Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna, Erakonna Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliidu
koalitsioonilepe ühiseks tegutsemiseks Viljandis aastatel 2005 – 2009
Viljandis,

22. oktoober 2005

Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna, Erakonna Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliidu esindajad
ühendavad oma jõupingutused Viljandi edasise arengu nimel aastatel 2005 – 2009 ja määratlevad
selle leppega peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.
Käesolev koalitsioonilepe tugineb osapoolte valimisprogrammidele, mis koostati 2005. aasta 16.
oktoobri kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Viljandis ning
tuleneb Viljandi linna
arengukavast ja teistest Viljandi linnavolikogus kinnitatud otsustest.
Lähtume põhimõttest, et hea elukvaliteet peab Viljandis olema tagatud nii lastele, tööinimestele ja
eakatele kui ka linna külalistele. Meie eelistused on kvaliteetne haridus, terved ja rahulolevad
linnakodanikud, edukas ettevõtlus ja tõhusalt juhitud turvaline linn.
Meie nelja aasta tegevus on suunatud järgmiste põhieesmärkide saavutamisele:
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meeldiv, turvaline ja elamisväärne linn
edukas kultuuri- ja turismilinn
hariduse-, laste- ja noortesõbralik linn
hooliv linn
sportlik ja tervislik linn
ettevõtlust toetav linn
tõhusalt juhitud maakonnakeskus

I Viljandi – meeldiv, turvaline ja elamisväärne linn
Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi meeldiv elamise, õppimise ja töötamise koht. Roheline, hoolitsetud
haljastuse, paljude purskkaevude ja skulptuuride ning ilusa Keskväljakuga turvaline linn on
paljudele ka puhkuse veetmise meelispaik.
Linna kultuuri- ja spordikalender pakub võimalusi nii vaimu kui keha arendamiseks. Kultuuriturism
on loonud uusi töökohti ja kasvatanud sissetulekuid. Viljandlased on hõivatud tööga nii oma
kodulinnas kui väljaspool Viljandit, aga nende kodu on siin.
Koostöös naaberomavalitsustega on loodud mitmeid uusi spordi ja vaba aja veetmise võimalusi.
Viljandi järv ja selle ümbrus on aktiivses kasutuses, järverand korrastatud ja see on linnarahva
lemmikpaik suvel puhkamiseks ja talvel talispordiga tegelemiseks.
Eesmärkide saavutamiseks
1. Võtame vastu Viljandi uue üldplaneeringu, mis tagab linnakeskkonna harmoonilise ja
tervikliku arengu.
2. Arvestame linnaplaneerimisel laste, erivajadustega inimeste ja eakate vajadusi.
3. Muudame lapsevankri või ratastooliga liikuvatele inimestele ligipääsu teenustele lihtsamaks
(kaldteed, bussid, madalaks tehtud kõnniteeservad jms.) ja nende elu mugavamaks.
4. Arvestame uusehitiste rajamisel nende sobivust linnaruumi. Suuname omanikke kasutama
sobilikke ehitusmaterjale ning leiame terviklikke lahendusi haljastuses.
5. Korraldame linna territooriumi aruka ja tihendatud kasutuselevõtu ning kaotame
tühermaad.
6. Jätkame linna arenguks vajaliku riigimaa munitsipaliseerimist.
7. Loome viljandlastele rohkem võimalusi soetada endale linna piires eramukrunt või korter.
8. Jätkame munitsipaaleluruumide rajamist.

9. Toetame korteriühistuid nende probleemide lahendamisel. Tihedam koostöö soodustab
infovahetust, ühisprojekte ning annab rohkem võimalusi luua üheskoos turvalisemat
elukeskkonda.
10. Rajame valgustatud jalgratta-, rulluisu- ja kõnniteid.
11. Teeme linna puhtamaks. Oleme nõudlikud koostööpartnerite ja linlaste suhtes.
12. Arendame Viljandi linna kogu Viljandimaa turismipiirkonna keskusena ja olulise
turismisihtkohana.
13. Tihendame koostööd Viljandi politseiosakonnaga turvalisuse tagamiseks linnas.
Konkreetsed ettevõtmised:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II

