
Revisjonikomisjoni hinnang 2010.a. majandusaasta aruandi'le
tegcvuskava taitmise osas.

Kaesoleval aastal otsustas Revisjonikomisjon koos aastaaruande revideerimisega anda
sisuline hinnang ka vallavalitsuse toole labi 2010.a. tcgcvuskava taitmise analuusi.
Selleks vesteldi koigi osakondadc juhatajatega ja vallavalitsuse liikmelega. Seoses
kavandatava umhusalduse avaldamisega revisjonikomisjoni esimehelc ja sealt tulenevate
muudatustega revisjonikomisjoni koosseisus ei saa revisjonikomisjoni praegune koosseis
ilmselt anda samas dokumendis hinnangut majandusaasta aruandele tervikuna, kuna
komisjoni praegune koosseis auditeeritud aruandega tutvuda ei ole saanud. Seega
anname alljargnevalt hinnangu majandusaastale osas, mis puudutah vallavalitsuse poolset
tegevuskava 2010 taitmist koos komisjoni tahelepanekutega, mis tekkisid kirjalike
materjalide labitootamiscl ja vestlustest valla juhtkonnaga.

Alljargnevalt esitame hinnangu osakondade kaupa. Kasitletud ei ole kogu tegevusplaani,
vaid revisjonikomisjoni hinnangul oluliscmaid kiisimusi.

Vallakantselei.

Lisaks jooksvatele ulesannetele on vallal kantseleile pandud tegevuskavas 2010
alljargnevad kohustused: vallakantseleile oli tegevuskavaga tehtud kohustuseks ellu viia
kolm olulist tood - kvalitcedijuhtimise susteemi rakendamine, I larku valla uue
ehitusmaaruse valjatootamine, valla arengukava kokku panemine. Esimesed kaks
iilesannet on taitmata, arengukava on tanaseks vastu voetud. Secga on taidetud 1/3
vallakantseleile antud iilesannetcst. Taicndavalt peab tunnustama peab 12.05.2010 vvk nr
611 alusel solmitud leping kohaselt kinkeraamatu "Harku vald sonas japildis" koostamiseks ja
triikkimiseks tehtud tegevust.

Vallakantselei ulcsandcks on ka kt i lal i ikumise toetamine korraldamine. Selgus, et tana
iihtnc siistecm kodanikuuhenduste toetamisel sisuliselt puudub, meil ei ole fikseeritud
kriteeriume, toetuste andmise susteemi; toetuste andmine soltub paljuski ametniku suvast.
Revisjonikomisjoni hinnangul tuleks siin va'lja tootada iiks iihtne kord, mis sisaldaks nii
toctamisc kriteeriume kui ka avalduste esitamise, nende labivaatamisc ja rahuldamisc
korda, s.h. tahtacgu. Sellise korra peab kinnitama valla volikogu. Oleme seisukohal, et
craldi tuleb kri i t i l iset t labi moelda selliste kinnisvaraohjcktidc kaasrahastamine, mis
toovad endaga tulevikuks kaasa valla pooit tasutavad piisikulud.

Vallavalitsus.

Lisaks jooksvatele ulesannetele olid vallavalitsusele tegevuskavaga pandud ka
konkreetseid kohustusi. 2010.a. tegevuskavas olid sellisteks kohustustcks videovalve
korraldamine ja kriisikava koostamine, millega 2010.a. valmis ei saadud. Tunnustada
tuleb vallavalitsust vaUa^fenguks vajaliku maa omandami^se-punkti taitmise eest, kus



omandali hooncslusoigus Vaana-Joesuus asub nn Lennujaama kinnistule. Konkreelsele
ulesannele taitmise proportsioon seega 1/3.

Vallamajanduse osakond:

Revisjonikomisjon peab siin vajalikuks juhlida lahclepanu alljargnevalele aspeklidele
osakonna Ulesannele laitmisel ja loos:

1. Valla leede projekleerimine ja ehilus: piistitatud oli 22 Ulesannet, millcsl
taideti kas osaliselt voi taielikull 8. See, el legevusplaan taideti vaid 36 %
ulatuses nailab, el piislilali sclgell ebareaalne ulesanne. Olukord, kus valla
valilsus omal iiranagemisel valib volikogu pooll kinnitatud legevusplaanisl iga
kolmanda too icgemiseks, ci ole oige. Tegevusplaan peab olema legelik
tooiilesanne, mille valikulisell laidetav.

