Ettepanek päevakorra punkt 6 väljaarvamiseks.

I Seoses avaliku huviga teen ettepaneku punkt 6 päevakorrast välja arvata alljärgneva
põhjendusega:
1. Rae valla esindusvõistkond peab olema võistkond, kes koosneb valla elanikest ja veel parem
huvikooli kasvandikest.
2. Eesti riigi esindusvõistkondades on Eesti kodanikud ja samasugune analoog peaks olema meie
koduvallas.
3. Rae valla maksumaksja rahaga hakata toetama esindusvõistkondade egiidi all mängijaid, kes
ei ole Rae valla kodanikud on õiglustunnet riivav. Sisuliselt jäävad toetuseta tegelikult seda
väärivad vallakodanikud.

II Antud eelnõuga on volikogu liige H. Ausmaa lähtunud enda isiklikust huvist:
4.

a) Eelnõuga püüab algataja saada volikogult aktsept, et kuulutada enda meeskond valla
esindusvõistkonnaks, saada seeläbi iseendale toetust, kusjuures käesoleval hooajal on kõik
osalejad ehk 100% sisuliselt võõrmängijad.
5. b) Avalikult on teada, et eelpoolnimetatud volikogu liikme võistkond on sisse ostnud mängija,
kes saab selle eest palka ja lisaks pole seotud Rae vallaga.
6. c) Jääb arusaamatuks, miks ei ole eelnõu autor töötades valla spordikoolis ja enda klubi
funktsionäärina kasvatanud ca 15 aasta vältel meeskonda väärilisi mängijaid, kes oleks Rae
vallast.
7. d) Sellise moega saada iseenda meeskonnale toetust on mõttetus, absurdne või nonsenss .
III Eelnõu väljajätmine
8. Käesolevaks hooajaks, mis hõlmab ka 2021.a. on Rae vallavalitsus eraldanud pallimängu
klubidele toetused ja selle eelnõu rakendumisega saaksid need pallurid juba vallalt topelt
toetuse.
9. Võrreldes eelnõus olevaid toetussummasid on need tunduvalt suuremad kui võistkondade
enda eelarved ja vajadused. Tekib küsimus - ega ometi juba millekski raha ei koguta?
IV Ettepanekud pärast eelnõu päevakorrast väljajätmist:
10. Eelnõu autoril lähtuda avalikust huvist ja tulla volikogu ette korrektse eelnõu ja seletuskirjaga.
11. Eelnõu pealkiri peab vastama sisule.
12. Siduda kõike Rae Huvialakooliga vajadustega ei ole tõsiseltvõetav, sest juba seal ehib
Huvialakool ennast võõrast sulgedega ehk mitte koduvalla lastega.
13. Välistatud peab olema Rae valla eelarvest külalispalluritele töötasu maksmine.
14. Klubi 50 % omaosalus peaks olema tõendatud. Mitte nii nagu täna, kus eelnõu algataja küsib
vallast toetust salastades sponsorite summad või mängida mitterahaline rahaks.
15. Meeskonna nimes peab kajastuma Rae vald.
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