
Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne (03.01.2018 - 22.04.2019) 

 

Tööplaan kinnitati 05.05.2018. 

 

Täitmine 

 

1. Viimsi vallavolikogu otsuste täitmise kontroll (vajadusel). 

 

Discgolfist 

Ettekandega esineb komisjoni liige Raimo Tann ja selgitab, et Viimsi noorte ettepanekul hakati 

tegelema discgolfi rajamisega. R. Kaare teeb ettepaneku kõne all oleva ala kaitsekorralduskava üle 

vaadata ja enne discgolfi teemaga edasi ei lähe. (09.12.2018). 

18. 02.2019 otsustati: revisjonikomisjon analüüsib õiguslikust seisukohast teabenõudega tehtud 

etteheiteid ja Discgolfi dokumentatsiooni, et anda omapoolne hinnang. 

 

Otsustati: 

Revisjonikomisjon juhib vallavalitsuse tähelepanu sellele, et discgolfi raja alale ei ole teosta-

tud keskkonnamõju hinnangut ja palub edaspidi selliseid vigu vältida. 
 

2. Vaadata üle vallakodanikelt ametnike tegevuse kohta tulnud pretensioonid ja 

anda hinnang. 
Revisjonikomisjonile ei ole pretensioone esitatud. 

 

3. Eelmise revisjonikomisjoni poolt algatatud, kuid lõpetamata revisjonide 

läbivaatamine, aja- ja asjakohasuse hindamine ning lõpetamine vastavalt 

otstarbekusele. 
 

Viimsi Golf iga (täna RK Sport AS) seonduv. 

- revisjonikomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku hinnata loodusele ja vallale tekitatud kahju 

suurus, enne kahju hinnangu valmimist otsuseid mitte vastu võtta; 

 - revisjonikomisjon teeb ettepaneku vallavalitsuse ja RK Sport AS läbirääkimistega kursis 

hoida ka vallavolikogu. 

  

4. Eelmise revisjonikomisjoni poolt teostatud revisjonide otsuste täitmise täiendav 

kontroll e. järelkontroll. 

Järelkontrolli ei peetud vajalikuks. 

 

5. Ülevaate andmine Viimsi valla pooleliolevatest kohtuasjadest teemade lõikes 

ja järelduste tegemine. 

 
Ettekandega esineb vallasekretär H. Rives.  

Otsustati võtta info teadmiseks (19.11. 2018). 

 

6. Kontrollida valla hankeplaani täitmisestt 2017 aastal, eraldi analüüsida üle 

100 000EUR maksumusega hankeid. 

Ei jõudnud tegeleda, lükkub edasi. 



 

7. Valla 2017. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine ja hinnangu 

andmine, hinnangu andmine audiitori tööle. 
 

Otsustati: 

Komisjon toetab vallavalitsuse poolt koostatud ja vandeaudiitori poolt kooskõlastatud Viimsi 

valla konsolideerimisgrupi 2017.a majandusaasta aruande kinnitamist. 

Komisjon allkirjastab revisjonikomisoni 14.06.2018.a aruande Viimsi valla 2017.a 

majandusaasta aruande läbivaatamise kohta. 

 

8. Valla keskkonnaalase tegevuse kontroll (puude raided, kaitsekorralduskavad, 

sadevee süsteemid jm.). 
Kuulati ära  keskkonnateenistuse peaspetsialist  Liisi Arm. 

Ülevaate sadevee arengukava täitmisest vallavalitsuse poolt esitas taristuspetsialist Siim Reinla. 

 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kaitsekorralduskavad ja eeskirjad uuendada kõikidel 

maastikukaitsealadel välja arvatud Rohuneeme MKA, nii Mäealuse kui ka Klindiastangu 

maastikukaitsealale ning kaitsealade ringpiiride koostamiseks ja viidamajanduse (10.12. 

2018). M. Saretok teeb ettepaneku Viimsi kaitsealade olukorra informatsioon  viia ka volikogu 

istungile. 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku valla ehitusmäärust täiendada sadevee korduvkasutuse 

osas. 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku Viimsi valla keskkonnametil pöörduda Maaülikooli ja 

Tehnikaülikooli poole, et koostöös välja töötada lahendused sadevee lausmerrejuhtimise 

vältimiseks. 
 

9. Haabneeme kooli juurdeehituse riigihanke kontroll. 
 

Otsused: 

1. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku radooniküsimus tuua volikogu istungi päevakorda; 

2. Revisjonikomisjon on seisukohal, et hankekorda tuleks rakendada valla omanduses 

olevates ettevõtetes. 

3. Revisjonikomisjon on seisukohal, et vaatamata mõningatele kirjeldatud puudustele on 

riigihange korraldatud vastavalt planeeritud mahule, maksumusele ja tähtaegadele. 

4. Revisjonikomisjon leidis, et Vihmar OÜ-ga on sõlmitud kaks töövõtulepingut -esimene, 

03.03.2016, 12 kuud 12*600+2400 = 9 600 EUR ja teine, lisaleping, 04.04.2017, 5 kuud 5*600 

=3000 EUR), kokku summas 12 600 EUR. 

Esimene summa (9 600) on fikseeritud ka tööde üleandmis-vastuvõtmisaktis nr.1, 29.04.2016 

(Lisa 1). 

Aktis nr. 2, 31.05.2016 (Lisa 2) on lisandunud 2 400 EUR ja kogusumma tõstetud 12 000 EUR-

ni -lepingus sellist punkti ei olnud. 12 000EUR maksti ka välja (Lisa 3). 

Koos lislepinguga (+3 000EUR) oleks pidanud tööde maht olema 12 600 EUR, aga välja 

maksti 15 000 EUR (vt, Lisa 4). (19.11.2018). 

 

10. Rannarahva Muuseumile eraldatud valla rahade otstarbeka ja sihipärase 

kasutamise kontroll. 
 

Kõik on korrektselt tehtud, pretensioonid puuduvad. (24.10.2018). 

 

11. Prangli saarel asuva valla vara inventuur. 
 



Ettekandega esines pearaamatupidaja T. Põder. 

Otsusati: Võtta info teadmiseks ja korraldada revisjonikomisjoni väljasõiduistung Prangli saarele 

(10.12.2018). 
Iventeeerimisnimekirjas olnud objektid vaadati üle 6. mail 2019. 

Revisjoniakti vormistamine toimub lähiajal. 

 

12. Kontrollida Viimsi Haldus OÜ nõukogu ja juhatuse 

tegevust alates aastast 2016 
 

A. Erm informeerib, et hankedokumendid on tema hinnangul korrektsed. 

 

13. Kontrollida AS Viimsi Vesi nõukogu ja juhatusetegevust alates aastast 2016. i 
Ei jõudnud lükkub järgmisse perioodi. 

 

15. mail 2019, 

Ants Erm, komisjoni esimees 

Raivo Kaare, komisjoni aseesimees 


