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Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis on kehtestatud Põltsamaa
Vallavolikogu 1.07.2021 otsusega nr 1-3/2021/25“ Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis.“ Eelnimetatud otsuse punkt 3 lubab Põltsamaa Vallavalitsusel teha
muudatusi ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus volikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.
Põltsamaa Vallavalitsuse 16.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/112 tehti ametiasutuse
teenistuskohtades muudatus, majandusspetsialisti ja maaspetsialisti teenistuskohad kaotati ära ning
teenistujate ülesanded on asutusesiseselt ümber jagatud.
Põltsamaa Vallavolikogu 1.07.2021 otsuse nr 1-3/2021/25 punkt 3 ei anna Põltsamaa Vallavalitsusele
volitust viia teenistuskohti üle teise asutuse koosseisu, kuid vajadus teenistust ümber korraldada ja
efektiivsemaks muuta on ka ametiasutuse majandusosakonna koosseisus olevate bussijuhtide
töökohtade osas. Ametiasutuse struktuurist on otstarbekas viia välja bussijuhtide teenistuskohad, kuna
tegemist ei ole avalikku võimu teostavate ülesannete täitmisega.
Bussijuhid viiakse üle Põltsamaa Vallavalituse hallatava asutuse Põltsamaa Haldus koosseisu, kuhu
on koondunud kõik valla majandustöötajad, sh varasemad haridusasutuste bussijuhid jt töökohad.
Muudatus võimaldab bussijuhil vaba ressursi korral täita ka muid asjakohaseid Põltsamaa Halduse
ülesandeid, nt Puurmani piirkonnas tegutseval bussijuhil koordineerida piirkonna haldus- ja
majandusküsimusi. Lisaks on oluliselt lihtsam korraldada asendusi, kui töötaja on haige, puhkusel või
koolitusel.
Bussijuhtide personalikulud on TA 04512 „ühistranspordi korraldus“ all, seega ei ole otsuse
rakendamisega vaja muuta Põltsamaa Vallavalitsuse (ametiasutus) ega hallatava asutuse Põltsamaa
Haldus personalikulusid.

Avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punktide 4 ja 5 kohaselt Vabariigi Valituse määrusega
kehtestatakse riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade
klassifikaatori ja teenistuskohtade liigitamise kord ning palgajuhendi koostamise ja
palgakomponentide määramise kord. Eelnimetatud §-i lõike 4 kohaselt punktides 4 ja 5 nimetatud
Vabariigi Valitsuse määrused on kohaliku omavalitsuse üksustele soovituslikud. Avaliku teenistuse
seaduse § 11 lõige 1 sätestab, et ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus määratakse kindlaks
vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha
tähtaegsus ja koormus ja lõikes 5 on sätestatud, et kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.
Puudub vajadus teenistuskohtade teenistusgruppideks jagamiseks, piisab kui ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisus määratakse kindlaks ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja
töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus. Ametiasutuse palgajuhendiga
määratakse kindlaks palgagrupid ning antakse piisav selgitus millisesse palgagruppi teenistuskoht
kuulub.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3 ja avaliku teenistuse
seaduse § 11 lõigete 1 ja 5 alusel.
1. Kinnitada teenistuskohad uues redaktsioonis alates 01. juulist 2022 vastavalt otsuse lisale.
2. Põltsamaa Vallavalitsusel korraldada töökohtade üleviimine.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isikotsusest 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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