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Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12.
aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 39 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse vallavanemale töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ning Põltsamaa
valla põhimääruse § 39 alusel.
1. Määrata tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019 vallavanema töötasu suuruseks 3045 eurot kuus.
2. Maksta vallavanemale hüvitist 335 eurot kalendrikuus seoses isikliku sõiduauto kasutamisega
ametiülesannete täitmisel.
3. Vallavanema ametialases kasutuses olevale mobiiltelefoninumbrile kasutuslimiiti ei kehtestata.
4. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 6. novembri 2017 otsus nr 7 „Vallavanema töötasu
ja hüvitiste määramine“.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri otsuse eelnõule „Vallavanema töötasu määramine”
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 kohaselt kuulub volikogu pädevusse
vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja
soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse
määramine.
Põltsamaa valla põhimääruse § 39 lõike 1 kohaselt kuulub volikogu pädevusse vallavanema töötasu ja
lisatasude määramine. Lõike 2 kohaselt otsustab volikogu vallavanemale hüvitiste või toetuste
määramise ja maksmise ning soodustuste rakendamise, seejuures lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega sätestatust.
Põltsamaa valla 2019. aasta eelarves on planeeritud ametiasutuse palgafondi kasvuks 5%. Põltsamaa
Vallavolikogu 6. novembri 2017 otsusega nr 7 oli vallavanema töötasuks määratud 2900 eurot
kalendrikuus, ametialaseks kasutamiseks antavalt mobiiltelefoninumbrilt võetavate kõnede
maksumuse piirmäär puudus ja hüvitis isikliku sõiduauto kasutamisel ametiülesannete täitmisel oli
355 eurot kalendrikuus. Käesoleva otsusega oleks vallavanema töötasu kasv 5% ehk 3045 eurot
kalendrikuus, hüvitiste määrad ei muutuks.
Koostas abivallavanem Karro Külanurm
Kooskõlastasid jurist Aldi Alev ja vallasekretär Janne Veski
Esitaja vallavolikogu esimees Andres Vään
Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

