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Ühine
vastlapäev
Viljandi
lumepargis ja
pärimusmuusika aidas
Homme, vastlapäeval
on kõik oodatud Viljandi lumeparki Huntaugu mäele ja õhtul
pärimusmuusika aita
vastlasimmanile.
AJAKAVA:
14.00 vastlapäeva avamine
Viljandi lumepargis
14.15 «Kellel on kõige pikem liug?» – algklassilaste liulaskmise
võistlus
14.45 lumememmelinnaku
ehitamine
15.30 suusakelkude võidusõit kõigile julgetele
16.00 «Kellel on kõige pikem liug?» – lasteaialaste
liulaskmise
võistlus
16.00 ja 16.30
annab sooja vastlazumba (Maerobic)
17.00 «Kellel on kõige stiilsem liug?» – liulaskmise võistlus täiskasvanutele.

FOTO: VILJANDI LINNAVALITSUS

Vabariigi aastapäeva pidustused saavad tänavu alguse 23. veebruaril linna preemiate üleandmisega. Järgmisel hommikul oodatakse aga kõiki Pauluse kirikus ja kohtumaja juures.

Linna preemiaid jagatakse
vabariigi aastapäeva eelõhtul
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud üritused saavad sel aastal
alguse 23. veebruari õhtul kell 18 linna preemiate üleandmisega Ugala
teatri suures saalis.
Enne preemiate üleandmist
leiab aset pidulik kontsertaktus,
mille on ette valmistanud Ugala teater.
Pidupäev 24. veebruaril saab
alguse kell 11 jumalateenistusega Pauluse kirikus ja sealt liigutakse edasi kohtumaja juurde,
kus linnapea Ando Kiviberg loeb

ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti. Sellele järgneb kell
12.30 pärgade asetamine kindral Laidoneri monumendi jalamile.
Kell 12.45 on lauluväljakul rivistus ja pärast seda leiab aset
jõustruktuuride väljanäitus koos
pidupäevasupiga.

matemaatika õpetamisel Viljandi linna koolides.

Viljandi linna
2014. aasta preemiad

Kultuuripreemia – MTÜ
Heegeldajad «Viljandi Music
Walki» korraldamise eest ja
Gregor Taul Viljandi linna kultuurielu enneolematu elavdamise ja õpetajatöö eest mitmes
koolis.

Elutöö preemia – Helki ja
Andres Haavasalu aastatepikkuse tulemusliku töö eest

Aastapreemia – MTÜ Taibukate Teaduskool ja Lilian Tambek huvitava ja arendava õppetöövälise tegevuse
loomise eest, millega liitus kohe
üle 100 õpilase.

Spordipreemia – MTÜ Viljandi Käsipalliklubi HC
2014. aasta Eesti käsipallikarika võitmise eest.
Noore sportlase preemia –
Karl Roosna kõrgete kohtade saavutamise eest käsipallis
ning eduka esinemise eest käsipalliklubi Viljandi HC koosseisus.
Teatripreemia – Peeter Jürgens heade osatäitmiste eest.
Aasta noore preemia – Viljandi gümnaasiumi õpilas-

esindus ürituste korraldamise
eest.
Laste- ja noortesõbralik ettevõte – MTÜ Taibukate
Teaduskool loodusainete kõrgetasemelise õppe pakkumise
eest Viljandi lastele.
Ettevõtluse edendaja preemia – Arno Kütt noorte hulgas ettevõtluse propageerimise
eest ning ettevõtete algatamise
ja arendamise eest ning Göran
Valdemar Sjöholm eduka äritegevuse ja olulise panuse eest
Viljandi linna aregusse.

Restaureerimistoetused vanalinna korrastamiseks
Käesoleva aasta restaureerimistoetuste avaldusi
saab arhitektuuriametile
esitada hiljemalt 1. märtsiks.
Toetust saavad taotleda muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate arhitektuurse väärtusega hoonete
omanikud. Ennekõike antakse

toetust ehitiste avatäidete (aknad, uksed, luugid) ja arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded jm) restaureerimiseks. Samuti saab taotleda raha ehitise
avariilise olukorra likvideerimiseks ja muinsuskaitse eritingimuste ning restaureerimisprojektide koostamiseks. Viimastel aastatel on linnavalitsus

toetanud ka vanalinna majade
värvimist.
Linnavalitsus arvestab toetuse
suuruse määramisel objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse koopia valmistamisele.
Toetuse ülemmäär on 50% tööde kogumaksumusest. Kui majal on mitu omanikku, peavad
kaasomanikud restaureerimis-

tööde mahu ja koosfinantseerimise küsimused hilisemate
lahkarvamuste ärahoidmiseks
enne toetuse taotlemist põhjalikult koos läbi arutama.
Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise korraga. Nii määrus kui
restaureerimistoetuse avalduse
vorm on kättesaadavad linna-

valitsuse kodulehel www.viljandi.ee. Tööde tegemiseks on aega käesoleva aasta lõpuni.
 Lähem info:
kultuuriväärtuste spetsialist
Monika Rauba,
telefon 435 4742 või
5199 3379,
e-posti aadress
monika.rauba@viljandi.ee

Kõiki liumäe võistlustel
osalejaid ja niisama lustijaid
kostitab kohapeal hernesupi
ja vastlakuklitega Viljandi
kutseõppekeskus.
Liumäel võistelnute autasustamine.
19.00 Vastlasimman pärimusmuusika aidas: noorte
moosekantide seltsi kapell ja
aida muusikud.
Valitakse Viljandi vastlakukkel 2015.
Kõik üritused on tasuta.
Vastlapäeva korraldavad pärimusmuusika ait ja Sakala
keskus.
Tähelepanu! Lume puudumisel väliüritusi ei ole.

