Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 10
Paldiskis 26.08.2019
11.00 – 13.00
Osalejate leht (eraldi lehel)
Päevakord
1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018.a
Eelmisel komisjoni koosolekul jäi üles küsimus, kas eelarve summat korrigeeriti lisaeelarvetega või
mitte. Volikogu 20.02.2018 otsusega kinnitatud esialgses eelarves oli 2018. aastaks ette nähtud
tegevustoetustele MTÜ-d ja muud ühingud - sport 40 250.- ning MTÜ-d ja muud ühingud - ühiskondlik
tegevus 38 300.-. Esimese Lääne-Harju valla 2018. aasta lisaeelarvega (vastu võetud 27.11.2018 nr 24)
summad olid vastavalt 50250.- ja 38300.-. Teise Lääne-Harju valla 2018. aasta lisaeelarvega (vastu
võetud 27.12.2018 nr 34) summasid korrigeeriti vastavalt 60250.- ja 38300.-. Seega esialgselt
planeerituga võrreldes kasvasid kulud spordile 20 000.Kokku kulus MTÜ-d ja muud ühingud eelarveridadelt 98550.- eurot. Vastavalt revisjonikomisjonile
esitatud koondtabelile olid kulud 99430.97. Numbrites on väike arvestusvahe.
K.Kurm: Ürituste kulusid me sellelt realt ei leia?
H.Rindla: Kultuuri real on vallavalitsuse poolt korraldatavate ürituste korraldamiskulud.
Paldiski päeva korraldamine maksis kokku 78802,28 eurot, millest vald tasus 66089,56 eurot, lisaks
sponsorite toetus summas 12712,72.
Kurm: Kas meil on ka Kloogaranna ürituse kulud välja toodud? Turvateenus, lava ja pingid, prügi.
Rindla: Neid 26.08.19 koosolekuks ei küsitud, aga vajadusel on võimalik täiendavalt kulud välja tuua.
Kurm: Komisjonile esitatud 23.01.2017.a sõlmitud lepingust MTÜ Vasalemma Jalgpalliklubiga
nähtub, et vallavalitsus toetab igakuiselt jalgpallitreeningute läbiviimist summas 390 eurot + sõidukulu
sõidupäeviku alusel 355 eurot kuus. Aastane kulu maksimum transpordile 4260.- ja lepingu järgi 4680.
Kokku 8940 eurot.
Revisjonikomisjonile esitatud aruande järgi on vald maksnud jalgpalliklubile aastal 2018 kokku
30094.05 eurot. Komisjonile esitatud (MTÜ-de) koondaruandes on lisaks treeningute läbiviimise
kuludele ka sõiduki soetamine 3500.-.
Materjalidele lisatud tegevustoetuse aruanne on koostatud perioodile 01.03.2017 kuni 31.03.2018.
Transpordile on kulunud 4017.- (kulutšekke ei ole aruandele lisatud), spordivarustus 506.-,
osavõtumaksud 2410.-, väljaku üür Paldiskis 216.-, seminar 55.-, šokolaad lastele 29.40.- ning bussi
remont 318.-.
Ajaliselt väljamakstud summad ja esitatud aruanded ei klapi. Alates 01.04.2018 kulude aruannet ei ole
revisjonikomisjonile esitatud.
A. Šatov: Kas kuludokumendid on ka esitatud aruande juurde?
H.Rindla: Seda lepingus eraldi välja toodud ei ole. Aruandega koos ei ole neid esitatud. Vasalemma
vallas aruande vorm ei olnud vist ka kinnitatud, kuid seda on võimalik täpsustada ja kuluaruanded
küsida.
Šatov: Kuidas me saame siis kulude vastavust kontrollida?
Rindla: Tuleb täiendavalt andmeid küsida. Ma saan aru, et antud olukorra eest vastutan, aga kuna ma
aruande esitamise ajal ametis ei olnud, siis sellisel kujul mina ei oleks aruannet kinnitamiseks vastu
võtnud. Selliselt ei ole võimalik ka aruandlust kontrollida. Raha korrektne kasutamine on ka eelduseks
järgmisel korral taotlemisel.
Rindla: Vasalemma valla ajal olid vahendid jalgpallikoolile planeeritud Vasalemma Huvikeskuse
eelarvereal. Samuti 2019.a läks raha ka selle allasutuse alt. Alates 1.augustist 2019.a enam seda
asutust ei ole.
Taolisi käsunduslepinguid vallal rohkem ei ole. Nt Laulasmaa spordiklubi korraldatavad üritused on
rahastatud läbi mittetulundustegevuse eelarve.
Kurm: Kuidas 2020.a eelarves on antud leping kajastatud?
