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3. Info.
1. Elanike arvamuse küsitluse tulemustest.
Siim Suursilla andis ülevaate Audru vallas toimunud elanike arvamuse küsitluse
tulemustest, kus küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 4321 küsitluses osalema õigustatud
isikut. Hääletamisel osales 59, ühinemise poolt hääletas 50 ja vastu 9.
Ene Täht andis ülevaate Lavassaare vallas toimunud elanike arvamuse küsitluse tulemustest,
kus küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 414 hääleõiguslikku valla elanikku. Hääletamisel
osales 45, kus ühinemise poolt hääletas 21, vastu 23 ja 1 sedel oli kehtetu. .
Elanike arvamuse küsitluse tulemused esitatakse kinnitamiseks valdade volikogu istungitele.
Otsustati: võtta informatsioon elanike arvamuse küsitluse tulemustest teadmiseks.
2. Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti II lugemine.
I Üldsätted
1.1.4 Liitumisleping – sõnastus jääb samaks, ei muudeta.
1.1.5. Audru valla uus põhimäärus, muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.1.5. Audru valla põhimäärus – Audru valla põhimäärus, mis muudetakse enne 2013.
aasta volikogu valimisi ja kiidetakse heaks mõlema liituva haldusüksuse volikogu poolt;
II Ühinemise eesmärgid
Täiendusi ja parandusi ei ole.
III Valla nimi, staatus, keskuse asukoht, piirid ja sümboolika
Täiendusi ja parandusi ei ole.

IV Ühinemise aeg ja volikogu valimised
Täiendusi ja parandusi ei ole.
V Valla tegevuse põhisuunad
5.3. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5.3 VALLA tegevuse põhisuundade elluviimine toimub arengukavade ja Lepingu alusel.
VI Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus
6.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6.1 Ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni lepingu punktis 4.2. toodud
tähtajani. VALLA õigusaktid hakkavad kehtima alates punkt 4.2. toodud ajast va juhtudel, mil
vastavasisuline õigusakt VALLAS puudub või on tingitud Lavassaare valla erisustest
lähtuvalt.
6.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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.
VII Komisjonide moodustamine
Täiendusi ja parandusi ei ole.
VIII Hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi korraldamine
8.1.1. muudetakse ja sõnastatakse:
„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 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„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. muudetakse ja sõnastatakse:
„8.1.3. VALLAS vaadatakse üle ja täpsustatakse õpilastransport ning vajadusel muudetakse
sõiduplaani.“
8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ 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 punkt - 8.2.1 tekst jäetakse lepingust välja ja asendatakse punkti 8.2.2 tekstiga;
Punkti 8.2.2. tekst asendatakse punkti 8.2.3 tekstiga.
IX Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu korraldamine
Punkt 9.1 tekst jääb välja
Punkt 9.4 sõnastatakse järgmiselt:
9.4. ( uus 9.3)Lavassaare alevikus tagatakse Teeninduspunktis 1,0 sotsiaaltöötaja kohta
järgmisel neljal aastal.
Punkti 9.5 jäetakse lepingust välja
„9.6 ( uus 9.4.) muudetakse ja sõnastatakse:
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
Punkt 10.2.1. sõnastatakse järgmiselt:
10.2.1. Lavassaare alevikus kehtestatakse hiljemalt 01.05.2013 uus vee ja kanalisatsiooni
hind, mis peab tagama tulukuse säilimise käesoleva lepingu perioodil.
Punkt 10.4 sõnastatakse järgmiselt:
10.4. OÜ Lavassaare Kommunaal juhtimiseks moodustatakse nõukogu, mille liikmeteks on
vähemalt üks Lavassaare aleviku elanik.
XI Teenuste korraldamine
Punkt 11.2 jätta lepingust välja.
XII Jäätmemajanduse ja heakorra korraldamine
Punkt 12.1. sõnastatakse järgmiselt:
12.1. VALLA territooriumil jätkub korraldatud olmejäätmete vedu ühtsetel tingimustel.
XIII Majandus, rahandus, eelarve, rahalised toetused ja muud varalised õigused ning
kohustused
13.2 täpsustatud, jääb sama;
13.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„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.
Peatükki lisatakse punkt 13.6 järgmises sõnastuses:

„13.6 Lavassaare alevikus 4 aasta jooksul realiseeritavate varade eest saadud tulu kohustub
VALD investeerima Lavassaare alevikku.
XIV Investeeringud
Peatükk jääb lepingust välja.
XV ( uus XIV) Töötajad ja teenistujad
Muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
15.2.1 sotsiaal- ja noorsootööspetsialist nimetatakse ümber sotsiaaltöö spetsialistiks ja jätkab
üleviimise korras ühinemisele eelnenud tingimustel VALLA töötajate- ja teenistujate
koosseisus.
15.2.2 (uus 14.2.2) Lavassaare alevikus jätkab avahooldusteenuse teostamist
koduhooldustöötaja 0,5 ametikohaga.
15.3 (uus 14.3) punkti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„15.3 Lavassaare valla raamatupidamise eest vastutav töötaja (pearaamatupidaja) koostab
VALLA koosseisus ühinemisele eelnenud tingimustel töötades Lavassaare valla 2013. aasta
majandusaasta aruande 31. märtsiks 2014 ja koondamine toimub seaduses sätestatud alusel ja
korras.“
15.4 (uus 14.4) punkti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„15.4. Lavassaare valla dokumentide eest vastutav isik (vallasekretär) jätkab VALLA
koosseisus ühinemisele eelnenud tingimustel ja annab kõik Lavassaare valla asjaajamise
dokumendid üle Audru vallale hiljemalt 31.12.2013 ning koondamine toimub seaduses
sätestatud alusel ja korras.
15.5. ( uus 14.5.) jäetakse välja ja asendatakse 15.6 tekstiga järgmises sõnastuses:
15.5 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.
Punkt 16.7. jäetakse tekstist välja.
XVII (uus XV) Lepingu jõustumine ja kehtivus
Täiendusi ja parandusi ei ole.
XVIII (uus XVI) Vaidluste lahendamine.
Täiendusi ja parandusi ei ole.
XIX (uus XVII) MUUD TINGIMUSED
Täiendusi ja parandusi ei ole.
Lisa 1
Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2013-2017
Lavassaare valla territoorium

- Lavassaare Lasteaed-Algkooli renoveerimine
(jäetakse välja, ühendatud punktiga 13.5).
Otsustati: poolthäälteenamusega viia eelpool loetletud muudatused ühinemislepingusse ja
esitada ühinemislepingu projekt koos otsuse eelnõuga vallavolikogudele, et suunata avalikule
väljapanekule 12. märts kuni 02.04.2013.
3. Info
Ühinemislepingu avalik väljapanek 12.03 – 02.04.2013
03.04.2013 kell 14.00 avalik liitumislepingu arutelu.
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