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Terviseameti palgajuhend

1. Palgajuhendi reguleerimisala
Palgajuhend (edaspidi juhend) reguleerib Terviseameti (edaspidi asutus) teenistujate palga 
määramise ja maksmise korda.

2. Juhendi eesmärk
2.1. Juhend peab tagama, et igal teenistujal on selge: 

2.1.1. millistest komponentidest palk koosneb; 
2.1.2. kuidas ja mille alusel palk kujuneb.

2.2. Juhendi lisad on:
2.2.1. Lisa 1. Põhipalga astmestik.
2.2.2. Lisa 2. Teenistujate kategooriad ja potentsiaalne positsioon põhipalga astmestikus.
2.2.3. Lisa 3. Teenistuskohtade strateegilisuse määramine.
2.2.4. Vorm 1. Ettepanek lisatasu määramiseks.
2.2.5. Vorm 2. Avaldus pangakonto muutmiseks.
2.2.6. Vorm 3. Tööaja arvestus.
2.2.7. Vorm 4. Projekti tööajatabel.

3. Mõisted
3.1. Teenistuja –  asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või 

eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja.
3.2. Teenistuskoht – asutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.
3.3. Teenistusgrupp – valdavas osas sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade 

grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja 
tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele.

3.4. Struktuuriüksuse juht – osakonnajuhataja, laborijuhataja, talituse direktor.
3.5. Põhipalk – ametniku fikseeritud palga või töötaja fikseeritud töötasu osa, mis on määratud 

või kokku lepitud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste 
ja kogemuste põhjal. 

3.6. Muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna 
täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana.

3.7. Lisatasu – summa, mida makstakse teenistujale õigusaktides ja palgajuhendis kindlaks 
määratud alustel.
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3.8. Tööjõukulud(ka personalikulud) – palk ja töötasu, erisoodustustega seotud kulud ja 
tööjõukuludega kaasnevad maksud.

3.9. Põhipalga miinimum – teenistujale juhendi alusel kinnitatud palgamäära miinimum. 
Täiskohaga teenistujale tuleb tagada palgamäära miinimum.

3.10. Põhipalga maksimum – teenistujale juhendi alusel kinnitatud palgamäära maksimum.

4. Üldpõhimõtted
4.1. Teenistujate põhipalga määramisel või kokkuleppimisel lähtutakse avaliku teenistuse 

seadusest, töölepingu seadusest ja käesolevast juhendist.
4.2. Asutus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel. Tasustamise 

põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.
4.3. Asutuse juhtkond vaatab juhendi üle reeglina üks kord aastas. Enne juhendi või selles 

muudatuste kehtestamist teavitatakse muudatuste sisust teenistujaid.
4.4. Juhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse tingimusi hiljemalt 

ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.
4.5. Teenistujate palga määramisel või töötasu kokkuleppimisel arvestatakse struktuuriüksustele 

planeeritud tööjõukulude eelarvet. Tööjõukulude eelarve jaotus struktuuriüksuste 
tööjõukuludeks lepitakse kokku asutuse juhtkonnas, arvestades asutuse prioriteete ja 
palgaastmestikku.

4.6. Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga peadirektor. Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja 
peadirektori vahel kokku töölepingus või selle lisas.  

4.7. Ettepaneku põhipalga määramiseks või selles kokkuleppimiseks teeb peadirektori asetäitja 
või struktuuriüksuse juht kooskõlastatult peadirektori asetäitjaga. Vajaduse korral arutatakse 
ettepanekut asutuse juhtkonnas.

4.8. Teenistujaga peab läbirääkimisi ning ettepaneku palga ja töötasu määramiseks teeb:
4.8.1. osakonnajuhataja/laborijuhataja otseste alluvatega;
4.8.2. talituse direktor otseste alluvatega;
4.8.3. peadirektor otseste alluvatega;
4.8.4. peadirektori asetäitja otseste alluvatega.

4.9. Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku põhipalgas. Katseajal võib 
määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 15% 
madalama palgamäära. 