Registreeru
järvejooksule
Registreerimine 86. suurjooksule ümber Viljandi järve avati internetikeskkonnas 1. jaanuaril. Need, kellel puudub võimalus registreeruda internetikeskkondades www.viljandijarvejooks.
ee või www.sportos.eu, saavad seda teha tööpäeviti kella 9–13 Viljandimaa spordiliidus Vaksali tänav 4 (spordihoones).
Esimene soodushinnaga
registreerumise voor lõpeb
28. veebruaril.
 Lisainfo: www.
viljandijarvejooks.ee või
www.sportos.eu
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Milliseid riigi tasemel maksupoliitilisi otsuseid toetaksite Viljandi töötajaid ja
tööandjaid silmas pidades?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Muinsuskaitsjad
korraldavad
õppepäeva
Neljapäeval, 26. veebruaril jagatakse tarkusi vanade majade hoolduse ja restaureerimise kohta õppepäeval Viljandis
Vabaduse plats 6 teise korruse
õppeklassis.
PÄEVAKAVA:
16–16.15 tööde planeerimine ja toetused – Anne Kivi,
muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor
16.15–17.00 vundamendid,
soklid ja vihmaveesüsteemid:
hooldus, projekteerimine ja
restaureerimine – Virgo Eiche,
ehitusinsener

17.–17.15 kohvipaus
17.15–17.45 kui näed viga,
siis paranda: praktilised nõuanded hooldustöödeks – Leili
Männik, ehitusinsener
Osalemisest paluvad korraldajad teatada 23. veebruariks
aadressil monika.rauba@
viljandi.ee või anne.kivi@
muinas.ee (telefon 512 4245).
Õppepäev on osavõtjatele tasuta ning seda korraldavad
muinsuskaitseamet, Viljandi
Linnavalitsus ja Viljandi maavalitsus.

Karula kodu avas
päevahoiu
Päevahoid on mõeldud eelkõige sügava ja raske puudega
erivajadustega noortele, kes
on vanuse poolest lasteabikeskusest välja kasvanud ning kes
ootavad ööpäevaringse teenuse järjekorras.
Päevahoid pakub oma hoolealuste lähedastele hoolduskoormuse vähendamist ja võimaldab neil aktiivsemalt osaleda tööturul.
Päevahoiuteenus sisaldab

vastavalt asutuse päevakavale
ja võimalustele kliendi juhendamist huvitegevustel, igapäevaste esmaste hügieenitoimingute sooritamisel ja söömisel,
vajaduse korral ka hooldustoiminguid, kliendi raviskeemi
järgimist ning voodikohta
puhkamiseks.
Registreerimine ja küsimused telefonil 5341 7057 või
e-posti aadressil kaie.pukk@
hoolekandeteenused.ee.

Kunstikool jätkab kursusi
Veebidisaini kursus
algajatele
Viiel reedel – 27. veebruaril,
6., 13. ja 27. märtsil ning 10.
aprillil saab kunstikoolis õppida veebilehti kujundama, kasutades suurte võimalustega
tasuta tarkvara Wordpress.
Kursuse läbiteinu oskab kokku
panna lihtsama kodulehe või
veebiportfoolio. Vähe teooriat
ja palju praktikat. Juhendab
veebispetsialist Sten Aus (veebiaken.ee). Oodatud on õppijad alates 16. eluaastast.

Photoshopi kursus
algajatele
Tehakse tutvust maailma tuntuima professionaalse pilditöötlustarkvaraga Photoshop
CS6.

Õpitakse tundma digitaalse
kujutise eripärasid, fototöötluse peamisi võtteid, pildifailide
skaneerimist, nende salvestamist õigesse väljundformaati,
värviprofiile jpm. Juhendab illustraator ja raamatukujundaja Kristi Kangilaski. Oodatud on
õppijad alates 15. eluaastast.

Populaarsed kursused
tulevad taas
Tänu suurele huvile lähevad
kevadel kordamisele ka praegu kunstikoolis käimasolevad
kursused «3D Sketchup» ja digifoto algkursus täiskasvanutele.
 Lisainfo ja
registreerimine:
info@viljandikunstikool.ee

Oodatakse rahvakohtunike
kandidaate
Varsti lõpeb rahvakohtunike
volituste tähtaeg. Sellega seoses palub Viljandi Linnavalitsus rahvakohtunikuks kandideerida soovijatel võtta ühendust linnasekretär Ene Rinki-

ga telefonil 435 4720. Lähemalt saab rahvakohtuniku
ülesannetega tutvuda aadressil www.kohus.ee/et/
eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud.
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RANDEL LÄNTS,
Viljandi linnavolikogu esimees,
Sotsiaaldemokraatlik erakond

