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JÄRVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Järva Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade
koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete
kehtestamine
Imavere

1. detsember 2017 nr

22.12.2016 kinnitasid Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja Imavere Vallavolikogud
ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks.
01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere
valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla,
Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise
teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla
ühinemislepingu punkti 3.5 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud Järva valla põhimääruse kehtestamiseni Imavere valla põhimäärusest.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, avaliku
teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ning § 14 lõike 3, Imavere Vallavolikogu 24.09.2009 määruse nr 28
„Imavere valla põhimäärus“ § 12 lõike 1 alusel.
1.
Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutuse Järva Vallavalitsus struktuur vastavalt
lisale 1 ja teenistuskohtade koosseis vastavalt lisale 2.
2.
Kehtestada Järva Vallavalitsuse teenistujate teenistusülesannete täitmiseks vajalikud
miinimumnõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele vastavalt lisale 3.
3.
Teenistuja teenistusse võtmisel võib vallavanem sätestada teenistujale käesoleva otsuse
punktis 2 nimetatud nõuetest kõrgemad või täpsustatud nõuded haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele.
4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Järva Vallavolikogu otsuse „Järva Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade
koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate
nõuete kehtestamine“ eelnõule
Eelnõu esitaja: Järva vallavanem
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36 sätestab, et volikogu
ainupädevuses on valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
Avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 11 lõige 5 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse
ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.
Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks võib
kehtestada kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu või tema volitatud isik. ATS § 14 lõige 3
sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks,
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.
Eelnevast tulenevalt on vallavolikogu pädevuses antud haldusakt vastu võtta.
Struktuuri koostamisel ja teenistuskohtade arvu määramisel on võetud aluseks ühinemislepingus
sätestatu.
5.4.1 Valla juriidilisse keskusesse koondatakse valla üld- ja strateegilised ülesanded ning kõrget
professionaalsust ja kitsast spetsialiseerumist eeldavad teenused ning ametnikud.
5.4.2 Kodanikulähedase vallajuhtimise ning teenuste tagamiseks moodustatakse valla
piirkondlikud teeninduskeskused Järva-Jaani alevis, Aravete alevikus, Peetri alevikus, Koigi külas,
Järva-Madise külas ja Imavere külas ning teeninduspunkt Ambla alevikus.
5.4.3 Piirkondlikus teeninduskeskuses tagatakse vähemalt järgmised kompetentsid ja teenused:
avalduste vastuvõtmine ja esmane nõustamine, kommunaalmaksete vastuvõtmine, esmatasandi
sotsiaalhoolekanne, rahvastikuregistri toimingud, piirkondlik kinnisvarahaldus ja heakorra
tagamine, kohalik arendusvõimekus
5.4.4 Ambla teeninduspunktis tagatakse rahvastikuregistri toimingute tegemise võimekus ning
avalduste täitmine/esmane nõustamine.
5.4.5 Arvestades elukohta ja kaugtöö võimalusi ametikohal võib teeninduskeskustesse paigutada
ka teisi teenistujaid.
Teenistuskohtade koosseisus on eristatud kohaliku võimu teostamisega seotud teenistuskohad ning
ametiasustuse hallatavaid asutusi teenindavad ja vallavara valitsemise ja korrashoiuga seotud
töökohad. Kohaliku võimu teostamisega seotud teenistujad on ametnikud, kes kohaliku
omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes (ATS § 7 lg 1) ja töötajad, kes
võetakse ametiasutuses töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku
võimu teostamist toetavat tööd (ATS § 7 lg 4). Ametnik nimetatakse ametiasutuses ametikohale,
millel teostatakse avalikku võimu. Töötaja töötab töölepingu alusel.
Ametiasutuse hallatavaid asutusi teenindavad ning vallavara valitsemise ja korrashoiuga seotud
töötajad, kes on piirkonnajuhtide otsealluvuses:
1.
Autojuht-remonditööline, koormus 0,75, töö piirkond - Albu
2.
Tänavapühkija, koormus 3, töö piirkond - Ambla
3.
Heakorratöötaja , koormus 1, töö piirkond - Imavere
4.
Kalmistuvaht, koormus 0,2, töö piirkond - Imavere
5.
Sauna valvur-koristaja, koormus 0,35, töö piirkond - Imavere
6.
Keskkonnajaama valvur, koormus ,0,2, töö piirkond - Imavere
7.
Hooldusjuht, koormus 1, töö piirkond - Peetri
8.
Koristaja, koormus 1, töö piirkond - Peetri

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Majahoidja, koormus 1, töö piirkond - Peetri
Keskkonnajaama valvur, koormus 0,5, töö piirkond - Koigi
Sotsiaalpedagoog, koormus 1, töö piirkond - Järva-Jaani
Eripedagoog, koormus 1, töö piirkond - Järva-Jaani
Toiduvedaja-autojuht, koormus 1, töö piirkond - Järva-Jaani
Bussijuht, koormus 1, töö piirkond - Järva-Jaani
Heakorratöötajad, koormus 1, töö piirkond - Koeru
Heakorratöötajad-traktorist, koormus 1, töö piirkond - Koeru
Sporditöötaja, koormus 1, töö piirkond - Koeru
Apteek-ambulatooriumi koristaja, koormus 1, töö piirkond - Koeru
Kalmistuvaht, koormus 1, töö piirkond - Koeru
Koristaja, koormus 3, töö piirkond - vallamaja ja teeninduskeskused

Teenistujatele esitatavate nõuete kehtestamisel on võetud arvesse ühinemislepingu punkti 5.6:
„Ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt oma
endises töövaldkonnas juhul, kui Järva valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse
personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine
ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.“
Järva Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni 22.11.2017 koosolekul tehti ettepanek
muuta struktuuris asendada keskkonna järelevalvespetsialisti ametinimetus keskkonnaspetsialisti
ametinimetusega ning struktuuri lisada järelevalvespetsialisti ametikoht. Komisjoni ettepanek oli
ka suurendada vallavara valitsemise ja korrashoiuga seotud töökohtade arvu, juurde lisati
keskkonnajaama valvuri 0,4 koormusega töökoht Koerus. Haridusspetsialisti osas muudeti
teenistustase II astmelt III-ks.
Nimetatud ettepanekud on otsuse lisadesse sisse viidud.

