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Tapa

Tapa Vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku
teenistuse seaduse § 11 lg 5:
1. Kinnitada Tapa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur ja teenistujate koosseis alates 1.
jaanuarist 2018 vastavalt käesoleva otsuse lisale.
2. Lubada Tapa Vallavalitsusel teha muudatusi ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus
volikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Eelnõu koostajad Tapa vallasekretär Piret Treial ja Tamsalu vallasekretär Margit Halop.
Eelnõu ettekandja vallavanem Alari Kirt.

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Tapa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine“ juurde
Käesoleva õigusakti eelnõu on seotud volikogule esitatud ametiasutuste ümberkorraldamise
eelnõuga. 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
Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingu punkti 6.4 kohaselt töötatakse 2017. aastal välja
struktuuri projekt, mis võetakse aluseks valla ametiasutuse teenistuskohtade määratlemisel..
Võttes arvesse eeltoodut, kohaliku omavalitsuse ülesandeid ning ühinevate omavalitsuste tänaste
ametiasutuste struktuuride analüüsi, on koostatud ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis.
Struktuur näeb Tapa valla ametiasutusse ette 65 teenistuskohta, millest ametikohti 29 ja töökohti
36. Võrreldavaid teenistuskohti ühinevate omavalitsuse ametiasutustes on 58. Tagamaks
ühinemislepingu eesmärke punktis 2.2.3. eesmärki Võimaldada juurdepääs teenustele, mis
nõuavad ametnike suurt professionaalsust ja 2.2.7. Tagada, et Vallas on spetsialiseeritud,
asjatundlik ja motiveeritud ametnikkond kasvab teenistujate arv 7 teenistuskoha võrra.
Vastavalt avaliku teenistuse seadusele jagunevad teenistuskohad ametikohtadeks, kus teostatakse
avalikku võimu ja töökohtadeks, millel on tehase avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
Ametiasutuse juht on vallavanem. Vallavanema otsealluvuses on vallasekretär ja 3
abivallavanemat.
Osakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on kindlaks määratud elualal
seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.
Struktuuris on 4 osakonda: vallakantselei, haldusosakond, haridus- ja sotsiaalosakond, ning
arendus- ja finantsosakond.
Vallakantselei korraldab ametiasutuse ja valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite
asjaajamise ja õigusalase teenindamise, valla elanike arvestuse pidamise ning teabe
nõuetekohase avalikustamise. Vallakantseleis on 8 teenistuskohta - 6 ameti- ja 2 töökohta.
Vallasekretär korraldab vallakantselei tegevust. Tema alluvuses on jurist, vallasekretäri abi, 2
kantselei sekretäri, dokumendihalduse spetsialisti ning autojuhi ja koristaja teenistuskohad.
Haldusosakond korraldab valla kommunaalteenuste osutamise ja elukeskkonna arendamisega
seonduvaid tegevusi. Vallamajanduse valdkonnas on 2 teenistuskohta - 9 ameti- ja 11 töökohta.
Osakonna tööd juhib haldusvaldkonna abivallavanem. Haldusvaldkonna abivallavanema
alluvuses on 2 ehitusspetsialisti, maakorraldaja, keskkonnaspetsialist, teede- ja liikluskorralduse
spetsialist, heakorraspetsialist, hankespetsialist, kunstnik-kujundaja, järelevalveinspektor, 5
heakorratöötajat, Lehtse keskuse juht ja 2 koristajat, kalmistuvaht, Jäneda mõisa majahoidja.
Osakonna koordineerida on Tamsalu Kommunaali tegevus.
Haridus- ja sotsiaalosakond korraldab ning koordineerib valla hariduse- ja
sotsiaalhoolekandevaldkonna tegevusi. Hariduse- ja sotsiaalosakonda juhib haridus- ja
sotsiaalvaldkonna abivallavanem. Haridus- ja sotsiaalosakonnas on 21 teenistuskohta - 10
ametnikku ja 11 töötajat. Haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemale alluvad
haridusspetsialist,
sotsiaalhoolekande
juhtivspetsialist,
3
lastekaitsespetsialisti,
4
sotsiaalhoolekandespetsialisti, sotsiaaltöötaja, 8 avahooldajat ja autojuht. Haridus- ja
sotsiaalosakonna koordineerida on koolide (sh huvikoolide), lasteaedade ja hooldekodude
tegevus.
Arengu- ja finantsosakond koordineerib ja juhib valla arendustegevust, kultuuri- ja sporditöö
valdkonna tegevusi, korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste
finantsjuhtimisalast tegevust, vallaeelarve koostamist ja täitmist ning peab arvestust vallavara
kasutamise kohta. Arendus- ja finantsosakonnas on ette nähtud 16 teenistuskohta, neist 4
ametnikku ja 12 töötajat. Arengu- ja finantsvaldkonna abivallavanemale, kes allub
vallavanemale, alluvad finantsspetsialist, pearaamatupidaja, 6 raamatupidajat, arendusspetsialist,
ettevõtlusspetsialist, kultuurispetsialist, 3 infotehnoloogia spetsialisti ja avalike suhete spetsialist.

Õiguslik regulatsioon
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. Kohaliku omavalitsuse
üksuse ametiasutuse teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks võib kehtestada kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu või tema volitatud isik.
Sama seaduse § 11 lõike 1 kohaselt määratakse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus
kindlaks vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused,
teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
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