
 
 
 
 

 
 

KORRALDUS 
Pärnu-Jaagupi          30. detsember 2008 nr 504  
 
 
Halinga Vallavalitsuse 15. jaanuari 2008 korralduse nr 14  
„Vallavalitsuse 2008. aasta tööplaani“ täpsustamine 
 
 
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 täpsustatud vallavalitsuse 2008.aasta  tööplaan alljärgnev: 
 
Jrk 
nr. 

EHITUS, MAJANDUS, 
ENERGEETIKA JA 
ARENGUTEGEVUS 

Vastutaja(d) Tähtaeg Märkused  (30. 
detsembri seisuga) 

1. Tõrdu reoveepuhasti 
rekonstrueerimisprojekti 
taotluse esitamine 

keskkonnanõunik 17. märts Esitatud. 
Taotlusprojekt 
rahuldati KIK’i poolt. 

2. Suletud prügilate seire 
korraldamine 

keskkonnanõunik mai Seire toimus mai 
asemel septembris. 
Kokkuvõtted tehti 
oktoobris. 

3. Jäätmete liigitikogumise 
võimaluste laiendamine 

keskkonnanõunik pidev Pidev 

4. Ohtlike- ja 
elektroonikajäätmete 
korjeringi korraldamine 

keskkonnanõunik mai Korraldatud 

5. Keskkonnateadlikkuse 
tõstmise teemalise 
ürituse korraldamine  

keskkonnanõunik pidev Pidev 

6. Libatse masuudireostuse 
likvideerimiseks 
projektitaotluse esitamine 

keskkonnanõunik oktoober Seoses omandivormi 
muutusega jääb ära. 

7. Anelema 
dolomiidikaevanduse 
seire korraldamine 

keskkonnanõunik september Seire toimus 
novembris.  Mürakaart 
valmis detsembris. 

8. Jäätmevaldajate registri 
kaardipõhja uuendamine 
ja hoolduslepingu 
sõlmimine 

keskkonnanõunik juuni Tehtud.  
Uue versiooni 
juurutamine algas 
oktoobris ja jätkub 



2009.aasta jaanuaris. 
9. Libatse kergliiklustee 

detailplaneeringu 
algatamine 

arengunõunik märts Planeering algatatud ja 
koostamisel 

10. Üldplaneeringu 
koostamise 
koordineerimine 

arengunõunik 
vallavanem 

pidev Planeering on 
koostamisel 

11. Pärnu-Jaagupi Lasteaed 
Pesamuna 
rekonstrueerimise 
ehitusprojekti koostamise 
korraldamine 

ehitusspetsialist 
arengunõunik 

mai Ehitusprojekt on 
valmis, ootab 
tervisekaitseameti 
kooskõlastust. 

12. Pärnu-Jaagupi Lasteaed 
Pesamuna 
rekonstrueerimise 
eeltaotluse esitamine 

arengunõunik oktoober Taotlus esitati kevadel 
programmi „Kohalike 
avalike teenuste 
arendamine” ning 
Haridusministeeriu-
misse riigieelarvest 
toetuse saamiseks 
(Halinga vald prioriteet 
aastal 2010). 2009. 
aastal esitatakse taotlus 
uuesti KOIT kavasse. 

13. Enge pargi niitmise 
korraldamine 

arengunõunik 3x hooajal Niitmised on toimunud 
kolmel korral, ühel 
korral toimus 
võsalõikus. 

14. Ettevõtjatele 
koolituspäeva 
korraldamine 

arengunõunik aprill Üks infopäev toimus 
aprillis teine toimus 
oktoobris  

15. Valla arengukava 
täiendamine 

arengunõunik september Täiendatud 

16. Rogenese raba matkaraja 
ehitusprojekti koostamise 
korraldamine 

arengunõunik aprill Projekt valmis. Esitatud 
ka projektitaotlus TTA 
analüüsi  rahastamiseks 
ja koostamiseks. 

