1. Kas Viljandi Linnavalitsusel on olnud etteheiteid Viljandimaa Noortekeskuse ja tema
tegevjuhi Kalvi Kantsi sisulisele tööle? Millal ja millises vormis on neid esitatud? Kas
linnavalitsuse poolt 2009.a kevadel korraldatud audiiteerimise aktis on toodud põhjuseid või
esitatatud ettepanek tegevjuhi töölt vabastamiseks?
2009.a talvel edastati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestseisuse koosolekutel mitme vallajuhi
poolt informatsiooni, et MTÜ Viljandimaa Noortekeskuses ei kajastata korrektselt sularahatehinguid
ning ei väljastata tasuliste teenuste eest pileteid ja kogutakse sularaha ilma arveid esitamata ning
raha arvele võtmata. Sellest tulenevalt laekus informatsioon ka linnavalitsuseni ning MTÜ
Viljandimaa Noortekeskuse üldkoosoleku liikmeteni ning vastavalt üldkoosoleku otsusele 28.04.09
ning linnavalitsuse korraldusele 18.05.09 viidi läbi noortekeskuse auditeerimine. Auditi eesmärgiks
oli saada informatsiooni MTÜ finantsmajandusliku olukorra kohta ja audiitori ülesandeks ei olnud
hinnangu andmine tegevjuhi vabastamise osas. Auditi tulemusena selgusid tehingud seotud
osapooltega, kinnitamata ja puudulikult vormistatud 2009.a
eelarve,
kajastamata jäetud
sularahatehingud jm.

2. Kas Tauno Tuulal oli linnavalitsuse kirjalikult vormistatud juhtnöör või nõusolek MTÜ
Viljandimaa Noortekeskuse tegvjuhi vabastamiseks ja uue juhi ilma konkursita määramiseks?
MTÜ Viljandimaa Noortekeskus ei ole linna allasutus, mistõttu linnavalitsus ei saa otsustada selle
tegevjuhi vabastamist, vaid seda teeb MTÜ juhtorgan ehk üldkoosolek. Lähtudes aga sellest, et
Viljandi linn osaleb oma vahenditega noortekeskuse tegevuse toetamisel, informeeris Tauno Tuula,
kui linna esindaja MTÜ-s, linnavalitsust olukorrast noortekeskuses. Juhtnööriks Tauno Tuulale
esitati noortekeskuse asjaajamise ja finants-majandusliku tegevuse läbipaistvus ja vastavus
seadustele.

3. Kas Viljandi Linnavalitsuses noorsootöö eest vastutavad isikud, abilinnapea Helle Aunap
ning haridus- ja kultuuriameti juhataja Katrin Mändmaa, olid Tauno Tuula tegevusest Kalvi
Kantsi vallandamisel eelnevalt informeeritud ja aktsepteerisid seda?
Nii abilinnapea, haridus- ja kultuuriameti juhataja, aga ka linnapea, said adekvaatset informatsiooni
üldkoosoleku liikmetelt, kes peale puuduste avastamist ei tõstatanud tegevjuhi vallandamise
küsimust, vaid keskendusid vigade kõrvaldamisele ja palusid abi tegevjuhi mõjutamiseks
konstruktiivsele koostööle. Seetõttu vestlesid eelmärgitud ametiisikud Kalvi Kantsiga korduvalt ja
veensid teda kõrvaldama tema töös esinenud puudused. Äärmusliku abinõuna Kalvi Kantsi
vallandamise otsustas üldkoosolek meie andmetel alles peale mitmekordse täieliku allumatuse
ülesnäitamist tegevjuhi poolt.

4. Kas Kalvi Kantsilt võeti enne tema vallandamist kirjalik seletus tema töös esinenud
puuduste kohta?
Selle kohta mõned väljavõtted üldkoosolekute protokollidest:
”1. Üldkoosolekule esitada 5 tööpäeva jooksul 2009.a eelarve tulude ja kulude ülevaade koos
teise poolaasta prognoosidega (28.04.) – TEGEMATA.
2. Hiljemalt 16.05.2009.a esitada MTÜ juhatuse poolt kõikide tasuliste teenuste hinnakirjad
Viljandi Linnavalitsusele ja MTÜ üldkoosolekule kinnitamiseks (28.04.) – Üldkoosolek sai
juhatuselt suulise vastuse, et tasulisi teenuseid NK-s ei ole …???
3. Valmistada ette juhatuse poolt ja kinnitada üldkoosoleku poolt kiiremas korras eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (22.06.) – TEGEMATA.
4. Esitada üldkoosolekule seletuskiri tehingute kohta seotud osapooltega iga-aastaselt sh 2008.
aasta kohta (22.06.) - Ei esitatud järgmiseks üldkoosolekuks 30.06.
5. Vastavalt auditeerimisaktis väljatoodule esitada üldkooosolekule ja vastu võtta
sularahatehingute tegemise kord – TEGEMATA.
6. Lisada majandusaasta aruandele 2008. aasta eelarve ja selle täitmine (22.06.) –
TEGEMATA.
7. Lisada avatud noortekeskuse projektivälise töö ülevaade 2008. aastal (22.06) –
TEGEMATA.
8. Juhatus pole esitanud vastavalt 22.06.2009.a üldkoosoleku otsusele täiendavaid dokumente
hindamaks ühingu 2008.a majandustegevust sh ühingu juhatajaga sõlmitud kehtivat
töölepingut ja 22.06.2009.a koosoleku protokolli (30.06) – Leping esitati peale töölt
vabastamist töösuhte lõpetamiseks NK volinikule“.

