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Käes on Eesti soe suvi, ees värviküllane sügis looduses ning kirev külvamise aeg poliitikas. 15. 

oktoobril kutsume ja ootame Sind taas valimiskastide juurde. See on aeg, mil tehakse kokkuvõtteid 

ja antakse hinnanguid seni tehtule. Meil on hea meel öelda, et Eesti Keskerakonna antud lubadused 

ja kavad Viljandi arendamiseks läbi aastate, soovid linna tuleviku kohta, on kas tehtud teoks, töös 

või viidud sisse Viljandi linna arengukavasse aastateks 2016–2021. Jah, paraku on ka asju, mille 

eest tuleb veel jätkuvalt võidelda, mille eest kindlasti seisame.  

Keskerakond on ikka aktiivselt osalenud Viljandi elu suunamises. Seitseteist aastat, aastatel 1996 

kuni 2013 hoidsime järjepidevalt kätt linna arengu pulsil erinevatesse koalitsioonidesse kuuludes. 

Viimase tööperioodi oleme olnud konstruktiivses opositsioonis. Tegusid teevad ikka inimesed. 

Keskerakonna fraktsioon Viljandi linnavolikogus on alati töine. Kõigi nende aastate jooksul on 

meie Viljandi linna pilt tundmatuseni muutunud. Ka väga palju meie 2013. aasta sügisel üheskoos 

kavandatust on viidud ellu või ellu viimisel. TEHTUD ON NII MÕNDAGI! Oleme kogu aeg 

seisnud linna iseseisva omavalitsusena, tugeva maakonnakeskusena jätkamise eest. Meie erinevad 

püüdlused, tegevused, sammud on olnud tulemuslikud. 734 aastane hansalinn on ka tulevase, nelja 

omavalitsusega maakonna iseseisev keskus. Saavutasime tasuta bussisõidu eakatele. Kahjuks 

viisid IRL ja Reformierakond siin sisse suhteliselt arusaamatud piirangud. Oleme esitanud 

koolilastele tasuta sõitu võimaldava volikogu määruse eelnõu, see on menetluses. Valitavas 

volikogus viime ta ellu. Olime Männimäe tööstuspiirkonnas Reinu tee ja Reinu tee läbimurde 

ringteele rajamise päris alguses idee väljakäija ning hiljem ehitamise juures. Korda on saanud 

hulga kõnniteid ja kergliiklusteid. Nüüd räägivad neist kõik. Siin peame liikuma edasi veelgi 

jõulisemalt. Muutsime tolmuvabaks Metalli tänava, panime valgustuse, nüüd on sellest saanud 

korralik tänav. Männimäe laste mänguväljak on laste poolt omaks võetud, aktiivses kasutuses. 

Raha tuli Keskerakonna ja Reformierakonna nn katuserahadest, lisa linnalt. Hiie tänava männikut 

läbiv rolleriraja lõik sai valgustuse tänu meie saadikurühma aktiivsele ja nõudlikule tegevusele 

linnavolikogus. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme uuenemisest ja energiat 

säästvamaks soojustamisest. Me täname ja tunnustame selliseid korteriühistuid ja nende juhte. 

AGA TEHA ON VEEL PALJU! Ees ootavad uued vajadused, uued väljakutsed! Meie taotlused 

ning astutavad sammud on kirjas Eesti Keskerakonna seisukohtades ja tegevuskavas Viljandi 

linna arenguks 2017–2021. Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerib Viljandi 

linnavolikogusse üle selle koosseisu jagu tublisid viljandlasi, kelle südameasjaks on Viljandi areng 

ja tulevik. Meil on meeskond, kellega kavandatu teoks teha. Me austame ja hoiame põlvkondade 

sidet. Viljandil on potentsiaali! Ühiselt ja üheskoos kõigi viljandlastega suudame palju! Nii on 

Viljandi linna tulevik kindel!  

Me oleme solidaarsed kõigi linlastega! Meie hoolime igaühest ja seisame igaühe 

eest! Vali Eesti Keskerakond! Teised lubavad, MEIE TEEME!  
 

