TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

EELNÕU
08. november 2017 nr

Tapa

Vallavalitsuse liikmetele hüvitiste määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, § 49 lg 4² ja Tapa valla
põhimääruse § 46 alusel:
1. Määrata Tapa Vallavalitsuse liikmete hüvitised järgmiselt:
1.1 Neeme Külmallik 300 eurot kuus;
1.2 Aivi Must 300 eurot kuus;
1.3 Rein Lall 300 eurot kuus;
1.4 Vello Ojamäe 300 eurot kuus;
1.5 Riho Tell 1000 eurot kuus.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsuse teada saama või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.
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Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “ Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine“
juurde
Tapa Vallavolikogu 01.11.2017 otsusega nr 4 kinnitati Tapa Vallavalitsus. Vallavalitsuse
liikmetest Andrus Freienthal on nimetatud ametisse Tapa vallavalitsuses abivallavanemana.
Teised valitsuse liikmed, Neeme Külmallik, Aivi Must, Rein Lall, Vello Ojamäe ja Riho Tell,
on väljastpoolt ametiasutust. On ettepanek maksta vallavalitsuse liikmetele, kes ei ole
ametasutuse teenistujad, vallavalitsuse tööst osavõtu eest hüvitist. Neeme Külmallik`ule, Aivi
Must´ale, Rein Lall`ile ja Vello Ojamäe`le 300 eurot kuus. Riho Tell`ile 1000 eurot kuus.
Riho Tell hakkab haldama üleminekuperioodil, kuni uue valla ametiasutuse moodustamiseni,
valla arengu- ja finantsvaldkonda. Valla järgmise aasta eelarvega tuleb hakata tegelema
koheselt, samuti teiste arenguvaldkonna küsimustega. Üleminekuperioodil vastutab
vallavalitsuse liige Riho Tell eelarve projekt, arengukava ja üldplaneeringu menetlemise ning
kahe omavalitsuse IT- süsteemide toimimis ja arengu eest.
KOKS § 22 lg 1 p 19 kohaselt on volikogu ainupädevuses vallavanemale nnapeale ja
palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine
ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine.
§ 49 lg 42 Valitsuse liikme ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline. Vallavanemale või
linnapeale ja valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada
tema suhtes selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.
Tapa valla põhimääruse § 46 kohaselt:
Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu, lisatasu ning hüvitiste või toetuste määramise ja
maksmise ning mittepalgalisele vallavalitsuse liikmele vallavalitsuse tööst osavõtu eest
hüvitise maksmise ja selle suuruse otsustab vallavolikogu, lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega sätestatust.

