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Revisjoni läbiviimise aeg 02. veebruar 2016 – 01. november 2016. 

 

Vastutav läbiviija – Viktor Haljaste 

 

Revisjonikomisjoni koosseis – Külliki Siilak, Viktor Haljaste, Kalev Luts, Alar Nääme, Ilmar 

Tõlner 

 

 

Revisjoni läbiviimise aluseks olevad õigusaktid: 

1) Sõiduautode kasutuse kord (Valga Linnavalitsuse 24.september 2014 korraldus nr 

231);  

2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise piirmäärade kehtestamine 

(Valga linnapea 27.jaanuar 2016 käskkiri nr 4-1/4); 

3) Tulumaksuseadus; 
4) Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta 

arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (Vabariigi Valitsuse määrus 14.07.2006 

nr 164). 

 

Revisjoni käigus jälgiti eelnimetatud õigusaktidest kinnipidamist. 

Revisjonikomisjoni liikmed kohtusid teabe saamise eesmärgil ajalises järjestuses Valga 

linnavalitsuse autojuht Igor Pjatkovskiga, rahandusameti juhataja Imbi Rõivasseppaga,  

sotsiaalabiameti (edaspidi SAA) juhataja Meeli Tuubeliga, kellega suheldi ka meilitsi, Valga 

Sport juhataja Meelis Kattaiga. Intervjuu stiilis vestlus toimus linnahooldusameti (edaspidi 

LHA) juhataja Arno Uprusega. 

Autopargi kasutuse ja hooldamise korraldamise eest vastutab ametijuhendi p 6.8. järgi 

(kinnitatud 17.12. 2007, linnapea kk nr 77)  LHA juhataja.  

Linna kodulehel on linnavalitsuse autojuhi I. Pjatkovski töövaldkonnaks märgitud – sõidukite 

hooldamine ja kontroll. Ametijuhend puudub. I. Pjatkovski sõnutsi on ta sõidupäevikute 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015024?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351696?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351696?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351696?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351696?leiaKehtiv
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koopiaid ja käesoleva akti lisasid nr 3.4 ja 3.5 alates tööle asumisest Valga Linnavalitsusse 

sarnasel moel täitnud ja rahandusametile edastanud 16 /kuusteist/ aastat. 

Revisjonikomisjoni liikmed lähtusid oma tegevuses Riigikontrolli arvamusest - nii kohaliku 

omavalitsuse juhtidele kui ka ametnikele ametisõitudeks mõeldud hüvitisi makstakse 

maksumaksja raha eest, mistõttu on maksumaksja huvitatud, et seda raha kasutatakse 

kokkuhoidlikult, mõistlikult, ausalt ja läbipaistvalt. Maksuraha kasutamine avaliku võimu 

tegevuseks peab olema põhjendatud, mis tähendab, et seda võib kasutada üksnes avaliku 

võimu ülesannete täitmiseks, mitte erahuvides. Mis tahes viisil maksumaksja raha oma 

isiklikus huvis ärakasutamine peab olema ühiskonnas taunitav. 

 
Selgitavana toome siia lõike Tulumaksuseaduse § 48 lõige 4: Erisoodustus on igasugune 

kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud 

isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks 

olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. 

Erisoodustus on muu hulgas: 

2) sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või 

teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. 
 

Revisjoni läbiviimise perioodil tehti ametisõite nii linnale kuuluvate, linna valduses olevate 

kui ka isiklike sõidukitega. 

 

1. Linnavalitsuse valduses/omandis  olevate autode kasutus 

 

 

1.1. Valga Linnavalitsuse valduses olevad mootorsõidukid 

 

Jrk Sõiduk registrinumber Valdus/liising,soetusaeg LV 

amet  

Põhikasutaja 

1. KIA 

Sportage 

591 BKT kasutusliising  

veebruar 2014 

LHA A.Uprus 

2. Peugeot 

Expert 

508 BJC kasutusliising 

märts 2013 

LHA A.Radsin 

M. Kants 

3. Opel 

Combo 

681 TDC LV omandis, 2016 

september 

LHA A.Radsin 

M.Kants 

4.  Ford 

Tourneo 

917 BLB kasutusliising, 

veebruar 2014 

LHA I. Pjatkovski 

5. MAN  kasutusliising 2015 LHA A.Arikainen 

6. Peugeot 

5008 

956 BHR kasutusliising, 

jaanuar 2013 

SAA. M. Tuubel 

7. Traktor 

John 

Deer 

 LV omandis LHA K. Liivak 

8. T - 40  LV omandis LHA  

9. T - 25  LV omandis LHA  
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1.2.  Sõidukite läbisõit 

Ülevaade on koostatud Valga Linnavalitsuse linnahooldusametis asuvate sõidupäevikute 

alusel, mis on vormistatud arvutis või käsitsi ja allkirjastatud käsikirjaliselt. Koopiad 

sõidupäevikutest esitatakse rahandusametile. Seega peaksid antud sõidupäevikud olema 

objektiivselt vormistatud ja raamatupidamislikult kulude arvestuse aluseks. 

 

Sõiduk Odomeetri näit 

(km) 30.09.2015 

Odomeetri näit  

(km) 30.09.2016 

Läbisõit aastas 

(km) 

KIA Sportage 97 200 162 222 65 022 

Peugeot Expert 66 323 90 596 24 273 

Peugeot 5008 55 960 81 754 25 794 

Ford Torneo 94 450 155 950 61 500 

 

 

1. KIA Sportage 2,0 

 

Periood Algnäit  

(km) 

Lõppnäit 

(km) 

Läbisõit 

(km) 

Kalendaarne 

tööajafond 

(päevades) 

Läbisõit 

tööpäeval 

(km) 

2015. aasta 

01.01.- 31.12. 

12 kuud 

52 001 113 623 61 622 252 245 

2016. aasta 

01.01.- 30.09. 

9 kuud 

113 623 162 222 48 599 191 254 

 

Antud sõiduk on suurima läbisõiduga aastas.  
 

Linna kasutuses läbi Swedbank Liising AS-i. Ehitusaasta 2014. 

