Volikogu määruse eelnõu (II lugemine)

Jõhvis

14. oktoobril 2021. a nr 000

Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 – 2025 kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja §
37² lõike 7 alusel.
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 –
2025 (lisatud 85 lehel).
§ 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 23.11.2020 määruse nr 83 „Jõhvi valla
arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 – 2024 kinnitamine”.
(2) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu aseesimees
SELETUSKIRI:
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusele peavad kohaliku omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia
hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Alates 2012.
a on Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia olnud esitatud ühes dokumendis. Käesoleva
eelnõuga kinnitatakse arengukava perioodiks 2022-2030 ja eelarvestrateegia perioodiks
2022-2025.
Kooskõlas vallavolikogu 14. septembril 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja
eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja
kinnitamise kord” korraldas vallavalitsus peale arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu
esimest lugemist 18. augusti 2021 volikogus avalikustamise perioodil 24. augustist kuni 7.
septembrini k.a. Avalik arutelu toimus 8. septembril.
Eelnõu lisasse on sisse viidud avalikkuse poolt esitatud ettepanekud, volikogu komisjonide ja
vallavalitsuse poolt esitatud täiendavad ettepanekud, mis on saanud heakskiidu ja lõplikult
sõnastatud volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni poolt enne 16. septembril 2021 toimunud
volikogu istungil, mil eelnõu teine lugemine katkestati.

Eelnõu lisas on eraldi märgistatult esile toodud täiendavad ettepanekud, mis on tehtud peale
eelnõu II lugemise katkestamist 16. septembril 2021. Need ettepanekud on tehtud volikogu
kultuurikomisjoni (6 ettepanekut) ning vallavalitsuse (2 ettepanekut) poolt. Volikogu saab
otsustada, kas nõustub ettepanekutega või lükkab need tagasi.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostasid arendusnõunik Rein Luuse ja finantsjuht Küllike Olup.

