Arupärimine volikogu esimehele ja linnapeale.
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15. mail 2014 avaldas Sakala artikli „Viljandid tahavad nõustajat“, millest saime teada, et Viljandi linn
ja vald on esitanud siseministeeriumile taotluse saada ühinemiskonsultandilt nõu, et kaaluda liitumist
üheks omavalitsuseks.
Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Ave Viksi sõnul on taotluse esitanud need
omavalitsused, kes kaaluvad ja hindavad ühinemiste vajadust ning võimalust.
Artiklist selgus, et ministeerium pakub ühinemist kaaluvatele omavalitsustele nõustamist ja toetamist
ühinemise läbirääkimiste protsessis ning vajaduse korral aitavad konsultandid teha täiendavaid
väikesemahulisi analüüse. Selgus, et enamik sooviavalduse esitanud omavalitsustest on tundnud huvi
kõigi pakutavate toetuste vastu.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele § 7 lg (4) algatab haldusterritoriaalse korralduse
muutmise valdade ja linnade osas, samuti valla või linna piiride ja nime muutmise Vabariigi Valitsus
või asjaomane volikogu.
Samuti kuulub vastavalt KOKS § 22 lg 1 p 10 volikogu ainupädevusse taotluse esitamine või
arvamuse andmine valla või linna piiride või valla või linna nime muutmiseks ning sellega seotud
varaliste või muude vaidluste lahendamiseks
Viljandi Linnavolikogus vastavaid otsuseid vastu võetud ei ole. Ei ole toimunud ka mingisuguseid
arutelused ega konsultatsioone.
Mitte ühegi seadusega ega ka Viljandi linna põhimäärusega ei ole aga haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega seotud pädevust antud linnavalitsusele, linnapeale ega volikogu esimehele.
Naabervaldadega ühinemise kohta ei anna selgust ka erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu ja
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping, milles nimetatud erakondade esindajad ühendavad
oma jõupingutused Viljandi linna arengu nimel aastatel 2013-2017 ning määratlevad kokkuleppega
peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid. Nimetatud dokumendis on seatud eesmärgiks olla
heaks koostööpartneriks Viljandimaa omavalitsustele.
KÜSIMUSED
1. Kelle poolt vastuvõetud otsuse alusel on esitanud Viljandi linn ühinemisega seotud taotluse
siseministeeriumile. Palun mulle nimetatud otsus ja taotlus saata.
2. Millisel õiguslikul alusel on nimetatud otsus vastu võetud.
3. Kas ja millised on toimunud arutelud nimetatud küsimuses. Palun saata mulle protokollid.
4. Palun otsustajalt ja taotluse esitajalt liitumistegevuse algatamise põhjendusi.
5. Koalitsioonilepingus on seatud eesmärgiks avatus ja inimeste laiem kaasamine. Tegelikkuses
saavad volikogu liikmed ajalehest teada, et Viljandi linn on käivitanud tegevused liitumiseks
Viljandi vallaga. Kas peate sarnast olukorda normaalseks.
6. Kui koalitsioonil on veel mingeid kokkuleppeid või lisasid koalitsioonilepingule, siis palun
need avaldada.
Soovin arupärimisele kirjalikku vastust e-maili teel ning suulist ärakuulamist volikogu istungil.
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