Rindla: Hetkel on see veel õhus, kuidas. Üks mõte on viia trennide läbiviija Paldiski Huvikeskuse alla
huviringi juhendajana.
Šatov: Sel juhul pakuks ta sporditegevust üle valla mitte ainult Vasalemmas?
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Rindla: Jah. Juhendajad saavad tegelikult ka läbi Spordiliidu mõningast toetust, mis sõltub nende
kvalifikatsioonist ja neile antavast KOV toetusest.
A.Šatov: Tahaks siiski näha kuludokumente. Tegevustoetuse kuluaruanne peaks olema korrektselt
koostatud ja meile esitatud, et komisjon saaks üldse hakata arvamust kujundama selles küsimuses.
Kurm: Kas hetkel leping toimib?
Rindla: Igakuiselt näen Omnivas Jalgpalliklubi arveid. Summad on suuremad kui lepingujärgne 390
eurot kuus st sisaldab ka kütusekulu.
V.Visbek: Kas keegi kontrollib seda?
Rindla: Arvel tšekke juures ei ole. Arvel on kirjas „vastavalt lepingule treeneri tasu ja laste transport“
vms. Vajadusel saab Omnivast arved välja võtta.
Kurm: Kas meil on mingit infot ka nende laste kohta?
Rindla: 2018.a II poole kohta on meil info laste kohta olemas. Pearaha arvestuseks oli selle kogumine
vajalik. Trennid toimuvad Vasalemma ja Rummu spordihoonetes. Transpordikulu tähendab, et treener
toob lapsed valla erinevatest osadest kokku. Tegemist on väidetavalt vähekindlustatud perede lastega.
Täpselt ei tea, kuidas sihtgrupp on välja selgitatud.
Vanemal on uue korra järgi suur vastutus. Hetkel me ei ole kontrollinud, kas need lapsed reaalselt ka
kohal käivad. See on arusaadav, et liikumine toimub, aga perioodi lõpul esitatud aruandest peaks see ka
nähtuma.
Esialgselt komisjonile esitatud Pakri spordiklubi taotlusest (millest ei nähtu registreerimise aeg) ei
ilmne selgelt vallalt taotletav summa. (vt tabel)
Toetuse taotlemise aastal
Omafinantseering
Teistelt isikutelt saadav
toetus

4000
29 240

Toetuse kasutamise aastal
(planeeritav)
5000
34 240

Hiljem komisjonile saadetud taotluses (samuti registreerimata) on märgitud perioodiks 01.01.2018a. –
31.12.2018a. taotletav summa 29 240.-.
Kogukulud on kahe perioodi peale kokku 52 289.-. Kummastki taotlusest ei nähtu, kuidas ülejäänud
raha kokku saadakse ja mille jaoks täpsemalt vallalt taotletavat summat plaaniti kasutada. Ainus
märgitud tulu on 5000 lapsevanemad.
Summa 8000 on eraldatud lepingu alusel (sõlmitud 12.märts 2018.a) sh on kohustus teostab kontrolli
eraldatud toetuse sihipärase kasutamise ja esitatud andmete õigsuse kohta.
Kurm: Mulle jääb esitatud materjalidest arusaamatuks, mille alusel kujunes lepingusumma? Aruannet
ei ole meile samuti esitatud. Vastavalt lepingule oli tähtajaks 01.08.2019.a seltsil kohustus esitada
aruanne. Mille peale ja kas kogu summa kulus, me ei tea. Mida toetati, mida osteti. Sellele annaks
vastuse aruanne. Lapsevanem kinnitab lapse osaluse ühe korra taotlemise ajal ning klubi peab
motiveerima ja hoidma last treenimas.
Rindla: Pakri aruanne peaks olema minu töölaual, aga praeguseks seda esitatud ei ole.
Šatov: Aruande vorm ja nõuded kuludokumentide esitamiseks peaks edaspidi olema kõigile ühtne.
Rindla: Uue huvitegevuse korraga tulevad ka kõigile samad vormid. Infosüsteemi kord on vaja enne
vastu võtta. Õnneks on see valitsuse pädevuses. Kui see on olemas, siis saab kinnitada taotluse ja
aruande vormid.
Kurm: Kas on olnud arutlusel ka näiteks Keila tervisekeskuse rendi maksmise teemal? Nt
võrkpalliklubi peab maksma renti saali kasutamise eest.
