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Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsusele nr
SELETUSKIRI AUDRU JA LAVASSAARE VALLA LIITUMISLEPINGULE
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus.
Audru ja Lavassaare valla ühinemise algatas Lavassaare Vallavolikogu, kes tegi 2012
detsembrikuus Audru vallale ettepaneku algatada läbirääkimised Lavassaare valla liitmiseks
Audru vallaga. Audru Vallavolikogu 2013. aasta jaanuaris nõustus
läbirääkimiste
alustamisega.
Lavassaare Vallavolikogu oma 11.12.2012 otsusega nr 40 «Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise ettepanek» tegi Audru Vallavolikogule vormikohase ettepaneku. Audru
Vallavolikogu oma 10.01.2013 otsusega nr 1 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamisega nõustumise kohta“ nõustus Lavassaare Vallavolikogu ettepanekuga.
Liitumisläbirääkimiste pidamiseks on moodustatud ühinemiskomisjon, kuhu kuulub mõlema
liituva vallavolikogu poolt 4-liiget. Komisjon viis läbi kolm ühist nõupidamist. Komisjoni
ülesandeks on selgitada välja ühinemise mõjud ühinevatele valdadele ja vajalikuks peetavate
uuringute läbiviimise korraldamine, vallaelanike arvamuse väljaselgitamine ning
vallavolikogudele otsustamiseks vajalike otsustuste eelnõude välja töötamine.
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Liitumise oluliseks eelduseks on Audru valla ja Lavassaare valla ajalooline side. Audru
vallaga on elu tihedalt integreeritud. Meil on ühine perearst, Lavassaare lapsed lähevad
algkooli lõppedes valdavalt Jõõpre Kooli, kirik, kultuurilised- ja sportlikud ühisüritused.
Samuti kuuluvad mõlemad omavalitsused Pärnumaa Omavalitsuste Liitu ja Leader
tegevusgruppi Pärnu Lahe Partnerluskogu. Mõlema liituva valla elanikkonna vahel on
toimunud aasta-aastalt tihenev suhtlus ja ühiselt tegutsemine (Lavassaare ja Jõõpre küla
ühised elukestvat õpet ja noorsootööd toetavad projektid).
2013.a eelarve eelnõu tulud ja kulud võimaldavad Lavassaare Vallavalitsuse ja tema
hallatavate asutuste normaalse tegutsemise 2013. aastal eelmistel aastatel kogunenud
reservide arvelt. Alates 2014. aastast on Lavassaare valla omaette haldusüksusena toimimine
raskendatud seoses elanikkonna vähenemisega ja sellega seotud
laekumistega
vallaeelarvesse.
Analüüsinud liitumisläbirääkimiste käigus valdade hetkeolukorda, arengutrende, liitumise
võimalike positiivseid ning negatiivseid mõjusid, jõuti järgmistele järeldustele:
1. Audru ja Lavassaare valla liitumiseks on täidetud järgmised eeldused:
•

valdadel on ühine väljakujunenud majandusruum ja omavahel seotud infrastruktuur;

•

liituvate valdade vahel on toimiv koostöö ning ulatuslik ühistegevus;

•

valdade liitumine toimub peamiselt omaaegse kihelkonna piirides, valdadel on ühine
kultuuriline identiteet ning sarnane kultuurilis-ajalooline taust.

2. Olemasolev haldusterritoriaalne korraldus seab järgmised piirangud:
•

valdade piiratud finantsid ei võimalda palgata kõiki vajalikke spetsialiste ega kasutada
olemasolevaid arenguvõimalusi;

•

vallad osutavad vastastikku teenuseid, toimub tarbetu kulu vastastikusele
kooskõlastamisele ning arveldamisele;

•

ühe valla elanike elukvaliteet sõltub otseselt teise valla teenustest, samas puudub
teenuse saajatel võimalus teenuste korraldamisel kaasa rääkida.

3. Liitumine loob eeldused järgmiste positiivsete muudatuste saavutamiseks:
•

valla juhtimisstruktuuri tõhustamine;

•

valla pakutavate avalike teenuste kvaliteedi parendamine;

•

valla pakutavate avalike teenuste sügavam spetsialiseerimine;

•

eelarveliste vahendite tõhusam kasutamine;

•

valla finantssuutlikkuse ja haldussuutlikkuse kasv;

•

valla konkurentsivõime kasv;

•

valla haridussüsteemi jätkusuutlikkus.

Elanike arvamuse küsitlus
Audru ja Lavassaare vallad korraldasid elanike arvamuse küsitluse 14.-21. veebruaril 2013 a.
Eelnevalt tutvustati liitumisideed kohalike meediaväljaannete vahendusel. Rahvakoosolekud
toimusid:
14.02 2013 kell 18.00 Lavassaare lasteaed-algkoolis
18.02.2013 kell 18.00 Jõõpre rahvamajas
19.02.2013 kell 18.00 Aruvälja rahvamajas
20.02.2013 kell 18.00 Audru Lasteaia Papsaare Vikerkaare majas
21.02.2013 kell 17.00 Audru vallamajas
21.02.2013 kell 19.00 Lindi rahvamajas
Elanike arvamuse küsitlus toimus selleks vallavolikogude poolt kehtestatud juhendi alusel.
Elanikele väljajagatavad küsitluslehed olid identsed mõlemas liituvas vallas. Küsitluslehele
kanti järgmine tekst: „Kas Teie pooldate Audru valla ja Lavassaare valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks?“ vastusevariantidega „JAH“ ja „EI“;
Elanike arvamuse küsitluse tulemused olid järgmised:
Audru vald
Küsitlusest võttis osa 59 inimest (4321 küsitluses osalema õigustatud isikut), ühinemise
poolt oli 50 ja ühinemise vastu 9 inimest.
Lavassaare vald
Küsitlusest võttis osa 45 inimest (414 küsitluses osalema õigustatud isikut), ühinemise poolt
oli 21 ja 23 ühinemise vastu inimest ja 1 kehtetu küsitlusleht.
Liituvate valdade rahvaarv vastavalt Rahvastikuregistri andmetele oli seisuga 01.01.2013
järgmine:
Audru vald

5355 inimest;

Lavassaare vald

496 inimest;

KOKKU

5851 inimest.

Liituvate valdade territooriumi suuruseks on:
Audru vald

378,84 km²

Lavassaare vald

799,9 m² (8 km²)

KOKKU

386,84 km²

