
 

Aruanne Pärnu Linnavolikogu Revisjonikomisjoni tööst 2022. aastal.  

 

Pärnu linnavolikogu 22.11.2021 otsusega  nr 45 moodustatud kolmeliikmeline komisjon 

koosseisus Olav Karulin, Priit Sutt ja komisjoni esimees Sven Sildnik on pidanud 2022 aastal 13  

koosolekut, komisjoni töösse on kaastatud arvukalt linnakodanikke, spetsialiste ja linnavalitsuse 

töötajaid. 

 

11.01.2022 koosoleku päevakord: Tööplaani koostamine 

 

14.01.2022 koosoleku päevakord: Ülevaade sisekontrolli tegevusest, Ülevaate sisekontrolli 

tegevusest tegi sisekontrolör Taavi Mölder. 

Ülevaade finantsjuhtimise teenistuse ja raamatupidamise teenistuse tegevusest, Ettekandjad: 

Eve Vihmaru, finantsjuht-teenistuse juhataja; Karin Holland, pearaamatupidaja-teenistuse 

juhataja. 

 

08.02.2022 koosoleku päevakord: Taotlus revisjonikomisjonile vajalike menetlustoimingute 

teostamiseks seoses OÜ Paikre tegevusega ja Pärnu linnavalitsuse tegevusetusega. Kutsutud 

Allan Vainikk, linnakodanik, taotluse esitaja. Otsustati Paikre teemaga süvenenult tegeleda. 

 

11.02.2022 koosoleku päevakord: Komisjonile Anne Seimari  esitatud taotluse arutelu. 

Ettekandjad: Maire Nigul, ehitusjärelevalveteenistuse juhataja; Merle Mõttus, planeeringute 

spetsialist; Taavi Käärid, õigusnõunik. Otsustati teema edasi tegeleda. 

01.03.2022 koosoleku päevakord: Komisjonile esitatud taotluse arutelu, Kaido Koppel, 

planeerimisosakonna juhataja; Merle Mõttus, planeeringute spetsialist; Taavi Käärid, 

õigusnõunik;  Mairi Õismets, järelevalveinsener-menetleja, Priit Annus, osavallakeskuse juht. 

 

03.03.2022 koosoleku päevakord: T. Kivimägi krunt, Paikre arengud ja pr Seimari tõstatatud 

teemad, kutsutud: linnapea Romek Kosenkranius. 

 

08.03.2022 koosoleku päevakord: Paikre arengukava, Paikre kolme aasta prügi algandmete 

analüüs, linnapea Romek Kosenkranius, Paikre nõukogu esimees Meelis Kukk, Paikre juhataja 

Toomas Liidemaa, Paikre keskkonnajuht Peeter Oja. 

 

12.04.2022 koosoleku päevakord: Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrolliülesande 

kinnitamine - OÜ Paikre. Otsustati koostada kontrolliülesanne. 

 

 

10.05.2022 koosoleku päevakord: Selgitused seoses kaasava eelarve Pärnu Loovlinnaku 

projektiga Õlletehases. Mis on projektis ja mis on aruandes? Kuhu on kulutatud kaasava 

eelarve summad? Mis on tehtud, mis tegemata ja millised summad on kasutatud 

eesmärgipäraselt? Ettekandja: Johanna Kommer, linnaarengu peaspetsialist. Projektile on 

antud ajapikendust. 



 

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrolliülesande kinnitamine - OÜ Paikre. 

Kontrollülesanne otsustati kinnitada. 

 

07.06.2022 koosoleku päevakord: Pärnu linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta 

aruande kinnitamine, Ettekandjad: Meelis Kukk, abilinnapea; Eve Vihmaru, finantsjuht-

teenistuse juhataja; Karin Holland, pearaamatupidaja-teenistuse juhataja; Enn Leppik, audiitor. 

 

06.09.2022 koosoleku päevakord: Riigihanke „Pärnu linna 2022. – 2025. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruannete auditeerimine“ tingimused.Karin Holland, pearaamatupidaja-

teenistuse juhataja.  

 

11.10.2022 koosoleku päevakord: Tööplaani kinnitamine.  

 

08.11.2022 koosoleku päevakord: Hanke teemad ja Ilvese-Raba tänava õnnetuse asjaolud. 

Kutsutud: teede peaspetsialist Jaak Kanniste, abilinnapea Meelis Kukk, riigihangete 

peaspetsialist Eve Kukk, õigus- ja personaliteenistuse juhataja Kristi Matiisen.  

 

Olulisemad teemad komisjonis olid komisjoni kurssiviimine linnavalitsuse tegevusega, selleks 

on kohtutud ja vesteldud nii sisekontrolli kui paljude teiste ametnikega. OÜ Paikre tegevust on 

arutataud korduvalt seoses kohtuasjaga, kohus on teinud oma otsuse, koostatud on 

kontrollülesanne, komisjoni seisukoht on, et OÜ Paikre probleemid on lahenemas. Samuti on 

korduvalt tegeletud Anne Seimari tõstatatud planeeringute teemadega, ehk leiavad need 

lahenduse kohtus, linnavalitsuse ametnike seisukoht on ühemõtteliselt selge, probleeme pole. 

 

 

18. Jaanuar 2023.a. 

 

Sven Sildnik 

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees  


