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Peipsiääre valla teeninduspiirkonnad:
1. Alatskivi teeninduspiirkond
2. Kallaste teeninduspiirkond
3. Peipsiääre teeninduspiirkond
4. Koosa teeninduspiirkond
5. Vara teeninduspiirkond
6. Pala teeninduspiirkond

PEIPSIÄÄRE VALD
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE KUI AMETIASUTUSE STRUKTUUR

VALLAVANEM

Peipsiääre valla teeninduskeskused:
2. Kallaste teeninduskeskus
3. Peipsiääre teeninduskeskus
4. Koosa teeninduskeskus
5. Vara teeninduskeskus
6. Pala teeninduskeskus

ABIVALLAVANEM (palgaline vallavalitsuse liige)
Piirkondlik vastutusala:
Vara, Koosa ja Peipsiääre teeninduspiirkond
Valdkondlik vastutusala:
piirkondlikud teeninduskeskused, vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakond ning sotsiaalosakonna töö

Muudetud Peipsiääre Vallavolikogu
30. novembri 2017 otsusega nr 17
21. detsembri 2017 otsusega nr 26
20. juuni 2018 otsusega nr 54
12. detsembri 2018 otsusega nr 95

ABIVALLAVANEM (palgaline vallavalitsuse liige)
Piirkondlik vastutusala:
Alatskivi, Pala ja Kallaste teeninduspiirkond
Valdkondlik vastutusala:
piirkondlikud teeninduskeskused, vallavalitsuse
majandusosakonna töö
Poliitiline tase
Administratiivtase

VALLAKANTSELEI

FINANTS- JA
RAAMATUPIDAMISOSAKOND

MAJANDUSOSAKOND

HARIDUS- JA
KULTUURIOSAKOND

SOTSIAALOSAKOND

Vallasekretär (1,0)

Finantsjuht (1,0)

Majandusosakonna
juhataja (1,0)

Haridus- ja
noorsootööspetsialist/
osakonna juhataja (1,0)

Sotsiaalosakonna juhataja
(1,0)

Kantselei vanemspetsialist
(2,0)

Raamatupidaja (2,0)

Ehitusspetsialist (1,0)

Sporditööspetsialist (1,0)

Lastekaitsespetsialist (1,0)

Keskkonnaspetsialist (1,0)

Kultuuritööspetsialist (1,0)

Sotsiaaltööspetsialist (kokku 6,0)

Maakorraldaja (1,0)

Infospetsialist (1,0)

Väärteomenetleja (1,0)

Arendusspetsialist (1,0)

Andmekaitsespetsialist (1,0)

Majandustööline (2,0)

Noortekeskuse töötaja /
noorsootöötaja (3,0)

Teeninduspiirkonniti:
Vallakeskus (Alatskivi
teeninduspiirkond) (1,0)
Kallaste teeninduskeskus (1,0)
Peipsiääre teeninduskeskus (1,0)
Vara teeninduskeskus (1,0)
Koosa teeninduskeskus (1,0)
Pala teeninduskeskus (1,0)

TUGIPERSONAL

Kantseleispetsialist (1,0)

Peipsiääre
teeninduspiirkond:
kalmistuvaht
(2,4),
koristaja
(1,6),
remonditööline (1,0), heakorratööline (1,0), bussijuht (1,0), spordimetoodik (0,5).
Vara teeninduspiirkond: heakorratööline (1,5), remonditööline (0,5), kalmistuvaht
(2,0), koristaja (0,5), bussijuht (1,0).
Koosa teeninduspiirkond: heakorratööline (2,0), remonditööline (0,5), saunakütja (0,5)
Alatskivi teeninduspiirkond: heakorratöötaja (1,5), koristaja (1,0), kalmistuvaht (1,75),
Koosa teeninduspiirkond:
heakorratööline
(2,0) ringijuht (2,0). Remonditööline (0,5).
jäätmejaama
operaator (1,0),
bussijuht (1,0),
Kallaste teeninduspiirkond: heakorratööline (3,0), sauna klienditeenindaja (0,5),
katlaoperaator (1,0), kalmistuvaht (0,5). Pala teeninduspiirkond: tööline (1,0),
kalmistuvaht (1,0), majandustöötaja (1,0), bussijuht (1,0).

Turismi- ja
kultuuritöötaja Kallaste
teeninduspiirkonnas (1,0)

Sotsiaalhooldaja (kokku 6,0)
Pala teeninduskeskus (2,0)
Teeninduspiirkonniti:
Kallaste teeninduskeskus (0,5)
Peipsiääre teeninduskeskus (0,5)
Vara teeninduskeskus (1,0)
Koosa teeninduskeskus (0,5)
Pala teeninduskeskus (1,5)
Vallakeskus (Alatskivi
teeninduspiirkond) (2,0)

