
 
 

Haridus
Seisame kvaliteetse hariduse eest. 
Hoiame õpetajaametit au sees, tunnustame ning arendame õppetöö toetamiseks vajalikke
lahendusi. 
Peame oluliseks huvihariduse ja elukestva õppe toetamist.
Arendame edasi koolide huviringide ristkasutust.
Võrdsustame linna palgal olevate lasteaedade ja koolide töötajate, huvikoolide õpetajate, kultuuri-,
noorsoo- ning raamatukogutöötajate palka.
Parendame erivajadustega laste õpitingimusi Kaare kooli baasil.
Suurendame osalusvõimalusi noorte töömalevates ning toetame noorte ettevõtlikkust.
Väärtustame hariduslikku elurikkust ja mitmekülgsust ning linnas tegutsevaid eralastehoide ja -
lasteaedu.

Kultuur
Arendame Viljandit kui kultuurilinna ja hoiame traditsioone.
Toetame kultuuritegijaid ja omaalgatust.
Aitame kaasa seltskondlikule, spordi- ja huvitegevusele.
Koostöös kogukonnaga kujundame linnaruumi avatud näituseväljakuks. Loome võimaluse
arendada kogukonnaaedu, teatreid, haljasalu, istumispaiku, pop-up kohvikuid, näitusi jms.
Teeme koostööd kogudustega kultuurisündmuste korraldamisel ning isamaalise ja kristliku
kasvatuse edendamisel.
Aitame kaasa, et ajaloolised pühakojad oleksid korras ning aastaringselt külastajatele avatud.

Keskkond
Seisame rohelise ja atraktiivse eluruumi eest. Selle saavutamiseks pöörame tähelepanu rohealadele
ja parkidele ning väldime kogu linnaruumi täisehitamist.
Muudame jäätmemajanduse kasutajasõbralikumaks.
Jätkame tasuta regulaarse aiajäätmete veoga.
Paigaldame linna kaasaegsed ja ilusad pakendikonteinerid.
Pakume abi energiasäästlike kütte- ja kodulahenduste teostamisel.

Avalik ruum ja turvalisus
Kujundame Vabaduse platsi linna elavaks südameks.
Muudame avaliku ruumi turvalisemaks ja lastesõbralikumaks.
Pakume rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks.
Rajame linnaruumi erinevaid purskkaeve ja skulptuure.
Paneme üles linna rohkem joogiveekraane.
Jätkame pargipingi programmi.
Oleme kriisideks valmis ja tagame linna taristu toimepidevuse.
Arendame Lossimäed atraktiivseks vaba aja veetmise kohaks.

“Viljandi on meie kodu!”
Isamaa seisab 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel 

Viljandis hariduse, kultuuri, perede, keskkonna, ettevõtluse ja töökohtade eest.



Ühendused ja taristu
KÕNNITEED KORDA!!!
Teeme korda linna sissesõiduteed.
Kujundame linna staadioni esindusstaadioniks.
Korrastame koolide staadionid.
Teeme korda spordihoone riietusruumid ja ventilatsiooni.
Jätkame tänapäevase kergliiklusteede võrgustiku välja arendamist.
Arendame tarka ühistranspordikorraldust.
Ehitame sillad paadi- ja kalameestele.
Toetame korteriühistuid kvartalisiseste parklate korrastamisel Männimäel ja Paalalinnas.
Teeme omalt poolt kõik, et Viljandisse valmiks SPA.
Toetame Viljandi jäähalli tegevust.
Tegutseme selle nimel, et linnale kuuluvatel kõnni- ja kergliiklusteedel tegeleb lume- ja libeduse
tõrjega omavalitsus.
Jätkame uute elamurajoonide rajamist Järveotsal ja Roo tänaval.

Ettevõtlus
Seisame ettevõtluse eest. Tark ettevõtlus ja paremad töökohad on peamiseks eelduseks, et
inimesed elaksid Viljandis hästi. 
Tegutseme selle nimel, et linnavalitsus oleks ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada,
mitte konkurent ega takistus. 
Peame tähtsaks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist.

Pere ja rahvastik
Seisame perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest. 
Ehitame uue Karlssoni lasteaia hoone. 
Tagame perede toetamise ja nõustamise.
Anname peredele vajaduspõhiseid laagritoetusi.
Loome jätkusuutliku elukestva sünni- ja peretoetuste süsteemi.

Sotsiaalhoolekanne ja rahvatervis
Seisame sotsiaalse turvalisuse eest. 
Toetame esmajoones inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus. 
Muudame linnavalitsuse teenused kättesaadavaks kõigile inimestele sõltumata erivajadusest.
Seisame eakate eest. Avaliku ruumi ja teenuste kavandamisel arvestame eakate vajadustega. 
Toetame rahva tervise edendamist. 
Võimaldame hingehoiuteenuse Viljandi hoolekandeasutustes.
Panustame tervislikku koolitoitu ja  tervisesporti.
Toetame tervislike eluviiside ja teiste rahvatervise valdkondade propageerimist kogu elukaare
jooksul.

Viljandi on avatud, väärikas ja vastutustundliku valitsemisega
Kodanike osalus on tugeva ja toimiva kogukonna ning kohaliku elu alus.
Viljandi linn on kaasaegne ja arenev.
Seisame tõhusa ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamise eest.
Teeme igakülgset koostööd, et pakkuda linna elanikele paremaid teenuseid.
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