Pöördumine 20.10.2020 istungi päevakorras olnud teeremondi kaasrahastamise teemal.

17.11.2020

Head kolleegid.
Minule ei meeldi kui mulle valetatakse. Ilmselt on analoogne kompleks ka enamusel teistel
inimestel, sh siin volikogus. Kahjuks on olemas ka mõned, kellele meeldib valetada. Midagi
pole teha, eks me olemegi ju erinevad. Valetamist ei saa heaks kiita peaaegu mitte kunagi,
avalikus teenistuses pole see aga absoluutselt aktsepteeritav. Avaliku teenistuse alla käib ka
Rae vallavalitsus.
Milles asi? Mäletatavalt otsustasime eelmisel istungil toetada Patikal kahe tee remonti
(remondi- ja hoolduskulude osaliseks hüvitamiseks)
12000 euroga. Tegin küll
majanduskomisjonis ja ka istungil ettepaneku, et vormistame selle raha liigutamise läbi
teekinnistu ostu. Rahandusameti juhile näis ettepanek meeldivat, kuid see ei saavutanud toetust
enamuse poolt (esitati ilmselgelt valest suust). Nii otsustatigi oktoobri istungil toetada ehitamist
tingimusel, et tee(d) tuleb tasuta vallale anda. Lõpuks pole seegi vale kui kõik protseduurid on
läbi viidud vastavalt kehtivale õigusele. Küsisin komisjonis, et kas kõik on tehtud nagu kord ja
kohus. Vastus oli – jah. Igaks juhuks küsisin teabenõudega dokumente, et veenduda korrektses
asjaajamises. Imestus oli suur kui avastasin, et volikogu otsuse tegemise ajaks oli olemas ainult
teeomaniku taotlus toetuse saamiseks. Pole kursis mida täpselt ja kas üldse, sellele taotlusele
vastati, kuid teede remondi (kirjelduse ja pakkumise kohaselt küll ehituse või kap.remondi)
kohta puudus ehitusloa taotlus ja loomulikult ka ehitusluba ise. Dokumente kiiresti korda ajama
hakkas vallavalitsus alles pärast minu teabenõude saamist 03.11.2020. Kiiresti hangiti
teeomanikult ehitusloa taotlus (05.11) ja väljastati ehitusluba (10.11). Seega valetas
vallavalitsus volikogule ja lisaks küsis volikogult luba ebaseadusliku töö kaasrahastamiseks
vallaeelarvest.
Teemaa ostmisel poleks niisugust konflikti (ebaseadusliku tegevuse, millele vallavalitsus ise
järelevalvet tegema peab, rahastamine valla eelarvest) toimunud, kuigi oleks jäänud omaniku
omal maal ilma ehitusloata tehtud tee remondi (ehituse) fakt.
Seega on vallavalitsus küsinud, teadlikult fakte varjates, toetust ebaseaduslikule
tegevusele. Ma ei tea kas värsket abivallavanemat ja tema teadmatust kasutati ära või oli see
abivallavanema enda initsiatiiv, kuid tean, et asju nii ei aeta ja volikogu otsust ei kasutata oma
kahtlase tegevuse katmiseks.
Lisada võib, et ka 2019 aastal toetati avaliku rahaga ebaseaduslikku tegevust Patikal ühe tee
remondi kaasrahastamisel. Sellegi tee remondi kohta puuduvad EHR-is ehitusluba ja sellega
seotud dokumendid ning ka kasutusluba.
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