Mulgi Vallavalitsusele
mulgi@mulgivald.ee

Arupärimine
06.12.2021

Arupärimise esitajad: Mulgi vallavolikogu liikmed Mati Ilisson, Enn Sarv, Taimo Tugi.
Valla dokumendiregistrisse on 29.11.2021.a. sisestatud dokument nr 12-2/4-8 Lisa 4 Karksi-Nuia
koertepargi rajamine.docx, mille sisuks on toetuse kasutamise tegevusaruanne. Aruande on koostanud
abivallavanem Dmitri Orav ja toetuse sihtotstarbe kohase kasutamise on kinnitanud vallavanem Imre
Jugomäe (Mina, Imre Jugomäe, Mulgi vallavanem kui toetuse saaja allkirjaõiguslik isik, kinnitan, et
oleme 01.09.2021. a seisuga kasutanud Rahandusministeeriumilt saadud toetuse „Karksi-Nuia
koertepargi rajamine“ summas 7000 eurot lepingus ette nähtud sihtotstarbe kohaselt ja üksnes
mittemajanduslikus tegevuses riigiabi mõiste tähenduses).
Aruanne on koostatud 01.09.2021.a. ja sisaldab alljärgnevat:
Toetuse kasutamise periood: 19.01.2021-01.09.2021
1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms):
Karksi-Nuia koertepargi rajamine toimus plaanipäraselt ja kulges sujuvalt. Ehitustööd teostas Taso
Team OÜ ja AS Iivakivi.
2. Tegevuste olulisemad tulemused:
Karksi-Nuia koertepark on rajatud Veetorin tänavale suurusega suurusega 1800 m². Antud maaala
rajamiseks oli vaja võsast puhastada ja juured välja juurida. Koerteala on piiritletud võrkaiaga.
Koertepark on avatud kõikidele koertele, kelle omanikud soovivad pakkuda koertele füüsilist
aktiivsust, kui ka võimalust teiste koertega sotsialiseerumiseks. Aedikusse on paigaldatud istepingid ja
koertele vastavad treeningvahendid. Koertepark pakub koertele erinevaid aktiivseid tegevusi ja on
kasutamiseks valmis.
3. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga
(millest tulenevalt)?
Mulgi Vallavalitsus panustas koertepargi rajamiseks lisaks 5000 eurot.
Kuna koeraaiaga seotud tegelik olukord ei vasta aruandes esitatule, soovime saada Mulgi vallavalitsuse
poolset selgitust valeandmete esitamise kohta. Palume vastata järgmistele küsimustele:
1. Palun selgitage, millistel põhjustel on aruandes esitatud koertepargi suuruseks 1800 m², kuigi
tegelikkuses on aiaga piiratud koerteala suurus veidi alla 1000 m².
2. Palun selgitage, miks ei ole aedikusse paigaldatud ühtegi treeningvahendit koertele, kuigi te
oma aruandes nende paigaldamist kinnitate?
3. Palun esitada volikogu liikmetele objekti projektdokumentatsioon ja selgitage, kas tööde
teostamisel esines veel täiendavaid kõrvalekaldeid.
4. Palun selgitage, kuidas viidi läbi hange tööde teostajate leidmiseks ja millest tulenevalt läksid
tööd planeeritust oluliselt kallimaks?
5. Mis ajendil esitatakse valeandmeid nii Rahandusministeeriumile kui ka vallakodanikele?

6. Kelle süül on selline olukord tekkinud ja millisel moel kavatsetakse võtta vastutus?
Arupärimisele palume vastata järgmisel Mulgi Vallavolikogu istungil.
Lugupidamisega,
Mati Ilisson
/allkirjastatud digitaalselt/
Enn Sarv
/allkirjastatud digitaalselt/
Taimo Tugi
/allkirjastatud digitaalselt/

