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Viljandi Linnavolikogu XVI koosseis oma esimesel istungil 27. oktoobril. Fotolt puuduvad Jaak Madison, Randel Länts, Terje Trochynskyi ja Tonio Tamra.

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 ja 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 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.
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.
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 ruumiprogrammilised
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
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liidule kuuluvad järgmised
ametikohad.
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
8-liikmeline. Moodustame alaliselt koos käiva koalitsiooninõukogu.

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Intervjuu linnapea
Madis Timpsoniga
JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,
avalike suhete spetsialist
MADIS TIMPSON, PALJUD EHK
TEAVAD, ET TE OLETE PÕLINE
VILJANDLANE, KUID MITTE PALJU
ENAMAT. RÄÄKIGE PISUT OMA
TAUSTAST.

Ma sündisin Viljandis 1974. aastal ja kasvasin siin üles. Esimese eluaasta elasin linnapea Maramaa majas Uueveskil, aga
sealt edasi olen olnud Paalalinna poiss ja alati seal elanud.
Käisin 7. lasteaias – praeguses
Karlssonis, siis Paalalinna koolis, mis toona oli 5. keskkool ja
keskkooli osa 4. keskkoolis, mis
on praegune Kesklinna kool.
Pärast Viljandis keskkooli lõpetamist läksin Tartu Ülikooli,
õppisin esialgu ajalugu ja siis
juurat. Õigusteaduskonnas lõpetasin õpingud magistrikraadiga
2001. aastal. Samal aastal tulin
tööle Viljandi Linnavalitsusse
linnasekretäriks ja olin siin
2003. aastani. Vahepeal tegelesin eraäriga ja 2005–2007 olin
jälle linnasekretär.
Siis kutsus toonane justiitsminister Rein Lang mind oma õigusnõunikuks – ühele juristile
pole väga võimalik paremat kohta pakkuda. Otsustasin kutse
vastu võtta. Ma ise arvasin, et
see töö on pooleteiseks-kaheks
aastaks, sest toonased valitsused
umbes nii kaua kestsidki. Kahest
aastast sai lõpuks kokku kümme.
Töötasin koos erinevate ministritega, peale Langi veel Hanno
Pevkuri, Kristen Michali ja Arto
Aasaga ning ei kahetse seda kogemust. Ise ma ennast kellelegi
pakkumas pole käinud, reeglina
on ikka mind üles otsitud.
Igal esmaspäeval startisin Tallinna poole ja reedel siis tulin
Viljandisse tagasi. Nüüd olen
Viljandis päriselt tagasi. Soovitan ka teistele mõni aeg eemal
olla, siis saate aru, kui tore paik
see meie kodulinn tegelikult on.
KAS VÕIB SIIS ÖELDA, ET TUNNETE NII VILJANDI LINNA KUI KA RIIGI TASANDIL VALITSEMISE KÖÖGIPOOLT PÄRIS HÄSTI?

Julgeksin öelda küll. Käisin
kümme aastat peaaegu iga nädal riigikogu erinevates komisjonides ministrit esindamas ja
töötasin kolmes erinevas ministeeriumis. Kogemust tõesti tuli
ja kindlasti oskan hinnata allhoovusi ja kuidas mingeid protsesse võimalikult hästi läbi viia.
ÄSJA TOIMUNUD VALIMISED EI
OLNUD TEIE ESIMESED, KUID
KAHTLEMATA ON TEGU SUURE
SAMMUGA POLIITIKA KÖÖGIPOOLELT AVALIKKUSE ETTE. KUIDAS
KÄIB LINNAPEA AMETISSE VALIMISEKS VAJALIKU TOETUSE KOGUMINE?

Ma olen kandideerinud Viljandi
Linnavolikokku aastast 2005 ja
esimesel korral sain kohe sisse.
Mul ei olnud toona suurt ambitsiooni volikokku tulla. Olin siis
tegev eraettevõtluses ja mul oli
rohkem tööd, kui ma teha jõudsin. Aga ükspäev helistas Peep
Aru ja kutsus Reformierakonna
nimekirjas kandideerima. Ütlesin talle, et hästi, pane nimi kirja, aga mul ei ole üldse aega valimiskampaaniaga tegeleda. Ainukese asjana lubasin oma sõbrad läbi helistada.
Mis puudutab linnavolikogus
enamuse moodustamist, siis me
leppisime oma nimekirjas kandideerinud inimestega kokku, et
eelnevaid kokkuleppeid me teis-

