
 EELNÕU nr 8 

 

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU 

 

 

OTSUS 
           

Halliste 29. veebruar 2016 nr 

 

 

Nõusoleku andmine laenu võtmiseks  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lõike 1 punkti 1, Halliste 

Vallavolikogu 17.10.2012 määruse nr 26 „Halliste vallavara valitsemise kord“ § 10 

lõike 1 alusel, arvestades asjaolu, et Halliste Vallavolikogu 16.12.2015 määruse nr 18 

„Halliste valla eelarvestrateegia 2015-2019“ lisaga nähakse ette 2016. aastal 

investeeringute tegemiseks laenu võtmine summas kuni 711812 eurot ning Halliste 

Vallavolikogu 26.02.2015 määrusega nr 1 „Halliste valla 2016. aasta eelarve 

vastuvõtmine“ on 2016. aasta eelarves investeeringute tegemiseks planeeritud laenu 

võtmine summas kuni 688404 eurot 

 

Halliste Vallavolikogu  o t s u s t a b: 

 

1. Anda nõusolek Halliste Vallavalitsusele laenu võtmiseks summas kuni 688404 

eurot.  

 

2. Laen võtta välja vastavalt investeeringute rahastamise vajadusele. 

 

3. Kinnitada laenu tagasimakse tähtajaks 10 aastat alates 2017. aasta eelarveaastast.  

 

4. Halliste Vallavalitsusel korraldada riigihange laenu võtmiseks.  

 

5. Volitada laenulepingut sõlmima vallavanem Ene Maaten.  

 

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu 51010) 30 

päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

Andres Rõigas 

volikogu esimees 

  



Seletuskiri 

Halliste Vallavolikogu eelnõu  

„Nõusoleku andmine laenu võtmiseks 

ja riigihanke korraldamiseks“ juurde 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 8 

kohaselt kuulub laenude võtmine volikogu pädevusse.  

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  (edaspidi KOFS) § 38 lõike 1 

punkti 1 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus võtta laenu, emiteerida võlakirju, 

võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste 

kontsessioonikokkulepete alusel investeeringuteks.  

 

Halliste Vallavolikogu 17.10.2012 määruse nr 26 „Halliste vallavara valitsemise 

kord“ § 10 lõike 1 kohaselt otsustab laenu võtmise ja selle suuruse vallavolikogu. 

Sama määruse § 10 lõike 2 kohaselt korraldab laenu võtmist eelarves sätestatud 

mahus vallavalitsus. 

 

Otsuse eelnõu koostamise aluseks on 29. veebruaril 2016 vastuvõetud Halliste valla 

2016. aasta eelarve kui ka Halliste Vallavolikogu poolt 16.12.2015 vastuvõetud 

Halliste valla 2015-2019 eelarvestrateegia. Eelarves planeeritud investeeringute 

finantseerimiseks on tarvis võtta laenu, kuna põhitulude arvelt ei ole võimalik 

rahastada investeeringuid. 2016. aasta laenu suuruseks on eelarve planeeritud 688404 

eurot. Laenu võtmine on kooskõlas Halliste valla 2015-2019 eelarvestrateegias 

kajastatud finantseerimistegevusega.  

 

Eelnõuga soovib Halliste Vallavalitsus volikogu nõusolekut laenu võtmiseks. Laen 

võetakse välja vastavalt investeeringute rahastamise vajadusele.  

 

Halliste vallal on hetkel üks laenuleping, mille kohaselt on vallal laenukohustus 

summas 130 000 eurot tähtajaga 2025. aasta lõpp. 

 

Nii Halliste valla 2015-2019 eelarvestrateegias kui ka Halliste valla 2016. aasta 

eelarves on ettenähtud investeerimislaenu võtmine ja välja toodud objektid, millele on 

laenu tarvis.  

 

Eelnõu on läbi vaadatud ja heaks kiidetud vallavalitsuse 22.02.2016 istungil.  

 

 

 

 

Ene Maaten 

vallavanem 

 


