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Teenistus- ja töölähetuste ning lähetustulemuste
vormistamise kord
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla,
Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1
lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala
valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89
„Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“,
Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse
nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“
alusel moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Peipsiääre vald. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 kohaselt tekib haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel õigusvõime kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ning ühinemise tulemusena moodustunud
Peipsiääre vald on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. Võttes aluseks
Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete
registreerimine“ ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3, on
Peipsiääre valla moodustamise päev 23.10.2017.
Haldusreformi seaduse § 12 lõike 7 kohaselt juhul, kui Vabariigi Valitsuselt ühendamise
ettepaneku saanud volikogud ühinemiskokkulepet ei kinnitanud ja valitsus ühendas sellise
omavalitsuse volikogude algatusel ühendamist taotlenud kohaliku omavalitsuse üksustega, kes
on kinnitanud ühinemislepingu, võetakse kohaliku omavalitsuse üksuse nime, liigi ja sümboolika
kasutamisel aluseks selle kohaliku omavalitsuse üksuse nimi, haldusüksuse liik ja sümboolika,
kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastav kohaliku omavalitsuse
üksus ühendatakse või liidetakse. Tulenevalt haldusreformi seaduse § 16 lõikest 2 kui
ühinemislepingut või ühinemiskokkulepet ei ole kinnitatud, võetakse aluseks selle kohaliku
omavalitsuse üksuse põhimäärus, kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile
mittevastav kohaliku omavalitsuse üksus liidetakse või ühendatakse. Alatskivi valla, Peipsiääre
valla ja Vara valla ühinemislepingu punkti 4.6. alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel
moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning punkti 6.2.
kohaselt kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni, mis peab toimuma hiljemalt 6 kuud pärast
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist, tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel.

Käskkiri antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, avaliku
teenistuse seaduse § 44 lõigete 1-5, § 67 lõike 1 ja lõike 2 punkti 8, töölepingu seaduse § 21
lõigete 1-4 ja tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse
19. detsembri 2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude
hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” ja Vabariigi
Valitsuse 25. juuni 2009 määrusega nr 110 “Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning
välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord”, Peipsiääre Vallavolikogu
09.11.2017 määrusega nr 2 kehtestatud Peipsiääre Vallavalitsuse põhimääruse § 13 lõike 1, § 14
lõigete 2 ja 3, lõike 4 punkti 2 ja Vara valla põhimääruse punkti 26.4 alusel.

1. Teenistus- ja töölähetus (edaspidi teenistuslähetus) on ametiasutuse juhi korraldusel ametniku
või töötaja (edaspidi teenistuja) või hallatava asutuse juhi saatmine kindlaksmääratud
ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või koolitusele väljapoole alalise teenistuskoha või
töölepinguga määratud töö tegemise asukohta.
2. Ametiasutuse teenistuja ning ametiasutuse hallatava asutuse juhi teenistuslähetus
vormistatakse Peipsiääre vallavanema või tema asendaja käskkirjaga, milles märgitakse
lähetatava nimi, ameti- või töökoht (edaspidi teenistuskoht), lähetuse sihtkoht, kestus, ülesanne,
vajadusel asendaja lähetuse ajal ning lähetuskulude hüvitamise ja välislähetuse korral päevaraha
maksmise ulatus.
2.1. Lähetatava lähetamisel välisriiki (edaspidi välislähetus) märgitakse käskkirjas ka asutus või
üritus, kuhu lähetatu saadetakse.
2.2. Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.
3. Käskkirja vormistamise alus on lähetatava esitatud ning ettenähtud korras vahetu juhiga
kooskõlastatud lähetuse taotlus (edaspidi taotlus), mis sisaldab andmeid lähetuse
vormistamiseks. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.
4. Ettepaneku lähetuskulude hüvitamise ja päevarahade maksmise ulatuse kohta esitab lähetuse
taotleja oma taotluses.
5. Lähetataval on õigus nõuda asutuselt lähetusega kaasnevate võimalike tekkivate kulude
hüvitamist mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi või ettemaksu saamiseks tuleb
esitada Peipsiääre vallavanemale avansi või ettemaksu avaldus vähemalt kaks tööpäeva enne
lähetuse algust. Avansi või ettemaksu mittesaamise korral mõistliku aja jooksul on lähetataval
õigus keelduda lähetusest.
6. Lähetatu esitab lähetuselt saabumisest alates viie tööpäeva jooksul lähetuse taotlejale
lähetuskulude aruande vastavalt lisale (kahel lehel) koos kulusid tõendavate dokumentide
koopiatega. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.
6.1. Aruandele lisatakse lähetuses allakirjutatud lepingute, protokollide ning vajadusel muude
materjalide koopiad.
6.2. Kulude väljamaksmise või tagastamise ulatuse kontrollib ja kinnitab finants- ja
raamatupidamisosakonna esindaja või osakonna juhataja.
6.3. Aruande kinnitab Peipsiääre vallavanem.
6.4. Aruanne koos sinna juurde kuuluva materjaliga säilitatakse lähetatu asutuses.
6.5. Vallasekretär kinnitab Peipsiääre vallavanem käskkirja alusel toimunud lähetuse aruande,
kui kulud kaetakse linnakantselei vahendite arvel.
7.
Asutus hüvitab lähetatule dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud
lähetusülesande täitmisega seotud kulud ning maksab välislähetuses viibimise aja eest päevaraha
Vabariigi Valitsuse kehtestatud lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimustel ja
korras.

8. Käesoleva käskkirja peale võib esitada vaide Peipsiääre Vallavalitsusele haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käskkirja teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud käskkirjast teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käskkirja
teatavakstegemise päevast arvates.
9.

Käskkiri jõustub allkirjastamisel.
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