Liisingleping 28.02. 2014 – 28.02. 2019 lepingu kestvus 5 aastat. 

Liisingukulud: 

- Sissemaks 10% s.o. 2275,00 koos km-ga 

- Igakuine makse annuiteegraafiku alusel , 253,97 koos km-ga,  

- Lepingutasu 64,00 

- Jääkväärtus 5687,50 käibemaksuta, s.o. 30 % 

- Maksimaalne läbisõit 150 000 km. Lisakilomeetri maksumus 0,5 Eur-i.  
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Auto müüja ja tagasiostja on SALOME TARTU AS 

 

2015. aasta kütusekulu oli 5179,27 liitrit, maksumuses 4366,52, s.o. 8,40 liitrit 100 km-le (1 

liitri maksumus 0,84 eurosenti). 

 

2016. aasta 01.01.- 30.09. 2016 kütusekulu oli 4148,66 liitrit, maksumuses 3206,41, s.o. 8,53 

liitrit /100 km-le (1 liitri maksumus 0,77 eurosenti)  
 

Maksimaalne läbisõit on 30. 09. 2016 seisuga täitunud ja lepingust tulenevalt maksaks iga 

järgnev kilomeeter 0,5 EUR-i s.o. arvutuslikult senise sõiduintensiivsuse juures ca 3600.- 

EUR-i lisakulu liisinguperioodi lõpuni. 

 

 

2. Peugeot Expert Tepee Active L2HI 2, 0HDI  

 

Periood Algnäit 

(km) 

Lõppnäit 

(km) 

Läbisõit 

(km) 

Kalendaarne 

tööajafond 

(päevades) 

Läbisõit 

tööpäeval 

(km) 

2015.aasta 

01.01.- 31.12. 

12 kuud 

48 865 71 683 22 818 252 91 

2016.aasta 

01.01.- 30.09. 

9 kuud 

71 683 90 596 18 913 191 99 

 

Linna kasutuses SEB kasutusliisingu alusel. Väljalaske aasta 2013. 

Liisingleping alates 08.03.2013 – 08.03.2017(kasutusrendi tüüpi liising), lepingu kestvus 4 

aastat. 

Liisingukulud: 

    -  Sissemaks 10% s.o. 1583,33 (km-ta) 

    -  Igakuine makse annuiteetgraafiku alusel, kokku 16420,44 km-ga 

    -  Lepingutasu 64,00 

    -  Jääkväärtus 30% 

    -  Maksimaalne läbisõit 160 000 km 

    -  Autot kasutavad enamasti LHA töötajad 

 

2015. aasta kütusekulu oli 2135,39 liitrit, maksumuses 1831,32 s.o. 9,35 liitrit 100 km-le      

(1 liitri maksumus 0,86 eurosenti). 

 

2016. aasta 01.01.- 30.09. 2016 kütusekulu oli 1891,44 liitrit, maksumuses 1469,22 s.o. 10,00 

liitrit /100 km-le (1 liitri maksumus 0,78 eurosenti). 
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3. Peugeot 5008 1,6 VTI  

 

Periood Algnäit 

(km) 

Lõppnäit 

(km) 

Läbisõit 

(km) 

Kalendaarne 

tööajafond 

(päevades) 

Läbisõit 

tööpäeval 

(km) 

2015.aasta 

01.01.- 31.12. 

12 kuud 

40 660 61 701 21 041 252 83 

2016.aasta 

01.01.-30.09. 

9 kuud 

61 701 81 754 20 053 191 105 

 

 

Linna kasutuses SEB kasutusliisingu alusel. Väljalaske aasta 2013. 

Liisinglepingu pikkus on 4 aastat alates 23.01.2013 – 23.01.2017, 4 aastat. 

 

Liisingukulud: 

- Sissemaks 10% s.o. 1583,33 (km-ta) 

- Igakuine makse annuiteegraafiku alusel, kokku 14 218,40 km-ga 

- Lepingutasu 64,00 

- Jääkväärtus 30% 

- Maksimaalne läbisõit 160 000 km. 

 

Auto on linna SAA kasutuses ja enamiku sõitude kasutajana on märgitud SAA juhataja Meeli 

Tuubel. Kuna auto on soetatud riigipoolsete sotsiaalabivahendite summadest, siis peab SAA 

autot ameti ainupädevuses olevaks ja sõiduki kasutust korraldab M. Tuubel. 

 

2015. aasta kütusekulu oli 1796,65 liitrit, maksumuses 1574,98 s.o. 8,53 liitrit 100 km-le (1 

liitri maksumus 0,88 eurosenti). 

 

2016. aasta 01.01.- 30.09. 2016 kütusekulu oli 1687,70 liitrit, maksumuses 1384,58 s.o. 8,41 

liitrit /100 km-le (1 liitri maksumus 0,82 eurosenti). 

 

 

4. Ford Tourneo Custom 300L 2,2L TDC-i Titanium 

 

Periood Algnäit Lõppnäit Läbisõit Kalendaarne 

tööajafond 

(päevades) 

Läbisõit 

tööpäeval 

(km) 

2015.aasta 52 300 111 350 59 050 252 234 



6 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Valga Linnavolikogu revisjonikomisjoni revisjoniakt 

november 2016 
 

01.01.-31.12. 

12 kuud 

2016.aasta 

01.01.- 30.09. 

9 kuud 

111 350 155 950 44 600 191 234 

 

Linna kasutuses rendileandja Rentest OÜ kaudu 

Lepingu pikkus on 5 aastat (alates 12.02.2014 – 12.02. 2019 

Liisingukulud: 

- Sissemaks 3100.00 

- Igakuine makse  409,25 

- Lepingutasu 0,00 

- Jääkväärtus 6200,00 km-ta 

- Maksimaalne läbisõit kuni 200 000 km (keskmiselt 3333 km/kuus). 

- Kasutajad – Kalev Härk, Enno Kase, Andres Radsin, Arno Uprus, Igor 

Pjatkovski. 

 

On enamasti linnavalitsuse ainukese autojuhi Igor Pjatkovski kasutuses. Bussiga tehakse 

rohkelt pikki sõite.  

