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Jõelähtme vallavolikogu revisjonikomisjon koosseisus Kalev Tulits, Anneli Raudlam ja
Merike Metstak kontrollisid ja hindasid vallavara kasutamise sihipärasust ja valla eelarve
täitmist. Komisjoni eesmärk on kontrollida eeskätt vallavalitsuse, valla hallatavate asutuste,
valla mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse
seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust.
Täname vallavalitsuse ametnikke revisjonikomisjonile ettevalmistatud ja esitatud materjalide,
ettekannete ja analüüside eest.
Revisjonikomisjon toetub oma töös õigusaktidele:
• Jõelähtme valla põhimäärus, valla arengukava ja eelarvestrateegia
• AudS Audiitortegevuse seadus
• AvTS Avaliku teabe seadus
• HMS Haldusmenetluse seadus
• IKS Isikuandmete kaitse seadus
• KOFS Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
• KOKS Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
• KVS Korruptsioonivastane seadus
• KoMS Kohalike maksude seadus
• PlanS Planeerimisseadus
MÕNED TEEMAD
Endiste suvilapiirkondade ja tiheasustusalade reo- ja sademevete kanaliseerimise,
käitlemise korraldamise hetkeseis ja järelevalve.
Ettekandja keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits. Arutelul osalesid
vallavanem Andrus Umboja ja volikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Tuuder.
Meie valla elanikud ehitavad üha enam suvemajasid ümber aastaringselt kasutatavateks
elamuteks, mistõttu on valla mitme piirkonna endistes aiandusühistutes tekkinud probleeme
reo- ja sademevete kanaliseerimise ja käitlemisega. Viimasel ajal on tulnud sellekohaseid
negatiivseid signaale valla erinevatest piirkondadest.
Arutelu tulemusena otsustati, et
Jõelähtme Vallavalitsusel tuleb
• jätkata küsitluslehtede kaudu reovee käitlemise kaardistamisega,
• avaldada teemakohane artikkel valla lehes,
• koostada teavitusmaterjal nii eesti kui vene keeles,
• korraldada nõupidamine külavanematele ja ühistute esimeestele, et selgitada olukorra,
tõsidust ning paluda abi rikkumiste väljaselgitamisel,
• anda kinnistute omanikele tähtaeg reo- ja sademevete kanaliseerimisega seotud
puuduste kõrvaldamiseks,
• alustada kontrolli reovee äraveo kviitungite olemasolu üle.

Ülevaade Jõelähtme valla sotsiaalteenustest ja tõusetunud probleemidest antud
valdkonnas.
Ettekandjad sotsiaalnõunik Kristiina Välba, lastekaitse – ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin
Kurg.
Jõelähtme vald pakub kõiki ettenähtud 13 sotsiaalteenust, mida seadus ette näeb ja käsib
korraldada. Samas ei tähenda see ise kõikide teenuste osutamist, väiksemahulisi teenuseid
ostetakse sisse naaberomavalitsuselt Tallinnalt, mis on igati otstarbekas.
Komisjon tegi ettepaneku, et vallavalitsus peab kaaluma ja leidma võimaluse ratastooliga
inimestel pääseda teisel korrusel töötavate vallavalitsuse ametnike vastuvõtule, sh. vajadusel
volikogu istungit kuulama.
Jägala puhkeala 2019. aasta arenduste käigust ja tulemustest.
Kuulati ära vastava teemaga tegelenud komisjoni esimees Tõnu Vaher. /Aruanne olemas/
Ülevaade Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste ülalpidamisest, sh. raamatupidamise
õigsuse ja vallavara kasutamise sihipärasuse kontroll.
Revisjonikomisjoni küsimustikule vastasid Carmen Viherpuu ja Terje Linder.
•

Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määrusega nr 73 „Koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ kehtestati lapse eest,
kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme
vald, lasteaias lapsevanema poolt kaetava osa määraks (edaspidi osalustasu) 35 eurot
kuus. Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Jõelähtme vald, osalustasuks 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast kuus (2019. a on osalustasuks 108€).
*Loo Lasteaed Pääsupesa hoolekogu on kinnitanud toidupäeva maksumuseks 2,00€.
Toidupäeva keskmine maksumus 1,69€ (aluseks 2019.a keskmine); keskmine laste arv 200
(aluseks sept, okt, nov). Loo Lasteaias laste arv EHISe andmetel 203.
*Kostivere Lasteaia hoolekogu on kinnitanud toidupäeva maksumuseks 1,53. Toidupäeva
keskmine maksumus 1,48€ (aluseks 2019. a keskmine), keskmine laste arv 109 (aluseks sept,
okt, nov). Laste arv EHISe andmetel 113.
*Lasteaed Neeme Mudila hoolekogu on kinnitanud toidupäeva maksumuseks 2,00€.
Toidupäeva keskmine maksumus 1,57€ (aluseks 2019. a keskmine), keskmine laste arv 35 last
(aluseks sept, okt, nov). Laste arv EHISe andmetel 35.
Lasteaedadel on personal suures osas olemas – puudub logopeed Loo Lasteaias Pääsupesa ja
Neeme Mudila Lasteaias.
• Üldised probleemid lasteaedadel on:
*kvalifikatsiooniga personali (õpetajad, tugispetsialistid) leidmine;
*asenduste leidmine õpetajate ning õpetajate abide haigestumisel;
*pigem väljakutseks saab pidada lapsevanematega hea koostöö saavutamist ja selle hoidmist.
Mõned probleemid on seotud asutuse asukohaga – Neeme Mudilas on raske leida huviringide
pakkujat, sest lasteaia asukoht on Tallinnast kaugel ja laste arv on väike.

