MÄÄRUS
Pärnu-Jaagupi

18. jaanuar 2012 nr 1

Halinga Vallavolikogu 22.09.2011 määruse nr 14
„Halinga valla arengukava 2011-2015 vastuvõtmine“
muutmine

Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ja §
37 alusel.
§ 1. Halinga valla arengukava muutmine
Muuta Halinga Vallavolikogu 22. septembri 2011. a määrust nr 14 „Halinga valla arengukava
aastateks 2011-2015“ järgmiselt:
1) sõnastada punkt 3.5.3. „Külaliikumine“ „Mõisaküla küla“ järgmiselt: „2011. aasta kevadel
loodi MTÜ Väga Viis Selts. Potentsiaalne kooskäimise koht on endine Pööravere koolimaja.“.
2) asendada punktis 3.8.8. „Valla kinnisvara“ tabel 11 punkt 17 investeeringu vajadus
„ruumide renoveerimine“ sõnaga „võõrandamine“.
3) lisada punkti 6. „Strateegilised eesmärgid valla arenguks“ osa järgmises sõnastuses:
„Hallatavate asutuste ümberkorraldamine
Haridusasutused
1) suletud on kool, kus õpilaste arv on langenud alla 10 õpilase;
2) suletud kooli lasteaia osa on ühendatud Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamunaga (viidud
ühise juhtimise alla).
Kultuuri- ja spordiasutused
1) Pärnu-Jaagupi Raamatukogu on valla keskraamatukogu aastaks 2013;
2) Anelema Raamatukogu suletakse ja avatakse seal Pärnu-Jaagupi Raamatukogu teeninduspunkt aastal 2012;
3) Anelema Raamatukogu hoone on üle antud külakogukonnale aastal 2012;
4) Libatse ja Vahenurme Raamatukogu on Pärnu-Jaagupi Raamatukogu haruraamatukogud
aastaks 2013.“.
4) muuta punkti 4.6. Lähiaastate laenuvajadused viimase lõigu viimast lauset ja sõnastada see
järgmiselt: „Laenu tagasimaksed algavad 2017. aastal, kui eelnevate perioodide laenud on
tasutud.“.

5) lisada punkti 4.6. Lähiaastate laenuvajadused järgmine lõik:
„01. jaanuaril 2012. a lõppes erakorraline laenupiirang, mis lubas võtta laenu ainult välisabi
projektide omaosaluse katteks. Netovõlakoormuse piirmäär võib olla 60% põhitegevuse
tuludest. Lähtuvalt eeltoodust on plaanis 2012. aastal võtta 255 650 euro suurune laen PärnuJaagupi Lasteaed Pesamuna osaliseks rekonstrueerimiseks (223 650 eurot) ja Libatse
Lasteaia-algkooli katuse remondiks (27 207 eurot) ning Libatse Lasteaia-algkooli
köögitehnika uuendamise omaosaluse katteks (4793 eurot). Võetava kohustuse tasumine
toimub aastatel 2014 kuni 2016.“.
6) muuta Lisa 1 Halinga valla arengu tegevuskava 2011-2018 alljärgnevalt:
Punkt 1.1. „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna rekonstrueerimine, teostamise aeg 2012,
summa 223 650 eurot“
Punkt 1.13 „Libatse Lasteaia-algkooli hoone rekonstrueerimine, teostamise aeg 2012,
summa 27 207 eurot, eeldatav investeering kokku 2011-2018 220 000 eurot,
finantseerimisallikad vallaeelarve, fondid, valla eelarve osakaal 100%, teostaja(d)
vallavalitsus“.
Punkt 1.16 „Libatse Lasteaia-algkooli tuletõrjeveehoidla projekteerimine, teostamise aeg
2013.“

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 26. jaanuaril 2012. a.
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