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Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend

l.Palgajuh€ndi reguleerimisala

Palgajuhend reguleerib Emmaste Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus)

teenistujate palga ja tddtasu maksmise tingimusija korda.

2. Palgajuhendi eesmiirk

Palgajuhend peab tagama, et igal teenistujal on selgus:

- millistest komponentidest tena palk v6i tdiitasu koosneb;

- milline on nende osakaal kogupalgas;

- kuidas ja mille alusel tema palk v6i tii6tasu kujuneb.

3, M6isted

- Teenistuja vastavalt avaliku teenistuse seaduse $ 5 alusel on avalik teenistuja

vallavalitsusega avalik-diguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik v6i eradiguslikus

t6ijsuhtes olev (s.o. tiidlepingu alusel t6iitav) tdijtaja.

- Ametnik isik, kes on vallavalitsusega avalik-6iguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning

teostab avalikku v6imu. Ametnik t6iitab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametnil-u

teenistuslohra nimetatakse ametikohak!.

- Tdiitaja vallavalitsusega eradiguslikus tdijsuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku v6imu,

vaid teeb avaliku v6imu teostamist toetavat tij6d. Tdittaja t6ijtab t6ijlepingu alusel ning tddtaja

teenistuskohta nimetatakse t6iikohaks.

- Teenistuskoht vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenfitud ameti- v6i tddkoht.

- Palk - ametnikule makstav pdhipalk, muuturpalk ning eritingimustes td6tamise eest

makstavad lisatasud (lisatasu diitd6, riiklikel piihadel t6dtamise ja iiletunnit66 eest) ning

asendust asu.

- Tdiitasu tasu, mis koosneb p6hipalgast, nuutuvpalgast, eritingimustes tdiitamise €est

makstavatest lisatasudest (lisatasu 6ijt6ii, riiklikel piihadel tddtamiseja iiletunni) ning

asendustasust, mida asutus maksab tddtajal€ tehtud tdd eest vastavalt tijdlepingule,

digusaktidele ja t6iiaidja poolt kehtestatud konale.

- Pdhipalk teenistuja palga fikseeritud osa, mis on md2iratud teenistuskoha iilesannet€ ning

teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste pdhjal



- Muutu\,palk - teenistuja palga ebaregulaal'ne osa, mida v6ib maksta tulemuspalgana,

lisatasuna teiendavate teenistusiilesannete tiiitmise eest vOi preemiana erakordsete

teenistusalaste saawtuste eest.

-Tulemuspalk asutuse juhi vbi tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks meeratud

kriteeriumite alusel konkreetse ttid vdi perioodi erakordsete tulemuste eest makstav

iihekordne lisatasu.

-Lisatasu tdiendavate teenistusiilesannete eest - taiendavate teenistusiilesamete taitmise eest

makstav lisatasu.

-Asendustasu - puuduva teenistuja iilesannete teitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse

ajutiselt :iraoleva teenistuja asendamise v6i ajutiselt vaba teenistuskoha iilesannete teitmise

eest, juhul kui asendamine ei ole etteniihtud teenistuja ametijuhendis.

- Lisatasu iileturDitijd eest - iiletundide tegemise eest nakstav lisatasu. Uletundide

arvestamise alused ja kord on kehtestatud asutuse sisekoraaeeskijades.

- Lisatasu ij6ajal telrtava tdii eest lisatasu, mida pakstaksejuhul, kui teenistuja t6ijaeg

langeb 66ajale (kella 22.00-6.00) ning kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis

ja seda ei ole aftestatud tema palga m?iifamisel

- Lisatasu riigipthal t6iitamise eest lisatasu, mida makstakse juhul, kui t66aeg langeb

riigipiihale.

- T6iij6ukulud (ka personalikulud) vastavalt rahandusministri nai?irusele,,Riigi

raamatupidamise iildeeskii" sisaldavad t6dj6ukulud tddtasuja palka, eripensionidega ja

erisoodustustega s@tud kulusid ning tijdjdukuludega kaasnevaid nakse ja

sotsiaalkindlustusmakse.

- Tdiitasukulud (ka palgakulud) vastavalt rahandusministri m:i:irusele ,,Riigi

raamatupidamise iildeeskiri" sisaldavad tddtasukulud palkaja kokkulepitud tasusid, ergutusi

ja hiivitisi.

4. Uldpdhimdtted

4.1 Teenistujate palkade meihanisel ja t6ijtasude kokku leppimiselja maksmisel hhtutakse

avaliku teenistuse seadusest, t6iilepingu seadusest ning kiiesolevast palgajuhendist.

4.2 Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning tddtajatele tiidtasu samastel alustel.

4.3 Palgaja t6dtasu afiestusperiood on kalendrikuu. Palka a.rvestatakse ajavahemiku eest, mil

teenistuja taitis talle pandud iilesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tij6ajanormist liihem

tij6aeg, aNestatakse palka propoftsionaalselt t66tatud aja eest.



