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IRL siscvorgus csitatud vaidcte kontrolliminc.
Aruparimisc aluseks on 22-23.veebruaril 2011 Harku Vallavolikogu liikmc Kaido Kruusoja
ja Harku Vallavalitsusc liikme Andrus Braunbrucki vahel toimunud paljudele isikutele
ligipaasetavas inforuumis toimunud c-kirjavahctuscs kajastuvad vaitcd Harku valla juhtimise
teemal.
Kuigi kirjavahetuse sisu on sensitiivnc, voib selle toimumisc koha jargi otsustades ccldada, et
osapooltcl oli teatud huvi nimetatud mottevahetuse avalikustamiseks.
Konealuse kirjavahetuse toimumine on tocndatud harku@irl.cc juurdcpaasu omavate isikutc
poolt.
Ulalnimctatud iisna avamcclscs mottcvahetuses on valja toodud mitmeid vaiteid, millc
kontrollimiseks palume Vallavanema abi.
1. Hr. Kaido Kruusoja va'idab oma 22.02.2011 saadetud kirjas:
,,Ma olen sullc (Andrus Braunbruckile) oclnud, et mind kannustas poliitiliselt
aktivisecruma toik, et mind umbritscv elukeskkond oli labi koleplaneeringute sattunud
suvaliste "sobrakasi peseb ka'tt" tombetuultesse. Minu jaoks on celkoige oluline, et
see kant, kus mina ja mu lapsed elavad sailiks clamisvaarscna. Seda pohimotct ma
maha ei mini. Pragmaatilised tchingud ja planceringute muumine on mulle oma
koduvallas vastik. Sina siin ei ela ja selleparast suhtud paljudcssc kiisimustessc mustvalgcmalt. Mina olcn eclkoigc valistanud oma arihuvide toomisc KOV kus ma ise
otsustajana laua taga istun. Soovitan sul teha sama, on hoopis kergem elada."
,,Scllc lasteaia nagemusega laksid sa jallegi kohalikega lihtlabaselt vastuollu. Ostsid
kalli raha eest maa. Ma iitlesin sulle, et motlemc labi kuidas seda rahvale selgitada. Ei
pidanud vajalikuks, hoopis jooksid kooli dircktori juurde, kes sind oma volitustest aru
saamata piltlikult uksest valja viskas ja kiilapeale masspropagandat tegema suundus.
Tana teavad koik, kus lasteacd peaks olema (moisapargis), cclmise direktori poolt
leitud kohtki olcmas.
Kui tana minna teisiti tegema on jalle tiili majas. Lisaks veel sec sinu projekti
multifunktsionaalsus. millcst kecgi aru ci saa. Meie voimc iu omavahel tcada. et
multifunktsionaalsus on vaid sellcks, ct raha KQ1T kavast ka'tte saaks, kui saaks. Aga
rahvas tcab, ct mcil on koik funktsioonid juba mujalc planccritud. Sa tulcd ja lihtsalt
kallad vett kohalikule reformi veskile ja annad neile voimaluse iildsuse kaitsjatena
sarada. Aga cga see ainuke viis pole lasteaeda Vaanasse saada, tehakse ara niikuinii.
Kurb ainult kui ilma meieta."
2. Hr. Andrus Braunbrtick vaidab oma 23.02.2011 saadetud vastuskirjas:
,,Deiw (Rahumagi) csitab vallalc ca 1/3 vorra suurcmaid arvcid ja pctab PRIA-st raha
valia (no ma ci hakka siia iu manusena dokumentide koopiaid ometi lisaina), Vaana
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Kulakoja revisjoni me teha ei tohi, sest Kaidole (Kruusoja) juhatuse liikmena see ei
meeldi.
Homme (ia'lle piltlikult) on see Viti planeeringu kusimus. Qlen nous, et selles on
voimalik asju crincvalt vaadelda... ja paraku ka sclle poole pealt, et Aadu (Kana) on
nicie oma inimene... ia sellised asjad lahevad meile koigile pihta. Paraku lean aga
asjal ka teisi kiilgi olevat. Naiteks ka selle kiilje pcalt, et Dciw(Rahumagi) on meil ka
seal piirkonnas aktiivne... ja oh seda imet - tema soovib meil ka seal oma huve
csindada - nimelt on just tema teinud sealsele hoonestuomanikule ettepaneku et
teostab talle roomuga teatud summa eest DP elluviimise (no jalle ei hakka ma siia
dokumenti lisama). Eks neid todesid ole ju mitmcid aga selle Viti DP pohjalaskmise
paratamatu kaasnahtus on Vaana-Joesuu arenguvoimaluste ahcndamine just selliselt et
koik asjad sinna keskele koonduks... ja jalle oleks meil seal sober ees, kes meid
roomuga ,,lupsma" hakkab."
Ulaltoodut tulenevalt palume vastust jargmistele kusimustele:
1. Kuidas hindab Vallavancm iilaltoodud vaidete pohjendatust;
2. Kas Harku Vallavahtsus on valmis valjatoodud vaitcid analiiusima ning
selle tulemustest iildsust tcavitama?
Palume Harku Vallavancma kirjalikku vastust
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