Aadi Potteri sõnavõtt enne aukodaniku tiitli andmise hääletamist.
46 aastat ühes koolis kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, 21 aastat õppealajuhataja, 1987
aastast vanemõpetaja, 25 aastat vabariikliku kunstiõpetuse ühingu kunstiõpetuse
sektsiooni esimees, 13 aastat korraldanud Harjumaa kunstilaagrit, retsenseerinud kaks
käsitööraamatut, koostanud ja kujundanud seni ilmunud kolm Lagedi kooli almanahhi „Kas
mäletad“, kantud Lagedi kooli auraamatusse, autasustatud Lagedi kooli teeneteplaadiga,
ligi 20 korral autasustatud vabariigi, maakonna ja valla au- ja tänukirjadega,1980 aastast
rinnamärgi „Haridustöö eesrindlane“ omanik.
Ja selle kõik on meie vallavalitsus eesotsas allakirjutanud Tarmo Toometiga võtnud kokku
ühte lausesse „sedavõrd väljapaistvat teenet, mis vääriks kõnealusele isikule
aukodaniku nimetuse andmist, Riina Noor seni osutanud ei ole“.
Ma ei tea kui madalale võivad inimesed veel langeda.
Üle tuhande vallakodaniku keda esindavad ühispöördumise esitanud Lagedi aleviku
eestseisus, Lagedi Põhikooli hoolekogu ja Lagedi kooli kollektiiv on kokkuvõetud ühe
umbmäärase sõnaga „isikud“
21 aasta jooksul mis Riina Noor on olnud õppealajuhataja on koolis vahetunud viis
direktorit. Julgen täie vastutusega öelda et mitte ühelgi direktoril pole olnud Riinale
etteheiteid.
Riina Noor on olnud see kes on traditsioone ja sisekliimat edasi kandnud.
Ainult praegune direktor sai Riinaga koos töötada natuke üle kuu kui eriarvamused
muutusid ületamatuteks. Muide uue direktori tööl oleku esimese poole aastaga lahkus
erinevatel põhjustel 50% töötajaist. Ma ei vihja millelegi aga näitaja on see igal juhul.
Ärme unusta et Riina on pensionieas ja tahtis niigi juba väljateenitud pensionile jääda.
Valla haridusamet juht oli see kes palus Riinal jääda et uus direktor asjadega kurssi viia.
Sealt aga sadasid ainult süüdistused ja etteheited.
Selles et Lagedi kool oli siiani renoveerimata ja puudusid kaasaegsed tingimused mille
tõttu õpilaste arv vähenes ei saa kuidagi süüdistada Riinat vaid hoopis erinevate aegade
Vallavalitsusi (ka tänased võimul olijad on nendesse erinevatel aegadel kuulunud).
Lagedi kooli õpilaste tase on aastaid väga kõrge ja kellelgi, kes on tahtnud minna edasi
õppima pealinna eliitkoolidesse pole olnu mingit probleemi.
Kas Lagedi kooli hoolekogu on pime ja loll, et kandis 2005 Riina Noore kooli
auraamatusse ja esitas tänavu Riina aukodanikuks. Muide hoolekokku kuulub ka
vallavalitsuse esindaja.
Kas Lagedi aleviku eestseisus kes esindab ligi tuhandet vallakodaniku on pime ja
loll, et esitas Riina aukodanikuks. Muide eestseisusesse kuulub ka valla haridusameti
ametnik.
Kas vallajuhid olid pimedad ja lollid, kui autasustasid Riina Noort 2006 aastal
tänukirjaga tulemusliku pedagoogilise töö eest.
Kas maakonna haridusjuhid on pimedad ja lollid, et autasustasid Riina Noort 2010
aastal tänukirjaga kohusetundliku töö eest.
Ma siiralt loodan, et volikogu koalitsiooni kuuluvatel liikmetel on niipalju kodaniku julgust et
mitte lasta meetmel, mis on ellu kutsutud meie väga tublide inimeste tunnustamiseks ja
teistele eeskujuks seadmiseks, muutuda poliitiliseks malakaks.

