EELNÕU (OE 28)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

30. november 2017 nr

Lisatasu maksmine
01. juulil 2017 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 Alajõe valla,
Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus
omavalitsusüksus - Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse vallavanemale töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine.
Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar on andnud täiendava tööpanuse 2017. aastal
Mäetaguse vallas läbi viidud ehitusobjektide juhtimisel, riigihangete (Mäetaguse mõisa
suplusmaja rekonstrueerimine, Mäetaguse laohoone rekonstrueerimine, Atsalama laohooneseltsimaja lammutamine, multispordiväljaku rajamine Mäetagusel, Mäetaguse aleviku
kompostiväljaku rajamine, Pagari seltsimaja arendus, Mäetaguse valla maanteede remont
2017, Karja tänava rekonstrueerimine Mäetagusel, Mäetaguse lasteaia soojustamine,
Mäetaguse endise viinaaida renoveerimine, Pagari tõllakuuri renoveerimine, Mäetaguse
hotelli parkla ehitustööd, Mäetaguse Kooli tn 17 hoone restaureerimine, Mäetaguse Tamme tn
17 laohoone renoveerimine; Mäetaguse Kabelimäe korrastamine; Mäetaguse pargi valgustuse
uuendamine) läbiviimisel ning on teenistuskohustusi suuremahuliste investeerimisprojektide
käivitamisel silmapaistvalt hästi täitnud.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Maksta endisele Mäetaguse vallavanemale Tauno Võhmarile lisatasu teenistuskohustuste
silmapaistvalt hea täitmise eest suuremahuliste investeerimisprojektide käivitamisel ja
riigihangete läbiviimisel kuue kuu ametipalga suuruses summas, s.o 14 076 eurot.
1.1. Lisatasu maksta välja Mäetaguse valla eelarvest.
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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