te erakondadega ei tee. Mis seal
salata, selliseid kokkuleppeid on
varem tehtud ja tehti ka eelmiste valimiste eel. Meie aga otsustasime seda mitte teha.
Siis kui valimised läbi said,
kohtusime kõigi poliitiliste jõududega, kes meiega kohtuda
tahtsid – Keskerakonna, IRL-i ja
sotsidega. Õhtul läksin oma inimeste ette ja rääkisin, millised
variandid on ja milliseid pakkumisi meile tehtud on. Selle peale küsiti minult, kas meil on etteheiteid senisele koalitsioonipartnerile. Ei minul ega teistel
neid etteheiteid ei olnud. See on
nagu abielu – kui probleeme ei
ole ja kõik sujub, miks siis peaks
naist vahetama? Läksime selle
teadmisega edasi ja et saada
koalitsiooni sotsiaalsemat mõõdet, pöördusime Keskerakonna
poole.
Meil oli väga suur teineteisemõistmine. Lõime IRL-i ja Keskerakonnaga juba esmaspäeva
õhtul pärast valimisi käed ja
hakkasime koalitsioonilepingut
kirjutama neljapäeva õhtul. Saime selle kolme päevaga valmis.
Meie koalitsiooni toetas ligi 60
protsenti valimas käinutest. Eesti poliitika ajaloos pole ka see esmakordne, et valimiste võitja
jääb koalitsioonist välja – meenutame kas või eelmisi riigikogu valimisi, kus valimised võitnud erakond on praegu opositsioonis ja
kõige rohkem hääli saanud inimene pole isegi riigikogus. Nii et
midagi erakordset siin ei ole.
Kohalikul tasandil ei maksa
alahinnata inimestevahelisi sidemeid. Nii palju ei mängi rolli
see, kas keegi on sotsialist või liberaal, vaid pigem inimeste vahelised suhted.
MILLISED ON TEIE ESIMESED SAMMUD LINNAPEANA? KAS ON MIDAGI, MIDA KOHE MUUTA PLAANITE?

Kõigepealt tuleb saada pilt ette
sellest, millised protsessid juba
praegu käimas on, ja tuleb saada pilt ette inimestest.
Päris paljud on tuttavad veel
sellest ajast, kui ma ise veel linnavalitsuses töötasin. Ma ei ütle, et kedagi kohe lahti laskma
hakatakse. Minu jaoks pole kunagi oluline olnud, kas inimene
on mees või naine, noor või vana, sots, keskerakondlane või reformierakondlane. Kui inimene
on hea ja saab oma tööga hästi
hakkama, siis tuleb sellest lähtuda. Kui inimene tööga hakkama
ei saa, siis tuleb tal teine rakendus leida. Ja hästi töötamine on
minu silmis normaalsus.
Linnapea ei ole mingi tsaar,
vaid me lähtume ikkagi koalitsioonilepingust, kuhu meie
plaanid kirja said. Ma ei välista
siiski ka seda, et teeme ka koalitsioonilepingu väliseid asju.
Minu enda jaoks on kõige olulisem, et lasteaiad, koolide staadionid ja linna tulevad teed korda saaksid. Kindlasti ei pääse
me mööda ka veekeskusest ega
keskväljakust.
RÄÄGIME VEEKESKUSEST LÄHEMALT. KUIDAS SELLEGA EDASI
MINNA?

Koostöös Viljandi vallaga tuleb
see ära teha. See oleks mõistlik
nii meile kui vallale. Kindlasti ei
saa sellest mingit Jurmala suurust veekeskust, sest seda me ei
jõua lihtsalt teha. Pealegi viiks
see piletihinna lakke. Ma ise arvan, et me peaksime ikka esmalt
silmas pidama kohalikke elanikke. Meie valimisprogrammis oli,
et veekeskus tuleb kesklinna.
Selleks, et otsustada, kas see
peaks olema Kaalu tänaval või

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Täna on Madis Timpsoni esimene tööpäev Viljandi linnapeana.

praeguse pangahoone asemel,
tahaksin ma näha mõlema variandi ajakava ja maksumust.
Kui ühe variandi elluviimiseks
läheb tõesti kaks või kolm aastat kauem kui teine ja maksab
500 000 rohkem, siis see on
mõttekoht. Peame kõigi otsuste
juures ka vallaga arvestama.
KAS VABADUSE PLATSI ÄÄRES
ASUVA AMETITE MAJA LAMMUTAMISPLAANIGA MINNAKSE EDASI?

Mina arvan küll nii. Ta on lihtsalt nii amortiseerunud, et selle
taastamine maksaks 2,5 miljonit. Ma arvan, et sellele rahale
on mõistlikumat rakendust. Kui
juba arhitektid arvavad, et see
hoone ei sobi sinna, siis mina
usaldan neid. Minul ei ole selle
hoonega mingit emotsionaalset
seost, lapsepõlvest mäletan vaid
seda, kuidas pidin seal isaga
käima oktoobrirevolutsiooni
aastapäeva paraadil. Loomulikult «vabatahtlikult».
Kui me selle maja maha võtaksime, siis tekiks ilus vaade ka
lauluväljakule ning üleüldse
avaks see rohkem ka lossimägesid linna külalistele.
KUI VAADATA TERVELE EESSEISVALE VALITSEMISPERIOODILE ETTE, SIIS MILLISED ON SUUREMAD
EESMÄRGID?

