„Viljandi valla arengukava aastateks 2019 – 2025“ ja
„Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024“ muudatusettepanekud
Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6 lg 1 kohaselt vaatab vallavalitsus
arengukava üle igal aastal ning täpsustab vajadusel vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.
Arengukava tegevuskava muutmiseks sai esmaseid ettepanekuid teha käesoleva aasta 15. aprillist - 29. aprillini. Laekunud ettepanekute alusel koostati Viljandi
Vallavolikogu 26.09.2018 määrusega nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ arengukava tegevuskava muudatusettepanekud mis esitati 30. juuni
2020 toimunud vallavolikogu istungile I lugemisele. Vallavolikogu oma 30.06.2020 toimunud istungil otsustas lõpetada eelnõu I lugemine ja suunata eelnõu II
lugemisele. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 25. september.
Teade arengukava muudatuste ettepanekute kohta avaldati valla kodulehel, www.viljandivald.ee, samuti valla sotsiaalmeedia kanalites. Arengukava ja selle
muudatusteks laekunud muudatusettepanekute tutvustavad avalikud arutelud toimusid ajavahemikul 07-23. septembril järgnevalt: 07.sept Paistu Rahvamajas; 08.
sept. Kolga-Jaani Koolis; 15. sept Saarepeedi Rahvamajas; 16. september Viiratsi Rahvamajas; 21. sept. Tarvastu Käsitöökojas ja 23. sept. Ramsi Vaba Aja
Keskuses.
Alljärgnevalt loetletud arengukava muudatusettepanekutele esitati lisaks otse valla teedespetsialistile ettepanekud ka teehoiukava muutmiseks, mis allpool
loetletud ettepanekute hulgas ei kajastu, kuid mis on leitavad Viljandi valla teehoiukava eelnõu juures.
Kasutatavad lühendid:
AK – arengukava;
THK – teehoiukava;
MNT – Maanteeamet;
KOV – kohalik omavalitsus.
15-29.04.2020 saabunud ettepanekud arengukava ja teehoiukava täiendamiseks.
N
R
1

2

THK
Ettepaneku sisu
/AK
THK Tee nr. 7970105 remondiks kuluvat summat suurendada, sest selle summaga
pole võimalik tervel lõigul olevaid remonti vajavaid kohti korda saada.
Lisada Kärstna külas asuv kergliiklustee pindamine või siis uue katte ehitus ca
600m.
Lisada Kärstna küla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine.
THK Teeksin ettepaneku kergliiklustee rajamiseks Intsu külast (Sinialliku allikate
teeviidast alates) Viljandi linna suunas. See peaks olema minu hinnangul ca.2-3
km lõik. Selle saaks ju ühendada Orika ristis oleva kergliiklustee jupiga ja oleks
turvaline teekonda jätkata näiteks Viljandi Terviserajal.

Ettepaneku
tegija
Valmar
Haava
15.04.2020

Kadri
Henning
15.04.2020

Ametnike seisukoht
7970105 arvestada.
Kergliiklustee üle
vaadata, arvestada
järgmistesse
plaanidesse.
Tegemist riigiteega,
võimalik teostada
vaid koostöös MNTga.

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada

2022 hakatakse
tegema
(Maanteeamet)

Praegusel juhul sõidavad/kasutavad jalgratturid ja niisama jalutajad seda üsna
kehvades tingimustes, isegi võiks öelda et lausa ohtlikes tingimustes.
Liiklustihedus on antud lõigul üsna tihe, seda eeskätt kaubaveokite näol.
Mina isiklikult kasutan antud lõiku tööle ja koju liikumiseks ning üsna tihti on
sellel trassil liikumas palju tervisesportlasi. Palju kasutavad seda trassi Viljandi
Rattaklubi liikmed, Siniallikule sõitvad või jooksvad inimesed ja samuti
külaelanikud nii Intsu külas kui ka Sinialliku külas.
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Uus kergliiklustee sellel lõigul oleks väga tervitatav nähtus ja kindlasti kõigile
rõõmu pakkuv (eeskätt lastega peredele)!
MTÜ Viljandi Lennuklubi esindajana sooviksin ka meie poolt ühe ettepaneku Erki Lember
uueks eelarvestrateegiaks teha.
16.04.2020
Nimelt toimetab alates 1993 .a. Päril Viljandi lennuväljal lennuklubi, mis alustas
oma tegevust purilennundusega, kuid nüüdseks on põhitegevuseks kujunenud
motoriseeritud õhusõidukite käitamine ja lennunduse tutvustamine ühiskonnas
laiemalt. Selle aasta alguses saime ka Lennuametilt koolitussertifikaadi, mis
lubab meil läbi viia ülikerglennukite piloodikoolitusi. Loodame läbi klubilise
tegevuse pakkuda soodsaid võimalusi lendamiseks ning seeläbi pakkuda
huvitavat, arendavat ning väljakutsete rohket vabaaja veetmisvõimalust.

Ettepanek sisaldub
arengukava
tegevuskavas p 4.11
all.

Võimalusel toetada
omaosaluse tasumisel

Valmis toetama
omaosaluse piires.

Lisaks toimetavad Viljandi lennuvälja territooriumil mudellendurid, Noorelt
Autokoolis MTÜ, Kardiväli ja mitmed autokoolid, mis kasutavad põhiliselt
lennuvälja juurde kuuluvad lennukite parkimisala ehk perrooni. Kahjuks on
perroon aastatega amortiseerunud ning muutunud mitmetele mootorsõidukitele
kasutuskõlbmatuks sh mootorrattad, kardid ning lahtised kivid võivad kahjustada
lennukite propellereid. Samuti on igal aastal suurenenud Viljandis baseeruvate
lennukite arv, mistõttu on Viljandi oma ilusa looduse tõttu kindlasti üks tulevasi
hobilennunduse tõmbekeskusi.
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Sellest tulenevalt otsime koos oma koostööpartneritega võimalusi perrooni
rekonstrueerimiseks, esimesed hinnapakkumised olid suurusjärgus 70 000-100
000 EUR. Ja loodame siinkohal võimalusel ka Valla toele.
THK Ettepanek on rajada Viljandi Valda, Jämejala külla, Õuna teele tänavavalgustus. Danel
Rebane
16.04.2020

Tegemist erateega,
mis eeldab kõigi
osapoolte
nõusolekut.

Lisada
Teehoiukavasse
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THK Seoses Viljandi valla teehoiukava 2020-2023 uuendamisega soovin teha Kalvi
ettepaneku rajada kergliiklustee Viljandist Loodini.
Kingsepp
16.04.2020
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THK 1.
Kalmetu
kooli
põik
bussipeatuse
ooteplatvormi
ehitus Liina
Lugupeetud Viljandi vallavalitsus, soovin teha ettepaneku, et Kalmetu kooli Soovere
juures olev bussipeatus saaks endale aluspinna ja bussi ootajad vihmase ilma 27.04.2020
korral saaksid seda teha katuse all. Kuna Maanteeamet otsustas ülekäiguraja teha
ülekäigu kohaks Viljandi-Tartu maanteel, saime Teiega koostöös kooli õuealasse
õpilastele bussipeatused, et bussile minek/ tulek oleks turvalisem kõigile. Sõitjad
peavad ootama bussi heina sees, kuhu vihmase ilmaga tekib pori, mis omakorda
kandub edasi bussi. Kas oleks võimalik teha ühele poole teed ooteala
(tänavakivist, betoonist) koos katusealusega?
2. Vanavälja küla ettepanek musta teekatte paigalduseks, koos meiepoolse
osamaksu ettepanekuga.
Lugupeetud Viljandi vallavalitsus, Vanavälja küla elanikud soovivad teha
ettepaneku vallale, et meie külla paigaldataks tolmuvaba kate, Kalmetu kooli
juurest kuni Ilusmetsa talu ristmikuni (pikkus ca 1.4 km).

Riigitee, võimalik
teostada vaid
koostöös MNT-ga ja
arvestades
maakonnaplaneering
uga.
1.Arvestada
bussiootepaviljoni
ehitamisega.
2.Teha kokkulepe
ning koostöös külaga
lisada THK.
3.Tegemisel.

Ei toeta

1. Toetada
2. Tehtud
3. Tegemisel

Seda lõiku läbivad igapäevaselt ca 20 majapidamise elanikud autodega. Kuna
ilmade tõttu on see teelõik enamasti auklik, tolmune või seda katab mudakiht,
siis soovime parendada tee kvaliteeti. Soovime, et selle lõigu ääres elevatel
inimestel oleks hoovis puhtam õhk ja meie kõigi autode remondiarved oleksid
väiksemad. Autodega liiklemist ei ole võimalik välistada, kuna meie töökohad
asuvad enamikel Viljandis või kaugemal. Teeme ettepaneku tasuda osaliselt tee
ehituskulud. Oleme külas teinud küsitluse ja enamus majapidamisi on sellest
projektist väga huvitatud. Teie arvutuste kohaselt on eeldatav maksumus
40.320€+KM. Summa mida üheskoos oleme valmis panustama on 8.000 €. Kas
ja mis tingimustel oleks vald nõus tegema külaelanikega koostööd ja antud
investeeringut tegema?
3. Kergliiklustee pikendamine Viljandi-Tartu maanteel, Kaunismäe
kaupluse juurest suunaga Viljandi poole.
Lugupeetud Viljandi vallavalitsus, soovin teha ettepaneku, et rajada
kergliiklustee Kaunismäe kaupluse juurest suunaga Viljandi poole. Hetkel on see

2 km pikk (Tänassilma vana kaupluse juurest-Kaunismäe kaupluseni). Inimesed
on tänapäeval sportlikumad, maanteeääres ilma kergliiklusteeta liikumine jalgsi,
ratta või mõne muu kergliiklusteele sobiva sõiduvahendiga on ohtlik. See lõik
on kahjuks lühike, sellel on mitmeid ristumisi kõrvalteedega ja Kalmetu kooli
juures on vaja ületada maantee. Seda teed saaksid kasutada lähedamal elavad
lapsed rattaga kooli sõitmisel, perekonnad saavad jalutada, teha sporti jne...
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Saadan ettepanekud arengukavasse:
1. Mustla Rahvamaja küttesüsteemide uuendamine kaasaegsemaks, mille
läbi tekib kokkuhoid eelarves küttekuludelt.
2. Mustla Rahvamaja tühjalt seisvate ruumide kasutuskõlblikuks tegemine,
mille läbi suureneb rahvakultuuriga tegelemine, pakkudes majas
tegutsevatele ringidele suuremaid võimalusi ja kutsuks uut rahvast majja.
Ühel ajal saaks tegutseda mitu ringi korraga! Hetkel saab majas tegutseda

