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Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 otsusega nr 21 kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis alates 01.01.2018. Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu on muudetud kuuel
korral, viimati Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2020 otsusega nr 1-3/2020/45.
Ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisus muudatuste tegemise vajadus tuleneb Põltsamaa
valla ametiasutuse põhimääruse muudatusest ning sellega kaasnevast vajadusest üle vaadata ja täpsustada
ametiasutuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusülesanded.
Põltsamaa valla ametiasutuse põhimääruse muudatusega ei ole ametiasutuse struktuuris enam ette nähtud
eraldi osakonnana arengu- ja planeerimisosakonda, seega langeb ära vajadus arengu- ja
planeerimisosakonna osakonna juhataja ametikoha säilitamiseks. Arengu- ja planeerimisosakonna
juhataja ülesanded jaotatakse abivallavanema ja majandusosakonna juhataja vahel. Kaotatakse ära IT juhi
töökoht, sest IT teenust hangitakse teenusena ja ühe arenguspetsialisti ametikoht kelle tööülesandeks
olnud planeerimistegevus liigub majandusosakonda.
Abivallavanema otsealluvusse tulevad arendusjuhi ning kommunikatsiooni- ja turundusspetsialisti
ametikohad. Nimetatud teenistuskohad täidavad osakondade üleseid funktsioone. Struktuuris oleva
turundusspetsialisti töökoha nimetust on vaja muuta, sest spetsialisti peamise osa tööst moodustab
kommunikatsioon, st avalikkusega suhtlemine, pressiteadete koostamine, vallavalitsuse tegevuse
ülevaadete koostamine jne. Lisaks tegeleb spetsialist valla turundamisega ning nõustab
kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnas allasutusi. Kuna turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti
töö üks osa on õigusloome, muuta töökoht ametikohaks. Keskkonnaspetsialisti ametikoht liigub
majandusosakonna koosseisu. Keskkonnaspetsialisti töövaldkond on tihedalt seotud majandusosakonnas
olevate ametnike tööülesannetega ja sellest tulenevalt on töö efektiivsemaks korraldamiseks muudatus
vajalik ja põhjendatud. Majandusosakonnas muutub üks ehitusspetsialisti ametikoht ehitus- ja
planeeringuspetsialisti ametikohaks. Ehitus- ja planeeringuspetsialisti ametikoht võimaldab oluliselt
paremini korraldada vallas planeerimis- ja ehitustegevust. Projekteerimistingimuste ja ehituslubade
väljastamise juures on vajalik kontrollida vastavust kehtivate planeeringutega või otsustada
detailplaneeringu algatamise vajaduse üle. Ametikoha loomine võimaldab majandusosakonnas kahe
spetsialisti vahel tööülesandeid loogiliselt jagada st ehitus- ja planeerimisspetsialisti ülesandeks jääb
projekteerimistingimuste väljastamine, menetlused, kus on vaja otsustada detailplaneeringu algatamise
vajaduse üle ja lubade väljastamine, mis antakse vastavalt detailplaneeringuga antud ehitusõigusele.
Lisaks jääb spetsialisti ülesandeks kogu planeerimistegevuse korraldamine. Ehitusspetsialisti ülesandeks
jääb lisaks ehitusteatiste ja -lubade menetlustele valla ehitusobjektidel ehitustegevuse juhtimine,

muinsuskaitse all olevate hoonetega seonduv, toetuste taotlemine ja projektijuhtimine (Kredex toetused,
MKA toetused jne). Samas ei oleks ülesanded rangelt eraldatud, vaid suurenenud töökoormuse korral
oleks võimalik koormust spetsialistide vahel jagada. Teenuskeskuse juhi ametinimetus muudetakse
majandusspetsialistiks. Nimetatud muudatus on vajalik teostada seoses majandusosakonna juhatajale
lisanduvate ülesannetega. Majandusspetsialisti põhiülesanneteks tulevad lisaks praegustele teenuskeskuse
juhi ametijuhendis toodud ülesannetele veel vallale kuuluva kinnisvara korrashoiu ja hoolduse
korraldamine, vallale kuuluva kinnisvara võõrandamise ja kasutusse andmise korraldamine, valla
jõulukaunistuste paigaldamise, hooldamise ja nende ostmise korraldamine ning enampakkumiste
läbiviimine. Ehitusspetsialisti, ehitus- ja planeerimisspetsialisti, teedespetsialisti ja keskkonnaspetsialisti
ülesandeks jääb järelevalvespetsialisti töös osalemine ja ka seetõtu on ametnike paiknemine ühes
osakonnas vajalik ja oluline.
Vallakantseleist kaotatakse ära personalispetsialisti töökoht ja rahvastikutoimingute spetsialisti
ametikoht.
Rahvastikutoimingute spetsialisti poolt täidetavate ülesannete maht rahvastikutoimingute tegemisel on eteenuse kasutuselevõtu tõttu vähenenud, sest nii lapse sündi kui uut elukohta on võimalik registreerida
isikutel ka e-teenusena. Lapse sündi saavad e-teenusena registreerida ka abielus mitteolevad vanemad ja
üksikvanemad. E-teenused sisaldavad kogu vajalikku teavet, see on kättesaadav eesti, inglise ja vene
keeles. Samuti on e-teenusena rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja
eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta).
Alates 1.07.2019 edastavad tervishoiuteenuse osutajad (perearstid, haiglad kiirabi jne) surmafakti
andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi. Vallavalitsus registreerib surma
juhul, kui isik sureb Eestis ja tervishoiuteenuse osutaja ei ole surmafakti andmeid rahvastikuregistrile
edastanud, välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti
kodakondsus.
Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 otsusega nr 21 kehtestatud Põltsamaa valla ametiasutuses
struktuuris oli ette nähtud 70,5 teenistuskohta, käesoleval ajal on ametiasutuse struktuuris 41
teenistuskohta. Tulenevalt Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.2020 otsusest nr 1-3/2020/79 väheneb
hallatavate asutuste hulk. Eelnimetatud otsusega asutatud Põltsamaa Valla Lasteaias on ette nähtud
Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldusega nr 2-3/2021/87 juhiabi töökoht, ümber korraldatud
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldusega nr 2-3/2021/84 on ette
nähtud juhiabi-personalispetsialisti töökoht ja ümber korraldatud Puurmani Mõisakoolis on ette nähtud
Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldusega nr 2-3/2021/86 sekretäri töökoht. Seega hallatavate
asutuste vähenemisega väheneb ametiasutuse personalispetsialisti töökoormus nende asutuste
personalitöö küsimustes nõustamisel. Personalispetsialisti töö osas, mis puudutab personali
dokumentatsiooni ja informatsiooni haldamist, personali teenistusse võtmist ja teenistusest vabastamise
vormistamist, personalikäskkirjade koostamist on selges langustrandis ning seetõttu puudub vajadus
täiskoormusega personalispetsialist töökoha järele.
Vallakantseleist kaotatud personalispetsialisti töökoha ja rahvastikutoimingute spetsialisti ametikoha
asemel luuakse spetsialisti ametikoht, kelle põhiülesandeks on personalialase dokumentatsiooni ja
informatsiooni haldamine ja rahvastikutoimingute tegemine. Ülejäänud ülesanded jaotatakse ära teiste
kantselei teenistujate vahel.
Vallavalitsusel on kohustus tagada katkematu rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute tegemise
võimekus ja seetõttu kantselei sekretäri töökoht nimetatakse ümber spetsialisti ametikohaks.
Dokumendihalduse korraldamise ülesandele lisandub rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute tegemise

