LISA 1
Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2018–2022
Teede remondi osas on prioriteetideks teede rekonstrueerimine kõikides piirkondades
vastavalt tegelikele vajadustele ja tolmutõrje tiheasustustes.
VALLA volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui see
tuleneb reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et investeerimine on
majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu valla arengu
seisukohalt.
Investeeringud ei ole nimekirjas tähtsuse järjekorras.
Piirkondade ülesed prioriteedid
 Viljandisse veekeskuse rajamine – kokkulepe et ühinemispreemia summas 500 000
EUR kasutatakse Viljandi valla osana Viljandi veekeskuse ehitamisel
Kolga-Jaani prioriteedid
http://www.kolga-jaani.ee/kolga-jaani-valla-arengukavad
Kolga-Jaani valla investeeringuobjektid









Kolga-Jaani aleviku soojatrassid;
Kolga-Jaani Põhikooli teise maja katuse soojustamine;
Kolga-Jaani lasteaed-hooldekodu;
Ulge puhkeala;
Kolga-Jaani Põhikooli staadion;
Kolga-Jaani Põhikooli muuseumimaja;
Kolga-Jaani aleviku ja Leie asula tänavavalgustus;
Leie külakeskuse väljaehitamine.

Teed, tänavad
 Leie asula teed (tolmuvabakate);
 Uus tänav (tolmuvabakate);
 Aasa tänav (tolmuvabakate);
 Põllu tänav (tolmuvabakate);
 Teose-Viilu tee (tolmuvabakate);
 Leie kergliiklustee (asula ja kooli ühendamine);
 Suigu-Pissi tee (kruusatee remont);
 Vanakooli-Reinu tee (kruusatee remont);
 Kopli-Sepasaare tee (kruusatee remont);
 Ulge-Laane tee (kruusatee remont);
 Oiu-Joona tee (kruusatee remont);
 Kõjasaare-Soosaare tee (kruusatee remont);
 Mardi-Pobuli tee (kruusatee remont);
 Kaasiku-Ülessaare tee (kruusatee remont);
 Tangu-Kaubi tee (kruusatee remont);
 Oiu – Jõesuu kergliiklustee;

Tarvastu valla prioriteedid
http://www.tarvastu.ee/tarvastu-valla-arengukava
 Tarvastu Lasteaia Soe maja juurdeehitus ja õueala uuendamine koos
projekteerimisega;
 Tarvastu Gümnaasiumi õppehoone ja staadioni rekonstrueerimine koos
projekteerimisega;
 Mustla jäätmejaama rajamine;
 Tarvastu Lasteaia Mustla maja õueala kuivendamine, kanalisatsiooni ja välisvõrkude
rekonstrueerimine, parkla laiendamine;
 Tarvastu Avatud Noortekeskuse laiendus koos projekteerimisega;
 Tarvastu jõe Linnaveski paisu rekonstrueerimine ja Tarvastu Metsapargi
rekonstrueerimisprojekti elluviimine (tehiskärestik);
 Tarvastu jõe puhkeala ja terviseradade arendamine;
 Soe jalgpallistaadioni rekonstrueerimine multifunktsionaalseks välispallimängude
staadioniks (jalgpall, võrkpall, korvpall, tennis). Mini-spordiväljakute ehk
jalgpallipuuride paigaldamine Soe jalgpallistaadionile ja Tarvastu Gümnaasiumi
staadionile;
Teed, tänavad
 Aia, Tiigi tn kap.remont (kattega tänavate remont ja katte taastamine 85 000 €);
 Harju, Kevade ja Vabriku tn, Soe tagaküla (kattega tänavate pindamine 80 000 €);
 Nuki tee kap.remont (80 000 €);
 Lembitu, Tähe ja Välja tn (kruuskattega tänavate pindamine 75 000 €);
 Kärstna Hooldekodu tee (kruusateede pindamine 15 000 €);
 Kruusateede hooldusremont (iga aasta 75 000 €);
 Mustla-Kärstna tee 24176 (koostöös riigiga tolmuvaba kate);
 Mustla-Mõnnaste tee 24163 (koostöös riigiga tolmuvaba kate);
 Viljandi-Väluste-Mustla tee 24155 (koostöös riigiga tolmuvaba kate Mõnnaste-Vasara
lõigule);
 Loodi-Helme tee 24162 (koostöös riigiga tolmuvaba kate Kärstna-Paistu lõigule);
 Karja, Liiva tn ÜVK, seejärel tolmuvaba kate;
Viljandi valla prioriteedid
http://www.viljandivald.ee/arengukavad









Mäeltküla tööstuspargi taristu;
Pärsti Pansionaadi rekonstrueerimine (soojustamine);
Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine (arhiiviruum, sotsiaaleluruumid);
Valma kaldaala ja kalasadama arendus;
Heimtali Põhikooli staadioni ehitus;
Viiratsi aleviku perepark;
Viiratsi rahvamaja rekonstrueerimine;
Holstre-Polli Vabaajakeskuse arendamine.

Teed ja tänavad
Teede investeeringud vastavalt teehoiukavale (http://www.viljandivald.ee/arengukavad), mis
koostatakse järgneva aasta oktoobriks.

