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Anatoli Zõbini kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 22.05.2018 nr 52

Kaebuseasjaolud

LüganuseVallavolikogu liige Heidi Uustalu esitas (Reformierakonna nimekirja kuuluvate vallavolikogu
liikmete nimel)6.05.2018 Lüganuse Valla Valimiskomisjonile taotluse volikogu asendusliikmemääramiseks
Anatoli Zõbini asemele. Taotluse esitaja leidis, et  Anatoli Zõbinija Lüganuse Vallavalitsuse vahel on
6.02.2018 sõlmitud käsundusleping nr22/2018, mis on oma sisult töölepingule iseloomulike tunnustega.
Tulenevalteeltoodust kohaldub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 18 lõige1 punkt 6 ja
Anatoli Zõbini volitused volikogu liikmena on lõppenud alateskäsunduslepingu jõustumisest, mistõttu esineb
vajadus asendusliikmemääramiseks. KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt lõpevad volikogu liikmevolitused
muuhulgas nimetamisega sama valla  või linna kohaliku omavalitsuseametnikuks või töötamisega sama
valla või linna ametiasutuses töölepingualusel. Taotluse esitaja palus Lüganuse Valla Valimikomisjonil välja
selgitadamenetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud, vajadusel koguda tõendeid omalalgatusel ning neid
oma pädevuse piires hinnata. Teiseks palus taotluse esitajavalimiskomisjonil KOKS § 20 lõike 1 kohaselt
määrata volikokku asendusliigekäesoleval hetkel õigusvastaselt volikogu liikmeks oleva Anatoli Zõbiniasemele,
kelle volitused on KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud juriidilisefakti saabumisel enne tähtaega lõppenud.

LüganuseValla Valimiskomisjon vaatas taotluse läbi ning 14.05.2018 otsusega nr 21
„Asendusliikmemääramine“ määras Anatoli Zõbini asendusliikmeks Lüganuse Vallavolikogus NaimaSoppe
(valimisliit MEIE VALD), põhjendusel, et Anatoli Zõbini volikogu liikmevolitused on lõppenud KOKS § 18
lõike 1 punkti 6 alusel.

LüganuseVallavalitsus sõlmis käsunduslepingu nr 22/2018 Anatoli Zõbiniga 6.02.2018tähtajaga kuni
31.12.2018. Anatoli Zõbin esitas 7.05.2018 ülesütlemisavaldusemilles ütleb käsunduslepingu üles samast
kuupäevast.Lüganuse Valla Valimikomisjoni 14.05.2018 koosoleku protokollist nr 11nähtub, et Anatoli
Zõbiniga on sõlmitud ka varasemalt aastaseidkäsunduslepinguid täpselt samasuguste ülesannetega teenuse
osutamiseks(aastatel 2012-2017).

LüganuseValla Valimiskomisjoni 14.05.2018 otsuses nr 21 viitas valimiskomisjon RKPJKo5.05.2014 lahendile
nr 3-4-1-15-14 ning leidis, et valimiskomisjon peab tuvastama,kas Anatoli Zõbini ja Lüganuse Vallavalitsuse
vahel sõlmitud leping vastab omasisult käsunduslepingule VÕS § 619 mõttes või töölepingule TLS § 1 lõike
1mõttes. Valimiskomisjon leidis, et kokkuvõtlikult tuleb Riigikohtu praktikajärgi töölepingu ja käsunduslepingu
eristamisel lähtuda kogumis muu hulgasjärgmistest asjaoludest: kes korraldab ja juhib lepingu kohaselt
tööprotsessi;kes määrab töö tegemise aja, koha ning viisi; kes maksab töövahendite eest;kellel lasub töö
tegemisega kaasnev riisiko; kes saab tulu või kasumi; kas töödtegev isik on arvatud organisatsiooni töötajate
koosseisu ning kas ta allubselle sisekorrale (RKTKo 3-2-1-3-05, punkt 13).

LüganuseVallavalitsuse ja Anatoli Zõbini vahel sõlmitud käsunduslepingu punktis 1.1 onsätestatud lepingu
objekt, mille kohaselt kohustub käsundisaaja vastavalt lepinguleosutama käsundiandjale teenuseid (täitma
käsundi) ja käsundiandja kohustubmaksma kokkulepitud tasu. Käsundisaaja ülesanded seisnevad järgnevas:

a) Kiviõli linnas Spordi 9 asuva jalgpallistaadioni, tenniseväljaku ja teenindushoone hooldamine, teenindamine
ja korrashoid.

b) Treeningute läbiviimise ja ruumide kasutamise korraldamine, sh graafikute koostamine vastavalt vajadusele.

c) Lüganuse Vallavalitsusele ettepanekute tegemine vara säilimise ja parendamise eesmärgil.

d) Sisekorraeeskirjade täitmise tagamine.

e) Lüganuse valla spordivõistluste läbiviimise abistamine.

Käsunduslepingupunktis 3 on kokku lepitud käsundisaaja kohustused:
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3.1. käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsemakäsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku
hoolsusega;
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