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Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine
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.
Otsus võetakse vastu eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 19 ning Põltsamaa linna põhimääruse § 36 lõigete 1 ja 2 alusel.
1. Määrata vallavanema …………………. töötasu suuruseks 2900 eurot kalendrikuus.
2. Kehtestada,
et
vallavanemale
ametialaseks
kasutamiseks
mobiiltelefoninumbrilt võetavate kõnede maksumuse piirmäär puudub.

antavalt

3. Maksta vallavanemale hüvitist 335 eurot kuus seoses isikliku sõiduauto kasutamisega
ametiülesannete täitmisel.
4. Vallavanema töötasu makstakse välja 31. detsembrini 2017 Põltsamaa linna 2017.
aasta eelarvest. Töötasu maksmises osalevad ühinenud Põltsamaa linn, Põltsamaa
vald, Pajusi vald ja Puurmani vald proportsionaalselt 01.10.2017 elanike arvuga.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse alates volikogu poolt uue valitsuse
kinnitamisest.
6. 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.
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Seletuskiri otsuse eelnõule „Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine“
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) § 22 lõige 1 punkt 19: volikogu
ainupädevusse kuulub vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu,
lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise
maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine.
Põltsamaa linna põhimäärus § 36 Linnapea tasustamine ning soodustuste määramine
(1) Linnavolikogu määrab otsusega linnapea palga ning lisatasud.
(2) Linnapeale hüvitiste või toetuste määramise ja maksmise ning soodustuste rakendamise
otsustab linnavolikogu, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega sätestatust.
KOKS § 49 lõike 42 kohaselt ei või vallavanemale või linnapeale ja valitsuse liikmele maksta
sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes selliseid soodustusi, mida
volikogu ei ole otsustanud.
Rahandusministeeriumi kodulehel on selgitatud uuele vallavanemale töötasu maksmist
juhendi Korduma kippuvad küsimused seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega
haldusreformi käigus leheküljel 11: Kuidas toimub uutele volikogu liikmetele/esimehele
hüvitise ja vallavanemale või linnapeale töötasu maksmine, kui aasta lõpuni täidab iga
omavalitsus oma eelarvet eraldi?
Moodustunud omavalitsuse volikogul on pädevus käsutada kõikide ühinenud omavalitsuste
eelarvet, töötasu maksmisel arvestatakse ühinenud omavalitsuste eelarve seisusid ja volikogu
teeb sellest tulenevalt otsuse, millise ühinenud omavalitsuse eelarvest töötasu maksmist
korraldatakse. Samuti toimub ametnikele palkade maksmine selle valla või linna eelarvest,
kus vastava ametniku palgakulud enne ühinemist kavandatud olid.
01.10.2017 seisuga oli Põltsamaa linna elanike arv 4134, Põltsamaa valla elanike arv 3634,
Pajusi valla elanike arv 1229 ja Puurmani valla elanike arv 1470 – kokku 10 467.
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