 

2015. aasta kütusekulu oli 5333,92 liitrit, maksumuses 4458,52 s.o. 9.03 liitrit 100 km-le (1 

liitri maksumus 0,84 eurosenti). 

 

2016. aasta 01.01.- 30.09. 2016 kütusekulu oli 4188,07 liitrit, maksumuses 3215,77 s.o. 9,39 

liitrit /100 km-le (1 liitri maksumus 0,77 eurosenti)  

 

 

5. Opel Combo  

 

Linnavalitsuse kasutuses saaduna Valga Muuseumilt. Sõidupäevik vormistatud alates 

06.09.2016. aastast. Läbisõidumõõdiku algnäit 130 000 (!), lõppnäit 130 611 km. 

Septembrikuu läbisõit 611 km, 30 sõidukorra kohta. Auto kasutajaks enamasti Marju Kants. 

Sõidupäevik täidetud käsikirjaliselt, loetavalt ja arvutuslikult õieti. Heakorratööde kontrolli 

sõidu pikkused enamasti 10 – 30 km. 

 

 

1.3.  Sõidukite töö planeerimine 

Enamasti on autodel üks kasutaja, kes antud sõidukiga töötab. Kui keegi teine vajab sõidukit, 

siis reeglina pöördutakse ajalooliselt väljakujunenud põhikasutaja poole (meie tabelis 

näidatud nimeliselt). Sõidukite jaotust tulenevalt linnavalitsuse tööülesannetest kalendaarselt 

ei planeerita. Sõidukite kasutus toimub pigem isikliku kokkuleppe alusel ja vajaduse tekkel. 

Mõned soovitud sõidud märgitakse lauakalendrisse, mis asub LHA-s. 
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1.4.  Sõidukite garažeerimine 

LHA juhataja A. Upruse saadetud meilist selgub, et linnavalitsusele kuuluvaid autosid 

garažeeritakse alljärgnevalt: 

- Valga, Uus tn 4 territooriumil ja garaažides. Uus 4 territooriumil on väidetavalt 

autod Peugeot Expert, Ford Tourneo, KIA Sportage, Opel Combo, veoauto MAN, 

traktorid T25 ja T40, traktor John Deere, autode järelhaagised (3 tk) ja traktori 

järelhaagised (2 tk); 

- Valga, Puistee tn 8 parklas ja garaažides, SAA 2 elektriautot, kuna seal on kaks 

laadimispunkti, üks on Aktiviseerimiskeskuse juures ja üks koduhooldaja kodus. 

Neljast garaažiboksist on kahes elektriautod, ühte kasutab ERR korrespondent ja 

ühes on majahoidjate inventar; 

- Valga, Männiku tn 6 garaažis, seal hoitakse talviti Ford Tourneo`d.  

 

Autode põhikasutajate endi sõnutsi garažeeritakse autod siiski reeglina kasutaja kodudes. 

 

 

1.5   Sõidukite kütusekulu arvestus 

Iga mootorsõiduki puhul kehtib linnapea käskkiri nii suvise kui talvise kütuselimiidi kohta. 

Kütuselimiit leitakse vastava sõiduki tehnilistest andmetest. Kütusekulu arvestus toimub 

arvutusliku tehtena tulenevalt sõiduki läbisõidust ja seega tegelikku kulu ei kajasta. Nii on 

kütuse algnäit, - kulu ja lõppnäit arvestatud sajandiku täpsusega (nt 6,77 liitrit). Sic! 

 

 

1.6   Kütusekaardid 

Igal sõidukil on oma kütusekaart, mis asub vastavas sõidukis. Nende olemasolu ei kontrollita. 

Kütuse tarnimiseks on Valga Linnavalitsus teinud kütuse hanke ja 2016. aastal kasutatakse 

Olerexi tanklaketti. 

 

 

1.7   Sõidupäevik 

Sõidupäeviku täitmise kohustus tuleneb Valga Linnavalitsuse 24. septembri 2014 korralduse 

nr 231  3.peatüki alapunktist 3.5.: „Sõidupäevik peab sisaldama vähemalt sõiduautot kasutava 

teenistuja ees- ja perekonnanime; sõiduauto riikliku registreerimis-märgi andmeid; sõiduauto 

läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud 

sõidu korral; kuupäeva ja sõidu eesmärki ning marsruuti iga teenistus-, töö- või 

ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral.“ 
 

Väidetavalt täidab iga auto põhikasutaja sõidupäeviku oma isiklike märkmete alusel kas 

jooksvalt või iga kuu lõpus LHA kirjutuslaual paiknevas arvutis ja vastavas tabelis. Tabel 

trükitakse välja ja tulenevalt märgitud kasutajatest püüab LHA autojuht I. Pjatkovski leida 

vastavate autode kasutajad, kes allkirjastaksid sõidupäeviku. Sõidupäeviku allkirjastamine 

oleneb sõiduki kasutaja korrektsusest ja nii mõnigi kord jääb sõidupäevikus allkiri saamata, 

kuna kasutaja unustab või ei leia mahti. 

Isiklikult täidab sõidupäeviku oma arvutis LHA juhataja A. Uprus. 

 

SAA kasutuses oleva auto sõidupäevik täidetakse käsikirjaliselt ja allkirjastatakse kasutajate 

poolt.  

Ka september 2016 Opel Combo sõidupäevik on käsikirjaliselt täidetud ja korrektselt 

allkirjastatud. 
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Valga Sport kasutuses oleva auto sõidupäevik täidetakse käsikirjaliselt auto kasutaja poolt.  

 

 

1.7.1 Auto KIA Sportage sõidupäeviku kanded (kirjapilt muutmata sõidu 

eesmärgis) 

 

Autot kasutab ca 97% ulatuses sissekannetest LHA ja selle juhataja A. Uprus. 

Enamik ajast kasutatakse autot tööpäeviti.  

 

2016. aastal on sõidupäevikus fikseeritud 17 sõitu kas laupäeval või pühapäeval või riiklikel 

pühadel.  

