
          

                                                                            

EELNÕU

 

VÕRU LINNAVOLIKOGU  

OTSUS

Võru 17.11.2021 nr 1-1.5/LVK-O-45

Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine

Otsus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 19 alusel ja 
tulenevalt volikogu liikme Andres Visnapuu ettepanekust.

1. Määrata linnavalitsuse liikmetele töötasu alates 1. jaanuarist 2022 järgnevalt:
1.1. linnapea ....... eurot kuus;
1.2. abilinnapea ....... eurot kuus.

2. Määrata linnavalitsuse liikmele Kersti Kõosaarele töötasu tagasiulatuvalt 24. novembrist 2021 
summas ..... eurot kuus.

3. Kehtestada linnavalitsuse liikmetele alates 1. jaanuarist 2022:
3.1. sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks kuni ..... eurot kuus, kui ametiülesannete 
täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot;
3.2. kütuselimiidiks kuni ...... liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot;
3.3. tema kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud 
teenuste maksumuse piirmääraks ...... eurot kuus.

4. Lubada linnavalitsuse liikmetel kasutada Võru linnale kuuluvaid elektriautosid 
ametiülesannete täitmiseks ilma läbisõidupiiranguta.

5. Lubada linnavalitsuse liikmetel kasutada isiklikku sõiduautot ametiülesannete täitmiseks.

6. Linnavalitsuse liikmetele hüvitatakse ametiülesannete täitmisel kasutatud isikliku sõiduauto 
kasutamisega seotud kulud, vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud kulude hüvitamise 
korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse heakskiiduta.

7. Linnavalitsuse liikmetele makstakse lähetustel päevaraha vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt 
kehtestatud korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse 
heakskiiduta.



 8. Käesoleva otsuse punktis 3 nimetatu osas peetakse arvestust summeeritult kalendriaasta 
põhiselt.

9. Linnavalitsuse liikmete 2021. aasta töötasu ja ametiülesannetega seotud kulutuste ja hüvitiste 
maksmisel lähtutakse Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsusest nr 60 "Linnavalitsuse 
liikmetele töötasu määramine".

10. Tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022 Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsus 
nr 60 "Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine".    

11. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

12. Otsuse peale võib esitada Võru Linnavolikogule vaide „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud 
otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule „Halduskohtumenetluse 
seadustikus“ sätestatud tingimustel ja korras.

Esimees

Esitab:

Ettekandja: volikogu liige Andres Visnapuu

Koostaja: Liisi Kondratjeva



 

Seletuskiri
Võru Linnavolikogu otsuse "Linnavalitsuse liikmetele töötasu 

määramine" juurde

Sissejuhatus
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 19 alusel kuulub volikogu 
ainupädevusse vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, 
hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise 
otsustamine ja selle suuruse määramine. 
Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 otsusega nr 60 "Linnavalitsuse liikmetele töötasu 
määramine" määrati  töötasu  linnapeale 2900 eurot kuus ja abilinnapeale 2500 eurot kuus. Samuti 
kehtestati linnavalitsuse liikmetele:
 - sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks kuni 335 eurot kuus, kui ametiülesannete 
täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot;
 - kütuselimiidiks kuni 200 liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot;
 - tema kasutusse antud ametitelefonilt (mobiiltelefon) teostavate kõnede maksumuse piirmääraks 
60 eurot kuus.
Hüvitise piirmäär on kehtestatud 1. septembrist 2014 ja maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 
eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte 
rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. 
(Alus: Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrus nr 164 "Teenistus-, töö- või ametiülesannete 
täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" § 5).
Võru Linnavolikogu 27. märtsi 2013 määrusega nr 8 "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" § 21 lõike 
3 kohaselt kohaldatakse linnavalitsuse liikmetele nimetatud  määruses sätestatut kui teiste 
õigusaktidega ei ole määratud teisiti. 

Eelnõu sisu
Otsusega määratakse linnavalitsuse liikmetele töötasu ning makstavate hüvitiste suurused isikliku 
sõiduauto kasutamisel ja määratakse ametiauto kasutamisele kütuselimiit ning ametikõnede 
maksumuse hüvitiste piirmäärad.

Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

Otsuse mõjud
Otsusega 2022. aastal kaasnevad rahalised kulud on planeeritud 2022. aasta eelarve eelnõusse. 
2021. aasta 24. novembrist lisandnud linnavalitsuse liikme töötasu saadakse majanduskulude 
kokkuhoiu arvelt.

Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 45 lõike 5 alusel on otsuse vastuvõtmiseks nõutav 
poolthäälte enamus.

Otsuse jõustumine
Ettepanek on otsus jõustada üldistel alustel.