 

Eesti Keskerakond taotleb, meie teeme ning meie eesmärgiks Viljandi linna arendamisel 

aastatel 2017–2021 on Viljandi, kui: 

 



1. MAAKONNAKESKUSENA ARENEV, KINDLA TULEVIKUGA KODULINN 

• Kindlustame hansalinna Viljandi jätkamise ja arenemise tulevikku vaatava, iseseisva 

linnana ja tugeva maakonna keskusena  

• Suurendame Viljandi rolli ja laiendame sisulist toimimist maakonnakeskusena. Toetame 

igasugust koostööd piirkonnas ja piirkonna heaks. Rakendame koos kolme vallaga 

reaalselt tööle ühised asutused (maakonna ühistranspordikeskus, arenduskeskus jt) 

• Osaleme mõjusalt ja sisuliselt Viljandimaa Omavalitsuste Liidu (VOL) töös, muudame 

töö maakonna planeerimisel  ja arendamisel sisuliseks, tulemuslikuks ja kasulikuks 

• Astume süsteemsed sammud erinevatest eurofondidest ja Eesti riiklikest programmidest 

täiendavate rahaliste vahendite toomiseks linna  

• Muudame linnajuhtimise läbipaistvamaks ning konsulteerime linnarahvaga ja küsime 

linnakodanike arvamust enne kõigi olulisemate küsimuste otsustamist  

• Eesti Keskerakond on seisnud kohalike omavalitsuste tugevdamise, nende tulubaasi 

taastamise ja suurendamise eest! Keskerakonna juhitav Vabariigi Valitsus ja 

valitsuskoalitsioon taastab kohalikelt omavalitsustelt 2009. aastast ära võetud tulubaasi 

• Suurendame linnavolikogu sisulist rolli linna juhtimises 

• Tagame Viljandi linna strateegiliste dokumentide – arengukava, eelarvestrateegia ja 

üldplaneeringu – järgimise 

• Suurendame tippjuhtide vastutust linna sisulises ja praktilises juhtimises ja arendustöös 

• Planeerime ja arendame Viljandi linna tervikuna ja ühtse tervikliku linnaruumina, 

ühtse linnana ning linna ja selle eri osade omanäolisust arvestades 

• Kaasame mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud, korteriühistud ja muud 

kodanikeühendused linna arendamisse ja arengu kavandamisse 

• Jätkame ettevõtjate ümarlaua tegevust  

• Käivitame linnavõimude ja korteriühistute sisulise dialoogi (ümarlaud) 

• Toetame eakate ümarlaua, puuetega inimeste ümarlaua, kodanikeühenduste 

ümarlaua  ja teiste koostöövormide käivitumist ja tööd 

• Tõstame seltside ja kodanikeühenduste tegevustoetuste mahtu, toetame nende tegevust 

• Muudame Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi, 

põhimõtteid ja sisu. Viljandi linna arengukava on sisult üldisem, valdkondlikele ja 

munitsipaalasutuste arengukavade nn raamkava 

• Muudame arengukava koostamise protsessi võimalikult avatuks, linlasi ja kõikki 

huvigruppe kaasavaks. Kutsume osalema erinevaid asjatundjaid, Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia inimesi, arhitekte, ettevõtjaid, looduskaitsjaid, linnainimesi 

• Arvestame Viljandi linna arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamisel ja 

realiseerimisel kõigi linnakodanike ning Viljandi erinevate linnaosade ja asumite 

vajadustega – IGAÜHE EEST! 

• Toetame Viljandi linnaosade ja asumite identiteeti ning ühistegevust oma arengu 

korraldamisel – VÕIM KODUKOHTA! Tähtsustame  ja tõstame au sisse kogukondade, 

asumite ja tinglikult linnaosade arengu ja arendamise 

• Aitame igati kaasa Viljandi linnaosade ja asumite ning kogukondade arengut toetavate 

seltside tekkele ja tegevusele 

• Kujundame ja sisustame veelgi enam reaalse sisuga Viljandi haridus-, kultuuri-, spordi-

, puhkuse- ja aedlinna, rohelise ja eluterve linna ning tervisliku ja tervist edendava 

linna mainet ning hoiame juba olemasolevat 



 

