Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimine alates 1. aprillist 2021
1. Kõrgemate riigiteenijate ametipalga kujunemise alused ja kõrgeima palgamäära indeksi väärtus 1. aprillist 2021


Kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse (edaspidi: KRAPS) § 1 lõike 2 kohaselt on kõrgemate riigiteenijate
ametipalk KRAPS §-s 2 nimetatud kõrgeima palgamäära ja §-s 3 sätestatud koefitsiendi korrutis.



KRAPS § 2 lõike 1 kohaselt on kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär 5200 eurot. KRAPS § 2 lõike 2 kohaselt
loetakse konkreetse aasta kõrgeimaks palgamääraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud kõrgeim
palgamäär, mis alates 1. aprillist 2020 on 6661,77 eurot.1



Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära
indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.



Kõrgeima palgamäära indeks avaldatakse igal kalendriaasta 15. märtsiks Rahandusministeeriumi kodulehel:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika
1. aprillist 2021 kehtima hakkava kõrgeima palgamäära indeksi väärtus on 1,016.



Kõrgemate riigiteenijate indekseeritud kõrgeim palgamäär alates 1. aprillist 2021 on 6661,77 *1,016=6768,36 eurot
2. Kõrgemate riigiteenijate ametipalgad alates 1. aprillist 2021

Kõrgemate riigiteenijate ametipalk on indekseeritud kõrgeima palgamäära ja ametipalga koefitsiendi korrutis. Ametipalk
ümardatakse üldise ümardamise reegli järgi 1 sendi täpsusega.
Kõrgem riigiteenija

Ametipalga
koefitsient
(KRAPS § 3)
1,00

Ametipalk alates
01.04.2021

0,85

6768,36 * 0,85 = 5753,11

0,75

6768,36 * 0,75 = 5076,27

0,65

6768,36 * 0,65 = 4399,43

Riiklik lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik
Eesti Panga nõukogu esimees

0,55

6768,36 * 0,55 = 3722,60

0,35

6768,36 * 0,35 = 2368,93

Eesti Panga nõukogu liige

0,25

6768,36 * 0,25 = 1692,09

Vabariigi President, Riigikogu esimees, peaminister, Riigikohtu
esimees
Riigikogu aseesimees, riigikontrolör, õiguskantsler, Riigikohtu
liige, riigi peaprokurör, minister, riigisekretär, Riigikogu komisjoni
esimees ja fraktsiooni esimees
Riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees,
ringkonnakohtu kohtunik
Riigikogu liige, maa- ja halduskohtu kohtunik

1

6768,36 * 1,00 = 6768,36

6168,31 (indekseeritud 2019. aasta kõrgeim palgamäär) x 1,080 (kõrgeima palgamäära indeks alates 01.04.2020) = 6661,77 eurot

3. Kantsleri põhipalga suurus
Avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 7 kohaselt on kantsleri põhipalk 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast:
5 753,11 (ministri ametipalk) x 0,9 = 5 177,80 eurot

Koostaja:
Mariel Kivi
Analüütik
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond
611 3518

