Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 9
Paldiskis 17.06.2019
10.00 – 10.55
Osalejate leht (eraldi lehel)
Päevakord
1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018.a
K.Kurm: Vallavalitsus saatis meile varasemalt ette MTÜ-dele eraldatud tegevustoetuste koondtabeli.
Tabelist on puudu info otsuse vormi kohta. (komisjoni või vv otsus) Mis põhimõtete ja korra järgi 88856
eurot jagati?
H.Rindla: MTÜ-de tegevustoetuste kord võeti vastu ja hakkas kehtima 1.jaanuarist 2019. Enne seda uue
valla ülest korda ei olnud. Siis toimusid toetuste jagamise otsused üksikjuhtumistena vallavalitsuses.
Osaliselt lähtuti piirkonnas varem kehtinud põhimõtetest. Mõni pidi esitama aruandluse, mõnel ei olnud
lepingu vajadust. Vastavalt endise omavalitsuse korrale talitati. Väga kaootiline. Mõni taotlus tuli otse
vallavanemale. Üldiselt suunati Urve Luhtile haridus-, kultuuri ja noorsootööosakonda. Üksikud
taotlused, millel on lepingu kuupäev puudu maksti otse. Näiteks bussirendi eest otse firmale.
K.Kurm: Kui tihti ja mis süsteemi järgi taotlusi esitati? Mõned taotlejad on korduvalt raha saanud.
Näiteks Keila Korvpallikoolil on 3 lepingut kokku summas 5800. Kaks summat on maikuus ja üks
novembris. Tabelist ei nähtu täpsustust tegevuse osas.
H.Rindla: Esitatud nimekirjas läbisegi nii MTÜ-de toetused kui noorte sport. Mõned võivad olla
taotlenud kaks korda aastas ja saanud raha näiteks kahest erinevas voorus. Lisaks võisid nad ka eraldi
taotleda summat mingil võistlusel osalemiseks.
K.Kurm: Vasalemma jalgpalliklubil on aasta jooksul 14 avaldust ja nende tegevustoetus oli aastal
2018 summas 22251 eurot.
H.Rindla: Vasalemma jalgpallikoolil on tähtajatu käsundusleping Vasalemma valla ajast, kus on
fikseeritud igakuine summa laste sõidutamine, treeneri töötasu. Nende jaoks arvestati eelarves eraldi
vahendid Vasalemma huvikeskuse eelarves.
K.Kurm: Kas võib olla, et mõni leping on siit nimekirjast puudu? Näiteks Keila piirkonna seltsid, keda
on pidevalt toetatud - Keila Võrkpallikool, ujumisklubi Delfiin, Kloogaranna selts, Laulasmaa
tenniseklubi, rannatennis.
H.Rindla: Seltside toetuste lepingud vormistas kantselei, noorte spordiseltside lepingutega, mis said
toetust pearaha süsteemi järgi, tegeles Jürgen Lepp. Vaatan need lepingud ja summad üle. Ilmselt on
mõistlik lahutada MTÜ ja noorte sport.
Homses volikogus on noorte pearahasüsteemi kord kehtestamisel. Edaspidi on kavas võtta kasutusele
PAI süsteem, mis automatiseerib ja lihtsustab taotlemist.
A.Šatov: Kindlasti oli ka taotlejaid, kes ei ole toetust saanud. Kas selle kohta on nimekiri?
H.Rindla: Minul on olemas koond ainult 2019.aasta kohta.
A.Šatov: Kas seda annab teha? Huvitavad põhjused. Kas Sa saad uurida keeldumisi? Kellele vastati ei
ja mis põhjusel.
H.Rindla: See info on välja otsitav.
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K.Kurm: Ma ei näe siin ühtki Paldiski päevaga seotud kulu?
H.Rindla: Esitan Paldiski päeva kulude aruande. Seal on välja toodud valla kulud. Lisaks toetasid
päeva sponsorid.
K.Kurm: Kas oli veel taolisi projekti korras üritusi? Kloogaranna?
H.Rindla: Kloogaranna ürituse korraldas Politsei ja piirivalveamet ja seal ei olnud meil kulusid. Siiski
tasusime turvateenuse eest, lava ja pingid ning prügi eest.
K.Kurm: Kas esialgses eelarves oli seltsitegevuse toetuseks ette nähtud summa sama mis lõplik või
summat korrigeeriti lisaeelarvetega?
H.Rindla: Ilmselt korrigeeriti.
K.Kurm; Mis on 2019.a eelarves MTÜ toetuste summa?
H.Rindla: Arvan et summa oli väiksem. Seda peab täpsustama.
Toimus arutelu. Otsustati jätkata järgmisel koosolekul. Hestia Rindla esitab täiendavalt
•
•
•
•
•
•

Kahe eraldi tabelina MTÜ toetused ja noorte sport
MTÜ tegevustoetuste keeldumised
Vasalemma jalgpalliklubi lepingu
Pakri Spordiklubi esitatud taotluse, lepingu ja aruande
Paldiski päevaga seotud kulude ülevaate
Kloogaranna ürituse kulude koondi

2. Huvihariduse rahastamine 2018
Vallavalitsus saatis meile varasemalt ette esitatud kavad ja aruanded perioodi 2017 ja 2018 kohta.
