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11.12.2018 nr 1-4.2/2018/820

Audiitori määramine ja nõusoleku andmine
audiitorteenuse lepingu sõlmimiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 alusel on audiitori määramine
ja muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine volikogu
ainupädevuses.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 13 kohaselt toimub kohaliku
omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll vastavalt audiitortegevuse
seadusele.
Audiitortegevuse seaduse § 91 alusel on raamatupidamise aastaaruande auditeerimine Põltsamaa valla
konsolideerimisgruppi kuuluvatele ametiasutusele koos ametiasutuse hallatavate asutustega, valla
asutatud sihtasutustele ning äriühingule kohustuslik.
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1
kohaselt rahalise kohustuse võtmise otsustab volikogu eraldi juhul, kui seda ei ole ettenähtud
vallaeelarves ja/või eelarvestrateegias.
Põltsamaa Vallavolikogu 20. septembri 2018 otsusega nr 1-3/2018/66 „Põltsamaa valla 2018., 2019.,
2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hanke korraldamine“ anti Põltsamaa
Vallavalitsusele luba riigihanke „Põltsamaa valla 2018., 2019., 2020. ja 2021. aasta majandusaasta
aruande auditeerimiseks“ korraldamiseks. Nimetatud otsuse alusel viidi Põltsamaa Vallavalitsuse
poolt läbi audiitorteenuse riigihange nr 201351 „Audiitorteenuse tellimine“ Põltsamaa Vallavalitsuse

12. novembri 2018 korraldusega nr 2-3/2018/579 „Riigihanke tulemuste kinnitamine“ ja Põltsamaa
Vallavalitsuse 17. detsembri 2018 korraldusega nr 2-3/2018/… „Põltsamaa Vallavalitsuse 12.
novembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/579 muutmine“ tunnistati edukaks pakkujaks Osaühing Infora
(10356749).
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 13, audiitortegevuse seaduse § 91 ning
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel
ja kooskõlas Põltsamaa Vallavolikogu 20. septembri 2018 otsusega nr 1-3/2018/66 „Põltsamaa valla
2018., 2019., 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hanke korraldamine“,
Põltsamaa Vallavalitsuse 12. novembri 2018 korraldusega nr 2-3/2018/579 „Riigihanke tulemuste
kinnitamine“ ning Põltsamaa Vallavalitsuse 17. detsembri 2018 korraldusega nr 2-3/2018/…
„Põltsamaa Vallavalitsuse 12. novembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/579 muutmine“.
1. Määrata Põltsamaa valla audiitoriks aastatel 2018-2021 Osaühing Infora (10356749).
2. Anda nõusolek vallavanem Margus Möldrile audiitorteenuse lepingu sõlmimiseks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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