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Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni ülevaade 2019. aasta tegevuse kohta
08.juuni 2020

Revisjonikomisjoni esimees alates 20. detsembrist 2018.a kuni 27. novembrini
2019.a oli Andres Jaadla ja aseesimees Kaoke Kärdi, revisjonikomisjoni liikmed olid
Allan Jaakus, Anti Poolamets, Olev Puldre ja Valeri Vaselenko. 27. novembrist
2019.a on revisjonikomisjoni esimees Aleksandr Holst ja aseesimees Valeri
Vaselenko.
Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjon pidas 2019. aastal 2 koosolekut.
04. juuni 2019.a revisjonikomisjoni koosoleku päevakorras oli:
1. Kohtumine Rakvere linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste
konsolideeritud raamatupidamise 2018. aasta aastaaruannet auditeerinud
audiitoritega
2. Rakvere linna 2018 aasta eelarve täitmisest ja 2019 aasta eelarvest –
pearaamatupidaja Ruth Jõgiste
3. Rakvere linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste konsolideeritud
raamatupidamise 2018. aasta aruandest – pearaamatupidaja Ruth Jõgiste
4. Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni ülevaade 2018. aasta tegevuse
kohta – komisjoni esimees Andres Jaadla
5. Muud küsimused
Koosolekul osalesid Andres Jaadla, Allan Jaakus, Kaoke Kärdi, Olev Puldre, Valeri
Vaselenko, Ruth Jõgiste, Marko Torm.
1. Andres Jaadla edastas informatsiooni, et audiitoritel ei olnud võimalik koosolekul
osaleda. Tutvustas audiitorite küsimusi ja linnavalitsuse vastuseid ning kokkuvõtet
auditi tulemusena tekkinud tähelepanekutest.
2. Ruth Jõgiste andis ülevaate 2018.a eelarve täitmisest ja 2019 eelarve täitmisest
31.05.2019.a seisuga.
3. Ruth Jõgiste tutvustas Rakvere linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste
konsolideeritud raamatupidamise 2018.a majandusaasta aruannet ja sõltumatu
vandeaudiitori aruannet.
Andres Jaadla tutvustas revisjonikomisjoni aruannet majandusaasta aruande
läbivaatamise kohta ja revisjonikomisjoni ettepanekuid.
O t s u s t a t i: toetada Rakvere linnavalitsuse koostatud 2018. majandusaasta
aruande kinnitamist.
4. Andres Jaadla tutvustas Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta
tegevuse ülevaadet ( ülevaade lisatud).
5.1 Üle vaadata ülekäigurajad Tallinna tänaval Pika tänava ristist kuni Võidu tänava
ristmikuni.
5.2 Parkali tänava pingid on paigutatud kõik vaatega Keskväljaku poolt, võiks olla
vaatega linnusele.

26. juuli 2019.a revisjonikomisjoni koosoleku päevakorras oli:
1. Ülevaade Rakveres Moonaküla linnaosa teedevõrgu ehitusest ja ülevaade
vastava riigihanke (riigihangete registri viitenumber 205633) ettevalmistamisest.
Koosolekul osalesid revisjonikomisjonist Andres Jaadla, Allan Jaakus, Olev Puldre,
Valeri Vaselenko, abilinnapea Neeme-Jaak Paap, teedeinsener Lennart Korbe,15
Moonaküla elanikku.
1. Andres Jaadla, Neeme - Jaak Paap ja Lennart Korbe, kes andsid ülevaate
Rakveres Moonaküla linnaosa teedevõrgu ehitusest ja ülevaade vastava riigihanke
ettevalmistamisest.
O t s u s t a t i: 1. Linnavalitsusel esitada järgmisel volikogu istungil , augustis 2019,
eraldi päevakorrapunktina lahendused tekkinud olukorrale Moonaküla teedehituses.
2. Revisjonikomisjon kaasab oma töösse valdkonda tundva spetsialisti ja tellib
õigusliku arvamuse Moonaküla teedeehituse erinevate etappide läbiviimise vastavuse
kohta seadusandlusega ning esitab arvamuse 2019 augustikuu volikogu istungil.
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