2. Transpordikorraldus: revisjonikomisjonile leadaolevall on uhistransporl meie
vallas korraldatud hasti, mil lc eesl lulcb osakonda lunnuslada. Vesllusles
osakonna juhi ja vaslulava abivallavanemaga lul i valja, el on olemas voimalus
korraldada meie uhislransport kuluefekliivsemall kombineerides valla sisesed
l i i n i d lihedama Tabasalu - Kesklinn liiniga. Revisjonikomisjon on scisukohal,
el vaalama harjumusparasc olukorra muulmisele tuleb see voimalus la'bi
planeerida ja arvulada ning odavamaks osulumisc korral uhistransport
sellckohaselt umber korraldada. Tunnuslada luleb opilasliinide korraldust
koostoos HUTK-iga.

3. Haljaslu, heakord ja maasliku kailse. See on valdkond, kus reeglina kohalikel
elanikel, nii noortel kui vanemalel on huvi kaasa liiiia. Seelottu lulcks
heakorraloode legemisse kaasala meie noori, andes neile voimaluse osaleda
oma kodu iimbruse heakorraslamisel ja samuti voimaluse laskuraha leenida.
Heakorratoode lellimisel tuleks kindlasli eelistada kiilascllsc, mil le kaudu
meie clanikud panuslavad koduumbruse korrashoidu. Eelmisel aastal labi
viidud milmed heakorrahanked voideli ariiihingute pooll, kcs oma kohustusi
reaalsell lepingu kohasell ei laida - negaliivsele naidelena siin saab luua
Tabasalu ranna ja Vaana ranna heakorrahanked. Seda voimaldab
vallavalitsuse poolse konlrolli puudumine solmilud lepingulc lailmise iile.
Tanaseni on vallavalitsus pidanud mugavamaks nende toode puhul riigihanke
korraldamisega piirduda. ja'ttes oma valla inimesed toota.

4. Tanavavalguslus, projekleerimine ja ehilus: Siin on lailmise prolsenl veelgi
vaiksem, kui leedejuures: 18 iilesandest on taidelud 4 chk 22 %.
Revisjonikomisjoni seisukohl siin sama, kui leedejuures: plaan peab
kajastama reaalsel voimckusl need lood ka leoslada. Ka puudub
lanavavalgusluse rajamisel selge visioon, mida ka kus me valguslamc ning
mis sec maksab meile piisikuludes.

5. Veemajandus: va'ga olulisc probleemina naeb revisjonikomisjon siin iilevaale
puudumist meie valla pohjaveeressursi kasuluscsl, nii tanascsl olukorrasl kui
perspekliivplaanist. 201 l.a. teoslatud esialgsed arvulused on naidanud, et vee
kasutamise oigusi on planeerilavatele aladele valja antud rohkem, kui seda
voimakM} meie^ySlla kasuluses olev veeressurss. Kuna legemist on meie va
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arengu scisukohalt ulimalt olulise ktisimusega, tuleb siin enne edasiste
liitumistingimuste valjastamist jadctailplanecringute kehtestamist saada
selgus tcgclikust olukorrasl ning panna paika tegevuskava tuleviku larvis.

Revisjonikomisjon on kr i i t i l ine ka veemajanduse probleemi iihe voimaliku
lahenduse suhtes, mille kohaselt iihendatakse Tabasalu AS-i Tallinna Vesi
vorku. See annaks kiill taiendavat ressurssi, kuid tostaks vec hinda meic
elanikclc ja ettcvotjatele, ehk tanased elanikud peaks veetrasside investeeringu
maksma valla eelarvest samas kui vett on vaja arcndajal, et teostada
kasumltkke arendusi. Pigem peakime elamuarenduses umber orienteeruma
vaikeelamutele paikkonnas kus vett napib ja arcndama ettevotlusele sobivaid
pilrkondi logistiliselt sobivas Paldiski- Rannamoisa mnt piirkonnas.

Haridus- ia kul tuur i osakond.

Bsmalt haridusest: haridusvaldkonnale kulutab mcie vald tile poole oma eelarvest.
Tulcnevalt laste arvu jatkuvast kasvusl peame selles valdkonnas ka otsuslavalt tegutsema
tagamaks nii koolieelsete lasteasutuste kui ka koolikohtade arvu vastamise laste arvule.
Vajame kiiret vaslusl kusimusele, mill ist haridusvorku me oma valda tahame ja mil l ise
hariduspoliitikaga soovime oma koolid ta'ita. Seegaon selle valdkonna ees seisvad
ulesanded vaga suured ja ka kallid. Selles osas on revisjonikomisjonil alljargncvad
tahelepanekud:

1. Haridusasutuste vorgu valjaehitamine. Meie tanaste teadmiste kohaselt ei
rahulda tananc haridusasutustc vork juba hetkcl meie vajadusi. Seetoltu peame
looma uusi algkoole tagamaks aastaks 2012 piisava arvu opilaskohtadc
olemasolu. Vallal on vaja kiiremas korras koostada reaalsetele voimalustele
vastav haridusvorgu arengukava, s o. kus saavad lahiaastatel paiknema uued
algkoolid — lasteaiad, vajadusel ka pohikool ning asuda siis seda plaani ellu
viima. Plaan peab la'htuma demograafiast, meie laste arvu prognoosist
pi i rkonni t i .

