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Audru Vallavolikogu 19.01.2012
määruse nr 1 „Audru valla arengukava
kinnitamine aastateks 2012-2025 muutmine
Määrus võetakse vastu kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike
1 punkti 7 ja § 37 alusel.
§ 1. Audru valla arengukava muutmine
Muuta Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määrust nr 1 „Audru valla arengukava kinnitamine
aastateks 2012-2025“ järgmiselt:
1) täiendada arengukava punkti 5.1 „Audru valla arenguvisioon aastal 2025“ lõiku
„Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine“ ja sõnastada järgmiselt:
- kohaliku omavalitsuse struktuuride kõrge haldussuutlikkus, efektiivne toimimine ja tõhus
finantsjuhtimine,
- läbimõeldud investeeringud, mille tegemisel eelistatakse objektide täielikku väljaehitamist ja
reorganiseerimist majanduskulude kokkuhoiu eesmärgil,
- erinevate sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ning rendipindade ühendamine valla keskuses
maksimaalse hoonete koormuse ärakasutamiseks,
- süsteemne sotsiaalmajanduslikul analüüsil põhinev arendustegevus,
- elanike kaasatus ja toimiv osalusdemokraatia kohaliku omavalitsuse erinevatel tasanditel ja
vormides,
- tulemuslik regionaalne koostöö naaberomavalitsustega ja teiste partneritega
2) arengukava punkt 5.2.6 Konkurentsi- ja koostöövõime Pärnu lähedases ruumis lõik ”Valla
tähtsust Pärnu linnastus suurendatakse” muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
” Vald on Pärnu linnastus positsioneeritud kui üks äärelinnaline ala teiste seas – äärelinliku
elukeskkonna pakkuja ja ka paljude töökohtade asukoht. Tähtsus elukeskkonnana sõltub
eelkõige pakutava keskkonna kvaliteedist ja selles on vallal head eeldused. Kvaliteetne
elukeskkond meelitab valda uusi elanikke. Pärnu linnaga piiri jagava vallana on Audrul
eeldus täiendada linna turismi- ja puhkemajanduse kitsaskohti. Palju arenguruumi on Audru
aleviku kui kaubandus- ja teeninduskeskuse ning Valgeranna kui avaliku ranna ja aktiivse
puhkuse keskuse väljakujundamisel. Valgeranna looduspotensiaali ära kasutamine
terviseradade väljakujundamisega annab võimaluse nii Audru valla kui Pärnu linna inimestele
alternatiivi tegeleda tervisespordi ja aktiivse vaba aja veetmisega. Audru vald toetab
kergliiklusteede rajamist valla puhkealadele. Arengud kaubanduse ja teeninduse arendamisel
saavad toimuda eelkõige majandusliku tasuvuse ja otstarbekuse kaalumisel. Erinevate
sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ning rendipindade ühendamine valla keskuses annab
olemasolevatele hoonetele maksimaalse koormuse ning pakub mugavat teenindust
elanikkonnale. “