2. IGAÜHEST HOOLIV JA SOTSIAALSELT TURVALINE KODULINN 

• Kompenseerime hinnatõusud sotsiaalset kaitset vajavatele kaaslinlastele, läbi 

erinevate teenuste soodsama osutamise ja toetuste rakendamise 

• Tagame tasuta bussisõidu kogu linnarahvale ja koostöös naabervaldadega kõigile 

Viljandimaa inimestele 

• Viime hinnatõusude kompenseerimiseks sisse pensionäride sünnipäevatoetuse 

juubilaridele  

• Tagame jätkuvalt tasuta sooja koolilõuna kõigile Viljandi koolide lastele  

• Eesmärgiks on tasuta lasteaiatoit nii Viljandi linnas kui kogu riigis (riigi poolt 

rahastatuna). Tagame linna lasteaedades vähemalt tasuta hommikusöögi 

• Jätkame koolialguse toetuse maksmist. Suurendame ranitsatoetust ja maksame 150 eurot 

igale esimesse klassi minevale koolijütsile 

• Jätkame elamispinda vajavate üürnike, sh sundüürnike probleemide lahendamist 

• Rajame korraliku, kaasaegse ja tänapäevase sotsiaalkeskuse Viljandi kesklinna  

• Toetame uue Viljandi haigla ja perearstikeskuse rajamist Viljandi kesklinnas 

• Jätkame koostööd politsei ja noorsoopolitseiga 

• Toetame naabrivalve tegevust ja uute naabrivalve piirkondade laiendamist uutesse 

linna piirkondadesse  

 

3. TÖÖKOHTI LOOV, ETTEVÕTLIK JA ETTEVÕTLUST TOETAV KODULINN  

• Aitame luua tasuvaid töökohti ning tuua uusi ettevõtteid Viljandisse  

• Tõhustame koostööd maakonnas tegutsevate erinevate riiklike ja omavalitsuslike töökohti 

vahendavate ja ettevõtlust toetavate tugistruktuuridega (Viljandi Arenduskeskus, Eesti 

Töötukassa jt) 

• Tõhustame koostööd Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli ja ettevõtjatega  

• Oluline on iga töökoht. Uute töökohtade loomise ning uute ettevõtete Viljandisse tuleku 

toetamiseks jätkame linna tööstuspiirkondades ja tööstusaladel vajaliku tugitaristu 

arendamist ja rajamist (teed, kergliiklusteed, trassid, linnavalgustus): Ravila, Puidu ja 

Vabriku tänaval, Männimäe ja Reinu teel, tulevikus Vaksali tänava pikendusena  

• Ehitame välja uued kergliiklusteed ja kõnniteed kogu Reinu tee ulatuses, Riia mnt 

paremal äärel Männimäe elamurajoonist Männimäe tööstuspiirkonda ja mujal 

• Arendame Viljandi linna kogu Viljandimaa turismipiirkonna keskusena ja olulise 

turismi sihtkohana, tehes koostööd erinevate partneritega 

• Toetame igati ja kõigi võimalike vahenditega siinse, Viljandi linnale ainuomase 

loomemajanduse arengut  

• Teeme igakülgset koostööd Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemiaga 

• IT-kolledž ja teisedki „hullumeelsed“ ideed väärivad tähelepanu, julgustavat toetamist 

• Muudame ettevõtete tuleku linna seaduste piires võimalikult mugavaks, vajalike 

detailplaneeringute menetlemise ja muude dokumentide vormistamise kiireks 

 

4. ELAMISVÄÄRNE JA HUBANE KODULINN 

• Meie prioriteediks on kergliiklusteede, jalg-, jalgratta- ja kõnniteede arendamine! 

Teeme korda Viljandi kõnniteed, vähemalt kahekordistame tööde mahud!  

