Eesti Reformierakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe ühiseks
tegutsemiseks Viljandis aastatel 2009-2013
Selle leppega määratlevad erakonnad Viljandi arengu peamised eesmärgid aastatel
2009-2013 ja ühise tegevuse suunad nende saavutamiseks.

Viljandi on meie kodulinn
Linnakodanikega üheskoos tegutsedes on meie kodulinn 2013. aastal tänasest veelgi
meeldivam elu-, õppimis- ja tööpaik, rohkete kultuuri- ja spordisündmustega laste- ja
noortesõbralik linn. Selle tagab linna terviklik, läbimõeldud ja linlastega kokkulepitud
eesmärgistatud areng, koostöö ettevõtjate ja riigiasutuste töötajatega, koguduste ja
kodanikeühendustega – kõigiga, kes soovivad linna edendamisel kaasa lüüa.Kodanikualgatuse
ja ühise tegevuse toetamine on üks linnaarengu nurgakividest.
Linnaelu igapäevane nõudlik ja sihikindel korraldamine ja koostöö ettevõtjatega loovad uusi
töökohti, tagavad sotsiaalse kindlustunde ja võimaluse võetud kohustuste täitmiseks. Koos
ettevõtjate ja linnakodanikega uuendame nelja aastaga meie elukeskkonna.
See pole lihtne. Majanduse tänane olukord nõuab meilt vastutustundlikku käitumist kõigi
linnaelu valdkondade arendamisel – raha on vähem, kuid lubame, et ükski valdkond ei jää
tähelepanuta, linna tasakaalustatud areng jätkub. Tagame selle koostöös volikogus esindatud
poliitiliste partnerite ja kõigi nendega, kel on tähtis meie kodulinn, kõigiga, kel on häid mõtteid
Viljandi paremaks muutmisel.

Viljandi areng jätkub
Viljandi on 2013. aastal rahvusvaheliste hansapäevade ootel saanud uue näo. Uuenenud
Lossimäed on paremini eksponeeritud, järverannad ja matkarada on korrastatud ja Uueveski
muutunud taas meeldivaks puhkepaigaks. Linnaruum on hoolitsetud ja korrastatud.
Tööstuspiirkondade korrastatud infrastruktuur on toonud Viljandisse mitmeid ettevõtteid ja
loonud seeläbi uusi töökohti. Üheskoos oleme muutnud oma rohelise kodulinna veelgi
meeldivamaks elupaigaks meile endile ja sihtkohaks külalistele.
Selleks:
• oluliste küsimuste otsustamisel selgitame välja linnarahva arvamuse;
• tulenevalt linna arengukavalistest eesmärkidest korrastame linnajuhtimise ja muudame
selle teenuste osutamisel tõhusamaks ja mõjusamaks;
• teeme kultuuri- ja spordielu rikastamisel ja mitmekesistamisel tihedat koostööd oma ala
aktiivsete korraldajatega;
• loome Viljandi kultuuri ja spordi valdkondade edendamiseks ja toetamiseks koos
eraettevõtjate ja teiste huvitatutega Viljandi Kultuurkapitali;
• lubame ehitiste rajamisel ümbritsevaga sobivat arhitektuurilist lahendust, sobivaid
ehitusmaterjale ning terviklikke lahendusi haljastuses;
• viime lõpule Viljandi järvepiirkonna arengukava koostamise ja jätkame koos erasektoriga
selle piirkonna arendamist;
• kujundame Viljandi tunnustatud veespordikeskuseks;
• jätkame Viljandi, Kastani, Paala, jt järvede ning muude veekogude puhastamist ja
korrastamist;
• jätkame Viljandi ürgoru ja Uueveski ning Valuoja orgude korrastamist ;
• muudame kesklinna ja vanalinna koostöös omanikega vääriselupaigaks, pöörates erilist
tähelepanu fassaadide ja haljastuse korrastamisele;
• pakume oma kodu ehitamise võimalusi vabadele kinnistutele ja arendame edasi
Järveotsa elamurajooni;
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•
•
•
•
•
•
•
•

renoveerime kultuurimaja ja rekonstrueerime lauluväljaku;
jätkame turuplatsi kvartali arendamist;
leiame koos eraettevõtjatega lahenduse ujula-veekeskuse rajamiseks Viljandisse;
korrastame sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed ning tänavavalgustuse konkreetse kava
alusel;
jätkame koos erasektoriga linna sademetevee ärajuhtimise süsteemide rajamist;
rajame koostöös kohalike koertekasvatajatega koerte jalutus- ja harjutusväljaku;
oleme nõudlikud hooletusse jäetud hoonete omanike suhtes;
jätkame Viljandi kui turismilinna atraktiivsemaks muutmiseks esitatud julgete ideedeköisraudtee, Mini-Hansa, seikluspark jt – elluviimist.