Reformierakonna valimistel väl-

ja öeldud eesmärk on see, et Viljandi rahvaarv pöörduks jälle
tõusule ja inimesed Viljandist ei
lahkuks. Selleks, et see nii läheks, on vaja, et Viljandi muutuks maailma parimaks kodulinnaks. Peame mõtlema, millised
need tegevused on, et see nii ka
läheks.
Kui saame veekeskuse, on see
kindlasti suur pluss. Meil on
professionaalne teater, meil on
pärimusmuusika ait, meil on kino. Ei ole väga palju maakonnakeskusi, kellel oleks sellised asjad olemas. Viljandi linna igast
nurgast on kõrgkultuur 15–20
minutilise jalutuskäigu kaugusel. See on päris suur väärtus.
RÄÄKISITE OMA VALIMISPROGRAMMIS KESKKONNA LOOMISEST.
LOETLESITE JUST TEATRI, PÄRIMUSMUUSIKA AIDA JA KINO, MIS
NÄITAB, ET SEE KESKKOND ON
JUBA JUSTKUI OLEMAS. KAS
PLAANITE VEEL MIDAGI JUURDE
TEHA VÕI PIGEM OLEMASOLEVAID VÕIMALUSI PAREMINI VÄLJA
TUUA?

Tegelda tuleb mõlemaga. Ma arvan, et viimasel viiel aastal ei saa
Viljandi reklaamimisele midagi
suurt ette heita. Eesti inimesed
teavad Viljandit kui väga toredat
kohta. Arvatavasti meie linn nähtavas tulevikus miljonilinnaks ei
saa, aga me ei saa Viljandi arendamisel seisma jääda ja öelda, et

meil ongi teater, kino ja ait ja
rohkem ei olegi vaja. On ikka.
Seesama veekeskus näiteks.
Kui noored inimesed tulevad
Tallinnast Viljandisse tagasi, siis
on oluline, et nende lastele
oleks korralik lasteaed ja kindlasti tuleb edasi tegeleda ka Järveotsa elamurajooni arendamisega. Need uued majad, mis on
Tartu poole minnes Viiratsi mäe
otsas, on Viljandi Linnavalitsuse tegemata töö ning peeglisse
vaatamise koht. Ja eks neid uusi maju ole ehitatud ka mujale
linna lähedale, mitte ainult Viiratsisse.
KAS NEED VIIRATSI MÄE OTSAS
OLEVAD MAJAD VÕIKSID ÜHEL
PÄEVAL OLLA VILJANDIGA SAMAS OMAVALITSUSES?

See ei ole minu arvates lähima
nelja aasta teema. Pikas perspektiivis arvan, et võiksid küll.
Aga eks see ole selline koht, mida peaks linnaelanike käest küsima, kui aeg küps. Mina isiklikult ei välistaks siinkohal rahvaküsitlust.
KOALITSIOONILEPINGUS ON JUTTU KA AVATUSEST JA KAASAMISEST. MIS ON NEED VÄLJUNDID
LÄBI MILLE NEED SÕNAD TEGUDEKS SAAVAD?

Koalitsioonilepingus on kirjas,
et meil on avatus, läbipaistvus

ja efektiivsus. Ükski linnavalitsus ei saa olla suletud. Ta peab
olema läbipaistev ja ka näima
sellisena, et inimesed linnavalitsust usaldaksid.
Kaasamisega on nii, et kedagi
vägisi kaasata ei saa. Aga kui on
huvigrupid või aktivistid, kes tahavad midagi paremaks teha,
siis minu uks on alati avatud.
Efektiivsus tähendab seda, et
meie tegevused peavad olema
efektiivsed. Kindlasti peaks eluga kaasas käima ja vaatama üle,
kas me saaksime mingeid asju
teha efektiivsemalt, sest ebaefektiivsus maksab kahjuks raha, mida saaks kasutada muude
asjade jaoks. Mulle omale meeldiks mõelda niimoodi, et iga kulutatud sent peaks olema suunatud tulevikku. Niisama raha
laiali jagada ilma lisandväärtust
loomata ma ei tahaks.
MIS SAAB KAASAVAST EELARVEST?

Kaasav eelarve jätkub. Oleme
saanud targemaks ja mingeid
asju annab kindlasti paremaks
teha. Ma ei oleks kaasava eelarve suhtes nii kriitiline. Kolmest
aastast kahel on küll tekkinud
tagasilöögid, aga eks targad inimesed ikka õpi nendest. Ma
olen kindel, et kaasaval eelarvel
on oma koht ja küll need probleemid ka lahenevad.
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Abilinnapeadena jätkavad Janika Kivistik ja Kalvi Märtin

JANIKA KIVISTIK
JANIKA KIVISTIK, MILLISED EESMÄRGID ENDALE JÄRGMISEKS
NELJAKS AASTAKS ABILINNAPEANA SEATE?

