EELNÕU 15.11.2017
PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põltsamaa

21. november 2017 nr

Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja
avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.
1. Kehtestada 1. jaanuarist 2018 Põltsamaa valla ametiasutuse
teenistuskohtade koosseis vastavalt käesoleva otsuse lisale.

struktuur

ja

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide
Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud
korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri otsuse eelnõule „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine”
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 kohaselt kuulub valla
ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine volikogu ainupädevusse.
Avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse
ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Sama
seaduse § 11 lõike 1 järgi määratakse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus kindlaks
vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused,
teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 7.1
kohaselt Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse põhimõttel, et poliitilised ja
haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Kujundatakse valitsemise mudel, kus
väärtustatakse keskset strateegilist teadmistepõhist juhtimist ning avalike teenuste
korraldamist ja osutamist vajadustest lähtuvalt ja võimalikult elaniku lähedal. Teenuste

osutamise korraldus kujundatakse selliselt, et oleks tagatud elanike kaasarääkimise võimalus
kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides.
Ühinemislepingu punkti 7.4 kohaselt vallamajja koondub strateegiline funktsionaalne
juhtimine ja selliste teenuste osutamine, mis oma olemuselt on koordineeriva iseloomuga või
eeldavad spetsialiseerumist. Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas
osutada elanikule kodu lähedal. Osutatavate teenuste hulk ja asukoht sõltub teenuspiirkonna
elanike vajadustest ning haldusülesannete täitmise otstarbekusest.
Ühinemislepingu punkti 7.6. järgi piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kalanas ja
Puurmanis. Teenuskeskuste piirid ei pea kattuma ühinevate omavalitsuste
administratiivpiiridega. Teenuskeskustes osutatavate teenuste ja neid osutavate teenistujate
arv sõltub teenuspiirkonna suurusest ja olemusest. Üldjuhul on igas teenuskeskuses kolm
teenistujat. Ametnike vastuvõtud teenuskeskustes toimuvad vastavalt vajadusele.
Teenuskeskustes võivad asuda nende osakondade/teenistujate töökohad, kelle tööülesanded ei
ole otseselt seotud klientide teenindamisega. Soodustatakse töötamise paindlike vormide
kasutamist ja rakendatakse e-lahendusi kodanikule paremate ja kättesaadavamate teenuste
osutamiseks.
Õigusakti eelnõu on seotud volikogule esitatud Põltsamaa valla ametiasutuste
ümberkorraldamise eelnõuga, mille kohaselt lõpetatakse Põltsamaa Linnavalitsuse, Põltsamaa
Vallavalitsuse, Pajusi Vallavalitsuse ja Puurmani Vallavalitsuse tegevus 31. detsembrist 2017
ning 1. jaanuarist 2018 alustab tööd uus ametiasutus Põltsamaa Vallavalitsus.
Põltsamaa Vallavalitsuses moodustatakse 6 osakonda: vallakantselei, haridus- ja
kultuuriosakond, arengu- ja planeerimisosakond, sotsiaalosakond, majandusosakond ning
rahandusosakond. Vallavanema otsealluvusse luuakse abivallavanema koht.
Põltsamaa Vallavalitsuses moodustatakse kokku 72,5 teenistuskohta, millest 37 on
ametikohad ja 35,5 töökohad.
Teenistuskohtade koosseisu kujundamisel on arvesse võetud kohaliku omavalitsusüksuse
ülesandeid, sealhulgas maavalitsuselt ületulevaid funktsioone (nt ühistranspordi
korraldamine) ja omavalitsusüksuste ühiselt täidetavaid ülesandeid (nt maakonna arengu
kavandamine ja selle elluviimise suunamine, tervisedendus ja siseturvalisus), vallavalitsuse
teenistujate spetsialiseerumise vajadust ja Põltsamaa valla territooriumi.
Kalana teenuskeskusesse luuakse teenuskeskuse juhi ja spetsialisti teenistuskohad. Puurmani
teenuskeskusesse luuakse teenuskeskuse juhi, sotsiaaltööspetsialisti ja spetsialisti
teenistuskohad. Teenuskeskuse teenistujad kuuluvad ametiasutuse osakondade koosseisu.
Üleviidavate teenistuskohtade nimetusi nt päevakeskuse perenaine ja päevakeskuse perenaise
abi on täiendatud sõnadega „Lossi tn“ ja „majapidaja“ sõnadega „Lustivere varjupaigas“.
Rahandusosakonda moodustatakse 1 tähtajaline raamatupidaja teenistuskoht, et tagada
ühinenud omavalitsuse 2017. majandusaasta aruande koostamine.
Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad kulutused kaetakse Põltsamaa valla eelarvest.
Koostas Tiia Vahter, Põltsamaa linnasekretär
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