
Strateegiline arengusuund Täpsustavad tegevused selgitusega Saavutatav tulem
Kavandatav 

teostamise aeg
Kokku Omaosalus Toetus

1.1. Ettevõtlikuse õpetamise ja 

majandusõppe juurutamine valla 

koolides

Koostöö SA Viljandimaa Arenduskeskusega, maakonna 

kutseõppeasutustega, karjäärinõustamist teostava asutusega SA Innove, 

Leader tegevusgrupiga, MITTETULUNDUSÜHINGUGA VÕRTSJÄRVE 

KALANDUSPIIRKOND, Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate 

asutustega, Eesti Töötukassaga, ettevõtjatega jt. noorte ettevõtlikkuse 

toetamiseks. Noorte ettevõtlikkusele innustamine ning majandusalaste 

baasteadmiste andmine võimestab noori ning julgustab tulevikuks 

otsuseid tegema. Koostöö valla ettevõtetega on noortele kasuks 

kogemuste omandamisel ettevõtluse valdkonnas ja kutsevalikul. 

Koostöös Junior Achivementiga majandus- ja ettevõtlusõpe Tarvastu 

Gümnaasiumis ja Heimtali Põhikoolis. Töömaleva raames koostöö 

ettevõtjatega.  Valla koolides toimub karjäärinõustamine.

Noorte ettevõtlikkus on kasvanud. Majandusalased teadmised 

aitavad igapäevaelus ja ka ettevõtjana paremini toime tulla. Viljandi 

valla noored osalevad töövarjuna ettevõtetes ning külastavad 

huviga ettevõtteid ja asutusi. Koostöös ettevõtetega viiakse läbi 

noorte praktikapäevi ja -laagreid. Rakendunud on lepinguline 

koostöö maakonna kutseõppeasutustega. Kõigis koolides on 

karjääriõppe kontaktisikud, kes on saanud vastava koolituse. 2020 - 2024 0 0 0

1.2. Heal tasemel 

karjäärinõustamise

viimine valla koolidesse

Heal tasemel karjäärinõustamine isiksusele sobivate valikute leidmiseks 

kutse omandamisel. Osaletakse kutseõppeasutuste korraldatud avatud 

uste päevadel. Karjääriõpe on koolides regulaarne õppekava osa ning 

toimib koostöös ettevõtjate ja ettevõtetega, kutsekoolide, 

gümnaasiumide ja kõrgkoolidega.

Noorte õpivalikud on toetatud, noored on informeeritud. Olemas on 

haridusasutustega koostööd tegevate valla ettevõtete ja asutuste 

andmebaas. 2020 - 2024 0 0 0

1.3. Säästvat arengut toetav haridus Keskkonnahoidu ja säästvat arengut toetab väärtushinnangute 

kujunemine. Keskkonnahariduse alaste oskuste ja väärtushinnangute 

kujunemist mõjutavate oskuste omandamine kursuste, koolituste, 

õppepäevade raames nii valla noortele, täiskasvanutele, eakatele. 

Säästva arengu põhimõtted on kodanike hulgas väärtustatud. 

Toimib elukestev õpe ja kogemuste vahetamine eri põlvkondade 

vahel. Osaletakse üleriigilistes säästvat arengut toetavates 

projektides.

2020 - 2024 0 0 0

1.4. Täiskasvanute enesearengu, 

terviseedenduse ja huvitegevuse 

arendamine

Täiskasvanute enesearengule suunatud tegevusi toetatakse. 

Täiendõppe, ümberõppe võimaluste tutvustamine elanikele. Koostöö 

Eesti Töötukassaga, Viljandi Kutseõppekeskusega, Sihtasutusega 

Viljandimaa Arenduskeskus jms täiendhariduse vallas. Viljandi valla 

haridusasutuste juhtidele korraldatakse ühiskoolitusi. Valla elanikele on 

valla spordirajatiste kasutamine tasuta.

Loodud on võimalused täiskasvanute eneseteostuseks ja 

enesearenguks. Valla spordirajatised on aktiivses kasutuses, vald 

toetab rahvatervise üritusi. Vallas tegutsevad jätkusuutlikud 

spordiklubid, mille tegevus on valla poolt soodustatud. 2020 - 2024 0 0 0

1) Rahvatervise edendamisele ja terviseliikumisele suunatud tegevuste 

kaardistamine ja kogukonna teadlikkuse tõstmine ja motiveerimine.

Terviseteadlikum ja võimekam kogukond.
2020 - 2024 0 0 0

1.5. Väärtuskasvatus ja isamaalisus 

valla koolides, lasteaedades ja 

kultuuriasutustes

Koostöö haridusasutuste ja organisatsioonidega (näiteks Kaitseliit) 

tulemi saavutamiseks. Toetavad tegevused on asjakohaste 

õppeprogrammide väljatöötamine õppetegevuse läbiviimiseks, töötajate 

koolitamine, programmide rakendamine õppetöös, õppekäigud, 

sündmused. Gümnaasiumis on valikainena riigikaitseõpetus.

Valla lasteaedades ja koolides hoitakse isamaalisust au see ning 

rakendatakse väärtuskasvatust õppetöös. On välja töötatud 

õppematerjalid mida koostöös rakendatakse. Valla poolt korraldatud 

laste suvelaagrite ja sündmuste üheks oluliseks teemaks on 

inimlikud väärtused.

2020 - 2024 0 0 0

1.6. Keskkonnateadliku 

ellusuhtumise kujundamine

Keskkonnateadliku käitumise propageerimine ja vastutuse 

suurendamine loodusvarade säästva kasutamise eest. Taastuvenergia, 

energiasäästlike materjalide tutvustamine ja propageerimine.

Ümbritsevat looduskeskkonda väärtustatakse rohkem, tehakse 

keskkonnasõbralikke valikuid, vähendatakse tarbimist. 2020 - 2024 0 0 0

1.7. Lastele kvaliteetse hariduse ja 

alushariduse võimaldamine,  

haridustöötajate töö ja mitmekülgse 

huvihariduse väärtustamine

Haridusasutuste võrgu ümberkorraldamisel ja ümberkujundamisel 

lähtutakse eelkõige laste huvidest ja õpikeskkonna kvaliteedi 

paranemisest ja seejärel majanduslikust otstarbekusest. 

Ümberkorraldamisel ja ümberkujundamisel tagatakse parem ressursside 

kasutus, sh personali, õppevahendite olemasolu ning haldusvõimekus. 

Lastele antakse alusharidust nõuetele vastavates lasteaedades ja 

õpilased õpivad heas korras koolides, mille majandamine on 

korraldatud majanduslikult efektiivselt, koolitransport on lahendatud 

koostöös teiste omavalitsustega ja haridusteenus on kvaliteetne. 

