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Algas asi ikka avatud mikrofoniga. Andsin edasi 6 arupärimist. Nendega saab tutvuda siin. Esimene
ülevaate saamiseks väidetava OÜ Agenori ja AS ELVESO vahelisest vaidlusest
http://www.raekodanik.ee/download.php?443aa89e299a7c391b3a3f321ff097a0
.
teiseks
jäätmejaamas
Rae
valla
kodanike
identifitseerimisest
http://www.raekodanik.ee/download.php?76a7486b34060b0073b5794fc81b1f69
, kolmandaks
Tähnase
tee
pargi
rajamise
kohta
info
saamiseks
http://www.raekodanik.ee/download.php?a85cd57327e224abc43457366521cfd9 , neljandaks Seli
külla
rohevõrku
ebaseaduslikult
rajatud
aia
likvideerimise
menetluse
käigust
http://www.raekodanik.ee/download.php?86e9e402fb414e5b53acf368a88009da
,
viiendaks
riigigümnaasiumiga
seonduvatest
tegevustest
ülevaate
saamiseks
http://www.raekodanik.ee/download.php?d551222447546fd7f3dc723341409713 ja viimaseks paar
küsimust
IKEA-le
maa
müümisest
http://www.raekodanik.ee/download.php?ef0ad7321bf3da040a6bef6fe7c144e0 .
Enne päevakorra juurde asumist andis Indrek Uuemaa üle revisjonikomisjoni esimehele umbusalduse
avaldamiseks avalduse. Põhjuseks suutmatus komisjoni tööd korraldada. Avaldust saab lugeda siit
http://www.raekodanik.ee/download.php?e1c93c1f69131f89d3d7d4c3e68dbd89
Tõnis Kõiv teavitas kellegi kodaniku küsimusest, et kui Tallinnas veetariifid vähenevad, et kas siis ka
meil. Teema ei ole volikogu pädevuses ja nii olla ka volikogu esimehe poolt küsijale vastatud.
Seejärel algas päevakorrakohane istung. Päevakorra kinnitamisel tegi küll Uuemaa ettepaneku
viimase päevakorrapunkti välja võtmiseks, sest see on selgelt ettevalmistatud põhimäärusega
vastuolus, aga loomulikult sõitis rull ja punkt jäi päevakorda. Uuemaa põhjendusega saab tutvuda siin
http://www.raekodanik.ee/download.php?f87ed318fd0dd796969f65a4adde6d72
Esimese punktina saime ülevaate Rae valla 2019. aasta eelarve senisest täitmisest. Seda andma
kohustab seadus, aga ega sellest aasta keskel infost väga suuri järeldusi teha ei saa. Siinkohal saime
vastuse ka ühele küsimusele IKEA tehingu osas – rahad olla laekunud. Selline kiirus pani kulmu
kergitama, sest tegelikult on ikka võimalik ju 30 päeva jooksul volikogu otsust vaidlustada. Aga
ootame vastuse arupärimisele ka ära.
Seejärel oli oluline punkt „Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine“. Tegemist esimese
lugemisega. Kahe istungi vahel on võimalik esitada muudatusettepanekuid. Pidin ka komisjonis
arutelust ülevaate andma (kuna esimees komisjoni koosolekul osaleda ei saa, siis olin aseesimehena
seekord komisjoni koosolekul juhataja rollis). Juhtisin tähelepanu ühele nüansile, millest komisjonis
ka juttu oli. Eelarves on ette nähtud vähendada ELVESO aktsiakapitali. Sellest rääkides teatasid
vallavalitsuse esindajad, et ELVESO ga ongi „peavalu“, sest arvetel seisab vaba raha, millele ei leita
kasutust. Kummaline küll, meie veeteenuse hinnad on ühed vabariigi kõrgemad, meie võrguteenuse
hinda tõsteti ja raha koguneb seisma. Ühelt poolt on huvitav, et konkurentsiamet seda ei märka.
Teisalt pole omaniku (vald) poolt vaadates mõistlik hoida oma ettevõtte kontodel raha ja ise oma
tegevusteks otsida vahendeid rahaturult. Tuleks ELVESost hakata dividende võtma või tuleb
vaadata hinnad üle. Sellel teemal kahjuks vallavalitsuse esindaja esimesel lugemisel ei peatunud.