Vaatame üle ja koostame 31. märtsiks 2006.a. tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimise ja
remondi kava ning selle alusel jätkame nende korrastamist.
Ehitame Valuoja oru jalg- ja jalgrattatee kuni ühtimiseni Huntaugumäe – Valuoja oru
rollerirajaga ja sealt edasi kuni Viljandi järveni.
Viime lõpule ümber Viljandi järve matkaraja ehitamise ja ühendame selle naabervaldadega
koostöös Viljandi lähiümbruse puhkepiirkondadega Heimtalis, Varesemägedes ja VanaVõidus. Jätkame valgustuse väljaehitamist.
Arendame välja Arkaadia jalakäijate tänava koos EVE maja esise väljakuga.
Teeme korda vanad purskkaevud ja skulptuurid. Ehitame paadimehe purskkaevu ja rajame
August Maramaa skulptuuri.
Viime lõpuni J. Laidoneri monumendi rajamise.
Jätkame programmi „Linn tolmuvabaks!“ Muudame kruusakattega tänavatest 2/3
tolmuvabaks.
Heakorrastame ja haljastame nn. Männimäe tee ala, rajame sinna laste mänguväljakuid ja
lisaparkimiskohti.
Rekonstrueerime Tartu tänava silla.
Korrastame turuplatsi esise parkimisala.
Jätkame linnas sademevete kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist.
Toetame Metsakalmistule leinamaja ehitamist.
Käivitame uued tänavavalgustusprojektid, et paremini valgustada ülekäigurajad ja
muudame valgemaks pimedad nurgatagused, et vähendada kuritegevust.
Toetame naabrusvalvealade lisandumist linnas.
Paigaldame linna videovalve.
Korraldame narkomaania- ja alkoholismiennetustööd kaasates noorteorganisatsioone ja
teisi kodanikeühendusi.
Viljandi – kultuuri- ja turismilinn

Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi rikkaliku kultuurieluga linn. Tänu meeldivale elukeskkonnale ning
kultuuriakadeemia, pärimusmuusika keskuse ja muude linna kultuurikorraldajate tegevusele
toimuvad mitmekesise valikuga kultuurisündmused aasta läbi.
Ettevalmistused 2015. aasta rahvusvahelisteks hansapäevadeks on täies hoos. Linn rekonstrueerib
koos omanikega ajaloolist vanalinna, korrastab munakivisillutist, konserveerib hoogsalt
lossivaremeid, nüüdisajastab laululava ja teisi esinemispaikasid.
Lisaks kultuurisündmustele meelitavad linna tulema ka Viljandi järve rannas ja teistes
tervisespordikeskustes pakutavad aktiivse puhkuse võimalused. Viljandi järv oma ümbrusega
pakub suurepärast võimalust oma tervise eest hoolitseda ja mõnusalt puhata. Tänapäevane
erakapitaliga rajatud veekeskus pakub veemõnusid paljudele.

Eesmärkide saavutamiseks
1. Hoiame Viljandi identiteeti ning pöörame suurt tähelepanu linna rikkaliku kultuuripärandi ja
ajaloolise ilme säilitamisele ja tutvustamisele.
2. Jätkame lossivaremete rekonstrueerimist ja ajaloolise linnamüüri eksponeerimist.
3. Jätkame ja laiendame Viljandile tunnuslikke kultuuriüritusi, festivale ja konverentse.
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4. Jätkame tihedat koostööd kultuuriakadeemia ja Ugala teatriga, kelle toel tuleb
värskeid ideid ja uusi ettevõtmisi.
5. Toetame rohkem eri kultuurialadel tegutsejaid.
6. Muudame Viljandi kultuuriturismi sihtkohaks.