OÜ Ramsi
VK
28.04.2020

Toetada.
Toetada vastavalt
eelarvestrateegiale
Näha eelarves ette
iga aasta 500 000
üldise toetusena.
Koostada üldine
toetus ja täpsem
kirjeldus lisada ÜVK
AK-s.
Mustla Pikk tn 100
000 lisada jooksva
aasta eelarvesse
(riigi
lisainvesteeringute
arvelt, lisaeelarve)

Mustla
Rahvamaja ja
Tarvastu
Avatud
Noortekeskus

Arvestada, tegevus
kajastub AK 4.5.27
all.
Hoone tervik
projekteerimine ja
lahenduse

1. Toetada ametnike
seisukohta

üks ring korraga-suures saalis. Kahjuks kõikidele soovijatele puuduvad
võimalused. Lisaks saaksime arendada kodutütarde traditsiooni
Tarvastus, pakkudes neile kooskäimise võimalusi ja inventari hoidmist
rahvamajas. Läbi sellise koostöö kasvatame kultuurisõbralikumaid noori
ja edendame ühistegevust Tarvastu piirkonnas.
3. Tarvastu Avatud Noortekeskuse uuendamine/ renoveerimine
kaasaegsemaks. Läbi sellise tegevuse suudame pakkuda noortele veel
paremaid võimalusi vabaaja veetmiseks ja elavdame laste ja noorte
läbikäimist koordineeritult. Võimalus luua uusi huvitavaid ja
kaasahaaravaid tegevusi, et suurendada noortekeskuse kasutatavaust,
millega paistame silma üle valla. Lisaks oleks võimalik kaasaegset
noortekeskust välja rentida laste sünnipäevadeks, mis omakorda annaks
keskusele veel suurema kasutusala.
4. Teadetahvlid valla uudiste jagamiseks keskustesse. Hetkel puuduvad
Mustlas teadetahvlid (kasutatakse turuplatsil majaseina, mis suvel
võsasse mattunud ja silmale kole) ja ka teistes piirkondades! See on hea
viis kasutada kultuuri-, spordi-, ja hariduse või muu paberkandjal
kuulutuste levitamiseks piirkonnas. Teadetetahvlid peaksid olema
vastupidavad ja oma kultuuri edasi kandvad, ehk siis mulgipäraste
elementidega, mis on silmale ilus vaadata, kutsuvad lugema ja jätavad
hea mulje turistidele. Tekib ilus, puhas ja ühtne maine kujundamine ning
suureneb pakutavate teenuste info jagamise võimalus, millega
saavutatakse suurem osalejate arv. Tahvlite puhtuse ja korra eest võivad
vastutada rahvamajad või külakeskused, kaasates noori (näiteks
malevategevustesse).
5. Mulgi Majaka värskendamine atraktiivsemaks, mis ühendaks
kogukonda ja värskendaks Tarvastu piirkonna ja Viljandi valla
turismielu. Mulgi Majaka juurde võiks/peaks tekkima nii öelda park
pinkide ja lilleklompidega. Kohalik kogukond ja ka kaugem inimene
saab igapäevaselt kasutada ala puhkamiseks, sündmuste läbiviimiseks,
nautida kultuurilist väärtust ja suviti torni külastada. Huvikool saab läbi
viia väljasõppe tunde (kunst). Läbi antud tegevuse suurendame
kogukonnatunnet ja elavdame maapiirkonna elukvaliteeti.

kultuuri- ja
noorsootöötaj
a
Kristiina Oja

planeerimine.
Kohalikel elanikel
täpsustada
lähteandmed ja
vajadused.
Ventilatsioon
planeerida
2024 aastal.
4. planeerida eelarve
tegevuste hulka.
5. Arvestada, punkt
lisatud AK p 4.5.28
all. Projekt on
olemas, lisada AKsse 2021+… aasta
tegevuste hulka
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THK Palun lisada Valla
remont/korrastamine

AK

teehoiukavva Viljandi
(katastritunnus:

vallale

kuuluva tee Kaupo Kase
89901:001:0737) 28.04.2020

Ettepanekud arengukavasse
Ülle Gurjev
1.Uued prügikonteinerid Viiratsis on väga ilusad ja inimsõbralikud, nende
arendamist võiks edasi jätkata Erinevatesse kohtadesse Viiratsis ja kogu Viljandi
vallas.
Õpetada inimesi läbi selle prügi sorteerima. Prügimajandus on väga tähtis.
2.Palju rohkem istepinke kergliiklusteede äärde. Võibolla tuleks vanemad
inimesed ka siis rohkem liikuma. Istepingid peaks olema seljatugedega, ütlevad
vanemad inimesed.
3.Viiratsis aiamaade piirkond rohkem korda. Vanad kasvuhooned, mida ei
kasutata ära koristada.
4.Tiigi 7 maja puukuurid on koledad ja ohtlikud, vaja oleks need lammutada ja
vajadusel uued ehitada.
5.Ikka need Viiratsi laudad on koledad.
6.Viirastsi heakord annab ikka soovida. Kõik ikka meenutavad ilusat ja korras
Viiratsit.

THK Sooviks teha ettepaneku teehoolde kavasse Tusti-Surva kruusakatte uuendamine Mait Siirus
ja Ruudiaru tee kuni Juntsi tee ristini mustkatte alla viimiseks. Selle tee ääres
elab palju talusid, sellest tulenevalt tee koormus on suur ja tolm häirib.

Arvestada.

Toetada

Planeerida jooksvate
aastate tegevuste
hulka.

Toetada ametnike
seisukohta.

Eraomandis oleva
vara korrashoiu osas
saab omavalitsus
teha ettekirjutuse,
kuid ei saa tagada
omaniku
heaperemehelikku
käitumist!

Arvestada, lisada
THK 2024.
Täpsustada
mustkatte asukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.
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1. AK tegevuskava p 4.4 Tuletõrje veevõtukohad.
Ettepanek viia punkt kooskõlla koostatava ÜP Lisaga nr 3 (veebilehel), kus ma
olen välja
toonud tuleohutusnõuete tagamise vajadusega alad.
2. AK tegevuskava p 4.5. valla kinnisvara arendamine.
Vallale kuuluval 89201:004:0224 (Niidu tänav) näeb detailplaneering ette
haljastuse
rajamise mida ei ole aga seni tehtud. Elamurajoon on aga väljaehitatud. Teen
ettepaneku
tänavaäärse haljastuse rajamiseks vastavalt detailplaneeringule.
3. AK tegevuskava p 3.3 Vallavalitsuse kui ametiasutuse arendamine.
Vallavalitsuse digitaristu arendamise read on nullis. Arvestades eriolukorraga
saadud
kogemusi anda sellele punktile konkreetne sisu kõiki valdkondi arvestades.
Ruumiandmete digitaristu kaasajastamiseks on vajalik ca 3600.- aastas
pilvepõhise andmekeskuse teenuse ja haldusteenuse jaoks püsikuludena.
4. AK tegevuskava p 4.1 lg 7
Ettepanek maha võtta sellisel kujul. Seatud väljaostuõigusega HÕ vibuklubi
kasuks. Või
käsitleda eraldi lasteaia vajadusi
5. AK tegevuskava p 4.6 lg 7
Ettepanek maha võtta. See pole sotsiaalteenus ja punkt 4.10 on olemas.
6. AK tegevuskava p 4.10 lg 6
Ettepanek Paistu kooli staadion eemaldada punktist. Põhjendus p 4 juures.
7. AK tegevuskava p 4.11
Ettepanek võtta maha hinnang takistusele ja probleemi tõsidusele. See tundub, et
on ainus hinnang kogu tabelis.
AK/ 1.
Holstre Kooli ettepanek tegevuskava uuendamisesse:
THK Õuealal on oma aja ära elanud hoone, mille seinad ja katus on
varisemisohtlikud. Kõrvalhoone renoveerimine/ehitamine „Tehnoloogia
majaks“ aitaks lahendada koolimajas õppeklasside puuduse ja täidaks
kogukonna soovi õhtusel ajal huvitegevust arendada. Hoonesse on plaanitud
järgmised ruumid, mis oleks kasutuses iga päev:
● tehnika ruum - hoiustame korrashoiu tehnikat ja tööriistu;
● ladu - puitmaterjal, lauad, toolid, redelid, lasteaia kelgud, liiklusvanker jms;
● savituba – seoses HEV õpilaste ruumi ehitamisega ei ole koolimajas ruumi
kangastelgedele ja savitoale. Savi on suurepärane materjal HEV õpilastele.
AK

Raivo
Laidmaa
29.04.2020
Täiendatud
30.04

1. Arvestada
2. Arvestada
3. Arvestada jooksva
aasta eelarve kulude
hulka 4. Kehtivas
AK-s pole 7 lõiget
5. Arvestada
6. eemaldada punkt
7. Arvestada

Toetada ametnike
seisukohta.

Anu Saar
Holstre Kooli
direktor
29.04.2020

1. Arvestada üldise
rek. AK p 4.5.24
kirjelduses

Toetada ametnike
seisukohta.

