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Täiendav vastus arupärimisele
Viljandi linnavalitsus juhib küsija tähelepanu asjaolule, et kõnealused väited pärinevad Viljandi
valla poolt saadetud kirjast. Selles toodud põhjendused kajastavad Viljandi valla seisukohti
liitumisküsimuses ning on meie hinnangul toodud vallaelanike huve ning probleeme silmas
pidades. Oleme kindlad, et Viljandi vald ei soovi kõnealustes väidetes anda hinnangut Viljandi
linna võimele välisabi taotleda, tema haldussuutlikkusele, võimele esindada oma kodanike huve
jne.
Siiski – vastavalt arupärija soovile vastan igale küsimusel ka eraldi.
Põhjendus: liitumine võimaldab osaleda ühisprojektides ja olla tõhus välisabi taotleja
Küsimus: Kas Viljandi linnal on täna probleeme ja takistusi osalemaks ühisprojektides.
Mis takistab Viljandi linnal olla tõhus välisabi taotleja?
Vastus: Viljandi linnal ei ole teadaolevaid takistusi ühisprojektides osalemisel. Ilmselt peab
Viljandi vald silmas asjaolu, et ühinenud omavalitsustel on teatud juhtudel projektide hindamise
puhul reeglitest tulenevad eelised.
Põhjendus: tagatakse suurem haldussuutlikkus, seaduste täitmine, kvaliteetsete
avalike teenuste osutamine.
Küsimus:
Palun
anda
hinnang
Viljandi
linnavalitsuse
haldussuutlikkusele, seaduste täitmisele, avalike teenuste osutamisele.
Kui siin on probleeme, siis milliseid täpselt ning mida konkreetselt
olete teinud nende probleemide lahendamiseks?
Vastus: Viljandi linna haldussuutlikus, seaduste täitmise võimekus ja
avalike teenuste osutamise kvaliteet on piisav. Oletan, et Viljandi vald peab
silmas, et ühinemise korral on võimalik kvaliteeti veelgi paremaks muuta.
Põhjendus: suurem võimekus esindada oma huve riigi valdkondlike ja
regionaalpoliitika kujundamisel.
Küsimus: Palun kirjeldada konkreetseid probleeme Viljandi linna
huvide esindamisel valdkondlike ja regionaalpoliitika kujundamisel.
Kes esindavad Viljandi linna ja kuidas hindate nende võimekust?
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Vastus: Väide ei sisalda viidet eksisteerivale probleemile. Viljandi linn on seni oma huvide
kaitsmisega piisavalt hästi toime tulnud. Kindlasti
saab alati veel paremini. Ükski
maailmarekordki ei paista olevat igavene.
Põhjendus: võimalus suurendada poliitikute ja ametnike asjatundlikkust.
Küsimus: Kas Viljandi linnaametnike asjatundlikkus on linnapea arvates probleemne?
Kui, siis mida olete ette võtnud olukorra parandamiseks?
Vastus: Viljandi linnaametnike asjatundlikus on linnavalitsuse hinnangul piisav. See aga ei
tähenda, et ei peaks püüdma veelgi paremaks saada.
Põhjendus: suuremal territooriumil on võimalik ellu viia detsentraliseeritud juhtimist ja
kogukonna kaasamist.
Küsimus: Millised takistused on Viljandi linnal käesoleval ajal kogukonna kaasamiseks?
Vastus: Kirjas ei väideta, et need takistused täna eksisteerivad. Ka vastaja leiab, et selliseid
takistusi ei ole.
Põhjendus: tekivad võimalused tegeleda süsteemselt kohaliku ettevõtluspoliitikaga.
Küsimus: Kas praegusel ajal tegeldakse Viljandi linnas süsteemselt ettevõtluspoliitikaga?
Kui ei, siis millised on takistused ja probleemid.
Vastus: Loomulikult tegeletakse Viljandi linnas ettevõtlusküsimuste lahendamisega nii nagu
muudegi linna jaoks oluliste küsimustega. Viljandi vald peab ilmselt silmas, et ühinenud
omavalitsuses oleks võimalus lahendada ettevõtlusega seotud haldusküsimusi tänaste
omavalitsuste piiride üleselt, ehk laiemalt.
Põhjendus: võimaldab kaotada elanike ebavõrdsest kohtlemisest tulenevad kitsaskohad.
Küsimus: Kas ja mis põhjusel koheldakse Viljandi linnas elanikke ebavõrdselt, palun
näited ja selgitusi.
Vastus: Nii nagu sissejuhatuses märkisin, on kiri kirjutatud Viljandi valla ja tema kodanike huve
ja probleeme silmas pidades. Eeldan, et antud väite puhul peetakse silmas muuhulgas näiteks
Viljandi valla eakaid, kes linnaliini bussides täna tasuta sõita ei saa. Viljandi linnakodanike osas
ei ole minule ebavõrdse kohtlemise juhtumeid teada.
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