Lapse tee kooli või lasteaeda ei ületa 15 km. Haridusasutuste 

töötajate töö on väärtustatud ja tunnustatud (Aasta haridustöötaja 

tunnustus).

2020 - 2024 0 0 0

1) Tugispetsialistide teenuse korraldamine kõikides valla 

haridusasutustes.

Kõikides valla haridusasutustes on kvaliteetne toimiv tugispetsialisti 

teenus (sh koolipsühholoog). 2020 - 2024 0 0 0

Lisa Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määrusele nr 1-2/117

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava 2020 - 2024

Ligikaudne maksumus 

investeerimistegevuseks või 

tegevuskuludeks (tuh. eurot)

1. INIMKAPITALI ARENDAMINE

1



2) Erivajadusega laste arengu toetamiseks erirühmade loomine. Koolieelses ja koolieas olevate õppijate erivajadused on toetatud.
2020 - 2024 0 0 0

3) Laste ja noorte huvihariduse toetamine koolides, rahvamajades, 

külatubades ja litsentsi omavates huvikoolides. 

Laste ja noorte vaba aeg on mõtestatult sisustatud ning laste 

arengule on kaasa aidatud. 2020 - 2024 0 0 0

4) Mitmekülgsete võimaluste pakkumine huvihariduses ja huvitegevuses - 

laste areng läbi loovuse ja eneseteadlikkuse kasvu. Laste ja noorte 

omaalgatuse toetamine ja motiveerimine. 

Lastele on loodud mitmekülgsed võimalused huviharidusega ja 

huvitegevusega tegelemiseks. Lapsed on motiveeritud 

huvitegevusega tegelemisest. Noorte omaalgatus on toetatud.

2020 - 2024 0 0 0

5) Valla lasteaedades ja koolides arendatakse õppijate digipädevust. Valla lasteaedades on robootika lõimitud teiste õppe- ja 

kasvatustegevuse valdkondadega. Koolides on digitaalselt 

kirjaoskajad õpilased ja õpetajad. 2020 - 2024 0 0 0

1.8. Haridusvõrgu korrastamine Volikogu poolt hinnatakse olukorda igal aastal järgneva aasta 

haridusvõrgu toimimise osas koos järgneva perioodi tegevuskava 

kinnitamisega.

Lastele kättesaadav kvaliteetne haridus piirkonnas on korraldatud, 

toimib efektiivse juhtimiskorraldusega koolivõrk.                                                                                           2020 - 2024 0 0 0

1.9. Külakogukonna aktiivsuse ja 

ühistegevuse kasv

1) Omavalitsus ja külakogukonnad teevad koostööd, toimub regulaarne 

infovahetus.

Kogukondade sidusus on kasvanud. Kõik huvilised on kaasatud, 

edastatakse informatsiooni riiklikest toetusprogrammidest. Külades 

on valitud külavanemad, ja külade enesealgatuslik tegutsemine, 

koostöö ja ühistegevus on toimiv. Aktiivsed kogukonna toetajad on 

au sees oma külas ja hinnatud omavalitsuses. Loodud on valla 

külasid ühendav mittetulundusühing, kes korraldab külaaktiivile 

koolitusi ning on oluliseks partneriks vallavalitsuse ametiasutusele 

ja volikogule. 

2020 - 2024 0 0 0

2) Aktiivseid kogukonna eestvedajaid tunnustatakse ja kogukondade 

omaalgatust toetatakse (materiaalne, mittemateriaalne).

Kogukonna eestvedajad on tunnustatud. Kogukondade omaalgatus 

on toetatud. 2020 - 2024 0 0 0

3) Puiatu külamaja rekonstrueerimise toetamine (eraomand). Puiatu küla ja lähiümbruskonna külade seltsitegevus toimub Puiatu 

Haridusseltsi majas. 2020 - 2024 0 0 0

4) Leie külakeskuse väljaarendamine. Leie on jätkusuutlik, kaasaegse infrastruktuuriga küla.
2020 - 2024 0 0 0

5) Endise Vambola Kolhoosi katlamaja Mittetulundusühingu VAMBOLA 

JAHISELTS loodusõppe majaks kohandamise toetamine. 

Mittetulundusühing VAMBOLA JAHISELTS koostöös 

Mittetulundusühinguga Viljandimaa Jahimeeste Liit hakkab 

kohandatavas loodusõppe majas korraldama valla koolide õpilastele ja 

jahimeestele loodushoiu ja jahinduse valdkonna koolitusi. Jahimeestele 

õpetatakse jahisaaduste käitlemist ning tutvustatakse jahinduse eetilisi ja 

kultuuriloolisi väärtusi, ning looduskaitsealast tegevust.

Noored on teadlikud loodushoiust ja jahikultuurist. Jahimehed on 

teadlikud ulukiliha

nõuetekohasest käitlemisest ja säilitamisest.

2020 - 2024 0 0 0

6) Valma infopunkti juurdeehitus Valma piirkonnas on loodud paremad tingimused seltsitegevuseks 

ja võimalused elukestvaks õppeks. Külamajas on võimalus 

korraldada paremini naisteringi ja käsitööringi tööd (üles panna 

kangasteljed, õmblusmasinad jne) ning eksponeerida paremini 

käsitööd.

2020 - 2024 0 0 0

1.10. Raamatukogundus, mida 

optimeeritakse vastavalt 

elanikkonna kasutushuvile

Ümberkorraldatud rahvaraamatukogude/raamatukogude baasil toimiva, 

kaasaegse ja piirkonna vajadustele vastava kvaliteetse teenuse 

väljatöötamine.

Raamatukoguteenuse toimimine on piirkondades korraldatud ja 

lahtiolekuajad elanike huvides optimeeritud. Raamatukogude 

koostöö ja koordineerimine on paremini korraldatud.
2020 - 2024 0 0 0
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1.11. Noorsootöö ja noortekeskuste 

toimimise korraldamine

Noorsootöö kvaliteedi hindamise põhjal noorsootöö parendustegevuste 

analüüs ja elluviimine.

Noorsootöö hetkeolukord ja vajadused on kaardistatud, toimib noori 

ja noorsootöötajaid kõnetav aktiivne noorsootöö. Noorte 

ettepanekutega arvestatakse, noortel on ligipääs vallas 

pakutavatele noorsootöö teenustele. Noortele on loodud ühine 

inforuum (äpp, koduleht vms). Aktiivsed noored on toetatud ja 

tunnustatud (aktiivsete noorte jõulupidu, Aasta noorsootöö auhind). 

Kindlustatud on noorte aktiivi kujunemine ja kaasatus valla 

noorsootöös. Noorsootöötajad on kogu vallas võrdselt tasustatud.

