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Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
seonduvalt ametniku või töötaja koondamise
tõttu ametist vabastamisel hüvitiste maksmine
Haldusreformi seaduse § 17 lõike 2 kohaselt peab 1. jaanuarist 2018 alustama tööd
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
ametiasutus. Vinni Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 56 „Ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamine“ alusel korraldatakse ümber Vinni valla ametiasutused Rägavere
Vallavalitsus, Laekvere Vallavalitsus ja Vinni Vallavalitsus liitmise teel. Liitmise tulemusena
jätkab alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Vinni Vallavalitsus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 543 (jõust 05.07.2017) kohaselt on antud
kohaliku omavalitsuse volikogule õigus maksta haldusterritoriaalse korralduse muutmisest
tuleneva ameti- või töökoha koondamisega ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise
ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta
on töötanud valla või linna ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat ja kuni
kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa
aastat.
Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu punkti 4.12 kohaselt makstakse
valla ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale ametist vabastamisel täiendavat hüvitist:
1) kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on vastava kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses tööle asunud hiljemalt 01.01.2016 ning töötanud kuni 10 aastat;
2) kuue kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on vastava kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud üle 10 aasta. Ühinemisleping kinnitati Rägavere ja Laekvere Vallavolikogu
poolt 07.12.2016 ja Vinni Vallavolikogu poolt 08.12.2016. Ühinemislepingu punkt 4.12 on
vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 543 (jõust 05.07.2017).
Lähtudes eelmärgitud asjaoludest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti
35 ja § 543, Vinni Vallavolikogu otsustab:
1.Maksta haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt Rägavere Vallavalitsuse, Laekvere
Vallavalitsuse ja Vinni Vallavalitsuse tegevuse ümberkorraldamisel koondamise tõttu ametist
vabastatud ametnikule ja töötajale lisaks avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega
koondamise tõttu ametist vabastamisel määratud hüvitistele lisahüvitisi järgmiselt:
1) ametnikule või töötajale, kes on Rägavere Vallavalitsuse, Laekvere Vallavalitsuse või
Vinni Vallavalitsuse teenistuse olnud rohkem kui kaheksa aastat - kuue kuu ametipalga
ulatuses.
2) ametnikule või töötajale, kes on Rägavere Vallavalitsuse, Laekvere Vallavalitsuse või
Vinni Vallavalitsuse teenistuses olnud kaks kuni kaheksa aastat - kolme kuu ametipalga
ulatuses;

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt 2 Pajusti,
30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või
oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
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Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu punkti 4.12 kohaselt makstakse
valla ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale ametist vabastamisel täiendavat hüvitist:
1) kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on vastava kohaliku
omavalitsuse
ametiasutuses tööle asunud hiljemalt 01.01.2016 ning töötanud kuni 10 aastat;
2) kuue kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on vastava kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud üle 10 aasta.
Ühinemisleping kinnitati Rägavere ja Laekvere Vallavolikogu poolt 07.12.2016 ja Vinni
Vallavolikogu poolt 08.12.2016.
KOKS § 543 (jõust 05.07.2017) sätte kohaselt võib ametnikule või töötajale volikogu otsusega
maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või
tööülesannete täitmise eest, kui valla või linna ametiasutuses töötava ametniku või töötaja ametist
vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või
töökoha koondamisega. Sel juhul võib volikogu otsustada maksta ametnikule või töötajale
hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla või linna ametiasutuses
ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta
on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat.
Ühinemislepingu punkt 4.12 on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 543 (jõust
05.07.2017). Haldusakti vastuolu korral seadusega rakendatakse seadust.
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Vaive Kors
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VÄLJAVÕTE KOKS:
§ 543. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
Kui valla või linna ametiasutuses töötava ametniku või töötaja ametist vabastamine toimub
seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, võib
ametnikule või töötajale volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat
pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga
ulatuses, kui ta on töötanud valla või linna ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni
kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud ametniku või töötajana
rohkem kui kaheksa aastat.
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