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Vallavolikogu 2020. a tööplaan
Jaanuar








Suure-Jaani Kooli arengukava kinnitamine
Eelarve II lugemine
Valla kultuuriasutuste põhimääruste I lugemine
Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje
teostamise korra I lugemine
Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja
struktuuri muudatuse I lugemine/kehtestamine
Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande
delegeerimine

Veebruar






Eelarve II ja III lugemine/vastuvõtmine ning täitmise aruanne
Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine
MTÜ-sse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kuuluvus (Suure-Jaani
noortekeskus ja filiaalid)
Kõpu Hooldekodu projekteerimishanke korraldamine
Valla sotsiaalhoolekandeasutuste põhimäärused
Põhja-Sakala vallavara valitsemise korra I lugemine
Põhja-Sakala valla teehoiukava
Põhja-Sakala valla teehoiukava tegevuskava 2020
Valla kultuuriasutuste põhimääruste II lugemine ja kehtestamine
Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje
teostamise korra II lugemine ja kehtestamine
Põhja-Sakala valla hariduse arengukava I lugemine









Suure-Jaani linna ja ümbritsevate külade asustusjaotuse muutmise algatamine
Põhja-Sakala vallavara valitsemise korra II–III lugemine/kehtestamine
Ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja/-keskuse tegevusest ja eelarvest
Ülevaade eelarve täitmisest
Ülevaade ühistranspordi korraldusest vallas
Ülevaade valla üldplaneeringust
Põhja-Sakala valla hariduse arengukava II lugemine/kehtestamine



Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
suunamine avalikule väljapanekule
Volituste andmine
Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest
Ülevaade külade ümarlaua tegevusest









Märts

Aprill





Mai (Kõpus)
 Kaasava eelarve menetlemise korra muutmine
1

Juuni






Põhja-Sakala valla kalmistute kasutamise eeskiri
Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus ja AS-i Võhma ELKO tegevusest
2019. majandusaasta aruande kinnitamine
Lahmuse Kooli arengukava




Ülevaade valla koolivõrgust ja haridusest
Riigi poolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamine (sh
ülevaade valla huvihariduse ja huvitegevuste tegevuste kavast ning selle
täitmisest)
Elamumajanduse arendamine


August

 Eelarve täitmise aruanne/seire
 Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse, Pilistvere ja Kõpu hooldekodude ülevaade
 Arengukava ja eelarvestrateegia
 Ülevaade ettevõtlusest
September

Oktoober

November

Detsember








Sotsiaalvaldkonna teenuste ja tegevuste ülevaade
Sotsiaalvaldkonna arengukava I lugemine
Soojamajanduse arengukava
Arengukava ja eelarvestrateegia
Ülevaade valla raamatukogude, kultuuriasutute tegevusest
Arengukava ja eelarvestrateegia kehtestamine







Sotsiaalvaldkonna arengukava II lugemine/kehtestamine
ÜVK arengukava
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri
Soojamajanduse arengukava
Ülevaade koolide hetkeolukorrast







Ülevaade noorsoo- ja sporditööst
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri
Ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja tegevusest
Avatud valitsemise põhimõtted
Sisekontrollisüsteem






2021. a eelarve I lugemine
2021. a valla arengukava tegevuskava
Vallavolikogu alatiste komisjonide tegevuse aastaaruanded
Volikogu ja volikogu alatiste komisjonide 2021. a tööplaanidesse sisendite
esitamine
Toimetulekutoetuse piirmäärade ülevaatamine
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine 2021. a
Tunnustamise korra alusel 2021. a määratavate preemiate suurus





2

