
 
 
 
 
 
 

KORRALDUS 
 

Pärnu-Jaagupi         22. november  2011 nr 520 
 
 
Halinga Vallavalitsuse 18. jaanuari 2011  
korralduse nr 31 „Vallavalitsuse 2011. aasta tööplaani  
kinnitamine“ muutmine 
 
 
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 2011. aasta  alljärgnevad tööplaani muudatused: 
 
Jrk 
nr.  

EHITUS-, MAJANDUS- ja 
ARENDUSTEGEVUS  

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

1.  Koolibusside riigihanke 
läbiviimine 

majandusnõunik jaanuar Riigihange läbi 
viidud 
(05.04.2011) 

2.  Sõidukite oksjoni korralda-
mine 

majandusnõunik veebruar Oksjon 
korraldatud 
(05.04.2011) 

3. Riigihangete hankekorra 
kehtestamine. Hankeplaani 
kinnitamine. 

majandusnõunik 
vallasekretär 

detsember  

4. Uduvere kalmistu teede 
korrastamine/kabeli korrasta-
mine 

majandusnõunik oktoober Korrastamis-
projekt 
koostatud, 
töödega 
alustatud 
(22.11.2011) 

5. AS Mako juhataja konkursi 
korraldamine 

majandusnõunik,  
AS Mako nõu-
kogu 

mai Konkurss 
korraldatud 
(20.09.2011) 

6. Libatse tööstusala juurde-
pääsuteede projekti koordi-
neerimine 

majandusnõunik märts Projekt esitatud. 
Taotlus ei 
leidnud 
rahastamist 



(05.04.2011) 
7. Pärnu-Jaagupi alevi vee- ja 

kanalisatsiooniprojekti koordi-
neerimine 

majandusnõunik aprill Tähtaeg 
pikendatud 
detsembrini. 
Projekt sai 
rahastuse. Tööd 
kestavad  3 
aastat 
(05.04.2011) 

8. Via Baltica teemaplaneeringus 
osalemine 

majandusnõunik 
maanõunik 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

9. Maanteeameti poolt koosta-
tavas Kergu mnt teeprojektis 
osalemine 

majandusnõunik 
maanõunik 

september Osaletud 
(20.09.2011)  

10. Libatse Lasteaia-algkooli 
juurde tuletõrje veevõtukoha 
rajamise korraldamine 

majandusnõunik 
ehitusspetsialist 

juuli Tähtaeg 
pikendatud 
juulini 2012 
(20.09.2011) 

11. Libatse Lasteaia-algkooli 
võimla välisfassaadi ja katus-
lae soojustamine  
(CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

12. Vahenurme Lasteaia-algkooli 
akende ja välisuste vaheta-
mine  (CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

13. Vallamaja välisfassaadi 
soojustamine (CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

14. Pärnu-Jaagupi Muusikakool-
raamatukogu hoone välis-
fassaadi soojustamine  
(CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

15. Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi 
koolimuuseumi välisfassaadi 
soojustamine (CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

16. Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi 
hoone välisfassaadi soojusta-
mine (CO² projekt) 

ehitusspetsialist detsember Projekt ei 
leidnud 
rahastamist. 
(20.09.2011) 

17. Spordikeskuse pesemisruumi-
de remont 

ehitusspetsialist august Remonditud 
augustis 
(20.09.2011) 

18. Pööravere koolimaja 
edaspidise ülevalpidamise 
otstarbekuse kaalumine 

vallavanem september Vallavalitsus 
ootab  sealse 
kandi 
külakogukonna 
otsust hoone 



võimaliku 
kasutuselevõtu 
kohta 
(22.11.2011).     
 

