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KOALITSIOONILEPE 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna ühiseks tegutsemiseks Võru linnas 

ajavahemikul 2017–2021 

Võrus, 24. oktoobril 2017. a. 

Ülalnimetatud osapooled ühendavad aastatel 2017-2021 oma parimale tahtele toetuvad 

jõupingutused Võru linna juhtimiseks, arendamiseks ja linna elanike heaolu korraldamiseks. 

Koalitsioonilepe tugineb osapoolte valimisprogrammidele, mis koostati 2017. aasta kohalike 

omavalitsuste volikogude valimisteks Võru linnas. Koostöö eesmärk on leida Võrule parimad 

lahendused kõigis valdkondades, tehes seda läbi avatud, säästliku ja ausa juhtimise. 

Võru, nagu iga teisegi linna tulevikuks on noored, seepärast kaasame kõik elanikkonna 

grupid ühiselt panustama, et Võru oleks Eesti kõige laste- ja noortesõbralikum linn.  

Väärtustame kogukondlikku koostööd ning kõigi konstruktiivsete initsiatiivide ja vabade 

ressursside rakendamist.  

Linnavolikogus esindatud erakondade aktiivses koostöös kasutame maksimaalselt ära 

riiklikud toetusvõimalused Võru linna arendamiseks. 

Taristu, kommunikatsioonid ja heakord 

• Renoveerime Räpina maantee ja Vilja tänava koos kõnniteedega. 

• Taastame linna ajaloolise keskväljaku ning renoveerime väljakuäärsed tänavad ja 

kõnniteed. 

• Renoveerime amortiseeruva rannapromenaadi (puitdetailide väljavahetamine, 

valgustuse uuendamine ja nüüdisajastamine jne). 

• Seome linna kergliiklusteed ühtseks võrgustikuks. 

• Toetame vanalinna muinsuskaitsealas olevate hoonete renoveerimist ja nõustame 

majaomanikke projekteerimisel. 

• Toetame Võru Katariina kiriku remonti ja teeme head koostööd kõikide Võru 

kogudustega. 

• Võru linn toetab Kagu Ühistranspordikeskuse liikmena tasuta ühistransporti 

maakonnasisestel liinidel. 

• Analüüsime linnaliinide võrku ja otsime võimalusi bussiliikluse ümberkorraldamiseks, 

et parendada ühendusi linna keskuse ja ümbritsevate asumite vahel. 

• Muudame linna peasissesõidu atraktiivsemaks (Tere-tulemast-Võrru infotabloo). 

Ettevõtlus 

• Tagame kiire, korrektse ja abivalmi asjaajamise linnavalitsuse poolt. 

• Aitame olemasolevatesse ettevõtluspiirkondadesse rajada nüüdisaegse taristu 

(näitena KEKi territoorium jne). 

• ELi toetuse abil ehitame välja uue Võrusoo tööstusala taristu. 
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• Tegeleme järjepidevalt ja aktiivselt Võru linna kui hea ettevõtlus- ja elukeskkonna 

turundamisega. 

Haridus 

• Renoveerime Kesklinna kooli. 

• Valimisperioodi jooksul rekonstrueerime vähemalt ühe lasteaia, kasutades selleks 

kõiki toetusvõimalusi. 

• Pikendame lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide puhkust kuni seitsme päeva võrra. 

• Tagame vähemalt ühe koolivälise huviringi tasuta kõigile lastele, kelle peredel on 

majanduslikud raskused. 

• Toetame noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet koolides. 

• Suurendame poistele sobivaid huviharidusvõimalusi ja isade-poegade koostööd. 

• Toetame tehnoloogiaalast huviõpet koolides. 

Vaba aeg 

• Toetame Eesti kõige lastesõbralikuma veekeskuse rajamist Võrru.  

• Toetame kunstmuruga jalgpallistaadioni rajamist.  

• Jätkame Eesti suurima lastefestivali korraldamist. 

• Rajame puhke- ja virgestusala Koreli kaldale, sealhulgas väikelaste liumäe, 

parkuuripargi, petangiväljaku, välitrenažöörid jms. 

• Rajame linna loomemajanduskeskuse. 

• Laiendame ja kaasajastame vajaduspõhiselt linna spordirajatisi. 

• Koostöös partneritega rajame elamupiirkondadesse uusi mänguväljakuid ja 

virgestusalasid ning renoveerime olemasolevad. 

• Märkame kõiki lapsi: suuname tugevamaid, toetame nõrgemaid. 

• Toetame koostöös riigiga Võru teatriateljee taaskäivitamist. 

Koostöö 

• Toetame jätkuvalt Võrumaa omavalitsuste koostööd ja perspektiivis ühinemist üheks 

omavalitsuseks. 

• Oleme head partnerid kõigile ettevõtlikele inimestele ja anname endast parima, et 

ühistegevusest tõuseks linnale tulu. 

• Kaasame noored otsustusprotsessidesse (toetame aktiivse noortevolikogu 

käivitumist) ja anname neile võimaluse eneseteostuseks erinevate linnale oluliste 

tegevuste kaudu. 

Sotsiaalvaldkond 

• Rajame koos teiste Võrumaa omavalitsustega Võrru uue tervisekeskuse. 

• Koostöös riigiga tõstame matusetoetuse kuni 250 euroni. 
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• Laiendame Võru pensionäride päevakeskuse tegevust rõhuasetusega meestele 

suunatud harrastustele. 

• Aitame pensionärid kodust välja: igale pensionärile tasuta kontserdi- või 

teatrikülastuse võimalus Võru linnas üks-kaks korda aastas. 

• Läbi Võru kalmistuesise ala planeeringu loome võimaluse kaasaegse kabel-leinamaja 

rajamiseks 

• Toetame Puuetega Inimeste Koja tegevusi. 

Turvaline Võru 

• Tagame linnaelanike öörahu ja võimaluse Võru linnas välja puhata. 

• Suurendame valvekaamerate arvu linnas. 

• Toetame Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust Võru linnas. 

Mõlemad Võru linna volikogus koalitsiooni moodustavad osapooled kinnitavad käesoleva 

lepingu koostamise ja allkirjastamisega oma valimisprogrammides väljendunud tahet anda 

volituste perioodil 2017 – 2021 oma parim võimalik panus Võru linna ja linnakodaniku 

heaolu parendamiseks. 

 

 

 
 

 