Komisjonile on mõistetavad sõidud, mis on seotud linnaüritustega (Valga linna päevad, 

Jõekääru kontsert, Linnade päevad jm).  

Samas on fikseeritud järgmised sissekanded puhkepäeviti auto kasutusest 2016. aastal. Auto 

kasutaja oli A. Uprus. 

 

Näited: 

- Laupäev, 04.juuni 2016 Valga – Viljandi – Valga, 201 km, liikluskorraldus-

vahendite transport; 

- Pühapäev, 26.juuni 2016 Valga – Viljandi – Valga, 241 km, heakorratööde 

järelevalve; 

- Laupäev, 14.mai 2016 Valga – Elva – Põlva – Valga, 201 km, liiklusvahendite 

transport; 

- Pühapäev, 15.mai 2016 Teetööde logistika Valga, 30 km; 

- Laupäev, 28.mai 2016 Valga – Viljandi – Valga, 234km, liiklusmärkide transport; 

- Pühapäev, 29 mai 2016 Valga, 26 km, teetööde logistika; 

- Pühapäev, 10.aprill 2016 Valga – Tartu –Valga, 248km, WC transport; 

- Laupäev,09.jaanuar 2016 ja pühapäev, 10.jaanuar 2016 Valga – Tallinn – Valga, 

seminar 

2016.aastal ei kasutatud antud autot puhkepäeviti või riiklikel pühadel veebruaris, märtsis, 

septembris. 

 

 

Alltoodud tabelis on toodud KIA Sportage läbisõitu iseloomustavad arvnäitajad 

valitud kuude jooksul 

 

KIA Sportage  Läbisõit kuus (km) Sõitude arv kuus Sõidu keskmine  

pikkus (km) 

Jaanuar 2015 5019 38 132 

Aprill Erinevad 

3412?/3396?/3112 

31 ? 

Juuli 4402 29 152 

Oktoober 6222 40 156 

Jaanuar 2016 6137 31 198 

Aprill  7052 31 227 

Juuli 4254 25 170 
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Näited: 

- Jaanuar 2015 auto kasutus fikseeritud 19 tööpäeval, nende jooksul läbisõit 

5019 km, 38 sõidu kohta, sõitude jaotumus oli LHA juhataja A. Uprus 

3753km 29 sõidu kohta, sealhulgas teetööde kontroll Valgas 11 sõitu, 

kogupikkuses 722 km, ehk siis keskelt läbi ühe kontrollsõidu pikkus Valga 

linnas oli 66 km; 

- Jaanuar 2015 teeb sama auto A. Upruse juhtimisel 5 (viis)  sõitu (06. 01.; 

14.01., 16.01. 20.01. 21.01. 2015, Tartusse Stokkerisse, iga kord erineva 

kilometraažiga; 

- Jaanuar 2015 on sõidupäevikus märge 5 (viie) sõidu kohta Viljandisse A. 

Helinurme töökotta (kuupäevad 05. 01., 13.01., 16.01., 19.01., 23.01.).  

- Kütuse jääk jaanuarikuu alul on märgitud 0 (null) liitrit; 

- 15.oktoober 2015 on sõidupäevikus Valga – Tartu – Valga ja samal päeval 

Valga – Viljandi – Valga; 

- Oktoobrikuus 2015 sõidetakse 5 /viis/ korda Valga – Tallinn –Valga, 5 /viis/ 

korda Valga – Tartu –Valga, 1 kord Valga – Kiili – Valga, 1 kord Valga – 

Põlva – Valga, 3 korda Valga – Viljandi – Valga, seega 16 pikka sõitu. 

 

Keskmine sõitude arv kuus tabeli põhjal oli 32. 

 

Sõidupäevikus kajastuvad sõidud järgmiste formuleeringutena: 

- Teetööde järelevalve, 

- Heakorratööde järelevalve, 

- Majandustoimingud, 

- Liikluskorraldusvahendite transport, 

- Tööriistade transport, 

- Tagavaraosade transport jm. 

 

Kuude lõikes on sissekanded sarnased. Kalendrikuu jooksul on pikimad sõidud ja ühtlasi 

sagedasemad sõidud järgmised: 

- Liikluskorraldusvahendite transport Valga – Viljandi – Valga kuus ca 4 /neli/ 

korda  

- Valga - Tartu – Valga sõidud varuosade transport või liikluskorraldusvahendite 

transport ühes kuus 4 /neli/ kuni 7 /seitse/ korda.  

 

Sõidupäeviku alusel on kilometraažid järgmised:  

 - Valga – Tallinn – Valga 603 km /mai 2015 majandustoimingud Tallinnas/, 

 - Valga – Tartu – Valga 230 – 241 km, 

    - Valga – Viljandi – Valga 241 – 252 km,  

 - Valga – Riia – Valga 536 ja 650 km.  

Tutvudes vaid sõidupäevikute sissekannetega, siis on kilometraažid sarnaste sissekannete  

võrdluses teiste linnavalitsuse sõidukitega märgatavalt suuremad.  

Arusaamatult on vormistatud kilometraaže arvutustehete tõttu (nt juuni 2015).  

 

LHA juhataja A. Upruse puhul leidsime üllatavalt palju ühele kuupäevale langevaid sõite 

erinevate autodega, või ühel suunal sõite ühel ja samal kuupäeval. Sõidupäevikus on autode 

kasutajana märgitud A. Uprus ja sõidupäevik on tema poolt ka allkirjastatud. 
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Näited: 

- 09.veebruar 2016 sõidud autoga KIA Sportage Valga – Viljandi – Valga 260 km 

(liikluskorraldusvahendite transport); Valga 36 km (teetööde logistika); autoga 

Peugeot Expert Valga 108 km (linnakontroll). Päevas kokku 404 km. 

- 17.veebruar 2016 sõidud autoga KIA Sportage Valga – Tallinn – Valga 553 km 

(nõup. Jaama tn. Rek projekt) ja sama autoga Valga 134 km linnakontroll. Päevas 

kokku 687 km. 

- 18.aprill 2016 sõidud autoga KIA Sportage Valga – Rannu – Valga 50 km 

(majandustoimingud), Valga 22 km (majandustoimingud), autoga Peugeot Expert 

Valga – Elva – Valga 153 km (varuosade transport). 