4.10. Peadirektor võib teha juhendis sätestatust erandeid, kui selleks on esitatud 
põhjendatud esildis ja eelarves on vahendid olemas.

4.11. Personalijuht arendab töötasustamise valdkonda ning kontrollib töötasustamise 
vastavust seadusele ja asutuse juhendile. 

4.12. Asutusesisesed töötasustamise printsiibid ei tohi piirata teenistujale seaduse alusel 
garanteeritud õigusi.

4.13. Juhend avalikustatakse asutuse veebilehel.
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5. Palga ja töötasu arvestamine ja maksmine ning kinnipidamised 
5.1. Põhipalga arvestusperiood on kalendrikuu. 
5.2. Põhipalka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui 

teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse põhipalka 
proportsionaalselt töötatud ajale.

5.3. Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus – palgapäeval. Asutuse palgapäev on 
arvestuskuule järgneva kuu 4. kuupäev.

5.4. Kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäev saabunuks riigipühale 
või puhkepäevale eelneval tööpäeval.

5.5. Palka ja töötasu avansina ei maksta. Palga ja töötasuna käsitatavad summad lepitakse kokku 
brutosummana ja makstakse rahas. 

5.6. Palgast ja töötasust arvestatakse maha seaduses ettenähtud maksud ja maksed. 
5.7. Palk ja töötasu makstakse teenistuja määratud pangakontole. Konto muutumisest tuleb 

teenistujal personalijuhti kirjalikult teavitada (vorm 2).  
5.8. Riigi Tugiteenuste Keskus arvestab teenistujatele väljamakstava palga ja töötasu ning 

teostab väljamaksed.
5.9. Arvestatud ja väljamakstud palga, töötasu või puhkusetasu summa, palgast tehtud 

kinnipidamiste sisu ja suuruse ning palga väljamaksmisega viivitamisel makstava viivise 
suuruse ja arvestuspõhimõtete kohta koostakse palgateatis. Riigi Tugiteenuste Keskus 
väljastab teenistujale teatise arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema 
eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Palgateatis edastatakse 
teenistuja määratud e-posti aadressile hiljemalt palgapäeval. 

5.10. Teenistuja soovil väljastab Riigi Tugiteenuste Keskus tõendi arvestatud tasude ja neist 
tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse 
kohta. Tõendi saamiseks pöördub teenistuja kirjaliku taotlusega personalijuhi poole.

6. Põhipalga astmestik
6.1. Asutuse teenistuskohad on jaotatud palgaastmetesse. Igale palgaastmele vastab põhipalga 

vahemik, mis määrab vastavasse palgaastmesse kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga 
miinimum- ja maksimummäära ning keskmise taseme. Palgaastmestik on esitatud lisas 1.

6.2. Palgaastmete moodustamisel võetakse arvesse:
6.2.1. asutuse eelarvelisi võimalusi;
6.2.2. teenistuskohtade hindamise tulemusi;
6.2.3. võimalust eristada teenistujate põhipalkasid lähtuvalt töösooritusest, -tulemustest ja 

-staažist ning kompetentside tasemest.
6.3. Teenistuskohtade hindamise tulemused kujunevad lähtuvalt teenistuskoha mõjust asutuse 

strateegia kujundamisele, teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, 
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mõtlemisülesannete keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, vastutusest tööprotsesside 
eest ja otsuste mõju ulatusest.

6.4. Palgaastmestikus teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat 
või miinimummäärast madalamat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille 
põhjendatust hindab peadirektor.

6.5. Palgaastmetele vastavate põhipalga vahemike muutmise vajaduse analüüsimise korraldab 
personalijuht üks kord aastas koos juhendi ülevaatamisega.

7. Põhipalga määramise ja kokkuleppimise tingimused ja kord
7.1. Individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse asutuse palgaastmestikust, teenistuja 

tööülesannetest ja nende keerukusest, töökoormusest, kompetentsusest, kogemustest, 
haridustasemest ja kvalifikatsioonist. Individuaalse põhipalga summa ettepaneku tegemisel 
lähtutakse lisas 2 esitatud kriteeriumidest.