2020 - 2024 0 0 0

2.1. Väike- ja pereettevõtluse ning 

elustiili-ettevõtluse toetamine

Ettevõtjate kaasamine ja koostööle innustamine. Toetatakse väike-

ettevõtete võrgustiku arenemist, mis aitab kaasa turunduse ja toodete 

realiseerimise võimaluste laienemiseks. Vald omab ülevaadet vallas 

tegutsevate väike-, pere- ja elustiiliettevõtete kohta ning korraldab 

kokkusaamisi koostööks, infovahetuseks ja ettevõtjate soovide/vajaduste 

osas info saamiseks.

Ettevõtlus on toimiv, ollakse motiveeritud ühisturunduseks.

2020 - 2024 0 0 0

2.2. Mäeltküla tööstuspargi 

arendamine

Kaasaaitamine atraktiivse ettevõtluskeskkonna loomiseks koostöös 

partneritega - taristu väljaehitamine, piirkonna tutvustamine ja ühine 

turundamine (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, ettevõtjad, Viljandi 

Linnavalitsus, Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus jt.).

Tööstuspiirkonnas on loodud uusi töökohti, piirkonna maine ja 

tuntus on kasvamas.

2020 - 2024 1 900 640 1 260

2.3. Kompetentsikeskuste loomine Koostöö arenguideede elluviimisel kompetentsikeskuste rajamiseks. Piirkonna väärtustamine läbi kompetentsikeskuste ja vastava ala 

tippspetsialistide olemasolu. 2020 - 2024 0 0 0

2.3.1 Pärandtehnoloogia 

kompetentsikeskuste loomise 

toetamine 

1) Heimtalis asub Anu Raua loodud Heimtali Muuseum – rahvusliku 

käsitöö töötuba, elustiili näidis. Selle keskuse edasiarendamise 

toetamine loomeinimeste loomepaiga loomiseks, tudengite õppebaasiks 

ning rahvusliku käsitöö õppekeskuseks. Heimtali vana valla keskuseks 

on Eesti Rahva Muuseumile kuuluv Heimtali Muuseum (koolimaja), 

vallamaja, magasiait ja  Heimtali Muuseumi Sõprade Seltsile kuuluv 

vaestemaja. 

Pärandkultuur on paikkonnas rohkem väärtustatud, kasvab huvi 

pärandoskuste vastu, kandepind laieneb. Rahvusliku käsitöö, 

tekstiilikunsti töövõtete säilimine ja edasiandmine. 

2020 - 2024 0 0 0

2) Mittetulundusühing Loodi mõisa arenduse eesmärgiks on Loodi 

mõisast arendada traditsioonilise ehituse ja puutöönduse õppe- ja 

külastuskeskus, keskuse valmimisel on Loodi mõisas parimad 

võimalused Eestis traditsioonilise ehituse ja puitkäsitööga tutvumiseks ja 

tegelemiseks.

Eesti traditsiooniliste pärandpuutööoskuste säilitamine. Piirkond on 

loomeinimestele atraktiivne, õppimis- ning arenguvõimalusi pakkuv. 

Võimalus arendada erinevaid teenuseid ja turismimajandust.
2020 - 2024 0 0 0

2.4. Võrtsjärve kui kalastus- ja 

puhkepiirkonna arendamisele 

kaasaaitamine

1)Turismiettevõtjatega, eraomanikega ning 

MITTTETULUNDUSÜHINGUGA VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND 

koostöös valla territooriumile jäävate Võrtsjärveäärsete rannaalade ja 

sadamate arendamine puhkamiseks, külaliste võõrustamiseks ning 

kutseliste kalurite töötingimuste parandamiseks.

Arendatud on atraktiivsed puhke kohad elanikele ja turistidele, 

kasvanud on turismiettevõtjate arv, kaluritel võimalus tegelda 

kalapüügiga nõuetele vastava sadama olemasolul, kaasaegsed 

töötingimused.
2020 - 2024 0 0 0

2) Vanasauna kalasadama arendamine traditsioonilise tegevusala 

jätkusuutlikkuse hoidmiseks. Paatide juurdepääsu tagamine, korralikud 

lossimiskohad paatkondadele ja tõstuki paigaldamine. Vanas 

kalasadamas ei piisa lossimiskohti kalapaatidele, noorkalurite 

järelkasvule aitavad kaasa kaasaegsed töötingimused.

Eesmärk on arendada Valmas kutselist kalapüüki läbi Vanasauna 

kalasadama  kaasajastamise. Kaasaegsed töötingimused loovad 

võimaluse traditsioonilise tegevusala jätkumiseks, koostöö 

kutseliste kaluritega. 2020 - 2024 0 0 0
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3) Valma rannaala detailplaneeringu koostamine avaliku puhkeala 

rajamiseks ja kaldaala korrastamiseks ning projekteerimistööde 

korraldamine. Energiasäästlikult valgustatud, infotahvlite ja 

puhkekohtadega raamistatud õppepromenaadi, ujumiskoha ja paatide 

randumiskoha projekteerimine ning rajamine puhkajatele ja kohalikele 

elanikele. Interaktiivsete õppeotstarbeliste  teabemängude loomine ning 

paigaldamine Valma infotuppa.

Valminud on Valma rannaala detailplaneering.

2020 - 2024 0 0 0

4) Oiu sadama arendustegevustele kaasaaitamine. Oiu sadam on arenev ja kõrge potentsiaaliga väikesadam ja 

puhkeala. 2020 - 2024 0 0 0

5) Ulge puhkeala ja Tarvastu poldri ranna ja sadama arendustegevustele 

kaasaaitamine.

Ulge puhkeala ja Tarvastu poldri rannaala on arendaja 

eestvedamisel ja omavalitsuse toel korrastatud. Koostatud on uus 

detailplaneering ja selleks ehitatud hoones tegutseb kohalik 

järvepääste punkt.

2020 - 2024 0 0 0

2.5. Turismiettevõtluse arengule 

kaasaaitamine

Arvestades Viljandi valla paiknemist Loodi looduspargis ja sellest 

tulenevaid loodusturismi võimalusi, Viljandi järve ja linna atraktiivsust 

rahulikuks puhkuseks jm on omavalitsus partneriks turismiettevõtjatele ja 

toetav uute ideede elluviimisel ning turismiettevõtjate võrgustike 

loomisel. Vald aitab kaasa koostöös  Mulgimaa Arenduskojaga, 

Mittetulundusühinguga VÕRTSJÄRVE ÜHENDUS ja 

MITTETULUNDUSÜHINGUGA VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND,  

turismiettevõtjate koostööle ja turundustegevusele nii Eestis kui 

välisriikides läbi turismistrateegiate elluviimise.