- 20.mai 2016 sõidud autoga Ford Tourneo Valga – Tallinn – Valga 635 km 

(traktori varuosad) ja autoga KIA Sportage Valga – Põlva – Valga 229 km 

(liikluskorraldusvahendite transport). Samal päeval on Ford Tourneo 

sõidupäeviku alusel märgitud sõidud Valga – Tartu – Valga 215 km (koolilapsed) 

I. Pjatkovski kasutajana ja Valga majandus 23 km kasutajana H. Heletäht. 

 

Järeldused: 

1. Sõidupäeviku sissekanded on standardsed ja korduvad kuust kuusse. 

2. Konkreetsete sõitude marsruudi pikkused on võrrelduna teiste 

linnavalitsuse sarnaste marsruutidega pikemad. 

3. Sõidupäevikud erinevate autode osas langevad kuupäevaliselt kokku ühe 

kasutaja, A. Upruse, puhul. 

4. Sõidupäevikus ei kajastu auto garažeerimine. 

5. Rohke sõitude arv kuus ja sõidukilomeetrite arv viitab kas liigsele 

töökoormusele tingituna auto juhtimisest, töökorralduslikule saamatusele 

või sõidupäeviku valedele andmetele, eelkõige sõidu eesmärkide ja 

kilometraažide osas. 

 

Intervjuu käigus A. Uprusega, selgus tõsiasi, et sugugi mitte alati ei ole sõitude tegijaks tema, 

vaid auto põhikasutajana/vastutajana peab ta tagama läbisõidetud kilometraaži põhjenduse, 

mis lihtsalt tema poolt allkirjastatakse.  

Rohkete liikluskorraldusvahendite sõidud kuus on põhjendatud litsentseeritud firmadest 

liiklusmärkide või liikluspiiranguid tagavate piirete transpordiga (firmad asuvad Viljandis või 

Põlvas). LHA koosseisus kunagi olnud liiklusega seotud  probleemide lahendusega tegelev 

ametkoht on kaotatud, kuid tööülesanded on jäänud LHA peale. A. Uprus tunnistab, et 

praeguse töökorralduse ja tööülesannete rohkuse juures ei suuda ta kureerida autopargi 

kasutust õigusaktidest tulenevalt.  

 

 

1.7.2. Auto Peugeot Expert sõidupäeviku kanded 

 

Alltoodud tabelis on toodud auto Peugeot Expert läbisõitu iseloomustavad arvnäitajad 

valitud kuude jooksul 

Peugeot Expert Läbisõit kuus 

(km) 

Sõitude arv 

kuus 

Sõidu keskmine 

pikkus (km) 

Jaanuar 2015 1271 42 30 

Aprill 2079 44 47 

Juuli 1849 31 60 
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Oktoober 1699 45 38 

Jaanuar 2016 1736 30 58 

Aprill  Kirjas 2387 km, 

lahutustehe 3134 

km 

42 ? 

Juuli  1049 25 42 

  

Aastane läbisõit juuli 2015 – juuli 2016 on 24 143 km, kuus ca 2012 km. Keskmiselt 37 sõitu 

päevas ja 46 km ühe sõidu pikkus.   

Sõitude sagedus on tingitud kasutajate töö iseloomust, mis enamasti on heakorratööde ja 

koristustööde jälgimine, ning haldusmenetluste läbiviimine.  

Auto on LHA kasutuses ja enamasti on kasutajaks A. Radsin, vähem M. Kants, harvem J. 

Rennu (LMA), K. Liivak ja O. Liivak, A. Uprus. 

Heakorratööde inspekteerimise sõitude pikkused on Valgas minimaalselt 5 km, maksimaalselt 

80 km. 

Antud auto sõidupäeviku vormistamisel esineb enim eksimusi, enamasti kilometraaži 

märkimisena. 

 

Näited: 

- Jaanuar 2015 eksimus 30 km vähem koondis märgitud kui läbisõidu 

näidumärkmed; 

- Veebruar 2015 on kuu algnäit märgitud 48865 (ehkki jaanuar 2015 kilometraaži 

lõppnäit oli 50106, liitmistetehtena pidi küll olema 50136 km).  

- Korduvalt esinevad arvutusvead kilometraaži puhul (elementaarne lahutustehe 

vale tulemiga, nt juuni 2015, august 2015), mis viitab  sõidupäeviku täitmise 

hooletusele. 

 

Antud auto on laupäeviti ja pühapäeviti ning riiklikel pühadel 2016 aasta jooksul kasutuses 

olnud 20 korda. 

 

     Näited: 

- Laupäev, 27.veebruar 2016, Valga – Otepää – Valga, 153 km, spordiüritus, 

kasutaja M. Kattai; 

- Pühapäev, 29.mai 2016, Valga, kastmine, kasutaja K. Liivak; 

- Laupäev, 30.juuli 2016, Valga, 10 km, heakorratööd, kasutaja A. Radsin; 

- Pühapäev, 11.september 2016, Valga, 11 km, prügikottide kukkukorjamine, 

kasutaja K. Liivak. 

A. Upruse puhkuseperioodidel kasutas nii Peugeot Experti kui ka KIA Sportage`t põhiliselt A. 

Radsin. 

 

     Järeldused: 

1. Sõidupäeviku vormistamisel esineb hulgaliselt vigu kilometraaži arvutamisel. 

2. Auto on LHA ametnike kasutuses enamiku tööajast ja sõidupäeviku kanded on 

tõesed. 

3. Auto on vajalik. 

4. Ei ole näidatud auto garažeerimise koht. 
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 1.7.3. Auto Peugeot 5008 sõidupäeviku kanded 

Auto on SAA kasutuses. Kuna auto on M. Tuubeli sõnutsi muretsetud sotsiaalabiameti 

vastavatest vahenditest, siis peetakse üldteada ja üldtunnustatud faktiks, et antud autot kasutab 

enamiku ajast Sotsiaalabiamet. Teiseks põhjenduseks loetakse hädavajadust osutada 

sotsiaalabiteenust erakorralisena väljaspool tööaega või puhkepäeviti.  

