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Lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks
Alutaguse Vallavolikogu 22.12.2020. a otsusega nr 299 kinnitatud revisjonikomisjoni 2021. a
tööplaanis on planeeritud kontrollida 2020. aastal vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihankeid.
Revisjonikomisjoni 06.05.2021. a koosolekul võeti vastu otsus kontrollida järgmiseid
riigihankeid: Illuka 4x50 kW päikeseelektrijaama ehitus, viitenumber 226482 ja Mäetaguse 4x50
kW päikeseelektrijaama ehitus, viitenumber 214691. Lisaks vaadatakse üle Alutaguse valla uus
hankekord, et hinnata selle seaduspärasust ning täitmist.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõike 3 kohaselt revisjonikomisjonil on õigus
kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja
tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust. Sama paragrahvi lõike 4
kohaselt revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna
põhimääruses
sätestatud
korras
tööplaani
alusel
või
volikogu
ülesandel.
Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ (edaspidi
põhimäärus) § 50 lõike 3 punkt 5 sätestab, et komisjonil on õigus kaasata oma töösse asjatundjaid
ja tellida ekspertiise. Revisjonikomisjon on pöördunud volikogu esimehe poole sooviga saada
nõustamisteenust vallavalitsuse poolt 2020. aastal läbiviidud riigihangete kontrollimiseks.
Konsultatsiooniteenuse saamiseks tuleb sõlmida vastavasisuline leping. Põhimääruse § 100 lõike
2 kohaselt lepingute sõlmimise otsustab oma pädevuse piires volikogu või valitsus, mille nimel
kirjutab lepingule alla vastavalt volikogu esimees, vallavanem, volikogu või valitsuse poolt
selleks volitatud isik. Käesoleval juhul puudutab nimetatud küsimus volikogu tegevusvaldkonda
ja konsultatsiooniteenuse saamiseks lepingu sõlmimine on volikogu pädevuses.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõiked 3
ja 4, Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 50
lõike 3 punkti 5 ja § 100 lõike 2,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Sõlmida MTÜ-ga Kohtla-Nõmme Eraalgatus (registrikood 80358431) leping
konsultatsiooniteenuse saamiseks seoses vajadusega saada nõustamist ja abi vallavalitsuses
2020. aastal läbiviidud riigihangete ja hangete läbiviimise aluseks oleva hankekorra
kontrollimisel.
2. Volitada lepingule alla kirjutama volikogu esimeest Raivo Raapi.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Raivo Raap
Volikogu esimees
Eelnõu koostas vallasekretäri abi Lia Teeväli

