Koalitsioonileping

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad ühendavad oma
jõupingutused Viljandi linna arengu nimel aastatel 2013-2017 ja määratlevad selle kokkuleppega
peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid. Saime oma valijatelt volitused viia Viljandi elu
korraldamisel sisse muutusi. Seame oma eesmärgiks avatuse ja inimeste laiema kaasamise. Loome
laiemapõhjalisemad linnavolikogu komisjonid.
Meie eesmärgiks on teha kõik selleks, et inimesed ei lahkuks Viljandist ning samal ajal teeme
jõupingutusi inimeste elamaasumiseks Viljandisse. Teeme ettevõtetega aktiivset koostööd piirkonna
arengu käimatõmbamiseks. Ettevõtluse ja majanduse arendamisel peab Viljandi linn saama tugevaks
maakonnakeskuseks.
Kogukondliku koostöö arendamiseks rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtet. Rakendame
konservatiivset laenupoliitikat.
Jõudu ühendades muudame viljandlaste elu paremaks. Me soovime, et Viljandis oleks kõigil hea:
lapsevanematel tasuv töötada, lastel ja noortel turvaline ja arendav kasvada ning õppida, eakatel
meeldiv pensionipõlve pidada ja külalistel siin viibida. Viljandi peab jätkama arengut eduka kultuurija spordikeskusena. Linna terviklik areng, mis tugineb igapäevasele nõudlikule linnaelu
korraldamisele, vajab sihikindlust ja arukaid otsuseid meilt kõigilt. Seda saame paremini teha koos
kõigi viljandlastega. Ühised huvid vajavad seega meie ühist tegutsemist. 2015. aastal toimuvad
Viljandis rahvusvahelised hansapäevad. Teeme kõik selleks, et Viljandi koguks selle sündmusega
rahvusvahelist tuntust. Hansapäevade ettevalmistamisse kaasame asjatundjaid nii era- kui
kolmandast sektorist.

Viljandi hoolivamaks ja paremaks!

Tagame 65-aastastele ja vanematele ning puuetega inimestele tasuta bussisõidu. Kui riik
ühistranspordi korraldamise põhimõtteid muudab, vaadatakse koalitsiooni kõnealune lepingupunkt
üle. Viime sisse tasuta bussisõidu 1.–3. klassi õpilastele.
Jätkame Viljandi ja Paala järve ning nende ümbruse arendamist aktiivse puhkuse- ja
spordipiirkonnana.
Taotleme rahvusringhäälingu telekorrespondendipunkti avamist. Kaasame selle töösse Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia teadmisi ja tehnilisi võimalusi.
Soovime senisest aktiivsemalt kaasata linna arengusse ettevõtjaid. Taaskäivitame ettevõtjate
ümarlaua.

Näeme turismimajandusel suurt potentsiaali. Peame oluliseks kultuuri-, spordi-, elamus- ja
konverentsiturismi arendamist. Toetame linnale positiivset mainet loovaid kollektiive ja festivale,
väärtustame Viljandi ajalugu.
Seame eesmärgiks arendada Viljandi tõeliseks loomemajanduse ja innovatsioonikeskuseks. Selleks
peame väga tähtsaks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia sisulist kaasamist linnaelu
kujundamisse ning koostööd SA Viljandimaa Arenduskeskuse ja teiste võimalike osapooltega.

