SELETUSKIRI
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määruse eelnõu
„Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ning volikogu liikmetele tasu ja
hüvituse maksmise kord“ juurde
1. Õigusakti vastuvõtmise põhjendus
Õigusakti vastuvõtmine on vajalik volikogu esimehe ja aseesimehe hüvituse ning volikogu
ja komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise korra määramiseks.
Hüvituste ja tasude suurused on põhjendatud varasemast oluliselt suurema töömahuga.
Volikogu esimehe koht ei ole palgaline.
2. Milliste õigusaktidega on küsimus reguleeritud
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 21 ja 22 kohaselt on volikogu
esimehele ja ühele aseesimehele töötasu või hüvitise määramine ning volikogu liikmetele
volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest
hüvitise suuruse korra kehtestamine volikogu ainupädevuses.
Õigusakt võetakse vastu volikogus kohal viibivate liikmete poolthäälte enamusega.
3. Milliseid õigusakte on vaja kehtetuks tunnistada või muuta antud õigusakti
vastuvõtmisel
Eelnõu vastuvõtmisega tunnistatakse kehtetuks eelnõu paragrahvis 9 loetletud omavalitsuste
vastavad õigusaktid.
4. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja nende katteallikad
Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad kulutused kaetakse valla eelarvest.
5. Kokkuvõte Põhja-Pärnumaa volikogude seni kehtinud praktikast.
Halinga vallavolikogu esimehele maksti hüvitust kaks Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud kuupalga alammäära kuus.
Volikogu aseesimehele maksti hüvituseks volikogu esimehe asendamise korral ja volikogu
istungi juhtimise eest üks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär, mis
arvestati maha volikogu esimehe jooksva kuu eest saadavast hüvitusest.
Volikogu alatise komisjoni esimehele maksti tasu iga komisjoni koosoleku kokkukutsumise
ja juhtimise eest 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast.
Volikogu liikmele maksti tasu istungil osalemise eest ühe istungi kohta 20% Vabariigi
Valituse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast.
Tootsi vallavolikogu esimehele maksti hüvitist ühes kuus 290 eurot esimehe ülesannete
täitmise, volikogu istungi ettevalmistamise ja läbiviimise eest, v. a. juulikuu eest, kui ei
toimu volikogu korralist istungit
Volikogu aseesimehele maksti volikogu esimehe hüvitist 290 eurot kuus volikogu esimehe
asendamise eest, sellisel juhul ei makstud aseesimehele tasu istungist osavõtu eest.
Volikogu liikmetele, v. a. volikogu esimees, maksti tasu volikogu istungist osavõtu eest 25

eurot.
Vändra alevivolikogu esimehele maksti hüvitust temale pandud ülesannete täitmise eest
255 eurot kuus.
Volikogu aseesimehele maksti hüvitust 95 eurot kuus.
Volikogu liikmele maksti tasu istungil ja volikogu eestseisuse koosolekul osalemise eest 10
eurot ühe istungi või koosoleku kohta.
Volikogu komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest maksti komisjoni esimehele hüvitust
20 eurot iga läbiviidud koosoleku eest.
Volikogu komisjoni liikmetele maksti 10 eurot iga osavõetud koosoleku eest.
Volikogu istungite ettevalmistamise, istungite ja eestseisuse koosolekute protokollijale
maksti tasu 65 eurot kuus.
Volikogu komisjoni protokollijale maksti tasu komisjoni koosoleku protokolli ja vajadusel
protokolli lisade vormistamise eest lisaks osalemistasule 10 eurot ühe protokolli eest.
Vändra vallavolikogu esimehele maksti hüvitust 256 eurot kuus.
Volikogu aseesimehele maksti hüvitust volikogu esimehe asendamise korral ja volikogu
istungi juhtimise eest lisaks liikme tasule 13 eurot istungi korra eest.
Volikogu liikmele maksti tasu istungil osalemise eest 13 eurot ühe istungi kohta.
Volikogu istungi tasu ei saanud volikogu esimees või aseesimees kui ta sai hüvitust volikogu
esimehe asendamise eest.
Volikogu komisjoni liikmele maksti tasu koosolekul osalemise eest 13 eurot ühe koosoleku
kohta.
Volikogu komisjoni esimehele või aseesimehele maksti lisatasu 13 eurot koosoleku
kokkukutsumise ja juhtimise eest ühe koosoleku kohta.
Juhul kui hüvitust saanud volikogu esimees oli ühtlasi komisjoni esimees, maksti hüvitust
ainult volikogu esimehe kohustuste täitmise eest.
Volikogu komisjoni koosoleku protokollijale maksti tasu 13 eurot ühe protokolli kohta.
6. Määrus jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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