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Vinni Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 45 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemine“, Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 34 „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine“ ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsuse nr 78 „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemine“ ning Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere
valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“,
moodustus Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni
vald. Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus Vinni Vallavolikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päeval, s.o 25.10.2017.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 12 alusel läksid valimistulemuste
väljakuulutamise päeval ühinevate omavalitsusüksuste ametiasutused (Rägavere Vallavalitsus ja
Laekvere Vallavalitsus) haldusreformi käigus moodustunud uue omavalitsusüksuse - Vinni valla koosseisu.
Haldusreformi seaduse § 17 lõikest 2 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 14
tulenevalt pidi uue omavalitsusüksuse volikogu 1. jaanuariks 2018 ühinenud kohalike
omavalitsusüksuste ametiasutuste tegevuse ümber korraldama.
Vastavalt Vinni Vallavolikogu 23.11.2017 otsusele nr ….
„Ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamine“ korraldati Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla liitumisel uue
omavalitsusüksuse - Vinni valla - koosseisu üle tulnud ametiasutuste, s.o Rägavere Vallavalitsuse,
Laekvere Vallavalitsuse ja Vinni Vallavalitsuse tegevus ümber asutuste liitmisega.
Ümberkorraldamise tulemusena Rägavere Vallavalitsus ja Laekvere Vallavalitsus liideti Vinni
Vallavalitsusega. Rägavere Vallavalitsuse ja Laekvere Vallavalitsuse tegevus lõpeb ning tegevust
jätkab Vinni Vallavalitsus.
Lähtudes eeltoodust ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsusega nr 76, Laekvere Vallavolikogu
07.12.2016 otsusega nr 33, Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega nr 44 kinnitatud
ühinemislepingu punktidega 4.10 ja 4.11, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36
ja lg 3 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 13 ja lg 14, Vinni Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada alates 01.jaanuarist 2018 Vinni Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis vastavalt lisale.
2. Vallavalitsus võib korralduse andmisega teha muudatusi kehtestatud palgafondi piires
käesoleva otsusega kehtestatud teenistuskohtade koosseisus.

3. Tunnistada kehtetuks:
3.1 Vinni Vallavolikogu 10.11. 2016 nr otsus nr 64 „Vinni Vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine“;
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
Meelis Maine
Esimees

Selgitus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 13 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse struktuuri,
koosseisu ja palgajuhendi kehtestab uus valitud volikogu. Sama paragrahvi lg 14 kohaselt
volikogu korraliste valimiste käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatavad uued ametiasutused alustavad tööd
ühinemisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
Ühinemislepingu punkt 4.10 kohaselt lähevad Rägavere valla ja Laekvere valla ametnikud ning
töötajad üle Vinni valla koosseisu avaliku teenistuse seaduses ja töölepingu seaduses sätestatud
tingimustel ja korras.
Punkt 4.11 kohaselt liitunud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust
põhiliselt oma endises töövaldkonnas juhul, kui valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse
personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine
ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
Ametniku ja töötaja määramine:

Avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 11 lg 5 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse
ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu. Sama paragrahvi lõike 1 kohaselt määratakse teenistuskohtade koosseisus
kindlaks vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks,
nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
Ametnikuks ja töötajaks määratlemise kriteeriumid annab ATSi § 7. Ametnikuks on
nimetatud paragrahvi kohaselt isik, kes on riigiga või kohaliku omavalitsuse üksusega
avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning tema ametikohast tulenevate
ülesannete sisuks on avaliku võimu teostamine. Seaduse kohaselt on







riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, samuti siseauditi läbiviimine;
riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamine;
alaliselt riigi sõjaline kaitsmine ja valmistumine selleks;
süütegude menetlemine;
Eesti Vabariigi diplomaatiline esindamine välissuhtlemises;
Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Riigikontrolli, õiguskantsleri ja kohtute
põhiülesannete täitmiseks vajalike otsuste tegemine, nende sisuline
ettevalmistamine või rakendamine;





Vabariigi Valitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, valla- või
linnavalitsuse ja ametiasutuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate
otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine;
tegevus, mida ei saa avaliku võimu kindlustamise ja arendamise huvides
anda ametiasutusega üksnes eraõiguslikus suhtes oleva isiku pädevusse.

Ametnik – avalikku võimu teostav isik;
 nimetatakse ametikohale;
 vormistatakse vallavanema käskkirjaga;
 makstakse palka
 puhkus 35 kp

Töötaja võetakse ametiasutuses töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid
tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötamine seaduse tähenduses
on eelkõige:








raamatupidamine;
personalitöö;
asjaajamistöö;
hankespetsialistide tegevus;
haldustöötajate tegevus;
infotehnoloogide tegevus;
muud avaliku võimu teostamist toetavad tööd.

Töötaja – avalikku võimu toetavat tööd tegev isik;
 võetakse töökohale;
 sõlmitakse tööleping;
 makstakse töötasu
 puhkus 28 kp (ametis olevatel 35 kp)
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