
 
 
 
 

 
KORRALDUS 

 
Pärnu-Jaagupi         27. august  2009 nr  318 
 
 
Halinga Vallavalitsuse 13.01.2009 
korralduse nr 10 „Vallavalitsuse 2009. aasta 
tööplaani kinnitamine“ muutmine 
 
 
Võttes aluseks Halinga Vallavolikogu  11. jaanuari  2006 määruse nr 3 “Valitsuse töökord, 
komisjonide moodustamise alused ja nende tegevuse alused”  § 3 lg 2 ja lg 3, annab Halinga 
Vallavalitsus 
 
korralduse: 
  
1. kinnitada muudetud ja  täpsustatud vallavalitsuse 2009. aasta  tööplaan alljärgnev: 
 
Jrk 
nr. 

EHITUS-, 
MAJANDUS- JA 
ARENDUSTEGEVUS, 
ENERGEETIKA 

Vastutaja(d) Lõpptäht-
aeg 

Märkused 

     

1.  Vahenurme vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimiseks 
riigihanke korraldamine 

majandusnõunik veebruar Korraldatud  

2.  Taotluse koostamine 
Uduvere kalmistu 
inventariseerimise rahas-
tamiseks 

majandusnõunik jaanuar Taotlus esitatud 
Muinsuskaitseametile. 
Taotlus ei leidnud 
rahastamist. 

3.  Murupindade 
hooldamise üleandmine 
MAKO-le 

majandusnõunik märts Tehtud 

4.  Jäätmejaama ehitamise 
lõpetamine 

majandusnõunik juuli Jäätmejaam avatud 

5.  Kohaliku teederegistri 
üleviimine riiklikku 
teederegistrisse 

maanõunik september Üle viidud 

6.  Uduvere kalmistu 
korrastustööde korralda-
mine 

majandusnõunik september Korraldatud 

7.  Libatse vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

majandusnõunik mai Korraldatud 



rekonstrueerimise eel-
projekti koostamise 
korraldamine 

8.  Kalmistu  eeskirja  
esitamine volikogule 

majandusnõunik  mai Volikogule 
kinnitamiseks esitatud 

9.  Pärnu-Jaagupi  
Gümnaasiumi söökla-
internaadihoone fassaadi 
rekonstrueerimine ja 
projekti juhtimine 

ehitusspetsialist, 
 majandusnõunik 

september  

10.  Jäätmevaldajate registri  
uue versiooni täienda-
mine  

keskkonnanõunik pidev  

11. Tõrdu küla reovee-
puhasti rekonstrueeri-
mise korraldamine 

keskkonnanõunik,  
majandusnõunik 

august Korraldatud 

12.  Jäätmete liigitikogumise 
võimaluste laiendamine  

keskkonnanõunik pidev Maikuus  paigaldatud 
lisaks viis üldkasuta-
tavat pakendi-
konteinerit üle valla  

13. Ohtlike- ja  elektrooni-
kajäätmete korjeringi 
korraldamine 

keskkonnanõunik mai Korjering ei saanud 
riiklikku rahastust 
KIK’i poolt. Jäätmeid 
on võimalik ära anda 
jäätmejaamas. 

14.  Suletud prügilate seire 
korraldamine 

keskkonnanõunik juuni Korraldatud 

15. Anelema dolomiidi-
kaevanduse seire 
korraldamine 

keskkonnanõunik detsember Seire on korraldatud 
septembriks 

16.  Jäätmekava uuendamise 
korraldamine 

keskkonnanõunik september Jäätmekava täiendab 
OÜ RealEnviron 

17.  Jäätmeeeskirja kooskõlla 
viimine jäätmeseaduse 
muudatustega 

keskkonnanõunik aprill Lükata edasi 
septembrisse, et oleks 
kooskõlas 
jäätmekavaga 

