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Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine

11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla,
Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa
linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus –
Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Põltsamaa linna põhimäärusest.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 4.7.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põltsamaa linna sümboolikat.
Haldusreformi seaduse § 19 lõike 1 punkti 2 alusel makstakse kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu esimehele ja vallavanemale ja linnapeale tema volituste tähtajalisel lõppemisel
ühekordset hüvitist kui vallavanema või linnapea volitused on lõppenud seoses volikogude
algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumise
tulemusena uue valitsuse ametisse nimetamisega või volikogu esimehel valdade või linnade
haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamisega ja isik on vallavanema, linnapea või volikogu esimehena
töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeva, makstakse volikogu otsusega
hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale
eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu või hüvituse 12kordses ulatuses. Hüvitist ei maksta, kui volikogu valib eelpool nimetatud isiku vallavanema,
linnapea või volikogu esimehe samale ametikohale uueks tähtajaks.
Põltsamaa valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsuse nr 11-7.1/8 alusel kuulutati
valimistulemused välja 21. oktoobril 2017.
Otsus võetakse vastu eelnevast tulenevalt ja haldusreformi seaduse § 19 lõike 1 punkti 2
alusel.
1. Maksta seoses volituste lõppemisega Põltsamaa Vallavolikogu esimehele Indrek
Eensalule, Pajusi Vallavolikogu esimehele Toomas Teppole ja Puurmani
Vallavolikogu esimehele Aare Järvikule hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha
kuu keskmise hüvitise 12-kordses ulatuses.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide
Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud
korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri otsuse eelnõule „Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine”
Eelnõu eesmärk on maksta välja haldusreformi seadusega ette nähtud hüvitis volikogu
esimeestele, kelle volitused lõppesid valimistulemuste väljakuulutamisega ja keda ei valitud
tagasi volikogu esimeheks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lõige 4 alusel volikogu uue koosseisu ja tema
liikmete volitused algavad ning volikogu eelmise koosseisu ja tema liikmete volitused
lõpevad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Põltsamaa valla valimiskomisjoni
20.10.2017 otsuse nr 11-7.1/8 alusel kuulutati valimistulemused välja 21. oktoobril 2017.
Põltsamaa Vallavolikogu esimees oli kuni 21.10.2017 Indrek Eensalu (valitud volikogu
esimeheks Põltsamaa Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 60). Põltsamaa Vallavolikogu
esimehe tasu oli alates 01.01.2014 382 eurot kuus (Põltsamaa Vallavolikogu 19. detsembri
2013 määrus nr 2) ja alates 01.01.2016 400 eurot kuus (Põltsamaa Vallavolikogu 17.
detsembri 2015 määrus nr 26).
Pajusi Vallavolikogu esimees oli kuni 21.10.2017 Toomas Teppo (valitud volikogu esimeheks
Pajusi valla valimiskomisjoni 31.10.2013 otsusega nr 7). Pajusi Vallavolikogu esimehe tasu
oli alates 01.01.2014 290 eurot kuus ja alates 01.10.2016 320 eurot kuus (Pajusi
Vallavolikogu 19.01.2006 määrus nr 4, Pajusi Vallavolikogu 20.02.2014 otsus nr 19 ja Pajusi
Vallavolikogu 18.02.2016 otsus nr 90).
Puurmani Vallavolikogu esimees oli kuni 21.10.2017 Aare Järvik (valitud volikogu
esimeheks Puurmani valla valimiskomisjoni 01.11.2013 otsusega nr 8). Puurmani
Vallavolikogu esimehe tasu oli 127,82 eurot kuus (Puurmani Vallavolikogu 17.03.2011
määrus nr 3).
Põltsamaa Linnavolikogu esimees Andres Vään valiti Põltsamaa Vallavolikogu esimeheks
Põltsamaa valla valimiskomisjoni 26.10.2017 otsusega nr 9.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõike 2 punkti 41 alusel
makstakse otsuses märgitud summa riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse arvelt.
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