TARTU VALLAVOLIKOGU
REVISJONIKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

10.12.2021

Aeg: 10.12.2021, algus kell 15.00, lõpp kell 15.40.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kert Kingo.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Kert Kingo, Aivar Soop, Marike Adamka, Tõnu Kalja
ja Valeeri Rubeika.
Päevakord:
1. Komisjoni töökorraldus;
2. Tööplaan aastaks 2022.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Komisjoni töökorraldus
Komisjoni esimees Kert Kingo tutvustab töökorralduse reegleid. Komisjon hakkab toimuma kuu
kolmandal reedel, vajaduspõhiselt tuleb komisjon ka rohkem kokku. Koosolekul võivad
etteteatamise alusel osaleda ka teised isikud.
Valla inimesed kellel on probleeme või kaebusi, võivad kirjutada meilile
revisjonikomisjon@tartuvald.ee. Kui tekib vajadus, siis komisjon sõidab ka kohale, et tutvuda
probleemiga ja saada rohkem taustainfot teema kohta. Komisjon kaasab ka oma seisukoha
kujundamiseks vastava eriala spetsialiste. Vallakodanik peab nägema, et sisuline ja reaalne
kontroll toimub.
Komisjon võtab info teadmiseks.
2. Tööplaan aastaks 2022
Komisjon lepib kokku 2022. aasta tööplaani:
1. Eesti Vabariigi seaduste ja nendest tulenevate õigusaktide ning vallavolikogu ja vallavalitsuse
poolt kinnitatud õigusaktide täitmise kontroll ning vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse kontroll
– aastaringselt.
2. 2021. aasta eelarve täitmine – I poolaasta.
3. Tartu valla 2021. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande läbivaatamine
revisjonikomisjoni poolt, aruandele hinnangu andmine – I poolaasta.
4. Hangete läbiviimise õiguspärasuse hindamine ja hankekomisjoni tegevuse kontrollimine sh
hallatavad asutused ja sõltuvad üksused – aastaringselt.
5. Tartu valla seotud üksuste tegevuse kontrollimine – vastavalt vajadusele ja/või probleemide
ilmnemisele kogu aasta jooksul.
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6. Tartu valla ja valla hallatavate asutuste kontrollimine – vastavalt vajadusele ja/või probleemide
ilmnemisele kogu aasta jooksul.
7. Vallavara sihipärase kasutamise kontrollimine ja majandusliku otstarbekuse hindamine –
aastaringselt.
8. Tartu valla juhtide lisatasude/tulemustasude/preemiate väljamaksmise põhimõtete ning
põhjendatuse, ametisõidukite kasutamise ja isikliku sõiduki kasutamise eest kompensatsiooni
väljamaksmise kontrollimine – aastaringselt.
9. Valla poolt eraldatud toetuste andmise kontroll juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning
eraldatud vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kontrollimine – I poolaastal.
10. Komisjonile suunatud küsimuste arutamine ja seisukoha võtmine – aastaringselt.
Komisjoni liikmed saavad esitada täiendusi tööplaani kohta kuni 31. detsemberini 2021.
Järgmine koosolek 17.12.2021 ja 21.01.2022.
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