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Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisleping
Käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) sõlmivad Audru Vald (registrikood 75014296),
aadress Pärna allee 7, Audru alevik, Audru vald, Pärnumaa ja Lavassaare Vald (registrikood
75000012), aadress Lavassaare alevik, Lavassaare vald, Pärnumaa), keda edaspidi nimetatakse
Lepingus ühiselt ka Pooled.
I. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingus kasutatakse järgnevaid põhimõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1 Liitumine - ühe kohaliku omavalitsuse üksusega (antud juhul: Audru vald) liitub üks või
enam kohaliku omavalitsuse üksust (antud juhul: Lavassaare vald), kusjuures liituv vald
(Lavassaare vald) kohaliku omavalitsuse üksusena lõpeb ning vald, millega teine vald
liidetakse (Audru vald) jääb alles. Audru ja Lavassaare valla liitumine toimub 2013.
aasta kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude korraliste valimistega;
1.1.2 Lavassaare vald – vald, mis liitub Audru vallaga ja mis pärast liitumise jõustumist
eraldiseisva kohaliku omavalitsuse üksusena lõpeb. Lepingus kasutatud mõiste
„Lavassaare vald“ tähendab veel liitumata Lavassaare valda, kui tekstist ei tulene teisiti;
1.1.3 Audru vald – vald, millele liidetakse Lavassaare vald ja mis pärast liitumise jõustumist
suureneb Lavassaare valla territooriumi võrra ja jääb alles. Alates Lepingu p.-st 1.2.
kasutatud mõiste „Audru vald“ sisaldab liitunud Lavassaare valda;
1.1.4 Liitumisleping – Käesolev Leping, mis hakkab kehtima volikogude valimistulemuste
väljakuulutamise päevast alates, evib volikogu otsuse õigusjõudu ja lõpeb järgmiste
korraliste valimistega;
1.1.5 Audru valla põhimäärus – Audru valla põhimäärus, mis muudetakse enne 2013. aasta
volikogu valimisi ja kiidetakse heaks mõlema liituva haldusüksuse volikogu poolt;
1.1.6 Liitumise jõustumine - haldusterritoriaalse
korralduse
ning
sellest
tulenev
haldusüksuste nimistu muudatus valdade osas jõustub vastavalt kehtestatavale
haldusterritoriaalsele korraldusele toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päeval;
1.1.7 Valimised - kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja selleks vajalikud
valimistoimingud viiakse läbi kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel
vastavalt määrusega kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele;
1.1.8 Teeninduspunkt - on avaliku teenuse osutamise koht, kus teenindatakse Lavassaare
piirkonna elanikke.
1.2. Lepinguga sätestavad Pooled Audru valla ja Lavassaare valla liitumise tulemusena jääva
omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, nime, sümboolika ja staatuse ning tegevuse
põhisuunad. Liitunud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, omavalitsusüksuste töötajate ja
teenistujatega seotud küsimuste lahendamise ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud
küsimuste lahendamise põhimõtted, samuti muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamise.
1.3. Liitumise tulemusena jääva Audru valla tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide
elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel

ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal
käesolevas lepingus sätestatust.
II. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1. Ühinemise eesmärgid on:
2.1.1. piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse
saavutamine, säilitamine ning väljakujunenud koostöö arendamine;
2.1.2. elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks
oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid;
2.1.3. paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks;
2.1.4. kõigile elanikele avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja parema kvaliteedi tagamine;
2.1.5. võimaluste loomine piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks ning ettevõtlusele
soodsa arenguruumi tekkimiseks;
2.1.6. olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime
saavutamiseks;
2.1.7. omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse potentsiaali suurendamine
veelgi parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks.
III. VALLA NIMI, STAATUS, KESKUSE ASUKOHT, PIIRID JA SÜMBOOLIKA
3.1. Poolte ühinemise ning nende alusel uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetab
Lavassaare vald kui avalik-õiguslik juriidiline isik oma tegevuse.
3.2. Liitumisjärgse kohaliku omavalitsuse üksuse nimi on Audru vald (lepingus edaspidi VALD).
3.3. VALD on liitunud Lavassaare valla õigusjärglane.
3.4. Liitunud omavalitsusüksuste kõik hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse.
3.5. VALLA keskuseks, valla juriidiliseks aadressiks, postiaadressiks ja vallavolikogu ning
vallavalitsuse asukohaks on Pärna allee 7, Audru alevik, 88301 Pärnumaa
3.6. VALLA territoorium koosneb liitunud valdade (Audru vald koos Lavassaare vallaga)
territooriumidest.
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
4.1. Poolte ühinemise ajaks on 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aeg.
4.2. VALD tekib alates 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päevast. Nimetatud hetkest omab Audru vald kõiki Poolte õigusi ja kannab Poolte kohustusi ning
lähtub Lepingus kokkulepitust.
4.3. Moodustatakse üks valimisringkond 17 mandaadiga.
V. VALLA TEGEVUSE PÕHISUUNAD
5.1. VALLA tegevuse põhisuunad lähtuvad omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seaduste, nende
alustel antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ning elanike