Sõidupäeviku alusel on auto põhikasutaja Sotsiaalabiameti juhataja M. Tuubel. 

 

Alltoodud tabelis on toodud auto Peugeot 5008 läbisõitu iseloomustavad arvnäitajad 

valitud kuude jooksul 

 

Keskmine aastane läbisõit juuli lõpp 2015 – juuli lõpp 2016 oli 24066 km. Sõidupäevikus 

märgitud keskmine sõitude arv kuus 15, kuid selle numbri alla kuuluvad ka garažeerimised, 

mis erinevatel kuudel on 4 – 8 korda, sõidupikkusena a`5 km. Kuus kasutatakse autot 

minimaalselt 10, maksimaalselt 18 tööpäeval. 

2016. aastal kasutatakse antud autot laupäeviti - pühapäeviti vaid Valga - Tartu – Valga 

koolitustel käimisel neljapäevast – pühapäevani kord kuus. Kasutaja on M. Tuubel, kes õpib 

TÜ Õigusteaduskonnas bakalaureuseõppes. 

 

Näited: 

- Laupäev, 15.jaanuar 2016, Valga – Tartu - Valga, koolitus; 

- Laupäev, pühapäev, 13.veebruar – 14.veebruar 2016, Valga – Tartu – Valga,  

       koolitus; 

- Laupäev, 02.juuli 2016, Valga – Pärnu - Valga, koolitus jne jne. 
 

Alates septembrist 2015 kasutatakse antud autot kord kuus Valga – Tartu - Valga koolitusel 

käimisel enamasti ühel nädalalõpul kuus alates neljapäevast kas pühapäevani või laupäevani 

ja alati kojusõiduga. Koolitusi ei ole märgitud vaid august 2016.  

Kuna tegemist on madala sõiduintensiivsusega, siis keskmise sõidu pikkuse tõstab kõrgemale 

vaid mõne pikema sõidu osakaal kuus (nt Valga – Tallinn – Valga).  

 

Sõidupäeviku alusel on auto kasutuse eesmärgid järgmised: 

- Kodukülastused, 

- Pensionäride, laste või vanurite transport haiglasse, arsti juurde, sageli seetõttu 

Tartusse, 

- Koolitused, mis on üsna silmatorkav osa sõitudest, 

Peugeot 5008 Läbisõit kuus 

(km) 

Sõitude arv kuus Sõidu keskmine 

pikkus (km) 

Jaanuar 2015 970 17 57 

Aprill 1189 11 108 

Juuli 831 13 64 

Oktoober 1577 12 131 

Jaanuar 2016 1984 15 132 

Aprill 2442 15 163 

Juuli 974 25/neist 11 

garažeerimist 

39 
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- Garažeerimine. On ainuke auto, kus kajastatakse mõiste „garažeerimine“, Valga, 

5 - 15 km. Garažeerimiste osakaal kuu sõitudest võib ulatuda 4 – 5, kuid näiteks 

juuli 2016  25-st sõidust on 14 sõidu eesmärgiks garažeerimine. Samas ei selgu 

garazeerimise sisu ja kilometraaž - „5km“. 

-  

Näited: 

- Auto garažeerib juulikuus 2016 järgnevatel kuupäevadel eesmärk märgituna 

Valga 5 km (14.07, 15.07., ja 18.07., ja 20.07. ja 22.07. ja 25.07. kuni 29.07. 

2016. Juulikuu 2016 on auto põhikasutaja I. Konks, välja arvatud 02.07. (329 

km koolitus Pärnus, ja 20.07. 2016 (25 km kodukülastused Valga) kui auto 

kasutajaks on M. Tuubel.  

- Auto garažeerimise ajal sõidab I. Konks autoga Ford Tourneo 14.juuli (140 

km Otepää koolitus ja 22.juulil 2016 (127 km, Otepää, Rehabilitatsiooni 

keskus). 

 

Järeldused:  

1. Autokasutus on madal, antud autot ei kasutata mõnel kuul 5 -7 tööpäeva. 

2. 2016.aasta sõidupäeviku alusel ei ole fikseeritud ühtegi erakorralist 

sotsiaalabiteenuseid vajavat sõitu ei laupäeviti - pühapäeviti ega riiklikel 

pühadel. 

3. Planeeritava uue auto liisimine ainult SAA kasutusse ei ole SAA vajadusi 

arvestades hädavajalik.  

4. SAA kasutuses oleva auto sõidupäevik täidetakse käsitsi, on alati 

allkirjastatud ja jätab ausalt ja õieti vormistatud mulje. Sõidupäevik asub 

autos ja seetõttu on iga sõidu lõppedes vormistatav ja allkirjastatav. Sõidu 

eesmärgid on tõesed, ei esine sõidu eesmärkide silmatorkavaid kordusi. 

Kontrollperioodi kestel ei leidnud revisjonikomisjon ühtegi arvutusviga. 

5. Auto garažeerimise koht üldsõnaline – Valga. 

 

 

1.7.4. Auto Ford Tourneo sõidupäeviku kanded 

On LHA kasutuses ja Valga linnavalitsuse palgal oleva ainukese autojuhi, I. Pjatkovski, 

põhikasutuses. Auto on mikrobussi tüüpi ja seetõttu sageli kasutuses suuremate gruppide veol.  

 

Alltoodud tabelis on toodud auto Ford Torneo läbisõitu iseloomustavad arvnäitajad valitud 

kuude jooksul 
 

 

Ford Torneo Läbisõit Sõitude arv Sõidu keskmine 

pikkus (km) 

Jaanuar 2015 4255 31 137 

Aprill 6795 41 166 

Juuli 1840 15 123 

Oktoober 8950 29 309 

Jaanuar 2016 3450 29 119 

Aprill 5340 30 178 

Juuli 1600 25 64 
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Keskmine sõitude arv kuus on 29. Keskmine aastane läbisõit 59 000 km. On intensiivse 

kasutusega, enamasti ühe kasutaja käsutuses.  

