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Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4
„Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku
teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruses nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse
palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate
teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 945 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 900 – 1470 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 1000 – 1785 eurot;
4) struktuuriüksuste juhid – 1400 – 2205 eurot;
5) abivallavanem – 2100 – 2625 eurot.“;
2) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul makstakse puuduva teenistuja asendajale
asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast või töötasust.“;
3) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vallavanema töötasu vahemik on 2900-3675 eurot.“.
§ 2. Määruse jõustumine ja rakendamine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4
„Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine“
Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 63 lõike 1 kohaselt on palgajuhend palga määramise ja
maksmise kord. Selles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik,
muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude ATS-is sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise
tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.
Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse palgajuhendi kehtestamine on volikogu ainupädevuses
(KOKS § 22 lõike 1 punkt 36, ATS § 63 lõige 2).
Kuna otstarbekas ei ole pidada paralleelselt kahte palgajuhendit, reguleeritakse esitatud palgajuhendi
eelnõus nii ametiasutuse ametnike kui töötajate töötasustamise alused. Eelnõus nähakse ette, et
ametnikele makstakse palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel. Eelnõu kohaselt on uuendatud
määratud palgagruppide palgavahemikud (palgajuhendi § 5 lõige 3). Ametnike palga määrab ja
töötajatega lepib töötasu kokku vallavanem, arvestades palgajuhendiga palgagruppidele kinnitatud
palgavahemikke.
Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse teenistujale asendustasu, kui asendamine ei
tulene teenistuja ametijuhendist või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga
töökoormuse olulise suurenemise. Seni kehtiva palgajuhendi alusel oli asendustasu määr
maksimaalselt 50%, mida käesoleva eelnõuga vähendatakse 30%-ni. Eelnõuga muudetakse ka
vallavanema töötasu vahemikku.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt
alates 1. jaanuarist 2019.
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