õigustatud vajadustest ja on suunatud Lepingus sätestatud ühinemise eesmärkide elluviimisele.
5.2. VALLA tegevuse põhisuunad on kogu omavalitsusüksuse ulatuses elukvaliteedi parandamine,
infrastruktuuri säilitamine ja arendamine ning kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike
teenuste optimaalse kättesaadavuse ja kõrge kvaliteedi tagamine.
5.3. VALLA tegevuse põhisuundade elluviimine toimub arengukavade ja Lepingu alusel.
VI. ÕIGUSAKTIDE KEHTESTAMINE JA KEHTIVUS
6.1 Ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni lepingu punktis 4.2. toodud tähtajani.
VALLA õigusaktid hakkavad kehtima alates punkt 4.2. toodud ajast.
6.2. VALLA põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb VALD Audru
valla põhimääruse alusel, mille kinnitavad Ühinevate omavalitsusüksuste volikogud ühiselt enne
ühinemist. Asjaomaste volikogude kinnitatud VALLA põhimäärus jõustub 2013. aasta kohaliku
omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.
6.3. VALLA alluvusse läinud hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni
seni kehtinud põhimääruste järgi.
6.4. VALLA üldplaneeringule liidetakse Lavassaare valla 15.11.2011 otsusega nr 33 kehtestatud
Lavassaare valla üldplaneering kui Lavassaare piirkonna üldplaneering VALLA üldplaneeringu
osaüldplaneeringuna.
6.5. VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud
omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus nad enne
ühinemist kehtisid.
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. Säilitatakse jätkusuutlik haridusvõrgustik.
8.1.1. VALLAS säilib Lavassaare alevikus 1.-4 klass seni, kuni riigi eelarvest hariduskuludeks
antavad vahendid katavad kooli pidamisega seotud 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
01.09.2014 ? eelpoolnimetatud tasu VALLAS ühtlustub.
8.1.3. VALLAS vaadatakse üle ja täpsustatakse õpilastransport ning vajadusel muudetakse
sõiduplaani.
8.2 Lavassaare Rahvamaja-noortekeskus kohaldatakse üleminekuperioodi avalike teenuste
üleandmisel kolmandale sektorile kuni 31.12.2015 rahastades asutust eelpool nimetatud tähtajani
30000 euro ulatuses aastas.
8.2.1. Lavassaare alevikus tagatakse Pärnumaa tantsupeo korraldamise täiendav toetamine VALLA
poolt.
8.2.2.VALD toetab MTÜ-d Eesti Muuseumraudtee samas mahus kui ühinemisele eelnenud
Lavassaare vald.

8.3. Lavassaare staadionile istepinkide rajamine otsustatakse pikemas perspektiivis, taotledes
investeeringutoetust võimalikest eelseisvast Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse
põllumajanduspoliitika uuest rahastamisperioodist (2014-2020) tulevatest struktuurivahenditest.
IX. SOTSIAALHOOLEKANDE JA TERVISHOIU KORRALDAMINE
9.1. Arendatakse koduhooldust, toetatud elamise teenust ja eluasemeteenust kui ökonoomseimaid
teenuse liike, kattes teenuse kulud kliendi ja seadusjärgsete hooldajate kui ka omavalitsuse
ühisfinantseerimisel.
9.2. Tähelepanu pööratakse koostööle Töötukassaga töötute koolitamiseks, aktiviseerimiseks ja
tööturule aitamiseks; samuti puuetega inimestele neile sobivate töövõimaluste leidmiseks.
9.3. Lavassaare alevikus tagatakse teeninduspunktis 1,0 sotsiaaltöötaja kohta järgmisel neljal aastal.
9.4. Lavassaare alevikus asuv hoone aadressil Raba 1 jäetakse piirkonda teenindavale perearstile
tasuta kasutusse , kusjuures kommunaalkulud ja vajalikud investeeringud tagab perearst
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
peab tagama tulukuse säilimise käesoleva lepingu perioodil.
10.3. Lavassaare alevikus tagatakse liitumiseelne tänavavalgustuse maht ja ulatus.
XI. TEENUSTE KORRALDAMINE
11.1. Kesksete administratiivfunktsioonide täitmine toimub VALLA keskuses Audru alevikus.
XII JÄÄTMEMAJANDUSE JA HEAKORRA KORRALDAMINE
12.1. VALLA territooriumil jätkub korraldatud olmejäätmete vedu ühtsetel tingimustel.
12.2. Lavassaare alevikus asuv jäätmepunkt teenindab kogu VALLA territooriumi.
12.3. Lavassaare alevikus tagatakse liitumiseelne heakorrastatuse tase.
XIII. MAJANDUS, RAHANDUS, EELARVE, RAHALISED TOETUSED JA MUUD
VARALISED ÕIGUSED NING KOHUSTUSED
13.1. VALLA volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve vastu
võtmiseni jätkatakse eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist.
13.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Vabariigi Valitsuse antud määruse jõustumise
päevast alates kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani ei võta liituvate valdade volikogud
varalisi kohustusi, mis ei ole kajastatud liituvate kohaliku omavalitsuse üksuste
arengudokumentides.
13.3. VALLA eelarve koostamisel tuleb lähtuda käesoleva lepingu punktis 2 sätestatud ühinemise
eesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja mõlema ühinenud omavalitsusüksuse huvidest.