Minu eesmärgid on suuresti seotud koalitsioonilepinguga. Samas elame me muutuvas ajas.
Koalitsioonilepingut keegi vahepeal avama ei hakka, aga tõenäoliselt toob elu meile teatud
teemasid ise kätte.
Kui räägime sotsiaalvaldkonnast, siis ma kindlasti seisan hea
selle eest, et seenioride nõukoda töötaks veel tõhusamalt kui
seni, et pensionäride ja puuetega inimeste organisatsioonid
oleksid linna poolt toetatud ja
saaksid sama edukalt jätkata.
Oleme otsustanud arendada
koduhooldusteenuseid ja laiendame neid vastavalt vajadusele,
tõhustame eelkõige sotsiaal-

transpordi toimimist. Mis puudutab haridust, siis siin on prioriteediks erivajadustega laste heaolu – seda nii lasteaias kui koolis. Selle teemaga tegelemiseks
oleme loonud eeldused 1. jaanuaril Päevakeskuse juures tööd
alustava laste ja perede osakonna abil. Nüüd tuleb aidata sealsetel spetsialistidel parimal võimalikul moel koos tööle hakata.
Leian, et meil on betooni juba
küllalt investeeritud. On suur
rõõm, et viimaks saab remonditud ka Paalalinna kool ning Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone ja Männimäe lasteaed.
Minu eesmärk on nüüd pöörata
rohkem tähelepanu sisulisele
poolele – et õpetajatel kõigis haridusasutustes oleksid head töötingimused ja nad saaksid korralikku palka, et lastel oleks nii
koolis kui lasteaias hea ning ära
ei tohi unustada ka kultuuri- ja
raamatukogutöötajaid. Viimaste
töötasu pole enam ammu vastavuses riigi suundadega.
Kokkuvõtvalt on eesmärk, et
nii noortel, tööealistel kui ka
pensionäridel oleks meie linnas
hea elada. Mitte keegi ei koli
Viljandist ära sellepärast, et asfaldis on üks auk. Viljandist
minnakse ära siis, kui ei ole
head haridussüsteemi, töö eest
ei saa konkurentsivõimelist palka ja pole võimalust väärikalt
vananeda.

MIS SAAB NOORTESPORDI RAHASTAMISEST?

Rahastamise kord ja süsteem tuleb tänapäevastada ja see töö juba käib. Ilmselgelt on see pikk
protsess. Mina ei vaata spordi
rahastust aga eraldi. Kui me
hakkame noortespordi rahastamist üle vaatama, tuleb käsitleda kogu huviharidust tervikuna.
Kõige kiiremini saame luua
võimalused toetada vajaduspõhiselt laste kohamaksu erahuvialaringides, mille hulka kuuluvad ka jalgpalliklubi, rattaklubi
ja tenniseklubi. Nii nagu see toimub munitsipaalhuvikoolides.

KALVI MÄRTIN

KAS KAVAS ON KA MÕNI TÄIESTI
UUS ALGATUS?

KALVI MÄRTIN, MILLISED ON OLULISEMAD TEEMAD TEIE VASTUTUSVALDKONNAS JÄRGNEVA
NELJA AASTA JOOKSUL?

Jah. Kavatseme luua süsteemi,
kus pere saab lapse sünni korral
valida 200-eurose rahalise sünnitoetuse ja beebi stardipaketi
vahel, mis on Viljandi linna
poolt sünnitusmajast kaasa antav pakk, kus on olemas kõik
vastsündinule vajalikud esmatarbekaubad.
Samuti hakkavad kõik lapsed
saama lasteaias tasuta hommikuputru. Näen, et see võiks laieneda ka eralastehoius käivatele
lastele. Miks me seda teeme –
sest riigis valitseva koalitsiooni
poolt on kuulda, et on plaan
sarnaselt koolilaste toiduga ka
lasteaialaste toitu hakata osaliselt kompenseerima.

Kindlasti peavad jätkuma need
tööd, mis on juba ette võetud.
Paalalinna kooli remondiks oleme saanud raha 3,1 miljonit eurot. Viimase kahe ja poole aasta
jooksul oleme saanud linna välisrahastust peaaegu viis miljonit eurot.
Ootame õige pea otsust veel
1,2 miljoni euro kohta, mis puudutab PKT meetme Kantremaa
projekti Tähe, Pargi ja Planeedi
tänaval ja Metsküla teel ning
Pärnu maanteed Tähe-Planeedi
ristist linna piirini. Samuti oleme ette valmistamas Mängupesa ja Männimäe lasteaedade kapitaalremonti. Lisaks projekteerimisele ja ehitamisele peame

leidma kõigile neile õppeasutustele remondi ajaks asenduspinnad.
Peame arvestama, et kuigi kõigi nende tööde juures on plaanis kasutada välisrahastust, tuleb linnal tasuda ka omaosalus,
mis pole linna rahakotile väike
koormus, eriti arvestades seda,
et ehitushinnad aina tõusevad.
Kindlasti plaanime alustada
Järveotsa elamukvartali arendamist. Valmistame ette sealsete
tänavate projekteerimist ja ehitamist.
MILLISEID VÄLISRAHASTUSEGA
PROJEKTE VEEL LÄHIAASTATEL
NÄHA VÕIKSIME?

