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Esmaspäeval algas aia- ja
haljastusjäätmete teine tasuta veoring

Raamatute tellimine raamatukappi on nüüdsest lihtsam.
Enam ei pea eraldi otsingusse sisestama raamatukapp,
vaid seda saab teha kohe
raamatute reserveerimisel.
• Lugeja logib raamatukoguportaali iseteenindusse lugeja.ee.
• Otsib teavikukataloogist
soovitud raamatu(d).
• Reserveerib soovitud
raamatu(d) raamatukappi,
juhendit selleks saab vaadata raamatukogu kodulehelt.

Viljandlaste aia- ja
haljastusjäätmete teine
äraveoring algas
15. novembril ning kestab
19. novembrini.

Selleks, et saavutada aia- ja haljastusjäätmete äraveoga hea tulemus, on vajalik väga täpselt
jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata
kuni 1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti
raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest
välja äraveole eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu on piirkonniti eri
nädalapäevadel (vaata kaarti).
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi ühe korra. Kui
kogumine on hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekotid
ja oksapundid valmis panna
veole eelneval päeval. Nii ei jää
need järgmist veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule
ei sõida ja lehekotte hoovist ära
ei koristata.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole vaja registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära kõigilt Viljandi linna
haldusterritooriumil olevate elamute territooriumitelt (kortermajad, ridaelamud ja eramud).
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäät-

muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik-analüütik

Anne Kivi,

muinsuskaitseameti Viljandimaa
nõunik

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala loodi juba viiskümmend aastat tagasi, 1973. aastal. Muinsuskaitseala põhieesmärk, säilitada ajaloolist linnaehituslikku tervikut, ei ole tänaseks muutunud, kuid ülevalt
alla korraldatud haldamine,
põhimõtted ja otsused vajavad

Viljandi linnaraamatukogus
on alates 2005. aastast töötanud huvijuht, kes on korraldanud ja läbi viinud sündmusi eri vanuses kogukonnaliikmetele. Selle aasta sügishooajast leidis ta mujal
uued ülesanded ja meie ole-

me raamatukogus uue huvijuhi otsingul. Kandideerima
ootame sellele põnevale ja
mitmekülgsele ametikohale
kuni 28. novembrini. Tööle
asumise aeg 17. jaanuar.
Täpsemat infot leiab raamatukogu kodulehelt.

Linnaraamatukogu
raamatuklubid
meid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa
aiajäätmeid kompostida oma
kinnistul ning mitte anda üle
neid vedamiseks jäätmejaama.
Aia- ja haljastusjäätmeid võib
kompostida lahtiselt aunas, aga
toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris. Kompostimisel tuleks
arvestada sellega, et kompostimisnõu või -aun asuks naaber-

kinnistust mõne meetri kaugusel, et ära hoida ebameeldivast
lõhnast põhjustatud häiringuid.
Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linnas, saavad ka ise aiaja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle anda. Viljandi
jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud
E–R kella 9–18, L kella 9–15.
Selle aasta aprillis vastu võetud
uue Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja alusel on oma kinnistul aia- ja haljastusjäätmete põletamine keelatud. Seda võib teha vaid Lõuna-Eesti päästekeskuse Viljandi päästepiirkonna loal.

Veopäevade
kava ja
piirkonnad
on märgitud
kaardil

ülevaatamist ja selgitamist. Tänapäeval on muinsuskaitse fookuses teadlik omanik ja tugev
kogukond, kes soovib panustada kohaliku pärandi hoidmisesse ning kellele seaduslik raamistik on vaid toetavaks jõuks.
Viljandi teevad eriliseks linna
looduslik miljöö, maalilised ordulinnuse varemed ja hästisäilinud keskaegne linnastruktuur.
Arhailine puithoonestus, XVIII
ja XIX sajandi tellisarhitektuur,
linnamüür ja vallikraav ning
ajalooliselt kujunenud tänavavõrk ja haljastus on väärtused,

mida viljandlased iga päev linnaruumis tajuvad. Muinsuskaitseala eesmärk on selle keskkonna säilimine ja kestlik arendamine. Need ja teisedki väärtused vajavad aga selget kaardistamist ja sõnastamist, et määrata nende säilitamiseks varasemast selgemad ja eesmärgipärasemad juhised ja reeglid.
Selleks on muinsuskaitseamet
võtnud ette Viljandi vanalinna
muinsuskaitseala kaitsekorra
koostamise, millesse kaasatakse
nii linnavalitsus kui ka kogukond
ja asjasse puutuvad huvigrupid.

sel aastal korrastatud, siis tundus igati tore mõte luua parki
sel pimedal ajal üks suurem
kaunistus,» ütles linnakunstnik.
«Ilmapuu on küll pehkinud, aga
loodame, et peab veel selle aasta ja ehk ka järgmise kenasti
vastu.»
Linnakunstnik lisas, et tegu

pole vaid jõulukaunistusega,
sest valguslambid on plaanis
jätta puu ümber aasta ringi, et
see saaks silmailu pakkuda ka
sumedal suveööl.
Ilmapuu mähkis tuledesse aktsiaselts Adam BD, kes on linna
lepinguline partner jõuluvalguse ülesseadjana.

Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi kokkusaamine on
17. novembril kell 17. Novembri kohtumisel keskendume vene kirjandusele.
Kõik osalejad saavad rääkida ja teistele soovitada või
siis mitte soovitada omal vabal valikul loetud raamatut.
Esimese teisipäeva klubi
koguneb 7. detsembril kell
11.30. Detsembri kohtumi-

sel räägime itaalia kirjandusest. Oodatud on kõik lugemishuvilised, kellele päevane aeg kokkusaamiseks sobib.
Kohtumised on raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis.
Rohkem infot meili teel
rene.vridolin@raamatukogu.
viljandi.ee või helistades
5750 2920.

• E – 15. november
• T – 16. november
• K – 17. november
• N – 18. november
• R – 19. november

Esimene avalik koosolek on 24.
novembril kell 16 Viljandi riigimajas. Arutelus osalemiseks tuleb kohapeal esitada vaktsineerimispass või COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend ning isikut
tõendav dokument. Palume arutelul kanda maski.
Arutlusele tulevad Viljandi
muinsuskaitseala väärtused eri
vaatenurkade alt ning osalejatel
on võimalus kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Rohkem infot
leiab muinsuskaitseameti veebilehelt www.muinsuskaitseamet.
ee/et/viljandikaitsekord.

Viljandi mõisa pargis särab
valgustatud ilmapuu
Pime aeg on pärale jõudnud
ning linnakunstnik Kristi Kangilaski on algust teinud lisavalguse toomisega linnaruumi. Nii sai
Viljandi mõisa pargis kõrguv ilmapuu külge valguslambid, mis
pimedal ajal ilusa vaatepildi
loovad.
«Kuna mõis ja mõisapark said

• Tellimuse täitmisel saabub lugejale SMS raamatukapi koodi ja tähtajaga.
• Lugeja sisestab koodi Viljandi linnaraamatukogu välisukse juures olevasse raamatukappi ja saab kätte tellitud
raamatu(d), mille vahel on
tagastustähtajaga kviitung.
• Lugeja sulgeb raamatukapi ukse ja veendub, et see
on korralikult sulgunud.
Rohkem infot raamatukapi
kasutuse kohta leiab raamatukogu kodulehelt.

Raamatukogu ootab huvijuhti

Viljandi muinsuskaitseala väärib hoidmist
Laura Ingerpuu,

Raamatukapi uuendus
lugeja.ee-s

Raamatute voltimise õpituba
Raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis on 1. detsembril kell 15 raamatute
voltimise õpituba. Õpitoas
teeme vanadest raamatutest
jõulukaunistusi. Osalised või-

vad raamatu ise kaasa võtta
või kasutada selleks kohapeal
olevaid. Õpituba juhendab
Valli Tammsalu, tema e-posti
aadress on valli.tammsalu@
raamatukogu.viljandi.ee.

Tähistame Walt Disney
sünniaastapäeva
6.–8. detsembrini tähistame
raamatukogus Walt Disney
120. sünnipäeva. Kõigil kolmel päeval algusega kell 15
saab 3. saali laste mängunurgas vaadata Disney multifil-

me, virtuaalnäitust ja välja
on pandud raamatud Disney
multifilmide kangelastest
(neid saab ka laenata).
Tule raamatukokku tervena ja võta sõber kaasa!

Pipa lasteklubi
Viljandi linnaraamatukogu
Pipa lasteklubi kohtumised
on 24. novembril ja 15. detsembril 3. saali noortenurgas kella 15–16.30. Klubisse
ootame algklasside lapsi. In-

fo ja osalus: epp.raudsepp@
raamatukogu.viljandi.ee
Jälgi infot: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee.

Raamatukogu ükssarvikud

Foto: Maarja Evert
Viljandi mõisa pargi ilmapuu sai
külge valguslambid.

Viljandi linnaraamatukogus
saab kokku tegelusring, mis
on mõeldud tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele. Järgmised
kokkusaamised on 18. ja 25.
novembril, 2. ja 9. detsembril
kell 15 raamatukogu 2. saalis
Ameerika teabepunktis.
Osalema on oodatud
8–12-aastased tüdrukud.
Tunnid on kord nädalas kol-

mapäeviti ja kestavad 1,5
tundi (v. a vaheaeg).
Info ja osalus: kalli.hendrikson@raamatukogu.viljandi.ee
Vaata ka: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee
Rohkem infot HK Unicorn
Squad kohta: unicornsquad.
ee.

