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Lugupeetud kolleegid.
Käesolevaga esitan fraktsiooni Rae Kodanik seisukoha maksumaksja poolt kogutud vahendite
kasutamise kohta. Teeb murelikuks, kuidas volikogu enamus on otsustanud kergekäeliselt
eraldada ca 15000, inimesele, kes on aastaid olnud niigi üle makstud.
Ettepaneku tegija püüab seletuskirjas selgitada ettepaneku tagamaid ja loetleb erinevaid
põhjendusi kuni selleni välja, et rahvaarv olla suurenenud tuhandetes tänu Võrklaevale.
Kindlasti on tõsi, et ka Võrklaev on sinna oma perega ka pisukese panuse andud, aga oleme
kindlad, et need lapsed ei saanud tehtud pikema plaaniga preemiat teenida vaid pigem ikka on
tegemist oma pere planeerimise otsusest lähtuvaga. Sama kindlalt võib väita, et teistel vallas
sündinutel on omad isad, kes lapseteoga ilma vallavanemata hakkama said..
Nii on ka seletuskirjas toodud teiste tegevustega. Pole ühtegi sellist saavutust, mida peaks
preemiaga erakordselt meeles pidama, tegemist on tavapärase tööga seaduste ja volikogu poolt
ette antu täitmisel. Siingi mitte ühe isiku poolt, aga terve meeskonna tööna. Selle eest nii
vallavanem kui ka vallavalitsus aastaid saanud tasu, sealjuures Vallavalitsuse liikmed isegi
põhjendamatult kõrget tasu.
Me võiksime siia loetleda premeerimisettepaneku tegija punnitatud seletuskirjale vastukaaluks
palju pikema nimekirja tegevustest, mille juures on palju küsitavusi. Pukkis oldud aja jooksul
on tehtud palju selliseid tegevusi, mille taha saab mitmeid küsimärke seada ja mille räpaka ellu
viimisega on pigem vallale kahju tehtud. On seal ridamisi imelikke tegemisi hangete
valdkonnas, aga ka selliseid tegemisi, mis pälvinud negatiivset tähelepanu vallast kaugemal, nt
riigikontrolli poolt.
Kuid me ei hakka siinkohal neid „kangelastegusid“ loetlema, seda enam, et suur osa on neist
raamatusse talletatud1. Kui siis nimetaks paar huvitavat teemat lähiminevikust kus kangelane
on soovinud luua kolmandale isikule eeliseid (Rae keegli ostu läbisurumise katse või siis
tänases päevakorras olev maa suunamine ühele äriühingule). Ka meeskonna juhina on just
käesolevast aastast vägagi iseloomulik näide – terviseraja katte taastamise hange, mille puhul
on valla enda poolt kehtestatud reegleid rikutud kamaluga.
Lisaks eelnevale kutsume üles mõtlema sellelegi, et valla eelarvet täidab suures osas
maksumaksja. Keskmine maksumaksja teenib meil ca 1700 eurot kuus (eelarve strateegia
seletuskirjast). Teades, kuidas keskmised numbrid tekivad, saame väita, et suurem osa
maksumaksjatest teenib seega alla 1700 euro kuus. Kuidas neile selgitada, et nende raske tööga
korjatud raha lennutatakse ühe maksena, paljude terve aasta teenistuse ulatuses, inimesele, kes
on nende kulul hästi lahedalt elanud aastaid????
Head kolleegid! Saame aru, et raske on teie juba kujundatud (tinistatud?) seisukohta muuta,
seda näitas ka komisjoni arutelu, kuid kutsume teid ikka üles mõtlema enne hääle andmist ja
käituma enda südametunnistuse järgi.
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Mõelge ka sellele kui väga mees seda raha ihkab. Ta ihkab seda nii väga, et 01.10 vallavalitsuse
istungil ei usaldanud oma vallavalitsuse kolleegegi ja ei taandanud end arutelust lisaeelarve
osas, milles sõnaselgelt kirjas – ametist lahkunud vallavanema preemia. Jah, ega seadus üldakti
arutelus ei sunnigi end taandama, kuid hea tava demonstratsioon oleks see olnud kindlasti.
Lõpetuseks kutsume veelkord kõiki üles sellele kirjeldamatule ahnusele vastu hakkama.
Kindlasti ei ole valla eelarve ka kohaks, millest jagatakse parteilisi kingitusi.
Seisukoht lisada volikogu istungi protokollile.
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