
Ettevõtlus
Euroopa Liidu struktuurifondide aktiivne kaasamine valla arengusse.
Ettevõtluskeskkonna soodustamine läbi toimiva infrastruktuuri/taristu.
Ettevõtjate tegevuse väärtustamine.

Kultuur ja pärimuskultuur
Kultuurimajade, raamatukogude, muusika -ja sprdikoolide, noorte -ja päevakeskuste arendamine.
Mulgi keele ja ainelise kultuuri hoidmine ja arendamine.
Sise- ja välisturismi potentsiaali realiseerimine, selleks ka loomemajade rakendamine.
Mulgimaa kui reisi sihtkoha väljaarendamine.
Ühtse turismikeskuse loomine Mulgi valda.

Infrastruktuur /taristu
Ühistranspordi tõhustamine Mulgi valla piirides ja ühenduste tagamine suuremate keskuste - Viljandi, 
Pärnu, Tartu ja Tallinnaga.
Tagame turvalisuse koostöös Politsei, Päästeameti, Kaitseliidu ja vabatahtlike päästjatega.
Teede ja tänavate jätkuv  tolmuvabaks muutmine.
Hooldame, korrastame ja uuendame valla parke ja haljasalasid.
Supluskohtade korrastamine ja arendamine.
Tagame ühinemislepingust tulenevate investeeringute tegemisi kõikides piirkondades.
Kergliiklusteede rajamine (Karksi-Nuia ja Abja-Paluoja ning Abja -Paluoja ja Halliste vahele).
Jätkame joogivee-ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist ja renoveerimist.
Turuhoone rajamine Karksi- Nuia, välimüügikohad Mõisakülla ja Hallistesse
Elamu renoveerimise,  katusevahetuse ja värvimise toetuse  loomine.
Kaasajastame ning muudame energiasäästlikuks tänavate ja bussipeatuste valgustuse.
Asulate sissesõitudele ja keskplatsidele turismikaartide paigaldamine ja vaatamisväärsuste 
märgistamine.
Kogukondade heaolu tagamine, nende ja külaseltside  tegevuse toetus ja aktiviseerimine.

Peeter Rahnel on kogenud vallavanem, kes ei vaja pikemat tutvustamist. Tema jõuline töö Abja ja 
kogu Viljandimaa arengu eest seismisel pole jäänud kellelgi märkamata. Peetri juhtimisel on Abja vald 
saanud Abja Gümnaasiumi juurdeehituse koos Spordikompleksi ja Veekeskusega, ujulaga, 
tööõpetusklasside-, auditooriumite-, tehnoloogiakabinettidega. Valminud on Noortekeskus ja 
Päevakeskus. Toimub piirkonnaülese Tervisekeskuse rajamine perearstidele. Mul pole mingit kahtlust, 
et Peeter on kõige õigem mees juhtimaks loodavat Mulgi valda, mille loomise eest ta aktiivselt seisis. 
Keskerakonna asutajaliikmena on ta ennast enam kui 25 aasta jooksul tõestanud järjekindla ja 
põhimõttelise poliitikuna, kes ei paindu ega murdu. Toetan Peeter Rahneli valimist Mulgi 
vallavanemaks.   Jüri Ratas  
 
Mulgi valla ühtlane arendamine  inimeste heaolu tagamiseks ja ääremaastumise 
vältimiseks.

Haridusest
Olemasoleva koolivõrgu, turvalise ja loovusele suunatud õpikeskkonna arendamine: gümnaasiumid  
Abja-Paluojal ja Karksi- Nuias, põhikoolid Hallistes ja Mõisakülas.
Õpilastele ja lasteaialastele tasuta toidu tagamine.
Noorte huvitegevuse parendamine, jõulinnakute rajamine.
Väikelastele kaasaegsete multifunktsionaalsete mänguväljakute rajamine.
Spordirajatiste arendamine, terviseradade märgistamine ja edendamine. 
Teenuste kättesaadavuse tagamine valla lasteaedades ja koolides tugisüsteemide poolt (psühholoogi, 
eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi).

