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08.detsember 2017 nr

Hüvitise maksmine
Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsusega nr 76, Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega nr
33 ja Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega nr 44 kinnitasid Rägavere valla, Laekvere valla
ja Vinni valla ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemiseks. 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“, moodustati Laekvere valla ja
Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, mis on liitunud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane. Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus Vinni
Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 25.10.2017. a. Nimetatud päeval
lõppesid senise Rägavere Vallavolikogu, Laekvere Vallavolikogu ja Vinni Vallavolikogu liikmete
volitused. Vinni Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 60 kinnitati ametisse uus Vinni Vallavalitsuse
koosseis.

Lähtudes eeltoodust ja haldusreformi seaduse § 19 lg 1 punkti 2 alusel:
1. Maksta volituste tähtajalise lõppemisega hüvitist järgmiselt:
1.1 Arnu Lippasaar’ele seoses Rägavere Vallavolikogu esimehe volituste lõppemisega
6 773 eurot;
1.2 Virgo Koppel’ile seoses Rägavere vallavanema volituste lõppemisega 20 668 eurot.
1.3 Eerik Lumiste’le seoses Laekvere Vallavolikogu esimehe volituste lõppemisega
2 400 eurot;
1.4 Aarne Laas’ile seoses Laekvere vallavanema volituste lõppemisega 21 600 eurot.
2. Punktides 1.1.-1.4 nimetatud hüvitised maksta Vinni vallale eraldatud ühinemistoetusest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada Vinni 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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SELGITUS
Haldusreformi seadusega (HRS) on kohaliku omavalitsuse juhtidele nähtud ette hüvitised, mida
tuleb volikogude algatatud ühinemisel maksta, v.a kui volikogu esimees või vallavanem valitakse
uuesti täpselt samale ametikohale; makstakse ka asendajale; üle aasta -12 kuu, alla aasta- 6 kuu
tasu.
•Hüvitise tekkimise õigus –volitused on lõppenud (uus esimees valitud, uus valitsus ametisse
astunud).
•Hüvitis makstakse volikogu otsusega –soovitus ühes otsuses volikogu esimehed ja vallavanemad
(nimi, summa).
VÄLJAVÕTE: HRS § 19. Kohaliku omavalitsuse üksuse juhtide sotsiaalsed garantiid:
(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu esimehele, vallavanemale ja linnapeale makstakse
tema volituste tähtajalisel lõppemisel ühekordset hüvitist järgmiselt:
2) kui vallavanema või linnapea volitused on lõppenud seoses volikogude algatusel toimuva
valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumise tulemusena uue
valitsuse ametisse nimetamisega või volikogu esimehel valdade või linnade
haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamisega ja isik on vallavanema, linnapea või volikogu esimehena
töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeva, makstakse volikogu otsusega
hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale
eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu või hüvituse 12kordses ulatuses.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvitist ei maksta, kui volikogu valib lõikes 1
nimetatud isiku vallavanema, linnapea või volikogu esimehe samale ametikohale uueks tähtajaks.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul ei kohaldata kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-s 541 sätestatut.
Vinni Vallavolikogu esimees Meelis Maine valiti liitunud vallas volikogu esimeheks, st samale
ametikohale ning seetõttu temal hüvitisele õigust ei ole.
Senine Vinni vallavanem Rauno Võrno valiti liitunud Vinni valla vallavanemaks, st samale
ametikohale ning seetõttu ei ole ka temal hüvitisele õigust.
Rägavere vallavanem Virgo Koppelil ja endisel Rägavere Vallavolikogu esimehel Arnu
Lippasaarel on õigus saada hüvitist, sest neid ei valitud samale ametikohale.
Laekvere vallavanem Aarne Laasil ja endisel Laekvere Vallavolikogu esimehel Eerik Lumistel on
õigus saada hüvitist, sest neid ei valitud samale ametikohale.
Aarne Laas töötas Laekvere vallavanemana alates 01.02.1991, volitused lõppesid 23.11.2017
Virgo Koppel töötas Rägavere vallavanemana alates 29.08.2012, volitused lõppesid 23.11.2017
Arnu Lippasaar oli valitud Rägavere Vallavolikogu esimeheks alates 07.12.2012, volitused
lõppesid 25.10.2017
Eerik Lumiste oli valitud Laekvere Vallavolikogu esimeheks alates 01.11.2013. volitused lõppesid
25.10.2017.
Seega on nimetatud volikogu esimeesel ja vallavanematel ametikohal töötamise aeg üle ühe aasta
ning hüvitis arvestatakse talle määratud hüvituse 12-kordses ulatuses. Kaheaastane periood on
kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale (25.10.2017)
eelnenud kaks aastat. Hüvitisest peetakse kinni tulumaks vastavalt tulumaksuseaduse § 13 lõikele
1 ja kogumispensioni makse vastavalt kogumispensionide seaduse §-le 9.

