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Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja
lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
(audiitorteenus)
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning
võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse
05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud Tapa valla õigusaktide kehtestamiseni selle
kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ning Tapa
Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 7 lg 3 ja
Tamsalu Vallavolikogu 24.05.2006 määruse nr 28 „Vallavara eeskirja kehtestamine“ § 6 lg 4:
1. Anda Tapa Vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange Tapa vallale
audiitorteenuse tellimiseks aastateks 2018 - 2021 ning eduka pakkujaga lepingu
sõlmimiseks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanus otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtu halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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Vastavalt audiitortegevuse seaduse § 91 lõige 3 on raamatupidamise aastaaruande audit
kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamis
kohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt
otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.
Tapa Vallavalitsuse ja AMC Audit OÜ vahelised lepingud lõppesid pärast vandeaudiitori
aruannete esitamist Tapa valla ja endise Tamsalu valla 2017. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruannete kohta. Tapa vallavalitsus on planeerinud korraldada uue riigihanke
konsolideeritud majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostaja leidmiseks perioodiks 20182021 (neli aastat).
Hanke mahtu kuulub:
- Tapa valla 2018, 2019, 2020. ja 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
auditeerimine;
- OÜ Tapa Vesi, AS Tamsalu Vesi ja AS Tamsalu Kalor 2018, 2019, 2020. ja 2021. aasta
raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine.
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest ja planeeritakse eelolevate
perioodide eelarvetesse vastavalt riigihanke tulemusel pakutud maksumustele.
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