Tervis ja sotsiaalne turvalisus
Tervisekeskuse/perearstikeskuse, kiirabi ja õendushaigla rajamine Abja-Paluojal ja Karksi-Nuia 
perearstikeskuse renoveerimine
Tagame hooldekodude renoveerimise Mõisakülas, Pollis ja Abja-Paluojal.
Koduõendus teenuse suurendamine.
Eakate ühistegevuse - päevakeskuste, klubide toetamine kõikides piirkondades.
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Eesti Keskerakond

nr 116 PEETER RAHNEL 
nr 117 VILLU VÕSA 
nr 118 REIN TARKUS 
nr 119 PEETER UISK 
nr 120 MARI SAARELA 
nr 121 IMRE JUGOMÄE 
nr 122 MERJU-MAI LEIARU 
nr 123 ÜRJO MÄLKSOO 
nr 124 ANNE LADVA 
nr 125 TAIVO VÄSTRIK 
nr 126 ARNE LOHU 
nr 127 MAREK PILT 
nr 128 REET PAJU 
nr 129 PEETER MÕTTUS 
nr 130 UNO SUURMETS 
nr 131 ANNIKA VEIDENBERG 
nr 132 MARGUS LUKKA 
nr 133 KADI KASK 

Meie nimekirjas on esindatud inimesed loodava Mulgi valla kõikidest piirkondadest – Abjast, 
Hallistest, Karksist ja Mõisakülast. Siin on ettevõtjad ja arstid, põllumehed, teenindajad, 
haridus– ja kultuuritöötajad, omavalitsustegelased.

nr 134 VEIKO LÕNDSO 
nr 135 LIANA ANDRUŠKO 
nr 136 AIMAR PETERSON 
nr 137 INGRID KÕIV 
nr 138 EVI OISSAR 
nr 139 FRED KARU 
nr 140 SIGRIT SAAR 
nr 141 RICHARD LIIVAK 
nr 142 RAUL SONG 
nr 143 MAIMU PAUMERE 
nr 144 EHA ERMITS 
nr 145 OVE JANTER 
nr 146 PIRET KOPPELMAN 
nr 147 MALLE ERELINE 
nr 148 REIN KALM 
nr 149 ANNELY PILK 
nr 150 DEILY TATAR 
nr 151 MARVI REIMANN 
nr 152 AVE JELISEJEVA 
nr 153 JÜRI TAMTIK 

nr 154 GRETE KANGRO 
nr 155 JAAN KIVIOJA 
nr 156 ENN PINSEL 
nr 157 HARRI ELLERMAA 
nr 158 TEA ELLER 
nr 159 ARVI MEIDLA 
nr 160 ERKI VILIDO 
nr 161 ÜLLAR PALULILL 
nr 162 EERO AKEL 
nr 163 KAI JÕESTE 
nr 164 RAIVO KUTSER 
nr 165 TIIA KAASIK 
nr 166 EDA TISLER 
nr 167 VIKTOR ŠKURIN 
nr 168 KALEV LADVA 
nr 169 REIN MÄGI 
nr 170 ENDEL PETERMANN
 
Kandidaate - 55

Mulgi valla ühtlane arendamine  inimeste heaolu tagamiseks ja ääremaastumise 
vältimiseks.

Haridusest
Olemasoleva koolivõrgu, turvalise ja loovusele suunatud õpikeskkonna arendamine: gümnaasiumid  
Abja-Paluojal ja Karksi- Nuias, põhikoolid Hallistes ja Mõisakülas.
Õpilastele ja lasteaialastele tasuta toidu tagamine.
Noorte huvitegevuse parendamine, jõulinnakute rajamine.
Väikelastele kaasaegsete multifunktsionaalsete mänguväljakute rajamine.
Spordirajatiste arendamine, terviseradade märgistamine ja edendamine. 
Teenuste kättesaadavuse tagamine valla lasteaedades ja koolides tugisüsteemide poolt (psühholoogi, 
eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi).

Tervis ja sotsiaalne turvalisus
Tervisekeskuse/perearstikeskuse, kiirabi ja õendushaigla rajamine Abja-Paluojal ja Karksi-Nuia 
perearstikeskuse renoveerimine
Tagame hooldekodude renoveerimise Mõisakülas, Pollis ja Abja-Paluojal.
Koduõendus teenuse suurendamine.
Eakate ühistegevuse - päevakeskuste, klubide toetamine kõikides piirkondades.


