Lossi tänav 28 mitteeluruumide, kus asus kasutatud raamatute pood ja Lossi tänav 20
mitteeluruumide, kus asus kunstipood, erastamine otsustati Viljandi Linnavolikogu 29.11.2002
otsusega, mille kohaselt arvati need ruumid välja erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide
nimekirjast, mis mitteeluruumide erastamise seaduse kohaselt tõi linnavalitsusele kaasa otsese
kohustuse need ruumid ka erastada. Teatavasti oli tolleaegse volikogu juhtiv ja ka suurim fraktsioon
Kodune Viljandi ning nimetatud istungit juhtis volikogu esimees Arnold Kimber.
Lossi tänav 28 asuva antikvariaadi ruumide erastamine viidi läbi 12. jaanuari 2004.a linnavalitsuse
korralduse nr 19 alusel (allakirjutatud linnapea Malle Vahtra poolt) ning tulemused kinnitati 08.
märtsi 2004.a korraldusega nr 200 (M. Vahtra allkiri).
Lisaks eelmärgitud ruumidele müüdi varasematel aastatel just Lossi ja Tartu tänavate piirkonnas
maha veel mitmeid kaupluste pindu, kus täna võiksid tegutseda vanalinna oluliselt sobivamad
valdkonnad.
Vaid Lossi tänav 20 kunstipoe ruumid erastati käesoleva aasta juunis praeguse linnavalitsuse
korraldusega, aluseks juba eelpool märgitud 2002.a volikogu otsus.
Selge on see et, sellise ettevõtluse taustaga kesklinn, nagu meil täna on, ei ole kujunenud poole ega
ka 1-2 aastaga. Samas nägi erastamisseadus ette kohalike omavalitsuste poolt riigilt saadud varade
erastamise ja eelmärgitud otsused tulenesid eelkõige just seadusest.
Omavalitsuse ülesanne ei ole tegelda ettevõtlusega ega ka soodustada üht ettevõtet teisele. Samuti ei
oma Viljandi linn kesklinnas äripindu ega kavatse neid ka osta või ehitada.
Viljandi taolises väikelinnas on kahtlemata probleeme mitmetelgi ja mitte ainult kultuuri valdkonda
kuuluvatel kauplustel, kuid linnavalitsus ei saa sekkuda ettevõtlusse ja hakata rentima äripindu, kui
neid linnal veel olekski, alla turuhinna, või siis lausa ostma neile maksumaksja raha eest uusi ruume
nagu arupärimises soovitatakse.
Kunstipoe tarbeks võimaldab alates 01. jaanuarist ruume kasutada Viljandi Kultuurimaja ja kunstnik
Teet Lindmaa plaanib koos kolleegidega seal luua võimaluse just Viljandi kunstnike tööde müügiks.
Antikvariaadi suhtes tuleb märkida, et näiteks Soomes või Rootsis ei asu sellised kauplused sugugi
peatänavatel, kuna tegemist on ühtpidi väikese, aga samas kindla ostjaskonnaga. Ka Viljandis on
kesklinna äärepiirkonnas oluliselt odavamaid rendipindu kui Lossi tänaval, küll ei ole neid aga linna
omanduses. Samas tegutsebki Väike-Turu tänaval teine vanaraamatute müügikoht, milline ei ole
tulnud ka telesaate kaudu linnavalitsust süüdistama ega ka toetust nõudma.
Viljandi linn kui omavalitsus peab toetama linna avalikku kultuurielu ja seda me ka väga olulisel
määral teeme. Tänaste linnajuhtide “kultuurivaenulikkuse” paari näitena võiks tuua, et ainuüksi
käesoleva aasta eelarves investeeritakse kultuuriobjektidesse (pärimusmuusika keskus, muusikakooli
juurdeehitus, kultuurimaja jm) üle 30 miljoni krooni, teist sama palju kulub kultuuriasutuste
tegevuseks ja väga mitmete kultuuriürituste finantseerimiseks. Kõigi festivalide, projektide,
ansamblite ja orkestrite üleslugemine, mida Viljandi linna eelarvest täna toetatakse, läheks väga
pikale.
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