4.4 Palkaja t6dtasu makstakse iiks kord kuus hiljemalt arvelduskuule jiiryneva kuu 10.

kuupAevaks teenistuja poolt maiuatud pargakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Pangakonto muutumisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

4.5 Raanatupidamine v6ib ametniku palgast kiruri pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude

kehtestatud limiiti iiletava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab

ametiasutusele tagastama, Tdiitaja puhul on selleks vajalik tiidtaja kijalik n6usolek.

4.6 Vallavalitsuse palgajuhendi iilevaatamine toimub vallavanema poolt reeglina kord aastas

oktoobris ning vajaduseja eelarveliste v6imaluste konal muudetakse palgajuhendit alates
jiirgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

4.7 Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate 6igusaldide muutmisel muudetakse teenistujate
palga- ja tii6tasu tingimusi hiljemalt ihe kuu md6dumisel, kohaldades neid digusakti kehtima

hakkamise paevast.

4.8 Teenistujatele palga miiiiramisel v6i tddtasu kokku leppimisel arvestatakse vallavalitsuselo

eraldat ud rddjdukulude eelarvet.

4.9 Ametniku palga miiiirab kiisk&irjaga vallavanem. Tiidtaja tdijtasu (va tulenuspalkja
preemia) lepitakse tiidtajaja vallavanema vahel kokku tiidlepingus. Ettepaneku palga

miiiiramiseks v6i tii<itasu kokku leppimiseks teeb vahetujuht. Vallavanemale miiiirab palga

volikogu.

4,10 Ametisse nimetamisel v6i tiidlepingu s6lmimisel lepitakse koklru ametniku palk v6i

tddtaja tiidtasu katseajal. Katseajal vdib ma:tata teenistuja p6hipalgaks tema teenistuskohale
planeeritud palgatasemest kuni 10% madalam palgamAiir.

4.l l Palgajuhendis ette nahtud pbhim6tetest v6ib vahetujuhi p6hjendatud esildise alusel

vallavanema otsusel erandeid teha.

4. I 2 Raanatupidaja vAljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja tiidtasu, pulkusetasu ja

neist tehtud kinnipidamistg samuti tema eest arvestatud sotsiaalrnaksu j a

tii6tuskindlustusmaksu kohta. Teenistujal on 6igus saada selgitusi talle palga v6i tdiitasu

mftiranud isikult ja raamatupidajalt.

4.13. Avaliku teenistuse seaduseja tddlepingu seadusega setestatud lisatasusid ja hiivitisi

(lisatasu vdi hiivitis valveajaja iiletunnitdii eest, ii6ajal ja digipiihal teenistusiilesannete

t?iitmise eest ning puuduva ametniku iilesannete taitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt

avaliku teenistuse seaduses setestatule ning tiidtajale vastavalt tdiilepingu seaduses satestatule.

5. Palga ja tiiittasu komponendid

5.1 Palk ja tdiitasu v6ivad lisaks pdhipalgale sisaldada:



- eritingimustes tdiitamise eest saadavaid lisatasusid:

- lisatasu ddtijd eest juhul, kui see ei sisaldu p6hipalgas;

- lisatasu riigipiihadel tdiitarise eest;

- lisatasu iiletuDnititd eest;

- muutulpalka (tulemuspalkq preemiat, lisatasu tiiiendavate teenistusiilesannete eest

makstavat asendustasu).

6. P6hipalga astmestik

6.1 Vallavalitsuse teenistuskohad onjaotatud teenistuskohtade j?irgi. Igale teenistuskohale

vastab pShipalga vahemik, kus maiiratakse teenistuskoha kuu pdhipalga miinimum- ja

maksimummiiiir.( lisa nr2).

6.2 Palga- ja ttjiitasu vahemike moodustamisel v6etakse arvesse:

-asutuse eelarvelisi vdimalusi;

- teenistuskohtade hindamise tulemusi;

- palga ja tdijtasu konkurentsiv6imet;

- v6imalust diferentseerida teenistujate palkasid.

6.3 Teenistuskohtade hindamise tulemused kujunevad liihtuvalt teenistuskoha m6just asutuse

strateegia kujundamisele, teenistuskohale esitatavatest n6uetest, tiid reguleedtusest,

m6tlemisiilesande keerukusest, juhtimiseja koostd6 uiatusest, vastutusest t6iiprotsesside eest

ja otsuste mSju ulatusest.

7. P6hipalga maksmise tingimused ja kord

7.1 Teenistuja individuaalse pohipalga mAiiramis€l lahtutakse tema teenistuskohale

kehtestatud kuu p6hipalga vahemikust.

7.2 Individuaalse p6hipalga mii:irab v6i lepib kokku palgaastmestiku j.irgi vallavanem vahetu

juhi ettepanek-ul vastavalt iilesaDnete ja tdiide edne\'usele, tdijkoormusele, teenistuja

kompetentsusele, kogemustele, haridusele ja kvalifi katsioonile.

8. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

Muutw?alka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

8.1 Tulemuspalka v6ib maksta iihekordse tasuna kord aastas.

8.1.1 Tulemuspalka v6ib maksta detsembrikuus ldppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse

tulemuste p6hjal.



8. l 2 Teenistujate hindamise ja tulemuste m66tmise alused on kehtestatud vallavalitsuse

arengu- ja hindamisvestluste pidamise korras, mille kohaselt hinnatakse teenistuja tiidsooritust

ehk tdijalast edukust ning kompetentse ehk ametialaste teadmiste ja oskuste ning sobilike

kiiitumisviiside rakel1damist iilesamete tziitmisel.

8.1.3 Eesm:irkide ja tulemuste loetelu, mille eest on voimalik maksta tulemuspalka ning

soovitava tulemuseja t:iitmise ajakava lepivad teenistujaja vahetu juht kokk-u arengu- ja

hindamisvestlusel mis fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvdttes.

8. 1.4 Tulenuspalka makstakse teenistujatele jiirgmiselt:

8.1.5 kui arengu- ja hindamisvestluse kiiigus saadi nii tiidtulemustele kui kompetentsusele

hinnang ,,iile ootuste", makstakse tulemuspalka T 5Yo - 100% maiiratud kuu p6hipalgast;

8.1.6 kui arengu- ja hindamisvestluste kiiigus saadi tij6tulemustele hinnang ,jile ootuste" ja

kompetentsidele hinnang ,,ootusparane", makstakse tulemuspalka 509/o - 75yo rvi?iratud kuu

pdhipalgast;

8.1.7 kui arengu- ja hindamisvestluste keigus saadi kompetentsidele hinnang ,,iile ootuste"ja

t66tulemustele hiinang ,,ootusparane", makstakse tulemuspalka 50% - 757o miiiiratud kuu

p6hipalgast.

8.1.8 kui areruu- ja hindamisvestluses saadi nii t6dtulemustele kui kompetentsidele

,,ootusp:bane" v6i alla selle tulemused, siis tulemuspalka ei maksta.

8. L9 Ettepaneku tee[istuja tulemuspalga suumse osas teeb vastavalt punktis 8.1.5.-8.1.7

siitestatud vahemikeleja selleks eraldatud vahendite piires teenistuja vahetu juht. Otsuse

teenistuja tapse tulenuspalga suunrse osas teeb vallavanem.

8.2 Preemiat v6ib maksta vastavalt asutuse eelanelistele v6inalustele. Preemia suuruse

otsustab vallavanen igal konal eraldi andes sellekohase kiiskkirja.

8.3 Lisatasu t:iiendavate teenistusiilesamete eest makstakse s6ltuvalt lisaiilesannete mahust ja

iseloomust. Lisatasu t:iiendavate teenistusiilesannete eest meAratakse iihekordse vdi tiihtaegse

lisatasuna, kuid mitte kauemaks kr-ri kuueks kuuks. Kui iilesannete kestus on pikem kui kuus

kuud, muudetakse teenistuja amettuhendit ning vaadatakse iile tema pdhipalk. Lisatasu

tiiiendavate teenistusiilesannete maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu

juht. Ettepanekus peavad olema tiipselt fikseeritud teenistusiilesanded ja ajavahemik,

missuguse aja jooksul iiiesannet taidetakse. Lisatasu maiiramise, lisatasu suuruse ja

ajavaheniku, mis aja eest lisatasu makstakse, otsustab vallavanen. Hedavajaduse konal, kui

taiendavad iilesanded tuleb anda etteplaneerimatult ja kiireloomuliselt, von statakse

vajalikud dokumendid tagantj:Lele.



9, Lisatasude ja hiivitiste maksmise tingimused ja kord

9.1 Asendustasu maksmise tingimused ja kord

9.1.1 Puuduva teenistuja iilesannete tAitmise eest vdib maksta teenistujale asendustasu, kui

asendamine ei ole ette niihtud teenistuja ametijuhendis v6i tingib v6neldes ametijuhendis

etteniihtuga tiiiikoormuse olulise suurenemrse.

9.1.2 Ulesannete mii?iramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lehtuvalt

avaliku teenistuse seaduse $ 57.

9.2 Eritingimuste lisatasu makstakse t€enistujale iileturmitdd, riigipiihal ja tidajal tdiitamise

eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tdiid ei o1e teenistujale vdimalik

hiivitada vaba aja andmisega.

9.3 Teenistujale iiletunnitdii v6i diiajal tdiitamise eest lisatasu maksmise v6i riigipihal

tdiitanise hiivitamise aluseks on vahetu juhi kinnitatud tdiiajaarvestuse tabel ning vahetu juhi

ettepanek vallavanema kooskolastusega. Vahetu juht esitab kinritatud tditajakavad jitgmis€

kuu teiseks t6iipaevaks raamatupidamisele teenislujatele palga ja tiidtasu arwtamiseks.

,4,d f,:L-
Ulo Kikas

Volikogu esimees