Kindlasti on olulised meie rahataotlused PKT meetmest, eelkõige kesklinna projekt, mille tarbeks küsime peaaegu kuus miljonit eurot. Kas me kõigeks raha saame on omaette küsimus.
Kui selles osas peaks positiivne
otsus siiski tulema, läheb järgneva nelja aasta jooksul ka kesklinnas kopp maasse. Lisaks taotleme raha kergliiklusteede arendamiseks.
Praegu ootame selgust Vabariigi Valitsuse lubatud linnade
peamagistraalide renoveerimise
toetusmeetme kohta. Kindel on
aga see, et linna sissesõiduteede korrastamisega tuleb edasi
minna ja järgmise nelja aasta
jooksul võiksid nii Uus tänav kui

Pärnu maantee korda saada.
Kindlasti teeme siin koostööd
Viljandi Veevärgiga, kes hakkab
lähiajal tänavavalgustust suures
mahus välja vahetama.
HILJUTI KÄIVITAS LINNAVALITSUS
KINNISVARA HALDUSAMETI. MIS
EESMÄRGID ON SELLELE AMETILE
LÄHIAASTATEKS SEATUD?

Viimase kahe ja poole aasta
jooksul on Viljandis sündinud
täiesti uus lähenemine linna
kinnisvara haldamiseks. Ega
meil kuskilt mujalt Eestist seda
õppida olnud ja meie loodud
süsteemi võiks nimetada väikest
viisi revolutsiooniks.
Kinnisvara haldusamet sai loodud selleks, et meie kinnisvara
eluiga pikeneks ja hooned säiliksid. Kindlasti on siinjuures
oluline, et meie allasutused,
näiteks koolid ja lasteaiad, saaksid teha seda, milleks nad on ellu kutsutud ehk õpetada lapsi,
mitte ei peaks tegelema sellega,
et pirn laes ei põle või ruum on
kuskilt lagunenud. Kinnisvara
haldusamet võtab need mured
enda peale.
Selle ameti kasulikkus saab tegelikult selgeks selle valitsemisperioodi jooksul.
Siinkohal märgiks ära, et
kindlasti peab jätkuma Linnahoolduse edasiarendamine ja
selle tegevuse tõhusamaks
muutmine.

Linnavalitsusse kuuluvad veel Kert Villems (RE), Rein Triisa (RE), Gunnar Veermäe (IRL), Gert Elmaste (IRL) ja Karl Õmblus (KE).

Viljandi Linnavolikogu XVI koosseis
Linnavolikogu esimees

HELIR-VALDOR SEEDER

07.09.1964
Kõrgharidus
Riigikogu liige
Isamaa ja Res Publica Liit

Minu suurim soov on, et Viljandi
elanike arv ei kahaneks, vaid hakkaks
tulevikus kasvama. Selleks tuleb linna
arendada terviklikult ja tasakaalus – nii et
siin oleks hea elada ja võimalik oma unistusi ellu viia. Peame teadvustama Viljandi linna olulisust ja vastutust keskusena, mis mõjutab nii maakonna kui Eesti arengut. Konkurentsivõimelise palgaga
töökohad ja hea avalike teenuste kättesaadavus koos riigiasutuste
Viljandis paiknemisega ning head vaba aja veetmise võimalused on
eesmärgid, mille nimel volikogu peab töötama.
Linnavolikogu aseesimees

PEEP ARU

20.04.1953
Kõrgharidus
Pensionär Peetrimõisast
Reformierakond

Soovin eelarve- ja arengukomisjoni
liikmena hoida silma peal linna rahakotil.
RAIN HÜVA

23.04.1975
Kõrgharidus
Viljandi Aken ja Uks juhatuse
liige, hankejuht
Reformierakond

Soovin volikogu liikmena anda
oma panuse Viljandi linna arendamisel elukeskkonnaks, kus kaasatakse kogukonna esindajaid, eraalgatuslikke organisatsioone ja entusiaste linna elu
korraldamisesse, kus linna poolt on seatud selged reeglid oma tegevuse korraldamiseks ning nende alusel antakse kõikidele võrdne
võimalus. Oma tegevuses peab linn pöörama olulist tähelepanu tõhususele ja säästlikkusele ning koostöös lähinaabri, Viljandi vallaga, otsitakse ja realiseeritakse optimaalsemaid lahendusi majandus- ja haldustegevuse korraldamisel.