5. Miks töötas noortekeskus alates 2006. aastast (st Tauno Tuula määramisest üldkoosoleku
liikmeks) ilma oma põhikirjalise kõrgema juhtorganita, 5-7 liikmelise nõukoguta, ja milline
on Tauno Tuula vastutus oma otseste kohustuste (nõukogu määramise) täitmata jätmise eest?
Seadusest tulenevalt on MTÜ juhatuse liikme kohustus kutsuda kokku ja valmistada ette kõrgemate
juhtorganite koosolekud ja valmistada ette päevakorrad. Asutuse juht on otseselt vastutav asutuse
dokumentatsiooni ja asutuse seadusliku tegevuse eest. Antud juhul ei ole tegevjuht kordagi sellisest
olukorrast üldkoosoleku ega ka ühingu liikmeid teavitanud. Üldkoosoleku liikmete vastutus seisneb
siin juhataja liigses usaldamises. Positiivne on siin see, et nad on lühikese aja jooksul kõik vajalikud
põhidokumendid vormistanud ja seadustanud, mis olnuks juhataja ülesanne.

6. Miks töötas Kalvi Kants kogu MTÜ Viljandimaa Noortekeskuse juhina töötamise perioodil
juhataja kohusetäitjana ja ilma ametijuhendita? Miks üldkoosolek Tauno Tuula isikus pidas
võimalikus 4 aasta jooksul mitte määrata keskusele alalist juhatajat ning ei korraldanud
tegevjuhi ametijuhendi koostamist ja kinnitamist? Milline on Tauno Tuula vastutus MTÜ
Viljandimaa Noortekeskuse üldkogu liikme otseste kohustuste täitmata jätmise eest?
Kogu dokumentatsiooni koosolek asutuses on eelkõige asutuse juhi ülesanne. Tauno Tuula ja Reevo
Maidla korrastasid dokumentatsiooni koheselt lühikese ajavahemiku jooksul, kui nad avastasid
puudused. Tegevjuht kahjuks ignoreeris seda kuni oma töötamise lõpuni.

7. Miks määras linnavalitsus Tauno Tuula Viljandimaa Noortekeskuse linnapoolseks
üldkoosoleku liikmeks, kuigi linnavalitsuse liikmete tööjaotuse kohaselt ei vastuta ta
noorsootöö eest linnas? Kas Viljandi Linnvalitsus ei näe huvide konflikti Tauno Tuula kui
linnavalitsuse pool määratud Viljandimaa Noortekeskuse üldkoosoleku liikme ja Tauno Tuula
kui praktiliselt noortekeskusega samal territooriumil tegutseva eraõigusliku Viljandi Vee- ja
Motoklubi ainsa ametliku kontaktisiku vahel (Viljandi Vee-ja Motoklubi kodulehekülg
30.06.2009.a seisuga)?
Kindlasti oli üheks Tauno Tuula üldkoosoleku liikmeks määramise põhjuseks asjaolu, et ta aktiivselt
osales Noorte Tehnikakeskuse loomisel ja arendamisel nii linnavalitsuse liikmena, aga ka puhtalt
ühiskondlikel alustel. Teie poolt esitatud huvide konflikti väide jääb arusaamatuks, kuna naabruses
tegutsev Viljandi Vee- ja Motospordiklubi on mittetulundusühing, mitte äriettevõte ja Tauno Tuula
ei kuulu ka Vee- ja Motospordiklubi juhtorganitesse. Lisaks sellele ei saa nimetatud klubi erinevalt
MTÜ Viljandimaa Noortekeskusest linna eelarvest otsest rahalist toetust. Tauno Tuula on osalenud
üks kord aastas toimuva Mulgi Krossi organiseerimisel, mis on saanud toetust samadel alustel teisete
suuremate sporidivõistlustega (ümber järve jooks, rattamaraton jt).

Kalle Jents, Viljandi linnapea

