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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44,
Paide Linnavolikogu 17.08.2017 määruse nr 21 „Paide linna põhimäärus“ § 22 lõike 9 alusel.
§ 1. Teenistus- ja välislähetusse saatmine
(1) Teenistuslähetus on Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja Paide Linnavalitsuse liikme
(edaspidi koos nimetatud lähetatav) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma
teenistusülesannet väljaspool alalise ametikoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise
ametikoha asukohta.
(2) Teenistuslähetusse (edaspidi lähetus) saadetakse:
1) Paide Linnavolikogu (edaspidi volikogu) liige volikogu esimehe või aseesimehe otsuse alusel;
2) linnapea volikogu esimehe või aseesimehe otsuse alusel;
3) Paide Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) liige linnapea või tema asendaja otsuse alusel.
(3) Välislähetus on lähetus välisriiki.
(4) Lähetusse saatmisel arvestatakse olulisi asjaolusid, mis võivad takistada lähetataval lähetuses
viibida. Lähetatavat, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib
lähetusse saata üksnes tema kirjalikul nõusolekul.
(5) Lähetuse ajaks säilitatakse linnapeale ja valitsuse liikmele töötasu.
(6) Linnapea ja volikogu liige esitab volikogu esimehele ning valitsuse liige linnapeale
lähetustaotluse, milles märgib lähetuse sihtkoha, vastuvõtva asutuse, lähetuse kestuse ning lähetuse
ülesande. Taotlusele lisatakse kutse, koolituse päevakava vms lähetusega seotud dokument.
§ 2. Lähetuse vormistamine
(1) Volikogu liikme ja linnapea lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga. Volikogu
esimehe lähetuse käskkirja allkirjastab volikogu aseesimees.
(2) Valitsuse liikme lähetus vormistatakse linnapea käskkirjaga.
(3) Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk
ning lähetuskulude hüvitamise ulatus. Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht,

organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise
ja päevaraha määr.
§ 3. Lähetustulemuste aruanne
(1) Välislähetuse kohta esitavad volikogu liige ja linnapea volikogu esimehele ning valitsuse liige
linnapeale kirjaliku aruande, mille kohta antakse informatsioon volikogu istungil.
(2) Aruandes nimetatakse lähetuse käigus toimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad,
kontaktisikute andmed, edasise koostöö võimalused, kokkulepped jm oluline teave. Aruandele
lisatakse lähetuses allkirjastatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide
koopiad.
(3) Samal eesmärgil lähetatud mitu lähetatut võivad aruande esitada ühiselt.
§ 4. Lähetuskulude hüvitamine ja päevaraha maksmine
(1) Lähetatava lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja
korras.
(2) Volikogu liige ja linnapea esitavad volikogu esimehele ning valitsuse liige linnapeale viie
tööpäeva jooksul pärast lähetusest saabumist lähetuskulusid tõendavad dokumendid.
(3) Volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja
majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse lähetuses viibimise aja
eest päevaraha Paide linna eelarves volikogule eraldatud vahenditest, linnapeale ja valitsuse
liikmele Paide linna eelarves valitsusele eraldatud vahenditest.
(4) Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta. Välislähetuse päevaraha suuruse määramisel
lähtutakse tulumaksuseaduse §-st 13 ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud ametniku teenistuslähetuse
korda reguleerivas määruses sätestatust.
§ 5. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Paide Linnavolikogu 15.09.2016 määrus nr 13 „Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja
linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Seletuskiri
Paide Linnavolikogu määruse „Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja
linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“ eelnõule
Eelnõu algataja: linnavolikogu liige Aivar Tubli.
Paide Linnavolikogu kehtestas 15. septembril 2016 määrusega nr 13 korra, mis reguleerib Paide
Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise.
Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada ühinenud omavalitsuses teenistuslähetuse kord.
Määruse eelnõus sisulisi muudatusi tehtud ei ole võrreldes varasema Paide linnas kehtinud
regulatsiooniga. Määruse eelnõuga on vaja kehtetuks tunnistada seni kehtinud määrus. Määruse
eelnõu vastuvõtmisega ei kaasne täiendavaid kulusid ega kohustusi.
Teenistuslähetus (eelnõu § 1 lg 1) on nii teenistusülesande täitmine kui ka koolitusest osavõtt
väljaspool Paide linna. Lisaks sellele, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS)
näeb ette teenistuslähetuse korra kehtestamise, on korra kehtestamine ka otstarbekas ja
töökorralduslikult mõistlik. Vastava korra puudumisel tuleks kokku kutsuda volikogu istung
volikogu liikme, linnapea või valitsuse liikme koolitusele või väljaspool Paide linna
teenistusülesannete täitmisele lähetamiseks. Näitena saab tuua, et linnavolikogu esimehe osavõtt
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekust on volikogu esimehe teenistusülesande
täitmine väljaspool alalise ametikoha (Paide linn) asukohta.
Alates 01.04.2013 on KOKS § 42 lg 1 p 31 antud volikogu esimehele volikogu sisemise töö
korraldamiseks käskkirjade andmise õigus. Volikogu liikme lähetusse saatmine ning sellega
seonduva üle otsustamine on volikogu sisemise töö korraldamine, seepärast on määruse eelnõu § 2
lõikes 1 sätestatud lähetuse vormistamine volikogu esimehe käskkirjaga.
Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 11 sätestab ametniku toimingupiirangud. KVS
§ 11 lõike 1 punkt 1 sätestab, et ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus
või toiming tehakse ametiisiku enda suhtes. Sellest tulenevalt on määruse eelnõus sätestatud, et
volikogu esimees ja linnapea ei või enda kohta otsuseid teha ning ennast lähetusse suunata. Kui nt
koolitusele soovivad minna nii volikogu esimees kui ka aseesimees, siis tuleb vormistada kaks
volikogu esimehe käskkirja – volikogu esimees lähetab aseesimehe ning aseesimees volikogu
esimehe.
Kuna välislähetusega kaasnevad kulud kaetakse linna eelarvest, on §-s 3 toodud informatsiooni
andmise kohustus lähetustulemuste kohta.
Määruse eelnõu § 4 sätestab lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise. Otsuse päevaraha
suuruse kohta teeb lähetaja (volikogu esimees, aseesimees või linnapea), kes peab otsuse tegemisel
lähtuma seaduses sätestatust ning arvestama linna eelarves volikogule ja valitsusele planeeritud
vahenditega.
Määruse eelnõu on läbi arutatud Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni 9. jaanuari koosolekul,
komisjon otsustas kiita eelnõu heaks ja teha volikogule ettepanek eelnõu määrusena vastu võtta.
Eelnõu koostaja: Ulvi Vürmer volikogu sekretär.

