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Viimasel paaril aastal on Rae vallas toimunud mitmes mõttes tõmblemine, mis pole väga
palju seotud
omavalitsuse põhiülesannete täitmisega või milles esikohal on mõne
koalitsiooniliikme isiklike ambitsioonide/unistuste täitmine. Viimasel ajal on nii tõmblemise
võngete amplituut kui ka võngete tihedus eriti suurenenud. Alljärgnevalt mõned näited:
• Valla tegevjuhtkond on lasknud end manipuleerida ajakirjandusel. Põhimõttel
„kiida lolli, siis loll teeb“ on ajakirjanik Rein Sikk saavutanud Rae vallale
sibulaärimeeste kuulsuse.
• Vallavanem ja volikogu esimees kiitlevad valla võimekusega igal võimalusel ja vist
pole seni aru saanud, et nad end vaid rumalana defineerivad, sest Geomedia uuringus
võimekusest kui sellisest palju ei räägita. Kui siis vaid avaliku teenuse pakkumise
hindamisel, kus paraku Rae vald oli esikümnest, rääkimata esikolmikust või suisa
esikohast, selle uuringu mõttes, valgusaastate kaugusel.
• Volikogu esimees ja hiljem ka vallavanem sukelduvad vaidlusesse
lapsevanematega. Iseenesest pole paha selgitada tagamaid, kuid vaidluses kasutada
selgitamise asemel demagoogiat ja selget valet on kui oponentidele (seekord siis
lapsevanematele) näkku sülgamine. Pealegi valel on ju lühikesed jalad ja kodanikud
näevad vale läbi.
• Lisame siia nimistusse vallavanema seadust rikkuva ja volitusi ületava tegevuse
Peetri hanke võitjaga lepingu allkirjastamisel
• või sellegi, et valla võimurid (koalitsiooni näol) ei suuda täita valla põhimäärusest
kõige elementaarsematki osa – kokkulepitud ajal volikogu istungite korraldamine1
• või see, et eelnõusid pole avalikustatud juba mitu kuud (ka täna on VOLISes näha
auk augusti ja novembri vahel)
• või võimu ja võimu tegevust kontrolliva institutsiooni koondamine ühtedesse
kätesse sarnaselt paarikümne aasta tagustele nõukogude aja praktikatele
Lisades siia juurde veel vallajuhtide (?) töötasu pidurdamatu tõstmise iha, mis on
võrreldes spetsialistidega väga pikalt proportsioonist väljas ja vaadeldav vaid ja ainult kui
sotsiaalsetel ametikohtadel olijate premeerimist selle eest, et kuulutakse õigesse parteisse ja
tehakse tegelikele nööritõmbajatele soodsaid otsuseid.
Tundub, et koalitsioon hakkab väsima ja tänu sellele väsimusele on eesmärk silmapiirilt
kadunud. Kui see kõik ei lähtu väsimusest, siis jääb vaid sedastada, et tegemist on ülimalt
ülbeks muutunud seltskonnaga, kes oma samme seab vaid ja ainult iseenda heaolu silmas
pidades ja kõike muud tahaplaanile lükates. Kutsume koalitsiooni üles mõtlema enne millegi
tegemist, sest koalitsiooni tehtud rumalused paraku kujundavad kogu valla mainet, mis
puudutab oluliselt enam inimesi, kui seda on paarkümmend võimu koorma all murdumas
olevat võimu teostajat.
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Volikogu istungi toimumise aeg on üldjuhul (§21(1)) kuu teine teisipäev. 2011 neljateistkümnest istungist õigel
ajal oli 6 ja 2012 aasta üheteistkümnest istungist 3.