Palju on räägitud tööjõumaksude alandamisest. Isiklikult näen
siin kahte võimalikku varianti:
esiteks kehtestada sotsiaalmaksule maksimum ehk lagi ja selle
tulemusena suurendada kõrgema sissetuleku saajate omavastutust ning teisena diferentseerida sotsiaalmaksumäära väljaspool Tallinnat ja selle kuldset
ringi.
Esimesena mainitud mõju on
üldine ja vähendab tööandja
maksukoormust ning soodustab
kõrgema tasu maksmist. Teise
variandi puhul on see regionaalpoliitiline meede, soodustamaks
ettevõtlust maapiirkondades.
Isiklikult pean väga tähtsaks
ka erisoodustusmaksu kaotamist tööandja investeeringutelt
töötaja tervisesse ja võimalusel
ka enesetäiendusse. Esimesena
mainitu puhul on ju üsna selge,
et terve töötaja suudab rohkem
ning on motiveeritum. Teine
aga suurendab tootlikkust ja
seeläbi konkurentsivõimet.
Arvestades Viljandi ja Viljandimaa turismipotentsiaali, ei saa
toetada kõrgema, 20%-lise käibemaksumäära rakendamist
majutusasutustele. Kuigi see
puudutab antud sektorit üle
Eesti, mõjutaks see meid märksa rohkem kui näiteks Tallinnat
või Tartut.
Mis aga puudutab üksikisiku
tulumaksumäära alandamist,
siis see on kahe teraga mõõk.
Ühelt poolt justkui jääb raha
rohkem kätte, teisalt tasume
oma isiklikust taskust üha enam
teenuste eest. Seetõttu pean tulumaksumäära alandamist kahjulikuks meetmeks just madalama ja keskmise sissetulekutega
inimestele.
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JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Esiteks palgavaesuse likvideerimine. Väikese sissetulekuga inimeste maksuvabastus on mõistlik ja eetiline ning tehes seda
paindlikult, nagu soovib IRL,
peavad leevenema ka majanduslikust ebavõrdsusest tekkivad ühiskonnasisesed pinged.
Tuleb toetada madalapalgaliste
ja kuni 500 eurot saavate (ka
töötavate) pensionäride maksuvabastust. Sellise maksureformiga võidavad kõik inimesed, kes
teenivad kuni 846 eurot kuus.
See on regionaalpoliitilise mõjuga, sest inimeste sissetulekud
on väiksemad just väljaspool
Tallinna. See ettepanek ei suurenda ettevõtjate maksukoormust ja soosib ka ettevõtluse
arengut maapiirkondades.
Teiseks (tööjõu)maksureform.
Riik peab olema ettevõtjatele
toeks sotsiaalmaksu ja erisoodustusmaksude poliitika ümberkujundamisel. Tänane sotsiaalmaksu alammäär ei soodusta
väiksema koormusega ja hooajaliselt töötada soovivate inimeste tööhõivet just tööandja
poolt vaadates. Eestis on töötegemine ebaproportsionaalselt
suurelt maksustatud, mis pärsib
tootmis- ja teenindussektori
arengut, kus kasutatakse rohkem tööjõudu, ning eelistatakse
suure käibega pangandus- ja finantsvahenduse sektorit.
Maamaksu piirkondlikult erinevad tasumäärad on hea võimalus regionaalpoliitika kujundamisel just maapiirkondades
arengutegevust soosida maksumäärade alandamise kaudu.
Ettevõtte tulumaks võiks asendada vähenevat üksikisiku tulumaksu ja erinevate maksusoodustustega saaks kujundada ka
riiklikku ettevõtluspoliitikat
(soodustused investeeringutele,
alustavatele ettevõtjatele, maapiirkonnas tegutsejatele jne).
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HELMUT HALLEMAA,
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TÕNU JUUL,

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Reformierakonna fraktsiooni
liige

Maksumängude asemel vajab
Eesti terviklikku maksureformi.
Protsendipunktilised maksumuudatused meenutavad pigem
raamatupidamist kui riigi maksupoliitika juhtimist.
Kiiresti tuleb panna pidur hinnatõusule, seisata lõpuks nende
riigipoolne mootor (aktsiisid,
käibemaksumäärad). Tähtis on
Keskerakonna nõue madalamast käibemaksumäärast inimestele olulistele kaubagruppidele: toasoe, põhitoiduained,
ravimid ning teatri-, kontserdija muuseumipiletid. Meie ettepanek – samuti euroopalik ja solidaarne astmeline tulumaks –
vähendab väikese sissetulekuga
inimeste maksukoormust ning
kasvatab riigi võimekust. Pensionidele tuleb taas anda ostujõud. Klassikalise ettevõtte tulumaksu taastamine toob riigile
tulu. Praegu viiakse see Eestist
välja. Meie pakutavad piirkondlikud erisused on toeks ettevõtlusele kogu Eestis. Vabastame
erisoodustusmaksust ettevõtjate kulutused oma töötajate terviseedendusele ja tasemeõppele.
Kohalik rohujuure tasand on
ülitähtis ja omavalitsusi on vaja
tugevdada. Seda ei tee pelgalt
piiride joonistamine. Kokku tuleb leppida ülesanded, näha ette nende täitmiseks vajalik tulubaas maksude näol ja esmalt see
taastada. Keskerakond taotleb
kütuseaktsiisist kohalikele teedele eraldatava osa tõstmist vähemalt 20%-ni. Eesti-taoline
väikeriik on edukas vaid iga inimest, iga kohta ning iga kanti
arvestades ja kaasates.
Läbiviidud terviklik maksureform võimaldaks leida raha inimeste elujärje parandamiseks,
omavalitsuste tugevdamiseks ja
piirkondade arendamiseks. Kogu Eesti peab hästi elama!