linnaellu

Konkreetsed ettevõtmised:
•
•
•
•
•
•
•
•

III

Rajame Kirsimäe aita Eesti Pärimusmuusika Keskuse
Võtame 2015. a. Viljandis toimuvate Euroopa hansalinnade päevade ettevalmistamise
Viljandi linna arengukavva ja tegevuse üheks eelistuseks.
Töötame välja kava vanalinna korrastamiseks ja taaselustamiseks.
Suurendame toetust muinsuskaitse all olevate hoonete ja elamute renoveerimiseks.
Jätkame ja arendame edasi linnakujunduslikke projekte ja konkursse.
Leiame lahenduse lauluväljaku rekonstrueerimiseks.
Arendame Viljandis professionaalset ja taidluskultuuri ning toetame kultuuriseltse.
Toetame Viljandisse hansalinnade aegse Mini-Euroopa rajamist

Viljandi – hariduse-, laste- ja noortesõbralik linn

Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi lasterikas linn. Korrastatud ja linlastele jõukohakohase tasuga lasteaiad ja
huvikoolid loovad hea võimaluse saada igas vanuseastmes korralik haridus. Viljandis on mitu
gümnaasiumi, mis kõik annavad heatasemelise hariduse. Kõigile ühtne ja selge palgasüsteem ning
korrastatud koolimajad koos paraja õpilaste arvuga motiveerivad õpetajaid hästi töötama.
Tänu hästi korraldatud kutsenõustamisele ja ettevõtjate nõudlusele tublide töökäte järele on
rohkem õpilasi valinud kutseõppe. Linnal on hea koostöö Viljandimaa Kutseõppekeskusega, mis
pakub linnalastele head võimalust saada aus amet heast koolist.
Viljandi on saanud juurde vaba aja keskusi, kus hommikupoolikuti korraldavad oma kohtumisi
eakad ja mida õhtupoolikuti saavad kasutada noored. Noortevolikogu teeb head tööd ja noored on
linnas ise aktiivsed. Spordikool, kunstikool, muusikakool ja huvikool on linnalaste seas
populaarsed.
Eesmärkide saavutamiseks
1. Jätkame hariduspoliitika uuendamist kõigil tasanditel, alates hariduse kvaliteedi parandamisest
lasteaedades ja koolides ning koolimajade remondist kuni linnavalitsuse vastava ala ametite
tegevuse täiustamiseni.
2. Tõstame Viljandis antava hariduse konkurentsivõimet. Selleks tõhustame õpetajate täiendõpet,
uuendame õppevahendeid ja võtame kasutusele uusi õpimeetodeid, korrastame koolivõrku ja
jätkame koolimajade remontimist.
3. Pakume igale lapsele võimetekohase lahenduse haridustee jätkamiseks; korraldame noorte
karjäärinõustamissüsteemi. Võitleme koolist väljalangevuse vastu, osutades tähelepanu iga
lapse probleemidele.
4. Toetame noorte omaalgatust ja edendame noorteühenduste tegevust, arendame avatud
noortekeskusi ja edendame isamaalist kasvatustööd.
5. Nüüdisajastame lasteaedade õuealad ja linna avalikud mänguväljakud
6. Eraldame linnaeelarvest rohkem vahendeid noorte vaba aja veetmise võimaluste
mitmekesistamiseks ja muudame huvihariduse kättesaadavamaks
7. Investeerime koolimajade ja lasteaedade remonti suurema summa kui kunagi varem.
8. Väärtustame eeskujulikku õppimist.
Konkreetsed ettevõtmised:

•

Lastega perede vaba aja sisustamiseks ja tervislike eluviiside harrastamiseks korraldame
regulaarselt perepäevi.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Anname Viljandi kooliteed alustavatele lastele ranitsatoetust 2000 krooni.
Võimaldame põhikooli õpilastele tasuta töövihikud.
Laiendame tasuta andmeside leviala Viljandi linna munitsipaalasutustesse (koolid,
raamatukogu, spordihoone jt.) ning parkidesse.
Suurendame laste ja noorte suviste töörühmade arvu.
Kasutame koolide ja lasteaedade investeeringuteks vähemalt 100 miljonit krooni.
Suurendame 1. jaanuarist 2006 koolieelsete lasteasutuste töötajate palgafondi vähemalt
20%. Viime sisse ühtse palgakorralduse koolieelsete lasteasutuste ja koolide pedagoogidele
Aitame kaasa Viljandi loodusmaja (ökomaja) käivitamisele.
Premeerime Viljandi linna õpilasi, kes lõpetavad gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
medaliga.

