelimeister
A. Terkmann, pill maksis 3768
rubla ja 25 kopikat. See oli üks
parimatest meie kirikutes (Max
Vaheri mälestustest).
Seega 2018. aastal saab Paistu
kiriku praegune orel 105aastaseks. Eelmainitule tuginedes
kinnistub tõdemus, et orel tervikuna on kogum meistri kogemustest, valitsevast moest, hetke
võimalustest ja tellija soovidest.
Selle pilli ehitamisel ja ka renoveerimisel tekkis suurepärane tervik. Oreli võimalused ja
mängija tehniline meisterlikkus
puudutavad sügavalt kuulaja
hingekeeli. Paistu kiriku orel
on ehitatud 1913 Terkmanni
töökojas ja on selle meistri üks
paremaid pille: kahe manuaali
ja ühe pedaaliga orel 22 heliseva
registriga, millele lisandub kaks
pedaaliregistrit, mida laenatakse teisest manuaalist.
Ühtekokku on orelis 1234 vilet, neist 574 puidust ja 664 metallist. Suurim vile on 5 meetrit
pikk ja läbimõõduga 30 cm.
Väikseim vile on 17 cm pikk
(koos jalaga) ja läbimõõduga 3
mm. Murdosa viledest on nähtavad oreli esiküljel ehk prospektis. Orelikapp on 4,5 m lai, 4 m
sügav ja kuni 6 m kõrge, tihedalt
vilesid ning tuuleseadmeid täis.

Soovin kontakti inimestega, kellel on fotosid Jaan Raudsepa (Valma külast) matusetalitusest Viljandi Pauluse (Vanal) kalmistul
7. okt 1967. aastal. Enno Must 505 4495 või enno@gurud.ee
* * * * *

Viiratsi Päevakeskuses, Tehnika t 3 tasakaalustatud toitumise
loengud 15., 22., 29. märtsil kell 11 ja kell 18. Info ja registreerimine telefonil 5818 1866, toitumisnõustaja Eve Mälgand.
* * * * *

Holstre Kool kutsub kõiki vilistlasi ja endisi töötajaid tähistama
hariduselu 185. aastapäeva 30. juunil 2018. Kontsert-aktus algab
kell 15 ja sellele järgneb vilistlaspidu. Lisainfo: direktor@holstrekool.ee või telefonil 5303 4198.
* * * * *

16. märtsil kell 21 Saarepeedi rahvamajas tantsuõhtu koos Retrokiirabiga. Info ja laudade tellimine tel 523 4605.
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Foto: Ande Lehtmets
Paistu kiriku eakas orel.
Nende vahel on hooldusrajad,
kust kaudu orelimeister pääseb
orelit häälestama, reguleerima ja hooldama. Paistu kiriku
orel on pneumaatilise mängumehhanismiga, mis kergendab
klahvivajutust. See tähendab, et
iga vile kohta on orelis vähemalt
üks väike lõõtsake, mis avab klapikese vile all. Neid lõõtsakesi
klapikesi ja vardakesi on orelis
üle 1500. Ajastule vastavalt on
pillil palju mänguhõlbusteid,
mis võimaldavad kiiresti vahetada oreli tämbreid ja heli tugevust. Oreli südameks on lõõts,
mis annab piisavalt õige survega
tuult. Kuna selle oreli tuulekulu
on suur, on lõõts ehitatud nii, et
seda saaks tallata korraga kaks
meest. Lõõts kaalub üle tonni.
Praegu on orelisse paigaldatud
ventilaator mis annab vajaliku
tuulehulga. Võib arvata, et orel
tervikuna on üle nelja tonni
raske. See, mida enamik inimesi
oreliks peab, kannab tegelikult
orelipuldi nime. Oreli mängupuldis on manuaal(id) ehk
klaviatuurid, pedaal, registrilülitusseadmed ja võimalikud
muud abiseadmed. Orelipuldi
ülesandeks on tagada mängija
vahetu kontakt viledega, samuti
anda talle võimalikult palju positiivseid impulsse mis soodustaksid musitseerimist.
Hea lugeja, kui Sa oled lugemisega siiani jõudnud ja kogu
seda oreli sisemust ette kujutad,
siis püüa silme ette manada olukord, kus kõik need 1234 vilet
võeti lahti, puhastati, kus vaja,
parandati, asetati uuesti oma
kohale, tuulepõhjad uuendati,
lõõts, mis kaalus tervelt tonni,
eemaldati orelikapist ja toodi
uuendatuna tagasi. See kõik
toimus 2017. aastal. Pill häälestati ning jõuluõhtul kõlas Paistu kirikus erilise tämbriga orel
oma täies hiilguses ja rõõmustas

