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Õigusakti vastuvõtmiseks vajalik
häälteenamus:
Eelnõu õiguslik alus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 4, 6 ja 7 alusel.

Eelnõu vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis 28.06.2021. a vastu otsuse nr 31 „Lääne-Nigula valla
arengukava 2018-2026 muutmine ja eelarvestrateegia 2022-2025 algatamine“, milles nähti ette,
et vallavalitsus valmistab ette eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu. Eelarvestrateegia
vastuvõtmise kohustus tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (edaspidi KOKS) ja
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi KOFS).
Õigusaktid, mis reguleerivad küsimust käesoleval ajal
1. KOKS
2. KOFS
3. Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määrusega nr 10 kinnitatud „Lääne-Nigula
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/405012018024
4. Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.10.2018. a määrusega nr 43 kinnitatud „Lääne-Nigula
valla arengukava 2018-2026 kinnitamine“
https://www.riigiteataja.ee/akt/427102020017
5. Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.11.2020. a määrusega nr 16 kinnitatud „Lääne-Nigula
valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024“
https://www.riigiteataja.ee/akt/425112020008

Eelnõu sisu
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida
kavandatavate tegevuste finantseerimist. (KOFS § 20 lg 1)

Eelarvestrateegias esitatakse (KOFS § 20 lg 3):
1) kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia
perioodiks;
2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja
eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, eeldatavad põhitegevuse
kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos
kogumaksumuse
prognoosi
ja
võimalike
finantseerimisallikatega,
eeldatav
finantseerimistegevuse
maht
ning
likviidsete
varade
muutus;
1
2 ) informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja
maamaksu muudatustest;
3) ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast,
sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra
arvutamiseks;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse
põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia
perioodi
igaks
aastaks
prognoositav
põhitegevuse
tulem;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik
netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia
perioodiks prognoositav netovõlakoormus;
6) muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.
Eelarvestrateegia peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat (KOKS § 37-2 lg 3) ning strateegia tuleb vastu võtta 15. oktoobriks 2021.
Vastavalt Lääne-Nigulas kehtestatud korrale esitati eelarvestrateegiasse muutmise ettepanekuid
31. maiks 2021. a. Kokku laekus 28 ettepanekut (Kadri Lukk, MTÜ Linnamäe Arenguselts,
Taebla kogukonnakogu, Oru kool, Martna osavallakogu, Kullamaa osavallakogu, Risti
kogukonnakogu).
Oma sisendi andsid ka valla sõltuvad üksused või valitseva mõju all olevad ühingud (SA PõhjaLäänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus, OÜ Maali Üürimaja, OÜ Oru
Kultuurisaal, OÜ Lääne-Nigula Hooldekodud, OÜ Noarootsi Soojus ja AS Lääne-Nigula
Varahaldus).
Vt täpsemalt eelarvestrateegia 2022-2025 seletuskirjast.
Õigusaktid, mida on eelnõu õigusaktina vastuvõtmisel vaja tunnistada kehtetuks,
tühistada või muuta
Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.11.2020. a määrusega nr 16 kinnitatud „Lääne-Nigula valla
eelarvestrateegia aastateks 2021-2024“
Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad rakendusaktid
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud ja katteallikad
Eelarvestrateegia vastuvõtmine iseenesest kulusid kaasa ei too vaid annab sisendi valla eelarve
koostamiseks (KOKS § 371 lg 2).
Eelnõule lisatavad muud asjasse puutuvad materjalid (loetelu koos viidetega)
Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 (määruse lisa)
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