Käesolev aasta toob kaasa mitu
maksupoliitilist muudatust, mis
peaksid olema küllaltki meelepärased ka viljandlastele selles
mõttes, et maksukoormus väheneb. Tulumaks langes juba 21
protsendilt 20 protsendile. Tööjõumakse vähendab töötuskindlustusmakse määra langetamine. Pisut kasvab maksuvaba tulu määr − 144 eurolt 154 eurole. See tähendab, et sel aastal
teenitavast 390-eurosest brutopalgast saab kätte 331,57 eurot.
Miinimumpalk tõusis 355 eurolt 390 eurole. See tõi kaasa vanemahüvitise kasvu, sest selle
hüvitise alammäär on omakorda
seotud miinimumpalgaga.
Sotsiaaltoetused kasvasid. Esimese ja teise lapse toetus tõusis
45 eurole ning kolmanda ja iga
järgneva lapse toetus 100 eurole.
Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega. Seni arvestati lapsi selles
arvestuses koefitsiendiga 0,8.
Töötutoetuse määr tõusis
112,22 eurolt 124,30 eurole
kuus. Vanaduspensionid suurenesid 5,9 protsenti ja keskmine vanaduspension jäi tulumaksuvabaks.
Elu paranemine on ikka ja alati seotud eelkõige mõistlikult toimiva majanduskeskkonna ning
töökuse ja pealehakkamisega.
Kui see pool on korras, on võimalik ka rohkem maksta riigiabi ja
toetusi neile, kel elus parajasti
keerulisemad ajad käes. Just seetõttu on tähtis jälgida poliitikute
lubadusi ning sedagi, kas ja kuidas neist kinni peetakse. Erakonnad, kes lubavad vähendada
maksu 10% või tõsta miinimumpalka 900 euroni, ei käitu vastutustundlikult.

Üliõpilased saavad
toetust taotleda
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõtmist majanduslikult raskes olukorras õppivatelt
üliõpilastelt, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn ning
kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem
kui 292,5 eurot (75 protsenti
kehtivast miinimumpalgast).
Taotlust esitav üliõpilane peab
õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli
päevases osakonnas ning arvessemineval õppeperioodil peab
tema keskmine hinne olema vähemalt hea.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised dokumendid: kontaktandmetega
avaldus, milles on kirjas pere
koosseis ja sissetulekud (palgad,
pensionid, stipendiumid, igakui-

sed toetused ja muu); kõigi töötavate pereliikmete kolme viimase kuu palgatõendid (kaasa
arvatud üliõpilane, kui ta töötab); kõrgkooli tõend seal õppimise, õppevormi ja stipendiumi
saamise või mittesaamise kohta
ning kooli kinnitatud viimase
semestri hinnetelehe koopia.
Avaldusse tuleb kindlasti kirjutada arveldusarve number ja
arve omaniku nimi, millele raha
kanda.
Taotlused palume saata või
tuua 28. veebruariks (kaasa arvatud) Viljandi linnavalitsuse
sotsiaalametisse aadressil Viljandi, Laidoneri plats 5a.
 Lisateavet saab telefonil
+372 435 759 ja
+372 435 4761.

Viljandi linnavolikogu istungid on interneti
vahendusel reaalajas jälgitavad aadressil
www.viljandi.ee/et/otseulekanne
Volikogu istungite salvestused on leitavad
aadressil www.viljandi.ee/et/arhiiv
Järgmine Viljandi linnavolikogu istung
on 26. veebruaril 2015
Viljandi raekojas
aadressil Linnu tänav 2.
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Viljandi linnas on riigikogu
valimine viies jaoskonnas
1. märtsil sel aastal on riigikogu valimised. Nende
läbiviimiseks on Viljandi
linnas moodustatud viis
valimisjaoskonda.
Eelhääletada saab Viljandi
maakonna valimiskomisjoni
määratud Viljandi linna valimisjaoskonnas nr 2 ehk Viljandi spordihoones 19.–22. veebruaril kella 12–20.
Teistes jaoskondades (sealhulgas spordihoones, jaoskonnas nr 2) saab eelhääletada
23.–25. veebruaril kella 12–
20.
Valimispäeval, 1. märtsil on
kõik jaoskonnad hääletamiseks
avatud kella 9–20.
Viljandi linna kodanikud on
vastavalt rahvastikuregistri
andmetele kantud elukohajärgselt järgmiste valimisjaoskondade nimekirja.

Jaoskond nr 1 –
Viljandi Kesklinna kool,
Uueveski tee 1
Aasa tänav, Aia tänav, Allika
põik, Allika tänav, Carl Robert
Jakobsoni tänava paaritud
numbrid 31 kuni lõpuni ja paarisnumbrid 18 kuni lõpuni, Eha
tänav, Ilmarise tänava paarisnumbrid 12–30a, Juhan Kunderi tänav, Järve tänav, Kaevu
tänav, Kalda põik, Kalda puiestee, Karja tänav, Kirsi põik, Kirsi tänav, Koidu tänava paarisnumbrid, Lydia Koidula tänav,
Kooli tänav, Kooliaia tänav,
Kopli tänav, Kreegi tänav, Kõrgemäe tänav, Lembitu puiestee
paaritud numbrid 1–11 ja paarisnumbrid 2–10a, Liiva tänava paaritud numbrid 3–15b,
Luha tänav, Lühike tänav, Maasika tänav, Meeme tänav, Mih-

kel Veske puiestee, Mureli tänav, Mustla maantee, Mäe tänav, Männi tänav, Oja tee, Paisu tänav, Pihlaka tänav, Pirni
tänav, Ploomi tänav, Põllu tänav, Posti tänava paaritud
numbrid 23–39 ja paarisnumbrid 24–44a, Põltsamaa tee, Roo
tänav, Sõstra tänav, Tartu tänava paaritud numbrid 17 kuni
lõpuni ja paarisnumbrid 36 kuni lõpuni, Uueveski tee kõik
paarisnumbrid ja paaritud
numbrid 1–17, Uue tänava
paaritud ja paarisnumbrid 10
kuni lõpuni, Vabarna tänav,
Väike tänav, Õie tänav, Õuna
tänav.