7.2. Reeglina vaadatakse teenistujate põhipalgad üle üks kord aastas. Teenistujate põhipalkade 
ülevaatamise eelduseks on lõppenud aasta motivatsiooni- ja/või hindamisvestluse kinnitatud 
tulemused. Eelarvevahendite olemasolul võib asutus teenistujate põhipalkasid tõsta.

7.3. Põhipalkade ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide teenistujate põhipalkade 
muutmist. Individuaalseid põhipalga muutmise otsuseid tehakse lähtuvalt:

7.3.1. teenistuja teenistusalasest edukusest;
7.3.2. teenistuja palgapositsioonist palgaastmes;
7.3.3. teenistuskoha strateegilisest mõjust.

7.4. Põhipalga määramise ettepaneku tegija peab põhipalga määra teenistujale selgitama.
7.5. Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. 

Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja peadirektori vahel kokku töölepingus või selle lisas. 
Ettepaneku põhipalga määramiseks või kokkuleppimiseks teeb peadirektorile 
struktuuriüksuse juht või valdkonna peadirektori asetäitja.

7.6. Erandjuhtudel ja juhtkonna nõusolekul võib teha individuaalseid põhipalga muudatusi ka 
aasta jooksul. 

7.7. Põhipalga määramise või kokkuleppimise ettepanek ei ole peadirektorile siduv.

8. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord
8.1. Muutuvpalga maksmise piirangud:

8.1.1. muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul; 
8.1.2. kalendriaastas ametnikule väljamakstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem 

kui 20% ametniku sama kalendriaasta põhipalga kogusumma. 
8.2. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest – teenistuja on kohustatud täitma 

vahetu juhi antud täiendavaid ühekordseid teenistusülesandeid, mille täitmise kohustus ei 
tulene ametijuhendist ega õigusaktidest. 
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8.2.1. Lisatasu võib maksta ametijuhendis fikseerimata täiendavate teenistusülesannete 
täitmise eest (ilma teenistuja ülesannetest vabastamiseta), kui see tingib võrreldes 
ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Töökoormus ei tohi 
suureneda rohkem kui 20% ning tasu makstakse proportsionaalselt teenistujale pandud 
ülesannetega, kuid mitte rohkem kui 20% teenistuja põhipalgast.

8.2.2. Lisatasu makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu määratakse 
ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui 
ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning 
vaadatakse üle tema põhipalk.

8.2.3. Ettepaneku lisatasu maksmiseks teeb peadirektorile struktuuriüksuse juht või 
valdkonna peadirektori asetäitja (vorm 1). 

8.2.4. Lisatasu määramise või sellest keeldumise otsuse teeb peadirektor. Ettepanek ei ole 
peadirektorile siduv.

8.2.5. Lisatasu vormistatakse enne täiendavate teenistusülesannete andmist ametnikule 
peadirektori käskkirjaga ja töötajale töölepingu lisana. Selles määratakse kindlaks 
lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul lisatasu makstakse, ning kirjeldatakse 
täiendavaid teenistusülesandeid. 

8.3. Preemia – preemiat võib maksta erakordsete teenistusalaste saavutuste eest, mille kohta tuleb 
teha kirjalikult motiveeritud esildis peadirektorile. Ettepaneku võivad teha kõik teenistujad 
struktuuriüksuse juhile, kes kooskõlastab selle valdkonna peadirektori asetäitjaga. Rahaliste 
vahendite olemasolul ja nõusoleku korral edastab peadirektori asetäitja esildise 
peadirektorile.

8.3.1. Peadirektoril on õigus määrata täiendav preemia struktuuriüksusele, projektirühmale 
või teenistujale individuaalselt.

8.3.2. Preemia maksmise ettepanek ei ole peadirektorile siduv ning selle määramise ja 
suuruse otsustab peadirektor iga kord eraldi. Preemia määratakse käskkirjaga.