• Loome kõnniteede pideva jooksva ja hooldusremondi süsteemi  



• Korrastame, remondime ja renoveerime koolide ja lasteaedadeni viivad kõnniteed – Riia 

mnt, Uus tänava Kesklinna Koolini, Suur-Kaare tänava kõnnitee jt  

• Jätkame linnaosi läbivate peatänavate, neid kesklinnaga ühendavate ning kesklinna 

turismipiirkondadega ühendavate kergliiklusteede kvaliteedi parandamist ning 

korrastamist, remonti ja renoveerimist – Valuoja orgu läbivad kõnniteed, Uueveski 

tee, Paalalinna Maksimarketi ja Kesk-Kaare tänavate vaheline jalakäijate tänav, 

Väike-Kaare ja Kauge tänav, Põhja puiestee, Männimäe tee jt  

• Arendame ja ehitame välja kergliiklustee, tolmuvaba jalg- ja jalgrattatee Valuoja oru 

idapoolsel või kesklinnapoolsel küljel ning ühendame selle kergliiklusteede võrgustiku 

osa vanalinna,  kesklinnaga ning Uueveski linnaosaga Kirikumäel ja teiste tänavate kaudu  

• Ehitame välja ja asfalteerime Riia mnt kõnnitee, A. Irve tänava ja Reinu tee vahelisel 

alal ning Reinu teest Riia mnt kalmistuni 

• Ehitame ja rajame täiesti uued kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed Viljandi linna 

tööstuspiirkondades või ühendustena nendega  

• Viime lõpule rannapromenaadi ehitamise Viljandi järve rannast Tartu maanteeni Köstis 

• Rajame vajalikud uued ohutud ja turvalised ülekäigurajad: Männimäel, Riia maanteel 

Jaani lihapoe ja laste mänguväljaku kohal, Reinu teel teater „Ugala“ kohal, teatrihoone 

renoveerimise käigus uuendatud kergliiklustee pikendusena, Leola tänaval, selle ja Nurme 

tänava ristil ja mujal 

• Tõstame ülekäiguradade liiklusohutust ning kaasajastame neid nõuetele vastavaks  

• Korrastame ja renoveerime põhjalikult linnast väljuvad ja maanteede pikenduseks olevad 

põhimagistraalid – Uus tänav, Tallinna tänav, Vaksali tänav, Pärnu mnt, Riia mnt –

, kaasates võimalusel projektipõhiselt eurorahad ja riiklike programmide vahendid 

• Rekonstrueerime olulised ristmikud – Vaksali–Tallinna–Kauba, Vaksali–Hariduse, 

Vaksali–Leola ja Leola–Tallinna ristmikud 

• Alustame kõrvaltänavana Männimäe tee rajamise töid, tagades lõpuks nii tolmuvaba 

väljasõidu Reinu teele ja Puidu tänavale, mööda Männimäe elamualadest 

• Rakendame meetmed liikluse rahustamiseks kesklinnas, elamurajoonides, sh. Riia 

maanteel ning selle möödasuunamiseks elamurajoonidest, sh Männimäe elamurajoonist  

• Analüüsime ja koostame Riia maantee ja kogu Männimäe liikluse terviklahenduse, mis 

käsitleb liiklust, liikluskorraldust, parkimist ja haljastust 

• Kaalume läbi võimalused ning alustame töid Viljandi linnast lõuna poole viiva 

väljasõidu kavandamiseks, projekteerimiseks, rajamiseks ja ehitamiseks ühendusena ning 

põhitänavana ringteele üle Vaksali ja Vabriku tänava ning Reinu tee 

• Töötame läbi võimalused ja rakendame abinõud teravate parkimise probleemide 

lahendamiseks Kesklinnas, Männimäel ja mujal 

• Alustame uute parklakohtade väljaarendamist ja rajamist Männimäel Männimäe tee ja 

Riia mnt äärtel, Paalalinnas ning teistes kortermajade elurajoonides, koostöös ja koos 

asjast huvitatud inimeste ja korteriühistutega, kaasates projektipõhised rahad 

• Toetame kesklinna väga vajalikku parkimismaja ehitust 

• Me ei toeta praeguse liiklusskeemi ja parkimiskorralduse väljakäidud kergekäelist ja 

selgete põhjendusteta muutmist Vabaduse platsil ning Tallinna ja Vaksali tänava alal 

