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Vastused seoses seisukoha küsimisega

Silver Eljand’i käsunduslepingu taustast
Otepää vald omab spordirajatisena Apteekrimäe kinnistut, kus asuvad algtaseme suusahüppemäed 
(K10, K25, K45). Nimetatud rajatisel viivad oma treeninguid läbi erinevad spordiklubid. Kõige 
rohkem kasutab rajatist spordiklubi, mille treeneriks on Silver Eljand. Selle spordirajatise 
igapäevaseks korrashoiuks on vald sõlminud töölepingu Raivo Peerna’ga. 13.detsembril 2013.a. 
sai Raivo Peerna viga, misjärel oli selge, et ees ootaval talvel pole tal võimalik seda tööd teha, 
kuna on vigastuse tõttu haiguslehel. Et spordiklubidel oleks võimalik siiski jätkata 
treeningtegevust nimetatud rajatisel, sõlmis Otepää vald Silver Eljand’ga kahekuulise (17.12.2013-
17.02.2014) käsunduslepingu, mille sisuks oli Apteekrimäe spordirajatise korras hoidmine määral, 
mis võimaldaks jätkata treeningtegevusi. Täpsemaid juhiseid Otepää vald Silver Eljand’le ei 
andnud, kuna tegelikult on Silver Eljand seal tegutseva treenerina ise kõige pädevam isik 
otsustamaks, missuguseid rajatise hooldustegevusi treeningute edukaks läbiviimiseks vaja teha on.
Vastused Teie poolt esitatud konkreetsetele küsimustele on järgnevad:

1) Ei, käsundiga ei nähtud ette mitte mingisugust täpsemat tööaega

2) Ei, Silver Eljand ei käinud kordagi käsundi täitmise alaselt vallavalitsuses

3) Lepingu viide sisekorraeeskirjadele tähendas vaid kinni pidamist tavapärasest 
hoolsuskohustusest, heast käitumistavast ja elementaarsetest ohutusreeglitest

4) Ei, mingeid kollektiivlepingu sätteid Silver Eljand’le ei kaasnenud

5) Vallavalitsus ei andnud Silver Eljand’le käsundi täitmiseks mitte mingeid töövahendeid, 
materjale ega seadmeid

6) Mitte mingeid piiranguid ega kohustusi selle käsundiga ei kaasnenud

7) Silver Eljand’i tööülesannete hulka ei kuulunud ATS §7 lg3 mõistes avaliku võimu 
teostamise ülesandeid
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Urmas Kuldmaa käsunduslepingu taustast
Praegune vallavõim sõlmis võimule asudes avaliku koostööleppe, milles muuhulgas lubati 
heakorra korraldamise tagasi toomist vallavalitsuse haldusse. Nimelt oli eelnev vallavõim viinud 
heakorra korraldamise valla tütarettevõtte AS Otepää Veevärk haldusse. Kuna käesolevaks 
hooajaks olid juba kõik hoolduslepingud AS-l Otepää Veevärk sõlmitud, siis otsustati eelmainitud 
poliitilist lubadust kuni 31.10.2014 täita nii, et vallavalitsus sõlmib käsunduslepingu Urmas 
Kuldmaa’ga, kelle ülesandeks on jälgida AS Otepää Veevärk poolt korraldatavate heakorra tööde 
täitmist ja probleemide esinemisel osutada operatiivselt tähelepanu puudustele. 
Vastused Teie poolt esitatud konkreetsetele küsimustele on järgnevad:

1) Ei, käsundiga ei nähtud ette mitte mingisugust täpsemat tööaega

2) Käsundiga ei ole ette nähtud töötamise kohta, kuid vallavalitsuses on ühes kabinetis 
eraldatud töökoht, kus Urmas Kuldmaa võib oma ülesandeid täita

3) Lepingu viide sisekorraeeskirjadele tähendas vaid kinni pidamist vallamaja tööruumide 
kasutamise korrast ajal, kui Urmas Kuldmaa oma töökohta kasutab

4) Ei, mingeid kollektiivlepingu sätteid Urmas Kuldmaa’le ei kaasnenud

5) Vallavalitsus on andnud Urmas Kuldmaa kätte valla heakorra vihjetelefoni, kuhu 
kodanikud saavad teavitada esinevatest heakorra probleemidest. Samuti võimaldatakse 
Urmas Kuldmaa’l vajadusel kasutada vallavalitsuse ühiskasutuses olevat autot

6) Mitte mingeid piiranguid ega kohustusi selle käsundiga ei kaasnenud

7) Urmas Kuldmaa tööülesannete hulka ei kuulunud ATS §7 lg3 mõistes avaliku võimu 
teostamise ülesandeid. Küll on Urmas Kuldmaa oma tegevusega seonduvalt edastanud 
vallavalitsusele infot kinnistuvaldajate jäätmekäitluse kohta, kes on taotlenud vabastust 
kohustuslikust jäätmekorraldusest

Veel teatame, et Urmas Kuldmaa on omal soovil peatanud oma volikogu liikme volitused 
tähtajatult, kuid mitte lühemaks perioodiks kui kolmeks kuuks. Samuti on vallavolikogu 
tänaseks loonud vallavalitsuse struktuuri kommunaalosakonna, et käsunduslepingu ja AS 
Otepää Veevärk heakorralepingu lõppedes (31.10.2014) saaks vallavalitsus heakorra tööde 
haldamist teha tavapärases vormis.

Lisaks juhime tähelepanu, et Töölepingu seaduse § 28 sätestab tööandja kohustused töötaja suhtes. 
Eelnimetatud käsundisaajate osas pole selliste töösuhtele omaste tööandja kohustuste - nagu 
puhkuse andmine, töö- ja puhkeaja tagamine, tööaja arvestuse pidamine, koolituse tagamine - 
täitmises kokku lepitud ja neid ei ole reaalselt ka täidetud.
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