
 
 
 
 
 
 

KORRALDUS 
 

Pärnu-Jaagupi                             08. jaanuar 2013 nr  9 
 
 
Vallavalitsuse 2013. aasta tööplaani kinnitamine 
 
 
Võttes aluseks Halinga Vallavolikogu  2011. 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 vallavalitsuse 2013. aasta  alljärgnevad tööplaani muudatused: 
 
Jrk. 
nr 

EHITUS-, MAJANDUS- ja 
ARENDUSTEGEVUS  

Vastutaja(d) Lõpptähtaeg Märkused. 
Sulgudes 
märkuse 
lisamise aeg.  

1.  Pärnu-Jaagupi alevi vee- ja 
kanalisatsiooniprojekti 
koordineerimine 

majandusnõunik september  

2.  Riigihangete hankeplaani 
koostamine  

majandusnõunik, 
vallavanem, 
vallavalitsus 
 

peale eelarve 
vastuvõtmist, 
kuid mitte 
hiljem kui 30 
päeva 
 

 

3.  Koolibussi liinidele vedaja 
leidmiseks riigihanke 
läbiviimine 

majandusnõunik juuni   

4.  Sõiduauto hanke läbiviimine majandusnõunik september  
5.  Lumetõrje hanke läbiviimine majandusnõunik 

maanõunik 
oktoober  

6. Uduvere kalmistu kabeli 
korrastamine 

majandusnõunik august  
 

7. Maanteeameti poolt 
koostatavas Kalli mnt 
teeprojektis osalemine 

majandusnõunik 
maanõunik 

detsember  

8. Perioodilise töötervishoiualase 
kontrolli korraldamine 

majandusnõunik mai  

9. Projektitaotluse esitamine arengunõunik 15. veebruar  



Libatse Lasteaed-algkooli 
köögi remondiks 

ehitusspetsialist 

10. Vahenurme ja Libatse 
küladesse tuletõrje 
veevõtukoha rajamiseks 
rahastamisvõimaluste 
otsimine läbi projektitöö 

arengunõunik, 
majandusnõunik, 
ehitusspetsilist 

juuni  

11. Söökla-ühiselamu-tervisemaja 
söökla laepealse soojustamine 

ehitusspetsialist juuni   

12. Ehitisregistri korrastamine ehitusspetsialist 
maanõunik 

pidev  

13. Arengukava ja 
eelarvestrateegia koostamise 
korra muutmine seoses 
seadusandluse muutumisega 

arengunõunik, 
pearaamatupidaja 

aprill  

14. Valla eelarvestrateegia 
uuendamine 

pearaamatupidaja 
arengunõunik 

märts-
september 

 

15. Valla arengukava uuendamine arengunõunik 
pearaamatupidaja 

aprill-
september 

 

16. Valla arengukava tegevuskava 
täitmise aruande koostamine 

vallavanem, 
nõunikud 

kinnitatakse 
majandus-
aasta 
aruandega  

 

17.  Tööandjatele infopäeva 
korraldamine 

arengunõunik 2 korda 
aastas 

 

 JÄÄTMEMAJANDUS     

18. Keskkonna kaitsmise ja 
jäätmealaste õppepäevade 
korraldamine lastele    

keskkonnanõunik 
arengunõunik 

2 korda 
aastas 

 

19. Jäätmevaldajate registri 
andmete uuendamine ja 
täiendamine  

keskkonnanõunik pidev  

20. Hanke korraldamine ohtlike 
jäätmete veo ja käitlemise 
teenuse osutaja leidmiseks  

keskkonnanõunik veebruar  

21. Jäätmete liigitikogumise 
võimaluste laiendamine  

keskkonnanõunik pidev  
 

22. Töö korraldamine jäätme-
jaamas 

keskkonnanõunik pidev  

23. Suletud prügilate seire 
korraldamine 

keskkonnanõunik juuni  

24. Jäätmeloa ja ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi taotlemine 
jäätmejaamale 

keskkonnanõunik märts  

25. Kohalike teede viidastamise 
korraldamine ja 
lisarahastusvõimaluste 
otsimine läbi projektitöö 

keskkonnanõunik 
maanõunik 
arengunõunik 

aprill  



26. Kontroll ja ülevaade vee-
erikasutuslubade üle 

keskkonnanõunik pidev  

 MAAKORRALDUS     
27. Maamaksu andmete esitamine  maanõunik 1. veebruar  
28. Erateede avaliku kasutamise 

lepingutes muudatuste 
tegemine omanike vahetusel 

maanõunik pidev 
 

 

