Lugupeetud volikogu liige, hr Karl Õmblus!
Täname Teid ühinemisküsimuste üle huvi tundmast. Omavalitsuste haldussuutlikuse kasv peaks
olema Eesti rahva ühine eesmärk. Samuti leian, et Viljandi linn maakonnakeskusena peaks julgema
võtta jõulisema rolli avaliku halduse kvaliteedi kasvatamisel ning nii Viljandi linnakodanike, kui ka
ümbruskonna rahvale parema elukeskkonna pakkumisel. Kas seda teha läbi koostöö arendamise
naaberomavalitsustega või kaaluda koguni omavalitsuste liitumist on kahtlemata vastavate
volikogude otsustuspädevus. Kinnitan Teile, et ei linnavalitsus tervikuna, linnapea eraldi ega ka
volikogu esimees ei ole teinud mingisuguseid ettepanekuid või taotlusi, milleks neil volitusi antud ei
ole. Teie poolt viidatavast artiklist võib pealiskaudselt lugemisel ehk jääda mulje, nagu oleks Viljandi
linn asunud kellegiga liitusmisläbirääkimistesse ja palunud selleks ka Siseministeeriumilt toetust.
Tegelikult on Siseministeerium pöördunud omavalitsuste poole pakkumisega saada tasuta
liitumisküsimuste teemasid puudutavat nõustamist (järgneb tsitaat siseministri saadetud kirjast):
"Programmi raames pakume kohalikele omavalitsustele Siseministeeriumi koordineeritud
konsultantide/ ekspertide meeskonna poolt konsultatsiooni ja nõustamisteenust mahus kokku kuni
20 tööpäeva ühinemist kavandavate omavalitsuse grupi kohta, sisaldades erinevaid tegevusi."
Valdkonnad olid järgmised:
KOVide ühinemise läbirääkimiste protsessi nõustamine ja toetamine, sh vajadusel täiendavate
väikesemahuliste analüüside teostamine, mis on vajalikuks sisendiks järgnevatele tegevustele
(avalike teenuste osutamise finantsanalüüs, õigusaktide muudatuste mõjude analüüs jne) ja
läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise tagamiseks seminaride korraldamises
osalemine.
2) Ühinemislepingu koostamise nõustamine ja toetamine ehk ekspertide poolt esitatud võimalike
mudelite/ stsenaariumite rakendamise osas kokkulepete saavutamine ühiste teenuste osutamiseks
või korraldamiseks ja ülesannete täitmise konsolideerimiseks.
3) Juriidiline nõustamine ühinemisdokumentatsiooni ja uue KOV organisatsiooniga seotud juriidiliste
toimingute kavandamisel (1) ühinenud KOVide juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuride
ühildamine; (2) õigusaktide ühildamine (sh eelhinnangud majandusliku mõju kohta ning juriidiline
tugi teostusel).
4) Elanike arvamuse väljaselgitamise läbiviimise toetamine, sh vastava korra vastuvõtmine,
võimalusel infotehnoloogiline lahenduse rakendamise ja vastava korra kehtestamise
nõustamine.
5) Finantsplaneerimise nõustamine uue KOV organisatsiooniga seotud varaliste kohustuste ja
eelarvemõjude hindamisel ja kavandamisel.
Olles nõu pidanud abilinnapeade ja volikogu esimehega otsustasime Siseministeeriumi pakkumisele
vastata nõutud tähtajaks sooviga saada tasuta konsultatsiooni pakutud teemadest 3-s valdkonnas,
milleks on a) Elanike arvamuse väljaselgitamine b) Finantsplaneerimise nõustamine ja c) juriidiline
nõustamine.
Seega linnavalistuse eesmärk on teha võimaliku ühinemise eeldused ja järelmid põhjalikult selgeks, et
saadud info põhjal oleks nii linnarahval, kui volikogul võimalik juba edasisi otsuseid teha.

Kuid kuivõrd ka esitatud kuus küsimust nõuavad vastamist, siis teen nii nagu palutud.
Küsimus:
1. Kelle poolt vastuvõetud otsuse alusel on esitanud Viljandi linn ühinemisega seotud taotluse
siseministeeriumile. Palun mulle nimetatud otsus ja taotlus saata.
Viljandi linn ei ole Siseministeeriumile ühinemistaotlust esitanud.
2.

Millisel õiguslikul alusel on nimetatud otsus vastu võetud.

Kui ei ole ühinemistaotlust, ei saa olla ka taotluse õigusliku alust
3. Kas ja millised on toimunud arutelud nimetatud küsimuses. Palun saata mulle protokollid.
Viljandi linnavalitsus ei ole arutanud võimalust liituda mõne teise omavalitsusega.
4. Palun otsustajalt ja taotluse esitajalt liitumistegevuse algatamise põhjendusi
Viljandi linnavalitsus ei ole algatanud liitumistegevusi ja seepärast ei ole ka selliseid põhjendusi. Tõsi ei ole välistatud, et sellised põhjendused võivad vastvate analüüside läbiviimisel ilmneda.
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.
Laiem kaasamine on endiselt Viljandi praeguse võimukoalitsiooni eesmärk ning seepärast ei kavatse
Viljandi linn käivitada mingisuguseid siduvaid tegevusi ilma rahva ja volikogu vastva mandaadita.
6. Kui koalitsioonil on veel mingeid kokkuleppeid või lisasid koalitsioonilepingule, siis palun need
avaldada
Koalitsioonil ei olnud enne ega ole ka "veel" mingisuguseid varjatud kokkuleppeid. Seega pole ka
midagi avaldada.

Kinnitan veelkord, et Viljandi linnavalitsus ei ole ei Siseministeeriumile, ega ühelegi omavalitsusele
teinud ettepanekut liitumiseks.
Loodan, et minu vastus on küllaldane ja võimaldab olukorda selgust tuua.
Lugupidamisega
Ando Kiviberg,
Viljandi linnapea

