Aruanne Pärnu Linnavolikogu Revisjonikomisjoni tööst 2019. aastal.
Revisjonikomisjoni koosseisus on kolm inimest: Heldur Paulson, Vladimir Zemljannikov ja EinoJüri Laarmann. Aasta jooksul ei ole toimunud ühtegi muudatust komisjoni liikmete hulgas.
Koosolekutest osavõtt on olnud väga hea. H.Paulson on osa võtnud kõigist koosolekutest. Eino-Jüri
Laarmann ja V. Zemljannikov on puudunud ühel korral.
Koosolekuid oleme pidanud kuuel korral.
1. Esimesel koosolekul, mis toimus 29.01.2019. aastal, arutati revisjonikomisjoni tööplaani.
2. Teisel koosolekul , mis toimus 12.03.20019. aastal, kuulasime ära linnavalitsuse töötaja Ene
Vihmaru informatsiooni selle kohta, millised linna ettevõtteid ja sihtasutusi auditeeritakse
ning millistel seda kohustust ei ole. Koosoleku lõpul otsustati kinnitada selle aasta tööplaan,
mis nägi ette korraldada aastas 6 plaanipärast koosolekut.
3. Kolmandal koosolekul, mis toimus 16.05.2019.a., kuulasime ära haridusosakonna juhataja
Ene Täht'i ja noorsoonõunik Reine Tapp'i ettekande huvihariduse ja huvitegevuse
rahastamisest 2018. aastal. Pärast vastasid ettekandjad ka komisjoni liikmete küsimustele.
4. Neljandal koosolekul, mis toimus 06.06.2019.a., arutati Pärnu linna 2018.a. majandusaasta
aruannet. Koosoleku lõpus otsustati see kinnitada.
5. Viies koosolek toimus 22.10.2019.a. AS Estonia Spa Hotels juhataja Andrus Aljas tutvustas
2018. aasta majandusaasta aruannet ja 2019. aasta eelarve täitmist. Hiljem vastas ta ka
komisjoni liikmete küsimustele.
6. Kuues koosolek toimus 10.12.2019.a. Päevakorra punktiks oli – tänavate remont ja
investeeringud 2019. aastal. Ettekande tegi aselinnapea Siim Suursild. Küsimustele vastas
ka teede peaspetsialist Jaak Kanniste. Koosolek kujunes tavalisest pikemaks, sest küsimusi
oli palju ja kohati kippus arutelu minema väga emotsionaalseks.
Aasta jooksul olen teinud mitmeid arupärimisi ja teabenõudeid.
Jaanuaris tegin arupärimise Metsa tn 10 kohta, kuhu taheti teha dementsete inimeste päevahoolduse
keskus.
Samal kuul saatsin Pärnu linnavalitsusele ka teabenõude seoses Paikuse kooli aula ja
noortekeskuse ehitusega. Pärast vastuse saamist tekkisid mõningad küsimused ja veebruaris saatsin
linnavalitsusele selgitustaotluse.
Juulikuus saatsin arupärimised politseile, terviseametile ja päästeametile, seoses aadressil Riia mnt
175 valitseva olukorraga. Pärast vastuste saamist ja kirjades lubatud kuupäevade möödumist saatsin
oktoobris uuesti arupärimise päästeametile.
Aasta jooksul olen käinud ka kahel koolitusel, mis on mõeldud revisjonikomisjoni liikmetele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et revisjonikomisjon on hästi oma tööga hakkama saanud. Aastatega on
saadud palju kogemusi ning töö on muutunud sisukamaks. Kahju , et komisjon on nii
väikesearvuline ja et sinna kuulub ainult üks opositsiooni liige.
29. jaanuar 2019.a.
Heldur Paulson
Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