17. Rogenese raba matkaraja 
rajamise taotluse 
esitamine 

arengunõunik juuni Tegemata 

18. Teedevõrgu olukorra 
hindamise  korraldamine 

majandusnõunik juuli 
 

Korraldatud 

19. Kohalike teede 
hooldusremondi 
korraldamine 

majandusnõunik pidev Pidev 

20. Pärnu-Jaagupi 
kergliiklustee ehituse 
jätkamise korraldamine 

majandusnõunik juuni 
 

Tee valmis 

21. Pärnu-Jaagupi 
kergliiklustee  valgustuse 
rajamise korraldamine 

majandusnõunik september Rajatud 



22. Libatse joogiveetrasside 
ja pumpla heakorratööde 
lõpetamise korraldamine 

majandusnõunik mai Korraldatud 

23. Pärnu alamvesikonna 
veemajanduskava 
meetmeplaani jaoks 
andmete esitamine 

majandusnõunik veebruar Esitatud 

24. Matsalu alamvesikonna 
veemajanduskava 
meetmeplaani jaoks 
andmete esitamine 

majandusnõunik märts Esitatud 

25. Jäätmejaama ehitamiseks 
riigihanke korraldamine 

majandusnõunik 
keskkonnanõunik 

juuli Korraldatud, ehitustööd 
algasid septembris 

26. Libatse Lasteaed-
algkooli  remonditööde 
korraldamine 

ehitusspetsialist august Korraldatud, ehitustööd 
algasid septembris 

27. Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasiumi ja 
Spordihoone sade- ning 
pinnasevete drenaaži 
ehitamise korraldamine 

ehituspetsialist august Tööd  lõpetatud 
oktoobris. 

28. Gümnaasiumihoone 
soklikorruse 
hüdroisolatsioonitööde 
tegemise korraldamine 

ehituspetsialist august Juunis korraldatud 
riigihange. Tööd 
lõpetatud oktoobris. 

29. Spordikeskuse, 
gümnaasiumi, kooli 
söökla ning 
muusikakooli vaheliste 
vanade küttetrasside 
likvideerimise ja uue 
eelisoleeritud küttetrassi 
ehitamise korraldamine 

ehituspetsialist august Juunis korraldatud 
riigihange. Tööd 
lõpetatud oktoobris. 

 MAA     
30. Tänavate 

munitsipaliseerimise 
algatamine 

maanõunik november Katastriüksused kantud 
katastrisse. 

31. Pärnu-Jaagupi 
kergliiklustee aluse maa 
munitsipaliseerimine   

maanõunik juuni Esitatud  taotlus ja   
vastu on  võetud 
Vabariigi Valitsuse 
04.12.2008 korraldus 
nr 486  „Maa 
munitsipaalomandisse 
andmine“. 

32. Maamaksu andmete 
esitamine 

maanõunik veebruar 
 

Esitatud 

33. Teede lepingute 
muudatuste 
registreerimine 

maanõunik pidev Pidev 

34. Komposteerimisplatsi maanõunik oktoober Esitatud taotlus ja vastu 



aluse maa 
munitsipaliseerimine 

on võetud Vabariigi 
Valitsuse 04.12.2008 
korraldus nr 487 „Maa 
munitsipaalomandisse 
andmine“. 

35.  Libatse tiigi ümbruse 
maa munitsipaliseerimine  

maanõunik oktoober Maa-ala on 
mõõdistatud ja taotlus 
on esitatud  katastrisse 
kandmiseks. 

36.  Aruannete esitamine 
rahandusministeeriumile 
maareformi seisu kohta 

maanõunik aprill ja 
oktoober 

Aruanded on esitatud 

37.  Aadressandmete 
süsteemi korrastamine 

maanõunik 
registripidaja 
ehitusspetsialist 

juuni Töös 

38.  Maakasutusarvestuse 
registri täiendamine 

maanõunik pidev 
 

Pidev 

39. Reformimata maa 
väljaselgitamine 

maanõunik märts Andmed esitatud maa-
ametile 

40. Silohoidlate müük maanõunik, 
vallavarakomisjon 

juuni Kinnistud müüdud 

41. Magasiaida müügi 
ettevalmistamine 

maanõunik mai Kinnistu müüdud 

42. Metsakinnistute müügi 
ettevalmistamine 
 

maanõunik november Otsustati mitte müüa. 

43.  Raadamise ja okste 
kärpimise korraldamine 
Pärnu mnt  ääres 

maanõunik märts Tööd teostatud 

 HARIDUS    
44. Pedagoogide töö 

tasustamise aluste 
kinnitamise eelnõu 
koostamine ja esitamine 
volikogule 

haridusnõunik veebruar Koostatud ja kinnitatud 

45. II klassi õpilastele 
ujumiskursuse 
organiseerimine 

haridusnõunik oktoober Tehtud 

46. Haridusasutuse juhtidele 
väljasõitude 
organiseerimine teistesse 
valdadesse sealsete 
haridusasutustega 
tutvumiseks  

haridusnõunik märts 
november 

Märtsi tehtud. 
Oktoobris tegemata. 