29. Maakasutusarvestuse registri 
täiendamine 

maanõunik pidev  

30. Aruannete esitamine rahan-
dusministeeriumile maa-
reformi seisu kohta 

maanõunik aprill ja 
oktoober 

 

31. Lumetõrjetöödele lepingute 
ettevalmistamine, sõlmimine 
ja tööde korraldamine  

maanõunik oktoober  

32. Tänava äärsete liiklust 
takistavate okste kärpimise 
korraldamine 

maanõunik märts  

33. Munitsipaalmaade 
metsakorralduskavade 
koostamise korraldamine 

maanõunik juuni 
 

 

34. Valla munitsipaalmaade 
registreerimine 
kinnistusraamatus 

maanõunik oktoober  

35. Pärnapuu kinnistu 
munitsipaalomandisse 
taotlemine 

maanõunik aprill  

36. Teeäärte ja kraavipervede 
niitmise ja  võsast 
puhastamise korraldamine  

maanõunik juuni  

37. Jalg- ja jalgrattatee 
(bussijaamast kuni alevi 
piirini) rahastamisvõimaluste 
otsimine 

maanõunik 
arengunõunik 

august  

 HARIDUS JA KULTUUR    
38. II klassi õpilastele ujumis-

kursuse organiseerimine 
haridus- ja 
kultuurinõunik 

detsember  

39. 2014. aasta õpilaskoha ja 
lasteaiakoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse 
kinnitamine koolides ja laste-
aedades ühe lapse kohta kuus 
(esitamine vallavalitsusele) 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
pearaamatupidaja 

november  

40. Koostöös Ostrow Mazowiecka 
vallaga  lastele ühisürituse 
organiseerimine (s.h. 
projektitöö) 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
arengunõunik 

suvine 
koolivaheaeg 

 

41. Koolituste korraldamine koos-
töös valla haridusasutustega  
 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

jaanuar 
detsember 

  



 Õppeasutuste arengukavade   
kinnitamise eelnõude koosta-
mine ja esitamine volikogule 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
haridusasutuste 
juhid 

november   

42. Parimatele õpilastele 
vastuvõtu organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
vallavanem 

juuni  

43. Valla õpetajate päeva ühine 
tähistamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

oktoober  

44. Mittetulundustegevuse 
koordineerimine (rahataotluste 
ja aruannete kontrollimine, 
lepingute sõlmimine  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

jaanuar 
märts 
oktoober 

 

45. Valla lehe toimetamine  haridus- ja 
kultuurinõunik, 
vallasekretär 
 

iga kuu (v.a 
juuli ja 
august) 

 

46. Valla lehe küljendajamine IT-spetsialist iga kuu (v.a 
juuli ja 
august) 

 

47. Valla kroonika kogumine haridus- ja 
kultuurinõunik 

pidev  

48. Töö avatud noortekeskusega 
(projektitöö) 
 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

49. Vabariigi aastapäeva kontsert-
aktuse ja Halinga valla uhkuse 
valimise   korraldamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik, 
vallavanem, 
vallasekretär 

22. veebruar   

50. Küüditamistele pühendatud 
mälestushetkede korraldamine 
 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

märts 
juuni 

 

51. Jaanipäeva korraldamisele 
kaasaaitamine  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

21. juuni  

52. Suvelõpupeo korraldamine haridus- ja 
kultuurinõunik, 
korralduskomisjon 

 24. august  

53. Valla  aastapäeva tähistamise  
kontsert-aktuse korraldamine 
 

vallavanem 
korralduskomisjon  

11. oktoober  

54. Puhkpillifestivali Halinga 
puhkpill 2013 organiseeri-
misele kaasaaitamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

juuni  
 
 

