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Volikogu revisjonikomisjon moodustati pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi 14. 
novembril 2017. a. Komisjonis on üheksa liiget ning on esindatud kõik volikogu fraktsioonid, 
Isamaa saadikurühm ja valimisliit Tartu Heaks.
 
Komisjoni esimeheks valiti Kadri Leetmaa, kes 19. märtsil 2020. a astus esimehe kohalt tagasi. 
Komisjoni aseesimees oli Tamara Hristoforova. 
  
Komisjon   töötas 14. veebruaril 2019. a kinnitatud tööplaani alusel. Komisjon pidas 2019. 
aastal  15 koosolekut.Kokku on komisjon pidanud 31 koosolekut.
 
Koosolekutel on käsitletud järgmisi teemasid:
 
1. Tartu kultuuriprojektide toetamise uus kord
2. Informatsioon linna nn toreduskuludest
3. Informatsioon 2019. a juunis lõppevast ühistranspordi hankest
4. Informatsioon SmartEnCity projektist 
5. Informatsioon Tähtvere valla Tartu linnaga liitmise tulemustest
6. Revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine 
7. Linna 2019. aasta hankeplaani tutvustamine
8. Informatsioon äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseisust, sh meetmed nõukogu 
liikmete huvide konflikti vältimiseks
9. Linnavalitsuse plaanid seoses linna osalusega äriühingute ja sihtasutustega
10. Ettepanekute tegemine linna majandusaasta aruande audiitoritele
11. Informatsioon reservfondi kasutamisest 2018. aastal ning reservfondi vahendite eraldamise 
uuest praktikast 2019. aastal
12. Informatsioon Tartu linna 2018. aasta eelarve täitmisest
13. Linnaametnikele koostatud korruptsioonimooduli tutvustamine
14. Kohal algatatud küsimused
15. Informatsioon Tartu linna koostööst raudtee ja raudteevedudega seotud ettevõtete ja 
asutustega, rõhuasetusega linnaruumi korraldamisel ja ligipääsetavusel
16. Informatsioon välireklaami korraldamisest Tartu linnas
17. ASi Tartu Veevärk majandusaasta aruanne
18.Linnavalitsuse vastus revisjonikomisjoni otsuste mõjust linnavalitsemisele
19. Audiitorite ülevaade Tartu linna 2018. a majandusaasta auditi tulemustest
20. ASi Tartu Turg 2018. a majandusaasta aruanne 
21. Informatsioon auditist "Linna tegevuste rahastamine Euroopa Liidu vahenditest"
22. Informatsioon suvekohvikute töö korraldamisest
23. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ning ülevaade Tartu linna arengukava ja 
valdkondlike arengukavade täitmisest 2018. a aruande alusel
24. Revisjonikomisjoni kaasaruanne 2018. a majandusaasta aruande juurde
25. Revisjonikomisjoni 2018. a tegevuse aruanne
26. Informatsioon Tartu linna viidasüsteemi kohta
27. Tartu linna valitsemisse integreeritud võtmeteema - tark linn



28.Revisjonikomisjoni II poolaasta tööplaani täpsustamine
29. Informatsioon Tartu linna 2019. a eelarve täitmisest I poolaastal
30. Informatsioon linna reservfondi kasutamisest 2019. a I poolaastal
31. Informatsioon riigi suurematest tee-ehitusprojektidest ja Tartu linna huvidest
32. Komisjoni tööplaani täpsustamine
33. Informatsioon SA Tartu Eluasemefond tegevusest
34. Tartu linna valitsemise integreeritud võtmeteemad - energiatõhusus ja keskkond. Kuidas 
Linnapeade paktiga ühinedes heaks kiidetud teemasid peetakse silmas erinevates valdkondades ja 
kuidas toimub koordineerimine
35. Informatsioon teede ja tänavate ehitamisest ning remondist 2019. aastal
36. Informatsioon kaasava eelarve põhimõtetest ja senisest praktikast
37. Informatsioon OÜ Tartu Veekeskus (Aura) tegevusest
38. Tartu Linnavalitsuse ja allasutuste ametikohtade hindamine ja palkade määramise põhimõtted, 
sealhulgas palkade muutmise süsteem
39. Andmekaitsest Tartu linna rattaringluses
40. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani arutelu
41. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruande auditi tulemustest ( KPMG audiitorid Siim 
Külasepp ja Andris Jegers).
 
