Seletuskiri
„KohtlaJärve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määruse nr 184 „Kohtla
Järve
Linnavolikogu
ja
KohtlaJärve
Linnavalitsuse
liikmete
teenistuslähetusse saatmise kord“ muutmine“ eelnõu juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 49 lõike 44 kohaselt
linnapea ja valitsuse liikme võib saata teenistuslähetusse volikogu kehtestatud
korras. Linnapea ja valitsuse liikme lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse
seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Vastavalt KOKS § 17 lõikele 42 volikogu liikme võib saata teenistuslähetusse
volikogu kehtestatud korras. Volikogu liikme lähetuskulud hüvitatakse avaliku
teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
KohtlaJärve Linnavolikogu võttis 21. augustil 2013. a vastu määruse
nr 184
„KohtlaJärve
Linnavolikogu
ja
KohtlaJärve
Linnavalitsuse
liikmete
teenistuslähetusse saatmise kord“ (edaspidi kord). Kord ei reguleeri linnavolikogu
esimehe ega linnapea teenistuslähetuse saatmise korda vaid viitab sellele, et
linnavolikogu esimehe või linnapea lähetuse korral märgitakse üldjuhul käskkirjas
ka tema asendaja.
KohtlaJärve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määrusega nr 4 „KohtlaJärve
Linnavolikogu esimehe ning KohtlaJärve Linnavalitsuse liikmete tasu
määramine“ tunnistati kehtetuks KohtlaJärve Linnavolikogu 27. novembri
2013. a määrus nr 4 „KohtlaJärve Linnavolikogu esimehe töötasustamine“,
millega oli volitatud linnavolikogu aseesimehi andma käskkirju volikogu
esimehe teenistuslähetustesse saatmiseks.
KohtlaJärve Linnavolikogu võttis 31. oktoobril 2018. a vastu määruse nr 31
„KohtlaJärve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla
Järve linna põhimäärus“ muutmine“, mille eesmärgiks on viia linna
põhimäärus vastavusse
olemasolevale seadusandlusele. Vastavalt linna
põhimääruse § 21 lõikele 2 linnapea lähetus vormistatakse linnavalitsuse
korraldusega. Kord ei sätesta normi, milles on täpselt sõnastatud kuidas
vormistatakse lähetus linnapeale.
Lähtudes ülaltoodust ning võttes arvesse, et linna põhimäärus jõustub 1. jaanuaril
2019. a, tuleb muuta ülalmainitud korda.
2. Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on viia kord vastavusse linna põhimäärusele ning volitada
linnavolikogu aseesimeest saatma teenistuslähetusse linnavolikogu esimeest.
3. Eelnõu sisu
Kõik muudatused on tehtud seoses linna põhimääruse muudatustega ning
linnavolikogu aseesimehe volitusega saata teenistuslähetusse linnavolikogu
esimeest. Korra muutmine sisaldab 13 muutust:
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§
§
§
§
§
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2 lõike 1 muutmine;
2 täiendamine lõikega 11;
3 lõike 2 muutmine;
3 lõike 2 muutmine;
4 lõike 1 muutmine;
4 lõike 2 muutmine;
4 lõike 3 muutmine;
4 lõike 4 muutmine;
4 lõike 5 muutmine;
§ 5 lõike 1 muutmine;
§ 5 lõike 3 muutmine;
lisa 1 asendamine;
lisa 2 asendamine.

Eelnõu on vormistatud vastavalt Vabariigi Valitsusse 22. detsembri 2011. a
määruse nõuetele nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“.
4. Eelnõu terminoloogia
Eelnõu ei sisalda uusi või vähetuntud termineid.
5. Määruse mõjud
Määruse vastu võtmine on vajalik lähtuvalt seadusandlusest ja linna õigusaktide
korrastamiseks.
6. Määruse rakendamine
Korra rakendamisega ei kaasne kulusid ja rakendamiseks ei ole vaja vastu võtta
rakendusakte.
7. Rakendusaktid
Eelnõu rakendamiseks ei ole vaja vastu võtta rakendusakte.
8. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.
9. Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu oli esitatud kooskõlastamiseks paberkandjal.
Koostaja

Jelena Sala
peajurist

07.12.2018

Muudetud KohtlaJärve Linnavolikogu Kantselei vanemjuristi Maria Timofejeva
poolt 06.12.2018. a (volikogu esimehe teenistuslähetusse saatmisega seotud
normid).