55. Määruse eelnõu „Õpetajate 
töötasustamise alused“ 
koostamine ja esitamine 
volikogule 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

veebruar  

56. Koostöös Läti Vabariigi 
Rundale vallaga EL 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

juuli  



ühisprojekti “Omavalitsuste 
vaheline kultuurikoostöö“ 
koordineerimine 

vallavanem 

 SOTSIAALHOOLE-
KANNE 

   

57. Eakate päeva organiseerimine sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

oktoober  

58. Pensionäride aastalõpupeo 
korraldamine 

sotsiaalametnikud detsember  

59. Beebidele ja nende vanema-
tele piduliku vastuvõtu 
korraldamine 

sotsiaaltöö-
spetsialist, 
sotsiaalnõunik, 
vallavanem 

mai, 
november 

 

60. Üksi elavate 60-70.a. eakate 
väljaselgitamine ja nende 
vajaduste kaardistamine 

sotsiaaltöötaja märts  

61. Täisealisele puudega isikule 
tugiisiku teenuse vajaduse 
kaardistamine ja järk-järguline 
väljaarendamine 

sotsiaalnõunik detsember  

62. Sotsiaalalaste statistiliste 
aruannete esitamine 
Sotsiaalministeeriumile 

sotsiaalametnikud märts  

63. Riikliku toimetulekutoetuse 
kvartali aruannete esitamine 
Sotsiaalministeeriumile 

sotsiaalnõunik jaanuar, 
aprill, juuli, 
oktoober 

 

64. Eestkostearuannete esitamine 
kohtule 

sotsiaalnõunik juuni  

65. Ülevaade eestkostja 
ülesannete täitmisest   

sotsiaaltöötaja  esitatakse 
kvartaalselt 
valla-
valitsusele 

 

66. Vähekindlustatud perede 
lastele laagrikohtade 
organiseerimine 

sotsiaaltöö- 
spetsialist 

juuli  

67. Vähekindlustatud perede 
lastele teatrietenduse 
külastamise organiseerimine 
projekti „Aitan lapsi“ raames 
 

sotsiaaltöö- 
spetsialist 

kaks 
teatrikülastust 
aasta jooksul 

 

68. Lastega perede nõustamine 
(individuaalne ja perenõusta-
mine) 

sotsiaaltöö- 
spetsialist 

pidev  

69. Töötute nõustamine (sh võla-
nõustamine) 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

pidev  

70. Osalemine projektis 
„Multiprobleemidega 
inimestele vajaduspõhiste 
teenuste pakkumine 
juhtumipõhise võrgustikutöö 

sotsiaalnõunik detsember  



piloteerimise kaudu“ 
 

71. Koostöö Pärnu Toidupangaga 
lasterikaste ja raskustes perede 
toetamiseks 

sotsiaaltöö- 
spetsialist 
 

pidev  

72. Puudega lastega peredele 
ujumise organiseerimine 

sotsiaalnõunik september, 
oktoober, 
november 

 

73. Koostöö Eesti Omastehooldus 
MTÜ-ga 

sotsiaaltöötaja pidev  

74. Omastehooldajatele 
infopäevade ja koolituste 
korraldamine 

sotsiaaltöötaja aprill 
september 
 
 

 

75. Alaealiste komisjoni töö 
korraldamine ja aruande 
esitamine vallavalitsusele 

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

76. Alaealiste komisjoni 
kriminaalpreventiivse tege-
vuse arengukava tegevuskava 
täitmise hindamine ja  täienda-
mine 

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

77. Sotsiaaltranspordi teenuse 
vajaduse väljaselgitamine ja –
arendamine 
 

sotsiaalnõunik detsember  

 FINANTSTEGEVUS    
78. Eelarve täitmise seirearuande 

esitamine volikogule kulutuste 
tegemise kohta enne eelarve 
vastuvõtmist 

pearaamatupidaja veebruaris 
jaanuarikuu 
kohta 

 