Viljandi laste- ja noortesõbralikuks!
Peame toimivat ja eesrindlikku haridussüsteemi üheks kõige olulisemaks teguriks linna rahvaarvu
säilitamisel ja suurendamisel.
Väärtustame Viljandit kui hariduskeskust, kus linnas ja selle lähiümbruses on esindatud kõik erinevad
haridusastmed alates lasteaedadest kuni kutse- ja kõrgkoolideni, mitmekesised huvi- ja
täiendõppevõimalused ning riiklikule koolisüsteemile alternatiivi pakkuv waldorfkool ja -lasteaed.
Seame eesmärgiks õppeasutuste õppekvaliteedi ning olmetingimuste hoidmise ja parandamise,
tänapäevaste innovatiivsete õppemetoodikate juurutamise ning lasteaedade-koolide omavahelise
tiheda koostöö edendamise.
Tagame igale lapsele koha kaasaegses lasteaias. Selleks renoveerime Männimäe ja Mängupesa
lasteaiad ning laiendame Mesimummi lasteaia. Toetame eraalgatuslikku lastehoidu.
Viime lõpule Viljandi Paalalinna Kooli hoone remondi ja peame oluliseks teiste koolide korrastamist.
Soodustame ja toetame huvialategevust koolide juures.
Renoveerime muusikakooli, viime lõpule huvikooli remondi ja toome kunstikooli kesklinna. Loome
võimaluse keskkonnahariduse andmiseks. Otsime võimalusi vana spordihoone korrastamiseks.
Tõstame alushariduse ja huvihariduse õpetajate miinimumpalgad järk-järgult üldhariduskoolide
õpetajate miinimumpalkade tasemele. Muudame linna allasutuste töötajate palgatingimusi
konkurentsivõimelisemaks.
Peame tähtsaks elukestvat õpet, väärtustame täiskasvanute õpet ja säilitame neile
gümnaasiumihariduse omandamise võimaluse. Peame oluliseks töö kõrvalt kõrghariduse
omandamise võimalusi Viljandi linnas. Tõhustame koostööd Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor.
Tõstame ranitsatoetuse 1. klassi minejaile 100 eurole.
Loome koostöös Viljandi Avatud Noortetehase, noorteühenduste ning teiste noorsooga tegelevate
ühendustega linna noorsootöö arengu- ja tegevuskava. Toetame noorte omaalgatusprojekte. Teeme
rohkem sisulist koostööd Viljandi Noorte Volikoguga. Toetame noorteorganisatsioonide tegevust
linna koolides.
Toetame tänavakultuuri kui kiiresti arenevat kultuuriliiki. Edendame ekstreemspordi harrastamise
võimalusi.

Viljandi kauniks ja korrastatuks!

Jätkame linna sissesõiduteede ja tänavate uuendamist.
Arendame välja linnasiseseid kergliiklusteid ja ühendame need linnaväliste kergliiklusteedega.
Aitame koos riigiga korrastada Viljandi ajaloolisi pühakodasid.
Nõustame ühistuid ja majaomanikke hoonete soojustamisel.
mänguväljakute rajamisel ja siseõuede rekonstrueerimisel.

Toetame

korteriühistuid

Astume dialoogi majaomanikega tühjalt seisvate hoonete aktiivseks kasutamiseks.

Viljandi hubaseks ja turvaliseks!

Jätkame kino näitamiseks võimaluste otsimist kesklinnas.
Kujundame Sakala keskusest Viljandi kultuurikollektiivide kodu.
Vähendame oluliselt Viljandi reoveepuhastusjaama õhureostust.
Rajame Viljandi sotsiaalkeskuse.
Laiendame eakate ja erivajadustega inimeste hingehoiu- ja nõustamisvõimalusi.
Tagame puuetega inimestele invatranspordi ja kodu kohandamise.
Loome omastehooldajatele vajalikud tugiteenused ja toetussüsteemid. Teeme koostööd erinevate
hoolekandeteenust pakkuvate asutustega.
Korrastame ja muudame ohutuks lasteaedade ja koolide spordi- ning mänguväljakud.
Uuendame tänavate valgustust ja laiendame videovalve ala.
Toetame ja taotleme koostöös politseiga lisajalgsipatrulle.

Viljandis tõeliseks maakonnakeskuseks!
Oleme Viljandimaa omavalitsustele heaks koostööpartneriks.
Taotleme riigiasutuste toomist Viljandisse.
Toetame Viljandisse kaasaegse spaahotelli ja veekeskuse rajamist.

Taotleme uue aktiivravihaigla ehitamist Viljandisse.
Toetame esmatasandi tervishoiuteenuste kaasaegse taristu loomist Viljandisse.

Need kokkulepped on olulisemad Viljandi elu edendamiseks järgneval neljal aastal.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1. Ando Kiviberg

1. Randel Länts

2. Helir-Valdor Seeder

2. Helmen Kütt

3. Jaak Pihlak

3. Juhan-Mart Salumäe

4. Heiki Raudla

4. Tonio Tamra

5. Harri Juhani Aaltonen

5. Ülle Lumi

6. Jaak Sulg

6. Kris Süld

7. Tarmo Loodus

7. Jaak Allik

8. Ardo Agasild

8. Malle Vahtra

9. Janika Kivistik

9. Eero Järvekülg

10. Ülle Luisk

10. Marko Suvisild

11. Marko Tiitus

11. Ruuben Rahumets
12. Kristjan Mändmaa
13. Mati Rohtlaan

Viljandis 31. oktoobril 2013