18.  Keskkonnajärelevalve 
teostamine 

keskkonnanõunik pidev  

19.  „Ohtlike-ja elektroonika-
jäätmete korjeringi 
2010“ rahastuse taotluse 
esitamine 

keskkonnanõunik 15. 
november 

Seoses jäätmejaama 
avamisega  ei ole mõtet 
taotlust esitada  

20.  Üldplaneeringu koosta-
mise koordineerimine 

maanõunik oktoober  

21.  Mänguväljakute 
hoolduse korraldamine 

arengunõunik mai Korraldatud 

22. Pärnu-Jaagupi lasteaed 
Pesamuna rekonstrueeri-
miseks eeltaotluse esita-

arengunõunik märts Eeltaotlus on esitatud 
„Kohalike avalike 
teenuste arendamise 



mine programmi” ehk 
KATA-sse 

23.  Pärnu-Jaagupi 
gümnaasiumi söökla-
internaadi hooneosa I ja 
II korruse rekonstrueeri-
mine 

ehitusspetsialist Ehitustööde 
algus 
aprillis ja 
lõpp 
septembris 

Rekonstrueerimine 
toimub  

24. Libatse Lasteaed-alg-
kooli automaatse 
tulekahjusignalisatsiooni
süsteemi paigaldamiseks 
taotluse esitamine  

ehitusspetsialist 15. veebruar Taotlus on esitatud 
„Hasartmängumaksust 
regionaalsete 
investeeringutoetuste 
andmise programmi”, 
taotlust ei rahuldatud. 
Uus taotlus esitatakse 
15. septembriks 

25.  Vahenurme Lasteaed-
algkooli automaatse 
tulekahjusignalisatsiooni
süsteemi paigaldamiseks 
taotluse esitamine 

ehitusspetsialist 15. 
september 

 

26.  Projekti ”Halinga valla 
ametnike stažeerimine 
Soomes Lehtimäki/ 
Alajärvi vallas” juhti-
mine 

arengunõunik aprill Delegatsioon käis 
Soome Vabariigi  
Alajärvi vallas märtsis 

27.  Valla arengukava 
täiendamine 

keskkonnanõunik september  

28.  Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasiumi ümbruse 
projekteerimine ja 
asfalteerimine  

ehitusspetsialist 
majandusnõunik 

september Vastavalt volikogu 
otsusele jääb tegevus 
2009. aastal ära.  
Mõõdistustööd on 
tehtud. 

29.  Kaitsealuste parkide 
rekonstrueerimisprojekti
de koostamiseks taotluse 
esitamine 

arengunõunik 
keskkonnanõunik 

märts Tegemist on riigile 
kuuluvate objektidega, 
vald  ei tegele seoses 
rahaliste vahendite 
puudumisega 

30.  Leader programmi 
taotluse esitamine 
laululava  projekteeri-
miseks 

kultuurinõunik 
 

aprill Taotlus on esitatud ja 
sai positiivse 
rahastamise otsuse 

31.  Projekti „Rogenese raba 
õppe- ja matkaraja 
tasuvus- ja teostatavus-
analüüsi koostamine” 
juhtimine 

arengunõunik juuni Taotlus ei saanud 
rahastust „Piirkondade 
arengu kavandamise 
programmist”. 
Jätta 2009. aasta 
tegevustest välja. 

32.  Rogenese raba õppe- ja 
matkaraja rajamise 
taotluse esitamine 

arengunõunik august Jätta 2009. aasta 
tegevustest  välja. 



33. Projektitöö viidamajan-
duse arendamiseks 

majandusnõunik 
keskkonnanõunik 
 

pidev  

34.  Ehitusmääruse kooskõlla 
viimine ehitusseaduse 
muudatustega 

ehitusspetsialist november Lükatud maikuust 
novembrisse 

 MAAKORRALDUS     
35.  Maamaksu andmete 

esitamine  
maanõunik 1.veebruar Esitatud 

 
36.  Vallateede 

munitsipaliseerimine 
maanõunik november  

37.  Erateede avaliku 
kasutamise lepingute 
muudatuste registreeri-
mine 

maanõunik pidev 
 

Registreeritud 

38.  Maakasutusarvestuse 
registri täiendamine 

maanõunik pidev Täiendatud 

39.  Katastriüksuste siht-
otstarvete korrigeerimine 

maanõunik 1.aprill Korrigeeritud 

40.  Aruannete esitamine 
rahandusministeeriumile 
maareformi seisu kohta 

maanõunik aprill ja 
oktoober 

Aprillikuu aruanne 
esitatud 

41.  Vaba põllumajandusmaa 
kasutusvaldusesse 
andmise korraldamine 

maanõunik august Andmed on esitatud 
Pärnu Maavalitsuse 
maa-osakonnale riigi 
huvi väljaselgitamiseks 