Ettepanekud audiitoritele analüüsida:
1. reservfondi vahendite kasutamist viimaste aastate võrdluses, kas on toimunud positiivseid 
muutusi selles valdkonnas;
2. kas on põhjendatud suuremahuliste riigihangete kallinemise lahendamine lisaeelarvega;
3. Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide osakaalu linna eelarves.
 
Komisjoni poolt tehtud ettepanekud linnavalitsusele:
 
1. üle vaadata reklaami maksustamishinnad ja kaaluda nende muutmist;
2. reguleerimist vajab suurte valgusreklaamide paigaldamise järelevalve ning valgusreostuse 
vähendamine;
3. edaspidi informeerida linnaosaseltse linnaosas planeeritavatest teetöödest ning 
informeerida  revisjonikomisjoni, millal valmib vastav kaardirakendus;
4. leida kriteeriumid nende ideede menetlemiseks põhieelarve koostamisel, mis jäid nö joone alla 
või esitati mitu aastat järjest;
5. informeerida revisjonikomisjoni, kas ja kuidas komisjoni ettepanekuga arvestatakse.
 
Komisjoni liikmetele on pakutud võimalusi osaleda korruptsiooni tõkestamise koolitustel, millest 
osa komisjoni liikmeid on ka osa võtnud.
 
 2020. a on toimunud viis komisjoni koosolekut. Komisjoni töö aluseks on 14. veebruaril 2020. a 
kinnitatud tööplaan. 2020.a on arutatud järgmisi teemasid :
1.Ülevaade asendushooldusteenustest Tartu linnas - tegelik vajadus ja praegune praktika.
2.Ülevaade koolide hoolekogude tööst ja rollist koolide juhtimisel, linna esindajate määramine 
koolide hoolekogudesse ja nende roll hoolekogude töös
3. Informatsioon reservfondi kasutamisest 2019. aastal
4.Ülevaade noorsootööst Tartu linnas
5.Tartu linna 2019.a majandusaasta aruanne, audiitorite ülevaade linna 2019. a auditist. 
6.Revisjonikomisjoni kaasaruanne majandusaasta aruande juurde
7.Informatsioon Tartu linna hankekorralduse kohta
8.Revisjonikomisjoni töö aruanne
 
21. mail 2020. a valiti komisjoni esimeheks Nikolai Põdramägi, aseesimeheks Tiia Teppan ning 
komisjoni liikmeteks Nikolai Männik, Andrus Punt, Kristjan Tiirik, Karl Pütsepp, Heiki Vilep,
Kaja Tarto ja Kalle Pilt.



 
Komisjoni liikmete osavõtt koosolekutest: 
 
Komisjoni 
liikmed

Esitas 
komisjoni 
liikmeks

Koosolekuid/
osalenud (sh e-

posti teel)
1. Tiia Teppan 
(alates 08.11.18)

Reformierakond 19/17 (1)

2. Nikolai Männik 
(alates 19.04.18)

Reformierakond 25/25 (0)

3. Kristjan Tiirik 
(alates 21.05.20)

Reformierakond 1/1

4. Andrus Punt Reformierakond 31/24 (2)
5. Karl Pütsepp 
(alates 21.05.20)

SDE 1/1

6. Kaja Tarto Isamaa 31/30 (4)
7. Nikolai 
Põdramägi (alates 
21.05.20)

Keskerakond 1/1

8. Heiki Vilep 
(alates 21.05.20)

EKRE 1/1

9. Kalle Pilt 
(alates 27.06.19)

VL Tartu Heaks 10/10 (1)

Kadri Leetmaa 
(kuni 18.03.2020)

SDE 28/27 (3)

Tamara 
Hristoforova 
(kuni 21.05.20)

Reformierakond 30/28 (3)

Anneli Kannus 
(alates 16.05.19 
kuni 21.05.20)

Isamaa 11/9 (4)

Irina Panova
(kuni 21.05.2020)

Keskerakond 30/29 (0)

 
 
 
 
Esimees  
   
 

Esitab:
 

komisjoni esimees Nikolai Põdramägi

Ettekandja:
 

komisjoni esimees Nikolai Põdramägi.

 
 


