SELETUSKIRI
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kehtestamine“ juurde
1. Õigusakti vastuvõtmise põhjendus
Käesolev õigusakti eelnõu on seotud volikogule esitatud ametiasutuste ümberkorraldamise
eelnõuga, mille kohaselt lõpetatakse Põhja-Pärnumaa valla ühinenud omavalitsuste
olemasolevate ametiasutuste tegevus 31. detsembrist 2017 ning 1. jaanuarist 2018 alustab
tööd uus ametiasutus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Ametiasutusel peab tulenevalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 11
lõikest 5 olema kehtestatud struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade kujundamisel on lähtutud
eelkõige ühinemislepingu järgmistest punktidest:
Punkti 1.3.6. - Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi Halduskeskus - on Uue Valla
vallavalitsuse struktuuriüksused, avaliku teenuse osutamise kohad, kus toimub
halduskeskuste koostöös elanike teenindamine ja avalike teenuste osutamine Uue Valla
elanike vajadustest lähtudes.
Punkt 2.2. - Uus Vald moodustab sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja territoriaalse
terviku, millel on kaks hästi funktsioneerivat Halduskeskust (Vändra alev ja Pärnu-Jaagupi
alev) ning Tootsi alevis asuv Halduskeskus säilitamaks avalike teenuste kättesaadavuse
tagades samal ajal selle kvaliteedi tõusu.
Punkt 2.3.1. – Muuta omavalitsusüksuse osutatavad teenused mitmekesisemaks,
kvaliteetsemaks ja suurendada nende kättesaadavust.
Punkt 2.5. - Ühinemise elluviimisel on eelduseks, et Uue Valla arenguprotsesside juhtimise
haldussuutlikkus ning efektiivsus paraneb. Uue Valla juhtimisstruktuur on ajakohastatud,
kasvab pädevus projektipõhiste taotluste esitamiseks, paraneb potentsiaal kaasfinantseeringu
saamiseks.
Punkti 3.16. - Uue Valla vallavalitsuse juriidiliseks aadressiks on Vändra alev, Pärnu-Paide
mnt 2.
Arvestades asjaolu, et uues Vallas on ühinemisjärgselt kolm toimivat kuid üksteisest kaugel
asuvat keskust, tegutseb elanike operatiivse ja võimalikult kodulähedase teeninduse huvides
Uue Valla vallavalitsus kui ametiasutuse struktuuriüksus kolmes keskuses - Vändra
Halduskeskus, Pärnu-Jaagupi Halduskeskus ja Tootsi Halduskeskus.
Punkt 4.3. - Halduskeskuste eesmärk on tagada Uue Valla elanikele teenuste kättesaadavus
võimalikult elukohalähedal, teenindades samal ajal vajadusel kogu Uue Valla
haldusterritooriumil elavaid isikuid.
Punkt 4.4. - Halduskeskustesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja suurem osa neid
teenuseid, mis eeldavad kitsast spetsialiseerumist. Vajadusel korraldatakse spetsialistide
liikumine keskuste vahel. Pärnu-Jaagupi halduskeskusesse jääb Uue Valla
struktuuriüksusena vähemalt ühe valdkonna juht ja/või abivallavanema ametikoht.
Punkt 8.1 - Tootsi Halduskeskusesse planeeritakse kohapeal ametisse vähemalt kolm
töötajat/teenistujat ning selles osutatakse või korraldatakse koostöös Vändra ja PärnuJaagupi Halduskeskustega kõikide avalike teenuste osutamist vastavalt seadustele ja Uue
Vallavolikogu ja -valitsuse otsustele lähtudes põhimõttest, et ühinemise tulemusel

moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla elanikele avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi kogu valla territooriumil vähemalt samal tasemel, mis oli enne
omavalitsusüksuste ühinemist.
Täna on ametiasutuste koosseisud alljärgnevad:
Halinga Vallavalitsuses on 15,25 teenistuskohta, s.h 10,55 ametikohta ja 4,7 töökohta;
Tootsi Vallavalitsuses on 5,6 teenistuskohta, sh 3 ametikohta ja 2,6 töökohta;
Vändra Vallavalitsuses on 19,9 teenistuskohta, sh 7,5 ametikohta ja 12,4 töökohta;
Vändra Alevivalitsuses on 12,5 teenistuskohta, sh 8 ametikohta ja 3,5 töökohta.
Kokku 53,25 teenistuskohta.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses moodustatakse viis osakonda: majandusosakond, haridusja kultuuriosakond, rahandusosakond, sotsiaalosakond ja vallakantselei. Samuti kuuluvad
vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu struktuuriüksustena kolm halduskeskust: PärnuVändra, Jaagupi ja Tootsi. Halduskeskuste teenistujad kuuluvad ametiasutuse osakondade
koosseisu. Haridus- ja kultuuriosakond asub Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses. Tootsi
halduskeskust juhib halduskeskuse juht. Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskustes tagatakse
vähemalt esmane sotsiaalalane nõustamine, rahvastikuregistritoimingute tegemine ja info
saamine. Kitsama spetsiifikaga ametnikud liiguvad halduskeskuste vahel.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses moodustatakse kokku 49,5 teenistuskohta, millest 30 on
ametikohad ja 19,5 töökohad. Tähtajalisi teenistuskohti on kokku 5,4.
2. Milliste õigusaktidega on küsimus reguleeritud
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. Sama
seaduse § 11 lõike 1 järgi määratakse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus kindlaks
vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused,
teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
3. Milliseid õigusakte on vaja tühistada või muuta antud õigusakti vastuvõtmisel
Eelnõu vastuvõtmisega ei kaasne vajadust õigusaktide muutmiseks või kehtetuks
tunnistamiseks.
4. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja nende katteallikad
Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad kulutused kaetakse Põhja-Pärnumaa valla eelarvest.
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