47. 2008.aasta õpilaskoha ja 
lasteaiakoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse 
kinnitamine koolides ja 
lasteaedades ühe lapse 
kohta kuus (esitamine 

haridusnõunik 
pearaamatupidaja 

jaanuar Kinnitatud 



vallavalitsusele) 

48. EÕM-i rühmade töö 
koordineerimine 

haridusnõunik suvine kooli-
vaheaeg 

Koordineeritud 

49. Lastelaagri 
organiseerimine koostöös 
Ostrow Mazowiecka 
kooliga 

haridusnõunik 
sotsiaalnõunik 

juuli Organiseeritud 

50. Koolituste korraldamine 
valla haridusasutustele 

haridusnõunik aprill 
oktoober 

Aprillis korraldatud, 
oktoobris mitte. 

51. Õppeasutuste 
arengukavade 
muudatuste ja täienduste 
kinnitamise eelnõu 
koostamine ja esitamine 
volikogule 

haridusnõunik 
haridusasutuste 
juhid 

detsember Tehtud 

52. Pärnu-Jaagupi 
Muusikakooli 
põhimääruse kinnitamise 
eelnõu koostamine ja 
esitamine volikogule 

haridusnõunik 
muusikakooli 
direktor 

august  Koostatud ja esitatud 

53. Riigieksamite ja 
põhikooli lõpueksamite 
tulemuste analüüs ja 
esitamine vallavalitsusele 

haridusnõunik oktoober Tehtud. 

54. Valla parimatele 
õpilastele vastuvõtu 
organiseerimine 

haridusnõunik juuli Organiseeritud 

55. Lastekaitsepäeva 
tähistamiseks ürituse 
organiseerimine 

haridusnõunik 
sotsiaalnõunik 

1. juuni Organiseeritud 

56. Õpetajate päeva 
tähistamiseks ürituse 
organiseerimine 

haridusnõunik oktoober Organiseerimisel 

57. Alaealiste komisjoni töö 
korraldamine ja aruande 
esitamine vallavalitsusele 

haridusnõunik detsember Töös 

 SOTSIAALHOOLE-
KANNE 

   

58.  Puuetega inimeste 
hoolekande vahendite 
kasutamise korra eelnõu 
koostamine ja esitamine 
volikogule 

sotsiaalnõunik märts Esitatud ja kinnitatud 

59. Projekti esitamine 
Vahenurme ja Kaelase 
sotsiaalmaja 
rekonstrueerimiseks 

ehitusspetsialist, 
sotsiaalnõunik 

15. veebruar Vahenurme maja kohta 
esitatud, Kaelase maja 
läheb 2009. aastal 
müüki 

60. Eakate päeva sotsiaalnõunik, 01. oktoober Tehtud. 



organiseerimine sotsiaaltöötaja 
61. Pensionäride ja puuetega 

inimeste aastalõpupeo 
korraldamine 

sotsiaaltöötaja 
sotsiaalnõunik 

detsember Tehtud. 

62. Infopäeva korraldamine 
hooldajatele 

sotsiaalnõunik mai Korraldatud 

63. Pereabikomisjoni töö 
korraldamine 

sotsiaalnõunik pidev Korraldatud 

64. Beebidele piduliku 
vastuvõtu korraldamine 

vallasekretär, 
sotsiaalnõunik 

mai, 
november 

Tehtud 
 

65. Täisealiste isikute 
eestkostjatelt ja 
hooldekodudelt 
aruannete kogumine 

sotsiaalnõunik 01. veebruar Kogutud ja üle  
vaadatud 

66. Vähekindlustatud perede 
lastele laagri 
organiseerimine 

sotsiaalnõunik august Organiseeritud 

 KULTUUR    

67. Halinga valla ajalehe  
„Valla Teataja” 
toimetamine ja 
väljaandmine 

kultuurinõunik 
haridusnõunik 
vallasekretär 
 

iga kuu lõpus Ilmub iga kuu lõpus 

68. Suusa- ja matkarajaga 
seonduv projektitöö  

kultuurinõunik 
spordikeskuse 
juhataja 
arengunõunik 

detsember Tegemata 

69. Koostöö külaliidritega ja 
külaseltsidega 

kultuurinõunik 
arengunõunik 

 
pidev 

Koostöö toimib 

70. Valda tutvustava trükise 
koostamine 

kultuurinõunik 
arengunõunik 
vallasekretär 

juuni Koostatud 

71. Valla kroonika kogumine kultuurinõunik aastaringselt Kogutakse pidevalt 
72. Töö avatud 

noortekeskusega  
kultuurinõunik 
rahvamaja juhataja 
ANK’i noortejuht 

detsember Pidev töö 

73. Vabariigi  90. aastapäeva 
ürituste ja konkursside 
korraldamine 

kultuurinõunik 
vallavanem 
vallasekretär 

23. veebruar Korraldatud 

74. Spordiklubide pearaha 
süsteemi väljatöötamine 

kultuurinõunik  november Töös 

75. Suvelõpupeo 
korraldamine 

kultuurinõunik august Korraldatud 

76. Valla aastapäeva 
kontsert-aktuse 
korraldamine 

kultuurinõunik oktoober Tehtud 
 

77. Puhkpillifestivali  
korraldamisele 
kaasaaitamine 

valitsus juuni Tehtud 

78. Projektitöö arengunõunik mai Ettevõtluse Arendamise 



viidamajanduse 
arendamiseks 

majandusnõunik 
keskkonnanõunik 

Sihtasutusele esitatud 
eeltaotlus Halinga valla 
turismiobjektide 
viidastamiseks ja 
tähistamiseks ei 
leidnud toetust 