On tekkinud uusi turismiettevõtteid ja ettevõtjate võrgustikke 

ühisturunduse ja koostöö korraldamiseks, paikkond on muutunud 

turismimaastikul atraktiivsemaks.

2020 - 2024 0 0 0

2.6. Ettevõtete konkurentsivõimele 

kaasaaitamine

Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse poolt ettevõtjate abistamine 

(nõustamine) seadusest tulenevate nõuete täitmisel, infrastruktuuri 

rajamisel, lubade ja kooskõlastuste väljastamisel, nende igakülgne 

abistamine ja toetamine siseriiklike projektide ja EL projektide 

teavitamise osas.

Kasvanud on ettevõtjate konkurentsivõime, koostöö ja 

ekspordivõimekus.

2020 - 2024 0 0 0

3.1. Viljandi vallas olevate loodus- ja 

kultuuriväärtuste eksponeerimine 

ning esiletõstmine

1) Heimtali mõisapargi hooldustööd vastavalt koostatud hoolduskavale ja 

dendroloogilisele hinnangule.

Heimtali park on asjatundlikult hooldatud ja valminud on 

alusdokumendid pargi taastamiseks ja uuendamiseks.
2020 - 2024 10 10 0

2) Koostöös Mittetulundusühinguga Vardja Külaselts kindral Johan 

Laidoneri mälestusmärgi ja allee hooldamine ning korrashoiu tagamine.

Mälestusmärk ja allee on regulaarselt hooldatud.
2020 - 2024 10 10 0

3) Tarvastu jõe Linnaveski paisu rekonstrueerimine. Tarvastu jõe Linnaveski paisule on ehitatud liigveelase, mis 

võimaldab vee voolamise Tarvastu jõe mõlemas harus, hoides ära 

kalakärestiku purunemise suurvee aegadel. 2020 - 2024 874 264 610

4) Tarvastu metsapargi rekonstrueerimisprojekti elluviimine. Projekti raames on konserveeritud ordulinnuse müürid, paigaldatud 

on liikumiseks vajalikud trepid, et võimaldada ligipääs kogu 

metsapargi alale, samuti endiste Tarvastu mõisnike, 

Mensenkampffide pere kabelile. Metsapargis on tehtud 

hoolduskavas ettenähtud tegevused pargi taastamiseks ja 

jätkusuutlikkuse tagamiseks.

2020 - 2024 215 140 75

5) Kolga-Jaani kirikupargi korrastamisele kaasaaitamine. Kolga-Jaani kirikupark on hooldatud ja selle kestmine tagatud.
2020 - 2024 0 0 0
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6) Ennukse metsavendade punkri taastamine. Taastatud on 2016. aastal põlengus hävinenud 2010. aastal 

taastatud metsavendade punker. Ennukse metsavendade punker 

oli enne 2016. aasta põlengut üks enimkülastatud turismiobjekte 

Viljandi maakonnas. Punkrini viiv matkarada ja taastatud punker  

annavad võimaluse korraldada giidiga matku nii ajaloo- kui 

loodushuvilistele, kooliõpilastest eakateni.

2021 190 151 39

7) Kärstna mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti 

koostamine, kiviaia taastamine.

Valminud on liigirohke Kärstna mõisapargi korrastamise 

projektdokumentatsioon. 2020 - 2024 30 30 0

8) Vaatlustorni püstitamine Kärstna Kabelimäele. Ühte Sakala kõrgustiku kõrgeimasse punkti ehitatud  vaatlustorn 

võimaldab külastajatel heita pilk Mulgimaa kaunile maastikule. 

Valminud vaatlustorn aitab kaasa nii Viljandi valla kui Mulgimaa 

maine parandamisele.
2020 - 2024 20 20 0

9) Pärsti mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti 

koostamine.

Valminud on Pärsti mõisapargi korrastamise 

projektdokumentatsioon.
2020 - 2024 10 1 9

10) Viiratsi tiikide puhastamine ja ümbruse korrastamine. Tiigid on puhastatud ja ümbrus heakorrastatud - elanike 

elukeskkonna kvaliteet on paranenud. 2023 - 2024 50 50 0

11) Tusti mõisapargi rekonstrueerimisele kaasaaitamine. Teostatud 

projekti elluviimine.

Tusti mõisapark on vastavalt projektile taastatud ja regulaarselt 

hooldatud. 2020 - 2024 0 0 0

3.2. Piirkonna mainesündmuste 

korraldamine 

Aidatakse kaasa traditsiooniliste mainesündmuste korraldamisele ja 

korraldatakse neid koostöös partneritega - vabariigi sünnipäev, õpetajate 

päev, külade päev, valla sünnipäev, Heimtali mõisa konverents, Mulgi 

laulu- ja tantsupidu, Heino Parsi nimeline animafestival, kalurite päev, 

Tarvastu käsitöölaat,  kodukandipäevad, traditsioonidega 

spordivõistlused jne; propageeritakse terviseliikumist ja tervislikke 

eluviise.

Elujõulised spordi- ja kultuuritraditsioonid on jätkusuutlikud ja 

tunnustatud maakonnas ning kaugemal. Paikkond on tuntud kui 

traditsioone ja väärtusi hindav ning uuendustele avatud. Igal aastal 

tähistatakse väärikalt üle vallaliselt vabariigi aastapäeva, 

taasiseseisvumispäeva, õpetajate päeva ja valla sünnipäeva ning 

tunnustatakse noori peresid lapse sünni puhul.

2020 - 2024 0 0 0

3.3. Vallavalitsuse kui ametiasutuse 

arenemine

Teenistujaid koolitatakse tagamaks head teeninduskultuuri, erialast 

kompetentsust, arendusvõimet oma töövaldkonnas, koostööd.

Elanike heaks töötavad kompetentsed ametnikud, omavalitsustele 

pandud kohustused on täidetud parimal võimalikul moel ning on 

olemas tahe ja kompetents paikkonna arendamiseks ja elujõulisuse 

hoidmiseks.
2020 - 2024 0 0 0

1) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse ja Viljandi Vallavalitsuse 

ametiasutuse hallatavate asutuste digitaristut uuendatakse ja 

kaasajastatakse, et püsiks ja paraneks võimekus elanikele parema 

teenuse osutamiseks. Viljandi valla veebilehte arendatakse pidevalt, et 

see toimiks kaasaegse, vajalikke võimalusi pakkuva e-

teeninduskeskkonnana.