Jaoskond nr 2 –
Viljandi spordihoone,
Vaksali tänav 4
Anton Irve tänava paarisnumbrid, Arkaadia aed, Carl Robert
Jakobsoni tänava paarisnumbrid 8–16, Hariduse tänav, Johan Laidoneri plats, Juhan Liivi tänav, Kaalu tänav, Kalevi tänav, Kauba tänav, Kevade tänav, Kiriku tänav, Koidu tänava
paaritud numbrid 5–9, Kraavi
tänav, Kõpu tänav, Köstri tänav,
Külvi tänava paaritud numbrid,
Künni tänav, Leola tänava paaritud numbrid 1–11 ja paarisnumbrid 4–14, Liiva tänava
paarisnumbrid 2–10, Lille tänav, Linnu tänav, Lossi tänav,
Lutsu tänav, Lõuna tänav, Mai
tänav, Marmori tänav, Metsküla tee, Munga tänav, Nisu tänav, Näituse põik, Näituse tänav, Oru tänav, Paala tee paaritud numbrid 1–27 ja paarisnumbrid 4–16, Paistu tänav,
Papli tänav, Pargi tänav, Piiri tänav, Pikk tänav, Posti tänava
paaritud numbrid 3–19 ja paarisnumbrid 2–18, Puiestee tä-

nav, Pärnu maantee, Ranna
puiestee, Raua tänav, Raudtee
tänav, Reinu tee paaritud
numbrid 3–11a ja paarisnumbrid 2–4a, Riia maantee paaritud numbrid 3–5, Roosi tänav,
Sepa tänav, Side tänav, Supeluse tänav, Suur-Kaare tänava
paaritud numbrid 1–7, Suve tänav, Talli tänav, Tallinna tänava paarisnumbrid 2–28 ja paaritud numbrid 3–17a, Tartu tänava paaritud numbrid 1–15b
ja paarisnumbrid 4–34, Tasuja
puiestee, Toome tänava paarisnumbrid 2–8 ja paaritud numbrid 1–17, Trepimägi, Turu tänav, Tähe tänav, Tööstuse tänav, Vahe tänav, Vaksali tänav,
Valuoja puiestee paaritud
numbrid 3–13, Vene tänav, Vilja tänav, Väike-Kaare tänava
paaritud numbrid 3–11, VäikeTuru tänav.

Jaoskond nr 3 –
Männimäe tee 26
Anton Irve tänava paaritud
numbrid, Lennuki tänav, Malmi tänav, Metalli tänav, Männimäe tee, Reinu tee paaritud
numbrid 15 kuni lõpuni ja paarisnumbrid 10 kuni lõpuni, Reinu põik, Riia maantee paaritud
numbrid 7 kuni lõpuni ja kõik
paarisnumbrid, Sammuli, Tehnika tänav, Terase tänav, Tina
tänav, Toome tänava paarisnumbrid 10 kuni lõpuni ja paaritud numbrid 19 kuni lõpuni,
Vabriku tänav, Vase tänav.

Jaoskond nr 4 –
Viljandi Paalalinna
kool, Paala tee 46
Edela tänav, Kagu tänav, Kalvi
tänav, Kauge tänav, Kesk-Kaare

tänav, Kodu tänav, Kolde tänav,
Külvi tänava paarisnumbrid,
Loode tänav, Lõikuse tänav,
Lääne tänav, Niidu tänav, Paala
tee paaritud numbrid 29 kuni
lõpuni ja paarisnumbrid 20 kuni lõpuni, Põhja puiestee, Rehe
tänav, Suur-Kaare tänava paarisnumbrid ja paaritud numbrid 9 kuni lõpuni, Tammela tänav, Tare tänav, Valuoja puiestee paaritud numbrid 13a kuni
lõpuni ja kõik paarisnumbrid,
Vikerkaare tänav, Väike-Kaare
tänava paaritud numbrid 13–
25 ja paarisnumbrid 4–36.

Jaoskond nr 5 –
Sakala keskus,
Tallinna tänav 5
August Maramaa puiestee, Carl
Robert Jakobsoni tänava paaritud numbrid 3–29, Endla tänav, Heina tänav, Ilmarise tänava paarisnumbrid 4–8 ja paaritud numbrid 3–37a, Jalaka tänav, Johann Köleri tänav, Kanepi tänav, Kase tänav, Kastani tänav, Kivi tänav, Kõue tänav,
Kullamäe tänav, Kungla tänav,
Lembitu puiestee paarisnumbrid 12 kuni lõpuni ja paaritud
numbrid 13 kuni lõpuni, Leola
tänava paarisnumbrid 20 kuni
lõpuni ja paaritud numbrid 15
kuni lõpuni, Lina põik, Lina tänav, Lohu tänav, Looga tänav,
Mooni tänav, Musta tee, Nurme tänav, Pähkli tänav, Pärna
tänav, Ravila tänav, Roheline
tänav, Saare tänav, Savi tänav,
Tallinna tänava paarisnumbrid
30 kuni lõpuni ja paaritud
numbrid 19 kuni lõpuni, Tamme tänav, Ugala puiestee, Uku
tänav, Uueveski tee paaritud
numbrid 19–27, Uue tänava
paaritud numbrid 7–9, Vahtra
tänav, Veere tänav.

«Kultuurikonks» esitleb:
külla tuleb Mart Juur
Kolmapäeval, 11. märtsil kell
12.30 on Viljandi linnaraamatukogus kohtumine humoristi,
ajakirjaniku, muusikakriitiku ja
«Kirjandusministeeriumi» saatejuhi Mart Juurega. Külalisega
vestleb ajalehe Sakala reporter
Margus Haav.
Mart Juur on mees, kes pikka
tutvustamist ei vaja – tema soovitatud kirjandusteosed muutuvad üleöö menukiks, tema teadmised muusikast on aukartustäratavad ning naljasoon ei lähe
kunagi umbe. Lisaks ajakirjani-

kutööle on ta avaldanud teosed
«Jamasuutra», «Lollipop», «Arkaadi A.», «Huumori kool», «Pane Eesti peale tagasi», «Naeruklubi», «101 Eesti popmuusika
albumit».
«Kultuurikonksule» kohaselt
on viljandlastel võimalus võita
auhindu. Selleks tuleb 4. märtsiks saata huvitav küsimus külalisele aadressil kultuurikonks@
gmail.com. Parimad küsimuseesitajad osalevad auhinna loosimisel. Kõigi auhinnasaajatega
võetakse ühendust.

