Volikogu istung 26.03.
Lühidalt – täiesti sisutu päevakorraga istung, mille kokku kutsumisest ei saanud ükski kainelt mõtlev
volikogu liige aru. Seda olukorras, kus
• soovitatakse olla kodus eraldatuna ja mitte kohtuda teistega
• kus ministeeriumi nõunikud on andnud soovituse ära jätta märtsi ja aprilli istungid kui pole
midagi eriti vajalikku otsustada
Volikogu liikmetel tekkis küsimus, et miks siis ikka? Ainus vastus saab olla, pärast kõikide asjaolude
hindamist olla – volikogu esimehe hüvitis on suur ja selle ta saab kätte ainult juhul kui konkreetses
kuus
on
peetud
istung.
Väljendasime
selles
osas
protesti
http://www.raekodanik.ee/download.php?0777103461084196750db6a0336f9b26
Kui volikogu opositsiooniline fraktsioon Rae Kodanik tegi ettepaneku märtsi korraline istung ära jätta
16.03, siis seda ka tehti, kuid juba mõne aja pärast sügeles volikogu esimees uuesti – nüüd tahtis
istungi viia skype. Konkreetselt seadusandlus sellisel kujul istungi läbi viimist ette ei näe ja seda sai
volikogu esimehele ka nimetatud. Mitte ainult opositsiooni poolt, vaid ka volikogu esimehe enda
seltskonnas tunnustatud isiku poolt. Seejärel muudeti jällegi istungi kontseptsiooni – nüüd siis kutsuti
istung kokku Rae Kultuurikeskuse saali, aga võimaldati ka Skype teel osalemine. Sellist segaputru
poleks keegi osanud ette näha. Ja kõike seda 4-punktilise päevakorra pärast:
1. Ülevaade eriolukorra meetmetest Rae vallas – vallavanem Madis Sarik;
2. Lühiülevaade Rae valla 2019. aasta õiguskorrast – piirkonnapolitseinik Rainer Väli;
3. Rae Vallavolikogu 07.novembri 2017 otsuse nr 18 „Volikogu alatise majandus- ja
eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine;
4. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni töösse kontrollimist teostava isiku kaasamine.
Sellest päevakorrast esimese punkti info on minu ettepanekul saadetud iganädalaselt kõikidele
volikogu liikmetele, lisaks on see avaldatud valla kodukal.
Teise punkti ülevaate saaks vabalt esitada e-posti teel samuti. Liiati ei tulnud esineja üldse kohale.
Ilmselt eriolukorras on tal muudki teha kui mingis volikogus lobisemas käia.
Kolmas ja neljas punkt on täiesti sisutühjad tänases olukorras ja nende pärast istungit kokku ajada on
naeruväärne ja vastutustundetu. Pealegi neljanda punkti tegime ettepaneku päevakorrast välja võtta,
sest seal sisalduv ei näi erapooletu.
Seega polnud mingit põhjust istungit kokku ajada, vähemalt mingit Rae vallale tänases eriolukorras
vajalikku põhjust. Ainus, mida saavutati – volikogu liikmetele osalemise eest hüvitise maksmine. (loe
uuesti eespool olevat protesti). Siingi, toonitan, pole ilmselt õigustatud Skype teel osalejatele selle
maksmine.
Ise otsustasin siiski ka Skype teel osaleda ja seda puht uudishimust, et kuidas asi välja näeb.
Nagu juba mainisin, oli esimeseks ettepanekuks päevakorrast võtta välja punkt, millega sooviti
revisjonikomisjoni töösse kaasata kontrolli teostav inimene. Kontroll pidi hõlmama arendajate tööd.
Paraku isik, keda soovitakse kaasata on seotud komisjoni esimehega, kes tema kandidatuuri esitas ja
teisalt on isik ise olnud arendaja Rae vallas ning täna töötab arendaja alluvuses, kes arendab Rae
vallas. Seega on isik, kes peaks kontrollima Rae vallavalitsust, ise selle vallavalitsuse poolt
manipuleeritav. Niisugune asi ei sobi mitte isegi näilise kahtluse tekkimisel tuleb see koheselt
elimineerida. Õnneks tuli komisjoni aseesimees välja ideega, mis rahuldas kõiki – võttis probleemse
eelnõu tagasi.

Ja kui juba osalesin, siis andsin üle ka ettepaneku lisaeelarve eelnõu algatamiseks, et vallavalitsus
valmistaks ette kärpe 2020 aasta eelarvest. Majandus ümberringi kukub ja meie tulud on ca 67%
üksikisikute tuludelt arvestatavast maksust. Pankrotilained ja kriis kukutab töötasusid ümberringi ning
seetõttu tegin ettepaneku vähendada eelarvet läbivalt personalikulusid 30% ja üle vaadata ka kõik
majanduskulud ja investeeringud. Näis kas järgmiseks istungiks on eelnõu laual. Ettepanekuga saab
tutvuda siin http://www.raekodanik.ee/download.php?0a29797ca591a9adbd9169736c024c86
Lisaks andsin arupärimise, mille tingis istungi läbi viimise viis – virtuaalne. Eeldab selline viis head
internetiühendust. Paraku vald ei ole kaetud isegi keskpärase internetiühendusega ja nii ei saanud mitu
volikogu liiget osaleda ja nad sattusid ebavõrdsesse olukorda. Sellist diskrimineerimist ei tohi esineda.
Seega arupärimisega soovisin teada, et kuhu on jõudnud ülikiire valguskaablile põhineva võrgu ehitus
Arupärimine
on
leitav
siin
http://www.raekodanik.ee/download.php?a38ce97901544022100e98aeba7bd1f6