Elanikele parima avaliku teenuse pakkumiseks on vallavalitsuse 

ametiasutuses ja hallatavates asutustes olemas kaasaegsed 

infotehnoloogilised võimalused.
2020 - 2024 0 0 0

3.4. Külastuskeskkonna 

parendamine, miljööväärtuslike 

alade tutvustamine

Külastuskeskkonna areng loob võimaluse turismimajanduse 

arendamiseks. Koostöövõrgustike ja klastrite moodustamisele 

kaasaaitamine. Loodi Õppe- ja Külastuskeskuse väljaarendamise 

toetamine.

Atraktiivsem ettevõtluskeskkond, rohkem külastajaid ja neile 

pakutavaid teenuseid, suurema lisandväärtusega töökohtade 

lisandumine, noortele eneseteostuse võimaluste laienemine. 2020 - 2024 0 0 0

3.5. Viljandimaa kultuuriloo ja 

rahvakultuuriõpetuse ja Mulgi 

kultuuri eripära edasikandmises 

osalemine

Kultuuriloo õppekavade koostamisele kaasaaitamine ja nii 

üldhariduskoolides kui täiskasvanuõppes rahvakultuuri väärtustamine. 

Osa valla territooriumist kuulub Mulgi kultuuri piirkonda - panustatakse 

koostöösse eripära kuvamisel, hoidmisel, edasikandmisel ja 

väärtustamisel.

Viljandimaa ajaloo ja kohaliku kultuuripärandi tundmine on 

tugevdanud inimeste identiteeti, väärtushinnanguid ja sidet 

kodukohaga. Suurem hulk noori naaseb Viljandi valda peale 

õpingute lõpetamist tööle ja elama. Valla haridusasutuste 

õppekavas on kohaliku kultuurilooga seotud valikained.

2020 - 2024 0 0 0
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4.1. Kaugküttepiirkondade 

optimaalne toimimine, valla hoonete 

küttesüsteemide rekonstrueerimine 

1) Aidata kaasa Viljandi vallas tegutsevate ettevõtete küttesüsteemide 

rekonstrueerimisele üleminekul keskkonnasäästlikele/kohalikele 

kütustele. Informeerimine toetusvõimalustest, tegevuste kavandamine 

valla soojamajanduse arengukavas.

Viljandi vallas tegutsevad ettevõtted on toetusvõimalusi kasutades 

rekonstrueerinud oma küttesüsteemid, kasutades edaspidi kütmisel 

keskkonnasäästlikumaid lahendusi.
2020 - 2024 0 0 0

2) Mustla aleviku kaugküttetrasside rekonstrueerimine Mustla aleviku kaugküttetrassid on rekonstrueeritud, mis tagab 

edaspidi suurema varustuskindluse ja väiksemad soojakaod. 2020 - 2024 0 0 0

3) Päri küla katlamaja ehitus ja kaugküttetrasside rekonstrueerimise 

kaasrahastamine.

Päri külas on kaasaegsetele nõuetele vastav katlamaja, 

kaugküttetrassid on rekonstrueeritud, mis tagab edaspidi suurema 

varustuskindluse ja väiksemad soojakaod. 2020 - 2024 20 20 0

4) Paistu Kooli küttesüsteemi projekteerimine ja rekonstrueerimine Kaasajastatud küttesüsteem tagab energiatõhusa soojavarustuse.

2020 - 2024 0 0 0

4.2. Ühisveevärk ja kanalisatsioon 1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine on planeeritud vastavalt 

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määrusega nr 24 "Viljandi valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029". 

Viljandi Vallavalitsus toetab igal aastal planeeritud tegevuste ellu viimist 

koostöös Ramsi VK OÜ-ga ja Viljandi Veevärk AS-ga ning Põltsamaa 

Vesi OÜ-ga.

Viljandi valla territooriumil on elanikele ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniga hõlmatud piirkondades tagatud kvaliteetne vesi ja 

keskkonnasäästlik kanaliseerimine.

2020 - 2024 3 450 3 300 150

2) Hajaasusutuse programmis osalemine ning ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemiga hõlmamata hajaasustusega aladel asuvate 

elanike elutingimuste parandamine.

Eesmärk on tagada ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

hõlmamata aladel hajaasustusega maapiirkondades elavatele 

peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu 

püsimisele neis piirkondades.
2020 - 2024 800 400 400

4.3. Liikluskorralduse meetmed Koostöös maakonna liiklusohutuse spetsialistiga lahendatakse valla 

avalikel teedel ja riigi maanteedel kitsaskohti turvalisuse tagamiseks 

liikluses, sh kergliiklusteede planeerimist ja ehitamist. Vt Viljandi 

Maakonna kergliiklusteede planeering, Viljandi valla teehoiukava 

aastateks 2019-2022.

Liikluskorraldus on läbimõeldud ja ohtusid vältiv.

2020 - 2024 0 0 0

4.3.1. Teede remont ja hooldus Avalike teede ehitus, remont ja katte ehitustööd vastavalt teehoiukavale. Lähtuvalt teehoiukavas planeeritud tegevustele, paraneb Viljandi 

valla teede kvaliteet regulaarselt. 2020 - 2024 2 738 2 275 463

4.3.2. Tänavavalgustuse 

uuendamine ja rajamine turvalisuse 

tõstmiseks

Tänavavalgustuse rajamine ja renoveerimine vastavalt teehoiukavale. Lähtuvalt teehoiukavas planeeritud tegevustele, suureneb turvaline 

liiklemine valla teedel. 2020 - 2024 371 350 21

4.4 Tuletõrje veevõtukohad ja 

tuleohutusnõuete tagamine

Planeeringuga nähakse ette tuletõrje veevõtukohtade rajamine.

Tehnilised lahendused ja asukohad selgitatakse välja koostöös 

maaomanike ja Päästeametiga.

Aitab kaasa elanike turvalisuse tagamisele ja ettevõtluse arengule.

2020 - 2024 125 125 0

4.5. Valla kinnisvara arendamine ja 

avalikku huvi omavate objektide 

arendusele kaasaaitamine

1) Pärsti mõisakompleksi rekonstrueerimine (raamatukogu, lasteaed, 

seltsitegevus). 

Ajaloolises mõisas on loodud tingimused lasteaia-raamatukogu-

külakeskusena toimimiseks, maja on heas korras ja küttesüsteem 

ökonoomne.
2020 - 2024 187 187 0

2) Viiratsi Rahvamaja rekonstrueerimine. Viiratsi alevikus ja kogu piirkonnas on loodud paremad tingimused 

seltsitegevuseks. 2023 - 2024 30 30 0

3) Tänassilma Rahvamaja rekonstrueerimine. Küttesüsteemi 

rekonstrueerimine

Tänassilma rahvamaja on heas korras.

2020 - 2024 0 0 0

4) Päri Lasteaia soojustamine energiatõhususe parandamiseks ja 

ülalpidamiskulude vähendamiseks.

