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Vallavanemale hüvitise määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel on vallavanemale
töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine volikogu ainupädevuses.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 57 alusel
otsustab valitsuse palgalisele liikmele töötasu, lisatasu ning hüvitiste või toetuste määramise ja
maksmise volikogu, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega sätestatust.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, § 49 lõike
42, Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 57
alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Määrata vallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest makstava hüvitise suuruseks kuni
600 eurot kalendrikuus.
2. Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 7. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/45 "Vallavanema
töötasu ja hüvitiste määramine" punkt 3.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse alates 2018. aasta 18. juunist.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 08.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/83 "Vallavanemale hüvitise
määramine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 19 alusel kuulub
volikogu ainupädevusse vallavanemale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu,
hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise
otsustamine ja selle suuruse määramine.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 57 alusel
otsustab valitsuse palgalisele liikmele töötasu, lisatasu ning hüvitiste või toetuste määramise ja
maksmise volikogu, 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.
Põlva Vallavolikogu 7. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/45 "Vallavanema töötasu ja hüvitiste
määramine" punkti 3 alusel anti vallavanemale ametialaseks kasutamiseks sõiduauto ning
kehtestati ametialaseks kasutamiseks antud sõiduauto kütuse piirmääraks 250 liitrit kalendrikuus.
Vallavanemale antud sõiduauto Toyota Avensis kasutusrendi periood lõpeb 18.06.2018 ning
vallavalitsus ei pea otstarbekaks sõiduauto Toyota Avensis väljaostmist turuhinnaga või rentida
uut sõiduautot. Vallavanem kasutab edaspidi ametisõitudeks isiklikku sõiduautot.
Otsusega määratakse vallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest makstava hüvitise
suuruseks kuni 600 eurot kalendrikuus.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid. Jäävad ära
kütusekulud (250 liitrit kalendrikuus) ning sõiduauto Toyota Avensise ülalpidamiskulud. Kulud
hõlmavad isikliku sõiduauto kasutamise eest makstavat hüvitist kuni 600 eurot kalendrikuus.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Vallavanem
Finantsosakond
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
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