TÕNU JUUL

MARGIT SUURMETS

21.04.1958
Kõrgharidus
Eraarst
Reformierakond

16.01.1972
Kõrgharidus
Lasteaed Krõllipesa direktor
Reformierakond

Lehe trükkimineku ajaks ei õnnestunud kommentaari saada.

Alushariduse esindajana pean väga oluliseks teemasid, mis on seotud laste, nende heaolu ning turvalisuse tagamisega. Tähtis on, et lastega peredel oleks Viljandis hea ja kodune
elada. Et kõik lapsed, hoolimata nende võimalustest ja sotsiaalsest taustast saaksid käia nii lasteaias, koolis kui huvikoolis.
Pean tähtsaks nüüdisaegset ja turvalist õpi- ja kasvukeskkonda,
laste heaolu tagamiseks erinevate soodustuste ja toetuste võimalusi, lasteaednike motiveerimist ning nende tööle väärilist töötasu.

TIIT JÜRMANN

16.11.1956
Keskharidus
Pesuekspert OÜ juhatuse liige
Reformierakond

Seisan selle eest, et Viljandi linna
juhtimisel jätkuksid traditsioonid,
mis on omased demokraatlikele põhimõtetele – avatus, kaasamine ja läbipaistvus. Et avalik sektor oleks linnakodanike ja ettevõtete teenistuses kogu aeg
ja ilma bürokraatlike takistusteta. Et avaliku võimu esindajad, linnavalitsus ja linnavolikogu töötaksid linna arengu nimel ja kogukonna
hüvanguks. Minu jaoks on alati olnud, on ja jääb punaseks jooneks
erahuvid avalikus sektoris – ei korruptsioonile ja huvide konfliktile.
RISTO KALJURAND

27.10.1994
Kõrgharidus omandamisel
Üliõpilane ja turundusspetsialist
Reformierakond

Volikogus kavatsen seista spordi- ja
noorsootöö valdkonna eest. Konkreetselt välijõusaalid, Paala järve rannaala ning Noorte Volikogu toetamine
ja abistamine leidmaks uut hiilgusaega.
MATTI LOOGA

01.10.1948
Kõrgharidus
Pensionär
Reformierakond

Lehe trükkimineku ajaks ei õnnestunud kommentaari saada.

RUTH VAAR

20.12.1969
Kõrgharidus
Viljandi Spordikool, treener
Reformierakond

Minu südameasjaks on kõik see,
mis toimub Viljandi järvel ja selle
ümbruses. Loodan väga, et Viljandi
järve sõudedistantsi edasiarendamine toimub positiivses suunas. Eesmärgiks on tuua Viljandisse rahvusvahelisi
võistlusi ja laagreid, mis toovad omakorda kasu kogu Viljandi linnale, majutusasutustele, toitlustusasutustele jne. Järve ümbruses
peaks olema kindlasti välijõusaalid ja teisi liikumist ja aktiivset tegevust võimaldavad rajatised. Viljandi järve ümbrus peab jääma aktiivse puhkuse paigaks.
HARRI JUHANI AALTONEN

28.05.1967
Keskharidus
HansaCandle AS-i müügijuht
Isamaa ja Res Publica Liit

Tahaksin järgmise nelja aasta
jooksul, et ujula oleks valmis, Järveotsa elamurajooni oleks kerkinud
esimesed uued majad, kõnniteid
oleks tehtud korda vähemalt kümme
kilomeetrit, Tallinna tänav ja Pärnu maantee oleksid korras, Paalalinna kool oleks uues kuues, lasteaiad renoveeritud ka seest ning Viljandi oleks turvaline, nagu see on praegu.

4

Esmaspäev, 6. november 2017

JAAK PIHLAK

PRIIT KAUP

MARKO SUVISILD

01.12.1961
Kõrgharidus
Viljandi Muuseumi direktor
Isamaa ja Res Publica Liit

17.04.1949
Kõrgharidus
Pensionär, FIE
Keskerakond

25.09.1969
Kõrgharidus
Ettevõtja
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viljandis on alati võimalik midagi
parendada. Väljakutse on noorte
siia elama meelitamine ja tasuvad
töökohad. Soovin volikogus panustada
armsa vanalinna ja linnaasumite paremaks
muutmisse, Viljandi kõnniteede ja peatänavate nüüdisajastamisse,
laste ja noorte hea õpikeskkonna ning turvalise vaba aja veetmise
võimaluste loomisse, vanema põlvkonna senisest agaramasse kaasamisse linnaellu. Muidugi meie ammendamatu mälupärandi teadvustamisse ja Vabaduse platsi korrastamisse, kus on taastatud
Amandus Adamsoni loodud Viljandimaa Vabadussõjas langenute
monument.

Teemade ring koalitsiooni lepingus
on lai. Tuleb tegelda kõigiga, et jõuda elanike soovide ja unistuste täitmisega kõige parema tulemuseni.
Mõistlike ja kaalutletud otsustega anname
panuse, et linnaruumi kerkiks mõni kauaoodatud ehitis.

