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1.
Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse töökorrale § 13 lg 2 istungi protokoll vormistatakse
viie tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.
Küsimus: Miks on 18.07.2016 linnavalitsuse istungi protokoll endiselt allkirjastamata
või allkirjastatud suure hilinemisega?

2.
Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse töökorrale § 13 lg 6 kirjutab Linnavalitsuse istungi
protokollile kõigepealt alla protokollija, seejärel istungi juhataja.
Küsimus: Kas protokollija on protokolli allkirjastanud ja edastanud istungi juhatajale
allkirjastamiseks õigeaegselt?

3.
Vastavalt Korruptsioonivastase seaduse § 3 lg peab ametiisik seaduses sätestatud juhul
ja tingimustel pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest ning vastavalt § 11 on
ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:
1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist,
mis võib mõjutada toimingut või otsust;
3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.
Revisjonikomisjoni liikmed Karl Õmblus ja Malle Vahtra ning volikogu aseesimees Harri
Juhani Aaltonen tutvusid 9. augustil linnavalitsuse 18.07.2016 istungi helisalvestisega.
18.07.2016 istungil oli arutluse all päevakorrapunkt, kus muuhulgas arutati Viljandi
Pärimusmuusika Festivali rahastamist. Helifaili kuulates on tuvastatav, et linnapea Ando
Kiviberg osales aktiivselt nimetatud päevakorrapunkti arutelul.
Küsimus: Palume kommenteerida/põhjendada linnapeal oma korruptsioonivastase
seadusega vastuolus olevat käitumist.
4.
Linnapea on ajakirjanduses väitnud, et linnavalitsuse liikmed palusid tal vastata Viljandi
Pärimusmuusika Festivali võimaliku rahastamisega seotud küsimustele.
Küsimus: Ühelegi teisele taotlejatele ei olnud antud võimalust istungil osaleda ja
küsimustele vastata. Palume linnapeal põhjendada, miks ta oli nõus ebavõrdse
kohtlemise rakendamisega linnavalitsuse istungil?

5.
Kuulates eelnimetatud päevakorrapunkti arutelu helifaili, olid kõik kuulajad üksmeelel,
et linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti arutelul puudus juhtimine. Kui linnapea teatas
päevakorrapunkti alguses, et ei osale arutelul, siis juhtimist abilinnapeale üle ei antud, keegi
päevakorrapunkti arutelu ei juhtinud ning sisuliselt toimus päevakorrapunkti ajal
modereerimata. arutelu, millest linnapea osa võttis
Kahtlusi linnavalitsuse töövõimes tekitab linnavalitsuse liikmete poolt antud selgitused Eesti
Päevalehe ajakirjanike küsimustele (EP 10.08.2016) 18.07.2016 toimunud istungi kohta.
Mitme linnavalitsuse liikme sõnul ei mäleta nad midagi selleks hetkeks paar nädalat tagasi
toimunud istungi kohta.
Küsimus: Kas Viljandi linnavalitsuse liikmete tervislik seisund on kujunemas
takistuseks täitevvõimu töö läbiviimisel või on see märk linnavalitsuse liikmete
tahtmatuses ellu viia koalitsioonilepingus mainutud „avatud linnajuhtimist“?
6.
Vältimaks igasuguseid spekulatsioone, kas kavatsete politseilt vastuse saamiseni
oma volitused peatada?

7.
Vältimaks spekulatsioone soovime 25.08.2016 toimuval volikogu istungil kuulata
18.07.2016 toimud linnavalitsuse istungi helifaili, mida 9. augustil kuulasid Harri Juhani
Aaltonen, Malle Vahtra ja Karl Õmblus.

8. Ajakirjanduse andmetel on linnapea esitanud oma tegevuse uurimiseks avalduse
Politseile. Palun saata revisjonikomisjoni esimehele Karl Õmblusele koopia nimetatud
avaldusest ning politsei vastus sellele, juhul kui see on laekunud, aadressile
karl@arendusteenus.ee . Nimetatud nõuet palume käsitleda teabenõudena, mis
täidetakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.
Palume vastuseid kirjalikult hiljemalt 25. augustil 2016 enne Viljandi linnavolikogu istungit ning
suuliselt samal istungil.
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