79. Eelarve täitmise kvartaalsete 
seirete esitamine volikogule 

pearaamatupidaja jaanuar, 
aprill, 
september, 
oktoober 

 

80. 2012. a konsolideeritud 
majandusaasta aruande 
ettevalmistamine ja kinnita-
miseks esitamine volikogule 

majandusaasta 
aruande ja eelarve 
täitmise aruande 
koostamist 
korraldab 
pearaamatupidaja. 
Tegevusaruande 
koostavad 
valdkondade 
nõunikud ja 
vallavanem 

juuni   

81. 2014. a eelarve piirsummade 
esitamine valla hallatavate  
asutuste juhtidele 
 

pearaamatupidaja 25. juuni  



 Valla hallatavate asutuste 
juhtidelt  2014. a eelarvete 
projektide vastuvõtmine ja 
läbirääkimiste pidamine  

pearaamatupidaja 
valla hallatavate 
asutuste juhid, 
nõunikud oma 
haldusala piires 

15. september   

82. 2014. a eelarve projekti 
esitamine volikogule 
 

pearaamatupidaja 30. november   

83. Tegevusvaldkondade 
alaeelarvete kinnitamine 
vallavalitsuses  

pearaamatupidaja 10 tööpäeva 
jooksul peale 
eelarve 
vastuvõtmist 

 

84. Valla põhimääruse muutmine 
seoses KOFS-i muudatustega 

pearaamatupidaja, 
vallasekretär 

juuni  

 TÖÖ AVALIKUSTAMINE 
JA ASJAAJAMISE 
KORRALDAMINE, INFO-
TEHNOLOOGIA 

   

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

IT-spetsialist, 
vallasekretär, 
registripidaja, 
andmeid esitavad 
valdkonniti kõik 
nõunikud 

pidev  

86. Valla Teatajas valdkonna 
kohta artiklite avaldamine 

kõik nõunikud, 
pearaamatupidaja 

pidev  

87. Arhivaalide loetelu täienda-
mine 2012. aasta arhivaalide 
ja  toimikutega 

vallasekretär 
 

01. märts  

88. Arhivaalide hävitamisaktide 
kavade koostamine ja 
vallavanemale kinnitamiseks 
esitamine 

vallasekretär jaanuar  

89. Toimikute üleandmine 
arhiveerimiseks 

kõik ametnikud 15. veebruar  

90. Volikogule eelnõu esitamine 
ameti- ja töökohtade 
koosseisu ja liigenduse kohta 

vallavanem, 
vallasekretär 

veebruar  

91. Volikogule eelnõu esitamine  
ametnike haridusele, 
töökogemustele, teadmistele 
ja oskustele esitatavatele 
nõuetele 

vallavanem, 
vallasekretär 

veebruar  

92. Vallavalitsus kehtestab 
ametnike värbamise ja valiku 
korra  

vallavanem, 
vallasekretär 

 märts  

93. Vallavanem kehtestab arengu- 
ja hindamisvestluse pidamise 
korra 

vallavanem, 
vallasekretär 

märts  

94. Vallavalitsus kinnitab vallavanem, märts  



ametnike koolituse korra (sh 
ressursimahukas koolitus) 

vallasekretär 

95. Vallavanem kinnitab uued 
ametijuhendid  

vallavanem, 
vallasekretär 

1. märtsiks  

96. Volikogule eelnõu esitamine 
palgajuhendi kinnitamiseks 

vallavanem, 
pearaamatupidaja  

märts  

97.  2013. aasta volikogu valimiste 
ettevalmistamine (vastavate 
eelnõude esitamine volikogule 
kinnitamiseks), 
valimiskomisjoni töö 
korraldamine, kandidaatide 
dokumentide vastuvõtmine, 
valimiste läbiviimise 
korraldamine, volikogu 
esimese istungi juhtimine kuni 
volikogu esimehe valimiseni 

vallasekretär november   

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