19. Kaelase vanadekodu 
müük 

majandusnõunik september Müüdud 
augustis 
(20.09.2011) 

20. Ehitusmääruse kooskõlla 
viimine ehitus- ja planeeri-
misseaduse muudatustega 

ehitusspetsialist mai Kinnitatud juuni 
volikogus 
(20.09.2011) 

21. Ehitisregistri korrastamine ehitusspetsialist 
registripidaja 
maanõunik 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

22. Kaevetööde eeskirja 
muutmine 

ehitusspetsialist mai Pikendada  
tähtaega  
novembrini 
(20.09.2011). 
Tähtaeg 
pikendatud  
detsembrini 
(22.11.2011) 

23. Valla arengukava tegevuskava 
täitmise aruande koostamine 

keskkonnanõunik  juuni  Juunis esitatud 
volikogule 
(20.09.2011) 

24. Valla arengukava uuendamine 
ja eelarvestrateegia 
koostamine 

keskkonnanõunik 
pearaamatupidaja 

aprill-
september 

Arengukava 
muudatused 
kinnitatud 
septembris. 
Eelarvestra-
teegia koostakse 
2012. aastal 
(20.09.2011)   

25. Libatse Lasteaia-algkooli 
katuse ehitusprojekti telli-
mine, projektitaotluse esita-
mine katuse renoveerimiseks  

ehitusspetsialist, 
majandusnõunik 
 

15. veebruar 
 

Taotlus esitatud. 
Rahastust ei 
saanud. 
Ehitusprojekt 
valminud 
(05.04.2011) 

26. Üldplaneeringu  kehtestamine maanõunik  september Kehtestamise 
tähtaeg lükata 
novembrisse 
(20.09.2011). 
Avalikustamise 
aeg lükatud 
detsembrisse 
(22.11.2011)  

 JÄÄTMEMAJANDUS     



27.  Komposteerimisväljaku 
rajamise ettevalmistamine 

majandusnõunik detsember Ettevalmistus-
tööd käivad koos 
ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni 
rekonstrueerimi-
sega  
(22.11.2011)  

28. Jäätmevaldajate registri  
täiendamine  

keskkonnanõunik pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

29. Määruse „Korraldatud jäätme-
veo rakendamise tingimused 
ja kord“ määruse kooskõlla 
viimine jäätmeseadusega 

keskkonnanõunik  
 

detsember Tuleb kaaluda ja 
konsulteerida, 
kas on määruse 
kehtestamine 
vajalik.  Kui on 
vajalik, siis 
lükata tegevus 
2012. aastasse 
(22.11.2011)   

30. Jäätmete liigitikogumise 
võimaluste laiendamine  

keskkonnanõunik pidev Lisandus 
vanarehvide 
kogumine 
jäätmejaamas. 
(22.11.2011) 
 

31. Töö korraldamine jäätme-
jaamas 

keskkonnanõunik pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

32. Suletud prügilate seire 
korraldamine 

keskkonnanõunik juuni Seire 
korraldatud  
(20.09.2011) 

33. Seire korraldamine AS Tootsi 
Turba turbamaardlates 

keskkonnanõunik august Seire 
korraldatud 
(20.09.2011) 

34. Elektroonika-ja elektri-
seadmete romude korjeringi 
korraldamine 

keskkonnanõunik august Korjering 
korraldatud 
(20.09.2011) 

35. Keskkonnajärelevalve 
teostamine 

keskkonnanõunik pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

36. „Ohtlike jäätmete korjeringi 
2011“ rahastuse taotluse esita-
mine  

keskkonnanõunik taotlus 15. 
märtsiks 

Taotlus esitati 
15. veebruaril. 
(05.04.2011). 
Projekt sai 
rahastuse 
(20.09.2011) 

37. Kontroll ja ülevaade vee-
erikasutuslubade üle 

keskkonnanõunik pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

 MAAKORRALDUS     
38. Maamaksu andmete esitamine  maanõunik 1. veebruar Esitatud 

(05.04.2011) 



39. Vallateede munitsipaliseeri-
mine 

maanõunik november Tegevus lükatud 
arengukavas 
aastasse 2013.a. 
(20.09.2011) 

40. Erateede avaliku kasutamise 
lepingutes muudatuste 
tegemine omanike vahetusel 

maanõunik pidev 
 

Tegevus toimub 
(22.11.2011) 

