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Aeg: 17.12.2021, algus kell 14.00, lõpp kell 14.45.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kert Kingo.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Kert Kingo, Aivar Soop ja Valeeri Rubeika.
Puudusid Marike Adamka ja Tõnu Kalja.
Päevakord:
1. Arupärimine Piirissaarelt.
1. Arupärimine
Kirjas palutakse revisjonikomisjonil välja selgitada, miks pole Piirissaare tehnika talveks valmis
pandud ning miks puudub saarel talveks tanklas kütus? Miks ei veetud seda kohale navigatsiooni
ajal? Kelle tegemata töö see on ka kes vastutab?
Komisjon juhib tähelepanu, et Tartu Vallavolikogu on vastu võtnud 30.06.2021 otsuse nr 41, kus
on välja toodud, et arvestades Piirissaare vajadusi, on otstarbekas soetatakse tankla koos
paigaldamisega ning tagada tuleb tankimisvõimalus autodele ja paatidele. Tanklas peab olema
võimalik tankida kaht kütuseliiki (bensiin ja diisel), kokku 4,9 m3 mahutiga. Tanklas peab olema
valmisolek kaardimaksete tegemiseks. Sobiv aeg tankla paigaldamiseks on hiljemalt käesoleva
aasta oktoobri II pool. Vallavanem Jarno Laur väitis, et eelnõu on vajalik selleks, et tagada
Piirissaarel võimalus osta mootorikütust. Lisaks elanikkonnale puudutab see küsimus ka avalike
teenuste osutajaid. Volikogu on selle eelnõu vastu võtnud. Vallavalitsus on pidanud seda otsust
realiseerima aga kuidas seda on tehtud? Teada on, et otsiti pikalt kes tanklat opereerima hakkab.
01. detsembril pidi toimuma talvise kütuse viimine saarele ja tankla opereerimise üleminek ühelt
kütusemüüjalt teisele. Kuna parvlaev enam ei sõitnud, siis jäi see ära ja saart varustatakse
kanistritega kütust.
Komisjoni arvates on kas saarevaht või vallavalitsus oma töö tegemata jätnud. Vallavalitsuse
liikme Tarmo Raudsepp’a töökohustuste hulka kuulub Piirissaar ja sadamad. Saarevahi
ametijuhendis on, et saarevaht vastutab saarel asuvate vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste
korrashoiu eest ja talvise ühenduse pidamise eest saare ja mandri vahel.
Vallavalitsus peab andma põhjaliku ülevaate tekkinud olukorrast ja seda peab tegema kiiresti.
Valla kohustus on tagada saare elanikele kütuse kättesaadavus. Vallavalitsus peab lahenduse välja
pakkuma nädala jooksul.
Tagada, et alates jõuludest oleks saarel olemas kaks kütuse liiki.
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Vallavalitsusel:
1) korraldada kütuse kättesaadavus saare elanikele;
2) regulaarne liikumine saare ja mandri vahel;
3) vallavalitsusel korraldada nende punktide täitmine viivitamatult kuid mitte hiljem kui
23.12.2021.
Komisjon soovib saada põhjaliku ülevaate miks selline olukord tekkis ja kes on selle eest vastutav.
Vallavalitsusel esitada kõik dokumentatsioon, mis kütte liikumisega seotud on.
Komisjon soovib tagasisidet ja ülevaadet tegevustest ja lahendustest hiljemalt 12.01.2022.
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