
Umbusaldus maaeluminister Mart Jürvikule
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Maneluminister Mart Jaiwik on viimase kuue kuuga tOestanud, et ta pole vUariline valitsuse
liikme ametit pidarna. Minister Jlln’ik on orna tegevusega takistanud Veterinaar-ja Toiduameti
tegevust toiduohutuse tagamisel. seades potentsiaalseit ohm inimeste ten’ise. Jarvik on
avalikult valetanud ja vassinud. tunnistamata oma vigu. Samuti on ta eelistanud
lapsepolvesoprade huve riigi huvidele, jättes PRIAIe andmata volituse kahjude
valjanoudmiseks kohtus. Neil pohjustel soovime maaeluminister Mart Jthwikut umbusaldada.

Vetcrinaar-ja Toiduameti tegevuse takistamine toiduohutuse tagamisci

Maaeluminister Mart Jarvik on kogu suve ja sügise oma sekkumisega takistanud
Iisteeriaskandaali lahendamist, rünriates Veterinaar- ja Toiduameti tegutsemist. Rohutame, et
sOltumatu, toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline rundamine voib tuua Festi
toiduekspordile katastroofihisi tagajärgi, eriti olukorras, kus Festiga seotud bakterituvi on
tuvastatud ka riigist vUljaspool.

Minister Jarvik on avalikkusele mitmel korral valetanud, mis hetkel ja kuidas ta
listeeriabakterist kalatoostuses teada sai.

Jan’ik titles, et kuulis Iisteeribakteri levikust selle aasta I 8.juulil turul maasikareidil viibides.
Tegelikult saatis minister Mart Jarvik sellesisulise klija peaaegu poolteist nadaiat varem cit 9.
juulil VTA-le. Kirjas oh 19 pohjalikku kUsimust, mis kOik ohid seotud listeeriabakteri levikuga.
Mitmed küsimused puudutasid otseselt ettevOtet M.V.Wool. Kin adressaadini ci joudnud, kuna
aadress oh valeja saadeti uuesti 26.juulil 2019.

Minister valetas avahikkusele, kui Uthes: ,.13. august11. kui ma öigesti maletan. oh mcii majas
koosolekja selle pohjuseks oh, et M. V. Wool poordus ministeeriumi poole, scsi polnud rahul
veterinaar- ja toiduameti (VTA) pooh tehiuga. 7.. .1 Mina kuulsin [Math Vetevoolu nime siis
esimest korda. “ See maaeluminister JZhwiku vaide on vale. Protokolhidest selgub, et minister
Jarvik osales kaks kuud varem ehk 12. juunil 2019 M.V.Wooli ruumides kohturnisel, kus
peatuti pohjalikumalt listeeriabakteri teemal ja kus cane teda koneles Math Vetevool.

On selge, et maaeluminister Mart Jan’ilc ci taju ministd sonade kaalu ning valebb tahtiikuh, mile ei
eksi juhushikult kuupiievadega. Seda kinnitab tösiasi, et ta ci soovinud jagada protokohle ja
kirjavahetust, kust oleks selgunud tapsed kuupaevad. 25. oktoobril Maaeluministeeriumisse
saadetud vastavasisuhisele teabenoudele otsustas minister Jawik sisuhiselt mitte vastata fling
pohjendas keeldumist sisutUhja vastusega. Koik selle nimel, et varjata oma kahtlusi äratavat
tegevust maaeluministrina.

Lapsepolvesoprade huvi echistamine riigi huvidele

Lisaks rahva ten’ise ohtu seadmisele takistas minister öiguse mOistmist takistades PRIA-1 seista

kohtus avaliku raha öige kasutamise eest. mille tulemusena said kaitstud ministri noustaja
erahuvid.

Maaeluminister Mart Thrvik kuulas oma nouniku Urmas Arumaed fling jättis ahlkirjastarnata
vohitused. et PRIA saaks kriminaalmenetluses kannatanuna seista avahiku raha kasutamise eest.
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Selliselt tegutsedes on minister ja tema nouandja kUitunud riigi avalikku huvi kahjustavalt ja
proovinud takistada öiguse môislmist kobtus.

Maaelurninisier Mart Jarvik ei suutnud aru saada on-ia nouniku kaheldava väärtusega nôust.
kuigi nouandja huvide konfliktelejuhtisid alates maikuust tahelepanu nil Riigikogu komisjon,
rnaaelurninisteeriumi ametkond kui ka PRIA.

Prokuratuur on algatanud kriminaalmenetluse, kontrollimaks, kas maaeluministri lepinguline
Oigusala nOustaja Urmas Arumäe on kallutanud ministrit tegutsema mile kuuluva

advokaadibUroo klientide huvides. kellel lasub suUdistus PRIA toetuste välirkasummises.

PLirast huvide konllikti avalikuks tulernist ci tunnistanud maaeluminister toimunut, vaid hakkas

valetama. Utmas Arumtie nounikuks palkamise osas ta valetas, et viimast tegi kantsler. Kuigi

tegelikult digiallkirjastas ministeeriumi poolt lepingu Mart Jarvik.

Veelgi olulisem on see, et maaeluminister Jflrvik valetas oma pobjendustes, miks ta ei andnud
volitusele allkirja. Maaeluminister Mart Jaivik titles: ,,Mina ci andnud selleparast volitust, kuna

taheti tagantjärgi vanadele asjadele, eelmise ministri aegsetele asjadele, volitust.”

See on jarjekordne vale - ka volitus, millele Mart Jarvik andis allkirja. oh eelmise ministri

aegne. See tahendab, et motivatsioon, miks ta ei andnud teisele vohitusele allkirja. on wine ja
vaija toodud 13. novembri Postimehes — teda seovad nöunik Arumäeja PRIA1e kahju tekitanud
ettevotjaga soprussidemed. On selged viited. et maaelurninister Mart Jan’ik eelistas riigi huvide

kaitsmisele lapsepolvesoprade erahuve ja seelabi vOib riigile tekkida kthju 1,1 miljoni euro

ulatuses.

Seoses eelnevaga oleme veendunud, et maaeluminister Mart Jarvik ci saa jatkata
rnaaeluministrina ja soovime avaldada ministrile umbusaldust. Ta on seadnud ohtu rahva
tervise, sekkudes solturnatu Veterinaar- ja Toiduameti tOösse. Minister ei tunnista oma vigu ja
valetab ning celistab sOpruskonna huve riigi huvidele.

Kaja Kallas
Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Erakonna fraktsioon
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