Haapsalu Linnavolikogu esimehele

ARUPÄRIMISED

24.november 2010

Teadupärast ehivad Haapsalu linnavolikogu saali kõikide seniste linnapeade portreed. Tegelikult küll
peaaegu kõikide. Puudu on siiani eelmise linnapea Ingrid Danilovi oma. Haapsalu uuel linnavalitsusel
on nüüdseks selle justkui lihtsa ja väikese asja tegemiseks aega olnud juba 13 kuud.
Olen sel teemal kahel korral vestelnud pehmete väärtuste aselinnapea Andreas Rahuvarmiga, kes on
lubanud selle asja mõlemal korral järgmiseks istungiks korda ajada. Kahel korral olen juhtinud sellele
puudusele tähelepanu ka volikogu istungil.
Viimasel korral küsisin otse, et kas see on uue võimuliidu teadlik poliitiline valik või on tegemist niiöelda laiskuse-lohakuse sündroomiga. Sain tookord vastuseks, et tegemist ei ole poliitilise valikuga
eirata väljakujunenud traditsiooni ja ka kinnituse, et järgmiseks istungiks on see väike asi lahendatud.
Sellest viimasest korrast on nüüdseks möödas tõenäoliselt pool aastat (vabandan siinkohal puuduliku
konkreetsuse pärast, sest nii pika aja peale on ka minu mälu juba natuke tuhmunud).
Haapsalu haridus- ja kultuuriringkondadest on juba mõnda aega kostnud nurinat, et valdkondi
kureeriv aselinnapea Andreas Rahuvarm ei suuda mitte kuidagi olla nende valdkondade eestvedaja ja
eestkõneleja. Tal on raskusi isegi teemades kaasas püsimisega ning ree peal olemise asemel kipub
sellel pigem järel lohisema. Julgen seda väita mitmete Haapsalu linna jaoks olulistel teemade, aga
peamiselt linna haridusvõrgu ümberkorraldamise üle toimunud ajurünnakute ja koosolekute
tulemuste vastu huvi tundes. Sealt on selgunud, et aselinnapea ei juhi neid debatte. Mis veelgi
kahetsusväärsem, enamusel kordadest ei ole ta isegi mitte kordagi sõna võtnud. Mulle jääb
arusaamatuks, kuidas on võimalik olla sellist juhtimisstiili viljeledes midagi edendada, arendada või
ümber korraldada nii, et nii asjaosalised, kui ka linnakodanikud oleksid toimuvaga kursis ja saaksid ka
aru, mida selle valdkonna juht mõtleb ja kavandab.
Tulenevalt eelöeldust esitan oma arupärimised:
Arupärimine nr 1
Millal saab Haapsalu linnavolikogu saali paigaldatud Haapsalu linnapea Ingrid Danilovi portree?
Arupärimine nr 2
Kuna minu viimati esitatud küsimusele Ingrid Danilovi portree puudumise osas vastasid nii volikogu
esimees kui ka aselinnapea Andreas Rahuvarm, et tegu ei ole poliitilise aktsiooniga, siis jääb üle ainult
võimalus, et tegemist on laiskuse ja lohakusega? Miks lubab linnapea ühele oma tippjuhtidest sellist
laiskust ja lohakust juba 13 kuu jooksul?

Arupärimine nr 3

Kuna aselinnapea Andreas Rahuvarm ei ole suutnud hakkama saada 13 kuu jooksul vaatamata
korduvatele meeldetuletustele sellise väikses asjaga, siis on ilmselge, et suuremat suutlikkust ei ole
olnud ega ka loota oluliselt kaalukamate linnaelu probleemide lahendamisel ja uute initsiatiivide
algatamisel ning eestvedamisel. Kas linnapea on tõstatanud linnavalitsuses/koalitsiooninõukogus
küsimuse aselinnapea Andreas Rahuvarmi väljavahetamiseks võimekama ja enam tulemusele
orienteeritud linnavalitsuse liikme vastu?
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