Lasteosakonna tegemised
Linnaraamatukogu lasteosakonnas saab tutvuda Soome Instituudi koostatud rändnäitusega «Elada, unistada, hõljuda – Tove
Jansson (2001–2014)». Näitus
on külastajatele uudistada kuni
26. veebruarini.
Harva juhtub, et inimene on
võrdselt andekas rohkem kui
ühel kunstialal. Tove Jansson pidas end eelkõige maalikunstnikuks, kuid on maailma kultuurilukku kinnistunud lastekirjaniku ja illustraatorina. Muumitrollid olid ammu enne Nokiat ja vihaseid linde…
«…Kui ta ringi pööras, et oma
saart vaadata, nägi ta valget valgust, mis merele langes, see
tungis kuni tühja silmapiirini ja
tuli jälle tagasi pikkade korrapäraste voogudega. Majakas oli
süttinud tuli.» (katkend «Muumipapast ja merest»)
Raamatukogu trepihallis saab
tutvuda maailma lastekirjandusse kustumatu jälje jätnud Rootsi raamatuillustraatori Ilon Wik-

landi elu ja loominguga. 5.
veebruaril tähistas see Eesti
juurtega kunstnik oma 85. juubelit.
Homme ja 10. märtsil kell 11
ootab raamatukogu lasteosakond taas pisipõnne ja nende
vanemaid.
Väikeste sõprade meisterdamisklubi saab kokku homme ja
3. märtsil kell 18.
28. veebruaril on lasteosakonnas laste lugemist kuulamas lugemiskoer Debby.
«Ellen Niiduga Midrimaal» on
vabariiklik etlusvõistlus, mida
korraldatakse iga kahe aasta järel. Sel aastal on Viljandimaa
maakondlik voor 12. märtsil kell
12. Ellen Niidu luuletusi ja nüüdisaegse Eesti lastekirjanike luuletusi on lugema oodatud õpilased kahes vanuseastmes: I–III
klass ja IV–VI klass. Registreeruda saab 10. märtsini. Maakondliku vooru tublimad esindavad
meie maakonda vabariiklikul
võistlusel.

Raamatukogus tuleb
nahkköidete näitus

ENN JAANISOO,
raamatuhuviline ja
köitekunsti austaja

Näitusel on eksponeeritud nahka köidetuna raamatud Eesti kunstnikest ja
Eesti kunstist.

Kodumajutuse pakkujad
tulevad hansalistele appi
Esimest korda novembris
kõlanud üleskutse Viljandi rahvusvaheliste hansapäevade ajal kodumajutust pakkuda on linlaste
seas hästi vastu võetud.
Korraldajateni on jõudnud üle 30 pakkumise.
Rahvusvaheliste hansapäevade
majutuse koordinaatori Sille

Ardeli sõnul on pakutud nii üksikuid tube kui terveid kortereid.
Kõige rohkem pakkumisi on
tulnud Peetrimõisa ja Uueveski elamurajooni eramajade
omanikelt.
«Seni saabunud pakkumiste
põhjal võime julgelt väita, et
viljandlased on kodumajutuse
üleskutse hästi vastu võtnud ja

lahkelt oma kodude uksi avanud. Vaatame majutusvõimalused üle koostööpartneri Uus
Maa kinnisvarabürooga,» rääkis Ardel.
Kodumajutuse pakkumised
on aga hansapäevade korraldajate sõnul endiselt oodatud.
Samuti on teretulnud teated
inimestelt, kes on valmis lubama hansapäevade külastajate

telke oma aeda. Kui soovid
oma vaba elamispinda või aias
asuvat telkimisplatsi järgmise
suve suursündmuse ajal
mõistliku hinna eest välja üürida, võta ühendust rahvusvaheliste hansapäevade majutuse koordinaatori Sille Ardeliga telefonil 5349 9219 või
e-posti aadressil sille.ardel@
viljandi.ee.

Sellise valiku oma umbes 500
täisnahkköite hulgast tegin põhjusel, et seni olen kahel näitusel
välja pannud valiku kõigi Eesti
köitekunstnike köidetest minu
kogus, kahel näitusel Kalevipoja köidetest ja kahel näitusel
piiblitest ja muudest kirikuraamatutest, aga erinäitust Eesti
kunstist ja kunstnikest ei ole olnud. Samuti ootavad näitust
Eesti kirjanike ja luuletajate
nahka köidetud teosed. Näitused on seni olnud Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Kogu tekkimise ja täiendamise
aluseks on olnud huvi Eesti ajaloo (sealhulgas üldisemalt eesti
kultuuriloo ja kitsamalt kunstiajaloo) vastu, seejärel aga bibliofiilne huvi raamatute kui asjade vastu – vanad raamatud,
raamatute ajalugu ja areng,
nende kujundus ja köiteviisid,
aga ka kõik muu, mis sellise huviga kaasas käib.
Eesti nahakunstnike valmistatud nahkköited on ajaliselt hilisem huvi – soov vääristada selleks sobivaid raamatuid minu
kogust (aga ka uusi raamatuid)
nahka köitmisega, andmaks nei-

