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Kirjalik küsimus lasteaed Tõrukese territooriumil läbiviidavatest töödest .
30.07.2012 esitasin kirjaliku küsimuse LA Tõruke territooriumil toimuvate soojatorustiku
renoveerimistööde kohta. Sain sellele ka vastuse 13.08.2012. Kahjuks on Tarmo Toometi
allkirja kandev vastus absoluutselt arusaamatu, jääb lausa mulje, et nimetatud isik ei saa aru,
millele ta oma allkirja andnud on. Nimelt oli kirjaliku küsimuse subjektiks torustiku
maandamise töö, mida teostati LA Tõrukese territooriumil. LA Tõruke on Rae valla
munitsipaallasteaed, kellel puudub omaette eelarve. Lasteaia territooriumil asuva torustiku
vahetus on rahastatav kinnistu omaniku poolt, seega tuleb sellised tööd finantseerida
käesoleval juhul Rae valla eelarvest. Rae valla 2012 eelarves pole volikogu poolt selliseid töid
kinnitatud ja nende rahastamiseks vahendeid eraldatud. Antud tööde tellijaks saab olla
kinnistu omanik ehk Rae vald.
Kuigi Vallavalitsusel peaks eeltoodu olema teada, siis on Tarmo Toometi vastuses minu
pöördumisele teatatud, et Tellija ei ole Rae vald, vaid AS ELVESO ja seega ei tea Rae vald
kes on ehitaja, palju üldse oli pakkujaid ja kui palju asi maksab. Ka ei ole antud vastust, kas
konkreetse töö jaoks on korrektne projekt. Saame teada, et esialgu projekt oli, kuid trasside
maandamiskoridori muudeti.
Lisaks eelnevale saame teada, et antud tegevusele olevat väljastatud lausa 2 ehitusluba.
Paraku ei oma abivallavanem ilmselt juurdepääsu dokumendihaldussüsteemile, sest viidatud
korraldustega ei ole kaetud töö, mille kohta selgitusi küsisin.
Kõike eelnevat teades soovin sisulisi vastuseid:
1. Milline korraldus on konkreetse ehitusloa aluseks?
2. Kas Vallavalitsuse kirjas nr 6-6/5664 viidatud projektidesse on sisse viidud
muudatused, millele kirjas toodud vastuses nr 2 juttu?
3. Kuidas saab olla Rae valla kinnistul töö tellijaks ja maksjaks AS ELVESO?
4. Kuidas on võimalik, et Vallavalitsus ei tea, mis toimub tema kinnistul?
5. Kui palju nimetatud töö maksumuseks kujunes?
Loodan saada adekvaatsed vastused ja põhjendused. Ümmarguste ja põiklevate vastuste korral
asun seisukohale, et infrastruktuuri ettevõte on teinud töö oma klientide arvelt ja see ei ole
kindlasti nende klientide suhtes õiglane ning tegemist on kindlasti ka seadust rikkuva
lähenemisega.
Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõikele 7 tuleb kirjalikule küsimusele vastata kirjalikult
hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Vastavalt Rae valla põhimääruse §-le 37 tuleb vastata ka
järgmisel volikogu istungil.
Kirjalik vastus palun saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile raivo@rae.ee aadressil
Harjumaa Rae vald Aaviku küla Kivi talu.
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