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Asendustasu maksmine
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, Põltsamaa
valla põhimääruse § 38 lõike 1 ja § 39 lõike 1 alusel.
1. Maksta abivallavanem Karro Külanurmele asendustasu vallavanema asendamise eest
tagasiulatuvalt 25. veebruarist 2019 kuni vallavanema ametisse naasmiseni 30% ulatuses vallavanema
töötasust.
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 „Asendustasu maksmine”
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 § 38 lõike 1 kohaselt asendab vallavanemat asendab tema
puhkuse ja ajutise töövõimetuse ajal abivallavanem ning § 39 lõike 1 kohaselt kuulub volikogu
pädevusse vallavanema töötasu ja lisatasude määramine. Seega abivallavanemale vallavanema
ülesannete täitmisel on asendustasu määramine volikogu otsustada. Vallavanem viibis puhkusel alates
25.02.2019 ning on haiguslehel alates 09.03.2019.
Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhendi § 8 lõike 1 ja 2 kohaselt makstakse teenistujale, kes täidab
puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, asendustasu.
Nimetatud juhul makstakse puuduva teenistuja asendajale asendustasu kuni 30% asendatava
teenistuja põhipalgast või töötasust. Sarnaselt ametiasutuse teiste teenistujatega oleks abivallavanema
asendustasu vallavanema asendamise eest 30% asendatava kuupalgast.
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