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Saaremaa valla 2022. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.
§ 1. Saaremaa valla 2022. aasta eelarve
Saaremaa valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 69 022 209 eurot vastavalt käesoleva määruse
lisadele 1 – 2.
§ 2. Kohustuste võtmine
(1) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni
1 500 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.
(2) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 5 500 000 eurot.
§ 3. Eelarve liigendamine
(1) Saaremaa Vallavalitsus kinnitab alaeelarvetega struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste tulude
ja kulude detailsema liigenduse tegevusalade, tululiikide ja kuluobjektide järgi.
(2) Saaremaa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul eelarve liigendust muuta oma korraldusega.
§ 4. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.
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SELETUSKIRI
Saaremaa Vallavolikogu määruse Saaremaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu juurde
1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõike 1 kohaselt koostab vallavalitsus
eelarve eelnõu. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri.
2. Milliste õigusaktidega on küsimus reguleeritud
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 kohaselt on eelarve vastuvõtmine ja
muutmine volikogu ainupädevuses. Eelarve menetlemise kord on reguleeritud kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses, samuti Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018.
a määruses nr 4 „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“.
3. Õigusakti sisu selgitus
Eelarve hõlmab eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse,
finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaani koos täiendavate nõuete, volituste ja
informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste
finantseerimisele.
4. Milliseid valla (valdade) õigusakte on vaja kehtetuks tunnistada või muuta õigusakti
vastuvõtmisel
Määrusega õigusakte kehtetuks ei tunnistata.
5. Ülevaade õigusakti vastuvõtmisega kaasnevatest kuludest ja nende katteallikatest
Õigusakti vastuvõtmisega ei kaasne otseseid kulusid.

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus kahel lugemisel
Eelnõu esitaja: valitsus
Eelnõu kuupäev: 16. detsember 2021
Eelnõu ja seletuskirja koostas: rahandusteenistus
Ettekandja: abivallavanem Liis Juulik
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