Minu jaoks on kõige olulisem seista taristu ja heakorra eest. Rääkides
linna sisse- ja väljasõiduteedest tasuks meil mõelda, mis muljega Viljandi külalised sisenevad linna, mille tervitussiltidele järgnevad auklikud ja puudulikult märgistatud teed ja olematud kõnniteed. Samuti selle eest, et tagada vähekindlustatud lastele tasuta huviharidus. Soovin seista ka selle eest, et Viljandi saaks
omale valveapteegi, et inimesed leiaksid ka iseseisvalt abi oma tervisemuredele, millal iganes nad seda vajavad.

HEIKI RAUDLA

20.05.1949
Kõrgharidus
Pensionär
Isamaa ja Res Publica Liit

Olulised on kõik koalitsioonilepingus olevad lubadused. Püüan kaasa aidata, et koalitsioon püsiks neli
aastat, sest siis on võimalus neid lubadusi ellu viia. Väärtustan Viljandi ilusat
loodust, vanalinna miljööd, kultuuriväärtuslikke hooneid ja ajalugu. Püüan töötada selle nimel, et kinnistuks Viljandi kui kultuuri-,
spordi- ja noortesõbraliku linna maine. Oluline on õpikeskkonna
ajakohastamine ja Paalalinna kooli renoveerimine ning Mängupesa ja Männimäe lasteaia korrastamine, veekeskuse valmimine ning
linnasüdame ajakohastamine, arvestades Viljandi väärikat ajalugu.
MARKO TIITUS

06.09.1971
Kõrgharidus
EELK Viljandi Jaani koguduse
õpetaja
Isamaa ja Res Publica Liit

Toetan pühakodade korrashoidu –
Jaani kirik vajab välisremonti ja Pauluse kiriku katus uuendamist. Lisaks kogudustele, eraannetajatele ja riigile peab
siin appi tulema ka omavalitsus, sest need on olulised sümbolid kogu Viljandis.
Seisan perede toetamise ning mitmekülgse hariduse eest, sealhulgas eralapsehoidude, -lasteaedade ja -koolide toetamise eest.
Seisan selle eest, et avalikus elus ja linnajuhtimises toetutaks
omakultuuri, rahvusliku mõtte ja kristlike väärtuste kestlikkusele.
VALTER VAHA

20.12.1989
Kõrgharidus
Ettevõtja
Isamaa ja Res Publica Liit

Järgneva nelja aasta jooksul plaanin enim seista teemade eest, mis
on kõige südamelähedasemad nii
mulle kui minu toetajatele. Need teemad on peamiselt sport ja kultuur, kuid
kindlasti tuleb seista ka linna ressursside mõistliku ja efektiivse kasutamise eest. Tulles ettevõtlusest, pean veel tähtsaks üldisemat ettevõtluskeskkonna soodustamist, kuid tuleb panna tähele, et ei sekkutaks vabaturumajanduse reeglitesse. Kõige selle juures on aga
ülimalt oluline, et linn kasvaks ja areneks.
HELMUT HALLEMAA

30.06.1954
Kõrgharidus
Riigikogu liige
Keskerakond

Tänan minu poolt hääletanuid!
Seisan läbipaistva, huvirühmi ja
asumeid kaasava ning hooliva linna
juhtimise eest. Suurendame Viljandi
rolli maakonna keskusena.
Hoolt nõuavad ülekäigurajad ja liiklusohutus, kergliiklusteed, koolide staadionid, mänguväljakud, rohealad, eramuehitus. Valmima
peab veekeskus. Seisan tasuta lasteaiatoidu ja bussisõidu eest, siin
ja riigis. Kõik Viljandi piirkonnad on olulised. Linna tuleb arendada tervikuna, ajakohastada linnasüda. Toetame linnakodanike häid
algatusi.

LIIS AEDMAA

30.03.1979
Kõrgharidus
Ugala teatri dramaturg
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viljandi Linnavolikogu liikmena
plaanin seista linna kultuuriasutuste koostöö tõhustamise ja seeläbi Viljandi kui kultuuripealinna kuvandi veelgi parema sisuga täitmise eest. Viljandi
muudab omanäoliseks ajalooline linnasüda ja selle tihe seotus lossivaremete ja järveäärse puhkepiirkonnaga. Ma leian, et see ala vajab arendamist ja tänapäevastamist, kuid seda saab teha ainult ajaloolist linnapilti väärtustades ja koostöös kohaliku kogukonnaga.
HELMEN KÜTT

28.07.1961
Kõrgharidus
Riigikogu liige
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viljandi volikogu liikmena tahan
ma oma teadmisi ja oskusi pakkuda
sotsiaalvaldkonda puudutavate küsimuste aruteludes ja otsustes. Soovin, et
Viljandi oleks koht, kus on hea elada, õppida, töötada ja lapsi kasvatada ning ka väärikalt vananeda. Et iga viljandlane tunneks ennast vajaliku ja hinnatuna, et Viljandi vabatahtlike organisatsioonide töö oleks väärtustatud ning nende tegevusest
tõuseks kasu nii oma ühingu kui laiemale hulgale inimestele. Luban
valijate osutatud usaldust igati õigustada!
ÜLLE LUMI