(Vabaduse platsi muutmine jalakäijate alaks ja sellel parkimise lõpetamine; Tallinna 

tänava sõiduala kitsendamine jalg- ja jalgrattatee rajamiseks jms) 



• Tänase linnavalitsuse idee ja kava viia parkimine ja autod täielikult ära Vabaduse platsilt, 

tulevase riigimaja eest, on loogikavastane ja tõsiselt läbimõtlemata, viia see Valuoja 

rohealale aga lausa mõistusevastane 

• Käivitame Viljandi linna kommunaal- ja heakorratööde „kiirabi“. Muudame 

munitsipaalasutuse Viljandi Linnahooldus töö mobiilsemaks ning linna heakorra ja 

välisilme vajadusi paremini arvestavaks 

• Toetame korteriühistute tegevust. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme 

uuenemisest ja energiat säästvamaks soojustamisest. Me kiidame, täname ja tunnustame 

selliseid korteriühistuid ja nende juhte  

• Käivitame korteriühistute ja kogukondade projekte toetavad programmid „Õuealad 

ja haljasalad korda!“, millest saab taotleda projektide omafinantseeringut ja 

kaasrahastust korteriühistute ja kohalike teede, parkimisalade, laste mänguväljakute, 

haljasalade, prügimajanduse korrastamiseks, renoveerimiseks ja ehitamiseks 

• Pöörame senisest suuremat tähelepanu elamukvartaleid teenindavate teede mahukamale 

hooldamisele ja remondile 

• Toetame munitsipaalkorterite ehitamist ja selleks riikliku programmi kiiret käivitamist 

• Toetame igati eramuehituse käivitumist Viljandis, selleks ette valmistatud uutel 

elamualadel Kanepi, Karja–Järve, Järveotsa ja teistes elamurajoonides. Alustame eeltöid 

ja taristu arendamist Järveotsal 2018. aastal  

• Arvestame linnaplaneerimisel laste, eakate ning erivajadustega inimestega. Jätkame 

linna muutmist lapsevankriga ja ratastooliga liikuvatele inimestele ligipääsetavaks 

(kaldteed, bussid, sõiduteega samale tasemele viidud ülekäiguradade kõnniteeservad jms)  

 

5. ROHELINE JA ELUTERVE KODULINN 

• Muudame Viljandi tõeliselt jalakäijate ja jalgratturite linnaks  

• Toetame ja propageerime tervislike eluviiside järgimist rahvatervise programmi osana 

• Jätkame Valuoja oru jalg- ja jalgrattateede väljaehitamist. Rajame ja korrastame 

matkarajad, jalgteed ja jalgrattateed Uueveski ja Kösti orus   

• Teeme tööd ja kaugema eesmärgina liidame ümber Viljandi järve, Valuoja oru ning 

Uueveski ja Kösti oru jalg- ja jalgrattateed ning matkarajad ühtseks kergliiklusteede 

võrgustikuks ümber Viljandi linna nii moodustuva VILJANDI ELU RINGINA  

• Koostöös Viljandi valla, maanteeameti ja teiste asutustega ühendame ja seome Viljandi 

Elu Ringi Suure Elu Ringina Viljandi lähiümbruse puhkepiirkondade ja -kohtadega 

Heimtalis, Holstre-Pollis, Varesemägedes, Vana-Võidus ja kaugemalgi  

• Jätkame Viljandi järve ranna ja puhkeala korrastamist ja välja arendamist ning kogu 

Viljandi järve ümbruse puhkepiirkonna tervikliku arendamise kava realiseerimist 

• Korrastame Viljandi ajaloolis-kultuuriloolise ja maastikulise looduse õpperaja  

• Kavandame ja arendame välja Viljandi Kesklinna tervikliku jalakäijate ala lõigul 

Tallinna tänav – Arkaadia Aed – Viljandi Linnaväljak – Johan Köleri park – Raekoja park 

– Trepimägi – Viljandi järve rand ning teise suunana üle Lossi tänava Lossimägedesse  

