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Revisjonikomisjoni arvamus Reinar Halliku Korvpallikoolile eraldatud toetuste kohta
Alutaguse Vallavolikogu revisjonikomisjon viib vastavalt Alutaguse Vallavolikogu
27.05.2021 otsusele nr 323 „Revisjonikomisjonile ülesande andmine“ läbi revisjoni MTÜ-le
Reinar Halliku Korvpallikoolile ja Iisaku Gümnaasiumiossa korvpallisuunale 2020.a ja 2021.a
eraldatud vahendite (s.h toetuste) õiguspärasuse kontrollimiseks.
Revisjonikomisjon tutvus valla dokumendiregistrist kättesaadavate dokumentidega, mis
hõlmavad Reinar Halliku Korvpallikoolile (edaspidi MTÜ) eraldatud toetusi (2020.a
Noortespordi tegevustoetuse leping nr 10-2/31-1, Vallavalitsuse 23.03.2020.a korraldus nr 141
„Aruande kinnitamine, toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine“ ja Vallavalitsuse
23.04.2021.a korraldus nr 199 „MTÜ Reinar Halliku korvpallikool 2020.a aruande kinnitamine
ja 2021.a toetuse eraldamine“). Valla dokumendiregister kajastab MTÜ tegevustoetuse
lepingut (nr 10-2/34-1 30.04.2021), kuid kuna kandele ei ole lisatud lepingut, palus komisjon
vallavalitsusel esitada 2021.a toetusleping ning 2020. ja 2021. aastaks esitatud toetustaotlused.
Komisjon palus Vallavalitsuselt revisjoni läbiviimiseks täiendavalt infot, kas 2020.a ja 2021.a
eraldati lisaks eelpool nimetatud noortespordi tegevustoetustele MTÜ-le täiendavaid
vahendeid ja/või toetusi.
Volikogu 29.04.2021 istungil märkis volikogu liige, et MTÜ kulutused tõusevad iga-aastaselt
ning nimetatud organisatsioon on üritanud saada toetust nii spordikooli kui spordiklubi nime
alt (nn topeltrahastust), seetõttu küsis komisjon infot, kas volikogu liikme väide vastab tõele
ning kui vastavasisuline taotlus on vallale laekunud, siis paluti selle revisjonikomisjonile
edastamist.
Volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanne hõlmab lisaks MTÜ rahastamisele
täiendavalt ka Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiosa korvpallisuunale eraldatud vahendite
kontrollimist, seega palus komisjon Vallavalitsuselt teavet Iisaku Gümnaasiumi
eelarvevahendite kasutamise kohta 2020 ja 2021 aastal, mis on seotud gümnaasiumisosa
korvpallisuunaga.
Alutaguse Vallavalitsus esitas 05.07.2021.a komisjonile omapoolsed vastused ning palutud
dokumendid (2021.a toetusleping ning 2020. ja 2021. aastaks esitatud toetustaotlused).
Täiendavalt edastas Vallavalitsus komisjonile 2021.a toetuse määramise menetluse ajal
toimunud kirjavahetuse MTÜ-ga ning kokkuvõtte 2020.a ja 2021.a (jaanuar-mai) kulude kohta.
Revisjoni käigus läbitöötatud dokumendid:
1. 21.12.2019.a MTÜ esitatud taotlus sporditegevuse toetamiseks 2020.aastal:
2. Alutaguse Vallavalitsuse. 23.03.2020 korraldus nr 141 „Aruande kinnitamine, toetuse
eraldamine ja lepingu sõlmimine“. Toetuse eraldamine summas 57 727 eurot
3. 11.06.2020.a noortespordi tegevustoetuse leping summas 57 727 eurot.
4. 29.09.2020 MTÜ esitatud taotlus sporditegevuse toetamiseks 2021. aastal summas
85 089 eurot