2. Arvestada
tingimusel, et
teostatakse koostöös
MNT-ga

Meie koolis on tänu RHH palju õpilasi saviringis tegutsejad. Ruum mahutaks
ära ka põletusahju;
● spordivarustuse ruum - koolil on hea uisu- ja suusabaas, mille jaoks
koolimajas ruumi ei ole. Praegu on suusad üksteise otsas imetillukeses ruumis
ja suusasaabaste kuivatamise ja ladustamise kohta ei ole. Selles ruumis oleks ka
koht kergejõustiku inventarile;
● poiste tööõpetus – tööõpetuse klassis on lauad ja seadmed üksteise otsas, mis
on väga ohtlik. Peale selle asub klass lasteaia klasside kõrval, kus toimub kooli
eelikute õppetöö ja ka magamine. Tööõpetuse ruumi viimisega kõrvalhoonesse
saaksime lasteaialasele rahuliku uneaja ja koolilastele ühe õppeklassi juurde;
● kodundus klass – teisele korrusele. Pool ülemisest korrusest oleks
kangastelgede ja õmblusruumile. Kangastelgi kasutavad tütarlapsed
kodundustundides, LÕK õpilased tööõpetus tundides ja külaelanikud
põrandavaipade kudumiseks. Kangastelgede ruumi on vajadus väikeste
kangastelgede järele koolieelikutele ja algklassi lastele. Saab ladustada
kudumismaterjale kuivas ruumis, mitte niiskes kuuris. Teine pool jääks
kokandus klassi jaoks.
● terrass/väliklass - kooli poolt vaadates vasaku räästaaluse pikendus. Oleme
aastaid väliõppeklassi soovinud ja selle ehitusega saaksime soovitud lahenduse.
Tehnoloogiamaja I etapp: Arhitektuuriline projekt on valminud 2019 aasta
lõpus
Tehnoloogiamaja II etapp: Konstruktiivse- ja eritööde projekt võiks valmida
2021
Tehnoloogiamaja III etapp: Lammutus ja ehitus toimuks aastal 2022
2) Holstre Kooli ettepanek Viljandi valla teehoiukava uuendamiseks
Maanteeamet teostab Viljandi - Rõngu maanteel teeremondi lõigul NõmmeMustla 2020/ 21 aastal. Maanteeameti projekti järgi rajatakse kergliiklustee
Holstre magasiaida juurest kuni asula lõpuni Mustla suunal. Maanteeametile on
tehtud kirjalik ettepanek pikendada kergliiklusteed kuni Kassi tee ristini, kuid
Maanteeamet ei võtnud seda ettepanekut arvesse põhjendades seda uue projekti
vajadusega. Ettepanek Viljandi valla teehoiukavasse
kergliiklustee
pikendamiseks kuni Kassi tee ristini, pikendus 1 km . Holstre Kooli õppijad
(kool ja lasteaed) kasutavad teelõiku Holstre-Kassi rist oma matkapäevadel vana
Pulleritsu koolimaja juurde, kergliiklustee pikendus tagaks ohutu liikumise
Viljandi-Rõngu maanteel.
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THK Võimalusel palun lisada Valma külas Kairi tee säilituspindamine ja Järvekalda Medi Meikar
tee mustkatte ehitus kruusateele.
29.04.2020
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THK Teen ettepaneku lisada teehoiukavasse Ramsi Lasteaia esise kõnnitee
pikendamine kuni kaupluse parklani. Tegelikult on see nii väike töö, et selle
võiks ilma kavasse lisamata sellel aastal ära teha.
THK Ettepanek on pikendada Viiratsis Ehitajate tänaval autode parkimise osa. Vaja
on teed osaliselt laiendada. Korteriühistutel on probleem parkimise
korraldusega.
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Ramsi noorte aktiivgrupp Korraldajad teeb ettepaneku luua Viljandi valda Ramsi
alevikku (munitsipaalmaal 62903:003:0640 Ramsi tee 5 ja 62903:003:0018
Keskuse tee 2a) virgestusala, kus oleksid välilauatenniselaud, liivaplatsiga
võrkpalliplats ning välitreeningu ja kiikede ala.
Põhjendus. Üks peamisi põhjusi virgestusala rajamiseks on see, et meie
kogukonnas on vähe võimalusi sportlikuks tegevuseks. Kuna valla huviringid
suvevaheajal ei tööta ja terve Ramsi Vaba Aja Keskus, sh noortekeskus, on terve
juulikuu suletud, tunnevad noored suvevaheajal (õue)tegevustest puudust.
Ramsil ei ole spordihoonet ega kooli, kus noored saaksid treenimas käia. Meie

1. Arvestada Kairi
tee THK 2022
2. Arvestada
Järvekalda tee
mustkatte alla
viimist THK-s.
Arvestada.

Toetada ametnike
seisukohta.

Kaupo Kase
29.04.2020

Vajalik selgitada,
kas ja milline on KÜ
panus
parkimiskohtade
loomisel.

Toetada ametnike
seisukohta.

Ramsi noorte
aktiivgrupi
nimel
Karolyn
Moppel ja
Kristjan Jaak
Valk

Toetada, AK-s on
olemas p 4.10.1 lg 2)
Ramsi ja Mustla
alevikesse
virgestusala
rajamine, mille alla
mahuvad nimetatud
tegevused.

Toetada ametnike
seisukohta.

Heino Lapp
29.04.2020

Toetada.

kogukonnas on palju silmapaistvaid sportlikke noori, kes on edukalt esindanud
Viljandimaad ja soovivad treenida kodukohas. Avalikus kohas treenimine on
eeskujuks ka passiivsematele ühiskonna liikmetele.
Teisalt toetavad välised ühistegevused kogukonna sidusust ja aktiivsust.
Erinevad põlvkonnad saavad koos aega veeta ning teadmisi ja kogemusi
vahetada. Ramsi Noortetuba asub virgestusala vahetus läheduses ja
noorsootöötaja on valmis panustama sellesse, et noorsootööd saaks teha ka vabas
õhus, mobiilse noorsootöö meetodite abil. Nii saab eesmärgitatult ja teadlikult
mobiilse noorsootöö kaudu noorega kontakti luua ja sellelt pinnalt juba koostööd
teha. See tagab selle, et loodavavaid võimalusi kasutatakse ka siis kui suur
vaimustus mööda on läinud.
Virgestusala parandab Ramsi alevikus valla elanike tervisekäitumist ja
soodustab vabas õhus liikumist, tänu millele paraneb kodanike tervis ja tõusnud
on töövõime. Virgestusala loomist toetab Viljandi valla arengukava aastateks
2019-2025, sest arengukava tegevuskavas aastateks 2019-2023 on välja toodud
uute avalike mänguväljakute ja virgestusparkide rajamine (Lisa 2 Viljandi valla
arengukava tegevuskava), milles on ka täpsemalt (4.10.1) välja toodud Ramsi
aleviku virgestusalade rajamine.
Välitenniselaua vajalikkust on tõestatud Ramsil aastaid, sest huvilisi on nii
noorte kui ka täiskasvanud mängijate hulgas. Igal aasta on Ramsil korraldatud
lauatennise võistlusi ja siseruumides oleva laua juures on sageli mängijatest
järjekord. Peamiseks puuduseks praeguses olukorras on see, et laudu on üks, aga
mängijad rohkem. Mängida ei saa väljaspool Ramsi Vaba Aja Keskuse
lahtioleku aega, mistõttu on siseruumides lauatenniselaua kasutamise ajaliselt
piiratud.
Võrkpalliplatsi rajamisel on oluline rahvaspordi võimalus, tänu millele saab
toetatud kogukonna tunnetus. Ramsi on olnud tuntud võrkpallimängu poolest ja
selline tuntus väärib taastamist. Nii saab kujundada superägeda elukeskkonna,
kus vanad ja noored läbi meeskonnamängu hoiavad üheskoos aktiivseid ja
tervislikke eluviise. Ramsi Noortetuba hoolitseb selle eest, et võrkpall on olemas
ja noored platsil. Vanemad mängijad saavad anda edasi teadmisi ning lisaks on
olemas ka kokkulepe, et võrkpallimängu tuleb õpetama juhendaja. Suvel
toimuvad kohalikud võrkpalliturniirid ning spordisõbrad on õnnelikud. Oluline
on see, et tegemist on meeskonnamänguga, mis annab ka teistega arvestamise
kogemuse. Vana võrkpalliplats on amortiseerunud ja sealse platsi taastamine

pole mõttekas asukoha ebasobivuse tõttu eelkõige seetõttu, et võrkpalliplatsi
kõrval on suur tee, kus sõidavad turbarekkad tööstuste vahel ja teised
transpordivahendid. Seetõttu pole palli teele veeremisel mängija ohutus tagatud.
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Välitreeningala on sisustatud välitreeningseadmetega, mis on võimalikult
lähedased professionaalsele jõusaali varustusele. Mõeldud on kõikide
lihasgruppide treenimisele. Ramsi piirkonnas on väga palju spordilembelisi
inimesi, kes on selgelt oma soovi välitreeningala vajalikkusest välja toonud.
Töötavad kogukonna liikmed on öelnud, et peale tööpäeva on Ramsi Vaba Aja
Keskus suletud ja sealseid võimalusi treenimiseks sobiva ajal kasutada ei saa.
Väikene kiikede ala on mõeldud eelkõige lastele ja noorukitele, et kogukonna
lastel oleks tegevusi, mis soodustab aktiivses tegevuses olevate lapsevanemate
treenimisvõimaluste kasutamist. Kiigealale on planeeritud mõned vahendid, mis
kannavad ka noorukeid, kes värskes õhus olla soovivad. Kuna Ramsi lasteaia
kõrval on olemas mänguväljak, siis palju võimalusi juurde luua pole otstarbekas.
THK Ettepanek Viljandi valla teehoiukavasse
Heimtali Põhikool teeb ettepaneku kaasata Viljandi valla teehoiu kavasse
mõisaesine ringtee (Heimtali küla, Pargi ring). Kooli esine teelõik on peale
hoone remonti-renoveerimist uuendatud ehitusjärgselt (2011/2012), ringteed on
järgnevatel aastatel ühe korra pinnatud. Muid teeparandusi eelnevalt ei tehtud.
Ringtee alates parklast (valge maja juurest) on vajunud ebatasaseks, teel on
ootamatud lohud ja tõusud. See raskendab teel kõndimist ka suvisel ajal kuid eriti
keeruline on talvine hooldus – lohkudesse valguv vesi jäätub ning kerge
lumekirme või lahtise lume korral ei näe teel liikujad ohtu. Mõisa esine ringtee
on ka osa kergliiklusteest, mis suundub hoonest mööda alla terviserajale ning
leiab kasutamist tervisematkajate ja ekskursioonigruppide poolt, perioodil
september – mai kasutavad pargiteed õpilased ja töötajad liikumaks kooli ja
spordihoone vahel ning seda vahel mitmeid kordi päeva jooksul. Ringtee
korrastamise vajadus on ära toodud kooli arengukavas aastateks 2018-2022 (vt
tegevuskava: IV Ressursside juhtimine

Kersti
Nõmme
Majandusjuh
a-tajasekretär
Heimtali
Põhikool

Tuleb alustada
Muinsuskaitse
tegevuskava
tegemisega. Tegevus
planeerida jooksvate
aastate tegevuste
hulka.