• Viljandi linna osaks on kaunis ja ökoloogiliselt väärtuslik loodus. Korraldame Viljandi 

unikaalse ja kordumatu looduse – reljeefi, veekogude ja haljastute – hoiu ja hoolduse 

ning senisest mõjusama arvestamise linnaruumi kujundamisel. Kultuurne linn 

suhtub austavalt oma loodusesse, haljastusse, puudesse, põõsastesse ja hoiab neid  

• Kehtestame Viljandi linna haljastuse arengukava 



• Tõstame oluliselt haljastustööde kvaliteeti ja professionaalsust ning tagame 

linnahaljastuse, parkide ja puiesteede kompetentse hooldamise, uuendamise ja arendamise. 

Kasutame Viljandi linna uushaljastuses eeskätt suuri, palliga puid 

• Korrastame linnas olemasolevad haljasalad ja pargid ning rajame täiesti uued haljasalad 

vastavalt kokkuleppele linlastega ja kooskõlas linna erinevate arengukavadega 

• Rajame Männimäe ribapargi Männimäe tee koridori alale koostöös Männimäe elanikega, 

vastavalt linnarahvaga läbiarutatud kehtivale detailplaneeringule  

• Jätkame legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa poolt alustatud tööd ning 

istutame linnas nelja aastaga 400 uut puud  

• Mahavõetud puud tuleb asendada! Kehtestame volikogu määrusega vastava korra 

• Enne uute vaadete avamist, raieid parkmetsades ja muid sarnaseid töid hindame linna 

võimekust viia läbi iga-aastaseid hooldustöid (niitmised, võsaraie jms). Vastav võimekus 

on selliste tööde alustamise eelduseks   

• Jätkame Viljandi purskkaevude renoveerimist 

• Jätkame linnas sademevee kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist  

 

6. LOOV, HARITUD JA NOORTESÕBRALIK KODULINN 

• Koolile annab näo kogukond. Iga Viljandi linna kool omanäoliseks! 

• Jätkame koolimajade ja lasteaedade remonti ja rekonstrueerimist  

• Renoveerime Viljandi Paalalinna Kooli ja kaasajastame õpikeskkonna. Linnavalitsuse 

poolne tööde korraldus ise tuleb muuta senisest süsteemsemaks ja läbimõeldumaks 

• Renoveerime põhjalikult Viljandi Huvikooli hoone Cr R Jakobsoni. Õuel paiknev puust 

maja saab tulevikus oma koduks Viljandi Kunstikoolile   

• Kaalume tegevuste alustamist huvikooli laiendusena ühise Viljandi Tehnoloogia Maja ja 

Loodusmaja (Keskkonnamaja) rajamiseks 

• Arendame välja laste- ja noorte mänguväljakute võrgu Viljandis, toetame 

olemasolevate korrastamist ja uute rajamist kortermajade kvartalite siseõuedesse 

• Korrastame ja renoveerime Viljandi koolide staadionid ja spordiväljakud ning 

võimaldame nende avaliku kasutamise linnaosa noortele ja teistele linlastele 

• Tagame Viljandis lasteaia- ja sõimekoha kõigile soovijatele 

• Renoveerime ja muudame energiasäästlikuks Männimäe ja Mängupesa lasteaia hooned  

• Ehitame vajadusel Viljandi kesklinna uued, täiendavad lasteaiakohad, eelistatuima 

variandina lasteaia Mesimumm juurdeehitusena  

• Tagame laste tasuta osalemise ühes huviringis või trennis  

• Haridusasutuste võimaliku ja vajaliku ühendamise korral peame õigeks liita koolid ja 

lasteaiad ühe linnaosa piires 

• Peame põhjendatuks logopeedide ja teiste eripedagoogide rakendamist ning nõustamise ja 

abi osutamist jätkuvalt kõigis linna koolides 

• Viime lasteaiakasvatajate ja -õpetajate palga tavaõpetaja miinimumpalga tasemele 

• Arutame erivajadustega laste ja omastehoolduse vajadused ja mahud läbi huvigruppidega  