2016. aastal kasutati antud autot laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel 18 korda, neist 

enamasti linnapäevade, laatade , talgute ja spordivõistluste tarbeks.  

 

      Näited: 

- Oktoober 2015 on sõidupäevikus Ford Torneoga õppereis LMA egiidi all, 

kasutaja J. Rennu, kilometraažiga 3415 km, märkimata on marsruut; 

- Juuli 2016, põhikasutaja puhkusekuu; torkab silma bussi rohke kasutus erinevate 

kasutajate poolt (A. Vaigre, H. Heletäht, P. Meriroos, J. Rennu, I. Konks, N. 

Puller, A. Radsin), kuu läbisõit on 25 sõidu kohta 1600 km, allkirja on 

sõidupäevikule andnud vaid A. Radsin; 

- Reedel, 20.mail on antud auto sõidupäevikus sissekanded – Valga – Tartu - Valga, 

215 km, koolilapsed, kasutaja I. Pjatkovski; Valga – Tallinn – Valga, 635 km, 

traktori varuosad, kasutaja A. Uprus ja Valga, 23 km, majandus, kasutaja H. 

Heletäht. Väärib märkimist, et samal ajal on KIA Sportage sõidupäevikus 

sissekanne 20.mai 2016 Valga – Põlva - Valga, 229 km, liikluskorraldusvahendite 

transport, kasutaja A. Uprus. Ford Torneo sõidud on kasutajate poolt 

allkirjastamata. 

 

Järeldused: 

1. Auto liisimine on end õigustanud ja auto on linnale omaste ülesannete täitmiseks 

hädavajalik. 

2. Esinevad puudused sõidupäeviku täitmisel. 

3. Ei ole näidatud auto garažeerimise koht. 

 

 

1.7.5. Auto Opel Vivaro sõidupäeviku kanded (endine SA Valga Sport auto). 

 

On endise SA Valga Sport vahenditest muretsetud ja praeguse munitsipaalasutuse Valga Sport 

kasutuses. 

Sõidupäevikut täidetakse spetsiaalselt selleks trükitud ja köidetud klade tüüpi vormis. 

Sõidupäevik asub mikrobussis, täidetakse jooksvalt käsikirjaliselt ja allkirjastatakse kasutaja 

poolt. Auto kasutust koordineerib asutuse juht M. Kattai.  

Kontrollituna 25. oktoobril 2016 ei olnud sõidupäeviku alusel antud autot oktoobrikuus 2016 

kordagi kasutatud. 

Sõidupäeviku revisjonikomisjonile esitatud vormist on tehtud koopia ja lisatud antud aktile. 

 

       Järeldused: 

1. Sõidupäeviku täitmisel esinevad vead, odomeetri lõppnäit ei lange nii mõnigi kord 

kokku uue sõidu odomeetri algnäiduga – osa sõite on kajastamata ja nendest 

tulenevad puuduolevad kilomeetrid. 

2. Juhataja M. Kattai poolt kasutatakse lühiajaliste Valga linnasõitude puhuselt 

asutuse bussi, kuid samal ajal on talle määratud isikliku auto kasutuse hüvitis /64 

eurot kuus/, mis on ka antud summas tasutud. 

3. Sõidupäeviku kannete alusel on auto kasutus vähene ja auto võiks olla 

intensiivsemas kasutuses kogu linna heaks. 
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2. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamine Valga linnavalitsuses ja linna 

allasutustes. 

Antud teemat reguleerib Valga linnapea 27.jaanuari 2016 käskkiri nr 4-1/4 „Isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise hüvitise piirmäärade kehtestamine“ 

Rahandusameti juhataja I. Rõivasseppa sõnutsi on antud töölõik väga korrektselt kontrollitud 

dokumentatsiooni osas raamatupidaja Anneli Adrati poolt ja eksimusi dokumentatsiooni 

arvutuslikus osas ei esine. 

 

Raamatupidamisliku konto väljavõttest selgub järgmist: 

- Enamik linnapea käskkirjas märgitud ametnikest ja töötajatest saab isikliku 

sõiduauto kompensatsiooni kuu lõikes täpselt vastavas käskkirjas määratud 

summas. 

 

       Näited: 

- 2015.aasta konto väljatrükist nähtub, et nimekirjas toodud inimestest 96 % saavad 

täpselt neile määratud igakuise hüvitise sendi pealt; 

- Ainukesena on igakuiselt erinev hüvitise summa määratust aselinnapeal L. 

Drubinšil; 

- Samaaegselt kasutavad linnavalitsuse sõidukeid ja saavad isikliku auto 

ametisõitudeks kasutamise hüvitist alljärgnevad teenistujad ja/või töötajad: 

 LMA vanemspetsialistid J. Rennu, P. Meriroos; 

 LHA heakorraspetsialist M. Kants; 

 Valga Sport juhataja M. Kattai. 

- Linnavalitsuse ametite juhtidest pole hüvitist määratud LHA juhataja A. Uprusele, 

SAA juhatajale M. Tuubelile ega Arenguameti juhatajale A. Varblasele. 

-  Hüvitise määramise alused on ebaselged, mistõttu on komisjonile arusaamatu, 

mille alusel hüvitis määratakse ja kust tuleneb hüvitise määr. 

 

2015. aastal kulus linnal isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitiseks kokku 

28 852,50 eurot.  

 

01.03. – 26.10. 2016 on hüvitiseks kulunud summa 19 409.- eurot (7 kuud).  

Erisoodustusmaksu makstakse linnapea K. Härki puhul (samas ajavahemikus tasutud 392.-). 

 

Järeldused: 

1. Ühes kuus püsivalt kindla hüvitise määra tasumine töötajatele viitab sellele, et 

tegemist on palgalisaga, mille pealt tuleb Eesti Vabariigis tasuda riiklikud maksud 

ja maksed. 

2. Koos ametiauto kasutuse võimalusega ja tegeliku kasutusega on määratud isikliku 

auto ametisõitudeks kasutuse hüvitis mitmetele isikutele (M. Kattai, J. Rennu, P. 

Meriroos, I. Voode, M. Kants jt.) 

