Volikogu istung 17.12.2019
Tegemist viimase istungiga sellel aastal ning meie fraktsioon otsustas, et seekord arupärimisi ei
esita, et jõulurahu või nii. Seega siis tervitasin fraktsiooni nimel kolleege saabuvate pühade puhul ja
kutsusin üles aastavahetusel ilutulestikust loobuma ja seda käitumist propageerima ka oma
tutvusringkonnas.
Edasi sai sõna Indrek Uuemaa, kes juhtis tähelepanu revisjonikomisjoni esimehe jätkuvale
ebapädevusele ja võimetusele komisjoni tööd juhtida.
Lõpetuseks teatas volikogu esimees volikogu liikmeid oma kirjavahetusest õiguskantsleriga.
Kuivõrd seda kirjavahetust pole volikogu liikmetele veel edastatud, siis ei saa ka seda täpsemalt
lahata.
Edasi läks saadetud päevakorra projekti alusel
Esimese punktina oli kavas umbusalduse avaldamine revisjonikomisjoni esimehele Indrek Varikule.
Selleks andsime avalduse 19.11.2019 istungil. Täna siis reglemendikohane arutelu – esmalt
umbusaldajate esindaja sõnavõtt, siis umbusaldatava kaitsekõne, siis küsimused ja seejärel
hääletamine. Umbusaldajate nimel kõneles Indrek Uuemaa ja sisuliselt kordas veelkord üle
puudujäägid Variku töös. Seejärel sai Varik sõna ja kuivõrd „sõna on vaba“, siis lausa kahel korral
läbi lillede süüdistas Uuemaad. Neist ühel korral nimetas ta oma kolleegi ametnike ahistajaks. Minu
küsimusele, et kas ta tunnistab süüd selles, et vastuolus põhimääruses sätestatule, saatis auditeerima
vaid ühe komisjoni liikme. Tegelikult peab sellega tegelema kaks. Vastus oli, et jah ta eksis ja tegi
seda teadlikult. Kõigele vaatamata (oli ka etteaimatav) olid umbusaldamise poolt 7 volikogu liiget ja
seega jäi umbusaldus avaldamata.
Teise punktina oli päevakorras Rae valla 2019 viies lisaeelarve, mis on iga aasta lõpu rutiin ja see ei
tekitanud mingeid diskussioone.
Kolmanda punktina menetlesime teist korda Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri,
teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamist 2020. aastal. Ka siin ei tekkinud
arutelu, asi oli kõikidele vastuvõetav.
Kõige olulisem päevakorrapunkt oli Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. Kõik oli kena peaaegu
päevakorrapunkti lõpuni. Sõnavõttude osas otsustas millegi tõttu võtta sõna Võrklaev ja hakkas meile
ette vatrama seda, mida kõik ise seletuskirjast lugeda said ja mitu korda juba ka vallavalitsuse
esindajatelt kuulnud oli. See oli ikka uskumatu loba (paljusõnaline, aga täiesti tühi konteksti
arvestades). Huvitav oli seegi, et ta esitas seda kõike kui reformierakonna saavutust. See viis selleni,
et opositsiooni fraktsioon lihtsalt ei hääletanud üldse.
Järgminegi punkt oli teisel lugemisel olev määrus. Seekord välisõppe stipendiumi määramise ja
maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele. Kuigi määrust oldi putitatud ja see oli juba
paremaks saanud, siis hariduskomisjoni ettepanekul saadeti asi veelkord ühele täienduste ringile.
Ja päevakorra lõpetas jällegi Revisjonikomisjoni teema. Seekord siis see põhikirja vastaselt koostatud
kontrollakti arutelu. Mina seda loba enam kuulama ei jäänud. Tõepoolest on oma ajaga midagi
paremat ette võtta kui kuulata ühe fabritseeritud paberi ette lugemist.
Õnneks sellel aastal ei pea enam sellel näitemängul osalema. Rahulikku jõuluaega kõigile

