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Arupärimine

Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõigetele 6 ja 8 ning § 37 lõigetele 1 ja 2 esitan volikogu
liikmena ja fraktsiooni Raekodanik esindajana käesoleva arupärimise.
15.05 istungil esitasin järgmise sissejuhatusega arupärimise: „Juba ca 3 kuud on möödas
ajast, mil ELVESO juhtkonnas tehti tänase Rae valla koalitsiooni poolt jõuline puhastus.
Selget arusaamist selle tegevuse põhjuste kohta pole keegi tänaseni andnud. Küll on Rae
Sõnumites kirjutatud demagoogilisi ja pooltõdedest kubisevaid artikleid.
Samas levib üks „dokument“ nimega „ELVESO tulevik – koalitsiooni eesmärgid-sihid
ülesanne vallavalitsusele ja ELVESO juhtorganitele“. Selles on palju toredaid eesmärke ja
ideid, millele on antud kenasti ka täitmise tähtajad. Tähtajad on antud kvartali ja poolaasta
täpsusega.“
Järgnevalt soovisin saada vastuseid 9-le küsimusele. Sisulise vastamise asemel laekus
vallavalitsusest vastus, milles tõdeti, et vallavalitsuse dokumendiregistris pole ELVESO
tulevikku iseloomustavat „töödokumenti“ registreeritud ja seega ei oska vallavalitsus seda ka
kommenteerida. Esitatud 9 küsimus jäid vastamata ja seda vaatamata asjaolule, et neile
sisulise vastuse andmine peaks olema AS ELVESO üldkoosolekule jõukohane ja nende
vastuste saamine peaks olema neile isegi huvitav. Kuivõrd Rae vallavolikogu 10 liiget, kes
esindavad 1563 valijat (võrdluseks on volikogu ülejäänud liikmete toetus 969-lt valijalt)
soovivad siiski saada tagasisisdet vallale kuuluvas kommunaalettevõttes toimuva suhtes, siis
esitan küsimused uuesti ning ei pea vist lisama, et soovin neile ka sisulisi vastuseid.
Arvestades, et
• ELVESO on Rae valla ettevõte;
• I kvartal on juba läbi ja I poolaasta saab ka peagi läbi;
• Uuel juhtkonnal (nõukogu, tegevjuht) on 100 päeva täis,
siis sooviksime volikogu liikmetena vastuseid järgmistele küsimustele.
1. Kas ja millal on plaanis ettevõttesse tööle võtta tegevjuht, kes omab ametikohale
vastavat haridust (majandusalast, tehnilist või juriidilist kõrgharidust) ja edukat
juhtimist võimaldavat kogemust ettevõtte tegevusvaldkonda puudutaval erialal?
2. Millal tellitakse kompetentse konsultandi poolt ettevõtte struktuuri analüüs koos
„kompetentsiprofiilide“ hindamisega?
3. Millal ja kes koostas standardid ja kehtestas mõõtühikud mõõtmaks „avariiteenistuse
efektiivsust“, „klienditeeninduse võimekust“? Kus vastavate standarditega tutvuda
saab?
4. Millised on kavad liitmaks ÜF-i vahenditest rajatud võrkudega olemasolevad
majapidamised? Palun esitada see (need) kava(d).
5. Palun esitada tegevuskava koos ajakavaga probleemsete arenduspiirkondade ÜVK
probleemide lahendamiseks piirkondade lõikes?

6. Kas on kavas ELVESO või mõni tema tegevusvaldkond võõrandada? Kui on, siis
millistele kaalutlustele toetudes? Kas vastav analüüs on koostatud? Kes koostas? Kus
saab näha?
Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõikele 7 tuleb arupärimisele vastata kirjalikult 10
tööpäeva jooksul. Vastavalt Rae valla põhimääruse §-le 37 tuleb vastata ka järgmisel volikogu
istungil.
Kirjalik vastus palun saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile raivo@rae.ee aadressil
Harjumaa Rae vald Aaviku küla Kivi talu.
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