9. Muud tasud 
9.1. Ületunnitöö 

9.1.1. Ületunnitööd võib nõuda, kui teenistusülesanded tulenevad erakorralistest asjaoludest 
ja tuleb täita viivitamata. 

9.1.2. Ületunnitöö ei ole teenistusülesannete täitmine väljaspool tööaega juhul, kui selle 
kohaldamise vajadus tuleneb teenistujast endast.

9.1.3. Teenistuja ületunnitöö tegemise peab struktuuriüksuse juht eelnevalt teenistujaga 
kokku leppima. Struktuuriüksuse juht kinnitab tööaja arvestuse tabeli (tööaja arvestuse 
menetlus DORAs) ja kooskõlastab selle personalijuhiga. 
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9.1.4. Ületunnitöö hüvitamine vaba aja või lisatasuga lepitakse kokku vahetu juhi ja 
teenistuja vahel ületunnitöö kokkuleppe sõlmimisel, kooskõlastades selle eelnevalt 
personalijuhiga.

9.1.5. Struktuuriüksuse juht esitab tööaja arvestuse tabeli DORA vahendusel lisatasu 
arvestamiseks. 

9.2. Ööajal ja riigipühal tehtav töö 
9.2.1. Teenistujalt võib nõuda teenistusülesannete täitmist ööajal (kell 22.00 kuni 6.00) või 

riigipühal, kui teenistusülesanded tulenevad erakorralistest asjaoludest ja need tuleb täita 
viivitamata. 

9.2.2. Ööajal ja riigipühal tehtavat tööd võib kohaldada teenistuja kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis antud nõusolekul.

9.2.3. Lisatasu makstakse, kui eespool nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja 
ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel.

9.2.4. Struktuuriüksuse juht kinnitab tööaja arvestuse tabeli (tööaja arvestuse menetlus 
DORAs) ja kooskõlastab selle personalijuhiga. 

9.2.5. Struktuuriüksuse juht esitab tööaja arvestuse tabeli DORA vahendusel lisatasu 
arvestamiseks. 

9.2.6. Hüvitamine vaba ajaga lepitakse kokku teenistuja taotluse alusel vahetu juhiga, 
kooskõlastades selle eelnevalt personalijuhiga.

9.3. Puuduva teenistuja ülesannete täitmine 
9.3.1. Peadirektor võib puuduva teenistuja asendamiseks juhul, kui asutuse töö oleks 

teenistuja puudumise tõttu takistatud ja värbamine ei ole võimalik või otstarbekas, anda 
puuduva teenistuja ülesanded osaliselt ühele teenistujale või jagada ülesanded teiste 
teenistujate vahel, vabastamata neid oma ülesannete täitmisest.

9.3.2. Kui asendamine ei tulene ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis 
ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise, võib maksta lisatasu. Lisatasu ei maksta 
puhkuse ajal asendamise eest.  

9.3.3. Asendamise koormus (ilma teenistuja oma ülesannetest vabastamiseta) ei tohi olla 
suurem kui 20%. Asendamise eest makstav lisatasu peab olema proportsionaalne 
teenistujale pandud ülesannetega, kuid mitte rohkem kui 20%.

9.3.4. Lisatasu määratakse ühekordse või igakuise lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui 
kuueks kuuks. Kui asendamine kestab pikemalt kui kuus kuud, muudetakse ametniku 
ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

9.3.5. Ettepaneku lisatasu maksmiseks teeb peadirektorile struktuuriüksuse juht või 
valdkonna peadirektori asetäitja (vorm 1). Lisatasu määramise või sellest keeldumise 
otsuse teeb peadirektor. Ettepanek ei ole peadirektorile siduv.

9.3.6. Lisatasu maksmine vormistatakse ametnikule peadirektori käskkirjaga ja töötajale 
töölepingu lisana. Selles määratakse kindlaks lisatasu suurus ja ajavahemik, mille 
jooksul asendamise eest lisatasu makstakse, ning kirjeldatakse teenistusülesandeis.
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10. Tasustamine projektitöö korral (sh välisvahenditest rahastatavad projektid)  
10.1. Teenistujale, kes täidab projektipõhiseid ülesandeid, tasutakse projektis ettenähtud 

vahendite arvelt vastavalt projekti eelarvele ja tasustamise tingimustele, kui teenistujate 
tasustamine on projektiga ette nähtud.