• Toetame linna poolt laste ja noorte kultuuri, spordi ja muid vaba aja tegevusi, ühiselt 

korraldatud ettevõtmisi, talguid, ka rahaliselt 

• Toetame igati isamaalist kasvatust just noorte hulgas 

• Kutsume ja julgustame noori linna elus ja arengus kaasa rääkima, olles avatud kõigiks 

erinevateks ideedeks 



• Peame vajalikuks ja toetame igati noortele peredele suunatud ürituste korraldamist 

 

7. LOOMINGULINE, KULTUURISÕBRALIK JA SPORTLIK KODULINN 

• Jätkame Viljandi vanalinna tänavate rekonstrueerimist ja kivikatendite ennistamist, 

kasutades erinevaid katendeid sõltuvalt tänava tähtsusest ja rollist 

• Jätkame Viljandi Lossivaremete rekonstrueerimist 

• Jätkame töid Viljandi ajaloolise linnamüüri markeerimisel ja eksponeerimisel 

• Jätkame ja säilitame olemasolevaid ning laiendame veelgi Viljandi sümboliks olevaid 

kultuuriüritusi, festivale ja konverentse ning isetegevust ja õhinapõhist 

rahvakultuuri, toetades neid ka linna poolt  

VILJANDI TOIMIMA TÕELISE EESTI KULTUURIPEALINNANA! 

• Jäädvustame Viljandiga seotud Jaak Joala ja Vello Orumetsa mälestuse 

• Taastame Viljandi Vabadussõjas langenute ausamba tema ajaloolises kohas Vabaduse 

platsil, koostöös avalikkuse ja kõigi huvitatud organisatsioonidega 

• Selleks vajaliku Vabaduse plats 6 hoone (endine parteimaja) lammutamise eelduseks oli 

hoone riigi poolt tasuta üleandmine Viljandi linnale, nõudsime seda, tänane Eesti 

Keskerakonna juhitud Vabariigi Valitsus seda ka tegi 

• Jätkame Viljandi järveäärsete spordiväljakute korrastamist ja renoveerimist 

• Renoveerime vana spordihoone 

• Toetame Viljandi tenniseväljakute ja tennisemaja renoveerimist Viljandi järve 

puhkepiirkonnas erakapitali poolt ja laiendame selle avaliku kasutamise võimalusi 

• Rekonstrueerime ja uuendame Viljandi järve terviseraja 

• Viljandi peab saama veekeskuse ja ujula! Toetame igati erakapitali tegevust selles 

valdkonnas. Lõpetame senise hägusa, varjatud, suletud ja avalikkusele arusaamatu 

asjaajamise ning avaliku rahaga läbimõtlematu ümberkäimise veekeskuse arendamisel 

• Ehitame rahvusvahelistele nõuetele vastava lühiraja ujula  

• Jätkame ja laiendame Viljandi sümboliks olevaid spordiüritusi. VILJANDI TOIMIMA 

TÕELISE EESTI SPORDIPEALINNANA! 

• Tõstame kultuuri- ja sporditoetuste mahtu 

• Toetame spordiklubide tegevust läbi ühtsete põhimõtetega toetussüsteemi  

• Austame, julgustame ja toetame oma jõududega Eesti kõrgliigades mängivaid 

võistkondi (jalgpallklubi „Tulevik“, Viljandi HC väravpallurid) 

• Toetame rahaliselt linna noorte esindusvõistkondi 

• Jätkame linnaosade kultuuri ja spordiürituste toetamist 

 

*** Oma programmi oleme kavandanud kõigi Viljandi erinevate linnaosade ja asumite – 

Männimäe, Paalalinna, Kantreküla, Uueveski, Peetrimõisa ja Kösti ning Kesklinna ja 

Vanalinna  – vajadusi arvestades ning neis tegevusi kavandades. 

 

EESTI KESKERAKOND – KES SIIS VEEL!  

Teised räägivad, MEIE TEEME! 

 

[Kontakt: kandidaat nr 101, Viljandi linnapea kandidaat Helmut Hallemaa, 

5131241, helmut.hallemaa@gmail.com] [www.keskerakond.ee] 

mailto:helmut.hallemaa@gmail.com
http://www.keskerakond.ee/