Valla vara on energiatõhus, ülalpidamiskulud on vähenenud.

2020 - 2024 0 0 0

4. ELUKESKKONNA, TEHNILISE JA SOTSIAALSE TARISTU ARENDAMINE
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5) Tarvastu koolihoone projekteerimine ja ehitamine. Valminud on soojapidav ja energiasäästlik kaasaegne koolihoone.
2020 - 2024 1 600 1 600 0

6) Kolga-Jaani Kooli hoone ja võimla (ehitisregistri kood 112032061) 

katuse soojustamine ja ventilatsioon koos projekteerimisega.

Kolga-Jaani piirkond on saanud kaasaegsetele nõudmistele 

vastava koolihoone ja võimla. 2020 - 2024 401 142 259

7) Kolga-Jaani Kooli muuseumimaja rekonstrueerimine koos 

projekteerimisega.

Piirkonna hariduse ajalugu on hästi eksponeeritud.

2020 - 2024 0 0 0

8) Tarvastu Lasteaia Mustla maja õueala kuivendamine. Lasteaia õuealale ei kogune sajusemal ajal enam vett ja see on 

kasutatav kogu hooaja vältel. Lapsevanemate ja töötajate autode 

parkimiseks on loodud paremad tingimused. 2020 - 2024 100 100 0

9) Tarvastu Avatud Noortekeskuse laienduse projekteerimine. Loodud on eeldused noortekeskuse laienduse ehitamiseks.
2020 - 2024 30 30 0

10) Kolga-Jaani lasteaia projekteerimine koos rekonstrueerimisega. Lasteaed on soojapidav ja energiasäästlikum. 2021 - 2022 1 334 973 361

11) Kärstna Sotsiaalmaja ja garaaž-katlamaja katuse vahetus. Kärstna sotsiaalmaja 50 aastane katus on saanud uue kvaliteetse 

asenduse.  2020 200 200 0

12) Pärsti Pansionaadi rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud hoone on senisest energiasäästlikum. 2019 - 2020 1 656 1 280 376

13) Pärsti Pansionaadi õueala rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud hoone õueala on korrastatud ja vastab 

pansionaadi vajadustele. 2020 233 233 0

14) Kärstna Hooldekodu soojustus ja ventilatsioon - projekteerimine. Hooldekodu välisilme on värskem, sisekliima parem. Saavutatud on 

oluline energiasääst. 2020 - 2024 0 0 0

15) Tarvastu Käsitöökoja sisehoovi rekonstrueerimine. Tarvastu piirkonda on lisandunud üks kauni planeeringuga vabaõhu 

ürituste korraldamise koht, mis moodustab koos käsitöökoja 

ruumidega ühtse terviku. Rekonstrueeritud on Tarvastu 

teeninduskeskuse ja käsitöökoja vaheline parkla.

2020 - 2024 0 0 0

16) Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine. Viljandi vallal on kaasaegne, valla territooriumil asuv vallamaja. 

Kodanikele on tagatud parim võimalik teenindus ja ametnikele 

parim võimalik omavaheline koostöö.
2020 - 2024 2 320 2 320 0

17) Mittetulundusühingu Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline 

Rahvamaja kihelkonnatoa loomise toetamine (eraomand).

Kolga-Jaani kihelkonna ajalugu on hästi eksponeeritud.

2020 - 2024 0 0 0

18) Holstre Magasiaida lava rekonstrueerimine ja magasiaida esise 

haljasala planeerimine.

Renoveeritud/soojustatud magasiait on   parema soojapidavusega 

ja selle kasutamine on võimalik ja mugavam ka talveperioodil. 2020 - 2024 0 0 0

19) Saarepeedi Kooli tehnoloogia- ja tööõpetuse klassi ehitamine. Saarepeedi Koolis on valminud kaasaegsetele nõuetele vastavad 

tehnoloogia- ja tööõpetuse klassid, mis võimaldavad paremini täita 

põhikooli õppekava. 2020 - 2024 0 0 0

20) Paistu Kooli õueala ja palliväljakute korrastamine/rekonstrueerimine. Kvaliteetsete võimaluste loomine õhtusel ja koolivälisel ajal 

väljakute kasutamiseks. 2020 - 2024 0 0 0

21) Paistu Kooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine. Hoone sisekliima on paranenud.
2020 - 2024 70 70 0

22) Holstre koolihoone laiendamine lasteaiaruumide jaoks. Lasteaia laiendamine koos eraldi sissepääsuga.
2020 73 73 0

23)  Holstre kooli  kõrvalhoone rekonstrueerimine tehnoloogia- ja käsitöö 

majaks.

Rekonstrueeritud hoones saavad tegutseda tehnikaring, 

käsitöötuba (kangasteljed, savitöö, jt). Loodud on spordivarustuse,  

käsitööks vajalike materjalide ladustamise ja hoiustamise 

võimalused, poiste tööõpetuse ruumid, väliõppeklass, WC.
2021 - 2024 0 0 0
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24) Heimtali Põhikoolile nn kunsti-käsitöö ja kodunduse ning 

muusikamaja välja arendamine.

Heimtali Põhikoolil on välja arendatud head võimalused huviringide 

tegevuseks. 2020 - 2024 0 0 0

25) Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu ruumilahenduse projekteerimine ja 

rekonstrueerimine.

Kolga-Jaani päeva- ja huvikeskuse ruumilahendus on optimaalselt 

välja arendatud kohalikke vajadusi arvestades. 2020 - 2024 0 0 0

26) Mustla Rahvamaja projekteerimine ja rekonstrueerimine, sh 

ventilatsioonisüsteemi välja ehitamine.

Mustla Rahvamaja on projekteeritud ja rekonstrueeritud 

ruumilahendusega, mis lähtub kasutajate tegelikest vajadustest ja 

praktilisest kasutusest. 2023 - 2024 30 30 0

27) Mulgi Majaka arendus ja lipuplatsi ehitus Mulgi Majakas on Eestis tuntud ja atraktiivne vaatamisväärsus.
2023 - 2024 175 75 100

28) Viiratsis Niidu tänava äärse (89201:004:0224) detailplaneeringuga 

määratud haljasala rajamine.

Haljasala loomine välja ehitatud elamualale.
2021 - 2024 0 0 0

29) Viiratsi lasteaia rekonstrueerimine ja juurdeehitus Loodud on lasteaiakohtade vajadustest lähtuva suurusega lastehoiu 

ja alusharidust võimaldav õppeasutus. 2021 - 2024 0 0 0

30) Kolga-Jaani bussiootepaviljoni projekteerimine ja ehitus Loodud on kaasaegne ja arhitektuurselt omanäoline, keskkonda 

arvestav ning vajadusi rahuldav bussiootepaviljon. 2021 - 2024 100 100 0

31) Suuremate asulate bussiootepaviljonide projekteerimine ja ehitus 

(Ramsi, Viiratsi jt)

Loodud on kaasaegne ja arhitektuurselt omanäoline, keskkonda 

arvestav ning vajadusi rahuldav bussiootepaviljon. 2022 - 2024 50 50 0

32) Viiratsi Lasteaed "Rüblik" lasteaiakohtade lahendamine 

moodullasteaia rentimise vmt teel.