Eelarve menetlemis juures ilmnes veel üks huvitav seik. Nimelt otsustas eelmisel istungil hea töö
eest üle kullatud Võrklaev demonstreerida oma tegelikku kursis olemist (ehk siis head tööd). Ta
esitas eriti nõmeda küsimuse, mis ühelt poolt demonstreeris seda, et ta polnud eelarve seletuskirja
viitsinud lugedagi ja teiseks näitas, et ta ilmselt pole seda teinud aastaid. Nimelt küsis ta, et kui palju
arendajad arendustasusid 2020 aastal maksavad. Keerma andis ettevaatlikult mõista, mina aga
lahtise tekstiga, et see info on vägagi selgelt lahti kirjutatud seletuskirjas. Tasub vaid dokumendiga
tutvuda. Lisaks on see tabel juba aastaid seletuskirjas olemas ja seda opositsiooni ettepanekul. Ehk
siis nii palju heast tööst vallajuhina.

Kolmandana oli Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Seotud tervisekeskuse sisustusega
ja Peetri keskväljaku rajamisega, seega ilmselgelt vajalik otsus. Küll tekkis juba komisjonis küsimus,
et kuidas objekti (Peetri keskväljak) eelarve prognoosimisega nii pikalt mööda pandi. Vastust teab
vaid tuul.
Järgmise punktina oli Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja
jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2020. aastal. Tegemist esimese lugemisega ning enne määruse
lõplikku valmimist polegi midagi väga kommenteerida. Ütlesin ka istungil, et võiks ju mõnuleda ja
lõõpida selle eelnõu kallal, aga see oleks pigem ajaraisk. Võib öelda, et struktuuri enda muudatused
olid tingitud rahvastiku kasvust. Lõõpida oleks võinud struktuuriüksuste nimede muutmise teemal.
Vallavalitsus arvas, et muudatus teeb asja kodaniku jaoks selgemaks, mina julgen selles kahelda.
Seejärel andis volikogu kinnituse EL toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektile
„Rae valla kergliiklusteede arendamine 4. osa“. Rutiin ilma milleta ei saa vallavalitsus edasi minna.
Kuivõrd novembris on Rae valla sünnipäev, siis reeglina antakse just sellel päeval üle tunnustusi
tublidele. Tunnustuse andmise otsustab volikogu. On olnud kordi, kus kandidaat on saanud tunnustuse
poliitilistel motiividel ja tegelikult pole seda väärt olnud. Seekord õnneks nii ei olnud ja saime
üksmeelselt otsustada. Nii saabki valla aukodaniku austava nime Ellen Liik ja tänukirja Lagedi
eelmine alevikuvanem Tea Sõlg. Mõlemad ka tublid keskerakondlased.
Järgnes veel ühe määruse esimene lugemine. Määrusel nimeks Välisõppe stipendiumi määramise ja
maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele. Pisut toores ja nurgeline, kuid mõte polegi nii
halb. See eelnõu tekitas ka istungil elavat arutelu. Loodame, et teisele lugemisele tuleb juba dokument,
mis eelnõu mõõtu ja siis juba näeme kui elavalt seda võimalust kasutama hakatakse.
Võeti vastu ka Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord. Kummaline korrakene,
millel minu arust pole mingit mõtet, sest tegelikkuses dubleerib ainult seadust. Haldusmenetluses on
tava, et püütakse vältida mõttetute paberite tootmist. Kahjuks pole Rae valla tegelinskid sellest vist
suurt kuulnud.
Istungi lõpuks veel paar korralduslikku küsimust ja viimase punktina oli päevakorras
Revisjonikomisjoni kontrollakti arutelu. Seda punkt sooviski Uuemaa päevakorrast välja võtta.
Kahjuks edutult. Nii arutatigi teemat ca tund aega, mõnitati Uuemaad. Tegelikult oli Uuemaal õigus
– akti tegemisega oli igati rikutud põhimääruses sätestatut. Ja lõpuks saadi aru, et Uuemaa
revisjonikomisjoni nimel tehtud ettepanek – võtta materjal tagasi – on ainuõige. Nii katkestatigi see
arutelu.
Vot selline huvitav istung rahvusvahelisel tualeti päeval
.