IV Viljandi – hooliv linn
Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi linn, kus ka eakatel ja erivajadustega inimestel on hea elada. Hästitoimiv
sotsiaalteenuste võrgustik, sõidusoodustused, uued päevakeskused ja korrastatud teed ning
tänavad annavad eakatele võimaluse aktiivselt osaleda ühiskonna elus.
Eesmärkide saavutamiseks
1. Laiendame koduhooldust ja muid hoolekandeteenuseid ning toetame linna korraldatavat
kodulähedast hoolekannet.
2. Osaleme Puuetega Inimeste Kojas kooskäimise võimaluste laiendamises.
3. Toetame eakate ja erivajadustega inimeste ühenduste tegevust.
Konkreetsed ettevõtmised:
•
•
•
•
•
•
•
•

Toetame Tervisekeskuse teise osa rekonstrueerimist, luues sellega paremad võimalused
tervishoiuteenuste osutamiseks linlastele
Tagame piisava ühistranspordi haiglaga.
Aitame kaasa Viljandi Maakonnahaigla ja seal osutatava arstiabiteenuste kvaliteedi
säilimisele!
Võtame erakorralise arstiabi visiiditasu linna kanda.
Rajame eakatele kooskäimiskohad Paala ja Männimäe linnaosas.
Viime lõpule sotsiaalmaja ehitamise.
Teede, tänavate ning hoonete ehitamisel ja remontimisel arvestame erivajadustega
inimeste vajadusi.
Säilitame eakatele ja erivajadusega inimestele seni kehtivad soodustused.

V. Viljandi – sportlik- ja tervislik linn
Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi mitmekülgsete sportimise ja terviseedendamise võimalustega linn, kus
spordibaasid on korrastatud, Sportlik linnarahvas on parema tervisega.
Lastel on võrdsed võimalused spordiga tegelda, samuti on sportimisvõimalused erivajadustega
inimestel.
Eesmärkide saavutamiseks
1.
2.
3.
4.

Toetame profi- ja tervisesporti.
Korrastame spordiklubide toetussüsteemi.
Korrastame spordiobjektid ja tervisespordirajad.
Jätkame traditsioonilisi rahvaspordi ettevõtmisi ja toetame igati elutervete eluviiside
viljelemist.
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5. Teeme koostööd Viljandis tegutsevate spordiklubide ja -seltsidega.
Konkreetsed ettevõtmised:
•
•
•
•
•
•
•
•
VI

Muudame Uueveski, Valuoja ja Kösti oru kauniks metsapargiks, kus soovijad saavad ka
tervisespordiga tegelda ja lapsed mängida.
Jätkame laste ja noorte mängu- ja spordiväljakute rajamist igasse linnaossa.
Rekonstrueerime kunstmurukattega jalgpalliväljaku ja Viljandi linnastaadioni.
Ehitame uue sõudebaasi ja rekonstrueerime aerutajate spordibaasi.
Toetame kunstjääga jäähalli, ujula ja Närska mäe talve- ja ekstreemspordi keskuse
rajamist.
Jätkame ja laiendame Viljandi sümboliks olevaid spordiüritusi.
Remondime lagunenud rolleriraja.
Osaleme Varesemägedest ümber Viljandi järve Holstre - Polli rajatavas terviserajaprojektis.
Viljandi – eduka ettevõtluse linn