2. Hariduspoliitika: koos haridusasutuste vorguga peame kindlaks maarama ka
oma hariduspoliitika, mil l is t haridust tahame oma lastele anda, mis saab meie
gumnaasiumiharidusest, mis on haridusc sisu, millised on meie noudmised
koolioppekavale ja huviharidusele.

3. Haridusosakonna mehitamine. Haridusvaldkonna ees seisvale ulesannete
taitmisega tegeleb meie vallavalitsuscs vaid uks inimene-osakonnajuhataja,
kes on koormatud igapaevase operatiivse tooga. Vastav abivallavanema koht
on tanaseks kaotatud, struktuuris olemas oleva haridusspetsiaiisti varbamist
pidavat takistama ruumipuudus vallamajas. Tuletame meelde, et haridusele
ku lub ule poole meie valla eelarvesl. Revisjonikomisjoni hinnangul on Uks
tootaja haridusvaldkonna ees seisvate ulesannete taitmiseks ilmselgelt va'he.

Lisaks haridusele legeleb osakond ka kulluuriga. Lisaks jalkuvatele tegevustele tuleks
revisjonikomisjoni arvates ka selle valdkonna juures sonastada meie valla
kultuuripoliitika, rahvyskultuuri alane tegevus, samuti noorsoo-ja spordipoliitika



suundumused. Viimase puhul on o lu l ine tekitada meie noortcs kodukoha tunne,
patriotism. Peame vallima Tabasalu muutumist lihtsalt magalaks. Selle valtimiseks tuleb
rohkem panustada noortc sporti, lastc suvisessc toohoivesse opilasmalcva voi muu
organiseeritud tegevuse kaudu.

Sotsiaal- ia tervishoiuosakond:

Sotsiaalosakonna tood soovib revisjonikomisjon tunnustada. Kiisimust tckitav tcema
sellest valdkonnast on laustoetused; kindlasti oleks kogukonna seisukohalt otstarbekam
sellesse valdkonda suunatud vahcndeid kasutada efektiivsemalt abivajajatele ning mitte
laustoetustele, naiteks stinnitoetuste na'ol. Ule tuleks vaadata kogu sotsiaalhoolekande
alane tegcvus pikemas perspektiivis. Toetused on asendunud teenustega, kuid tempo
voiks olla veelgi aktiivsem; nn paevakeskused peavad kujunema eneseabikeskustcks
eakatele.

Planeerimis- ia ehitusosakond.

Osakonnale tegevuskavaga pandud 20 ulesandest on 2010.a. jooksul taidetud vaid I
(Tabasalu kooli sookla umberehitus ), mis teeb taitmise protsendiks 5% ning on
ilmselgell mitterahuldav tulemus. Ka siin, nagu vallamajandus osakonna puhul on selgeks
probleemiks konkreetsete piistitatud ulesannete mittetaitmine. Tehtud plaanid peavad
oluliselt parcmini vastama osakonna voimekusele, ametnikud peavad enam panustama
igapaevatoosse.

Tunnustada luleb geointbsiisteemi valdkonnas saavutatud edasiminekut, meil on lopuks
olemas teadmised meie valla planeeringutest, valda planeeritud ehitusmahtudest. Oleme
aru saanud, et see too jatkub kinnis tul paikneva ehitiste tasandini.

Vaga suurcks probleemiks on valda holmava uldplanccringu puudumine. R u u m i l i n e
planeerimine nouab tervikpildi olemasolu. Kuna valla uus uldplaneering viibib, tuleks
vald la'bi planeerida kantide kaupa. Sellisel j u h u l saaks ka arvestada n i l muutunud
noudmiste kui ka eeldustega — nii naiteks toob sclguse saamine valla veeressursi osas
endaga kaasa taiesti uued piirangud edasisele arendustegevusele.

Meile sai selgeks, et lisaks veekriisile on reaalne ka teede ja tanavate ulekoormusest
tingitud lisakulutused teehooldelc ja rernondile.