Lapsed ja noored on meie tulevik
Me ehitame Viljandit meie lastele – Viljandi on laste- ja noortesõbralik linn. Eriline hool lastega
perede ja noorte hariduse eest tagab Viljandi kestmise ka tulevikus. Meil on piisavalt
lastesõime
ja
lasteaiakohti.
Maakonnakeskselt
korrastatud
koolivõrk
ja
koostöö
kutseõppeasutuste ning kõrgkoolidega annab noortele võimaluse saada hea haridus ka oma
kodulinnas. Hea haridus on vabadus!
Selleks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jätkame ranitsatoetuse maksmist 1. klassi minevatele lastele;
jätkame koolitoidu hinnavahe kompenseerimist põhikooliastmes;
korrastame olemasolevad ja rajame uusi mänguväljakuid;
jätkame koolide mängu-, spordi- ja puhkeväljakute korrastamist;
jätkame lasteaedade korrastamist ja tagame kõigile lastele koha lastesõimes või -aias;
renoveerime lasteaed Midrimaa;
loome toimiva kutse- ja karjäärinõustamissüsteemi;
jätkame koolide õpikeskkonna parandamist;
kujundame Viljandi hariduselu korraldamisel eestvedavaks arendajaks maakonnas;
tagame konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse omandamise Viljandis;
pöörame suuremat tähelepanu Viljandi ajaloo, ettevõtluse, riigikaitse ja usunditeloo
õpetamisele;
soodustame huviharidusega tegelemist;
viime lõpule Viljandi Muusikakooli renoveerimise;
rakendame linnajuhtimises Noorte Volikogu ja teiste noorteühenduste häid algatusi;
leiame võimaluse loodusmaja rajamiseks.

Suurem tähelepanu seenioridele ja abivajajatele!
Enamik linnakodanikest elab tavapärast elu ja saab ise hakkama, paljud eakad inimesed
elavad aktiivselt ja on teiste aitajad. Meie eesmärk on toetada eakate ja abivajajate
ühistegevust ning vajadusel neid aidata. Linnas on loodud heal tasemel toimiv
sotsiaalhoolekande süsteem, tegutsevad aktiivsed kodanikeühendused.
Selleks:
• kaasame seeniorid linnaelu tegemistesse ning moodustame volikogu juurde Seenioride
Kogu;
• laiendame ja mitmekesistame sotsiaalteenuseid, et inimesed võiksid veeta väärikat
vanaduspõlve omas kodus;
• rajame tänapäeva nõuetele vastava eakate hooldekodu;
• jätkame abivajajatele toetuste maksmist ja võimaldame neile vajalikke soodustusi;
• jätkame pensionäride maamaksusoodustusi;
• osaleme aktiivselt kõigis projektides ja ettevõtmistes, mis aitavad luua uusi töökohti;
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• laiendame koostööd Sihtasutusega Viljandi Haigla.

Linnaarengu tagavad korras teed ja tänavad
Meie elukeskkond sõltub olulisel määral infrastruktuuri olukorrast. Kõik me tahame sõidetavaid
tänavad ja korras kõnniteid, keskkütet, internetiühendust ja puhast vett igas linnaosas. Kõik
see on oluline! Tänaseks on enamik linnatänavatest tolmuvabad, tööstuspiirkondades on
valmis Reinu tee ja Raua ning Roheline tänav. Järgmisel neljal aastal on aeg linna sissesõitude
ja peatänavate remondiks koos valgustuse kaasajastamise ja kõnni- ning rattateede
rajamisega.
Selleks :
• kaasame linna planeerimisel ja ehitamisel senisest enam spetsialiste ja eksperte,
nõuame arendusprojektidele ekspertotsuseid juba projekteerimisel;
• arvestame linnaruumi planeerimisel ja rajamisel enam inimeste erivajadusi, tagame head
liikumisvõimalused linnas ja juurdepääsu avalikesse hoonetesse kõigile inimestele;
• muudame linnapoolse järelevalve heakorratööde, ehituste jt hangete täitmisel
tõhusamaks;
• seame prioriteediks kõnniteede korrastamise;
• jätkame jalg- ja kergliiklusteede ehitamist;
• jätkame vanalinna tänavate korrastamist;
• alustame ettevalmistusi Viljandi peatänavate rekonstrueerimiseks.

Viljandi on maakonnakeskus
Siit saavad linnakodanikud ja paljud maakonna teiste piirkondade elanikud mitmeid olulisi
teenuseid. Pakume
inimestele võimalusi saada osa Viljandi arenenud huvi– ja
gümnaasiumihariduse, rahva tervise, bussitranspordi, kultuuri ja spordi, kommunaalteenuste
jpm valdkondades. Ühine inimeste vajaduste rahuldamine annab märgatava säästu ja parema
teenuste kvaliteedi, koos tehtud rahapaigutused teenuste arendamiseks teevad teenused
kättesaadavamaks ja odavamaks igale inimesele. Viljandil on juhtiv roll maakonna terviklikul
arendamisel. Teeme meie inimeste parema elukeskkonna loomiseks, maakonna terviklikuks
edendamiseks koostööd teiste omavalitsustega.
Need on koalitsiooni kokkulepped Viljandi elu edendamiseks. Nende alusel asume muutma
linna arengu- ja investeeringute kava, nende alusel koostame iga-aastased tegevuskavad.
Oleme endas kindlad ja teeme kokkuleppe täitmiseks kõik, mis võimalik. Siis on
linnakodanikud aastal 2013 tehtuga rahul, õnnelikud ja armastavad Viljandit. Kes siis veel!
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