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1. Ülevaade töörühmade tööst
Koordinaator andis juhtrühmale lühikese ülevaate, mida on vahepealsel ajal töörühmades
arutatud ja otsustatud. Toimus arutelu.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
2. Valla ametiasutuse struktuur
Arutati, kuhu paigutada valla ametiasutuse struktuuris arendusosakond. Eraldi osakonda ei
soovita juurde luua. Tõdeti, et kindlasti on vallavalitsusse vaja tänapäevase inseneriharidusega
inimest. Kas see oleks arhitekt, või mõne muu ehitusvaldkonna spetsialist, selles osas veel
kindlat otsustust ei tehtud. Leiti, et arendusega võiks tegeleda abivallavanem ning tema
alluvuses oleks 2-3 spetsialisti ( praegustes ühinevates omavalitsustes tegeleb arenduse
valdkonnaga muude ametiülesannete kõrval 3 inimest). See ametikoht peaks olema
osakondade ülene, kuna tegeleb kogu valla arendustegevusega.
Otsustati: Koordinaator saadab laiali praegu olemasoleva struktuuri projekti ning juhtrühma
liikmed esitavad oma ettepanekud, täiendused ja parandused järgmisel juhtrühma koosolekul.
3. Uue valla ametiasutuse tööruumid

Toimus arutelu uue valla ametiasutuse tööruumide osas. Praeguseks on kindel, et
sotsiaalosakond peab jääma Lossi tänava hoonesse, kuna sinna on ligipääs ka ratastooliga.
Samuti peaks Lossi tänavale jääma juhtkond ja kantselei. Teiste osakondade paiknemise osas
kindlaid seisukohti veel ei ole. Teemaks oli ka, mis saab Pajusi Vallavalitsuse ruumidest
Kalanas. Arvati, et kui on selge ülevaade struktuurist, siis saab juba täpsemalt vaadata
ametnike ja töötajate paigutamist. Selleks on vaja teha olemasolevate tööruumide inventuur.
Otsustati: Järgmisele juhtrühma koosolekule võetakse kaasa praeguste ametiasutuste ruumide
plaanid, et saaks parema ülevaate olemasolevate tööruumide arvust ja suurusest.
Järgmine juhtrühma koosolek toimub 13.juunil kell 9.00 Põltsamaa Vallavalitsuses.
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