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Kuressaare        7. november 2019 nr 1 
 
 
Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam tegevuse kontroll 
 
 
Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam (edaspidi noortekeskus) tegevuse kontrollimise 
aluseks on 08.08.2019 kinnitatud revisjonikomisjoni 2019. a teise poolaasta tööplaan ja vastavalt 
Saaremaa valla põhimääruse § 22 lõikele 2 volikogu esimehe poolt 12.09.2019 kooskõlastatud 
kontrollimisülesanne „Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam tegevuse kontroll“.  
 
Kontroll viidi läbi 2019. a septembris ja oktoobris.  
 
Kontrolli teostasid revisjonikomisjoni esimees Boris Lehtjärv, aseesimees Priit Penu ning 
liikmed Andrus Raun, Jaen Teär ja Koit Voojärv. 
 
Kontrolliti noortekeskuse 2018. aasta majandustegevust ja dokumentatsiooni (sh töö-, töövõtu- ja 
käsunduslepingud, projekti toetused, ruumide renditulu ja majandusaasta tegevuskulud ja -tulud). 
 
Kontrollimisülesandest tuleneva kontrolli õiguslikud alused 
 
Õigusaktide loetelu: 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
Töölepingu seadus 
Võlaõigusseadus 
Saaremaa Vallavolikogu 08.12.2017. a määrus nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ 
Saaremaa Vallavalitsuse 30.04.2019. a määrus nr 7 „Saaremaa valla raamatupidamise sise-eeskiri“ 
Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018. a määrus nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ 
Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018. a määrus nr 17 „Saaremaa valla 2018. aasta eelarve“ 
Kuressaare Linnavolikogu 16.06.2016. a otsus nr 24 „Kuressaare Avatud Noortekeskuse 
Noortejaam põhimäärus“ 
Saaremaa Vallavalitsus 24.09.2019. a korraldus nr 2-3/1665 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava 
asutuse Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ 
Saaremaa Vallavalitsuse 30.10.2018. a korraldus nr 2-3/1308 „Raha eraldamine ja toetuslepingu 
sõlmimine“  
Saaremaa Vallavalitsuse 15.05.2018. a korraldus nr 2-3/491 „Raha eraldamine huvihariduse ja 
huvitegevuse täiendavaks toetuseks“ 
Saaremaa Vallavalitsuse 02.10.2018. a korraldus nr 2-3/1167 „Raha eraldamine huvihariduse ja 
huvitegevuse täiendavaks toetuseks“ 
 
Komisjoni töökäik 
 
Noortekeskuse juhatajalt küsiti: 

1) 2018. majandusaasta tulude ja kulude ülevaadet; 
2) noortekeskuse ruumide ja tehnika rendi tulu aruannet; 
3) ülevaadet 2018. aastal tööl olnud töötajatest, kes olid tööl töölepingu, töövõtu- ja 

käsunduslepinguga ning nende alusel makstud tasudest; 
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4) ülevaadet 2018. aasta õppetasudest (ringitegevused);  
5) ülevaadet õpilasürituste ja õpilasürituste projektide aruandlusest.  

Saaremaa vallavalitsuse raamatupidamisteenistusest küsiti noortekeskuse 2018. aasta 
raamatupidamise dokumente. 

 
Komisjoni hinnang 
 

1. Noortekeskuse juhatajalt saadud ürituste ja projektide aruannetest selgus järgmist:  
 

1) Tuleviku Kompass (korralduse 2-3/1308 alusel sihtotstarbeliselt eraldatud toetus) - 
saadetud aruandes puudub koostamise kuupäev ja aruande koostaja allkiri. Ei ole võimalik 
kontrollida, kas on õigeaegselt täidetud lepingus märgitud aruande esitamise kohustus. 
Komisjonile saadetud aruandest selgub, et projekti kogukulu oli 3 444,40 eurot, millest 
2 000 eurot saadi vallalt sihtotstarbelise toetusena. Raamatupidamise poolt saadetud 
kulukontod, millel on viide projektile, on kulu suuruseks 1 969,62 eurot. Aruandes esitatud 
reklaamtoodet summas 88,79 eurot ei leia kulukontode väljavõttest. Tuleviku Kompass 
toimus 14.11.2018 kell 13-16. Raamatupidamisest selgub, et toitlustamise peale kulus 
sellel projektil 515,77 eurot. Tuleviku Kompass on noortele suunatud infomess. Aruandes 
on kirjas, et Tuleviku Kompass on pikaajalise traditsiooniga Saaremaa noorte info- ja 
karjäärimess, kus noortel oli võimalik tutvuda nii põhikooli- kui gümnaasiumijärgse 
edasiõppimise, huvihariduse ning vaba aja veetmise võimalustega. Tutvuda sai 
rahvusvaheliste õppimis- ja töötamisvõimalustega;  

2) korralduse 2-3/491 toetuslepingu aruanne, mis puudutab summat 1 190 eurot, on 
korrektne. Aruanne, mis puudutab summat 400 eurot, on esitatud komisjonile 
allkirjastamata;  

3) vastavalt korralduse 2-3/1167 alusel sõlmitud toetuslepingule kohustub toetuse saaja 
esitama toetuse andjale hiljemalt 30. juuniks 2019 toetusraha kasutamise aruande koos 
kuludokumentidega. Noortekeskuse juhataja vastusest selgub, et huvihariduse toetus, 
(korraldus 2-3/1167) on üle viidud 2019. aasta tegevustesse ning aruannet ja 
kuludokumente ei ole, sest kulutusi ei ole veel tehtud; 

4) Varaait toetuse 2018. aasta kasutamise aruannet juhataja poolt ei esitatud.  
   

