Volikogu istung 18.08.2020
Pärast puhkuse kuud esimene istung. Suhteliselt kesise päevakorraga. Kuid venis informatsioonide tõttu siiski
kella 19.00-ni
Algas kõik ikka vaba mikrofoni rubriigiga. Andsin seal üle ühe arupärimise erateede remontimise teemal.
http://www.raekodanik.ee/download.php?ee182ca6065cff49230e3d6db606f1f6 Indrek Uuemaa protestis
keskerakondlasest majanduskomisjoni liikme ühe kuu osalustasust ilma jätmise teemal.
Edasi läks päevakorra kohaselt.

Esmalt andis vallavanema informatsiooni. Päevakorra kohaselt seoses COVID-19 olukorraga vallas,
kuid tegelikult viimase kahe kuu tegemistest üleüldse. Sümpaatne, et tänane vallavanem sellise kombe
on omaks võtnud.
Järgmiseks kinnitati uus abivallavanem ametisse. Korra kohaselt tuleb kinnitada kogu vallavalitsus
uuesti ehk siis kõik abivallavanemad nimeliselt. Püüdsin küll juhtida juga nii, et me hääletaksime
kõiki abisid eraldi. Kahjuks ei saanud, muidu oleks õige aeg olnud ka Põldmäele diplom kätte anda.
Kuivõrd eraldi ei saanud ja Põldmäe poolt käsi ei tõusnud, siis olid poolt vaid kohal olnud reformarid
ja isamaa esindajad. Sellest piisas
Seejärel saime ülevaate Rae valla 2020. aasta 6 kuu majandustegevusest. Ilmselgelt kõige pikem
ettekanne ja arutelu. Saime kinnitust, et koroona on jätnud tegevusele igas mõttes jälje ja ilmselt jätab
neid veelgi. Üksikisiku tuludelt laekuv maksu osa väheneb esialgse prognoosiga võrreldes lausa 2,5
miljonit, arendajad hoiduvad lepingulistest tasudest ja võib oodata ca 0,7 millist auku. Põhivara müük
nullilähedane. Töötus kasvab hooga, samas rahvastiku juurdekasv aeglustub. Kõik need negatiivsed
trendid viivad kokkuhoiu otsimisele – investeeringuid lükatakse osaliselt edasi, majanduskulusid
vähendatakse, personalikulud vähenevad ca 1,4 milli ilmselt erinevate lisatasude mitte maksmise
arvel. Loomulikult näitab see olukord kätte ka selle, et oleme elanud ehk liiga edevat ja isegi priiskavat
elu, teisalt edasi lükatud tegevused tuleb ju ikkagi kunagi teha, seega see kulu on kokkuhoiuks vaid
selle aasta eelarves.
Järgnes Rae valla munitsipaalkoolides koolilõuna toetuse kasutamise korra esimene lugemine. See
kord on vajalik riigi poolt eraldatud koolilõuna vahendite jagamiseks. Huvitav on märkida, et see kord
peaks ammu olemas olema. Kahjuks on eelnõu veel päris toores, samas tegemist ka alles esimese
lugemisega;
Järgmiseks otsustati toetada maa tasuta võõrandamist Eesti Vabariigile. Teisisõnu kinkisime riigile
riigigümnaasiumi rajamiseks maad. Kokkulepe tehtud juba Võrklaeva ajal. Huvitav kuidas Võrklaev
selle kinkelepingu sõlmis ilma volikogu vastava loata? Aga see selleks. Samas peab ütlema, et kahjuks
pole vallavalitsus eriti osanud läbirääkida. Riik oli meile gümnaasiumi rajamisest vägagi huvitatud ja
seega oleks saanud sisuliste läbirääkimistega panna neid maa eest rahastama nt kõrvale rajatavat
spordihoonet vms. See on juba lühikese aja jooksul teine väga halb näide viletsast kauplemisest.
Eelmine näide IKEA näol – ca pool milli odavamalt kui turuhind. Vahva!
Lõpetas päeva juba traditsiooniliseks saanud revisjonikomisjoni teema. Tänaseks oli siis kujunenud
olukord, et komisjoni jäänud vaid 2 liiget – esimees ja aseesimees. Selleni viis Laiuse avaldus
komisjonist lahkumiseks. Seega Rae vallal polnud Laiuse avaldusest kuni tänaseni
revisjonikomisjoni. Miks Laius lahkus? Seda saime täna volikogus teada. Tuleb välja, et ta tahtis tulla
vastu opositsioonile ja tagada oma lahkumisega opositsioonile enamus komisjonis. See muidugi oli
naeruväärne põhjendus, sellest said kõik aru, aga ega inimesele saa kätt ette panna. Viimases punktis
jätkati juba ammu pooleli olevat punkti – revisjonikomisjonile liikme valimist. Ühtegi ettepanekut ei
tulnud ja arutelu katkes jälle. Nüüd ongi siis ametlikult nii, et revisjonikomisjoni Rae vallas pole
olemas. Volikogu esimees püüdis vastutust lükata opositsioonile, samas unustab, et just tema saab
tasu volikogu töö organiseerimise eest. Ja seni kuni selle komisjoni juhtimist ei anta volikogus
vähemuses olijatele, seni see vähemus sinna ka ühtegi liiget ei paku. Lihtne ju, aga Kõivu jaoks nagu
kõrgem matemaatika
.
Selline vahva istung sügishooaja alguseks.