Oluline osakonna ulesanne on menetletavate delailplaneeringute lahteulesannete
koostaminc. Paljud detailplanccringutc lahtciilcsandcd on acgunud ja ci vasta enam valla
noudmisteleja vajadustele; need tuleb ajakohastada. See too on jaetud tegemata ja voib
pohjustada mei l tu levikus ebameefdivusi mittesobivate lahtetilesanneie alusel tehtud
planeeringute tellijatega.

Vaga oluline Ulesanne on osakonnal hoonestuspiirkondade tehnovorkude omandamine -
tana puudub vallavalitsuse poolne fokussccritud tegcvus arcndajatega, kcs ei ole omal
poolt taitnud lehoilise infrastrukluuri valjaehitamise kohustust voi on leinud seda



puudustega. Selline infrastruktuuron vaga kulukasehitada ning kui vald ei suuda sundida
arendajaid lepingut taitma, peab ta sellega ise tegelema. Selles valdkonnas tuleks
fikseerida olemaolev olukord arenduste kaupa, analuusida koiki valla oigusi ning asuda
neid forssecritult tcostama.

Rahandusosakond

Rahandusosakonna olulisema ulesandena naeb rcvisjonikomisjon kacsoleval ajal valla
reaalse celarvestratcegia koostamist. Meie vald on tanaseks oma laenuvoimekuse
ammendanud vottes laenu koolieelsete lasteasutuste chitamiseks. Tana seisab meil ees
koolide ehitamise kohustus, lisaks on planeeritud pikk rida muid objekte mida troonib
vaga kallis veemajandusprojekt. Samas tulude huppelist kasvu kuskil t naha ei ole.
Arengukava lisaks olevas eelarvestrateegias ascndati planeeritavate investeeringute
numbrid parast nende kokkuvotmist n ing ilmset voimalustega mittehaakumisl ristidega.
Seetottu oleks vajalik koos haridusvorgu investecrimisvajaduse valjaselgitamisega
koostada reaalne, voimalusi arvestav eelarvestrateegia, kus selgelt ja iiheselt maarame
oma prioriteedid. Sellega lopetaksime tanasc olukorra, kus kulutame valla niigi vaga
kasinat investeerimisvoimekust ilma selge strateegilise plaanita. Samuti peame maarama
eesmargid oma lacnukoormuse vahendamisele.

Arendusosakond

Kuna arendusosakonna juhataja varvali alles eelmise aasta lopus, ei ole siinkohal
voimalik tema tood 2010.a. tegevusplaani taitmisel hinnata. K u l l aga hindab
revisjonikomisjon arendusosakonna tooiilesandeid meie arenevas vallas aarmiselt
olulistcks ja eeldab sellelt osakonnall voimekust e l lu viia ka valla enda
investeerimisplaane. Beldame, et arendusosakond ei piirdu oma tegevuses vaid
sisseostetavateenuse vahendustegevusega, vaid asub ise aktiivselt valla arengut eest
vedama.

Strantum

Revisjonikomisjon soovis kontrollida 2010.a ka valla ettevotte OU Strantum tegevust,
kuna ettevotte tegevuse kohta kaiv info on selgelt murettekitav — problcemid UF
veemajandusprojekti ettevaimistamisega, ettevotte voimelus konkureerida hangetel teiste
turuosalistega, mis viitab selgelt madalalc efektiivsusele, elanike rahuiolematus
osutatavate teenuste hindadega. Revisjonikomisjonil ei voimaldatud Strantumi legevust
kontrollida. Palusime seejarel vallavalitsusel labi viia Strantumis erikontroll rea
kusimuste selgitamiseks ning esitasime vastava taotluse vallavanem Ratseppalc.
Vallavanem meie taotlusele ei ole tanaseni vastanud.

Kuna me Strantumit kontrollida ei ole saanud, ci saa me ka si inkohal selle kohta ka
arvamust anda. Samas on revisjonikomisjon veendunud, et nii olulisl valla
majandusiiksust tuleb volikogu revisjonikomisjoni poolt kontrollida, tema tegevuse
vastavusl valla elanike huvidele hinnata. Hindame vallavalitsuse poolset tegevust mi
osutada kaasabi revisjonikomisjonile OU Strantum tegevuse hindamisel negatiivselt.



Kaesoiev hinnang tuleb ette lugeda valla volikogus enne aastaaruande kinnitamise
haaletusele panekut ja avaldada Harku Valla Teatajas.

Tabasalus, 26.04.201 1.a.

Deiw Rahumagi