10.2. Projektitöö lisandumisel vaadatakse vajaduse korral teenistuja tööülesanded ja tasu 
selleks perioodiks üle.

10.3. Projektist tasu saav teenistuja peab pidama tööaja eriarvestust (vorm 4).
10.4. Tööaja arvestus ning tööajatabelite kooskõlastamine ja kinnitamine toimub DORA 

vahendusel. Projektiga seotud tööajatabeli peab kooskõlastama projektijuht ja 
struktuuriüksuse juht.

10.5. Projekti finantsist lisab projekti tööajatabelisse finantseerimise allikad.
10.6. Struktuuriüksuse juht lisab projekti tööajatabeli alusel tööaja arvestamise tabelisse 

oma teenistuja töötundide jaotuse (palgaarvestuses kasutusel olevate fundide lõikes). 
10.7. Kui projekti juhtimine või muu projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole teenistuja 

ametijuhendis fikseeritud ning eespool nimetatud põhimõte ei ole rakendatav, käsitatakse 
olenevalt konkreetse projekti rahastamisallika reeglite võimalustest projekti täitmisega 
seotud ülesannet kui teenistujale antud täiendavat teenistusülesannet, mille eest makstakse 
talle lisatasu kooskõlas juhendiga.
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Lisa 1. Põhipalga astmestik täiskoormuse korral

PalgavahemikPalga-
aste Miinimum-

määr
Kesk-

väärtus
Maksimum-

määr

Teenistuskohad

I. 320 370 420 Abitöölised (täiskoormusega koristaja koristuspinna 
norm on 400 m2)

II. 420 592 763 Nooremspetsialistid:
autojuht, autojuht-proovivõtja, inspektor, juhiabi, 
referent, laborant, proovivõtja, klienditeenindaja

III. 629 877 1125 Keskastmespetsialistid:
vaneminspektor, vanemspetsialist, spetsialist, 
klienditeeninduse juht, vanemlaborant

IV. 703 1090 1476 Tippspetsialist, esmatasandi juht:
juhtivinspektor, juhtivspetsialist, kvaliteedijuht, 
büroo juhataja, peaspetsialist, laborijuhataja 
(Kohtla-Järve ja füüsikalabor), süsteemianalüütik, 
personalikonsultant, projektijuht, nõunik, 
ökonomist

V. 1190 1654 2118 Keskastmejuhid:
direktor, osakonnajuhataja, laborijuhataja (Tartu, 
keemia- ja nakkushaiguste labor), avalike suhete 
juht, personalijuht

VI. 1680 2141 2602 Peadirektori asetäitja
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Lisa 2. Teenistujate kategooriad ja potentsiaalne positsioon põhipalga astmestikus

Kategooria Kirjeldus Positsioon põhipalga 
astmestikus

Areneja Ilma kogemusteta algaja. 
Kergesti asendatavate teadmiste ja oskustega teenistuja.
Teenistuja, kelle viimase kahe aasta hindamistulemused 
on olnud madalad.

Miinimummäär 
keskmisest määrast kuni -
10%

Kompetentne 
ja tulemuslik 
teenistuja

Kompetentne ja vajalike oskustega töötaja.
On valdkonnas töötanud vähemalt 3 aastat.

Keskmine või keskmisest 
määrast +/- 10%

Võtmeisik* Spetsiifilist ametialast teadmist omav teenistuja, kelle 
asendamine on keeruline ja kelle viimase kahe aasta 
hindamistulemused on olnud kõrged.
On valdkonnas töötanud vähemalt 5 aastat.