Toetada ametnike
seisukohta.
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Ettepanekud Viljandi valla arengukavasse Päri SH kaasajastamiseks.
Kui oli Viljandi valla hariduse arengukava koostamine sai arengukavasse sisse
kirjutatud ka Päri mängu(heite)väljakute rajamine.
Lugesin arengukava ja leidsin sealt ainult Päri SH kaasajastamise. Kas sellega
on siis mõeldud ka heite - mänguväljakuid?
Päri SH suur probleem ongi lähiajal see, et aastaks 2022 kui renoveeritakse Päri
katlamaja, kaob spordihoone kõrval olev heiteväljak, kus siiani oleme huvikooli
kergejõustiklastega heiteid, viskeid, tõukeid teinud. Sellest lähtuvalt peaks
arengukavasse samasse perioodi planeerima ka uue heite-mänguväljaku rajamise
üle tee asuvasse koplisse. Tuleb siinjuures ära märkida, et mänguväljakuid Päril
vajaksid ka teised küla elanikud peale huvikoolis tegutsevate laste. Päri on ligi
500 elanikuga küla ja vaba aja sisustamiseks oleks sportlik tegevus igati sobilik.
Päri SH siseselt on palju abi olnud RHH rahastuse toel tehtud uuendustest, kuid
muret tekitab spordisaali valgustus, mis aastatega on jäänud järjest kehvemaks
ja eriti võrkpallurid kurdavad valguse puudulikkuse üle. See probleem vajaks
kohest lahendust, muidu ei kannata enam isegi maakondlikke võistluseid läbi
viia.
Lisan ammused hinnapakkumised spordiväljakule ja AS Eleväli
2020.a.pakkumise elektritöödele spordisaali osas. https://viljandivaldeemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/indrek_talts_viljandivald_ee/EscaYcKenxxFj
faDx-nUHf0BEKB2XR4NSmWsVoIFjo2S3A?e=lJaQsy
THK Lisan siia mulle teadaolevad Tarvastu piirkonna teed mis vajavad kindlasti
lähiaastatel tähelepanu ehk mille olukord juba täna on kriitiline.
AK

Kruuskatte uuendamine:
6. 7970503
7. 7970507
8. 7970516 tee lõpuosa
9. 7970314 alates Raassilla-Kärstna teest
10. 7970109 alates Raassilla-Kärstna teest
11. 7970118 alates Helme teest
12. 7970807 tee algusest
13. 7970806
14. 7970305
15. 7970509

Leho Estorn
Päri SH
juhataja
29.04.2020

Arvestada ja
täiendada AK punkt
4.9.2 lg 12)
Eelistuseks jääb
2021 spordisaali
valgus ja teises
järjekorras
heitemänguväljakud.

Toetada ametnike
seisukohta.

Rein Anton
29.04.2020

1.Kruuskattega teede
uuendamisega
arvestada ja lisada
THK-sse.

Toetada ametnike
seisukohta.

2.Sildade remondi
kavandamiseks on
vajalik tellida eelnev
sildade ekspertiis
hinnang, millest
lähtuvalt vajalikud
tööd planeerida.
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Uus lõik kavas peaks olema sildade rek.:
16. 7970309 Savi sild
17. 7970517
18. 7970502
19. 7970810 jalakäijate sild
AK/ Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir“ ettepanekud Viljandi valla arengukava, Päikesekiire
THK eelarvestrateegia ja teehoiukava uuendamiseks on alljärgnevad:
lasteaed
Astra Jamnes
29.04.2020
Viljandi valla arengukava tegevuskava 2019-2023
P 3.1. – Pärsti mõisapargi alusdokumentide koostamine pargi taastamiseks ja
uuendamiseks
P 3.1. – Infotahvlite ja viitade paigaldamine Päri tervise- ja suusaradadele
P 4.9. – Pärsti ja Päri jäätmeaedade rajamine
P 4.10. – Päri tervise- ja suusaradade arendamine
P 4.10. – Pärile üldkasutatava mänguväljaku rajamine
Päri asulasse bussiootepaviljoni ja infotahvli paigaldamine
Teehoiukava
1.4.2. Kergliiklustee jätkamine Päri bensiinijaama juurest Päri asula
bussipeatuseni
1.4.2. Kergliiklustee jätkamine Raudna mäest alla Heimtali koolini
Pärsti mõisa tagune tee (muldtee) on läbimatu sellistel talvedel, nagu 2020 aastal
oli. Nimetatud tee on kasutusel Pärsti lasteaia köögi toiduainetega varustamiseks
majandusteena, samuti pääseb nimetatud teed pidi tuletõrje veevõtu kohani.

P 3.1.9 on AK-s
olemas, millega on
planeeritud
mõisapargi nn
alusdokumentide
koostamine.
Infotahvlid
planeerida jooksva
aasta eelarvest.
P 4.9
Keskkonnaspetsialist
kaardistab ja
täpsustab olukorra.
(planeerida jooksva
aasta tegevustena)
P 4.10 mitte
arvestada, kasutada
eraldi aegadel
olemasolevat lasteaia
mänguväljakut.
1. Mitte arvestada,
kergliiklusteede
ehitamisel lähtub
Viljandi vald
maakonnaplaneering
ust, uute
kergliiklusteede

Toetada ametnike
seisukohta.

rajamine on mõeldav
koostöös MNT või
mõne muu toetuse
meetmega. (Tee ei
kajastu
maakonnaplaneering
us).
2. Mitte arvestada.
Raudna mäest alla
kulgev lõik võimalik
teostada vaid
koostöös MNT ja
mõne muu toetava
meetme toel.
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THK Ettepanek Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2023 uuendamiseks
2020-2021 aastal on Maanteeametil plaanis riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu
rekonstrueerimine. Rekonstrueerimine puudutab nendel aastatel ka Holstre
piirkonda. Holstre külla rajatakse ohutuse tagamiseks jalakäijatele kergliiklustee,
mis Mustla poole minnes lõpeb ära vahetult pärast asula liiklusmärki.
Oleme teinud Maanteeametile ettepaneku rajada kergliiklustee ka edasi kuni
Kassi ristini, mis teeb u. 1 km. Kahjuks Maanteeamet meie ettepanekut ei ole
arvesse võtnud kuna liiklusloendus minimaalset 150 inimest välja ei andnud.
Antud lõigul on üliohtlik lastega liigelda. Rääkimata sellest, et saadaks lapsed
üksi maanteele kas jala või rattaga. Oleme näinud uusi rajatud teid ja see ei tekita
kuidagi kindlustunnet, et rekonstrueeritud teel oleks lastel ohutum liigelda.
Maanteeamet palus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.
Teeme ettepaneku lisada kergliiklustee rajamine Holstre külast kuni Pulleritsu
külas asuva Kassi tee ristini Viljandi valla teehoiukavasse aastateks 2020-2023.

Marika
Kivistik
MTÜ Holstre
Pere Selts
30.04.2020

3. Pärsti mõisa tee
tuleb kohapeal üle
vaadata, hinnata ja
planeerida vajadusel
jooksva aasta
tegevuste hulka.
1.Võimalik ainult
koostöös MNT-ga.
MNT nõusolekul ja
mõne toetava
meetme toel.

Toetada ametnike
seisukohta.

Antud lõigul elavad pered, kelle nö tõmbekeskus on Holstre. Lapsed käivad
Holstre koolis ja lasteaias. Piirkonnas on Holstre-Polli tervisekeskus, kus lapsed
trennis käivad. Suvel veedavad lapsed aega Holstre järve ääres.
Viljandi-Rõngu maanteed kasutatakse väga palju ka kaubaveoks, seega on lõigul
veoautode osakaal suur. See ei lisa just turvatunnet lapsi maanteele saata.
Holstres tegutseb aktiivselt meie külaselts Holstre Pere Selts, mis koondab
Holstre ja ümberkaudsete külade inimesi. Ka Pulleritsu küla, mis jääb Holstrest
Mustla poole.
Viimastel aastatel on mitmed antud lõigul asuvad talud leidnud uued omanikud,
kus elavad lapsed, kes käivad Holstre lasteaias ja koolis. Oleme selle üle väga
rõõmsad ja soovime, et neil oleks hea ja turvaline kooli, trenni, külakeskusesse
käia.
Lisaks piirkonna elanikele oleks kergliiklustee lisaväärtuseks koolile, kes saaks
uusi spordialasid tutvustada (rulluisutamine, rullsuusatamine jms.). Koolilapsed
käivad matkamas vana Pulleritsu kooli juures, mis oli Holstre kooli eelkäija.
Kergliiklustee oleks hea ja turvaline matka algus. Edasi saaks juba maanteelt
kõrvale minna Kassi teele. Kassi tee äärde rajatakse jooga talu. Kergliiklustee
oleks kindlasti ka neile heaks ühenduseks Holstrega.
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Viisime läbi küsitluse piirkonna elanike seas, et välja selgitada kergliiklustee
olulisus. Vastused lisame ettepanekule.
Küsimustiku
vastused:
https://viljandivaldeemy.sharepoint.com/:x:/g/personal/indrek_talts_viljandivald_ee/EdwRN9wrNqt
Fg2koHMJ3kfUBO7SrtCybxu1SreD50I77Kg?e=xK8Nl7
4.6 Sotsiaalteenuste arendamine
Fail
eraldi
avaneb:
https://viljandivaldeemy.sharepoint.com/:w:/g/personal/indrek_talts_viljandivald_ee/ES8_LlINTylG
j9DI_5IxtFUBH6QNlMjkaUsWYdmtRy0aLQ?e=UQJa8v
Arengukava tegevuskava tabel toodud eraldi failina:
https://viljandivaldeemy.sharepoint.com/:w:/g/personal/indrek_talts_viljandivald_ee/EUBR2gFx_O
BEpXZv58t_YrIBIESDwRaz-g4-_yKyE355hg?e=lsNbb8

Irma Väre
30.04.2020

Maive
Feldmann
haridus- ja
kultuurinõuni
k30.04.2020
THK Teen ettepaneku lisada teehoiukavasse Mustla alevikus Kraavi tänav, kuhu Joel Mandri
paigaldada mustkate. Seal on kõik torutööd lõpetatud ja pole ette näha, et peaks Viljandi
midagi veel kaevama.
Vallavolikog

Arvestada

Toetada

Arvestada

Toetada

Lisada THK-sse.