 FINANTSTEGEVUS    
79. Eelarve täitmise 

kvartaalsete aruannete 
esitamine volikogule 

pearaamatupidaja jaanuar, 
aprill, august, 
oktoober 

Täidetakse kvartaalselt 

80. 2007.a. aastaaruande 
ettevalmistamine ja 
kinnitamiseks esitamine 
volikogule 

pearaamatupidaja juuni Kinnitatud 

81. 2009.a. eelarve 
piirsummade esitamine 
valla hallatavatele  
asutustele 

pearaamatupidaja juuni Esitatud 

82. Valla hallatavate 
asutused  esitavad 
2009.a. eelarved valla 
raamatupidamisele  

pearaamatupidaja, 
valla hallatavate 
asutuste juhid, 
nõunikud oma 
haldusala piires 

26.september  Tehtud 

83. 2009.a. eelarve projekti 
esitamine volikogule 

pearaamatupidaja 31.oktoober  Tehtud 

84. 2009.a. eelarve I 
lugemiseks esitamine 
volikogu istungile  

pearaamatupidaja november 
2008 

Tehtud 

85. 2009.a. eelarve II 
lugemiseks esitamine 
volikogu istungile  

pearaamatupidaja detsember 
2008 

Tehtud 

 VALLAVALITSUSE 
TÖÖ AVALIKUS-
TAMINE JA ASJA-
AJAMISE KORRAL-
DAMINE, 
INFOTEHNOLOOGIA 

   

86. Valla kodulehe  uue 
arenduse väljatöötamine 
ja pidamine, tugilepingu 
sõlmimine (andmete 
avalikustamine vastavalt 
avaliku teabe seadusele)  

IT spetsialist 
vallasekretär 
valdkonniti kõik 
nõunikud 

pidev Toimub pidev 
täiendamine 

87. Digitaalsele 
asjaajamisele lõplik  
üleminek  
(asjaajamiskorra 
uuendamine)  

registripidaja 
kõik ametnikud 

pidev Pidev tegevus eesmärgi 
saavutamiseks 

88. Arhivaalide loetelu 
täiendamine 2007.aasta 

vallasekretär 
 

01.aprill Esitatud 



arhivaalidega 
89. Toimikute üleandmine 

arhiveerimiseks 
kõik ametnikud 01.veebruar Arhiveeritud 

90. Andmekogude 
registreerimine 
infosüsteemi 
haldussüsteemis 
(materjalide kogumine) 

kõik ametnikud, 
kes on andmekogu  
töötlejad, IT-
spetsialist 

31.12.2008 Tegemata. Jätkub töö 
2009. aastal. 

91. Valla kriisikomisjoni 
moodustamine  

vallavanem veebruar Moodustatud 

  
 
* 2008.aastal tehtud ja tegemisel  lisatööd 

• Ohtlike- ja elektroonikajäätmete korjeringi taotluse esitamine -  17. november  
• Rahastuse taotluse esitamine Pärnu-Jaagupi Muusikakooli renoveerimiseks ja 

laiendamiseks - märts  
• Halinga valla arengudokumentide menetlemise korra väljatöötamine - mai  
• Rahastuse taotluse esitamine Libatse Lasteaed-algkooli automaatse tulekahjusignali-

satsioonisüsteemi paigaldamiseks, 15. september  
• Rahastuse taotluse esitamine Enge pargi korrastamiseks  - 17.november  
• Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi söökla-internaadihoone kahekordse osa rekonstrueeri-

misprojekti valmimine aasta lõpuks. 
• Pärnu-Jaagupi bussijaama püstitamine valmimisega - 10. oktoober 
• Rahalise taotluse esitamine EAS’i Pärnu-Jaagupi söökla-internaadi hoone fassaadi 

renoveerimine – 15. september (saadud  rahastus) 
• Riigihange „Kohalike bussiliinide vedaja leidmine“ - juunis. 
• Korraldatud kaks omastehooldajate koolitust – oktoobris ja novembris. 

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


