Kuivõrd teema läheb jälle kuumaks, siis võtsin veidi analüüsida.

Allolevalt jooniselt on selgelt näha 2010 aastal toimunud tagasiminekut hariduse rahastamise osas.
See tagasiminek on seotud investeeringu osa taandumisega ehk järjepidevuse kadumisega lastearvu
kasvu ja lasteaiakohtadesse suunatavate vahendite vahel.
Eks täna on hea öelda, et tegemist oli ju masuga (mis on ju ka tõsi) ja siis veel süüdistada eelkäijaid
planeerimistegevuses (unustades ära, et põhilised probleemid tulenesid aastaest enne 2000-2004
toimunud planeerimistegevus, kui kõik tänased tegijad olid pumba juures ja otsustasid hoolega☺).
Lisades siia veel müstilise 1000 ühikulise sammu iga aastasesse rahvastiku kasvu ja saamegi mugava
positsiooni „Meie pole milleski süüdi“.
Tegelikult on eeltoodu siiski vaid osa tõest. On ka teine osa – 2010 aasta alguses isiklikest
solvumistest lähtunud sõnamurdmisega lõhuti ära kogu plaan, mis oli edasi minekuks – kasutada
rohkem erasektorit. Seda siis läbi eralasteaedade rajamise, kui ka erahoidude kaasamise. See viimane
lausa tekitas toonases koalitsioonis suuri vaidlusi, milles meie pool (need, kes partnerile ei keeranud
ja sõna ei murdnud) toetas lastehoidude rahastamist, aga teine pool panustas raha lihtsalt laiali
laotamisele (sellega eputas Võrklaev oma viimases artikliski) läbi suhteliselt mõttetu mudilasetoetuse
(tänaseks tuulde lastud pool 120-kohalist lasetaeda).

Seega on osaliselt tänases olukorras väga otsene vastutus 2010 võimule trüginud IRL-il koos võimul
olnud ja partnerile sõna murdnud Reformierakonna kohalikul rakukesel. Lihtsalt tõugati eemale
pakutud lahendused ja otsustati olla ise tark. Tänane vingumine, et erasektor ei soovi, on
absoluutselt vale!
Kui meenutada veel seda, et tegelikult kogu valla viimase 2,5 aasta investeerimistegevus juhindub
vaid platvormilt – maksimaalselt tegevusi Hansaviimistlusele, siis saamegi lõpuks pildi kokku. Olukord
on paljuski tekkinud selle tõttu, et valla juhtimisel polnud esikohal mitte avaliku teenuse pakkumine
vaid isiklike ihade rahuldamine. Mulle meeldib väga, kuidas rahuldajad ise püüavad end pildilt ära
hoida ja kuidas nende tegevust (rahuldamist) kaitsevad ja põhjendavad need, kes ise (ilmselt?) mingit
tulu ei teeni. Nemad saavad oma rahulduse lobisemise teel☺.