41. Maakasutusarvestuse registri 
täiendamine 

maanõunik pidev Tegevus toimub 
(22.11.2011) 

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

maanõunik aprill ja 
oktoober 

Aprillis esitatud 
(05.04.2011) 

43. Isikliku kasutusõigusega 
koormatud tee munitsipali-
seerimine 

maanõunik juuni Oktoobris 
toimub  
vormistamine 
(20.09.2011) 

44. Tänava äärsete liiklust 
takistavate okste kärpimise 
korraldamine 

maanõunik märts Teostatud 
märtsis 
(05.04.2011) 

45. Puhastusseadmete ja pumplate 
aluse maa munitsipaliseeri-
mine 

maanõunik september Munitsipali-
seeritud 
(20.09.2011)  

 HARIDUS JA KULTUUR    
46. II klassi õpilastele ujumis-

kursuse organiseerimine 
haridus- ja 
kultuurinõunik 

detsember Organiseeritud 
(20.09.2011) 

47. 2012. aasta õpilaskoha ja 
lasteaiakoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse 
kinnitamine koolides ja laste-
aedades ühe lapse kohta kuus 
(esitamine vallavalitsusele) 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
pearaamatupidaja 

november Kohamaksu-
mused välja 
arvutatud 
(22.11.2011)  

48. Koolikohustuslike isikute üle 
arvestuse pidamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

10. september Nimekirjad 
koostatud 
(20.09.2011) 

49. Koostöös Ostrow Mazowiecka 
vallaga  lastele ühisürituse 
organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
sotsiaalnõunik 

suvine 
koolivaheaeg 

Organiseeritud 
(20.09.2011) 

50. Koolituste korraldamine koos-
töös valla haridusasutustega  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

märts 
detsember 

Märtsis toimus 
gümnaasiumis  
kaks koolitust 
(05.04.2011)  

51. Õppeasutuste arengukavade  
kinnitamise eelnõude koosta-
mine ja esitamine volikogule 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
haridusasutuste 
juhid 

november Libatse 
Lasteaed-
algkooli, 
Vahenurme 
Lasteaed-
algkooli ja 
Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasiumi 
arengukavad 



kinnitatud juuni 
volikogus 
(20.09.2011). 
Pärnu-Jaagupi 
Lasteaia 
Pesamuna ja 
Pärnu-Jaagupi 
Muusikakooli 
arengukavad 
kinnitatakse 
novembrikuu 
volikogus 
(22.11.2011) 

52. Parimatele õpilastele 
vastuvõtu organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallavanem 

02. juuli Organiseeritud 
(20.09.2011) 

53. Kohaliku tantsu- ja laulupeo 
korraldamisele kaasaaitamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
sotsiaalnõunik 

28. mai Sõnastada 
tegevus 
„Kihelkonna 
tantsu- ja 
laulupeo 
korraldamisele 
kaasaitamine“ 
Esitatud 
projektitaotlus 
sai rahastuse 
(05.04.2011). 

54. Õpetajate päeva tähistamiseks 
ürituse organiseerimine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

oktoober 3. oktoobril 
toimub 
õpetajatele 
väljasõit 
teatrisse 
(20.09.2011) 

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

haridus- ja 
kultuurinõunik 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

56. Määruse eelnõu „Elukoha-
järgse munitsipaalkooli 
määramise tingimused ja 
kord“ koostamine ning 
esitamine vallavalitsusele  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

märts Määrus märtsis 
esitatud ja 
valitsuse poolt 
kinnitatud 
(05.04.2011) 

57. Määruse eelnõu „Koolilõuna 
toetuse kasutamise tingimused 
ja kord” koostamine ja 
esitamine volikogule 

Haridus- ja 
kultuurinõunik 

veebruar Määrus 
veebruaris 
esitatud ja 
volikogu poolt 
kinnitatud 
märtsis 
(05.04.2011) 

58. Spordikeskuse põhimääruse haridus- ja mai Maikuu 



eelnõu koostamine ja 
esitamine volikogule 

kultuurinõunik volikogus 
kinnitatud 
(20.09.2011) 