42.  Metsakinnistute müügi 
otstarbekuse kaalumine 

maanõunik detsember  

43.  Tänava äärsete liiklust 
takistavate okste 
kärpimise korraldamine 

maanõunik märts Korraldatud 

44.  Üldkasutatavate maade 
munitsipaliseerimine 
(Libatse spordiplats, Soo 
tn haljasala) 

maanõunik oktoober 2009. aastal jääb 
tegevus ära, 
eelarvevahendite 
puudumise tõttu 
lükatud järgnevatesse 
aastatesse. 

45.  Puhastusseadmete ja 
pumplate aluse maa 
munitsipaliseerimine 

maanõunik november 2009. aastal jääb 
tegevus ära, eelarve-
vahendite puudumise 
tõttu lükatud järgneva-
tesse aastatesse. 

 HARIDUS JA 
KULTUUR 

   

46.  Pedagoogide töö tasus-
tamise aluste kinnita-
mise eelnõu koostamine 
ja esitamine volikogule 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

jaanuar Kinnitatud jaanuaris ja 
juunis 



47.  II klassi õpilastele 
ujumiskursuse organi-
seerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

oktoober Alustatud veebruaris 

48.  Haridusasutuse juhtidele 
väljasõitude organi-
seerimine teistesse 
valdadesse sealsete 
haridusasutustega 
tutvumiseks  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

 
november 

 

49.  2009. aasta õpilaskoha ja 
lasteaiakoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse 
kinnitamine koolides ja 
lasteaedades ühe lapse 
kohta kuus (esitamine 
vallavalitsusele) 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
pearaamatupidaja 

jaanuar Kinnitatud detsembris 
2008. 

50.  EÕM-i rühmade töö 
koordineerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

suvine 
kooli-
vaheaeg 

Koordineeritud 

51.  Lastelaagri organiseeri-
mine koostöös Ostrow 
Mazowiecka vallaga 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
sotsiaalnõunik 

august Esitatud projekt 
Euroopa Noored Eesti 
büroole noorte-
vahetuste ala-
programmi. Taotlus ei 
leidnud toetust.  Poola 
lapsed olid  Eestis 8 
päeva. 

52.  Koolituste korraldamine 
valla haridusasutustele 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

 
oktoober 

Esimene koolitus 
toimus veebruaris 

53.  Õppeasutuste arengu-
kavade muudatuste ja 
täienduste kinnitamise 
eelnõu koostamine ja 
esitamine volikogule 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
haridusasutuste 
juhid 

november  

54.  Riigieksamite ja põhi-
kooli lõpueksamite 
tulemuste analüüs ja 
esitamine vallavalitsu-
sele 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

oktoober  

55.  Valla parimatele õpilas-
tele vastuvõtu organi-
seerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallavanem 

 27. juuni Organiseeritud 

56.  Lastekaitsepäeva tähis-
tamiseks rahalise toetuse 
taotluse esitamine ja 
ürituse organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
sotsiaalnõunik 

31. mai Esitatud projekt 
Kultuurkapitali 
Pärnumaa ekspert-
grupile ja Hasart-
mängumaksu Nõu-
kogule ürituse 
rahastamiseks. Taotlust 



ei rahastatud.   
Üritus organiseeritud 

57.  Õpetajate päeva tähista-
miseks ürituse 
organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

oktoober  

58.  Koostöös gümnaasiu-
miga süvaõppeklasside 
loomise vajaduse ja 
võimaluse analüüs 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
gümnaasiumi 
direktor ja 
õppealajuhataja 

september  

59. Õpilaste tasuta sõidu üle 
arvestuse pidamine ja 
koordineerimine (koolid 
ja huvikoolid) 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

pidev  

60.  Halinga valla ajalehe  
„Valla Teataja” 
toimetamine ja välja-
andmine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallasekretär 
 

iga kuu 
lõpus 

Toimetatud ja välja 
antud 

61. Kultuuritöötajate ümar-
laua korraldamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

jaanuar, 
aprill, 
oktoober 

Jaanuaris ja aprillis 
korraldatud 

62. Sporditöötajate kokku-
saamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

aprill, 
august 

Aprillis korraldatud 

63. Koostöö külaliidritega ja 
külaseltsidega 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
 

 
pidev 

 

