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Vallavalitsuse teenistujatele koondamise korral hüvitise maksmine
01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 «Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine» muutmine». Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017. a Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
2016. a detsembris kinnitasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogud Alajõe
valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2
kohaselt ja ühinemislepingu punkti 4.5. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Alutaguse valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud
Iisaku valla põhimäärusest.
Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemisleping punkt 6.10 ütleb,
et juhul kui ametiasutuse ametnik või töötaja, kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole
samaväärne ja ta ei soovi Vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata või kellele tulenevalt
ametiasutuse struktuurist ei ole võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis vastab uuel
teenistuskohal töötamisel tema haridusele, töökogemusele, teadmistele või oskustele,
rakendatakse koondamisregulatsiooni. Sellisel juhul makstakse koondatavatele lisaks seaduses
sätestatule täiendavat preemiat kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses kui teenistuja on
kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötanud kuni kümme aastat ning kuue kuu põhipalga või
töötasu ulatuses juhul kui teenistuja on kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötanud üle
kümne aastat.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 543 ütleb, et 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 teenistusvõi 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.
Kuna Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingus ja
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on vallavalitsuse teenistujatele koondamise korral
hüvitise (preemia) maksmise regulatsioonis vastuolu, siis tuleb hüvitise maksmisel rakendada
kõrgemalseisvamat regulatsiooni – kohaliku omavalitsuse korralduse seadust.
Eelnevast tulenevalt ja lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 543 ning seoses
Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
(Alajõe valla, Iisaku valla, Tudulinna valla, Mäetaguse valla ja Illuka valla ühinemine),
Alutaguse Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Maksta teenistujatele ametist vabastamisel haldusterritoriaalse korralduse muutmisest
tuleneva ameti- või töökoha koondamisega hüvitist pikaajalise ja eeskujuliku teenistusvõi tööülesannete täitmise eest järgmiselt:
1.1. kolme kuu ametipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud valla ametiasutuses
ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat;
1.2. kuue kuu ametipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud ametniku või töötajana
rohkem kui kaheksa aastat.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva
jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud
isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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