Aruanne Pärnu Linnavolikogu Revisjonikomisjoni tööst
esimese aasta jooksul.
Revsjonikomisjoni koosseisus on kolm inimest: Heldur Paulson, Vladimir Zemljannikov ja EinoJüri Laarmann. Aasta jooksul ei ole toimunud ühtegi muudatust komisjoni liikmete hulgas.
Koosolekutest osavõtta on olnud väga hea. H.Paulson ja V. Zemljannikov on osa võtnud kõigist
koosolekutest. Eino-Jüri Laarmann on puudunud ühel korral.
Koosolekuid oleme pidanud kuuel korral.
1. Esimesel koosolekul , mis toimus 20.12.2017 arutasime ühte kodaniku kaebust, kus väideti,
et rikutakse Audru kooli õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi (et audru kooliruumides
toimuvad huviringid ei ole tasuta sama kooli õpilaste jaoks).
Arutluse käigus selgus, et kodanikule oli saadetud väikese veaga vastus arupärimisele, kus selgus,
et nagu ei ole Audru kooli õpilastele sama kooli spordisaali kasutamine tasuta.
Paluti saata kodanikule uus kiri, kus täpsustatakse, et oma kooli õpilastele on kooli spordisaali
kasutamine tasuta.
2. Teisel koosolekul, mis toimus 23.01.2018 arutati teenistujate koondamist uues Pärnu linna
omavalitsuses. Sooviti teada, et palju neist töötajatest jätkab uues linnavalitsuses ja miks ?
3. Kolmandal koosolekul arutati Pärnu linna sauna olukorda ja kuulati ära abilinnapea Siin
Suursilla ettekanne ja vastused tekkinud küsimustele. Arutati ka tulevikuplaane seoses
sauna-teenusega linnas.
4. Neljandal koosolekul arutati volikogu liikme Ago Kalmeri pöördumist seoses Rääma 19c
kinnistu ostmisega linna poolt ja pikaleveninud kohtuprotsessist. Kuulati ära Tiina Roht'i ja
Taavi Käärdi selgitused.
5. Viiendal koosolekul oli arutlusel 2 punkti: Paikuse valla 2017.a. majandusaasta aruande
kinnitamine ja vallavara võõrandamine Audru vallas (1% Liu sadama osakute
võõrandamine ). Paikuse valla majandusaasta aruandest tegi ette kande Kuno Erkmann.
Otsustati kinnitada Paikuse valla 2017.a. majandusaasta aruanne.
Vallavara võõrandamisest tegi ettekande abilinnapea Siim Suursild.
Arutluse tulemusena jõuti järeldusele, et võõrandamise tulemusena ei rikutud ühtegi Eesti Vabariigi
seadust. Koostati ka vastavasisuline vastus kaebuse esitanud kodanikule.
6. Kuuendal koosolekul kuulati ära Tõstamaa valla, Audru valla ja Pärnu linna 2017.a.
majandusaasta aruanne, mille esitasid Meelis Kukk ja Karin Holland. Otsustati kõik kolm
aruannet kinnitada.
Kokkuvõtteks võib õelda, et tööd on tehtud, aga veel rohkem tööd jäi tegemata. Kahjuks ei ole me
aasta jooksul jõudnud kontrollida ühtegi Pärnu linna ettevõtet. Põhjenduseks võib tuua selle, et
komisjoni koosseisus on ainult kolm liiget, kes on hõivatud ka oma igapäevase tööga. Näiteks
audiitorfirmale, kes kontrollib Pärnu linna majandusaasta aruannet, makstakse selle töö eest üle
kümne tuhande euro ( see on umbes viie inimese keskmine kuupalk koos maksudega). See näitab
kui mahukas on sedasorti töö.
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