3) lisada arengukava punkti 8.5. Heakord, miljööväärtus ja looduskeskkond osale „Heakorda,
miljööväärtust ja looduskeskkonda mõjutavad peamised tegurid“ punkt 5 järgmises
sõnastuses:
„5. Tagada Audru pargi kui mälestise looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste väärtuste
esiletoomine ja säilimine avaliku kasutuse alana. Läbi pargi renoveerimise taastada ajalooline
väärtus teaduslikult põhjendatud kujul.”
4) arengukava punkt 8.6. Sotsiaalne kaitse, tervishoid ja terviseedendus osa ”Sotsiaalteenuste
ja tervishoiu arengut mõjutavad peamised tegurid” muuta ja sõnastada järgmiselt:
” Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadust vähendab elanike aktiivne vaba aja veetmine. Vallas
ja linnastus on selleks piisavalt võimalusi.
Sotsiaalteenuste pakkumine vallas sõltub valla kõrval ka selle partnerite, valdkonnas
tegutsevate ettevõtete ja mittetulundusühingute, olemasolust ja tegevuse kvaliteedist.
Võimalus parendada koostööd ja sotsiaalteenuse tarbijate elukvaliteeti ning rakendada valla
majanduskulude kokkuhoidu on hoolekandeasutuste reorganiseerimine. Paljud sotsiaalsed
probleemid on seotud elanike tõrjutusega, mille vähendamise oluliseks võimaluseks on terved
suhted ja aktiivne suhtlemine külakogukondades, üksteise toetamine ja aitamine.”
5) arengukava punkti 8.8.4 Kirikud ja muinsuskaitse mälestised lisada 1 lõigu lõppu lause
järgmises sõnastuses:
„Audru pargi renoveerimine annab võimaluse aktiivsemalt ära kasutada ajaloolist aspekti
pargis ning taastatud mõisapark edendab turismilahendusi kasutades Audru jõge jõeturismi
alusena.“
6) arengukava lisa 1 7. Tegevuskava 2012-2015 punkti A Kohaliku omavalitsuse
organisatsiooni arendamine lisada punktid 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„ 5.
Läbimõeldud investeeringud, mille tegemisel eelistatakse objektide täielikku
väljaehitamist ja reorganiseerimist majanduskulude kokkuhoiu eesmärgil.
6. Erinevate sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ning rendipindade ühendamine valla keskuses
maksimaalse hoonete koormuse ärakasutamiseks.“
7) arengukava lisa 1 Tegevuskava 2012-2015 lisada punktid 77 – 79 järgmises sõnastuses:
77.
Erinevate sotsiaal- ja
2013- vallavalitsus Säästev hooldus ja majanduskulude
A1
tervishoiuasutuste ning
2016
kokkuhoid
Haldus
rendipindade ühendamine
valla keskuses
maksimaalse hoonete
koormuse ärakasutamiseks.
78.
Audru pargi renoveerimine 2013 - vallavalitsus
2016
B3. Vaba
aeg
79.
Valgeranna terviseradade
B3. Vaba loomine
aeg

2012 vallavalitsus
-2013

Audru pargi kui mälestise looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste väärtuste
esiletoomine ja säilimine avaliku
kasutuse alana.
Kaasaegne ja mitmekülgne terviserada
sportlike eluviiside viljelemiseks.

8) arengukava lisa 1 7. Tegevuskava 2012-2015 punktis 19 Tegevus asendada aastaarv
„2012“ aastaarvuga „2013“.