Tehtud
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THK Teelõigu Mustriku tee (tee nr 8920002) katmine mustkattega on planeeritud 2023
aastale, mis tundub ebamõistlikult kaugel, sest pool teelõigust on tehtud.
Vasturääkivus on ka teehoiukavas, kui teelõik Mustriku tee on planeeritud musta
katte alla viia aastal 2023, kuid Närska tee on planeeritud musta katte alla viia
2020. aastal. See tingib Laidult Vardja külla sisse sõites, et esmalt on kruusatee
ning siis saab sõita mustakattega teel (tee nr 8920003).

u liige
30.04.2020
Kaja Lääts
Vardja
külaselts
07.05.2020

Arvestada
Toetada ametnike
märkusega. Mustriku seisukohta.
tee mustkatte ehitus
ringi vahetada
Närska teega.

Teeme ettepaneku, et musta katte alla viimise tööd tehakse mõlemal kõnealusel
teelõigul varem kui 2022. aastal, sest nendest on räägitud pikalt ja lubatud
külaelanikele, et teede olukorda parendatakse. Närska tee viib Kukeoja
külalistemajani, mis on peo-ja sündmuste pidamise koht. Lisaks tegutsevad
Närska tee lõigu lõpus mitu väikest põllumajandusettevõtjat, kes teed aktiivselt
kasutavad. Vardja külas asuv Närska tee lõik on praeguses kruusakatte olukorras
väga kehvas olukorras, sealhulgas teelõigul asub truubikoht, mis on katki ja
suurvee ajal vesi üle jookseb. Nimetatud olukorrast on MTÜ Vardja Külaselts
mitmeid kordi oma pöördumistes valda teavitanud. MTÜ Vardja Külaselts teeb
ettepaneku Viljandi vallas, Vardja külas asuvate teelõikude Mustriku tee ja
Närska tee mustkatte ehituse kruusateele planeerida esimesele võimalusele
loodetavasti juba 2021. Aastaks.
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AK

Ettepanekute fail koos pikema kirjeldusega on aadressil: https://viljandivaldeemy.sharepoint.com/:b:/g/personal/indrek_talts_viljandivald_ee/EZTlaPJkPl9Fg
7W16lr0R0UBxH8rmNgl6VN49GgjBtaMKQ?e=PR1cOX
Ramsi rahvas on spordirahvas ja ootavad Ramsile välijõusaali ja lastele karlnurk@gm Arvestada AK p
mänguväljakut. Veel tahaksime, et kaoksid suured porilombid ja augud majade ail.com
4.9.1.3 ja lahendada
vahelistelt teedelt. Paluks korda teha prügimajandus, kaupluse juures asuvad
koos virgestusala
pappi ja klaasi omad on liiga väikesed ja saavad ruttu täis.
rajamisega.

THK Ettepanek kaasata Viljandi Valla teehoiutöödesse Saarepeedi külas asuva Allika Melany
tee, kuhu teha mustkatte ehitus kruusateele. Tee pikkus on umbes 1000 m. Teed Vainola
kasutab igapäevaselt 9 majapidamist ehk umbes 30 inimest.
11.05.2020

Toetada ametnike
seisukohta.

Prügimajanduse
korrastamine on
jooksva aasta eelarve
teema.
Ettepanekus on
Toetada ametnike
ilmselt mõeldud
seisukohta.
Pärna tee mustkatte

2021 aasta kavas on ka Saarepeedi kooli parkla ja selleni viiv tee, mis on ühtlasi
ka Allika tee algus. Aastas hooldatakse teed keskeltläbi 2 korda, mis tähendab
tee hööveldamist, kuid augud on tagasi paari nädala pärast. Samuti prooviti ühel
aastal vahendit, et tee tolmuvabaks saada, kuid seegi kestab vaid kuu, siis on tee
taas tolmune. Kuna majad asuvad kohe kruusatee ääres, on see kuival perioodil
väga ebameeldiv.
Viimased kaks tegevust toovad loodetud tulemused vaid kuuks ajaks.
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THK Kärstna külas avalikku kasutusse antud Tulba tee (nr 7970114) alla jäävate Rein Anton
Toome, Alliku, Niidu, Suurelepa ja Hansuvõidu kinnistute omanikud taotlevad 12.05.2020
Viljandi Vallavalitsuse toetust Tulba teele (nr 7970114) tolmuvaba katte
ehitamist ca 700 m ulatuses alates küla keskuses olevast valla maast. Petri
kinnistu omanik panustab sellisel juhul kui vald katab mustkattega vallale
kuuluva 79701:001:0563 katastriüksuse.
Tulba tee on juurdepääsuks tuletõrjeveevõtukohale, teed kasutavad põllu- ja
metsamehed. Suurelepa talus tegutseb väike puhkemaja juba 20 aastat, Karoliina
paisjärv on Kärstna küla elanikele lähim supluskoht. Toome, Alliku, Niidu ja
Suurelepa talud asuvad vahetult Tulba tee ääres, igal suvel on suureks
probleemiks põllumasinatest ja järve äärde sõitjatest tulenev teetolm.
Kinnistute omanikud on valmis mustkatte ehitamist toetama 3500€ ulatuses.

alla viimist.
Katastriüksusel
71503:001:0003
lõigu omandi suhe
määratleda ning
arvestada THK
perioodi.
Arvestada 2020
aasta investeeringute
hulka.

Tehtud

26.06 - 25.09.2020 laekunud ettepanekud arengukava ja teehoiukava täiendamiseks
Nr THK/
Ettepaneku sisu
AK
30 ÜVK Aastaid on kestnud meil boleemika selle ümber, et kuidas saame vett kui meil
läheb katki veetrass. Oleme aastaid käinud nii Viljandi vallas kui Viljandi
Veevärgis. Maie Jonov on kui meie veelausuja juba aastaid.
Eelmisel aastal sai Heino Lapp enda kätte tüki meie veetrassist, mis oli katki
ja auklik. Kuna meil on kruusane maa, siis me ei tea kus on koht, kus vesi läbi
jookseb.
Ja kui meil läheb veetrass katki, siis jääb ilma veeta kogu meie Kirikumõisa
tee elanikkond. Siin on palju peresid kus on 2 ja enam last. Peame tähtsaks, et
meil säiliksid nii elamistingimused kui ka hind.
Meile on pakutud, et saaksime liituda Ramsi veega aga meie jaoks tõuseks
hind väga palju. Ja ise nö ''oma rahadega'' me pole suutelised seda tegema.

Ettepaneku
tegija
Marju
Tammeorg
Pinska küla,
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Seega teen ettepanekut, et Viljandi valla arengukavasse võetaks sisse
Kirikumõisa tee (Pinska küla, Viljandi vald 71066) veetrassi ehitus.
Siis saaksime teha kõik omad liitumised, ei pea kartma, et jääksime ilma
veeta. Oleme õnnelikumad, stressivabamad ja saame kõik vastutada oma vee
kasutuse eest. Hetkel on meil ainult 1 liitumine ja selle eest vastutab Maie
Jonov, igal kuul peab ta koguma külapeal raha ja veenäite. Elu oleks lihtsam
nii meile kui ka talle.
Leie koolimaja fassaadi korrastamine
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Kolga-Jaani aleviku bussiootepaviljoni projekteerimine ja ehitamine

Rivo Aren
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Kolga-Jaani kergliiklusteele valgustuse projekteerimine ja ehitamine

Rivo Aren
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Teen ettepaneku pikendada tänavavalgustust Paistu külas Paistu teel praeguse
tänavavalgustuse lõpust kuni Paistu kalmistuni.

Piia Mänd

Annika Ant

Ametnike seisukoht
Ettepanek edastada
ÜVK arengukava
järgmise perioodi
täiendamiseks.

Asutuse eelarve
kaudu lahendatav
Arvestada AP p
4.5.31 lisamisega.
Arvestada 2021 ja
lisada samalaadsed
investeeringud kõigi
alevike ja suuremate
külade jaoks. (ak p
4.5.32)
Arvestada aastasse
2024
Vahendite puudusel,
mitte toetada ja
arendada esmalt

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada koostööd
Viljandi Veevärgiga

Toetada ametnike
seisukohta.
Toetada

Toetada ametnike
seisukohta.
Mitte toetada

Selgituseks: sellel lõigul on olemas kergliiklustee, mida kasutavad aktiivselt
kõndijad, kepikõndijad, jalutajad ja jalgratturid.
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2021:
1. Paistu Kooli õuealale moodullasteaiamaja paigaldamine – see aitab
vähendada majas olevat ruumiprobleemi, samuti aitab kaasa õuelasteaia
(õuerühma) metoodika rakendamisele.
2. Paistu
Kooli
sundventilatsioonisüsteemi
ehitamine
–
ventilatsioonisüsteem puudub.
2022:
3. Paistu Kooli koolimaja katuse remont (katus laseb läbi, vaja vahetada
ära plekid, katuse- karniisist kukub tükke, mõned katusetalad on halvas
olukorras)
4. Paistu Kooli õueala ja palliväljakute korrastamine/rekonstrueerimine.
2023:
5. Paistu Kooli staadioni projekteerimine. Koolil puudub õppekava
nõuetele vastav staadion. Hetkel kasutuses olev staadion on muruplats,
mis võimaldab jalgpalli mängida, jooksuharjutusi teha, palliviset
harjutada, on tehtud lihtne kaugushüppekast.
2024:
6. Paistu Kooli staadioni ehitamine.
1. Teen ettepaneku paigaldada Kitsi külla bussiootepaviljon. Halbade teeolude
tõttu buss hilineb tihti ning kooli minevatel lastel pole kusagile tuule-, vihmavõi ka talvel lumevarju minna. Samuti tuleks üle vaadata bussipeatuse
asukoht, mis kohalike sõnul võiks olla teises kohas.
2. Teen ettepaneku rajada kattega jalgtee Mustla laululava parki, Tarvastu
Gümnaasiumi vastas, Kevade tänavast kuni laululavani. Paljud õpilased
käivad pargi kaudu koolis ning märjal ajal (meil praegu sügis, talv, kevad) on
pargitee väga porine. Samuti saaks Gümnaasiumi ürituste korral koolimajadest
laululavale puhta ja kuiva jalaga.
3. Teen ettepaneku ehitada Tarvastu lasteaia Mustla maja juurde ujula, umbes
samasugune kui Ramsi lasteaias, laste ujuma õpetamiseks. Ujumisoskus on

