PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA JA
PUURMANI VALLA ÜHINEMISE
JUHTRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Põltsamaa vald

04. aprill 2017

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.45
Juhatas Toivo Tõnson (Põltsamaa Vallavalitsus)
Protokollis Reet Maks (Ühinemise koordinaator)
Koosolekust võtsid osa:
Reet Alev (Pajusi vald), Merike Sumla (Pajusi vald), Jaan Aiaots (Põltsamaa linn), Aive
Mauer (Puurmani vald), Margus Möldri (Puurmani vald), Tiia Vahter (Põltsamaa linn), Janne
Veski (Põltsamaa vald)
Päevakord
1. Ühinemise koordinaatori ettekanne
2. 10. aprilli toimuva töörühmade ühiskoosoleku päevakord
3. Ühinenud Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur
1. Ühinemise koordinaatori ettekanne
13. märtsil tööd alustanud ühinemise koordinaator Reet Maks andis lühikese ülevaate oma
senisest tegevusest. Kõik moodustatud töörühmad on alustanud tööd, koosolekud
toimuvad regulaarselt. Praegu on paljudes töörühmades käsil oma valdkonna struktuuri
väljatöötamine. Struktuur on valmis hariduse ja sotsiaalvoldkonna töörühmadel. Kultuurija spordi töörühmad veel tegelevad sellega. Tõenäoliselt kuu lõpuks on ka neil oma
nägemus olemas. Arutatud on ka teisi töörühma liimetele olulistena tundunud teemade
üle. Hariduse töörühmas on olnud arutlusel uue tugiteenuste mudeli loomine, ka spordi
töörühm arutab senise sporditöö korraldamise mudeli muutmise üle uues vallas.
Koordinaator ei ole kohtunud veel eelarve ja majanduse töörühmadega, kuna nende
koosolekuid ei ole tema tööl oldud aja jooksul toimunud. Aprilli lõpuks koostab
koordinaator tööplaani, kus kõik vajalikud tegevused töörühmade kaupa täpsemalt
kuupäevaliselt paika pandud.
2. 10. aprillil toimuva töörühmade ühiskoosoleku päevakord
10. aprillil kell 13 on plaanitud kõigi töörühmade ühine koosolek. Juhtgrupp arutas, mis
teemad nimetatud koosolekul päevakorda võtta.
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Töörühmade juhtide ettekanded

2. Juhtgrupi ettekanne – esitab Toivo Tõnson
3. Ülesanded töörühmadele
4. Info suurematest käimasolevatest projektidest
3. Ühinenud Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur
Kõne all oli, milline peaks olema ühinenud Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur.
Arutelu toimus abivallavanemate arvu ja nendele pandud tööülesannete osas, samuti
piirkondadesse (Pajusi ja Puurmani) jäävate töötajate osas. Leiti, et kõigepealt on vajalik
kindlaks teha eelarve võimalused, ühinevate valdade tänased eelarve kulud personalile ja
tänased ametnike ja töötajate palgad. Arutati, millised osakonnad peaksid struktuuris olema ja
kuidas lahendada tööruumide probleem praeguse valla- ja linnavalitsuse maja baasil. Leiti, et
on vajalik käija läbi kõik praegused vallamajad, et saada selgem pilt.
Otsustati et ühinenud Põltsamaa vallas ametasutuses moodustatakse järgmised osakonnad:
1. Kantselei
2. Sotsiaalosakond
3. Haridusosakond
4. Kultuuriosakond
5. Majandusosakond
6. Rahandusosakond
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