3. Valga linnapea kasutab sõitudeks nii linna ametisõidukeid kui ka isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitist, mille piirmäära ületamise tõttu tasub 

Valga linn ka erisoodustusmaksu. 
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LÕPPJÄRELDUSED 

 

1. Valga linnas ei järgita Valga Linnavalitsuse 24.09.2014 korraldust nr 231 

„Sõiduautode kasutamise kord“. 

Ettepanek – kaasajastada vastav korraldus ja tagada viimase täitmine. 

 

2.  Autode kasutust ei koordineerita, mistõttu osa autodest on väga intensiivse ja/või 

eesmärgistatud kasutusega (Ford Tourneo, Peugeot Expert). Auto kasutus on madala 

intensiivsusega (SAA Peugeot 5008, Valga Sport mikrobuss Opel Vivaro, LHA Opel 

Combo).  

Ettepanek – viia läbi arutelu autode kasutuse põhimõtete üle p 1. taustal, saada ülevaade 

linna ja linna allasutuste sõidukitest ning tagada nende sihipärane kasutus linna tarbeks, 

lõpetada vaid ühe ameti või allasutuse kasutuses olevate vähese sõidukoormusega 

eksisteerivate sõidukite olemasolu. 

 

3. Autode kasutust ei kontrollita ja autode kasutus ei ole sihipärane. Puudub isikustatud 

vastutus auto tehnilise seisundi, hoolduse, kütusekulu, sõidupäevikute täitmise, 

sõidudokumentide olemasolu jne üle. Isikuliselt ei vastuta keegi ei sõiduki korrasoleku 

ega võimaliku süülise tegevuse eest.  

Ettepanek – igal sõidukil peaks olema põhikasutaja, kes tagab ja vastutab sõiduki 

dokumentatsiooni, tehnilise seisukorra, kütusekaardi ausa kasutuse, kütuselimiitide järgimise 

jm eest. 

 

4. Autokulusid kajastav dokumentatsioon on arhailine, ebakorrektselt täidetud, liigselt 

          dubleeritud /vt akti lisad/.  

Ettepanek – igal autol on kuupõhine sõidupäevik, mis asub konkreetses autos, täidetakse ja 

allkirjastatakse kasutaja poolt sõidu lõppedes. Sõidupäeviku originaal edastatakse iga kuu 

viiendaks tööpäevavaks koos kütuse tšekkidega linna rahandusametile. Kaotatakse käsitsi 

täidetavad kütusekulu aruanded. Auto kulu arvestuse aluseks jääb vaid sõidupäevik koos 

kütusetšekkidega. 

 

5. Autode garažeerimine on reguleerimata, mistõttu on komisjoni arvamus, et enamikke 

autosid kasutatakse tööle ja koju sõitudeks (kõik aktis kajastatud sõidupäevikut 

omavad autod).  

Ettepanek – lõpetada linna sõidukite kasutamine isiklikel eesmärkidel sõiduks tööle ja töölt 

koju. 

 

6. Sõidupäevikud täidetakse ebakorrektselt. Sõidupäevikud ei asu sõidukis, vaid 

täidetakse tagantjärele, mis võib viia tegelike sõitude mittekajastamisele inimliku 

unustamise taustal. Hilisem allkirjastamine viibib ja on lünklik. Ei kajastata 

sõidumarsruuti ega sõidu eesmärki. 

Ettepanek – vt p 4 

 

7. Kuu läbisõit on kõrgeim KIA Sportage autol, registrimärk 591 BKT. Sõidupäeviku 

allkirjastaja on reeglina LHA juhataja A. Uprus. Igakuiselt korduvad ühed ja samad 

sõidu eesmärgid, kilometraažid on üle paisutatud ja ekslikud arvutuslikes tehetes. 

Ettepanek – vaadata üle LHA töökorraldus, vabastada LHA juhataja transport-töölise 

autojuhi kohustustest liikluskorraldusvahendite, traktori varuosade jm transportimisel. 

Struktuuri viia sisse liiklusspetsialisti ametkoht.  
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8. Soodustatud võimalus ametiautode kasutamiseks isiklikel eesmärkidel on loodud 

kõikidele ametiautode kasutajatele.  

Ettepanek – isikud, kes kasutavad ametisõitudeks linna sõidukeid, ei tohi saada isikliku auto 

ametisõitudeks kasutamise hüvitist. 

 

9. Isikud, kellele on määratud isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutuse hüvitis, 

vormistavad igakuiselt määratud hüvitise täies ulatuses. Osa ametnikke saavad täies 

ulatuses nii hüvitise kui kasutavad ka linna sõidukeid.  

Ettepanek – kaaluda linna maksukoormuse vähendamiseks ja tulenevalt tegelikest linna 

vajadustest isikliku auto ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramise lõpetamist. Linna 

vajalike sõitude tegemisel planeerida senisest enam sõidukite kasutust. Hädavajaliku sõidu 

tegemisel kaaluda taksoteenuse kasutamise võimalust. 

 

 

Tulenevalt revisjoniaktis toodud näidetest ja järeldustest kohustab Valga Linnavolikogu 

revisjonikomisjon korrastama autode kasutuse Valga Linnavalitsuses ja linna allasutustes 

tulenevalt Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

 

 

 

 

Külliki Siilak 

esimees 

 

 

Lisad: 

1. Valga Linnavalitsuse 24.09.2014 korraldus nr 231 „Sõiduautode kasutamise kord“;  

2. Sõidupäevik ametiauto kasutamise kohta (Valga Linnavalitsuse 24.09.14 korralduse nr 

231 lisa nr 1) 

3. Linnapea 27.01.2016 käskkiri 4-1/4 „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise 

hüvitise piirmäärade kehtestamine“ (jaanuar 2016 kuni detsember 2016) 

4. Näidised täidetud dokumentidest: 

4.1 Sõidupäeviku koopia KIA Sportage september 2015 

4.2 Sõidupäeviku koopia KIA Sportage september 2016 

4.3 Sõidupäeviku koopia Valga Sport 

4.4 Bensiini kulu aruanne koondina  

4.5 Sõiduauto sõiduleht 


