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Põhja-Sakala valla revisjonikomisjoni 2020.a tegevuse aasta aruanne
Käeoleva aruande koostamisel lähtub revisjonikomisjon läbi oma tegevuste kirjeldamise
SWOT analüüsist (tugevused, nõrkudes, võimalused ohud).
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7 alusel Revisjonikomisjon
esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu istungil. Samuti sama
paragrahvi lg 8 alusel Revisjonikomisjoni aruanne avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse
veebilehel.
Põhja-Sakala revisjonikomisjon tegi 2020.a kokku 12 istungit (võrdluseks Viljandi valla 9,
Viljandi linna 11 ja Mulgi valla revisjonikomisjonid 8 istungit). Seega on plaanis olla ka 2021.
a kõige aktiivsem revisjonikomisjon Viljandimaal.
Tõhus järelevalve aitab kaasa, et seadusi järgitakse ning mittejärgmine ei jää tähelepanuta ning
maksumaksjate vahendeid on otstarbekaid kasutatud. Revisjonikomisjon lähtub probleemide
mitte suhetepõhiselt ning eesmärgiks on olla konstruktiivne.
See tähendab, et revisjonikomisjon peab olema ja ka näima erapooletuna. Revisjonikomisjoni
plaanid on alati suuremad, kui tööd jõutakse sageli teha, sest kõik revisjonikomisjoni liikmed
teevad oma vabast ajast ning ei ole täiskohaga sisekontrolörid.
Peale kohaliku omavalitsuse seaduse § 48 sätestatud ülesannete täitmise tuleb arvestada
käesoleva volikogu revisjonikomisjoni täiendavaks ülesandeks ühinemislepingu täitmine ja
võimalike kõrvalekallete põhjendatuse analüüsimine (Rahandusministeerium on kirjutanud
vastava kirja ning peale pannud revisjonikomisjonile antud ülesande).
Poliitika on napi ressursi jagamine ning revisjonikomisjoni eesmärk ongi järgida antud
eelarveliste ja muude vahendite järgimist otstarbekalt.
2020. aastal pöörati suurimat tähelepanu Veekeskuse ja selle ehituskvaliteedile ja selle lõplikku
maksumuse väljaselgitamisele. Samuti ära märkimist vajab valla autode kasutus.
Revisjonikomisjon on aastajooksul jälginud Omniva arvekeskkonda, samuti
dokumendiregistris toimuvat. Samuti on vaadatud valla kütuskaartide kasutamist. Samuti
veekeskusega seotud arvepidamist. Statsionaarselt on kontrollitud majandushuvide
deklaratsioone. Kõigil volikogu liikmetel on võimalus tutvuda revisjonikomisjoni protokollide
ja aktidega.
Revisjonikomisjoni olulisemate tegevuste kokkuvõtte 2020. aastal:
• jaanuar 2020 – valla teenistujatega sõlmitud võlaõiguslikud lepingud.
• jaanuar 2020 – dokumentide avaliku kättesaadavuse tagamine valla veebilehel ja
dokumendiregistris.
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aprill 2020 – Suure-Jaani kooli hoolekogu koosseisu vastavusse viimine valla
õigusaktidega.
juuni-juuli 2020 –Kontrollülesande „Tervisekeskuse ehitamine“ täitmine: paikvaatlus,
ehitus- ja hankedokumentatsiooni ja arvete kontroll, ehituskvaliteedi probleemide
analüüs ja soovitus tellida õigus- ja ehitusekspertiis Tervisekoja ehituslike vigadega
tuvastamiseks.
juuli-august 2020 - MTÜ-dele Tääksi Spordiakadeemia ja Spordiklubi Tääksi valla vara
avalikku kasutusse andmise lepingute täitmise kontroll.
august 2020 – vallavolikogu otsus „Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni
kontrolli tulemuste kinnitamine“ (elamumaa krundid ja volitus tehingu tegemiseks).
oktoober-detsember 2020 – Valla sõidukite kasutamise kord, sh sõidupäevikute
täitmine, kütusekaartide kasutamine.
detsember 2020 – revisjonikomisjoni 2020. aastal tehtud ettepanekute täitmise kontroll
(sh esitati vastav päring vallavalitsusele).

Lugupidamisega
digitaalselt allkirjastatud
Siim Avi
Revisjonikomisjoni esimees
Revisjoni komisjoni aastaaruande koostaja
Siim Avi
Revisjonikomisjoni esimees
5507135
e-post siimavi2@gmail.com

2