ülesanne, mida saab täita ainult ametnik. Vallasekretäri abi olemasolevatele ülesannetele lisanduvad
andmekaitsespetsialisti ülesanded.
Haridus- ja kultuuriosakonna koosseisust jääb välja kultuuritööspetsialisti ametikoht ning
haridusspetsialisti ametikoht nimetatakse ümber haridus- ja kultuuritööspetsialisti ametikohaks.
Kultuuritööspetsialisti ametikoha osa tööülesandeid on võimalik jagada Põltsamaa Kultuurikeskusele,
aga ametniku pädevuses on menetleda MTÜ-de taotlusi, valmistada ette lepinguid ning neid ülesandeid ei
ole võimalik ametiasutusest välja delegeerida. Osakonna tööülesannetele lisandub haridusteenuste
haldamise süsteemi ARNO kasutuselevõtt ning haldamine. Põltsamaa Vallavalitsus on saanud positiivse
rahastusotsuse projektile „Noortegarantii tugisüsteemi rakendamine ja vajaduspõhiste teenuste
pakkumine Põltsamaa valla abivajavatele noortele“. Projektis teeb kulusid Põltsamaa Vallavalitsus ja
toetus makstakse Põltsamaa Vallavalitsusele ning sellega kaasneb kaudsete kulude katmine 15% ulatuses
projekti tööjõukuludest. Toetuse suurus on 201 250,41 eurot ja omaosalus 0 eurot. Projekt kestab
01.04.2021-28.02.2023 ja ühe osana projektist on juhtumikorraldaja teenistusse võtmine. Tema peamised
tööülesanded on juhtumitöö korraldamine 16-26 aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorte
toetamiseks vastavalt juhtumikorralduse juhisele, juhtumimenetlus STAR-süsteemis, koostöö
planeerimine partnerite, teenuseosutajate ja võrgustikuliikmetega ning osalemine ESF rahastatud projekti
„Noortegarantii tugisüsteemi rakendamine ja vajaduspõhiste teenuste pakkumine Põltsamaa valla
abivajavatele noortele“ elluviimisel. Juhtumikorraldaja on ametnik, sest tegemist on avaliku võimu
teostamisega avaliku teenistuse seaduse mõttes. Nimetada noorsootööspetsialist ümber noorootöö- ja
tervisedendusspetsialistiks, sest ametikoha tööülesanded sisaldavad ka tervisedenduse valdkonna
tööülesandeid.
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. Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib
delegeerida valla- või linnavalitsusele muudatuste tegemise teenistuskohtade koosseisus volikogu
kehtestatud palgafondi piires.
Jõustumisnormi kavandamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest, st uute regulatsioonide
jõustamiseks tuleb ette näha mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning
oma tegevuse vastavalt ümber korraldada. Vallakantselei teenistuskohtade muudatuse hilisema
rakendamise tingib asjaolu, et vallakantselei ülesanne on teha perekonnaseisutoiminguid, mille tegemise
eelduseks on vastava eksami sooritamine ja positiivse soorituse korral perekonnaseisuametniku
tunnistuse saamine. Eelduslikult on esimene võimalus 2021. aasta II poolaastal vastav eksam sooritada
septembris.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, lõike 3 ja
avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.
1. Kehtestada Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates vastavalt otsuse
lisale.
2. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2020 otsus nr 1-3/2020/45 „Põltsamaa valla
ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“.
3. Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel teha muudatusi ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus volikogu
poolt kehtestatud palgafondi piires.

4. Otsus jõustub 01.08.2021.
4.1. Otsuse sätted vallakantselei teenistuskohtade koosseisu osas jõustuvad 01.10.2021.
5. 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.
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