13.4. VALLA eelarve koostamisel arvestatakse mõlema ühinenud omavalitsusüksuse varasemate
prioriteetidega. VALLA eelarve peab kajastama Lepingus kokkulepitud tegevuste, teenuste ja
asutuste finantseerimist.
13.5. Riigi poolt makstavat liitumistoetust kasutatakse vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuste
ühinemise soodustamise seaduses“ sätestatule ühinemiskuludeks ning Lavassaare vald – Lavassaare
Lasteaed-Algkooli renoveerimiseks ja Audru vald Audru aleviku teeninduskeskuse
rekonstrueerimiseks.
13.6. Lavassaare alevikus 4 aasta jooksul realiseeritavate varade eest saadud tulu kohustub Audru
vald investeerima Lavassaare alevikku.
XIV. TÖÖTAJAD JA TEENISTUJAD
14.1. Ühinevate omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle VALLA alluvusse.
Töölepingu tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või tegevuse
lõpetanud tööandja juures, on siduvad VALLALE kui uuele tööandjale.
14.2. Endise Lavassaare valla territooriumil avaliku teenuse osutamise jätkamiseks jääb Lepingu
kohaselt alles:
14.2.1. sotsiaal-ja noorsootööspetsialist nimetatakse ümber sotsiaaltöötajaks ja jätkab üleviimise
korras VALLA töötajate - ja teenistujate koosseisus.
14.2.2. Lavassaare alevikus jätkab avahooldusteenuse teostamist koduhooldustöötaja 0,5
ametikohaga.
14.3. Lavassaare valla raamatupidamise eest vastutav töötaja (pearaamatupidaja) koostab VALLA
koosseisus töötades Lavassaare valla 2013.a majandusaasta aruande 31. märtsiks 2014 ja
koondamine toimub seaduses sätestatud alusel ja korras.
14.4. Lavassaare vallasekretäri ametikoht koondatakse valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja
tajätkab tööd üleviimisega teisele tööle sama töötasu määraga ning koondatakse alates 31.12.2013.
14.5. Lavassaare vald annab kõik Lavassaare valla asjaajamise dokumendid üle Audru vallale
hiljemalt 31.12.2013.
14.6. Punktis 14.5. nimetatud asjaajamise dokumendid annab Lavassaare valla nimel üle Lavassaare
vallasekretär (või vallavalitsuse poolt nimetatud teine isik) ja võtab Audru valla nimel vastu Audru
vallasekretär (või vallavalitsuste poolt nimetatud teine isik). Üleantavad asjaajamise dokumendid ja
nende registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku halduse
dokumentidele ja nende säilitamisele ja arhiveerimisele kehtestatud korrale. Kui üleantavad
asjaajamise dokumendid ei vasta selles punktis nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende
korrastamiseks, kaetakse korrastamise kulud Lavassaare vallale eraldatud ühinemistoetuse arvelt.
14.7. VALLA ametnike ja töötajate vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes
sätestatust.
14.8. Vallavanemale makstakse hüvitist 6 kuu ametipalga ulatuses.
XV LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
15.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud mõlema ühineva omavalitsuse volikogud
oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.
15.2. Leping jõustub 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päevast alates.
15.3. Leping kehtib 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise

päevast kuni järgmiste
väljakuulutamiseni.
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XVI. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
16.1. Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.
XVII. MUUD TINGIMUSED
17.1. Leping kehtestab Ühinevatele omavalitsustele kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis
tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus
Lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse
Lepingus sätestatust.
17.2. Leping on koostatud kahes identses eestikeelses eksemplaris, millest kumbki osapool saab
ühe. Leping edastatakse ka Pärnu maavanemale ning avalikustatakse kõigi osapoolte veebilehtedel
ja Riigi Teatajas.
17.3. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette Ühinevate omavalitsuste esindajatest
koosnev ühiskomisjon.