Merike Kald
Paistu Kooli
direktor

Joel Mandri

suurema
kasutajaskonnaga
piirkondade
arendust.
1. arvestada
üldpõhimõttega kuid
lõplik lahendus näha
ette jooksvalt
2. Arvestada, AK-s
on olemas p 4.5.21
all.
3. planeerida asutuse
eelarve kaudu,
lahendus on vajalik
eelnevalt täpsustada,
kas on vajalik kogu
katus vahetada või
piisab remondist.
4. Lahendada
asutuse eelarve
kaudu
5 ja 6. arvestada
aastaks 2024 (p
4.9.2.6 tegevuste all)
1. Paviljoni
paigaldamine
planeerida jooksva
aasta eelarve
tegevuste hulka.
2. Arvestada THK
perioodi.
3. Ujula – lahendada
koos Tarvastu
koolihoone
projekteerimise ja
planeeringuga AK p
4.5.5

Toetada ametnike
seisukohta.

1. Paviljoni toetada
2. Toetada
3. Toetada ametnike
ettepanekut
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eluliselt väga oluline ja lapsed omandavad selle kiiresti. Ujumisoskus võib
päästa enda ja ka kellegi teise elu. Praegu saavad Ramsi lasteaias Tarvastu
lasteaia lastest ujumas käia ainult koolieelikud kuna ujula kasutusajad on
piiratud.
1. Jalgtee rajamine koos valgustusega külainimestele, (eriti väikelastele)
liikumiseks spordi ja mänguväljakule. Manuses täpsustus.
Hetkel liiguvad lapsed jala ja ratastega läbi ohtliku ristmiku (Kiriku tee ja
Paistu tee rist), kus kihutavad autod (ometi 30 ala)

Tiia ja Janno
Randpere

1. Saavutada
kokkulepe
maaomanikega
lihtsama jalgtee
rajamiseks.

Toetada ametnike
seisukohti

2. Mitte arvestada,
tegemist avaliku
teega millega
tagatakse juurdepääs
kinnistutele.
3. Mitte arvestada

2. Kase allee autovabaks ja valgeks. Külainimesed kasutavad teed tervislikuks
liikumiseks, ratastega sõitmiseks, õhtusel ajal koertega jalutamiseks. Manuses
täpsustus.
3. Valgustus Paistu poe juurest kuni Paistu surnuaiani. Olemas on
kergliiklustee aga hämaras ja pimedal ajal täiesti kasutamata. Valgustus külas
sees liiga suurte vahedega, pimedus hirmutab lapsi rahvamajast ja
raamatukogust liikudes ükskõik kuhupoole.
38
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•

Sooviksime mustakatte alla teed, mis jäävad kortermajade ümbrusesse.
Kortermajad aadressiga Kiriku tee 8, 10, 12, 14, 18 20 (joonis

Marget
Martsik

Tegemist
eraomandis olevate

Mitte toetada

•
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manuses). Probleemiks on tolm, väga auklikud teed ja sellega
kaasnevad porilombid ja parkimisprobleemid. Neid teid kasutavad ka
postiljon, prügiauto ja samuti päästeteenistus. Samadele teedele
soovime ka valgustust.
Sooviksime rohkem valgustust Paistu külale. Valgustuse paigaldust
kuni surnuaiani ja Kase allee täies pikkuses. Põhjus - tervislik
liikumine, laste ohutus, pimedal ajal peale tööd kõndimine.

1. Täiendada tegevuskava:
1.1. punktis 4.5.28) kirjeldatud sõnastust ja sõnastades selle järgmiselt:
„4.5.28) Mulgi Majaka arendus ja lipuplatsi ehitus“. Planeerida nimetatud
tegevused aastale 2021 summas 200 000 eurot;
1.2. punktis 3.1.7) kirjeldatud sõnastatud ja sõnastades selle järgmiselt: „3.1.7)
Kärstna mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine,
kiviaia taastamine. Nimetatud tegevused planeerida aastale 2021 summas 30
000 eurot.
2. Lisada arengukava tegevuskavasse punkt 4.5 alla täiendavad tegevused
järgmiselt:

korteriühistute
teedega.

Indrek Talts

1.1 arvestada ja
täpsustada eelarve
1.2 arvestada ja
täpsustada eelarve
2.1. arvestada
2.2 arvestada

Toetada ametnike
seisukohta.
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2.1.Viiratsi lasteaia rekonstrueerimine ja juurdeehitus. Planeerida
tegevuste elluviimine aastale 2021-2023 summas 166 000 eurot. Lasteaia
rekonstrueerimine ja juurdeehitus on vajalik, kuna piirkonnas puudub
ligikaudu 50-le lapsele vajalik lastehoiuteenuse võimalus;
2.2. Kolga-Jaani bussiootepaviljoni ehitus. Planeerida tegevuste
elluviimine aastale 2021 summas 40 000 eurot. Kuna olemasolev hoone on
amortiseerunud, visuaalselt silmariivav ja sisuliselt kasutuskõlbmatu, on
kohalikud elanikud korduvalt piirkonnajuhi poolepöördunud olukorra
parandamiseks. Nimetatud bussiootepaviljon vajab uut kaasaegset ja
arhitektuurselt omanäolist, keskkonda arvestavat ning kasutusvajadusi
rahuldavat lahendust.
Olen Sinialliku (vana raudteejaama
juures) küla elanik juba palju aastaid ja
lapsi Ramsile lasteaeda/kooli/poodi
saatnud sama kaua. Käies ka praegu seda
teed igapäevaselt näen, et inimesi liigub
sel teel üsna tihti (suvisel ajal muidugi
rohkem), jalgrattureid, kes liiklevad
linna-tagasi, lapsed Siniallikule ujuma
jne, kuid ka autodevool on tunduvalt
suurenenud aastatega.
Teen ettepaneku kaaluda kergliiklustee
jätkamist/ühendamist
Heimtali/Rahetsema ja Orika
kergliiklusteede vahel, et oleks ohutum
liigelda nii jalgsi, vankriga kui rattaga ka
päevaste tipptundide ajal ning ka
pimedamal (aasta)ajal. Olen arutanud
teemat ka teiste külaelanike ja
lasteaiaõpetajatega, kes samuti toetavad
mõtet (nt. väikeste õppereise/jalgsimatku järve äärde oleks palju ohutum
korraldada), paljud on nõus ka allkirju andma, kui seda on tarvis.
Lisasin ka kaardi viitega kõnealusele marsruudile.
Jään ootama tagasisidet!
Minul oleks ettepanek Sultsi külla rajada ühine veetrass. Praegu on suurem
osa majapidamistel rakke kaevud. Suvel on kaevu vett vähe ja tuleb vaadata
kus saab majapidamis vett. Valla poolt soovitakse teha hajaasustuste

Kätlin Küttä

Kergliiklusteede
ehitamisel lähtub
Viljandi vald
maakonnaplaneering
ust ning uute
kergliiklusteede
rajamine on mõeldav
koostöös MNT või
mõne toetuse
meetme toel.

Mitte toetada

Anne

Kahjuks ei ole ÜVK
ala.

Toetada ametnike
seisukohta.
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programmi raames puurkaev ,aga selle vee kvaliteet ei ole sultsis hea. Nii ,et
ootan et vald võtaks ette ja teeks veetrassi ,mis oli plaanitud juba 15 aastat
tagasi teha.
Edastan kodanike soovid Viljandi valla arengukavva:
1. Viiratsis Sõpruse tänaval (majad 10 ja 12) on puudub sadevee
kanalisatsioon.
2. Viiratsi bussipeatuses on kole prügikast, mis on pidevalt täis.
Prügikasti võiks vahetada ilusama ja kaasaegsema vastu (nt selliste
nagu on Viiratsi lauluava juurde viival teel). Kasti tühjendamine võiks
olla tihedam ja süsteemne.
3. Vallale kuuluvatel maatükkidel on hekid hooldamata.
4. Midagi tuleks ette võtta Viiratsi staadionil vanade korvpalli laudade
postidega. Kunagi võeti sealt lauad maha ja nüüd seisavad püsti
koledad metallkonstruktsioonid. Ettepanek uued lauad tagasi panna.
5. Vald võiks alevikku rohkem pinke panna, et oleks toredam naabritega
juttu ajada.
1. Palun lisada arengukava tegevuskavasse 2020-2024. aastaks
noorsootöötaja ametikoha võrdsustamine õpetaja ametikohaga veeru
1.11 alla 2. punktina.
2. Palun lisada arengukava tegevuskavasse 2020-2024. aastaks kõikidesse
valla noortekeskustesse noorsootöötaja koha loomine ja ametikoha
mahtude vajadustega vastavusse viimine veeru 1.11 alla 3. punktina.
3. Palun lisada arengukava tegevuskavasse 2020-2024. aastaks valla
noorsootööspetsialisti ametikoha loomine veeru 1.11 alla 4. punktina.
Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemuste kokkuvõtte ja
parendustegevuste plaaniga saab tutvuda valla kodulehel:
https://www.viljandivald.ee/tellitud-analuusid-jauuringud
Palun lisada Viljandi valla arengukavasse eraldi noorsootöö alapeatükk.
Viljandi valla üldises arengukavas ja Viljandi valla hariduse arengukavas on
kajastatud noorsootööd üksikosadena ja üsna põgusalt. Teen ettepaneku lisada
valla arengukavasse eraldi noorsootöö peatükk. Noorsootööl on sotsiaal-,
haridus-, spordi- ja kultuurivaldkonnaga mitmeid ühisosi, ent valdkonnana on
ta siiski eraldiseisev. Eraldi noorsootöö alapeatüki koostamisel võtta aluseks
Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemuste kokkuvõte ja
parendustegevuste plaan, mis on leitavad valla kodulehelt:
https://www.viljandivald.ee/tellitud-analuusid-ja-uuringud Lisaks
hindamistulemustele kaasata arengukavas noorsootöö kajastamisesse ka valla

Kaupo Kase
– (Viiratsi
elanikud)

Lahendada saab
hajaasustuse
programmi kaudu.
Arvestada ja
lahendada jooksvalt
eelarvetegevuste
kaudu

Toetada ametnike
seisukohta.