5. Alutaguse Vallavalitsuse 23.04.2021 korraldus nr 199 „MTÜ Reinar Halliku
korvpallikooli 2020.a aruande kinnitamine ja 2021.a toetuse eraldamine“ Toetuse
eraldamine summas 54 540 eurot.
6. 30.04.2021.a noortespordi tegevustoetuseleping summas 54 540 eurot.
7. Vallavalitsuse ja MTÜ kirjavahetus 2020.a eraldatud toetuste osas.
8. Iisaku gümnaasiumi korvpallisuuna kulude tabelid 2020.a ja 2021.a jaanuar-mai kohta
MTÜ 2020.a toetuse taotlusest nähtub, et toetust on taotletud spordiürituste läbiviimiseks,
võistlustel osalemiseks, noortespordi tegevustoetuseks ja treenerite töötasude maksmiseks.
Toetust taotleti summas 87 361 eurot. Vallavalitsuse 23.03.2020 .a korralduse nr 141 kohaselt
määrati MTÜ-le 2020.a toetust summas 57 727 eurot.
MTÜ 2020.a toetuse aruanne kinnitati Alutaguse Vallavalitsuse 23.04.2021 korraldusega nr
199. Aruande kohaselt on kulud kokku olnud 61 213,45 eurot, millest abikõlbulikus kulud on
52 219,57 eurot. Sellest tulenevalt kinnitas Vallavalitsus MTÜ 2020.a tegevustoetuse summas
52 220 eurot. Enammakstud toetusesumma (5 507 euro) osas vähendatakse 2021.a
väljamakstava toetuse summat.
MTÜ 2021.a toetuseks taotleti 85 089 eurot. Vallavalitsus kinnitas oma 23.04.2021
korraldusega nr 199 eraldatava toetuse summaks 60 047 eurot, millest arvestatakse maha
2020.a väljamakstud 5507 eurot, mis loeti mitteabikõlbelisteks kuludeks.
Iisaku Gümnaasiumi korvpallisuuna kulud 2020 ja 2021 aastal.
2020.a

2021.a (01.01-31.05)

Õpilaskodu töötasud ja maksud
Õpilaskodu majanduskulud

25 284,58
8 551,27

3 010,5
2 855,99

Gümnaasiumi töötasud ja maksud

65 299,67

Gümnaasiumi majanduskulud

6 570,87

22 824,10 (4564,82
eurot kuus)
210,40

KOKKU: 105 706,39

28 900,99

Vallavalitsuse vastusest revisjonikomisjonile nähtub, et täiendavaid toetusi MTÜ-le 2020.a ei
eraldatud. Iisaku Gümnaasiumi korvpallisuuna tööjõukulude tasumise osas on MTÜ ja
Vallavalituse vahel kokkulepe, mille kohaselt esitab MTÜ vallale igakuiselt arve summas
4 564,82 eurot (kahe treeneri tööjõukulud).
Topeltoetuse taotlemist spordikooli ja spordiklubi nime alt, nagu väitis volikogu liige, MTÜ
taotlenud ei ole. MTÜ esitas küll sporditegevuse toetamise avalduse 73 harrastaja kohta, kuid
nimekirjast eemaldati need harrastajad, kes õppisid Iisaku Gümnaasiumi korvpallisuunal, ning
toetus määrati 68 harrastaja kohta.
MTÜ 2020.a tegevustoetuse aruande läbivaatamise käigus selgus, et MTÜ on registreerinud
ennast 2020.a augustis spordikoolina, kuid spordikoolina tegevust alustatud ei ole. MTÜ
eemaldas lapsed spordikooli nimekirjast, ning vallavalitus kinnitas 2020.a tegevusaruande ning
eraldas MTÜ-le 2021.a tegevustoetuse.
Revisjonikomisjoni poolt läbiviidud kontrolli käigus ei tuvastatud asjaolu, et MTÜ oleks
üritanud saada toetust nii spordikooli kui spordiklubi nime alt. Kontrolli käigus ei leidnud

kinnitust volikogu liikme kahtlus topeltrahastuse taotlemise või võimaliku määramise ja
maksmise kohta.
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