Rindla: Asi on olnud arutlusel, et KOV-id arvleks omavahel ilma MTÜ-deta. Pigem on mõistlik anda
toetusraha klubidele otse. Minu hinnangul on see libedale teele minek, sest sel juhul oleksid Keilas
treenivad lapsed topelt toetatud. Arvestasime, et 2019.aastal oleks sel juhul nende toetatav summal
sellisel juhul poole suurem (20 eurot), kui teiste MTÜ-de puhul (10 eurot). Peaksime soodustama, et
klubid tegutseksid tasuta valla ruumides, kui meil on võimalused olemas ja ruumid tühjad.
Pearaha summa on jäänud samaks - 10 euri. Võib öelda, et on suurenenud, sest korraga kahes kohas
treenides saavad mõlemad MTÜ-d mõlemad toetussumma.
Rindla: Kitsaskohad on kahe esimese taotlusvooruga välja tulnud (mittetulundustegevuse toetamise
kord). Hetkel hindamiskomisjon on otsustanud personaliosa mitte toetada. Hetkel on meil kavas ikkagi
korda veel täpsustada ja lubada mingis ulatuses personalikulu kompenseerida. Investeeringute osas on
samuti vajalikud täpsustused.
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MTÜ tegevustoetustest keeldumised
A.Šatov: Mind huvitas, kui palju neid oli? Sain vastuse oma küsimusele. Kas need olid ainsad täielikud
keeldumised?
Rindla: Jah. Osalisi summade vähendamisi oli ka lisaks. 2019.a on olnud palju äraütlemisi. Umbes
sama suures summas kui on väljamakseid.
2. Huvihariduse rahastamine 2018
Toetussummad on järgmised: 2017. aastal 109 977 eurot, 2018. aastal 289 456 eurot ning 2019. aastal
270 902 eurot. St 2018.a ja 2019.a toetussumma kokku on 399433. Summas 200945.- on kasutamata
riiklikku huvihariduse rahastust (võttes arvesse esitatud ja kinnitatud aruanded summas 198488.-).
Kurm: Kus paikneb see raha 2019.aasta eelarves?
Rindla: Kuna see on toetusfondi raha, siis ei pea see raha olemas olema eelarves eraldi reana.
See on eelarves laiali erinevatel ridadel. Näiteks allasutuste – lasteaedade, koolide (ringijuhendajate
tasu), huvikoolide, spordikeskuste spordi, kultuuri ja MTÜ ning palga ja majandusfondis. KOV ise
otsustab, kuidas ta seda raha eelarves näitab.
Kurm: See teeb väga raskeks revisjonikomisjoni jaoks raha kasutamise jälgimise ja ka vallavalitsuse
jaoks hiljem aruandluse esitamise.
Rindla: Sel aastal s.o 2019 oleme hakanud märkima Omnivas kõikide huvihariduse rahast toetatavaid
tegevusi koodiga, et neid oleks hiljem võimalik aruandeks välja võtta.
Kurm: Ma juhin tähelepanu, et huvihariduse raha on ette nähtud huvihariduse mitmekesistamiseks, mitte
juba olemasolevate huvihariduse kulude eest tasumiseks. St et näiteks pearaha tohiks maksta vaid uutele
vallas tegutsema asuvatele seltsidele-ringidele, mitte nendele kes on vallas juba varem tegutsenud. Juhul
kui ilmneb, et toetust ei ole kasutatud sihipäraselt, siis tuleb toetusest mingi osa hiljem tagasi maksta.
See tähendab, et need summad tuleb vallal oma vahenditest hiljem leida.
Hestia Rindla lahkus komisjoni koosolekult.
Toimus arutelu. Hetkel ei saa me poolikult esitatud materjalidest järeldusi teha.
Vallavalitsusel palun esitada komisjonile täiendavalt puuduolev Vasalemma jalgpalliklubi
tegevusaruanne koos kuludokumentidega perioodi 01.04.2018-31.12.2018.a kohta.
Vallavalitsusel palun esitada komisjonile Pakri spordiklubi aruanne koos kuludokumentidega perioodi
2018.a kohta.
Palume veel täiendavaks pisteliseks kontrolliks esitada taotlus ning tegevusaruanne koos
kuludokumentidega:
• Lodijärv MTÜ, üritus Paadid järvel + põhitegevuse toetuseks
• Lohusalu päästeselts vastavalt koostöölepingule
• Keila korvpallikool
• Spordiklubi Kuldlest
Paluda vallavalitsuselt täiendavalt kirjalikku selgitust riigipoolse toetusraha paiknemise kohta valla
eelarves. Tabeli vormis, millistel ridadel, kui palju raha on.
Jätkata teemaga peale vallalt täiendavate andmete/materjalide saamist.
Protokollis:
Digitaalselt allkirjastatud
Kadri Kurm
revisjonikomisjoni esimees
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