Liis Lääts

Ettepanek suunata
arutamiseks
haridusvaldkonna
arengukava
täiendamiseks
haridus- ja
kultuurivaldkonnale

Toetada ametnike
seisukohta.

Liis Lääts

Arvestada ja lisada
hariduse arengukava
täiendamiseks

Toetada ametnike
seisukohta.
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haridusja noorsootöökomisjoni, valla kultuuri- ja spordikomisjoni, valla
noorsootöötajaid, koolide huvijuhte, teisi noortega töötavaid spetsialiste,
kindlasti valla noori ning teisi noorsootööst huvitunud vallakodanikke.
Niilusoo rabasse kohaliku tasandi kaitseala moodustamine ja õpperaja
väljaehitamine.
Käesolevaga
teeme
ettepaneku
lisada Viljandi
valla
arengukavasse,

looduskeskkonna kirjelduse juurde ka Niilusoo kohaliku tasandi kaitseala
moodustamine. Moodustatav kaitseala paikneks Kolga-Jaani piirkonnas,
Eesnurga ja Taganurga külades, Niilusoo nimelise raba territooriumil.
Nimetatud kaitsealal hakkaks paiknema ka vastav õpperada.
Viljandi Vallavalitsusele
17.09.2020

MTÜ
Niilusoo

Mitte arvestada.

Toetada ametnike
seisukohta.

Astra Jamnes
lasteaed

Arvestada
üldpõhimõttega,

Toetada ametnike
seisukohta.

Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir“
Ettepanek Viljandi valla eelarvestrateegiasse aastateks 2020-2024
Hetkel kehtivas Viljandi valla eelarvestrateegias 2019-2023, Viljandi
Vallavolikogu määrus 25.09.2019 nr. 83 on Pärsti mõisa kohta kavandatud
alljärgnevad summad:
Tabel 7 Investeeringuobjektid aastatel 2019-2023 on:
Pärsti mõisa hoone (Pärsti lasteaed, Pärsti raamatukogu renoveerimine)
2021 – 120 000 eurot
2022 - 0 eurot
2023 – 100 000 eurot
Lasteaia 2021 kalendriaasta eelarvet tehes avastasin, et hetkel arutlusel oleva
Viljandi valla eelarvestrateegias aastateks 2020-2024 rahalisi vahendeid Pärsti
mõisale ette nähtud ei ole. Lasteaia osa saab sellel aastal renoveeritud, kuid
mõis on terviklik ja vajab kindlasti rahastust ka järgnevatel aastatel. Pärsti
mõis on ainus selles piirkonnas asuv avalikus kasutuses olev hoone, kus asub
raamatukogu, õmblus-, foto-, näitering ning toimuvad kogukondlikud
kogunemised.
Oleme renoveerimise järjekorda arutanud ka muinsuskaitse ameti Viljandimaa
nõunik Anne Kivi´ga.
2021 aastaks planeerime renoveerida mõisa trepid. Lasteaeda viiv peatrepp on
väga halvas seisukorras, trepi kasutamine ei ole turvaline. Suured kiviplaadid
on viltu vajunud, trepi vundament laguneb, puuduvad käsipuud. Külgtreppi on
oma jõududega igal aastal veidi parandatud, et seda saaks kasutada.
Külgmisest trepist sisenevad mõisa ka raamatukogu külastajad ja kõik teised
huvilised.
Maja tagumisel küljel on puidust trepp, millel puudub ilmastiku kaitse. Trepp
on igapäevases kasutuses, mööda seda toimub lasteaia kööki kaubavedu.
Tagumise veranda juures on evakuatsioonitee väljapääsu trepp, mis vajab
samuti osaliselt renoveerimist.
2023 aastaks planeerime mõisa fassaadi ja akende värvimist, vajadusel
mädanenud laudade väljavahetust ning vundamendi korrastustöid. Saali ja
koridori projekteerimistöid.
2024 aastaks planeerime renoveerida mõisa saali ja esimese korruse koridori.

Päikesekiir
direktor

kuid eelarve vajab
vastavalt
võimalustele
täpsustamist ja
planeerimist
erinevatele aastatele.
Tegevused
kajastuvad üldise
reana AK
tegevuskava p 4.5.1
all.

Arengukava avalikel koosolekutel laekunud ettepanekud
Paistu Rahvamaja 07.09.2020
Nr THK/
Ettepaneku sisu
AK
46
Juhan Änilane tegi põllumeestele suunatud ettepaneku, et maantee äärsete
põldude harimisel tekiks künnivagu tee ja põllu vahele, millega paraneks
sadevee nõrgumine tee peenralt aidates seeläbi kaasa tee säilimisele
47

Arutelu käigus märgiti, et Paistu infotahvlil olev info on vananenud ja tahvel
ise on amortiseerunud ning vajab uuendamist.
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Arutleti heakorra eeskirja üle, mis vajab üle vaatamist ja teadvustamist
kodanikele, et millised kohustused on kodanikel ja millised vallal ja
Maanteeametil seoses niitmisega teede äärest
Paistu kalmistu prügimajandus ja -korraldus vajab korrastamist.
Prügimajandus soovitakse korraldada analoogselt Mustla kalmistu
prügimajandusega.
Ene Saar pööras tähelepanu, et rahvatervisele tuleb suuremat rõhku pöörata,
selleks lisada vallavalitsuse spordispetsialistile rahvatervise edendamisega
seotud ülesanded ja arengukavas inimkapitali arendamise osas täpsustada
rahvatervise alaseid tegevusi.
Arutleti maantee valgustamise teemal ning sooviti valgustada Paistust Holstre
viiv maantee.
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Ettepaneku
tegija
Juhan
Änilane

Ene Saar

Ametnike seisukoht
Võtame teadmiseks
vastavasisuline info
edastada valla
infokanalites
Arvestada
eelarveaasta
tegevuste
planeerimisel.
Arvestada jooksva
aasta tegevuste
planeerimisel
Arvestada igaaastase tegevuste
planeerimisel
Võtta teadmiseks,
info edastada
Viljandi Valla
spordispetsialistile.
Tegemist on
riigimaanteega, kuhu
vald omal
initsiatiivil ei saa
taristut paigaldada.

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.
Toetada ametnike
seisukohta.
Toetada ametnike
seisukohta.

Mitte toetada
ettepanekut

Kolga-Jaani koolimaja 08.09.2020
Nr
52
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Ettepaneku sisu
Tehti ettepanek Kolga-Jaani alevikus W. Reimani tänava äärde projekteerida
ka kergliiklustee kuni surnuaiani koos valgustusega. Teedespetsialist selgitas,
et tegemist on riigiteega ja Maanteeametil ei ole plaanis sinna kergliiklusteed
ehitada. Aga võtab info teadmiseks ja räägib Maanteeametiga.

Ettepaneku
tegija

Ametnike seisukoht
Tegemist on
riigimaanteega kuhu
Maanteeametil ei ole
hetkel plaanis

Vallavalitsuse
seisukoht
Mitte toetada
ettepanekut
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Elanikud on mures Kolga-Jaani aleviku külje alla tuleva kaevanduse pärast.
See kahjustab elukeskkonda. Kahjuks aga on juba eelnevalt ametkondade
poolt kaevanduseks load välja antud ja need on hetkel kehtivad.

54

Kohalikud elanikud sooviksid Kolga-Jaani aleviku lähedusse veesilma, kus
saaks ujumas käia.

kergliiklusteed
ehitada
KOV ei saa
olemasolevat
olukorda ümber
pöörata. Vajalikud
load kaevandamiseks
on ministeeriumide
poolt juba
väljastatud.
Teadmiseks võetud,
vajalik asukoht ja
vajadus täpsustada
ettepanekute
tegijatel.

Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.

Saarepeedi rahvamaja 15.09.2020
Nr
55
56

57
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THK/
Ettepaneku sisu
AK
THK Eketare tee – teeääred niitmata pidevalt. Maaomanikul on kohustus teeääred
niita. Kui valla maa, siis niidab vald kui eramaa, siis on kohustus omanikul.
THK Välgita suvilapiirkonna tee – tee halvas olukorras. See on laiem probleem kui
tee ainult. Peaks komplekselt lahendama koos vee ja kanalisatsiooniga. Paraku
on püsielanikke vähe, enamus siiski suvilaomanikud.

THK

Kookla tee – millal saab mustkatte? See on riigi tee ja vald saab
Maanteeametile ainult teha märgukirja, et oleks vaja mustkatet. Hetkel on see
riigi teehoiukavas sees.
Ühistransport – keeruline bussiaegadest aru saada, buss ei sõida siis kui vaja
oleks. Ühistranspordi keskuse juhataja Kaupo Kase selgitas, et alati on
võimalik ühistranspordikeskusele teha ettepanekuid busside aegade või
marsruudi muutmiseks.