kirikulisi. Kõik see oli võimalik
tänu tublile orelimeistrile Olev
Kentsile ja tema meeskonnale,
rahasüstile LEADER-programmi teisest meetmest ja teistele
toetajatele.
Oreli remondi esimene ja teine etapp kokku läksid maksma
36 453 eurot, rahastus LEADER-meetmest oli 29 164 eurot
ja omaosalus 7289 eurot.
Kogudus tähistab Paistu kiriku oreli 105. aastapäeva kontsertsarjaga “Paistu orel 105”.
Kontsertsari koosneb viiest
kontserdist. Kontsertsarja kunstiline juht on Tuuliki Jürjo. Paistu Maarja kirik on pühendatud
neitsi Maarjale ja kannab nime
Lucerna ehk “Stella maris”, meritäht. Sellest lähtudes on valitud
repertuaar ja kontsertide toimumise päevadeks on kevadsuvised maarjapäevad. Kontsertidel
astuvad üles erinevad professionaalsed organistid: Tuuliki Jürjo,
Aaro Tetsmann, Toomas Trass,
Kristel Aer. Koorimuusikat tutvustavad ansambel In Unison ja
Mulgi segakoor, vahelugemised
on Tanel Ingilt.
Kontserdid toimuvad järgmiselt:
31. mail – Tuuliki Jürjo ja ansambel “In Unison”,
1. juulil – Aaro Tetsmann,
15. augustil – Toomas Trass,
5. augustil – Mulgi segakoori
kontsert, Tanel Ingi vahelugemised, organist Tuuliki Jürjo
8. septembril – Kristel Aer
Kontsertsarja läbiviimiseks
on küsitud Kultuurkapitalilt
toetust, kahjuks eraldati vahendeid vähem, kui kontsertsarja
eelarves kavandatud oli. Annetusi saab teha EELK Paistu
Maarja Koguduse arveldusarvele EE751010022042915008 SEB-s.
Ande Lehtmets
Paistu kogudusest

15. veebruaril kell 18 Tarvastu Sasku 2017/2018 V etapp Soe külamajas.
24. veebruaril kell 12 Mustla Discgolf 2018.
24. veebruaril kell 13 malevõistlus Suislepa veskis.
24. veebruaril kell 10 Tarvastu gümnaasiumi võimlas Tarvastu
Cup 2018 jalgpallis 2008. aastal sündinud poistele.
25. veebruaril kell 10 Tarvastu gümnaasiumi võimlas Tarvastu
Cup 2018 jalgpallis 2010. aastal sündinud poistele.
3. märtsil kell 10 Tarvastu gümnaasiumi võimlas Tarvastu Cup
2018 jalgpallis naistele.
* * * * *

Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad
3.–4. märtsil 2018 Viljandi linnas ja Viljandi
vallas, Mulgi vallas ja Põhja-Sakala vallas.
Täpsema informatsiooni võistluste kohta
leiate ESL Jõud kodulehelt http://www.joud.
ee/est/g78s4249.
* * * * *

Viljandi valla seeriajooksu
I etapp VAK Staieri talvejooks toimub 24. veebruaril kell 11 Päril. Korraldajad:
VAK Staier, Viljandi vallavalitsus, SK Jooksupartner,
Viiratsi Spordiklubi.
Jooksu eesmärk on tähistada Eesti vabariigi 100. aastapäeva,
populariseerida pikamaajooksu, luua jooksjatele talveperioodil
võimalus kontrolljooksuks. Põhijooks 10,3 km Päri – Heimtali – Raudna teerist – Päri. Noortejooks ja kepikõnd 5 km Päri
kergliiklusteel.