9 ) asendada arengukava lisa 3 „Teehoiu tööde kava aastateks 2012-2025“ uue lisaga
„Teehoiu tööde kava aastateks 2013-2015“ (lisa 3 lisatud käesolevale määrusele).
10) tunnistada kehtetuks arengukava punkt 6 Eelarvestrateegia.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Audru Vallavalitsuse kantseleis.
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SELETUSKIRI
määruse eelnõu „Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määruse nr 1 „Audru valla
arengukava kinnitamine aastateks 2012-2025 „ muutmine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Määruse eelnõu eesmärgiks on muuta Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määrust nr 1 „Audru
valla arengukava kinnitamine aastateks 2012-2025“ nii, et täiendatakse arengukava punkte
5.1, 5.2.6, 8.5, 8.6, 8.8.4, lisa 1 ja tühistatakse lisa 3„Teehoiu tööde kava aastateks 2012-2015,
mis asendatakse uue lisa „Teehoiu tööde kava aastateks 2013-2015“ ning viia välja
arengukavast eelarvestrateegia, mis kehtestatakse eraldiseisva dokumendina.
Eelnõu juriidiline alus
Eelnõu juriidiliseks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt
7, mille kohaselt kuulub valla arengukava vastuvõtmine ja muutmine volikogu pädevusse
ning § 37, mis sätestab valla arengukava vastuvõtmise ja muutmise korra.
Eelnõu sisu
Vallavalitsuse ettepanek on täpsustada ja laiendada ning seejärel sisse viia valla
arengukavasse järgmised muudatused:
1) täiendada arengukava punkti 5.1 „Audru valla arenguvisioon aastal 2025“ lõiku
„Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine“ järgmiste punktidega:
- läbimõeldud investeeringud, mille tegemisel eelistatakse objektide täielikku väljaehitamist ja
reorganiseerimist majanduskulude kokkuhoiu eesmärgil,
- erinevate sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ning rendipindade ühendamine valla keskuses
maksimaalse hoonete koormuse ärakasutamiseks,
2) arengukava punkt 5.2.6 Konkurentsi- ja koostöövõime Pärnu lähedases ruumis lõik ”Valla
tähtsust Pärnu linnastus suurendatakse” muudetakse ja lisatakse juurde lause:
„Valgeranna looduspotensiaali ära kasutamine terviseradade väljakujundamisega annab
võimaluse nii Audru valla kui Pärnu linna inimestele alternatiivi tegeleda tervisespordi ja
aktiivse vaba aja veetmisega. Audru vald toetab kergliiklusteede rajamist valla
puhkealadele.“
3) arengukava punkti 8.5. Heakord, miljööväärtus ja looduskeskkond osale „Heakorda,
miljööväärtust ja looduskeskkonda mõjutavad peamised tegurid“ lisatakse punkt 5 järgmises
sõnastuses:
„5. Tagada Audru pargi kui mälestise looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste väärtuste
esiletoomine ja säilimine avaliku kasutuse alana. Läbi pargi renoveerimise taastada
ajalooline väärtus teaduslikult põhjendatud kujul.”
4) arengukava punkt 8.6. Sotsiaalne kaitse, tervishoid ja terviseedendus osa ”Sotsiaalteenuste
ja tervishoiu arengut mõjutavad peamised tegurid” lisatakse lause järgmises sõnastuses:
„Võimalus parendada koostööd ja sotsiaalteenuse tarbijate elukvaliteeti ning rakendada valla
majanduskulude kokkuhoidu on hoolekandeasutuste reorganiseerimine.“
5) arengukava punkti 8.8.4 Kirikud ja muinsuskaitse mälestised lisatakse 1 lõigu lõppu lause
järgmises sõnastuses:

„Audru pargi renoveerimine annab võimaluse aktiivsemalt ära kasutada ajaloolist aspekti
pargis ning taastatud mõisapark edendab turismilahendusi kasutades Audru jõge jõeturismi
alusena.“
6) arengukava lisa 1 7. Tegevuskava 2012-2015 punkti A Kohaliku omavalitsuse
organisatsiooni arendamine lisatakse punktid 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„ 5.
Läbimõeldud investeeringud, mille tegemisel eelistatakse objektide täielikku
väljaehitamist ja reorganiseerimist majanduskulude kokkuhoiu eesmärgil.
6. Erinevate sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ning rendipindade ühendamine valla keskuses
maksimaalse hoonete koormuse ärakasutamiseks.“
7) arengukava lisa 1 Tegevuskava 2012-2015 lisatakse punktid 77 – 79 järgmises sõnastuses:
77.
Erinevate sotsiaal- ja
2013- vallavalitsus Säästev hooldus ja majanduskulude
A1
tervishoiuasutuste ning
2016
kokkuhoid
Haldus
rendipindade ühendamine
valla keskuses
maksimaalse hoonete
koormuse ärakasutamiseks.
Audru pargi renoveerimine 2013 - vallavalitsus
78.
2016
B3. Vaba
aeg

Audru pargi kui mälestise looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste väärtuste
esiletoomine ja säilimine avaliku
kasutuse alana.
Kaasaegne ja mitmekülgne terviserada
sportlike eluviiside viljelemiseks.

Valgeranna terviseradade
2012 vallavalitsus
79.
-2013
B3. Vaba loomine
aeg
8) arengukava lisa 1 7. Tegevuskava 2012-2015 punktis 19 Tegevus asendatakse aastaarv
„2012“ aastaarvuga „2013“.
9 ) arengukava lisa 3 „Teehoiu tööde kava aastateks 2012-2015“ asendatakse uue lisaga
„Teehoiu tööde kava aastateks 2013-2015“;
10) tunnistatakse kehtetuks arengukava punkt 6 Eelarvestrateegia, mis võetakse vastu
iseseisva aktina
Seletuskirja koostas
Siim Suursild
Vallavanem
12.09.2012

