PROJEKT

ALATSKIVI VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Alatskivi

31.august 2017 nr ……………

Personalivaldkonna komisjoni moodustamine ja komisjoni
koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõigete 1 ja 2, Alatskivi
vallavolikogu 28.07.2011 määruse nr 12 „Alatskivi valla põhimäärus“ § 21 lõigete 1 ja 2 alusel
ning tuginedes Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusele nr 97 „„Alatskivi valla, Kallaste
linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine“ muutmine“
Alatskivi vallavolikogu o t s u s t a b:
1.
Moodustada ajutine ühinevate Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla
ja Vara valla ülene ...-liikmeline personalivaldkonna komisjon uue ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu väljatöötamiseks, olemasolevate teenistujate kaardistamiseks,
personalivaldkonna õigusaktide ja ametijuhendite või tööülesannete kirjelduste eelnõude
koostamiseks ning uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmisel teenistujate valiku
protsessi ettevalmistamiseks.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Kinnitada Alatskivi valla personalivaldkonna komisjoni liikmeteks:
........................................., vallavanem;
.........................................;
......................................... .

3.
Personalivaldkonna komisjoni eesmärgiks on riikliku haldusreformi alustel uue
ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu täitmise protsessi ettevalmistamine
ametiasutuse töö sujuva ülemineku tagamiseks.
4.

Personalivaldkonna komisjoni ülesandeks on:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

uue ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu eelnõu koostamine;
olemasolevate teenistujate kaardistamine;
ametijuhendite või tööülesannete kirjelduste eelnõude koostamine;
ametnike värbamise ja valiku korra eelnõu koostamine;
ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete
väljatöötamine;
4.6. läbirääkimiste pidamine koondamissituatsioonis olevate teenistujatega;
4.7. ametnike koolitamise ja töötajate täiendõppe vajaduse väljaselgitamine;
4.8. ameti- ja töökohtade täitmise võimaluste väljaselgitamine.
5.
Personalivaldkonna komisjonil on juhtiva komisjoni õigused ja volitused. Õigusaktide
vastuvõtmisel on komisjoni ettepanekud soovitusliku iseloomuga.

6.
Personalivaldkonna komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni
esimees või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma
liikmete hulgast komisjoni esimesel koosolekul. Komisjon on otsustusvõimeline, kui
koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu
poolthäälte enamusega.
7.

Personalivaldkonna komisjonil on õigus kaasata komisjoni töösse vastava ala spetsialiste.

8.
Personalivaldkonna komisjon lõpetab oma tegevuse ülesannete täitmisel ja volikogu
otsuse alusel.
9.
Alatskivi Vallavalitsusel avaldada personalivaldkonna komisjoni liikmete kontaktandmed
Alatskivi valla veebilehel.
10.

Edastada käesolev otsus Kallaste linnale, Pala vallale, Peipsiääre vallale ja Vara vallale.

11.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

12. Käesoleva otsuse peale võib esitada Kallaste Linnavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise
päevast arvates.

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees

