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Lisaeelarve eelnõu seletuskiri ja majandusaasta aruanne 

 

 

Lugupeetud volikogu esimees 

Lugupeetud vallavanem 

 

Haljala valla elanik palus õiguskantsleri hinnangut Haljala valla 2021. aasta esimese lisaeelarve 

eelnõu seletuskirja ja 2020. majandusaasta aruande menetluse õiguspärasuse kohta. 

Leian, et Haljala Vallavolikogu ja -valitsus ei ole järginud seadust, valla põhimäärust ega valla 

finantsjuhtimise korda. Palun vallavolikogul ja -valitsusel edaspidi seaduslikkuse põhimõtet (Eesti 

Vabariigi põhiseaduse § 3 lõike 1 esimene lause ja § 154 lõige 1) järgida. Lisaeelarvete eelnõudel 

peavad olema nõuetekohased seletuskirjad. Samuti palun korraldada valla 2020. majandusaasta 

aruande kinnitamine niipea, kui volikogu koguneb ja teavitada aruande kinnitamisest ka 

õiguskantslerit. 

Valla ja linna lisaeelarve eelnõule peab olema lisatud seletuskiri põhjendustega lisaeelarve 

vajaduse kohta (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõike 1 teine 

lause; Haljala valla finantsjuhtimise korra § 6 lõike 1 teine lause), kuid Haljala valla 2021. aasta 

esimese lisaeelarve eelnõu seletuskiri selliseid põhjendusi ei sisalda. Lisaeelarve seletuskiri ei pea 

sisaldama informatsiooni eelnevate eelarveaastate kohta, kuid selles tuleb lisaeelarve vajadusi 

põhjendada (vt Seletuskiri kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu juurde, 

lk 31). Määruse eelnõu seletuskirjas määruse vastuvõtmise vajalikkuse põhjenduse näeb ette ka 

Haljala valla põhimääruse § 13 lõike 4 punkt 1. 

Vallavolikogu ei ole ka seni kinnitanud 2020. majandusaasta aruannet. Seda tulnuks teha hiljemalt 

30.06.2021. 

Majandusaasta aruande koostamist ja kinnitamist reguleerivad KOFS § 29 ja Haljala valla 

finantsjuhtimise korra § 14. Vallavalitsuse heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruanne 

tuleb volikogule kinnitamiseks esitada hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse 

vandeaudiitori aruanne ja valla- või linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise 

kohta. Volikogu peab majandusaasta aruande kinnitama hiljemalt 30. juuniks otsusega (KOFS § 

29 lõige 11; Haljala valla finantsjuhtimise korra § 14 lõige 5). Enne majandusaasta aruande 

kinnitamist volikogus peab selle veel eelnevalt läbi vaatama revisjonikomisjon (kuulates ka ära 
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seda auditeerinud audiitori), kes koostab volikogule esitatava kirjaliku aruande (KOFS § 29 lõike 

10 esimene ja teine lause; Haljala valla finantsjuhtimise korra § 14 lõige 6; Haljala valla 

põhimääruse § 9 lõige 11). 
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