
REVISJONIKOMISJONI PROTOKOLL NR 15 
 

Prangli Rahvamajas, 06. mail 2019 

Algus kell 12:00 Lõpp kell 12:30 

Juhatas: Raivo Kaare 

Protokollis: Ants Erm 

Võtsid osa: Raivo Kaare, Ants Erm, madis saretok 

Hilinesid: - 

Puudusid: Märt Vooglaid, Raimo Tann 

 

PÄEVAKORD 
 

1. Prangli põhivara revisjoni lõpetamine. 

2. Eelmise perioodi aruande kinnitamine. 

3. Järgmise perioodi tööplaani eelnõu kinnitamine. 

4. Jooksvad küsimused - laeva sõidugraafikust. 

 

1. Prangli põhivara revisjoni lõpetamine. 

Koosoleku toimumise ajaks olid enamik objekte üle vaadatud, pealelõunaks jäid veel kirik, kalmistu ja 

õpetajate maja. 

 

Täehelepanu pälvisid järgmised probleemid. 

 

1. Vaatetorn (vana piirivalvetorn sadamas) on sellises olukorras, et kasutada ei saa - ilmselt tuleks maha 

kanda utiliseerida. 

2. kunagine betoonist tee, mis poeni viis on lagunenud. 

3. Koolimaja suhtes soovitus taastada terass ja trepp tänava poole. 

4. Rahvamaja akende vahetuse järgselt on teisel korrusel paigaldamata piirdeliistud kahel aknal. 

5. Rahvamaja saalis olev pullerjan tekitas kahtlusi - kas vastab tuleohutusnõuetele? 

 

6. Tekkis küsimus, kas kõigil hoonetel on kasutusluba ja kindlustus. Madis Saretok lubas kasutusload järgi 

vaadata. Ettepanek - küsida vallastinfot nii kasutuslubade kui kindlustuse kohta. 

 

Otsustati eraldi koosolekut revisjoni kohta enam mitte kokku kutsuda - tegeleda küsimustega 

jooksvalt elektronposti teel. 

 

2. Eelmise perioodi aruande kinnitamine. 

Aruanne kinnitati juba eelmisel koosolekul (v.a. pooleliolev revisjon), kus otsustati see esitada volikogule 

mais või juunis. KOKS ütleb, et aruanne esitatakse kinnitamiseks koos majandusaasta aruande hinnanguga, 

seega tuleks esitada ilmselt maikuu istungil. 

Otsustati aruannet mitte muuta. 

 

3. Järgmise perioodi tööplaani eelnõu kinnitamine. 



Ants Erm tegi ettepaneku kinnitada eelmisel koosolekul arutusel olnud tööplaan võttes arvesse Madis 

Saretoki märkust, et revisjonikomisjoni pädevuses pole lahendusi leida , samuti lisada tema ettepanek 

kaitsealade kaitsekorralduskavadest ja sellega seonduvatest arengutest. 

Samuti tegi Ants Erm ette paneku muuta aruandlusperioodi ja selele vastavalt ajakava majandudaasta 

aruande kinnitamisest järgmise majandusaasta aruande kinnitamiseni (juunist juunini). 

EELNÕU  var 6 
 
Revisjonikomisjoni tööplaan 2019/2020 

Nr. Teema Vastutaja Tähtaeg 

1 Viimsi vallavolikogu otsuste täitmise kontroll;  2019/2020 

vajadusel 

2 Vaadata üle vallakodanikelt ametnike tegevuse kohta tulnud 

pretensioonid ja anda hinnang. 
 2019/2020 

pretsedendip

õhine 

3 AS R.K. Sport kasutusvalduses olevate kinnistutega seotud 

arengute jälgimine 

Madis Saretok jooksvalt 

4 Revisjonikomisjoni  poolt  2018/2019 tehtud otsuste ja 

ettepanekute täitmise kontroll. 

Raimo Tann 2019 

IV kvartal 

5 Kontrollida valla hankeplaani täitmist 2017 ja 2018 aastal, 

eraldi analüüsida üle 100  000EUR maksumusega hankeid 

Ants Erm 2019 

IV kvartal 

6 Viimsi Vesi nõukogu ja juhatuse tegevuse tegevuse ja 

otsuste kontrollt aastatel 2016-2017 

Raivo Kaare 2019 

IV kvartal 

7 Ülevaade vallavalitsuse poolt algatatud ja algatamata jäetud 

detailplaneeringute menetlemisest 

Madis Saretok 2020 

I kvartal 

8 Viimsi Halduse nõukogu ja juhatuse  tegevuse otsuste kont-

roll aastatel 2018 

Ants Erm 

 

2019 

IV kvartal 

9 Viimsi Halduse nõukogu ja juhatuse  tegevuse otsuste kont-

roll aastatel 2019 

Ants Erm 2020 

I kvartal 

10 Kaitsekorralduskvade täitmise koostamisega seotud aren-

gud 

Madis saretok 2020 

I kvartal 

11 Viimsi Vesi nõukogu ja juhatuse tegevuse tegevuse ja 

otsuste kontrollt aastatel 2018-2019. 

Raivo Kaare 2020 

II kvartal 

12 Valla 2019. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine ja 

hinnangu andmine,  hinnangu andmine audiitori tööle 

Ants Erm 2020 

II kvartal 

 

Otsustati tööplaan kinnitada ja esitada. 

 

4. Jooksvad küsimused 

 

- laeva sõidugraafikust. 

Rahvamaja ja kooli töötajad kurtsid, et laeva sõidugraafikut muudeti ilma kohalike elanikega 

konsulteerimata nii, et kolmapäeva hommikul Leppneemest kell 9 laeva ei tule - tuleb alles 15:00. Otsustati 

teavitada vallavalitsust probleemist. 
 

- kasutuslubadest. Madis Saretok (7. mail): ehitusregistri andmetel Kelnase sadama maaüksusel asuvatel 

rajatistel on reeglina kasutusluba olemas väljaarvatud töökoja hoone. Juhul kui see on antud kellelegi 

kasutusse ja seal toimuvad väidetavalt veel mingisugused rahvaüritused siis on probleem olemas. 

Kasutusluba on olemas ka rahvamajal ja kauplusel. Kasutusluba puudub põhikoolihoonel(!), kirikul, 

Mikkovi (Numme?) hoonel ja vanal jõujaama hoonel. 

 

Raivo Kaare        Ants Erm 

Revisjonikomisjoni aseesimees     Revisjonikomisjoni esimees 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