07.09.1953
Kõrgharidus – terviseteaduste
magister
OÜ Viljandi Tervisekeskus
juhatuse liige
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Opositsioonis istumine ei anna just
palju võimalusi linna arendamist suunata. Kindlasti oleksin soovinud realiseerida oma teadmisi-kogemusi linnavolikogu sotsiaalkomisjoni juhina.
Teisalt olen rõõmus, et minu valimislubaduste täitmine ei sõltu
just palju sellest, kas istun volikogu koalitsioonis või opositsioonis.
Mina pingutan selle nimel, et kuni uue haigla valmimiseni saaksid
inimesed võimalikult palju meditsiiniteenuseid Turu tänava tervisekeskusest.
Lisaks tervise, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna püüdlustele tegelen
jätkuvalt meie linnaruumi heakorraga.
RANDEL LÄNTS

16.05.1978
Keskharidus
Üliõpilane
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viljandi linnavolikogu on kollegiaalne organ, mille ülesanne on
seista Viljandi linna ja selle kodanike huvide eest. Luban seda teha vankumatult ka järgmised neli aastat. Eri-,
era- ja ärihuvisid mul volikogu tööga ei ole.
JUHAN-MART SALUMÄE

08.09.1991
Kõrgharidus
Õpetaja, TLÜ hariduse juhtimise
eriala magistrant
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen olnud Viljandi linnavolikogu
liige püsivalt alates 2015. aasta kevadest. Enne tegutsesin poolteist aastat linnavalitsuses. Ma ei ütleks, et on
mõni konkreetne teema, mille eest ma seisaksin, kuna linnavolikogus peab tegema otsuseid lähtudes tervikpildist, milleks on linna üldine heaolu. See tähendab kohati ka raskeid otsuseid, kuid linna juhtimine polegi kerge. Kui aga küsida,
mis valdkonnas ma end nii-öelda kodus tunnen, siis kindlasti on
selleks haridus, sest töötan ka ise koolis.

KRIS SÜLD

21.09.1995
Kõrgharidus
digitaalse meedia ekspert,
fotograaf, ettevõtja

Kavatsen linnavolikogus seista Viljandi noori, väiksemaid kogukondi
ning vabakonda puudutavate teemade eest. Lisaks ei saa minu puhul mööda vaadata ka tänavakultuuri- ja ekstreemspordi edendamisest linnas.
TONIO TAMRA

09.03.1962
Kõrgharidus
Viljandi Muusikakooli direktor
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Volikogus töötades võtan südameasjaks, et Viljandi huvikoolides täistööajaga töötavad ja kvalifitseeritud
õpetajad saaksid samaväärset tasu kui
nende kolleegid üldhariduskoolides. Teiseks hoian silma peal, et linnavara haldamise ümberkorraldamise protsess tagaks kvaliteedi tõusu, vara parema säilimise, otstarbeka majandamise ning selle tulemusena paraneksid inimeste töö- ja puhkamistingimused.
TERJE TROCHYNSKYI

29.04.1971
Kõrgharidus
Muusikamänedžer, ettevõtja
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen 2003. aastast tegutsenud Viljandis kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Tahan kaasa aidata sellele,
et Viljandis hakkaks regulaarselt koos
käima linna eri kultuuriasutuste esindajate kultuurikoda, mis kujundaks Viljandi ühtset kultuuripilti ja
aitaks hoida «meie» tunnet. Viljandi koolid ja siin toimuvad festivalid toovad linna rahvusvahelise kogemusega kultuurispetsialiste. Soovin kaasa aidata toetatud residentuuri käimalükkamisele,
mis annaks lisaväärtust siin elavatele ja õppivatele loomeinimestele.
JAAK MADISON

22.04.1991
Keskharidus
Riigikogu liige
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

Minu peamine tähelepanu volikogutöös saab olema eelkõige Viljandi
ettevõtluskeskkonna ja turisminduse
eest seismine. Viljandi peab olema koht,
kus ettevõtjal on oma ettevõttega mugav ja hea alustada ning luua
sellega uusi töökohti. Viljandi peab saama ka linnaks, kuhu turist
on oodatud ja kus tal on olemas eelised teiste kuurortlinnade Pärnu ja Haapsalu ees. Ettevõtluse ja turismi areng loob ka eeldused
tagamaks suuremad maksulaekumised, mida suunata linna arengusse ning elanike heaolusse.
REIN SUURKASK

25.05.1968
Keskharidus
OÜ Latoog automaaler
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

Volikogu opositsioonis olles jälgime,
et koalitsioon täidaks enda antud lubadusi ja seisaks linnakodanike huvide
eest.

