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Aeg: 21.09.2020, algus kell 14.00, lõpp kell 15.20.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Elle Kaljurand ja Arvi Lossmann.
Külalised abivallavanem Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Päevakord:
1. MTÜ Estonian Autosport Events lepingu sisu arutelu;
2. Avaliku teabe seaduse täitmine Tartu vallas;
3. MTÜ Lähte Spordi- ja Tervisekeskuse tegevuse lõpetamine;
4. Tabivere huvikoolis isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine ajaperioodil jaanuarveebruar 2020;
5. Jooksvad küsimused.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. MTÜ Estonian Autosport Events lepingu sisu arutelu
Finantsjuht Ulvi Viilvere selgitab, et lepingus küsitud summa maksti vallavalitsuse otsusena
reservfondist.
Teet Lill: Lepingu järgi eraldati vallale 10 VIP pääset ja 20 rallipassi, seega vald sai tulu ja tegu
on vallavaraga. Nende pääsete jaotamine oleks pidanud olema läbipaistev ja kõigile arusaadav.
Töötajaid oleks võinud premeerida käskkirja alusel pääsmetega ja see oleks pidanud olema avalik.
Eve Kallas: Nemad kirjutasid lepingus selle enda kohustuseks, aga meil ei olnud seda õigust
nõuda. Meil ei olnud õigust küsida endale rallipasse. Lepingus nad kirjutasid sisse reklaami, mis
me saime erinevates kohtades ja nemad kirjutasid enda kohustusena, et nad annavad meile 10 VIP
pääset ja 20 rallipassi. VIP passidel hinda ei olnud ja meie jaoks ei olnud ka tavalistel passidel
hinda. Selgitan ka seda, et vald ei saanud rikkamaks, sest see vara ei olnud võõrandatav. Neid
passe ei saanud maha müüa ja selle pealt kasu teenida.
Teet Lill: Asi nimekiri nendest, kes said passe ja pääsmeid, oleks pidanud avalikult üleval olema.
Vallavalitsuse liikmetele ja volikogu liikmetele jaotamist oleks pidanud otsustama volikogu.
Igasuguse hüve saamisega kaasneb korruptsioonioht.
Eve Kallas: Me ei teinud jah seda nimekirja, olen sellega nõus.
Teet Lill: Põhimääruses on see kirjas, kes esindavad valda - vallavanem, volikogu esimees,
abivallavanem. Kui valda tuleb kutse, siis läheb üritusele kohale esindusõiguslik, kes esindab
Tartu valda.
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Ettepanek: Alati kui selliseid lepinguid sõlmitakse, siis vaadata leping enne sõlmimist üle, et
lepingusse ei oleks sisse kirjutatud tasuta hüved ja lepingus ei tohi olla sees ka sellist punkti, et
leping on konfidentsiaalne ja ei tohi kolmandatele isikutele väljastada.
Sellises olukorras, kus me toetame üritust, vältida ürituse korraldajalt hüvede saamist. Osalevad
ainult kutsete alusel kutsutud põhimääruse alusel valda esindavad isikud. Kui tulevad pääsmed,
siis lähevad need loosimise teel Tartu valla rahvale jagamiseks.
Poolt 3 komisjoni liiget.
2. Avaliku teabe seaduse täitmine Tartu vallas
Vallasekretär Eve Kallas teeb ülevaate avaliku teabe seaduse täitmiseset vallas. Teemaks on
piirangute seadmine.
Ettepanek: Vormistada isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise käskkirjad nii, et need
saaks avalikuks teha ja avalikustada avaliku teabe seaduse § 36 lg 1 p 9 alusel kõik töölepingu
alusel saadavad tasud (palk, lisatasud, preemiad, hüvitised).
Poolt 3 komisjoni liiget.
3. MTÜ Lähte Spordi- ja Tervisekeskuse tegevuse lõpetamine
MTÜ Lähte Spordi- ja Tervisekeskuse on eraisikute poolt loodud MTÜ, kus juhatuse liikmed on
Rein Lellep ja Peep Laanes.
MTÜ Lähte Spordi- ja Tervisekeskus on sõlminud sponsorilepingu Tartu Terminal AS-iga
(kütusekaart tasuta tankimiseks teatud summa osas).
Teet Lill: Lepingu järgi, mis on sõlmitud Tartu vallaga peaks MTÜ tegema koostööd Tartu vallaga,
aga hetkel seda ei tehta.
Teiseks Tartu vald on maksnud MTÜ-le suuri summasid. Põhikija järgi, kui MTÜ läheb laiali, siis
MTÜ vara läheb üle Tartu vallale.
Tarmo Raudsepp: Täna ei ole MTÜ laiali läinud, see on toimiv MTÜ. Mina ei näe, et meil oleks
võimalust öelda neile, et minge nüüd laiali.
Teet Lill: Prooviks siis teise liikme Peep Laanes’ega vestelda MTÜ lõpetamise teemal.
Ettepanek: Saata kirjad välja Tartu Terminal AS-ile, spordiregistrisse ja anda neile teada, et MTÜ
ei teguste enam põhikirja alusel. Kiri saata ka Rein Lellep’ile, et ta lõpetaks MTÜ tegevuse, kuna
see ei tegutse põhikirja alusel ja et varad antaks üle Tartu vallale. Nõuda ka juriidilise aadressi
muutmist, kuna MTÜ ei tegutse antud aadressil.
4. Tabivere huvikoolis isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine ajaperioodil
jaanuar - veebruar 2020
Arutelu teema üle.
Neile makstakse 0,15 senti kilomeeter, aga määruses on kirjas 0,20 senti kilomeeter. Seega tuleb
maksta määruse alusel ehk 0,20 senti kilomeeter.
Ettepanek: Maksta määruse alusel 0,20 senti kilomeeter. Sõidupäevikus ära märkida täpsustatud
sõidu eesmärk (mitte märkida ametisõit).
5. Jooksvad küsimused
- auditites välja toodud puuduste täitmise kontroll (sotsiaal- ja ehitusosakond);
- vallavalitsusel üle vaadata hankekorra parandused vastavalt revisjonikomisjoni poolt tehtud
ettepanekutele;
- ülevaade võlglastest;
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- hangete läbiviimine allasutustes ja sõltuvates üksustes.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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