Ülevaade revisjonikomisjoni tegevusest.

Revisjonikomisjon on ajavahemikul mai 2018 – mai 2019 pidanud 11 koosolekut, neist ühe
ühiselt korrakaitsekomisjoniga ning ühe ühiselt sotsiaalkomisjoni ning rahanduskomisjoniga.
Ülevaade komisjoni liikmete koosolekutest osavõtust:
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Komisjoni kõiki koosolekuid on juhatanud komisjoni esimees Allain Karuse.

Revisjonikomisjon on arutanud ning andnud seisukoha või võtnud vastu otsuse:
07.05.2018
1. Vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari küsimused revisjonikomisjonile.
(dokumendiregister)
2. Revisjonikomisjoni liikme Monika Rogenbaumi ettepanek revisjoni algatamiseks.
(vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus seoses toimunud sise- ja avalike konkurssidega)
3. Vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari teabenõue revisjonikomisjonile. (allasutusele
kuuluva vara kasutamine)
4. Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani koostamine.
Lisaks toimus arutelu 2018. aasta tööplaani kohta.
24.05.2018
1. Karula valla 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
2.
3.
4.
5.

Taheva valla 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Tõlliste valla 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Õru valla 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Valga linna 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

12.10.2018
1
Ülevaade Valga Valla ettevõtte Savelen OÜ 2018. aasta tegevusest
Otsustati komisjonide ühiskoosoleku poolt anda Valga Vallavalitsusele ülesanne korraldada
revisjon Valga Valla ettevõttes Savelen OÜ ning selgitada välja kõik faktilised asjaolud
seoses 2018. aastal ettevõttes toimunud majandustehingutega ning hinnata tehingute ja
toimingute õiguspärasust.
25.10.2018
1. Valga valla finantsjuhtimise kord.
2. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.
3. Muud küsimused.

puudus
osales

Kuulati ära rahandusteenistuse juhataja I.Rõivasepp seisukoht komisjoni liikme Kalev Härki
poolt eelnevalt ettesaadetud ettepanekutele määruse eelnõu täiendamiseks ja parandamiseks.
23.11.2018
1. Revisjoniakti arutelu.
2. Savelen OÜ revisjon
Kuulati komisjoni liikme M.Rogenbaum ülevaadet Valga Vallavalituse tegevuse
õiguspärasusest personalikonkursside läbiviimisel perioodil detsember 2017 – märts 2018.
13.12.2018
1. Valga valla 2019.aasta eelarve. I lugemine.
2. Muud küsimused.
Arutleti komisjoni eelmisel koosolekul arutusel olnud revisjoniaktiga (Valga Vallavalitsuse
tegevuse õiguspärasusest personalikonkursside läbiviimisel perioodil detsember 2017–märts
2018) seoses ning OÜ-ga Savelen esitatud arupärimisega rahanduskomisjoni esimees Vilju
Arnale.
30.01.2019
1.
Valgamaa arengustrateegia 2035+ ning juurdekuuluvate dokumentide tutvustamine.
2.
Valga valla 2019.aasta eelarve.
3.
Muud küsimused.
Toimus arutelu ning vaadati läbi Valga Vallavalitsuse poolt saadetud dokumendid Savelen
OÜ likvideerimisel.
28.03. 2019
1.
Valga valla 2019.aasta lisaeelarve.
2.
Muud küsimused:
2.1 Valga Perearstikeskuse taotlus valla eelarvesse.
2.2 Revisjonikomisjoni poolt läbi viidud revisjon Valga Vallavalitsuses.
25.04.2019
1.
Valga valla 2019.aasta lisaeelarve.
2.
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad.
3.
Vallale vara omandamine.
4.
Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 2 „Vallavanema valimine“ muutmine.
5.
Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse liikmete ametisse
nimetamine ja kinnitamine“ muutmine.
26.04.2019
1.
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.
2.
Revisjoniakt "Valga Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus personalikonkursside
läbiviimisel perioodil detsember 2017–märts 2018."
30.05.2019
1.
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.
2.
Kokkuvõte toimunud revisjonist „Valga Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus
personalikonkursside läbiviimisel detsember 2017 – märts 2018.“
Komisjon otsustas suunata otsuse „Valga Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus
personalikonkursside läbiviimisel detsember 2017 – märts 2018“ eelnõu 31.05.2019
volikogusse.

•

Komisjon viis läbi ning kontrollis Valga Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasust
personalikonkursside läbiviimisel ajavahemikul detsember 2017 – märts 2018.
Volikogu otsus revisjoniakti kohta võeti vastu 31.05.2019.

Alliain Karuse
Komisjoni esimees
14.06.2019