J

Ramsi noored osalesid
luulepäevadel

aanuaris käisid Ramsi Noortetoa noored Jõgeva kultuurikeskuses Betti Alveri luulepäevadel Tuulelapsed. Osalemiseks oli vaja koostada kuni
15-minutiline näidend Lehte
Hainsalu luuletustest.
Vähem kui kuuga tuli koostada näidend, leida osatäitjad
ja kostüümid, heli- ja valguslahendused. Appi tulid heli- ja
valgustehnik Jarmo Põlluste,
kes kujundas ka etenduse kavad. Tema valis helitaustad ja
valguskujundid. Kaasjuhenda-

jaks kutsusime Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia
üliõpilase Kristo Villemi, kelle
noored kiiresti omaks võtsid.
Tema aitas ka osalistele kostüüme leida.
Tundide pikkused harjutamised mitu korda nädalas
päädisid konkursil eripreemiaga, mille võitsime klassikalise
teatri vahendite eest. Tunnustan kogu seltskonda tehtu eest!
Ramsi Vaba Aja Keskuse
noorsootöötaja
Ester Valk
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Asutati EKRE Viljandi
valla osakond

VANA FOTO

1.
Foto: erakogu

Ramsi lasteaed tähistas 12. veebruaril oma esimest juubelit. Fotol on Viljandi
EPT Ramsi lastepäevakodu Taruke 1968. aastal kohe pärast valmimist.

veebruaril 2018 asutati Viljandis EKRE Viljandi valla
osakond. Osakonna esimeheks valiti Ando Tulvik ning
aseesimeheks Medi Meikar.
EKRE Viljandi valla osakonna
tegevuse eesmärgiks on tutvustada rahvale erakonna seisukohti ning liita erakonna liikmed ja
toetajad ühise eesmärgi nimel.
Järgmine koosolek toimub
1. märtsil 2018 EKRE Viljandi
kontoris, mis asub Lossi tänav
22 teisel korrusel.
Viljandi valla volikogu liige
Valmar Haava

Mälestame

Tavandibüroo Rahula
pakutavad tooted ja teenused:
Lahkunu transport (24h); pesemine,
habemeajamine, riietamine, meikimine;
säilitamine külmkambris; tuhastamine.
Puusärgid, urnid; suririided; kirstu- ja
urnilinad; pildiraamid.
Haua kaevamine ja kääpa kujundamine;
kirstu kandmine; ruumid matusetalituseks;
kõnelejad, muusikud; matuseautod;
laululehed/tänukaardid; pärjad ja kimbud,
lindid; ristid, hauaplaadid ja alused; küünlad.
Peielaud.
Hauaplatside hooldus ja korrastamine;
kalmistutarbed.
Viljandi büroo
Tartu 20-1, Viljandi, Viljandimaa
telefon 558 6502
viljandi@rahulatavand.ee
www.rahulatavand.ee

