Vabariigi Presidendi Kantselei
Austatud president Kersti Kaljulaid
Selgitustaotlus
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Eesti Ühistegevuse Liit on paljusid eestimaalasi esindav ühiskondlik organisatsioon, mille üheks oluliseks eesmärgiks
on ühistuliikmeid otseselt puudutavates küsimustes detailse informatsiooni väljaselgitamine ja neile edastamine.
Selle tegevuse raames esitasime 14.12.2019 Riigikantselei kaudu peaminister Jüri Ratasele selgitustaotluse koos
asjakohaste dokumentidega. Nimetatud selgitustaotluse sisuks oli Vabariigi valitsuse istung 21. jaanuaril 2015. aastal,
kus valitsus kohustas Lüganuse valda rajama kaheksa aasta jooksul Aidu tuulepargi. Ja seda ajal, mil kõikide
tuuleparkide arendused olid kaitseministeeriumi tegevuse tõttu Ida-Virumaal peatatud. (Lisa 1)
Riigikantselei delegeeris selgitustaotlusele vastamise kaitseministeeriumile. (Lisa 2)
Kaitseministeerium vastas selgitustaotlusele 20. jaanuaril 2020. (Lisa 3)
Kuna kaitseministeerium ei olnud kahetsusväärselt vastanud konkreetselt ega adekvaatselt ühelegi esitatud küsimusele, siis esitas Eesti Ühistegevuse Liit uue ja täpsustatud selgitustaotluse oluliste asjaolude väljaselgitamiseks. (Lisa 4)
Kaitseministeerium vastas täpsustatud selgitustaotlusele 06.04.2020. (Lisa 5)
Kaitseministeeriumi vastus täpsustatud selgitustaotlusele tekitab paraku meie liikmetes nõutust ning kinnitab üheselt
ja selgelt, et kogu tuuleparkide keelustamise teema Ida-Virumaal ei tulene kaugeltki riigikaitse vajadustest, vaid tegemist on suure ja tõsise korruptsiooniga nii kaitseministeeriumi ametnike kui ka teatud poliitikute hulgas. Antud teemakäsitlus ei ole seotud kõige vähemalgi määral riigisaladustega, millele kaitseministeerium oma tegevuse õigustamiseks
pidevalt tugineb.
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 77 punkt 16 sätestab, et Vabariigi President on Eesti riigikaitse kõrgeim juht.
Seoses sellega on Eesti Ühistegevuse Liidu liikmetel presidendile konkreetsed küsimused:
1. Kas Te saate riigikaitse kõrgema juhi kohuseid täites usaldada kaitseministeeriumi ametnikke, kes ei ole
suutelised vastama äärmiselt lihtsatele ja konkreetsetele küsimustele?
2. Kas Teie meelest on normaalne kui Eesti ettevõtjad investeerivad koos välispartneritega legaalselt ja heas
usus ja koguni Eesti riigi soovitusel ning kutsel taastuvenergeetika arendamisse üüratuid summasid, kuid siis
muudab riik (kaitseministeeriumi ametnikud) heast peast mängureegleid, tekitades ettevõtjate majandustegevusele otsest ja korvamatut kahju?
3. Kuidas me vabade kodanikena ja ettevõtjatena saame usaldada sellist riiki, mille president te olete, kui riigi
ametnikud isegi keelduvad adekvaatsest ja konstruktiivsest suhtlemisest?
Omalt poolt oleme valmis selgitama olukorra absurdsust ning tõestama, et kaitseministeeriumi seisukohad tuulegeneraatorite kahjulikust mõjust riigikaitse ohtuseadmisel on enamus juhtudel lihtlabane linnalegend, mida teatud ringkonnad ühiskondlikku arvamust kujundades omakasu eesmärkidel levitavad.
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