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Lasnamäe linnaosa päevadest
Austatud linnapea kohusetäitja
6. mai Tallinna linnavalitsuse päevakorras oli eelnõu “Raha eraldamine Lasnamäe Linnaosa
Valitsusele Lasnamäe linnaosa päevade lõpuürituse korraldamiseks Tallinna Lauluväljakul”.
Otsusega eraldatakse linnavalitsuse reservfondist Lasnamäe päevade lõpuüritusele 25 000 eurot.
On iseenesest positiivne, et Lasnamäel on sellise pika traditsiooniga üritus, mis on kogukonna
inimeste seas populaarne. Kuid paraku on tõsiasi, et viimastel aastatel on selle ettevõtmise
rahastamist saatnud tumedad pilved ja tundub, et see traditsioon jätkub sellelgi aastal.
Tallinna Linnavalitsuse 6. mail 2015 vastu võtetud korralduse seletuskirjast võib lugeda järgmist:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldab pereürituse koostöös OÜ Comfort Solutioniga.
Tunnistan, et minus tekitab siirast imestust Tallinna Linnavalitsuse ja Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse otsus valida ürituse korraldajaks ettevõte, kelle põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja
kanalisatsioonitrasside ehitus ning kelle suhtes on üleval sundlõpetamise hoiatus. Teatavasti on
OÜ Comfort Solutionsi vastu esitatud 02.02.2015 sundlõpetamise hoiatus, sest ettevõte ei ole
esitanud 2011 - 2013 aasta majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande
mitteesitamist 180 päeva jooksul alates kustutamishoiatuse tegemisest (väljavõte nii Äriregistrist
kui ka Ametlikest Teadaannetest lisatud arupärimisele, lisa 1).
Eeldan, et avalikku raha, teisisõnu Tallinna maksumaksja raha kasutades kontrollib Tallinn oma
koostööpartnerite tausta, et olla kindel nende usaldusväärsuses ja proffesionaalsuses. Arvestades
seda, siis on raske uskuda, et nimetatud ettevõtte on ürituste korraldajana parim ja usaldusväärseim
valik, keda Lasnamäe päevade korraldajana kasutada.
Eelpoolt toodust lähtuvalt on mul seoses Lasnamäe päevade korraldamisega Teile järgnevad
küsimused, millele palun nii kirjalikku kui suulist vastust.
1. Kas Lasnamäe päevade korraldaja leidmiseks viidi läbi konkurss või tehti OÜ Comfort
Solutionsile otsepakkumine?
2. Mille alusel osutus valituks OÜ Comfort Solutions, kui parim korraldaja kõne all olevale
üritusele?
3. Milliseid teenuseid kõne all olev ettevõte täpsemalt Lasnamäe Linnaosa Valitsusele seoses
Lasnamäe päevadega pakub?
4. Kui suur on OÜ Comfort Solutionsile makstav tasu Lasnamäe päevade korraldamise eest?

5. Kas OÜ Comfort Solutionsiga on Tallinna linnal olnud varasemat koostööd? Kas lisaks
Lasnamäe päevade korraldamisele pakub kõne all olev ettevõte Tallinnale sel aastal veel
teenuseid?
6. Kas Tallinna linnavalitsus kontrollib oma koostööpartnerite tasuta? Kas oli teada, et OÜ
Comfort Solutionsile on esitatud sundlõpetamise hoiatus?
7. Kui suur on Lasnamäe päevade eelarve? Palun välja tuua kulude ja tulude tabel, koos kõigi
rahastajatega.
8. Kui suur on Lasnamäe päevade eelarve olnud varasematel aastatel?
9. Teatavasti on Lasnamäe päevad linnaosas pika traditsiooniga üritus, mis põhjusel ei ole selleks
vajalikke vahendeid ettenähtud linnaosa eelarves, vaid tuleb vajalikud vahendid eraldada Tallinna
linna ja linnaosa reservfondist?
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