Loodud on lasteaiakohtade vajadustest lähtuva suurusega ajutine 

lastehoiu ja alusharidust võimaldav lahendus. 2020 - 2023 0 0 0

33) Heimtali kooli tehnoloogiaklassi ventilatsioonisüsteemide 

projekteerimine ja ehitamine

Sisekliima on paranenud ja vastab tervisenõuetele.

2022 - 2024 0 0 0

34) Saarepeedi rahvamaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja 

ehitamine

Sisekliima on paranenud ja vastab tervisenõuetele.

2021 - 2024 50 50 0

4.6. Sotsiaalteenuste arendamine 1) Päevakeskustes või hooldekodudes osutatavate teenuste arendamine 

ja uute loomine (nt päevahoid, koduõendus, intervallhooldus, 

dementsetele mõeldud teenuste kujundamine, nõustamisteenused jne); 

hoonete ja hoone ümbruse kaasajastamine.

Päevakeskustes ja hooldekodudes pakutavad teenused vastavad 

ootustele, hooned on kaasajastatud ja toimivad, valla elanikele on 

tagatud erinevad sotsiaalteenused, mis võimaldavad töö ja pereelu 

ühildamist ning mille tulemusel paraneb valla elanike vaimne tervis 

ja majanduslik toimetulek; väheneb lähedaste hoolduskoormus.

2021 - 2024 20 20 0

2) Sotsiaalteenuste (varjupaigateenus, turvakoduteenus, 

sotsiaaltransporditeenus jm kohustuslike teenuste) arendamine (sh 

vallale kuuluvatele hoonetele uue kasutusotstarbe andmisega).

Tagatud on sotsiaalteenuste areng ning teenused on elanikkonnale 

kättesaadavamad.

Valla vara on paremini majandatud, ruumid on leidnud uue 

kasutuse.

2021 - 2024 60 60

3) Koostöös kolmanda ja erasektoriga ning kohaliku omavalitsuse 

üksustega (sh riigisektoriga) sotsiaalteenuste arendamine.

Sotsiaalteenuste kvaliteet on paranenud ning elanike turvatunne 

kasvanud. Teenuse kättesaadavus elanikele on paranenud ja 

inimeste iseseisev toimetulekuvõime on suurenenud. Kulud teenuse 

osutamisele on jagatud mitme finantsallika vahel.
2021 - 2024 0 0 0

4) Nõustamisteenuste kättesaadavuse arendamine (perelepitusteenus, 

psühholoogiline nõustamine, pereteraapia jne).

Nõustamisteenus on valla kõigile kodanikele vastavalt vajadusele 

kättesaadav. 
2021 - 2024 80 80 0

5) Eluasemeteenuse arendamine sotsiaalsete erivajadustega inimeste 

sihtgruppi silmas pidades (vanglast vabanenud, sõltlased jne).

Loodud on võimalused sotsiaalsete elamispindade jagamiseks 

erivajadustega inimestele. 2021 - 2024 15 15 0
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6) Juhtumipõhise koostöö/projektitöö arendamine sotsiaal- või 

tervishoiuteenust pakkuvate asutustega vm kohaliku omavalitsuse ning 

riigiasutustega elanikkonna ohutuse tagamiseks läbi ennetustegevuse 

(Eesti Töötukassa, Sihtasutus Viljandi Haigla, Politsei- ja Piirivalveamet 

jne).

Tänu ennetustegevusele on valla elanikud informeeritud ja nende 

ohutus paremini tagatud. Sotsiaalteenused on kättesaadavad ja 

kulud teenuse osutamisele jagatud mitmete finantsallikate vahel.
2021 - 2024 0 0 0

7) Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine Struktuurifondide toetusel on paljud puuetega inimeste kodud 

saanud kohanduse, mis aitab neil igapäevaselt paremini ja 

iseseisvamalt hakkama saada.
2021 - 2024 80 80 0

8) Vähekindlustatud leibkondade kodude tuleohutumaks muutmine läbi 

küttekollete ja elektrisüsteemide remondi ja parendamise.

Aktiivse ennetustöö tulemusena on ära hoitud võimalikud 

tuleohtlikud olukorrad paljudes kodudes. 2021 - 2024 60 60 0

4.7. Looduskeskkonna jääkreostuse 

likvideerimisele kaasaaitamine ja 

jäätmekäitluse parendamine

Reostuse vältimiseks aidatakse kaasa eraomandis olevate 

reostusobjektide likvideerimisele, sh. nõustades omanikke. 

Eraomandis keskkonnaohtlikud ehitised on likvideeritud ja 

keskkonnareostus peatatud.
2020 - 2024 30 3 27

4.8. Jäätmeaedade rajamine valla 

jäätmete kogumiskohtadesse

1) Mustla jäätmejaama rajamine. Piirkonna jäätmekäitlus on paremini korraldatud.
2020 - 2024 580 380 200

2) Viiratsi jäätmete kogumispunkti täiendamine. Piirkonna jäätmekäitlus on paremini korraldatud.
2019 - 2020 55 55 0

4) Ramsi kogumispunkti täiendamine. Piirkonna jäätmekäitlus on paremini korraldatud. 2021 - 2022 0 0 0

4.9. Avalike puhkealade arendamine 1) Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus arendamisele kaasaaitamine 

(suusanõlv, stardimaja ehitus, tuubirajad jm. arendus spordikeskuse 

toimimiseks avalikes huvides - koostöö sihtasutusega).

Kogu maakonna elanike terviseedendamise ja sportimise 

võimalused on mitmekesistunud.
2020 - 2024 155 155 0

2) Terviseradade (Viiratsi, Tarvastu, Vana-Võidu - Varesemäed - Viljandi 

järvering - Holstre-Polli) arendamine.