ADO MITT
8. 03. 1939 – 27. 12. 2017
Vana-Võidu küla
TEA KÜLM
16. 11. 1941 – 5. 01. 2018
Tömbi küla
LEO TOSS
17. 03. 1942 – 6. 01. 2018
Vardja küla
AIVAR RUSSKI
21. 01. 1950 – 7. 01. 2018
Lalsi küla
MARGE LEEDE
19. 07. 1938 – 11. 01. 2018
Mustivere küla
ANATOLI IZJUMOV
11. 03. 1947 – 12. 01. 2018
Viisuküla
HELVI SIMON
23. 03. 1931 – 12. 01. 2018
Karula küla
SAIMA SOOSAAR
5. 03. 1936 – 13. 01. 2018
Anikatsi küla
ELFI-ROSALIE KOIK
22. 02. 1933 – 14. 01. 2018
Lolu küla
ELLI VIIDEBAUM
15. 01. 1955 – 14. 01. 2018
Ruudiküla
AINI UMBRA
23. 12. 1938 – 21. 01. 2018
Viiratsi alevik
JEKATERINA SOOTS
27. 02. 1925 – 22. 01. 2018
Vooru küla
SIINA LAINE
8. 07. 1928 – 23. 01. 2018
Sooviku küla
VOLLI KANGRO
1. 12. 1928 – 24. 01. 2018
Ramsi alevik
ANTS PEDAI
6. 06. 1946 – 24. 01. 2018
Mustla alevik
UUNO KOIT
21. 11. 1947 – 24. 01. 2018
Tusti küla
VASSILI BOIKO
21. 08. 1948 – 25. 01. 2018
Mähma küla
HELMI VAZAILO
26. 08. 1926 – 26. 01. 2018
Kivilõppe küla
OLEV LIPP
23. 12. 1950 – 27. 01. 2018
Põrga küla
META KANSI
6. 12. 1922 – 27. 01. 2018
Pirmastu küla
HEINO MÕRU
24. 01. 1938 – 29. 01. 2018
Lolu küla
MAIDO BAMBERG
15. 09. 1943 – 29. 01. 2018
Tänassilma küla
LAINE TEMP
6. 08. 1945 – 30. 01. 2018
Paistu küla

Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!
95.
3.03.1923
10.03.1923
25.03.1923
29.03.1923
93.
ANNA REILE
7.03.1925
ALVINE ŠPRENK
25.03.1925
92.
SALME-LOREIDA UHA 15.03.1926
90.
ELIISE KARLSON
11.03.1928
VIVIAN NOORMETS
24.03.1928
85.
HELBE SARI
7.03.1933
VAIKE-LEILI UNT
9.03.1933
EINO TEIDLA
18.03.1933
HELJU SAGEVUS
20.03.1933
80.
PEETER LOSSMANN
1.03.1938
VIIDA PANI
2.03.1938
RIINA KUUS
4.03.1938
MART KADAJA
9.03.1938
ENN SOOM
17.03.1938
VALVE LÕHMUS
19.03.1938
KALEV EEK
20.03.1938
VIIVI KABANEN
22.03.1938
PAUL GRIGAGIN
29.03.1938
KALJU KINSIGO
LEIDA PIHLAK
ALIDE SIBUL
HILJA ORUMETS

Vana-Võidu küla
Uusna küla
Jämejala küla
Lätkalu küla
Vanausse küla
Mõnnaste küla
Vissuvere küla
Verilaske küla
Mustla alevik
Järveküla
Kolga-Jaani alevik
Intsu küla
Savikoti küla
Vardja küla
Turva küla
Mustla alevik
Leemeti küla
Puiatu küla
Mustla alevik
Viiratsi alevik
Pinska küla
Vilimeeste küla

Võtan rendile põllumaad.
Hind kokkuleppel.

FIE Karl Lehemets,
tel 5813 7322.

KIRIKUTES
Kolga-Jaani Johannese koguduses
18. veebruaril kell 14 jumalateenistus teemal “Jeesus – kiusatuste võitja“, kell 12.00-13.30
pühapäevakool.
24. veebruaril kell 12 iseseisvuspäeva tänupalvus kirikus,
kell 12.30 mälestushetked Vabadussõjas langenute ausamba
juures.
25. veebruaril kell 14 jumalateenistus teemal “Palve ja usk“,
kell 12.00-13.30 pühapäevakool.
Kuni 25. märtsini toimuvad jumalateenistused pühapäeviti kell
14 pastoraadi talvekirikus.
Koguduse õpetaja kõnetunnid
pastoraadis kolmapäeviti kell 1115 ja pühapäeviti kell 12-14.

***
Paistu kirikus toimuvad jumalateenistused iga kuu esimesel ja
kolmandal pühapäeval algusega
kell 16.
***
Tarvastu Peetri koguduses
18. veebruaril kell 11 paastuaja
esimene pühapäev.
24. veebruaril kell 11 iseseisvuspäev. Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tänujumalateenistus.
25. veebruaril kell 11 paastuaja
teine pühapäev.
4. märtsil kell 11 paastuaja kolmas pühapäev.
11. märtsil kell 11 paastuaja neljas pühapäev.

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