2. Noortekeskuse juhatajalt saadud informatsioon ruumide rendi kohta ei vasta tegelikkusele 
ning kontrolli tulemusel saadud andmetest nähtub, et sularaha liikumist noortekeskuses on 
varjatud. Komisjoni hinnangul jääb arusaamatuks, miks on noortekeskuse juhataja esitanud 
komisjonile dokumendid, kus ei kajastu sularahas tasumisi. Samuti ei kajastu 2018. aastal 
Saaremaa valla raamatupidamise tulude kannetes kassa sissetulekut ruumide rendi osas.  
Esitamata on jäetud  kõigi 2018. aastal noortekeskuse ruume rentinud rentnike andmed, 
kes on tasumisi teinud sularahas. Komisjoni hinnangul on noortekeskuses 2018. aastal 
ruumide rendist saadud sularaha jäetud juhataja poolt kajastamata ja valda edastamata. 
Noortekeskuses sularaha arveldamisega seotud probleemidele juhiti vastava pöördumisega 
vallavalitsuse, kui haridus- ja noorsootööosakonna tähelepanu juba 2018. aastal.  

3. Käsunduslepingu alusel töötanud töötaja tasud on kajastatud kulukontodel segaselt - osa 
perioodi kulud kulukontol 5002 ja mingi osa kulukontol 5005. Kulukontol 551312 
sõidukite rent all on tegelikkuses kajastatud töötajate isikliku auto kompensatsioon. 
Selgusetuks jääb, miks on eelarve täitmise aruandes kulud läbisegi ega seostu õigete 
kulukontodega. Läbipaistvus ja selgus kannetes puudub. 

4. Teadaolevalt toimusid 2018. aastal Kuressaare Noortekeskuses järgmised ringitunnid:  
1) trummiring; 



3 
 

2) lauatennis; 
3) tikkimine. 

Jääb selgusetuks, mis kokkulepete alusel eelpoolnimetatud ringid toimusid noortekeskuse 
ruumides ja miks nende ringide eest ei ole laekunud ruumirendi tasu. Noortekeskuse 
juhataja vastustest selgub, et noortekeskuse ruumide kasutamine toimub vastavalt 
noortekeskuse põhimäärusele ja kinnitatud hinnakirjale ning erikokkuleppeid ruumi 
rentimise osas kellegagi tehtud ei ole. Ringis osalejatelt küsitakse korra- või kuutasu. 
Samas raamatupidamise dokumentidest selgub, et trummiringi on rahastatud 2018. aastal 
huvihariduse toetusega summas 2248,70 eurot.   
 
Noortekeskuse põhimääruses on märgitud, et noortekeskuse juhataja täidab põhimäärusest 
tulenevaid juhtimis-ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sh  
1) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras 

vastutust noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse 
eest;  

2) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise 
vastavalt kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel 
ettepanekuid eelarve muutmiseks.  

 
Komisjoni ettepanekud vallavalitsusele 
 
1. Seoses puudulike andmete esitamisega algatada menetlus välja selgitamaks, kuhu on 

kadunud noortekeskuse ruumide rendist laekunud sularaha ja mis põhjusel ei ole 
juhataja saadud sularaha kajastanud Saaremaa valla raamatupidamises. 

2. Kontrollida, kas Tuleviku Kompass läbiviimisel tehtud toitlustuskulud on põhjendatud 
ja eesmärgipärased. 

3. Kontrollida 2018. aastal Varaait poolt saadud toetuse ja omaosaluse kasutamist ning 
kuludokumente. 

4. Kontrollida, kas korralduse 2-3/1167 toetuslepingule on tehtud lisa või muudatusleping 
seoses toetusraha kasutamise pikendamisega. 

5. Kontrollida punktis 4. loetletud ringitundide kokkuleppeid ruumide kasutamiste osas 
ja kontrollida trummiõppe koolituse eesmärgipärasust ning aruande õigsust.  

6. Valla eelarvest makstavad toetused kajastada edaspidi raamatupidamislikult eraldi 
kontodel, et oleks tagatud arusaadavus ja läbipaistvus. Märkida kõigile projektidega 
seotud kulutustele vastavasisulised viited. Täna on need tehtud osaliselt. 

7. Lisada Saaremaa valla dokumendiregistrisse toetuste kasutamise aruanded ja siduda 
need vastavate korralduste/lepingutega. 

8. Noortekeskuse põhimäärus on kinnitatud juba 2016. a Kuressaare Linnavolikogu poolt. 
Vajab uuendamist.  

9. Kaaluda sularahaga arveldamise lõpetamist valitsuse hallatavates asutustes.  
 
 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)  
Boris Lehtjärv       Priit Penu 
revisjonikomisjoni esimees      revisjonikomisjoni aseesimees 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
Andrus Raun       Jaen Teär        Koit Voojärv 
revisjonikomisjoni liige                 revisjonikomisjoni liige      revisjonikomisjoni liige 