64. Valla kroonika kogu-
mine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

aastaringselt  

65. Töö avatud noorte-
keskusega (projektitöö) 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
sotsiaaltöö-
spetsialist 
 

pidev  

66. Vabariigi aastapäeva 
kontsert-aktuse ja 
Halinga valla uhkuse  
korraldamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallavanem 
vallasekretär 

23. veebruar Korraldatud 
 

67. Spordiklubide pearaha 
süsteemi väljatöötamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik  

mai Praeguses majandus-
situatsioonis pole 
otstarbekas 

68. Suvelõpupeo korralda-
mine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

22. august 2009. aastal jääb 
tegevus ära 

69. Spordi- ja muusikapidu -
Puhkpillimuusika-
festival 2009 ja 48. 
Pärnumaa valdade 
suvemängud 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

6-7. juuni Korraldatud 

70. Valla aastapäeva 
kontsert-aktuse korralda-
mine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

10. oktoober  



71. Jaanipäev (Halinga 
taidlejate jaanipidu) 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

22. juuni Korraldatud 

72. Halinga Rammumees 
2009, vanatehnika näitus 
ja paraad. Jaagupipäev. 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

25. juuli Korraldatud 

73. Laulu-ja tantsupeole 
minevate rühmade 
ettevalmistusele kaasa- 
aitamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

juuli Aidatud 
 

 SOTSIAALHOOLE-
KANNE 

   

74. Eakate päeva organi-
seerimine 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

oktoober  

75. Pensionäride ja puuetega 
inimeste aastalõpupeo 
korraldamine 

sotsiaaltöötaja, 
sotsiaaltöö-
spetsialist, 
sotsiaalnõunik 

detsember  

76. Koolitused omastehool-
dajatele 

sotsiaaltöötaja november  

77. Pereabikomisjoni töö 
korraldamine 

sotsiaalnõunik pidev  

78. Beebidele ja nende 
vanematele piduliku 
vastuvõtu korraldamine 

sotsiaaltöö-
spetsialist, 
sotsiaalnõunik 

mai, 
november 

Mais korraldatud 

79. „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurenda-
mine“ projekti esitamine 

sotsiaalnõunik 27. jaanuar Ei esitatud  kui eba-
reaalset projekti muutu-
nud majandus- 
situatsioonis 

80. Tugiisikute koolitus sotsiaalnõunik jaanuar-
oktoober 

Koolitused toimuvad 

81. Täisealiste isikute eest-
kostjatelt ja hooldekodu-
delt aruannete kogumine 

sotsiaalnõunik 01. veebruar Tehtud 

82.  „Toimetulekutoetuse 
arvestamisel arvesse 
võetavate alalise elu-
ruumi kulude piirmäära-
de kinnitamine“ määruse 
muutmine 

sotsiaalnõunik veebruar Esitatud. Kinnitatud 
aprillis. 