Visioon:
Aastal 2009 on Viljandi ettevõtjasõbralik linn, kus on loodud tingimused investeeringuteks,
tegutsevate ettevõtete säilimiseks ning uute tekkeks. Töö on neis väärtustatud ja sissetulekud
võimaldavad töötajate eneseteostust. Viljandi ettevõtted pakuvad tööd nii linlastele kui ka
naaberomavalitsuste elanikele. Linnavalitsus, ettevõtjad ja kutseõppeasutused teevad koostööd
ettevõtjatele oskustööliste koolitamisel.
Linna infrastruktuur toetab ettevõtete arenemist linna tööstuspiirkondades. Raskeveokite liiklus on
linna elamurajoonidest välja viidud.
Eesmärkide saavutamiseks
1. Teeme koostööd erinevate maakonnas tegutsevate tugistruktuuridega.
2. Viljeleme tihedat koostööd kutseõppeasutustega ja ettevõtjatega
3. Teeme jõupingutusi, et ettevõtjad jätkaksid oma tegevust Viljandis.
Konkreetsed ettevõtmised:
•
•
•
•
•

VII

Arendame välja infrastruktuuri ja ehitame tööstuspiirkondi läbivad ühendusteed Reinu tee
ja Raua tänava piirkonnas.
Arendame välja Rohelise tänava tööstuspargi
Loome koostöös Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooliga ettevõtluse inkubatsioonikeskuse.
Arendame Viljandi linna kogu Viljandimaa turismipiirkonna keskusena ja olulise
turismisihtkohana.
Loome ettevõtte linna omandis olevate hoonete ja rajatiste haldamiseks.

Viljandi – tõhusalt juhitud maakonnakeskus

Visioon:
Aastal 2009 on Viljandil tegusalt, efektiivselt ja läbipaistvalt juhitud linn. Olulisemad küsimused
arutab linnavalitsus rahvaga läbi enne otsustamist. Valitsemise asemel on linnavalitsus rahva
teenistuses. Linnarahvas ehk maksumaksja saab oma raha eest parimat teenust. Linnavalitsuse
struktuur on viidud vastavusse linnajuhtimise igapäevaste vajadustega ja neis töötavad oma ala
parimad spetsialistid.
Linna eelarve on üle 300 miljoni krooni aastas. Lisaks suudab koalitsioon saada igal aastal lisaraha
riigieelarvest ja erinevatest fondidest. Nelja aasta jooksul on investeeritud linna arengusse 160
miljonit krooni eelarveraha.
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Eesmärkide saavutamiseks
1. Suurendame ja väärtustame volikogu rolli ja tegevuse tõhusust.
2. Toetame mittetulundusühenduste, kodanikuühenduste ja kõigi kodanikualgatuslike
vormide, sh. rahvuskultuuriseltside tegevust ning kaasame need linna arendamisse.
3. Jätkame linna tegevuse planeerimiseks kohtumisi erinevate osapoolte ja huvigruppidega.
4. Korrigeerime vastavalt kokkulepitud põhimõtetele linna arengukava ja lähtume
linnajuhtimisel sellest.
5. Toetame Viljandi linnaosade ja asumite identiteedi kujunemist.
6. Kaasame erakapitali avalike huvide teenistusse.
7. Teeme tihedat koostööd riigi ja kohalike omavalitsuste ühendustega ning erinevate
partneritega.
Konkreetsed ettevõtmised on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvestame Viljandi linna arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamisel ja
realiseerimisel linnakodanike ning Viljandi erinevate linnaosade ja asumite vajadusi.
Optimeerime linnajuhtimise.
Ei tõsta makse ja ei kehtesta uusi.
Lihtsustame asjaajamist ja muudame selle inimsõbralikumaks.
Toome detailplaneeringute otsustamise linnavolikogu pädevusse.
Töötame välja kava linna maine parandamiseks.
Aitame kaasa Viljandi linnaosade ja asumite arengut toetavate seltside tegevusele.
Paigaldame linnaosi ja asumeid tähistavad viidad.
Lähtume linna poolt osutatavate teenuste hindade määramisel põhjendatud kuludest.
Toetame ettevõtjate, kodanikeühenduste, eakate ümarlaua ja teiste koostöövormide
käivitumist ja tööd

Need on koalitsiooni põhilubadused. Neli aastat on kohaliku elu korraldamisel pikk aeg. Teeme
endast oleneva selle nimel, et kõik lubadused saavad täidetud ja linnakodanikud on tehtuga rahul!
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