59. Koostöö külaliidritega ja 
külaseltsidega 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
 

 
pidev 

Pidev tegevus 
(05.04.2011) 

60. Koostöö valla lehe 
toimetajaga 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallasekretär 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

61. Valla kroonika kogumine haridus- ja 
kultuurinõunik 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

62. Töö avatud noortekeskusega 
(projektitöö) 
 

haridus- ja 
kultuurinõunik 
sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember Pärnu 
Maavalitsusele 
esitati 
14.04.2011 
projekt, mis sai 
rahastuse 
(20.09.2011) 

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

haridus- ja 
kultuurinõunik 
vallavanem 
vallasekretär 

23. veebruar  Kontsert-aktus 
korraldatud 
(05.04.2011) 

64. Küüditamistele pühendatud 
mälestushetkede korraldamine 

haridus- ja 
kultuurinõunik 

märts 
juuni 

Korraldatud 
25.03.2011.a. 
(05.04.2011) 

65. Jaanipäeva korraldamisele 
kaasaaitamine  

haridus- ja 
kultuurinõunik 

22. juuni Korraldatud 
(20.09.2011) 

66. Suvelõpupeo korraldamine haridus- ja 
kultuurinõunik 

 27. august Korraldatud 
(20.09.2011) 

67. Valla 20-nda aastapäeva 
tähistamise ürituste ja 
kontsert-aktuse korraldamine 

vallavanem 
korraldus-
komisjon  

15. oktoober Korraldatud  
(22.11.2011) 

 SOTSIAALHOOLE-
KANNE 

   

68. Määruse „Puudega lapse 
tugiisiku teenus“ esitamine 
volikogule 

sotsiaalnõunik märts Määrus märtsis 
esitatud ja 
volikogu poolt 
kinnitatud 
(05.04.2011) 

69. Eakate päeva organiseerimine sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

oktoober Üritus toimus 
9.oktoobril 
(20.09.2011) 

70. Pensionäride aastalõpupeo 
korraldamine 

sotsiaaltöötaja, 
sotsiaaltöö-
spetsialist, 
sotsiaalnõunik 

detsember Üritus toimub 
10. detsembril 
(20.09.2011) 

71. Sotsiaalalased infopäevad 
lapsevanematele 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöö- 
spetsialist 

mai, 
november 

26. mail toimus 
(20.09.2011).  
Toimub 30. 
novembril 



(22.11.2011). 

72. Pereabikomisjoni töö 
korraldamine 

sotsiaalnõunik pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

73. Beebidele ja nende 
vanematele piduliku vastuvõtu 
korraldamine 

sotsiaaltöö-
spetsialist, 
sotsiaalnõunik 
vallavanem 

mai, 
november 

Beebipäev 
toimus 29. 
aprillil 
(05.04.2011) 
Novembris 
toimub 04. 
kuupäeval 
(20.09.2011)  

74. Üksi elavate eakate 
väljaselgitamine 

sotsiaaltöötaja detsember  

75. Terviseprofiili tutvustamine 
haridusasutuste juhtidele 

sotsiaalnõunik, 
haridus- ja 
kultuurinõunik 

veebruar 28. veebruaril 
tutvustatud 
(05.04.2011). 

76. Täisealiste isikute eest-
kostjatelt ja hooldekodudelt 
aruannete kogumine 

sotsiaalnõunik veebruar Aruanded 
kogutud 
(05.04.2011) 

77. Vähekindlustatud perede 
lastele laagrikohtade 
organiseerimine 

sotsiaaltöö- 
spetsialist 

juuli Organiseeritud 
(20.09.2011) 

78. Töötute nõustamine (sh võla-
nõustamine) 

sotsiaalnõunik, 
sotsiaaltöötaja 

pidev Pidev tegevus 
(05.04.2011) 

79. Alaealiste komisjoni töö 
korraldamine ja aruande 
esitamine vallavalitsusele 

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

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

sotsiaaltöö-
spetsialist 

detsember  

81. Sotsiaalametnike vastuvõtud 
Libatses ja Vahenurmes 

sotsiaalametnikud igakuiselt 
neljapäeval 
enne 20. 
kuupäeva. 