Keskmisest määrast kuni 
maksimummäärani

* Võtmeisikute määr ei tohi olla suurem kui 10% kõikidest teenistujatest.
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Lisa 3. Teenistuskohtade strateegilisuse määramine

Teenistuskohtade hindamise käigus selekteerib teenistuskohtade hindamise komisjon asutuse 
teenistuskohtadest võtmeteenistuskohad. 
Võtmeteenistuskohtade tunnused on:

1) oluline mõju asutuse strateegia kujundamisele ja elluviimisele;
2) teenistuskohal on riigis ja/või asutuses strateegilise tähtsuse ja mõjuga arenguid ning 

protsesse algatav, kujundav ja läbiv roll;
3) teenistuskoha tegevuse mõju valdkonna arengule on suur;
4) viivitus või otsuse viga on märgatav ning suure mõjuga riigi või asutuse mainele; 
5) teenistuskohad eeldavad eksperttasemel süvateadmisi, magistrikraadi või sellega võrdsustatud 

kvalifikatsiooni ja vähemalt 5-aastast töökogemust.
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VORM 1

ETTEPANEK LISATASU MÄÄRAMISEKS
Teenistuja ees- ja perekonnanimi Struktuuriüksus Ametikoht

 lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest
 lisatasu ühekordse täiendava tööülesande täitmise eest
 muu  _______________________________

Summa
 ühekordselt ________________ %/eurot
 lisatasu vastavalt lisatud nimekirjale
 iga kuu ____________%/eurot 
      perioodil _____________________________

Põhjendus (periood ja töö kirjeldus)

Finantsallikas:
 riigieelarve  _____ %              omatulu  _____ %

Taotleja ees- ja perekonnanimi (allkiri, kuupäev)

Arvamus vahendite olemasolu kohta
 olemas
 puuduvad                olemas osaliselt _____ %

Ees- ja perekonnanimi (allkiri, kuupäev)

Märkused: 

Lisatasu määramine:
 on juhendiga kooskõlas  ei ole juhendiga kooskõlas

Personalitöötaja (allkiri, kuupäev)

Märkused:

 KONFIDENTSIAALNE

LISATASU MÄÄRAMINE

______________________________  __________ 20__. a.
(peadirektori allkiri, kuupäev)

 määrata         mitte määrata

 määrata osaliselt _________________

Eriarvamus:
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Täidetud vorm saata personalitöötajale 
Kooskõlastatud vormi alusel vormistatakse käskkiri.
Kooskõlastamata vorm koos eriarvamusega tagastatakse ettepaneku tegijale.
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VORM 2

TERVISEAMET

AVALDUS pangakonto muutmiseks

………………..

kuupäev 

Palun kanda minu, ………………..………………………… 

iga kuu Terviseametilt saadav töötasu või palk ……………………………………………

                               /pank, arvelduskonto number/

1. Palun tulumaksu kinnipidamisel rakendada tulumaksuvaba miinimumi (JAH, EI).

2. Olen liitunud kohustusliku kogumispensioni süsteemiga (JAH, EI).

Allkiri: ………………………………………………
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VORM 3
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VORM 4

Projekti tööajatabel
Programmi kood ja nimetus  
Projekti kestus  
Kuu ja aasta  
Programmis osaleja ees- ja 
perekonnanimi  

Ametinimetus  

Kuupäev Töö kirjeldus

Programmiga 
seonduv töö 

(tundi)

Muu töö 
(tundi)

Tulemus, 
väljund 

(dokument, 
vajaduse korral 

nimetada) Kokku
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00

Töötunnid kokku 0,00 0,00  0,00
Proportsioon #DIV/0! #DIV/0!  100%

      
  Fund % klassifikaator  

Finantseerimise allikad projektist     
Finantseerimise allikad asutuse 
kulu     

  
Kinnitan tööajatabelis esitatud kõigi andmete õigsust, sh vastavust tegelikule 
tööajale.

Kuupäev

Programmis osaleja ees- ja 
perekonnanimi
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Programmis osaleja vahetu juhi ees- 
ja perekonnanimi

  

Projektijuhi ees- ja perekonnanimi   
Projekti finantsisti ees- ja 
perekonnanimi

  