le lisaväärtust naha- ja köitekunsti vahenditega.
Eesti nahakunst ja selle üks
osa, kauni kujundusega nahkköidete valmistamine on maailmas tunnustatud ja kõrgelt hinnatud. Seda tõestavad meie
kunstnike rahvusvahelistel näitustel saavutatud kõrged kohad.
Rahvusvaheline hinnang eesti
köitekunstile ja Eestis iga viie
aasta järel asetleidev rahvusvaheline köitekunsti konkurss-näitus Scripta Manent (kus Eesti
kunstnikud samuti auhindu on
saanud) on olnud innustuseks
selle kogu arendamisel.
Peagi saab Eesti professionaalne nahakunst 100-aastaseks:
1917. aastal asutati tolleaegse
Riigi Kunsttööstuskooli juurde
nahakunsti osakond. Loomulikult valmistati Eestis kauneid
nahast tarbe- ja kunstiesemeid
ning köideti raamatuid nahka
juba enne seda (mille kohta Eesti kunstiajaloolased on kirjutanud raamatuid).
Aastal 2018 jõuab kätte teine
oluline tärmin: 100-aastaseks
saab Eesti suurim raamatuvaramu, rahvusraamatukogu.
Loodan koos Eesti kunstiakadeemia ja Tartu kõrgema kunstikooli nahakunsti osakonna
rahva ning kõigi Eestis tegutsevate naha- ja köitekunstnikega,
et kaunite nahast esemete soetamine kodudesse ja raamatute
nahka köitmine tänasest rohkem moodi läheb.
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Viljandimaa koolidevaheline poiste korvpall
Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu» Teater Ugala
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Vastlapäev Viljandi lumepark ja pärimusmuusika ait
Tarvastu muusika- ja kunstikooli näituse
«Kasvulava» avamine Viljandi linnagalerii
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
«Omakultuuriakadeemia»: Huko Laanoja
«Hoolimisest, tööst ja armastusest Maarja
külas» Pärimusmuusika ait
Artjom Astrovi diplomikontsert TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Kinokolmapäev: «Vääramatu jõud» (Rootsi–
Prantsusmaa–Norra 2014) Sakala keskus
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Keskkonnaameti loodusõhtu Viljandi linnaraamatukogu
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Vääramatu jõud» (Rootsi–Prantsusmaa–Norra 2014) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I
liiga Viljandi spordikeskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Viljandimaa noorte talvised meistrivõistlused kergejõustikus Paala viilhall
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
«Vana õngitseja» Teater Ugala
«Docpoint»: «Kristus elab Siberis» (Eesti
2015) Männimäe salongkino
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Lauatenniseturniir «Vendario Cup» Viljandi
noortetehas
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Ansambel MaMa Pubi Suur Vend
Kergejõustiku heitealade võistlused Paala
viilhall
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Sõpruskohtumine jalgpallis: JK Tulevik – JK
Tammeka Kunstmuruväljak
Sõpruskohtumine jalgpallis: JK Tulevik II –
JK Vändra Kunstmuruväljak
Arnold Lauguse mälestusnäituse «Eesti pastoraal» avamine Kondase keskus
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Piljarditurniir Viljandi noortetehas
Bändide päev Sakala keskus
«Hingerännakud»: Duo Malva & Kirsipu
plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
Esineb Ly Kättmann Pubi Suur Vend
6. Mulgi uisumaraton Viljandi järv
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«Orav ja Ilves» Pärimusmuusika ait
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kontsertaktus
Teater Ugala
«Vabariigi terviseks!»: ansambel Hellad Velled Pubi Suur Vend
Eesti Vabariik 97: jumalateenistus Pauluse
kirik
Eesti Vabariik 97: iseseisvusmanifesti ettelugemine Viljandi kohtumaja
Eesti Vabariik 97: sõnavõtud ja jõustruktuuride väljanäitus Viljandi lauluväljak
Kinokolmapäev: «1944» (Eesti 2015) Sakala keskus
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud
mõtisklus Artur Talvikuga TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Kinokolmapäev: «1944» (Eesti 2015) Sakala keskus
«Amalia» Teater Ugala
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio» Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Nif-Naf-Nufi lugu» Viljandi nukuteater
Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
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Maakondlik luulepäev Viljandi linnaraamatukogu
«Cipollino seiklused» Teater Ugala
«Täisnahkköited eesti kunstist ja kunstnikest» näituse avamine Viljandi linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
«Mere märgid» Teater Ugala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Viljandimaa koolidevaheline poiste saalijalgpalli karikavõistlus Viljandi spordikeskus
«Noor Moelooja 2015» Sakala keskus
Veebidisaini kursus Viljandi kunstikool
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Mattias Perez Trio Pärimusmuusika ait
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Ansambel Svips Pubi Suur Vend
Lugemiskoer Debby lugemistund Viljandi linnaraamatukogu
Kinohommik: «Mesilane Maia» (Austraalia–
Saksamaa 2014) Sakala keskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Esineb Raen Väikene Pubi Suur Vend
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Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«MuusikaSündmus»: ansambel Juhan Pärimusmuusika ait
Kunstinäituse «4 x Mändlad» avamine Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Inga Heamägi näituse «Lokulauad» avamine Kondase keskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mälumäng Viljandi spordikeskus
«Omakultuuriakadeemia»: Ahto Raudoja
«Seto kultuur ja utoopiad» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Jazziklubi: ansambel Verbarium Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Kristus elab Siberis» (Eesti 2015) Sakala keskus
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Kristus elab Siberis» (Eesti 2015) Sakala keskus
«Mere märgid» Teater Ugala
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Laste- ja noorteteater Reky: «Vembu ja Tembu» Sakala keskus
Rohenäppude klubi: esimene kogunemine
Viljandi noortetehas
Fellini toiduklubi: Veiniõhtu Urmas Tuuleveskiga Kohvik Fellin
«Amalia» Teater Ugala
«MuusikaSündmus»: Impérial Orphéon
(Prantsusmaa) Pärimusmuusika ait
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup» Viljandi spordikeskus
Retrodisko: DJ Bill Young Pubi Suur Vend
Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup» Viljandi spordikeskus
Pärimushommik: Kulno Malva Pärimusmuusika ait
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
«Illusionistid» Teater Ugala
Retrovideodisko: naistepäeva eri Sakala keskus
Stand-up-komöödia: Andrus Vaarik «Mõtlemine on seks» Pärimusmuusika ait
Ansambel PS Troika Pubi Suur Vend
Vanakraamiturg Sakala keskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Naistepäev Fellinis: stiilne pidu Kohvik Fellin
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Photoshopi kursus algajatele Viljandi kunstikool
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Jazziklubi: ansambel Maimzet Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Saint Laurent. Stiil – see
olen mina» (Prantsusmaa–Belgia 2014)
Sakala keskus
«Kultuurikonks» esitleb: Mart Juur Viljandi
linnaraamatukogu
«Cipollino seiklused» Teater Ugala
Loomeköök: paberhelmestest ehted Viljandi noortetehas

