Vallavolikogu 2021. a tööplaan
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Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine
Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine
Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine
Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine
Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine
Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (I) lugemine
Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine
Kõpu Spordihoone põhimääruse kehtestamine
Kaasomandi tasuta võõrandamine
Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord
Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10
Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna
arengustrateegia 2035+“ kehtetuks tunnistamine
Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51 „Põhja-Sakala valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ muutmine
Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (II) lugemine
Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine
Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine
Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord
Põhja- Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Kõpu tankla hoonestusõigus
Määruste kehtetuks tunnistamine
Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine
Kõpu Põhikooli põhimäärus
Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt
kaetava osa määr“ muutmine
Kinnisvara omandamine
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Eelarve (III) lugemine/vastuvõtmine
Põhja-Sakala valla teehoiukava ja tegevuskava
Ülevaade ühistranspordi korraldusest vallas
Ülevaade valla arengukava ja eelarvestrateegia täitmisest
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist
kontrollima volitatud isikute määramine
Suure-Jaani Kooli arengukava
Lahmuse Kooli arengukava
Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra muutmine
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Aprill

Mai

Juuni

•
•
•

Ametisõidukite kasutamise ja isikliku sõiduki ametisõitudeks kasutamise kulude
hüvitamise kord
Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest
Ülevaade külade ümarlaua tegevusest
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•
•

2020. majandusaasta aruande kinnitamine
Kaasava eelarve menetlemise korra muutmine
Tolmutõrje kord
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Valla arengukava ja eelarvestrateegia (I) lugemine
Põhja-Sakala valla heaolu arengukava (I) lugemine
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord muutmine
Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine
Valimisringkonna/ringkondade moodustamine ja mandaatide arvu määramine
Valla valimiskomisjoni liikmete muutmine
Ülevaade valla koolivõrgust ja haridusest
Riigi poolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamine (sh
ülevaade valla huvihariduse ja huvitegevuste tegevuste kavast ning selle täitmisest)
Ülevaade valla üldplaneeringust
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Eelarve täitmise aruanne/seire
Valla arengukava ja eelarvestrateegia (II) lugemine/kehtestamine
Põhja-Sakala valla heaolu arengukava (II) lugemine
Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise
korra muutmine
Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus ja AS-i Võhma ELKO tegevusest ja
perspektiivsete arenguvariantide osas seisukoha kujundamine
Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse, Pilistvere hooldekodu ülevaade

September
• Valimiste jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine
• Ülevaade valla raamatukogude, kultuuriasutuste tegevusest
• Ülevaade ettevõtlusest
Oktoober
• Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra muutmine
• Olustvere Põhikooli, Võhma Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukavade
kinnitamine
• Põhja-Sakala valla kalmistute kasutamise eeskiri
November
• Sotsiaalosakonna õigusaktid
• Suure-Jaani Gümnaasiumi, Kõpu ja Võhma Kooli põhimääruste muutmine
• Ülevaade valla hariduse arengukava täitmisest
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Detsember
• 2022 eelarve (I) lugemine
• Volikogu ja volikogu alatiste komisjonide 2022. a tööplaanidesse sisendite
esitamine
• Toimetulekutoetuse piirmäärade ülevaatamine
• Sotsiaaltoetuste piirmäärade ülevaatamine
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