83.  „Hooldajatoetus 
puudega lapse 
hooldajale“ määruse 
eelnõu esitamine 

sotsiaalnõunik veebruar Esitatud  

84. Määruse “Täisealiste 
puuetega isikute 
sotsiaalhoolekande 
vahendite kasutamise 
kord” muutmine 

sotsiaalnõunik aprill Esitatud 
 

85.  Päevakeskuse vajaduse 
väljaselgitamine 

Sotsiaaltöö-
spetsialist 

mai Töö jätkub 



86. Vahenurme sotsiaalmaja 
küttesüsteemi rekonst-
rueerimine 

sotsiaalnõunik, 
ehitusspetsialist 

september Rekonstrueeritud 

87. Vähekindlustatud perede 
lastele laagrikohtade 
organiseerimine 

sotsiaalnõunik juuli Organiseeritud 

88. Aktiivne töötute 
nõustamine, (sh 
võlanõustamine) 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

pidev  

89. Infopäevad töö kaotanud 
inimestele 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

Mai ja juuni Mais tehtud 

90. „Sotsiaalpindade 
eraldamise ja kasutamise 
kord“ eelnõu esitamine 

sotsiaalnõunik november  

91. Alaealiste komisjoni töö 
korraldamine ja aruande 
esitamine 
vallavalitsusele 

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

92.  Alaealiste komisjoni 
kriminaalpreventiivse 
tegevuse arengukava 
tegevuskava täitmise 
hindamine ja  täienda-
mine 

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

 FINANTSTEGEVUS    
93. Eelarve täitmise 

kvartaalsete aruannete 
esitamine volikogule 

pearaamatupidaja jaanuar, 
aprill, 
august, 
oktoober 

Jaanuar, aprill ja august 
esitatud 

94. 2008.a. aastaaruande 
ettevalmistamine ja 
kinnitamiseks esitamine 
volikogule 

pearaamatupidaja juuni Esitatud 

95. 2010.a. eelarve piir-
summade esitamine 
valla hallatavatele  
asutustele 

pearaamatupidaja juuni Esitatud 

96.  Valla hallatavate asutu-
sed  esitavad 2010.a. eel-
arved valla raamatupida-
misele  

pearaamatupidaja 
valla hallatavate 
asutuste juhid, 
nõunikud oma 
haldusala piires 

26. 
september  

 

97. 2010.a. eelarve projekti 
esitamine volikogule 

pearaamatupidaja 30. 
november  

 

 TÖÖ AVALIKUS-
TAMINE JA ASJA-
AJAMISE KORRAL-
DAMINE, INFO-
TEHNOLOOGIA 

   

98.  Raamatukogude põhi   haridus- ja Aprill Viidud kooskõlla 



määruste kooskõlla  
viimine rahvaraamatu-
kogu seadusega  

kultuurinõunik 

99. Raamatukogude juha-
tajate  ametijuhendite 
uuendamine ja täienda-
mine  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

Aprill Täiendatud 

100. Valla kodulehe pidamine 
ja  töö avalikustamine 
vastavalt avaliku teabe 
seadusele 

IT spetsialist 
vallasekretär 
valdkonniti kõik 
nõunikud 

pidev  

101. Arhivaalide loetelu 
täiendamine 2008.aasta 
arhivaalidega 

vallasekretär 
 

01.aprill Täiendatud 

102. Toimikute üleandmine 
arhiveerimiseks 

kõik ametnikud 01.veebruar Arhiveeritud 

103. Andmekogude regist-
reerimine riikliku info-
süsteemi haldussüstee-
mis 

kõik ametnikud, 
kes on 
andmekogude  
töötlejad, IT-
spetsialist 

01.07.2009 Pikendada tegevuse 
tähtaega kuni 
2009.aasta lõpuni 

104.  1.   Kohanimede 
korrastamine 
2.  Maaüksuste koha-
aadresside korrastamine 
3.  Hoonete ja hoonete-
osade koha-aadresside 
korrastamine (ehitis-
register)  

majandusnõunik 
maanõunik 
ehitusspetsialist 
registripidaja 
 

1. juuli 2009 Pikendada tegevuse 
tähtaega kuni 
2009.aasta lõpuni 

105. Rahva ja eluruumide 
loenduse (REL 2011) 
prooviloendusega 
seonduvad  tegevused  

vallasekretär mai-
november 

Infovahetus toimib 

  
• PRIA-le on esitatud Uduvere kalmistu kiviaia taastamise  projekt. 
• Uduvere kalmistule on puuritud uus puurkaev. 

  
2. Korralduse  jõustub  teatavakstegemisest. 
 
 
 
Ülle Vapper  
Vallavanem         Riini Õige 
          Vallasekretär 
 
 
 
 
 
 


