Audru valla ja Lavassaare valla
ühinemiskomisjoni p r o t o k o l l

12.02.2013 nr 1
Lavassaares
Ühinemiskoosoleku avas komisjoni liige Lavassaare vallavanem Ene Täht
kell 14.15. Koosolek lõppes kell 17.15. Komisjoni 8.liikmest oli koosolekul 8 liiget:
Priit Annus, Riina Padur, Jaanus Põldmaa, Leo Raud, Mati Sutt, Siim Suursild, Ene Täht ja
Ülle Varik (nimekiri lisatud protokollile). Protokollis Lavassaare vallasekretär Aiva Poolak.
P ä e v a k o r r a s:
1. Ühinemiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
2. Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti I lugemine
3. Informatsioonid
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Ü.Varik tegi ettepaneku ühinemiskomisjoni esimeheks valida Siim Suursild ja aseesimeheks
valida Ene Täht.
O t s u s t a t i: valida Lavassaare valla ja Audru valla ühinemiskomisjoni esimeheks
Siim Suursild ja aseesimeheks Ene Täht – hääletusel 8 poolt.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
E.Täht tutvustab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt koostatud Audru ja Lavassaare valla
ühinemise analüüsi märksõnu ja lähtekohti. Vastavalt sellele koostab POL lõpliku ülevaate ja
analüüsi valdade ühinemise kohta.
O t s u s t a t i: tagastada Pärnumaa Omavalitsuste Liidule täiendatud ja parandatud valdade
ühinemise analüüsi lähtekohad.
Toimus Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu I lugemine.
I Üldsätted
1.1.4 Liitumisleping – nimetatud punkti sõnastus täpsustamisel.
II Ühinemise eesmärgid
Vastuväiteid, täiendusi ja parandusi ei ole.
III Valla nimi, staatus, keskuse asukoht, piirid ja sümboolika
3.4. Liitunud omavalitsusüksuste kõik hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse.
3.7. VALLA elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlik teeninduspunkt
asukohaga Lavassaare alevikus.
3.8. Kehtima jääb Audru valla sümboolika. Lavassaare valla senise sümboolika kasutamine
lõpetatakse liitumise jõustumisest. Lavassaare valla senine sümboolika antakse hoiule Audru
Vallavalitsusele.

IV Ühinemise aeg ja volikogu valimised
Vastuväiteid, täiendusi ja parandusi ei ole.
V Valla tegevuse põhisuunad
Vastuväiteid, täiendusi ja parandusi ei ole.
VI Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus
6.2. Sõnastus jääb praegu täpsustamata. Audru valla jurist koostab uue põhimääruse projekti
ja see saadetakse Lavassaare vallale tutvumiseks.
6.4. Valla üldplaneeringule liidetakse Lavassaare valla 15.11.2011 otsusega nr 33 kehtestatud
Lavassaare valla üldplaneering kui Lavassaare piirkonna üldplaneering VALLA
üldplaneeringu osaüldplaneering.
VII Komisjonide moodustamine
7.1. Volikogu alatiste komisjonide koosseisus osaleb igas moodustatavas komisjonis liikmeid
mõlemast ühinevast omavalitsusest.
VIII Hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi korraldamine
8.1.1. VALLAS säilib Lavassaare alevikus 1.-4. klass seni, kuni riigi eelarvest
hariduskuludeks antavad vahendid katavad kooli pedagoogide töötasud.
8.1.2. VALLAS kehtestatakse Lavassaare alevikus asuvas lasteaias alates 01.01.2014
koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määraks 5%
arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga
alammäärast. Alates 01.01.2015 eelpoolnimetatud tasu VALLAS ühtlustub.
8.2. Nimetatud punkti tekst jääb välja.
8.2. Lavassaare Rahvamaja-noortekeskuses kohaldatakse üleminekuperioodi avalike teenuste
üleandmisel kolmandale sektorile kuni 31.12.2015.
8.2.1. VALLAS toetatakse kultuuri- ja vaba aja veetmist, huvi- ja sporditegevust ühtsetel
alustel.
8.2.2. Lavassaare alevikus tagastatakse Pärnumaa tantsupeo korraldamise täiendav toetamine
VALLA poolt.
8.2.3. VALD toetab MTÜ-d Eesti Muuseumraudtee samas mahus kui ühinemisele eelnenud
Lavassaare vald.
8.3. Lavassaare staadionile istepinkide rajamine otsustatakse pikemas perspektiivis taotleda
investeeringutoetust võimalikest eelseisvast Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse
põllumajanduspoliitika
uuest
rahastamisperioodist
(2014-2020)
tulevatest
struktuurivahenditest.
IX Külaelu
Nimetatud peatükk jääb välja.
IX Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu korraldamine
Vastuväiteid, täiendusi ja parandusi ei ole.
X Kommunaalteenuste osutamine ja osalus äriühingutes
10.1. Lavassaare alevikus jääb kehtima eraldiseisev kaugküttepiirkond.
10.2. Lavassaare alevikus jääb ühisveevärgist veega ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee
ärajuhtimise ning puhastamist tagavaks ettevõtteks OÜ Lavassaare Kommunaal
tegevuspiirkonnaga Lavassaare alevik.
10.2.1. Lavassaare alevikus kehtestatakse hiljemalt 01.05.2013 uus vee- ja kanalisatsiooni
hind, mis tagab tulukuse säilimise käesoleva lepingu perioodil.
10.3. Lavassaare alevikus tagatakse liitumiseelne tänavavalgustuse maht ja ulatus.

10.4. OÜ Lavassaare Kommunaal juhtimiseks moodustatakse nõukogu, mille liikmeteks on
vähemalt üks Lavassaare aleviku elanik.
10.5. ......................................
Ettepanek – Kommunaalteenuste hanked teha VALLAS piirkonniti.
Ettepanek – OÜ Lavassaare Kommunaal kommunaalteenused – lahti kirjutada
XI Teenuste korraldamine
11.2. Lavassaare alevikku luuakse teeninduspunkt, mis on avatud vähemalt 20 tundi nädalas.
XII Jäätmemajanduse ja heakorra korraldamine
Vastuväiteid, täiendusi ja parandusi ei ole.
XIII Majandus, rahandus, eelarve, rahalised toetused ja muud varalised õigused ning
kohustused
13.2. Audru vald täpsustab nimetatud punkti sõnastust.
XIV Investeeringud
14.2. Nimetatud punkti sõnastus vajab täpsustamist.
XV Töötajad ja teenistujad
15.2.1. Audru vald täpsustav nimetatud punkti sõnastust.
15.2.2. Audru vald täpsustab nimetatud punkti sõnastust.
15.4. Lavassaare vallasekretäri ametikoht koondatakse valimistulemuste väljakuulutamise
päevast seaduses sätestatud alusel ja korras, kuid ta jätkab töötamist kuni Lavassaare valla
asjaajamise dokumentide üleandmiseni 31.12.2013.
Järgmiseks ühinemiskomisjoni koosolekuks täpsustavad vallad ühinemisega seotud kulutused.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Järgmine ühinemiskomisjoni koosolek toimub 25.02.2013
Vallavalitsuses.

Ene Täht
Koosoleku juhataja

algusega kell 14.00 Audru

Aiva Poolak
Protokollija

