Volikogu otsuse eelnõu
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23. novembril 2020 nr 000

Jõhvi vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36 ja lõike 3 ja avaliku
teenistuse seaduse § 11 lõike 5, arvestades Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekutega, vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Jõhvi vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu järgnevalt:
1.1. sotsiaalteenistus:
moodustada alates 1. detsembrist 2020 eakate päevakeskuse administraatori töökoht
(koormus 1,0);
1.2. majanduse- ja arengu teenistuse arenguhaldus:
moodustada alates 1. jaanuarist 2021 vallavara ja spordirajatiste spetsialisti ametikoht
(koormus 1,0);
1.3. finantsteenistus:
koondada alates 1. jaanuarist 2021 raamatupidaja üks töökoht (koormus 1,0);
1.4. nõunikud, vallavanema alluvusega spetsialistid:
1.4.1. muuta alates 1. jaanuarist 2021 haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö nõuniku
ametikoha ametinimetust ja nimetada haridus- ja spordinõuniku ametikohaks (koormus 1,0);
1.4.2. moodustada alates 1. jaanuarist 2021:
1) sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöö nõuniku ametikoht (koormus 1,0);
2) sisekontrolöri ametikoht (koormus 1,0);
3) majandusnõuniku ametikoht (koormus 1,0);
4) avalike suhete spetsialisti töökoht (koormus 0,3);
5) vallakunstniku töökoht (koormus 0,5).
2. Kinnitada Jõhvi vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis vastavalt lisale.
3. Valitsus võib korralduse andmisega teha muudatusi kehtestatud palgafondi piirides käesoleva
otsusega kehtestatud ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.
4. Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 116 „Jõhvi Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis”.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
…………………….

Volikogu esimees
Selgitus eelnõu juurde:
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 punktile 36 kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna ametiasutuse ja ühisameti struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu
ja palgajuhendi kehtestamine.
Vastavalt KOKS § 22 lg 3 võib kohaliku omavalitsuse volikogu delegeerida valla- või
linnavalitsusele muudatuste tegemise ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus
volikogu kehtestatud palgafondi piires.
Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu võib delegeerida valla- või linnavalitsusele muudatuste tegemise
teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.
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