SAKU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI
ARUANNE SAKU VALLAVOLIKOGULE
2019. aasta tegevuse kohta
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõige 4 kohaselt täidab
revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla põhimääruses sätestatud korras
vastava tööplaani alusel.
Saku Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 49 kinnitati volikogu revisjonikomisjoni
esimeheks Ivar Raig ja aseesimeheks Hasso Uuetoa. Komisjoni uue esimehe taotlusel suurendati
komisjoni liikmete arvu kolmelt nelja liikmeni ning vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 88
valiti revisjonikomisjoni liikmeks Jaan Plado. Seoses Henrik Raave taandumisega volikogu tööst valiti
tema asendusliige Sale Mantsik komisjoni liikmeks 2019. a. aprillis. Aasta lõpus hakkas viimase
asemel komisjonis tööle uuesti Marianne Rande.

Tööplaani ja teiste ülesannete täitmiseks pidas revisjonikomisjon 2019. aastal üksteist
koosolekut. Volikogu tööplaaniga kinnitatud ülesanded on revisjonikomisjoni poolt valdavas
osas täidetud, Saku uue tervisekeskuse rajamise kontrollimine lükkus komisjonist sõltumatutel
põhjustel edasi 2020.aastasse.
Koosolekute protokollid annavad tunnistust, et komisjoni liikmed kontrollisid ja
hindasid valla eelarve täitmist ning arutasid oma koosolekutel mitme valla hallatava asutuse
tegevuse seaduslikkust. Kohtuti Saku valla audiitoritega, kuulati ära Saku Spordihoone
ehituse järelevalve teostajad, kontrolliti Saku Gümnaasiumi eelarve kasutamist õpetajate töö
tasustamisel ja hinnati uue toitlustusteenistuse tegevust. Olulisi puudusi või rikkumisi
kontrollitavates asutustes ei tuvastatud. Komisjon andis asutuse juhtidele kaasa soovitused
eelarve muutmiseks läbipaistvamaks ning töötulemuste muutmiseks efektiivsemaks. Valla
majandusaasta aruanne peaks olema esitatud erinevate osade lõikes ühtse metoodika alusel,
kusjuures esitatavad arvandmed ja tabelid peaksid olema arusaadavad ning ajalises mõõtmes
võrreldavad.

Lisaks tööplaanis sätestatule osales revisjonikomisjon aktiivselt Saku valla uue
arengukava täiendamisel, koostas eelnõu Saku Vallavolikogu 18. juuni 2015 määruse nr 8 „Saku
valla põhimäärus“ muutmiseks, korraldas õppepäeva korruptsiooni ennetamiseks vallas. Õppepäeva
raames jõudis komisjon oma tegevuses olulise järelduseni, et komisjoni liikmed suudaksid paremini
hinnata valla ja selle hallatavate asutuste tegevuse seaduslikkust ja tulemuslikkust, kui komisjon saaks
kontrolltoimingutesse kaasata sõltumatuid komisjoniväliseid eksperte ja audiitoreid ning omaks
selleks vastavat eelarvet. Lisaks võttis komisjoni esimees osa MTÜ „Korruptsioonivaba Eesti“ ja
Grant Thornton International Ltd. poolt korraldatud õppustest korruptsiooni ennetamise ja
tuvastamise kohta kohalike omavalitsustes.
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