H.Rindla: Riik arvestas kokku perioodi 2017.a lõpp ja 2018. Toetussumma kokku 2017 kuni 2018.a
perioodi eest oli 399433 eurot, mis laekus igakuise toetusena VV arvele. Toetust võis kasutada uue
väärtuse loomiseks mitte olemasolevate tegevuste rahastamiseks. Noorte sporditoetuse pearaha jaoks
võib seda riiklikku raha kasutada.
K.Kurm: Kas kava oli kõigile (endistele) valdadele ühine? Näen esitatud materjalidest, et on Vasalemma
kava eraldi aga samas üldtabel on terve valla kohta.
H.Rindla: Ülemineku perioodil koostas Vasalemma vald oma kava summas 34 458 €. Lääne-Harju valla
kui terviku kava koostas Urve Luht summas 279143 €.
K.Kurm: Aruandetabel on esitatud kokku summale 143 037. Kas ma saan õigesti aru, et 250 tuhat
eurot on lihtsalt kasutamata jäänud?
H.Rindla: Jah, osaliselt jäi raha kasutamata. Terve valla üldkava oli koostatud selliselt, et seda ei olnud
võimalik realiseerida. Näiteks oli see koostatud vaid poole perioodi peale.
K.Kurm: Esitatud kavade toetussumma ei anna toetussummat kokku. Kava on koostatud summale
313601, toetussumma kokku 399433 – seega puudu on summa 85832.-. Mulle tundub aruande järgi,
et tegevused on toimunud ja tulemused ongi olnud ainult endises Vasalemma vallas.
Toimus aruande arutelu. Jääb arusaamatuks kas Vasalemma kava sisaldub üldkavas või mitte.
59400 eraldati Paldiski Ettevõtjate Liidule spordiklubi rajamiseks Paldiskis.
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Vasalemma noorte võimalused on laienenud - korvpall 7220 eurot, tantsuklubi 7200.-, saviring 3600,
jalgpalliklubi 15400.
Kaks sarnast rida osaluse toetus (76866.-) ja huviringide toetuse maksmine (2679). Milliseid ringe
toetati? Kuidas oli taotlemise kord reguleeritud?
H.Rindla: Üks on toetus meie koolide juures toimivad ringid. Teine on 10 eurot pearaha - taotlus läbi
spordiklubi. See summa peaks kattuma esimese tabeliga.
Sama raha saab kasutada ka vahendite soetamiseks nt korvirõnga ülespanemine. (mitte rajatised)
Läbi kooli seal all on spordihoone või läbi huvikeskuse. (Rummu spordihoone)
Transpordile on kulunud 24200 Millised bussiliinid on lisatud? Kui palju lapsi kasutas?
H.Rindla: See on pigem ühekordsete sõitude organiseerimine. Nt Vasalemma ja Rummu
noorsootöötajad käisid bussiga Vembutembumaal ja sealne bussiraha läks sellest arvest. Järgmiseks
aastaks on plaanis suure valla piires transpordi korraldamine kohalikele noortele suhtlemiseks. Nö
ekskursiooni põhimõttel.
K.Kurm; Vahendite soetamine vaid 1923 eurot. Mis vahendid soetati?
H.Rindla: Vasalemma spordikeskusesse ilmselt midagi.
K.Kurm: Millisel eelarvereal see raha on?
H.Rindla: Erinevatel.
K.Kurm: Kui raha on eelarves eraldi ridadel, siis on ju raske selle kasutamist jälgida?
H.Rindla: Nüüd aastal 2019 lisame eelarves need arved eraldi tunnuskoodiga, mille järgi on võimalik
hiljem kasutamist kategoriseerida.
K.Kurm: Mis plaan on kasutamata rahaga?
H.Rindla: Osaliselt jätame 2020 aastaks. 2019.aasta kava on summas 279 000 ja seda me hoogsalt
realiseerime. Esmalt saime teada summa ja kava on tehtud eraldatud summa järgi.
A.Šatov: Aruande tabelis "Tulemuste esitamise periood 01.09.2017- 31.12.018" punkt 8 "MTÜ
Vasalemma Jalgpalliklubi tegevuse toetamine" veerus "Lahendamist vajav kitsaskoht on kirjas
"Vasalemma Jalgpalliklubi treeningutes käib palju noori vähekindlustatud peredest. Jalgpaliklubi
juhendaja tasu toetamine võimaldab pakkuda soodsaid tingimusi noortele huvitegevuseks." Kuidas
juhendaja tasu toetamine võimaldab pakkuda soodsaid tingimusi noortele huvitegevuseks? Täpselt ei
saa aru, kuidas tasu toetamine võimaldab pakkuda noortele soodsaid tingimusi.
Hestia Rindla: Ühekordset tegevustoetust seltsidele ei tohi kasutada palga maksmiseks (esinejale,
kasvatajale)
Toimus arutelu. Pearaha summa peaks kokku minema noorte sporditegevuse toetuse summaga.
Otsustati jätkata aruteluga järgmisel koosolekul. Hestia Rindla esitab täiendavalt materjale.
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