Ettepaneku
tegija

Ametnike seisukoht

Vallavalitsuse
seisukoht
Pidev tegevus

Planeerime niitmise
parema korraldamise
2020 vahetatakse
Pidev tegevus
truup ning
kehvematele
kohtadele
paigaldatakse
täiendavalt materjali.
Teostatakse vastavalt Riigimaantee (2022)
MNT teehoiukavale.
Informatsioon
võetakse teadmiseks

Teadmiseks
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THK

Talukohtade valgustus – tehti ettepanek, et ka maal võiks olla talukohad
valgustatud nii nagu linnas tänavavalgustus põleb. Tooks noori rohkem maale,
kuna ei taheta tulla pimedasse elama.
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THK
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AK

Saarepeedi kaupluse valgustus – rahvamajaga ühes majas asub kauplus ja
sealpool on majaesine pime. Võiks olla kasvõi seina peal valgustus. Samuti on
mure kaupluse poolses otsas oleva invakaldteega – maja uks käib valet pidi.
Ratastooliga on väga halb liigelda.
Pakendi konteinerid - Väikemõisa külla paigaldada üks konteiner.
Saarepeedile pandi kaks konteinerit, aga sellest on vähe kuna pidevalt täis.
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THK

Bussiootepaviljonid – kas saaks paviljone ka maale, vähemalt nö linna poole
suunal, kui lapsed hommikuti bussi ootavad (Kõre peatus).
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AK

Prügivedu - kolme kuu tagant vedu on ilmselgelt liiga pikk vahe ja seda eriti
suvisel ajal ja väikeste lastega peredel. Oleks soov vähemalt kord kuus saada
prügivedu. Kodanikud ise küsinud Keskkonnateenustelt, aga ei ole vastu
tuldud (Uue-Jamso talu, Sten Puust).

Tõnissaare küla prügimägi – kodanik on valla poole pöördunud murega, aga
prügi on endiselt koristamata. Kas saab omanikku kuidagi survestada või mis
plaan vallal sellega on?
Saarepeedi discgolfi raja niitmine – seda niidetakse hetkel kooli traktoriga, aga
kool peab remondikulud katma. Kas on võimalik kuidagi teisiti seda niitmist
lahendada, näiteks teenuse tellimisega.

Püsikuluga taristu
rajamine ning
hooldamine talu
kohtades, pole
majanduslikult
hetkel mõistlik.
Teadmiseks võtta
ning leida mõistlik
lahendus.

Mitte arvestada

Teadmiseks võtta ja
lahendada jooksva
aasta tegevuste
planeerimisel
Arvestada ja
koristada ära

Toetada ametnike
seisukohta.

Arvestada tulevikus
teenuse tellimise
lahenduse
leidmisega
Arvestada THK
tegevuste
planeerimisel
Läbirääkimised
olukorra
parandamiseks
teenusepakkujaga
käivad. Olukorda
püütakse parandada.

Toetada ametnike
seisukohta.

Lahendada

Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.
Toetada ametnike
seisukohta.

Viiratsi Rahvamaja 16.09.2020
Nr
66

THK/
Ettepaneku sisu
AK
THK Rebaste tee – väga halvas olukorras. Tegemist osaliselt riigi teega, kes oma
lõiku remontinud ei ole ja hooldus kasin. Tehti ettepanek, et lisaks kodanikele
pöörduks ka vallavalitsus Maanateeameti poole, et sinna remont peale saada.
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THK
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THK
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THK
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THK

Vanavälja küla – tee hööveldamine ja tolmutõrje ei ole loogilises järjekorras
ega õigel ajal ja seega ei ole ühest ega teisest täit kasu. Peaks muutma
süsteemsemaks tee hoolduse.
Kergliiklustee tartu maantee äärde – Maanteeamet ostis juba mitu aastat tagasi
inimeste käest maad kergliiklustee tegemiseks. Nüüd ütleb Maanteeamet, et
kergliiklusteed nemad kindlasti ei ehita sinna. Soovitati pöörduda valla poole.
Vallal hetkel selle kergliiklustee ehitus plaanis ei ole ja hetkel ei ole ka teada,
et mõni selline meede avaneks, kus saaks vald toetust küsida.

Oiu-Jõesuu kergliiklustee ehitus - valla teehoiukavas on sees. Miks sinna
kergliiklustee planeeritud on? Selle peab teehoiukavas üle vaatama kuna
vajadused ja soovid on muutunud.
Närska tee - teehoiukavas on sees mustkatte ehitus. Kui palju on seal
liiklejaid ja kuidas mõõdetakse liiklussagedust. Teedespetsialist selgitas, et
liiklussagedust selliselt vald ei mõõda nagu Maanteeamet. Pigem on mustkatte
ehitus seotud ettevõtluse toetamisega.

Ettepaneku
tegija

Ametnike seisukoht
MNT-l on käsil
Rebaste silla
projekteerimine,
mille ehitus on
planeeritud 2022.
Kodanike ettepanek
kruusatee seisukorra
parandamiseks
edastada MNT-le.
Teadmiseks võtta

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada ametnike
seisukohta.

Teadmiseks

Kergliiklusteede
ehitamisel lähtub
Viljandi vald
maakonnaplaneering
ust ning uute
kergliiklusteede
rajamine on mõeldav
koostöös MNT
ja/või mõne muu
toetuse meetmega.
Eemaldada
teehoiukavast

Mitte toetada

Täpsustada THK:
Mustkatte ehitus
lahendada
võimalusel
ettevõtlusega seotud
tee toetusmeetme
kaudu. Mustkate
ehitatakse toetuse
saamise korral.

Toetada ametnike
seisukohta.

Eemaldada THK-st

Laose tee, Jakobi tee – kas sinna oleks võimalik samuti saada mustkate
koostöös Eksekoga, kuna nende autod sõidavad sealt. Samuti karjääris käivad
autod.
Viiratsi perepark – jõusaali atraktsioonid on mudas, vesi ei lähe ära. Üks on
juba ka katki.
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Viiratsi rahvamaja – väljast sai korda tehtud, aga nüüd oleks vaja seest teha.
Selleks tuleks kohalikul kogukonnal läbi mõelda vajadused ja need paberile
panna ja nö lähteülesanne vallavalitsusele saata.
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Tänassilma Rahvamaja – justkui toimub palju, aga piirkonna elanikud ei
tunneta, et see neid kõnetaks. Maja vana ja väsinud. Hetkel on mõeldud
küttelahendusele, aga suuremat remonti ei ole hetkel ette näha sinna. Tuleks
kohaliku kogukonnaga läbi mõelda, et mis vajadused tegevusteks tegelikult
on.
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Viiratsi jäätmejaam – ettepanek on istutada Sakala tee poole tihe hekk, mis
võtaks kinni tuisulume. Vald on valmis panustama taimedega, kui kogukond
istutab. Piirkond peaks olema õueala, et tagada ohutu liiklemine. Konteineird
saavad ruttu täis, üle peaks vaatama tühjendamise sageduse.
Ehitajate tee konteinerid – võiks ka olla samasugused nagu jäätmejaamal.

Teostada tolmutõrjet
tihedamalt.

Mitte toetada

Leida lahendus
jooksva eelarveaasta
tegevustena
Rahvamajal
koostöös
kogukonnaga
täpsustada hoone
funktsioonid ja
vajadused, seejärel
saab vald kokku
panna lähteülesande.
Kohalikul
kogukonnal läbi
mõelda, et mis
vajadused
tegevusteks
tegelikult on,
seejärel saab vald
planeerida vastavad
tegevused ja kokku
panna lähteülesande
tegevuste
elluviimiseks.
Lahendada jooksva
aasta eelarve
tegevuste
planeerimisel
Taaskasutuskeskuse
(eraomandis)
omandis olevad
konteinerid. Ei kuulu
vallale, et sekkuda
disaini küsimuses.

Toetada ametnike
seisukohta.
Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.
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Valma mänguväljak – mille taga seisab ehitus? Abivallavanem Rein Anton
selgitas, et see ei ole valla projekt. Mänguväljaku rajamisega tegelev MTÜ,
kes küsis projekteerimistingimused peab ka ehitusloa küsima või siis firma,
kellega on ehitamise leping sõlmitud.
Kalmetu kooli bussiootepaviljon – soovitakse kooli juurde paviljoni, mis oleks
nö tavalisest veidi suurem, et lapsed mahuksid bussi ootama varju all.

Ehitajal tuleb
olukord lahendada

Toetada ametnike
seisukohta.

Arvestada
teehoiukava
tegevuste
planeerimisel

Toetada ametnike
seisukohta.

Ametnike seisukoht

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada ametnike
seisukohta.

Tarvastu Käsitöökoda 21.09.2020
Nr
79

THK/
Ettepaneku sisu
AK
AK
Tarvastu noortekeskus – kas on vaja laiendust, kui on vaja, siis mis seal
toimuma hakkaks, milleks ja mis funktsiooniga ruumi on kõige rohkem juurde
vaja? Muusika, tantsu jms ringe on palju ja saalide puudus on suur.
Kunstikooli saali kõik ringid ei sobi, rahvamaja on suhteliselt broneeritud ja
kuna ruumid ei ole helikindlad, siis mitut ringi ühel ajal teha ei saa. Ruume
vajavad ka kodutütred. Selleks võiks sobida samuti vallamaja ruumid.

Ettepaneku
tegija

Elanikel vajalik
täpsustada
vajadused, seejärel
saab vald planeerida
vajalikud tegevused,
mis vastavad elanike
nõudlusele ja
koostada tegevute
elluviimiseks
lähteülesande.

Ramsi Vaba Aja Keskus, 23.09.2020
Nr
80

81

THK/
Ettepaneku sisu
AK
AK
Ramsi jäätmejaam – arengukavas on see selliselt hetkel kirjas. Piirkonna
inimeste arvamus on selgelt selline, et jäätmejaama Ramsile vaja ei ole vaid
pigem jäätmeaeda. Tehti ettepanek, et arengukavas nimetada jäätmejaama
rajamine ümber jäätmeaia rajamiseks.

AK

Ramsi Vaba Aja Keskuse saali oleks tarvis uut arvutit. Seal on palju ringe, kes
seda vajavad muusika mängimiseks ja oma ringide läbiviimiseks.

Ettepaneku
tegija

Ametnike seisukoht
Lisada konteinereid
ja täpsustada
asukoht, et laiendada
jäätmete
kogumispunkti
(AK p 4.8.4)
Lahendada asutuse
eelarve planeerimise
kaudu.

Vallavalitsuse
seisukoht
Toetada ametnike
seisukohta.

Toetada ametnike
seisukohta.