Kogu maakonna elanike tervisedendamise ja sportimise võimalused 

on mitmekesistunud. 2020 - 2024 0 0 0

3) Ahimäe karjääri kujundamine avalikuks puhkealaks. Puhke võimalused on mitmekesistunud.
2020 - 2024 0 0 0

4) Avalike ujumiskohtade korrastamine. Avalikud puhke- ja ujumiskohad on korras.
2020 - 2024 20 20 0

5) Heimtali karjääri puhkeala väljaarendamine. Puhkeala on arendatud ja heakorrastatud. 2020 - 2024 0 0 0

6) Kivilõppe puhkeala väljaarendamisele kaasaaitamine. Mittetulundusühingu KIVILÕPPE PUHKEKESKUS eestvedamisel 

on taastatud  ajalooline Kivilõppe rand ja puhkeala. 2020 - 2024 0 0 0

4.9.1. Avalike mänguväljakute ja 

virgestusparkide rajamine ning 

kaasajastamine

1) Viiratsi perepargi täiendamine Viiratsi alevikus. Viiratsi alevikus on kaasaegne ja turvaline vabas õhus liikumise 

koht kogu perele. Perede ja noorte elutingimusi on parandatud, 

paranenud on valla elanike tervisekäitumine.
2020 - 2024 20 20 0

2) Kolga-Jaani alevikku mänguväljaku rajamine Kolga-Jaanis on loodud vabas õhus liikumise ja vaba aja veetmise 

võimalused lastele. 2020 45 15 30

3) Ramsi virgestusala rajamine sihtgrupile vanuses 10+,  koostöös 

mittetulundussektoriga.

Valla elanike tervisekäitumine on paranenud, suurenenud on 

võimalused tervislikuks liikumiseks vabas õhus, elanike tervis on 

paranenud, töövõime tõusnud.
2020 - 2024 15 15 0

4) Paistu mänguväljaku rajamine. Paistus on loodud mängimise ja vaba aja veetmise võimalused igas  

vanuses lastele. 2020 - 2024 0 0 0

4.9.2. Spordirajatiste väljaehitamine 1) Heimtali Põhikooli staadioni projekteerimine ja ehitus mahus, mis 

võimaldab ellu viia põhikooli õppekava.

Kooli õppekava täitmine on korraldatud, lahendatud Heimtali 

hariduskompleksi probleemne koht - staadioni puudumine. 2019 - 2024 701 601 100

2) Viiratsi alevikku spordikompleksi rajamine, olemasoleva staadioni 

korrastamine, discgolfi raja ehitamine.

Paikkonna elanikele on loodud võimalus spordisaali kasutamiseks 

ja Viiratsi kooli õpilastele õppekava täitmiseks. Viiratsi aleviku kui 

elukoha atraktiivsus on suurenenud, inimestele on loodud 

tingimused aktiivseks puhkuseks ja sportimiseks.

2020 - 2024 0 0 0
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3) Suusaradade rajamiseks ja hoolduseks vajaliku tehnika soetamine 

kolmanda sektori poolt. 

Suusarajad on korralikult hooldatud ja tervisespordiga tegeleb 

rohkem elanikke. 2020 - 2024 5 5 0

4) Soe jalgpallistaadioni rekonstrueerimine multifunktsionaalseks väli 

pallimängude staadioniks. Mini-spordiväljakute ehk jalgpallipuuride 

paigaldamine Soe jalgpallistaadionile ja Tarvastu Gümnaasiumi 

staadionile.

Projekti raames tehtavate tööde tulemusena ei ole staadionil 

liigniiskeid või -kuivi alasid, mis võimaldab seal pakkuda vähemalt 

Eesti Jalgpalli Liidu poolt seatud  II liiga nõuetele vastavat väljakut. 

See aga tähendab oluliselt kvaliteetsemat teenust kõigile liigas 

osalevatele võistkondadele. Planeeritavad investeeringud 

võimaldaksid nii treeninggruppidel kui tervisesportlastel staadionit 

kasutada vähemalt seitse kuud aastas. Miniväljakud võimaldavad 

jalgpalliga tegeleda väiksemate piirkondade huvilistel.

2020 - 2024 0 0 0

5) Tarvastu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine koos 

projekteerimisega.

Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Tarvastu Gümnaasiumi õpilastele ja kõigile teistele 

piirkonna spordihuvilistele.
2020 - 2021 890 740 150

6) Paistu Kooli staadioni rekonstrueerimine koos projekteerimisega. Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Paistu Kooli õpilastele ja kõigile teistele piirkonna 

spordihuvilistele.
2020 - 2024 0 0 0

7) Kalmetu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine koos 

projekteerimisega.

Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Kalmetu Põhikooli õpilastele ja kõigile teistele 

piirkonna spordihuvilistele.
2020 - 2024 0 0 0

8) Saarepeedi Kooli staadioni rekonstrueerimine koos projekteerimisega. Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Saardepeedi Kooli õpilastele ja kõigile teistele 

piirkonna spordihuvilistele.
2023 - 2024 200 200 0

9) Kolga-Jaani Kooli staadioni rekonstrueerimine koos 

projekteerimisega.

Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Kolga-Jaani Kooli õpilastele ja kõigile teistele 

piirkonna spordihuvilistele.
2020 - 2024 0 0 0

10) Holstre Kooli staadioni rekonstrueerimine koos projekteerimisega. Staadionil on loodud tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks Holstre Kooli õpilastele ja kõigile teistele piirkonna 

spordihuvilistele. 2020 - 2024 0 0 0

11) Raassilla Moto- ja Vabaajakeskuse väljaehitamisele kaasaaitamine. Valla ja kogu maakonna mainekas autospordirajatis on saanud uue 

kvaliteedi, suurenenud on objekti atraktiivsus ja korraldatavatel 

võistlussarjadel osalejate arv. 2020 - 2024 2 817 423 2 394

12) Päri Spordihoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku rajamine. Päri elanikel on senisest paremad tingimused erinevate spordialade 

harrastamiseks. 2020 - 2023 0 0 0

4.10. Viljandi lennuväljaku 

arendamine

Päri lennuväljakut haldab Viljandi Lennuklubi. Viljandi Lennuklubi 

tegutseb aastaringselt, lennatakse ülikerg- ja mootorpurilennukitega. 

Lennuklubi tegeleb ka piloodikoolitusega. Lennuturismi ja lennuürituste 

arendamiseks on vajalik taristu arendus ja lennuvälja piiranguala viimine 

vastavusse lennundusseadusega.

Lennuvälja piiranguala on viidud vastavusse lennundusseadusega. 

On võimalik arendada lennuturismi ja lennuüritusi. Kaasajastatud 

lennuväljast saab populaarne maandumiskoht nii eesti kui välisriigi 

eralendurite seas.
2020 - 2023 0 0 0

4.11. Kommunikatsioonide 

arendamisele kaasaaitamine 

maapiirkondades

Kogukondade teavitamine eluliselt olulise taristu väljaehitamise 

toetamine (side, elekter, teed, internet, valgustus jms.).

Maapiirkondades on toimiv oluliste kommunikatsioonidega 

hõlmatud taristu. 2020 - 2024 50 50 0

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees
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