22.00
13.00
22.00
19.00
20.00
22.00
12.00
14.00
17.00
17.00
18.00
19.00

P 15

22.00
10.00
12.00

E 16

MÄRTS
P 01

19.00

18.00

Kinokolmapäev: «Saint Laurent. Stiil – see
olen mina» (Prantsusmaa–Belgia 2014)
Sakala keskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Päevane kontsertkohtumine: Jaan Tätte Pärimusmuusika ait
Karaokeloto Pubi Suur Vend
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Kontsert kohvikus: Laura Junson & Erko Niit
Kohvik Fellin
Rokkiv reede Pubi Suur Vend
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Premium-liiga jalgpallis: JK Tulevik – JK Sillamäe Kalev Kunstmuruväljak
«Äärelinna bluus» Teater Ugala
Orelimissa nr 2 Eesti koraalidega Jaani kirik
Noorte korvpalliturniir «Öökoss» Viljandi
spordikeskus
Jan Uuspõld monokomöödias «Brüsseli kapsas» Pärimusmuusika ait
Ansambel Parvepoisid Pubi Suur Vend
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait

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

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
28. veebruarini on avatud Lena Revenko illustratsioonide näitus.
Iisraeli kunstnik on oma töödes ammutanud inspiratsiooni küll lasteraamatute illustratsioonidest ja Vana-Pärsia miniatuuridest, küll
Hiina maalikunstist, Jaapani mangadest ja muustki. Näiliselt lapseliku stiili taga peitub aga sugugi mitte nii süütu maailm. Piltide
kaunid tegelased esitavad vaatajale küünilise küsimuse: kes siin
tegelikult koletis on? Samahästi võiks näituse pealkirjaks olla «Koletiste taltsutamine», sest just sellega kunstnik oma maalidel tegelebki.
18. veebruaril avatakse Arnold Lauguse mälestusnäitus «Eesti pastoraal». Arnold Laugus oli Eesti kunstnike liidu auliige, põhiliselt akvarell- ja akrüülmaali viljelenud kunstnik. Olles kunstikallakuga Tallinna Pelgulinna Keskkoolis aastatel 1963–1976 õpetaja, alustas ta
kunstikatsetustega. Laiemalt teatakse tema naivismi kalduvaid töid
1980. aastatest, kui professionaalne kunstimaailm hakkas naivismi
vastu suuremat huvi tundma. Kogu elu inspireeris Arnold Laugust
Eesti loodus oma aastaaegade ja paikadega ning ta esindas uuemal
ajal kadumakippuvaid ideaale – isamaa-armastust ja ühtekuuluvustunnet. Kaunid kodumaa maastikud, isiklikest traagilistest eluseikadest johtuvad viited kaduvikule ja teispoolsusele ning mütoloogia on tema põhilised teemad.
3. märtsil avatakse Inga Heamägi näitus «Lokulauad». Inga Heamägi on suhestunud oma graafikas ja väikestes puidule maalitud objektides idakiriku enam kui tuhandeaastase visuaalse traditsiooniga. Ta on pühendunud järgija, ent samuti väga tänapäevaselt mõtlev kunstnik.Ta on olnud viimase ajani üks meie silmapaistvamaid
litograafia viljelejaid. «Lokulaudade» näitusel on kogu graafika teostatud digitaaltrükina, sügavtrüki- ja segatehnikas. Kunstnik on kasutanud maalitud objektide juures aja jooksul rannast leitud puutükke, vanu voodrilaudu, katkiseid rulalaudu.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
17. veebruaril avatakse linnaraamatukogu kolmandal korrusel Tarvastu muusika- ja kunstikooli näitus «Kasvulava». Kooli õpilased,
vilistlased ja õpetajad toovad taas Viljandi linnagaleriisse vaatamiseks oma loomingut.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
22. veebruarini on avatud Mats Õuna aktifoto näitus «Eesti naine». Mats Õun on Eesti tuntuim retrostiilis aktifotode autor, kelle
käekiri on selgelt eristuv ja äratuntavalt matsõunalik. Mats Õunal
on aktile silma ja tõmmet, teda huvitavad detailid ja nende kooskõla.
2. märtsil avatakse kunstinäitus «4 x Mändlad». Kõik perekond
Mändla lapsed on kunstipisiku saanud Tarvastu kunstikoolist. Kirsi Mari ja Helis Mändla õpivad Tarvastu kunstikoolis. Heleri tudeerib Tartu kõrgemas kunstikoolis meediat ja reklaami, Hendrik aga
Tallinna polütehnikumis fotograafiat.

