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Eesti Reformierakonna, Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Keskerakonna
koalitsioonilepe Viljandi linna arendamiseks ja juhtimiseks aastateks 2017 – 2021
Viljandis, 22. oktoobril 2017

Eesti Reformierakonna, Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Keskerakonna esindajad
lepivad kokku koostöös Viljandi linna arendamiseks aastatel 2017-2021 ning määratlevad selle
kokkuleppega peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.
Seame ühise tegevuse peamiseks eesmärgiks Viljandi jätkusuutlikkuse, elanike arvu
stabiliseerimise ning pööramise kasvule. Selleks peame järgmise nelja aasta jooksul tähtsaks
alljärgnevaid kokku lepitud põhimõtteid.
Lähtume oma tegevuses põhimõttest, et omavalitsusel on tähtis roll linna keskkonna ning
selle erinevate valdkondade looja ja arendajana. Peame linna juhtimisel oluliseks
läbipaistvust, erinevate huvirühmade, institutsioonide ja asumite kaasamist, hoolivust ning
efektiivsust. Suurendame Viljandi rolli maakonna keskusena. Teeme tihedat koostööd
Viljandimaa omavalitsustega, eeskätt Viljandi vallaga.
Jätkame kaasava eelarvega. Toetame omaalgatuslikke ettevõtmisi ning aitame kaasa Viljandi
maine edasisele parandamisele linnakeskkonna pideva parendamise, turundustegevuse ja
erinevate teavituskampaaniatega.
Väärtustame Viljandi loodust, vanalinna miljööd, kultuuriväärtuslikke hooneid ja ajalugu.
Teeme tööd selle nimel, et veelgi enam kinnistuks Viljandi kui kultuuripealinna ning sportlikuja noortesõbraliku linna maine ning areneks turism.
Nende põhimõtete realiseerimiseks teevad kokkuleppe osalised Viljandi Linnavolikogus
järgmist:
Ajakohastame õpikeskkonna ja renoveerime Paalalinna kooli ning korrastame Mängupesa ja
Männimäe lasteaia.
Uuendame põhimagistraalide pikenduseks olevaid linna sissesõiduteid.
Rajame koostöös Viljandi vallaga veekeskuse.
Ajakohastame linnasüdame, arvestades Viljandi väärikat ajalugu.
Uuendame olulises mahus tänavavalgustust.
Toetame eramuehituse hoogustumist Viljandis. Alustame Järveotsa elamukvartali arendamist
ja paneme 2018. aasta lõpul esimesed krundid müüki.
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Korrastame koolide staadione ja spordiväljakuid. Võimaldame nende avaliku kasutamise
linnaosa noortele ja teistele linlastele.
Jätkame laste mänguväljakute korrastamist ning uute rajamist.
Ehitame koostöös huvirühmadega Viljandi järve ümber kulgeva terviseraja äärde ja mujale
linna välijõusaale ning teisi liikumist ja aktiivset tegevust võimaldavaid rajatisi.
Jätkame Viljandi järvede ümbruse kujundamist aktiivse puhkuse paikadeks ning suurendame
nende kalarikkust.
Astume samme, et Valuoja ja Uueveski org ning teised rohealad muutuksid aktiivse puhkuse
piirkondadeks.
Alustame tööd spordihoone vana osa korrastamiseks.
Toetame uue Viljandi haigla ja perearstikeskuse hoone ehitamist Viljandi kesklinna.
Muudame Viljandi veelgi jalakäija-ja jalgratturisõbralikumaks linnaks. Jätkame kõnniteede
korrastamist ning liikluse ohutumaks muutmist nii ülekäiguradadel kui mujal. Võimalusel
rajame uusi kõnni- ja kergliiklusteid. Peame oluliseks tänavate süsteemset pindamist.
Korrastame koolide ja lasteaedadeni viivaid kõnniteid.
Töötame välja nimeliste pinkide programmi ja alustame selle elluviimist.
Tõhustame MA Viljandi Linnahoolduse tegevust linna heakorra tagamiseks.
Muudame linnavara kasutamise efektiivsemaks.
Toetame jäähalli toimimist ja arengut.
Muudame linna joogiveega varustamise kindlamaks.
Otsime lahendusi reovee sette käitlemise probleemile.
Jätkame aktiivset tegevust, et tuua Viljandisse raha eurofondidest ja Eesti riiklikest
programmidest.
Töötame koos huvirühmadega välja korteriühistute ja kogukondade ettevõtmisi toetava
programmi „Õue- ja haljasalad korda“ põhimõtted ning käivitame selle.
Tulenevalt eelarve võimalustest tõstame linna teenistuses töötavate inimeste palka.
Prioriteediks on alus- ja huvihariduse õpetajate palgad.
Parandame hariduslike erivajadustega õpilaste õpitingimusi.
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Laiendame huvihariduse võimalusi ja edendame koolide huviringide ristkasutust. Töötame
välja selged põhimõtted kõikidele huvihariduse pakkujatele. Lähtume põhimõttest, et lastel
oleks piisavalt mitmekesist tegevust.
Koostöös spordiklubide ja spordikooliga korrastame rahastamise põhimõtted, eelistades
pikaajalisi lepinguid.
Tõstame ranitsatoetuse 100 eurolt 150 eurole.
Loome süsteemi, kus pere saab valida 200-eurose rahalise sünnitoetuse või laste stardipaketi
vahel.
Anname lasteaedades tasuta hommikusöögi ja panustame tervislike toitumisharjumuste
kujundamisse.
Toetame riigi samme tasuta bussisõidule üleminekule.
Koostöös pensionäride ja puuetega inimeste organisatsioonide ning muude huvirühmade
esindajatega töötame läbi sotsiaaltöö teenuste ja tegevuste organisatsioonilised, sisulised ja
ruumiprogrammi põhimõtted.
Teeme koostööd riigiga riigiasutuste toomiseks Viljandisse.
Toetame noortevolikogu ja seenioride nõukoja tegevust.
Arendame suhtlemisvorme linlaste ning mitmesuguste huvirühmade, ühenduste ja
ettevõtjatega, luues sh linnapeale nõuandva organina ettevõtjate nõukoja ja muid
koostöövorme.

Koalitsioonilepingu lisa
Reformierakonnale kuuluvad järgmised ametikohad:
1. Linnapea
2. Volikogu aseesimees
3. Abilinnapea
4. Kaks linnavalitsuse liiget
5. Majanduskomisjoni esimees
6. Hariduskomisjoni esimees
7. Ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu esimees
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Erakond Isamaa ja Res Publica Liidule kuuluvad järgmised ametkohad:
1. Volikogu esimees
2. Abilinnapea
3. Kaks linnavalitsuse liiget
4. Kultuurikomisjoni esimees
5. Sotsiaalkomisjoni esimees
6. Revisjonikomisjoni aseesimees

Keskerakonnale kuuluvad järgmised ametikohad:
1. Üks linnavalitsuse liige
2. Eelarve ja arengukomisjoni esimees
3. Ajutise komisjoni Viljandi Seenioride Nõukoda esimees

Revisjonikomisjon on 5-liikmeline, ülejäänud komisjonid 11-liikmelised. Linnavalitsus on 8liikmeline. Moodustame alaliselt koos käiva koalitsiooninõukogu.

