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Aeg: 28.10.2019, algus kell 14.00, lõpp kell 15.40.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill ja Elle Kaljurand.
Puudus Arvi Lossmann.
Külalised vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, finantsjuht Ulvi Viilvere ja
vallasekretär Eve Kallas.
Päevakorra projekt:
1. Lumetõrje valmisoleku ülevaade;
2. Võlgnevuste ülevaade;
3. Kinnisasjadega (maa ja hooned) seotud lepingute ülevaade;
4. Ehitusvaldkonnale auditi tellimiseks sisendite andmine;
5. Jooksvate küsimuste all sooviks kuulda vallavalitsuse esindajalt, millist infot omab vald
Raadil oleva rehvireostuse likvideerimise kohta.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Lumetõrje valmisoleku ülevaade
Ülevaate teemast annab abivallavanem Tarmo Raudsepp ja vallasekretär Eve Kallas.
Hange on toimunud, kõigile piirkondadele on pakkujad olemas. Praegu sõlmitakse lepinguid.
Kevadel oli plaan teha hange pikemaks perioodiks aga praegu sai ikkagi tehtud aastaks. Selle
põhjus oli see, et Kommunaal oli ühe lükkajaga kohtus.
Kahele piirkonnale ei esitatud pakkumust – Kärevere piirkond ja Äksi piirkond ning hankest on
väljas ka kolm piirkonda, kus Kommunaal ise lükkab. Kärevere ja Äksi piirkonna teenindamise
osas käivad läbirääkimised.
GPS jagab masinatele välja Kommunaal ja jälgib ka nende liikumisi. Lisaks peab töövõtja täitma
hoolduspäevikut.
Komisjon võtab info teadmiseks.
2. Võlgnevuste ülevaade
Ülevaate teemast annab finantsjuht Ulvi Viilvere.
Kolme lapsevanemaga on tehtud maksegraafikud.
100-200 eurot on võlgu 25 lapsevanemat;
200-300 eurot on võlgu 9 lapsevanemal;
Üle 300 on võlgu on 1 lapsevanem.
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Komisjoni ettepanek: Peab tegema koostööd hallatavate asutuste juhtide ja valla
sotsiaalosakonnaga leidmaks õigel ajal probleemile lahendusi ning teha vajalikud vabastused.
Juriidiliste isikute võlgnevused.
Hetkel üleval Tabivere Kultuurimaja majutuse võlad.
Pikem arutelu teema üle.
Finantsjuht on kirjutanud võlglastele teavituskirja võlgnevuse kohta. Hetkel tehakse uus teavitus
ning kui vastust ei tule annab vallavalitsus võlgnevused inkassosse.
Komisjoni ettepanek: Teavituskirjad saata ja peale seda anda võlgnevused inkassosse.
3. Kinnisasjadega (maa ja hooned) seotud lepingute ülevaade
Vallavalitsus vaatab lepingud üle, koondab need tabelisse ja esitab revisjonikomisjonile.
4. Ehitusvaldkonnale auditi tellimiseks sisendite andmine
Pannakse paika sisend ehitusvaldkonna auditile. Audit võiks kontrollida:
- erinevad ehitusseadustikus ettenähtud toimingute tähtajad;
- kas järgitakse menetlusaegu, kui ei siis põhjused;
- kui palju menetlused reaalselt aega võtavad ja mille taga menetlused seisavad;
- kui töömahukas see valdkond on;
- ehitiste seadustamised üle vaadata;
- kodulehel olev teave ehitusvaldkonna kohta.
4. Jooksvad küsimused
- info Raadil oleva rehvireostuse likvideerimise kohta
Keskkonnaspetsialistil Kadi Kukk’el suhelda ministeeriumiga ja anda teemast ülevaade.
- Tabivere Rahvamaja auditi ülevaade;
- ülevaade revisjonikomisjoni koolitusest.
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