Pidev tegevus 
(05.04.2011) 
Alates 
septembrist 
jäävad 
vastuvõtud ära 
seoses huvi 
puudumisega 
(20.09.2011) 

 FINANTSTEGEVUS    
82. Eelarve täitmise kvartaalsete 

aruannete esitamine voliko-
gule 

pearaamatupidaja jaanuar, aprill, 
september, 
oktoober 

Jaanuaris, 
aprillis ja 
augustis esitatud 
(20.09.2011) 

83. 2010. a konsolideeritud 
majandusaasta aruande 
ettevalmistamine ja kinnita-

pearaamatupidaja juuni  Kinnitatud 
volikogu poolt 
maikuus  



miseks esitamine volikogule (20.09.2011) 
84. 2012. a eelarve piirsummade 

esitamine valla hallatavate  
asutuste juhtidele 

pearaamatupidaja 30. juuni Esitatud 
(20.09.2011) 

85. Valla hallatavate asutuste 
juhtidelt  2012. a eelarvete 
projektide vastuvõtmine ja 
läbirääkimiste pidamine  

Pearaamatupidaja 
valla hallatavate 
asutuste juhid, 
nõunikud oma 
haldusala piires 

30. september  Vastu võetud, 
Läbirääkimised 
peetakse 28.-
30.11.2011 
(22.11.2011)  

86. 2012. a eelarve projekti 
esitamine volikogule 

pearaamatupidaja 30. november   

87. Valla põhimääruse muutmine 
seoses kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse  
muudatustega ning kohaliku 
omavalitsuse üksuse finants-
juhtimise seaduse jõustu-
misega (sh valla arengukava, 
eelarvestrateegia ja eelarve 
koostamise ja muutmise ning 
finantsjuhtimise üldiste 
põhimõtete sätete lisamine) 

pearaamatupidaja, 
vallasekretär 

oktoober Lükata tegevuse 
täitmine edasi 
detsembrisse 
(20.09.2011).  
Esitatud 
kinnitamiseks 
volikogule 
novembris 
(22.11.2011) 

88. Valla eraõiguslikes isikutes 
osalemise ning kohaliku oma-
valitsuse üksuse  finants-
juhtimise seaduse täitmise 
korraldamise tingimuste ja 
korra eelnõu koostamine  

pearaamatupidaja, 
vallasekretär 

detsember Valla 
eraõiguslikes 
isikutes 
osalemise kord 
kinnitatud 
maikuu 
volikogus 
(20.09.2011) 

 TÖÖ AVALIKUSTAMINE 
JA ASJAAJAMISE 
KORRALDAMINE, INFO-
TEHNOLOOGIA 

   

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

IT-spetsialist ja 
vallasekretär, 
registripidaja 
andmed esitavad 
valdkonniti kõik 
nõunikud 

pidev Pidev tegevus 
(20.09.2011) 

90. Arhivaalide loetelu täienda-
mine 2010. aasta arhivaali-
dega 

vallasekretär 
 

01. aprill Arhivaalide 
loetelu 
täiendatud 
(05.04.2011) 

91. Arhivaalide hävitamisaktide 
kavade koostamine 

vallasekretär veebruar Hävitamisaktid 
koostatud 
(05.04.2011) 

92. Toimikute üleandmine 
arhiveerimiseks 

kõik ametnikud 01. veebruar Üle antud 
(05.04.2011) 

93. 1.   Kohanimede korrastamine majandusnõunik november Pidev tegevus 



2.  Maaüksuste koha-
aadresside korrastamine 
3.  Hoonete ja hooneteosade 
koha-aadresside korrastamine 
(ehitisregister)  

maanõunik 
ehitusspetsialist 
registripidaja 
 

(20.09.2011). 
Jätkata tegevust 
(22.11.2011). 

