Tartu vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta tegevusest
Revisjonikomisjon tegutses 2018. aastal koosseisus Teet Lill (komisjoni esimees), Elle
Kaljurand (komisjoni aseesimees) ja Valentina Aman (komisjoni liige).
2018. a toimusid revisjonikomisjoni koosolekud kümnel korral. Koosolekul toimunud
teemade arutelud lähtusid 2018. a kinnitatud tööplaanist, eesmärgiga hoida ära vara
raiskamist, ebasihipärast kasutamist ja ebakompetentset juhtimist.
Kontrolliti kaheksat hallatavat asutust ja nelja sõltuvat üksust. Kontrollide tulemustest
koostati akte, kontrollakte ja vahekokkuvõtteid, mis kajastasid endas tähelepanekuid
ilmnenud puudustest ja ettepanekuid vallavalitsusele. Kõik koosolekute protokollid,
koostatud aktid, kontrollaktid ja vahekokkuvõtted on leitavad Tartu valla kodulehelt
http://tartuvald.ee/241
Kokkuvõtted on veel koostamata Lähte ÜG (Re:TV) ja SA Saadjärve osas.
Revisjonikomisjon analüüsis ka ametisõidukite kasutamist võrreldes 2017. aastaga.
Valimisse sattus viis sõidukit, analüüsitavaks perioodiks mõlemal aastal üheksa kuud
(jan - sept). Kütusekulu võrreldes 2017. aastaga oli 2018. aastal oluliselt väiksem.
Kindlasti mõjutas kütusekulu vähenemist GPS süsteemide kasutuselevõtt.
Lisaks teostati kontrolli ametisõidukite sihtotstarbelise kasutamise osas ja isiklike
sõiduautode kulude kompenseerimise osas.
Tartu Valla Kommunaal OÜ, Raadi Arendus OÜ, Kõrveküla Põhikooli ja Kõrveküla lasteaia
„Päikeseratas“ puhul jäid silma tehingud Lumevara OÜ-ga.
Lumevara OÜ-ga sõlmitud tehingute tulemusel on tekitatud vallale ja valla sõltuvatele
üksustele kahju.
Praeguseks hetkeks on kahjude edasine tekitamine Lumevara OÜ-ga seotud tehingute
osas lõpetatud, kuid veel on välja selgitamata, kui suurt kahju on vald saanud Majoraadi
pargi vahetusse naabrusesse rajatud mäe osas, mis hetkel on visuaalselt inetu, keskkonda
sobimatu ja inimestele ohtlik.
Siiani on veel välja selgitamata ka võimalikud tekitatud kahjud, mis olid seotud igakuiste
maksetega Lähte ÜG alt Läti ettevõttele SIA I.V Konsultacijas. Siiani pole selgunud, kas
tasutud summade eest ka reaalselt teenust osutati ja kas selline tegevus oli õiguspärane.
Tänaseks on Lähte Ühisgümnaasium Re:TV tegevuse lõpetanud ja see on asendatud Lähte
ÜG õppestuudioga.
2018. aasta detsembris valiti revisjonikomisjoni uuteks liikmeteks Elle Kaljurand ja Arvi
Lossmann. Revisjonikomisjon jätkab 2019. aastal endiselt kolmeliikmelisena.
/ allkirjastatud digitaalselt /
Teet Lill
Tartu vallavolikogu
Revisjonikomisjoni esimees

