EELNÕU

AUDRU VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Audru

19. jaanuar 2012 nr

Audru valla arengukava kinnitamine
aastateks 2012 - 2025
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 7 alusel.
§ 1. Kinnitada Audru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 (lisatud).
§ 2. Määrus jõustub 27. jaanuaril 2012. a.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostas:

Peep Tarre
Humanitaarnõunik
12.01.2012

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 19. jaanuari 2012 määruse „Audru valla arengukava kinnitamine
aastateks 2012 – 2025“ eelnõu juurde.
Audru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 arutelul pärast 2. lugemist 15. detsembril
2012 tehti vallavolikogu alatiste komisjonide poolt alljärgnevad täiendus- ja
muudatusettepanekud:
1. Alatise kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni ettepanek 11.12.2012. a.:
Lisada tegevuskava teksti täiendav punkt nr 72. B 3. Vaba aeg, järgmises sõnastuses:
„Likvideerida Kihlepa Raamatukogu, asendades raamatukogu teenuse osutamise piirkonnas
tegutseva kodanike vabaühenduse poolt koostöös koduhooldajaga pakutava raamatulaenutuse
teenusega“. Tegevuse aeg: 2012. Teostajad: Vallavalitsus.
Tegevuse elluviimise tulemus/mõju: „Eassalu-Neitsi Külastuskeskuses saavad kogukonna
inimesed laenutada ja lugeda raamatuid. Koduhooldaja vahendusel tuuakse vajadusel
kohalikele elanikele raamatuid laenutamiseks valla teistest raamatukogudest.“
2. Alatise hariduskomisjoni ettepanekud 11.12.2012. a. :
2.1. Lisada arengukava teksti alapeatüki 8.7.1. Põhi- ja gümnaasiumiharidus
viimaseks lõiguks:
„Õpikeskkonna parendamiseks, õppetegevuse ratsionaalsemaks
korraldamiseks ja ressursside paremaks kasutamiseks on otstarbekas ühes hoones tegutsevad
Audru Keskkool ja Audru Huvialakeskus kujundada ümber üheks õppeasutuseks.“
2.2. Lisada Audru valla arengukava tegevuskava 2012 – 2025 (Lisa 1) teksti täiendav punkt:
Nr 73. B2. Haridus „Kujundada ümber Audru Keskkool ja Audru Huvialakeskus üheks
õppeasutuseks“. Tegevuse aeg: 2012 – 2013.
Tegevuse elluviimise tulemus/mõju: „Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse õpilaste
õpikeskkond on paranenud. Õppe ja kooliväliseks tegevuseks kasutatakse kaasaegseid ruume.
Õppeasutuse juhtimine on tagatud vajalikke ressurssidega“.
3. Alatise sotsiaalkomisjoni ettepanek 11.01.2012.a. :
Täiendada Audru valla arengukavas lisas 2 toodud Audru valla investeeringute kava
sotsiaalhoolekande osa „Lindi Sotsiaalmaja ehitamine“ ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Lindi Sotsiaalmaja – vanurite kodu ehitamine“.
Audru Vallavalitsus toetab kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni, hariduskomisjoni ja
sotsiaalkomisjoni esitatud täiendus- ja muudatusettepanekuid ja teeb vallavolikogule
ettepaneku Audru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 koos eelpoolnimetatud
komisjonide täiendus- ja muudatusettepanekutega kinnitada.
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