94. Rahva ja eluruumide  loendu-
sega seonduvad  tegevused  

vallasekretär, 
registripidaja 

detsember   

95. Riigikogu valimiste korral-
damine seadusega ettenähtud 
ulatuses 

vallasekretär märts Valimised läbi 
viidud 
(05.04.2011) 

96. Osalemine projektis 
”Korruptsioonivaba Eesti” 

vallavanem 
vallasekretär 

projekt lõpeb  
aprillis 

Tehtud 
(20.09.2011) 

 
05. aprillil 2011 lisatud tegevused: 
Jrk 
nr 

 Vastutaja(d) Lõpptähtaeg Märkused 
 

97. Määruse eelnõu „Projektlaagri 
pidamise kord” koostamine ja 
esitamine volikogule 

haridus-ja 
kultuurinõunik 

märts Esitatud ja 
volikogu poolt 
kinnitatud. 

98. Määruse eelnõu 
„Koolitöötajate koosseisu 
kinnitamise kord” koostamine 
ja esitamine volikogule 

haridus-ja 
kultuurinõunik 

märts Esitatud ja 
volikogu poolt 
kinnitatud. 

99.  Leader programmi 
projektitaotluse esitamine  
mobiilse laululava 
soetamiseks 

haridus-ja 
kultuurinõunik 

 14. aprill Taotlus esitatud 
ja projekt sai 
Leader-i 
tegevusgrupi 
kinnituse.    
 

100.  Puudega lastele peredele 
ujumise organiseerimine 

sotsiaalnõunik 12. veebruar, 
12. märts, 
aprill, 
oktoober, 
november, 
detsember 

Veebruaris,  
märtsis ja 
aprillis 
toimunud. 

101.  Riigihanke korraldamine 
laenu võtmiseks veeprojekti 
kaasfinantseerimiseks 

pearaamatupidaja, 
majandusnõunik 

oktoober Laenu rahastab 
KIK 
(20.09.2011) 

102. Kergtee kinnistu 
munitsipaliseerimine 
(volikogu otsus, taotluse 
esitamine Vabariigi 
Valitsusele, mõõdistamine) 

maanõunik september Volikogule 
eelnõu märtsis 
esitatud. 
Kinnitatakse 
aprillikuu 
volikogus. 

20. septembril  2011 lisatud tegevused: 
Jrk 
nr 

 Vastutaja(d) Lõpptähtaeg Märkused 
 

103. Määruse eelnõude esitamine 
volikogule hoolduse seadmise 
ja hooldajatoetuse maksmise 

sotsiaalnõunik, 
vallasekretär 

september Esitatud 
septembris  
volikogule   



reformimiseks  

104  Määruse eelnõu „ Halinga 
Vallavolikogu 24. oktoobri 
2007  määruse nr 29 
„Koolieelsetes lasteasutustes 
vanemate poolt kaetava osa 
määra kinnitamine“ 
muutmine” koostamine ja 
esitamine volikogule 

Haridus-ja 
kultuurinõunik  

september Esitatud 
septembris  
volikogule   

105.  Ettevalmistustööd  haridus-
asutuste  optimeerimiseks 
alates 2012/2013 õppeaastast 

vallavanem 
vallasekretär 
haridus-ja 
kultuurinõunik 

detsember  

 
22. novembril 2011 lisatud tegevused: 
 
Jrk 
nr 

 Vastutaja(d) Lõpptähtaeg Märkused 
 

106.  Määruse eelnõu „ Valla 
hallatavate asutuste 
moodustamise, ümberkorral-
damise ja lõpetamise kord“ 
esitamine volikogule  
novembris 
 

 
vallasekretär 

november Esitatud 
novembris  
volikogule  
kinnitamiseks. 

107.  Teabepäev tööandjatele 
koostöös Töötuskassaga 

majandusnõunik, 
sotsiaalnõunik 

november 08. november. 

108.   Tuleohutusalane koolitus 
sotsiaalala inimestele 

sotsiaalnõuniku november 22. november 

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


