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Täiendav arupärimine

Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõike 1 punktile 6 ning § 37 esitame kirjaliku küsimuse.
Mäletatavasti sai viimasel istungil antud vallavalitsusele vastamiseks arupärimine, mis
puudutas valguskaabli rajamist majapidamisteni/lõpptarbijateni. Põhjus küsimuse esitamiseks
tulenes sellest, et volikogu istung tehti virtuaalses vormis, kuid kahjuks osa volikogu liikmeid1
ei saanud istungist osa võtta halva internetiühenduse tõttu.
Küsimused arupärimises olid:
1.
2.
3.
4.

Kuidas edeneb Rae vallas lubatud kiire interneti välja ehitamine?
Kas ehitatakse?
Kes ehitab?
Millal on oodata kvaliteetset valguskaablil põhinevat internetiühendust, mis kataks
kogu valla territooriumi ja oleks kättesaadav kõikidele kodanikele?

Kuigi küsimused olid konkreetsed, siis kahjuks vastused mitte nii väga. Vastati näiteks:
Aastal 2017 alustatud omavalitsuste Digimaa projekt sai lõpu, kui riik otsustas anda lisaraha
ligikaudu 20 miljonit eurot ettevõttele, kes ehitab välja kõige rohkem lõppkasutaja ühendusi.
Antud hanke võitis Elektrilevi. Edastasime sideoperaatoritele 27.03.2020 kirja palvega anda
ülevaade Rae vallas toimunud ja toimuvatest arendustest. Tänaseks on oma ülevaate andnud
neljast ettevõttest kaks - Elektrilevi ja Levikom. Teiste operaatorite plaanidest ülevaade
puudub, kuid huvi korral edastame plaanid 2020-2021 aastateks.
Seega saime teada, et seda, mis juba teada oli – Elektrilevi võitis 20 miljonilise hanke
lõppkasutaja ühenduste välja ehitamiseks. Osalise vastuse saime ka piirkondadest kus juba
valguskaabel olemas – Smarteni ja Omniva ümbrus.
Huvitav oli vastuses aga see, et vastaja andis teada, et tegelikult on Rae vald internetiga kaetud.
Iseenesest mõttetu konstateering, sest seal kus on mobiililevi, seal on võimalik ka internetti
kasutada, vastust ootav küsimus oli siiski esitatud kvaliteedikriteeriumist lähtuvalt –
internetiühenduse võimekus kiirelt üles ja alla laadida infot on selles osas põhiline.
Seega vastus arupärimisele küll formaalselt esitati ja ilmselt vastuse allkirjastanu arvab, et ongi
hästi. Paraku ei ole ja seda saab välja lugeda ühest teisest dokumendist, mis volikogu liikmetele
saadetakse. Tegu siis nädalakokkuvõttega covid-19 eriolukorrast. 13.04.2020 saabunud
kokkuvõttes on selges eesti keeles kirjas:
Internetiteenuse tõttu (halb levi, piiratud andmesidemaht) õppetöös osalemine pidevalt
raskendatud 11-l õpilasel (3 Järveküla, 8 Jüri) ja distantsõppe läbiviimine 15-l õpetajal.
Osaliselt on internetiühendusega häireid pea kõigis Rae valla keskusest kaugemates paikades.
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Pole oluline mitu, tagatud peab olema KÕIKIDELE liikmetele tagada nende kohuste täitmine.

Ehk siis sama Vallavalitsus, kelle esindajad (Põldmäe allkiri) arupärimise vastuses väitsid, et
põhimõtteliselt kõik OK, ütlevad teises oma kirjas, et probleemid on kõikides keskusest
kaugemates paikades. Siit edasi tekib jällegi küsimus, et kuidas tagada volikogu liikmete
osalemine volikogu töös, kui puudub selleks vajaliku kvaliteediga internetiühendus?
Kahjuks ei saanud arupärimise vastuskirjast mingit teavet seoses kõige olulisema küsimusega.
Küsimus oli arupärimises märgitud numbriga 4. Kordan seda küsimust ja ehk on võimalik saada
seekord ka vastus:
Millal on oodata kvaliteetset valguskaablil põhinevat internetiühendust, mis kataks kogu
valla territooriumi ja oleks kättesaadav kõikidele kodanikele?
Lisaks soovime vastust küsimusele – kuidas on võimalik, et kahes erinevas
dokumendis/kirjas antakse sama institutsiooni poolt diametraalselt erinevad vastused,
kummas kirjas antud info ei vasta tõele?
Ja kui on tõesti, lisaks juba küsitule, vaja anda teada huvist saada operaatorite plaanidest
ülevaadet, siis käesolevaga teatame ka sellisest huvist ja soovime neid plaane käesoleva
arupärimise vastuse koosseisus näha.
Lõpetuseks rõhutame, et vastuses on alati teretulnud laiem selgitus arupärimises esitatud
teemal, kuid vastuse kvaliteeti ja vastaja kompetentsust iseloomustab mitte paljusõnaline tausta
kirjeldus, vaid sellega koos ka selge vastus esitatud küsimus(t)ele. Loodame väga, et
käesolevale arupärimisele saame selged vastused.
Kirjalik vastus saata vastavalt Rae valla põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile
raivo.uukkivi@eesti.ee

(allkirjastatud digitaalselt)
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