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Värska Vallavalitsuse palgajuhend
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku
teenistuse seaduse § 63 lõike 2, Värska Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Käesolev palgajuhend reguleerib palga määramise ja maksmise korda. Palgajuhendis
nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise
tingimused ja kord, lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise
aeg ja viis.
2. Vallavanema ja teenistujate palga, palgavahemiku kinnitamine ja muutmine toimub
alljärgnevalt:
2.1. Vallavanemale kinnitab palga Värska Vallavolikogu käesoleva otsusega.
2.2. Vallavalitsuse teenistujale määrab palga vallavanem oma käskkirjaga lähtudes teenistuja
palgagrupi palgavahemikust. Ametniku palgamäära muutmine ja lisatasude maksmine toimub
vallavanema käskkirja alusel.
2.3. Teenistujale määratud põhipalgas sisaldub tasu volikogu komisjoni koosolekul ja
volikogu istungil osalemise eest.
3. Vallavanema palk on 1700 eurot kuus.
4. Värska Vallavalitsuse teenistujate palgagruppide palgavahemikud on järgmised:
4.1. teenistujate I palgagrupp (s.o juhid) – 1030-1240 eurot;
4.2. teenistujate II palgagrupp (s.o nõunikud) – 1030-1240 eurot;
4.3. teenistujate III palgagrupp (s.o vanemametnikud) – 750-1020 eurot;
4.4. teenistujate IV palgagrupp (s.o töölepingu alusel töötajad) – 430-740 eurot.
5. Ametipalkade diferentseerimine
5.1. Vallavanemal on lubatud käskkirjaga kehtestada teenistujatele diferentseeritud
ametipalkasid käesoleva otsuse punktis 4 toodud palgavahemike ulatuses.
5.2. Ametipalga võib diferentseerida asutusele olulistel ametikohtadel kvalifikatsiooninõuete,
töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel.
6. Lisatasude maksmine
6.1. Vallavanemal on lubatud maksta teenistujatele, eelarves ettenähtud vahendite olemasolul,
lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.
6.2. Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on teenistuja teadmiste,
oskuste ja töötulemuste hindamine, asutuse töö tulemuslikkuse hindamine teenistujate

kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse töö
tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab asutuse juht.
6.3. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt
teenistujale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.
6.4. Nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate teenistusülesannete ajutise täitmise eest on
vallavalitsuse teenistujale lubatud maksta lisatasu kuni 20% tema aasta ametipalga
piirmäärast.
6.5. Vallavalitsuse teenistujale makstakse teise teenistuja asendamise eest tasu kuni 50 %
asendatava ametipalgast. Asendustasu hakatakse arvestama esimesest päevast alates, kui
asendusperiood on pikem, kui kaks päeva.
6.6. Vallavanema asendajale makstakse asendamise eest tasu kuni 50 % vallavanema
ametipalgast. Asendustasu hakatakse arvestama esimesest päevast alates, kui asendusperiood
on pikem, kui kaks päeva.
7. Palga maksmine toimub kord kuus ametniku pangakontole, hiljemalt jooksva kuu
eelviimaseks tööpäevaks.
8. Vallavalitsuse teenistujatele makstakse hüvitust teenistusest vabastamisel alljärgnevalt:
8.1. Teenistusest vabastamisel ametiasutuse likvideerimise või ametniku koondamise tõttu
makstakse ametnikule hüvitusena, kui ametnikul on vallavalitsuse teenistuskohal staaži:
8.1.1. 1 - 5 aastat – ühe kuu ametipalk;
8.1.2. 5 -10 aastat – kahe kuu ametipalk;
8.1.3. üle kümne aasta – kolme kuu ametipalk.
9. Vallavanemale makstakse ametist vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses,
kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on
töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 54¹ sätestatud tingimustel.
10. Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 1 „Värska Vallavalitsuse
palgajuhend“.
11. Otsus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2016.
12. Käesoleva otsuse peale võib esitada Värska Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
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