TARTU VALLAVOLIKOGU
REVISJONIKOMISJON
PROTOKOLL NR 1
Kõrveküla

25.01.2021

Aeg: 25.01.2021, algus kell 14.00, lõpp kell 15.30.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Elle Kaljurand ja Arvi Lossmann.
Külalised vallasekretär Eve Kallas, finantsjuht Ulvi Viilvere, SA Raadi juhatuse liige Jüri
Reinpõld ja Tartu Valla Kommunaal juhatuse liige Aigar Lepp.
Päevakord:
1. Valla sõltuvate üksuste võlgnevuste ja teostatud hangetest ülevaade;
2. Tartu valla võlgnevuste ülevaade;
3. SA Raadi kontrolli arutelu;
4. Jooksvad küsimused.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Valla sõltuvate üksuste võlgnevuste ja teostatud hangetest ülevaade
SA RAADI
SA Raadi juhatuse liige Jüri Reinpõld annab ülevaate SA Raadi tegevusest, võlgnevustest ja
hangetest.
SA Raadil ei ole võlgu, mis on vanemad kui kolm kuud ja ise ei olda ka võlgu.
2020. aastal riigihankeid ja lihthankeid ei olnud.
Komisjon võtab info teadmiseks.
TARTU VALLA KOMMUNAAL
Tartu Valla Kommunaal juhatuse liige Aigar Lepp annab ülevaate Tartu Valla Kommunaali
tegevusest võlgnevustest ja hangetest.
Laekumata arveid ei ole ja ise ka võlgu ei ole.
Toimunud hanked:
- ekskavaatori ostmine;
- transporditeenuse (veoteenuse) ostmine;
- Tartu valla teede pindamine;
- Tartu valla lumetõrjetööd 2020/2021;
- sõiduki soetamine;
- teehooldusauto soetamine koos lisaseadmega.

Komisjoni ettepanek: Vallavalitsus teha valla sõltuvate üksuste nõukogudele ettepanek
kehtestada enda hankekord või võtta aluseks valla hankekord.
Komisjoni soovitus: Hankekorra koostamisel lähtuda, et see oleks sarnane valla hankekorraga
(piirmäärade osas).
2. Tartu valla võlgnevuste ülevaade
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate Tartu valla võlgnevustest.
- lasteaiatasud;
- majutusteenuse eest võlgnevus, kuna asutused on likvideeritud tuleb võlg kustutada;
- sotsiaalkorterid;
- niitmise teenuse hinnakiri – vallavalitsusel teha uus hinnakiri.
Komisjon võtab info teadmiseks.
3. SA Raadi kontrolli arutelu
Pikem arutelu SA Raadi kontrollakti üle.
Komisjon teeb omapoolsed ettepanekud SA Raadi tegevuse kohta oma aktis.
4. Jooksvad küsimused
- komisjoni tegevusaruanne;
- tegevustoetusete aruanne.
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