Sisekontrolli audit ja tegelikkus.
Auditi pealkiri „ Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade tehingutes“
Audit eesmärk

FB-s võtsid kohe inimesed kiita, et näe kui hea, et Raes kõik korras. Naera või nuta. Kui need
sõnavõtjad asjast sisuliselt püüaks aru saada, siis nad ikka peaksid väga nutma. Või on siis
nende kommentaatorite puhul tegemist pahatahtlike väärinfo õhutajatega.
Esiteks tuleb vaadata auditi ülesannet ja perioodi. Teiseks tuleb teada ka taustu, et just Rae
vallas on analoogse tegevuse eest vallas juhtival kohal töötanud isikud kohtu all just
korruptsiooni teemal. Kolmandaks ei ole riigikontroll väga püüdnudki kaevuda, aga tegelikult
on JOKK korruptsioon meie vallas vägagi hinnas igal ehitusobjektil. Neljandaks on Lagedi
objekti puhul ka otsesed korruptiivsed dokumentaalselt tõestatud tegevused täiesti olemas –
Gutmann andnud korraldusi, osalenud hankekomisjonis ja Gutmanni firma teinud alltöövõttu
(või ikka alltöövõtu lepingu kaudu peatöövõttu?) sellel objektil. Seega rõõmustamiseks mingit
põhjust pole.
Ka on selgelt taunimist leidnud seegi, et vald ei hinda korruptsiooni ennetamiseks kehtestatud
nõuete järgimist. Lagedi näite varal võib ka (vt allolevat väljavõtet) öelda, et Riigikontrollile
on valetatud suuremate hangete puhul läbiviidava pakkuja tausta hindamise osas.

Eriti ülbe suhtumine on aga täheldatav järgnevas

Vallavalitsus pole suutnud oma seisukohta kujundadagi ja vastus antakse e-kirjaga
mingi ametniku poolt. See on tõesti ülbuse tipp, millele järgnes ka Roogikntrolli märkus

Seda, et Riigikontroll eriti ei süvenenud, näitab järgnev
lõik

Lagedi kooli hanke puhul oleks nad leidnud otsese rikkumise. Samas
muidugi näitab allolev lõik seda, et Rae valla juhid oskavad oma jälgi peita
ja teha oma toiminguid nii, et otsest rikkumist pole. Näiteks võime tuua
kõik suuremad ehitushanked, kus töötab vilkalt alltöövõtja nime all kõigile
tuntud ehitusfirma, mille üks omanik on täitnud erinevaid positsioone või

siis nt Smartenile müüdud maaga seotud kohustused ostjale jne. See
muidugi ei ole Riigikontrolli kompetents. Seega pole mõtet eufooriasse
minna sellepärast, et ei tuvastatud. Pigem on vaja muret tunda selle pärast,
et ei soovita rakendada sisekontrolli mehhanisme

