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Teenistuslahetuse vormistamise
korra kinnitamine

l . Kinnitada Narva Linnavalitsuse teenistujate teenistuslahetuse vormistamise kord
(lisa I)
2. Kinnitada lahetuse kaskkirja vorm (lisa 2) .
3. Kinnitada lahetuse aruande vorm (lisa 3).
4. Maarus joustub vastuvotrnisest .
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Narva Linnavalitsuse teenistujate teenistuslahetuse vormistamise kord
l , Teenisruslahetuseks loetakse avaliku teenistuja (edaspidi teenistuja) suunamist
ametiasutuse juhi korraldusel kindl aksmaaratud ajavahemikuks teenistusulesande
taitrnisele valjapoole alalise teenistuskoha asukohta.
2. Teenistuja lahetamine valisriiki loetakse valislahetuseks.
3. Suunamise vormistamiseks teenistuslahetusse taidab ametnik lisas ] toodud
avalduse, kcoskolastab selle otsese juhiga ( tooulesannete andjaga) ja kureeriva
linnavalitsuse liikmega (vastavalt toojaotusele), lisab kutse vci seminari kava ( kui
see on olemas) ja esitab selle isikule, kes vormistab asutuse juhataja kaskkirja.
4. Avaldus vormistatakse enne teen istuslahetusse minekut valiskornandeeringute
puhul vahernalt kolm paeva ja Eesti piires uks paev enne lahetuse algust.
5. Punktid 3 ja 4 ei Jaiene autojuhtidele ja ettenagematutele juhtudele.
6. Kaskkirjas naidadakse lahetuse kohta :
lahetuse koht
asutus, kuhu lahetatav saadetakse
lahetuse kestvus
soidu eesmark
valjarnakstava paevaraha suurus
7. Lahetatav teenistuja voib n6uda riigiasutuselt lahetuskulude katmiseks avanssi
ligikaudses Iahetuskulude suuruses.
8. Parast lahetusest naasmist peab teenistuja nadala jooksul esitama asutuse
juhatajale aruande (lisa 2) lahetusulesande taitmise kohta, mis sisaldab jargmisi
andmeid :
kellega kohtus
milliseid kusimusi arutati
milliseid loenguid kuulas (oppelahetus)
lahetuse tulemused
ja asutuse raamatupidamisele aruande lahetuskulude kohta.
9. Raamatupidamine maksab lahetuskulud valja kooskolas Vabarii gi Valitsuse
22 .03.1 996. rnaarusega nr 89 " Toolah etuste huvituste maarad ning nende
maksmise tingimusedja kord" , Vabariigi Valitsuse 15.01.1996 maarusega nr 13
"Teenistuslahetuse kulude huvitamise tingimused, ulatus ja kord" ja Linna
Volikogu 15.12 .1993 . otsusega nr . 25/5 parast lahetusaru ande esitamist ja
kinnitamist.
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