
eelnõu

MÄÄRUS
20 märts 2009 nr

Kõrgessaare

Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 53 “Kõrgessaare Vallavalitsuse 
(asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja 
palgatingimused” muutmine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 
punkti …alusel.

§ 1 Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 53 
“Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning 
teenistujate palgamäärad ja palgatingimused” § 4 olemasolevas sõnastuses ning 
kehtestada alljärgnevas sõnastuses:

§ 4. Vallavalitsuse teenistujate koosseis ning koosseisuliste ameti- või 
teenistuskohtade arv, palgagrupid ja palgaastmed
(1) Vallavalitsuse teenistujate koosseis ning koosseisuliste ameti- või teenistuskohtade 
arv, palgagrupid ja palgaastmed

 Ametinimetus

amet
i-
kohti

Palg
a-
grup
p

Palga- 
aste

Valla juhid  vallavanem                  1 A A3-A5
 abivallavanem              1 A A1-A4

Valla juhtivad 
ametnikud  pearaamatupidaja          1 B B1-B5

  vallasekretär          1 B B1-B5

Nõunikud  haldusnõunik  1 C C1-C5
  maanõunik 1 C C1-C5
 sotsiaalnõunik               1 C C1-C5

Vanemametnikud raamatupidaja                1 D D1-D5

 
lastekaitse-  ja  peretöö 
spetsialist  1 D D1-D5

  Infospetsialist                 0,5 D D1-D5
 Nooremametnikud  asjaajaja                          1 E E1-E5

 
noorem registrispetsialist –  
kuni 31.03.2009 1 E E1-E5
noorem registrispetsialist –  
alates 01.04.2009 0,2 E E1-E5



Oskustöölised
Süsteemispetsialist  kuni  
30.09.2009 0,5 F F3-F7
Süsteemispetsialist  alates  
01.10.2009 1 F F3-F7

hoolekandetöötaja 2 F F3-F7
 veemajandustehnik 1 F F3-F7

Abitöölised
puhastusseadmete lukksepp 
kuni 30.09.2009.a 1 F F1-F5
kalmistuvahid 2,3 F F1-F5

 heakorratöötaja 1 F F1-F5
 haldustööline 1 F F1-F5

koristaja                        1 F F1-F5

§ 2 Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 53 
“Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning 
teenistujate palgamäärad ja palgatingimused” § 9 olemasolevas sõnastuses ning 
kehtestada alljärgnevas sõnastuses:
 
§ 9. Hüvitus teenistusest vabastamisel 

(1) Teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega 
makstakse talle hüvitusena valla reservfondist kuni kolme kuu ametipalk, kui ametnik 
oli põhikohaga teenistuses Kõrgessaare vallas vähemalt viimased viis aastat enne 
teenistussuhte lõppemist.
 
(2) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi 
või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle lisaks muudele seaduses sätestatud 
hüvitustele hüvitusena valla reservfondist ühe kuu ametipalk, kui ametnik oli 
põhikohaga teenistuses Kõrgessaare vallas vähemalt viimased viis aastat enne 
teenistussuhte lõppemist.

(3)  Ametniku  teenistusest  vabastamisel  ametniku  algatusel  seoses  teenistuse 
lõpetamisel  (vabastamisel)  kohaliku  omavalitsuse  valimiste  tulemusel  toimuvate 
muudatuste  tõttu  makstakse  talle  hüvitusena  valla  reservfondist  kuni kolme  kuu 
ametipalk. 

§ 3 Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Harri Kattel
Volikogu esimees
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