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Eessõna
Audru ja Lavassaare vallad on ainsad omavalitsused Pärnumaal, kes on ette võtnud 2013.aastal
ühinemisprotsessi. Vallavolikogud on vastu võtnud vastavasisulised õigusaktid. Veebruaris 2013
toimusid valdades ühinemisreformi tutvustavad koosolekud rahvale ja olid avatud
küsitluspunktid.
Ühinemisreformi tutvustavad koosolekud toimusid14.02.13 Lavassaare LAK-is,18.02.13 Jõõpre
Rahvamajas, 19.02.13 Aruvälja Rahvamajas, 20.02.13 Audru Vikerkaare lasteaias ja 21.02.13
Audru Vallamajas ja Lindi rahvamajas. Küsitlustpunktid olid avatud ühinemist tutvustavate
koosolekute ajal ning 14.-21.02.13 Audru ja Lavassaare vallamajades nende tööaegadel.
Arvamust liitumise kohta oli õigust avaldada 4735 inimesel (Audrust 4321 ja Lavassaarest 414
inimest), rahvaküsitlusest võttis osa 104 inimest, Audru vallast 59 ehk 1,37% võimalikest ning
Lavassaare vallast 45 ehk 10,87% võimalikest inimestest. Kokku mõlema valla peale vastas ca
2,20% võimalikest vastajatest. Audru valla osas pooldas ühinemist 84,75% (50 poolt, 9 vastu)
vastajatest ja Lavassaare valla osas 46,67% (21 poolt, 23 vastu, 1 kehtetu) vastajatest.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
• ajaloolist põhjendatust;
• mõju elanike elutingimustele;
• elanike ühtekuuluvustunnet;
• mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile;
• mõju haldussuutlikkusele;
• mõju demograafilisele situatsioonile;
• mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
• mõju ettevõtluskeskkonnale;
• mõju hariduslikule olukorrale;
• omavalitsusüksuse terviklikkust.
Ühinemised, liitumised Pärnumaal:
• 1996- Halinga vald ja Pärnu-Jaagupi vald ühinesid
• 2005- Saarde vald, Tali vald, Kilingi-Nõmme linn ühinesid
• 2009- Kaisma vald liitus Vändra vallaga
Ajalooliselt on Lavassaare koos Audruga kuulunud Audru kihelkonda juba 20.sajandi algul.
1949. aastal moodustati Lavassaare külast turbatootmise suurenemise tõttu omaette tööstusalev.
2012.aasta detsembri volikogu istungil otsustas Lavassaare vald teha Audru vallale
liitumisettepaneku, mille Audru vallavolikogu ka oma jaanuari istungil vastu võttis.
Audru eestvedamisel on varem ühel korral liitumisettepanek Lavassaare vallale tehtud, kuid
kaugemale ei ole jõutud.
Nii nagu kogu Eestis, on ka Audrus ja Lavassaares toimunud viimasel kümnendil nii ettevõtluse
kui ka elanike massiivne ümberpaiknemine. Ettevõtted ja inimesed on liikunud suurematesse
keskustesse ja nende lähiümbrustesse, inimesed ka välismaale. Audru valla elanike arv on linna
läheduses viimasel kümnendil mõõdukalt kasvanud, Lavassaare elanike arv aga samal perioodil
paarikümne protsendi võrra vähenenud.
Töökohtade vähenemine kohapeal, elanike, eriti tööealiste elanike arvu langus ja sündide
vähenemine paneb iga omavalitsuse majanduslikult keerukasse olukorda. Lavassaare poolt
vaadates on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi nii väikest valda eraldiseisvalt äärmiselt keerukas
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majandada. Audru poolt vaadates lisandub aga vallale üks kompaktne ja heakorrastatud alevik,
kus on aastaid hoolsuse ja põhjalikkusega tehtud palju mõtestatud investeeringuid kohalikku
kommunaalmajandusse. Samuti ei saa märkimata jätta, et
liitumise tulemusel lisanduks Audru valla koosseisu atraktiivne turismiobjekt raudteemuuseumi
näol.

1. Analüüsi osad
Käesolev analüüs on valminud Audru ja Lavassaare valdade tellimusel. Analüüs tugineb
olemasolevatel andmebaasidel, valdadest saadud infol ja varasematel omavalitsuste liitumiste
uuringutel ja analüüsidel.
Analüüsiti esitatud lähteülesande (märksõnade) põhjal alljärgnevaid valdkondi:
• Haridus
• Sotsiaal
• Kultuur
• Sport
• Kommunaalmajandus
• Spetsialistid
• Planeeringud
• Finants
• Investeeringud

2. Haridus
Ühineva omavalitsuse haridusvaldkonna korraldamisel tuleb arvestada arengutrende Eestis, mis
mõjutavad kavandatavaid sihte ja abinõusid järgnevail aastail:
Laste arvu vähenemine. See tendents võib tuua kaasa koolivõrgu ümberkorraldamise, mis ei
tähenda koolide, vaid eelkõige kooliastmete sulgemist.
Võimete ja vajaduste kohase hariduse põhimõtete järgimine. Sotsiaalse ja majandusliku
kihistumise süvenemine ning suurenenud erivajadustega õpilaste arv vajab laste normaalse arengu
kindlustamiseks erinevate nõustamisteenuste kättesaadavuse tagamiseks: hariduslike
erivajadustega laste, nende lapsevanemate ja õpetajate nõustamine, psühholoogiline nõustamine,
õpinõustamine, noorte karjäärinõustamine, teabe jagamine jne.
Õpetajate töökoormus. Väike pakutav töökoormus väikese tunnimahuga erialade osas võib
tekitada probleeme koolidel õpetajate töölesaamisel. Alternatiivina õpetab sama inimene mitut
ainet. Vähem seotud ja mitme aine õpetajad võivad oma erialalt lahkuda. Uute õpetajate leidmist
lihtsustab linna lähedus.
Kuni 18.aastasi lapsi elas 1.01.2013 seisuga valdades kokku 1261, neist Audrus 1181 ja
Lavassaares 80.

Alusharidus
Ettevalmistuse kooliks saab enamik lapsi lasteaias, arvestama peab ka lastega, kes seal ei käi.
Eelõpetuse peavad saama kõik lapsed sõltumata perede majanduslikest võimalustest. Lapse
arengu toetamisel tuleb arvestades tema ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ning iseärasusi
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(arengut takistavad tegurid või andekuse märkamine), tagada lapse igapäevase eluga toimetulek ja
koolivalmidus. Valdades elab eelkooliealisi lapsi 1.01.2013 seisuga 470.

Hetkeolukorra kirjeldus
Tabel.Valdade lasteaiad 2013.aastal
01.01.2013
Rühmade
Laste arv
arv,
s.h.
liitrühmi
(tk)

01.01.2013
ametikohti
õpetaja Muu
d
personal

01.01.2013
Õpetajate
arv

Muu
personali
arv

33
(kokku)

9
(kokku)

Audru Lasteaed
9
Männituka lasteaed*
4
Vikerkaare
lasteaed 5
(Pappsaare k)*

192
86
106

32

Jõõpre Lasteaed
Aruvälja
LasteaedAlgkool
Lindi Lasteaed-Algkool
Lavassaare Lasteaedalgkool
Kokku

6,7
4,5

9
5

2
2

40
25(kohti
36)
39
26

6,2
5,82

2,25

7
6

17

322

55,22

9,25*

60

2
2

7

3(koos
kooliga)
12*

Allikas: omavalitsused

*Audru Lasteaed on üks asutus, mis töötab kahes majas.
Audru vald prognoosib laste arvuks lasteaedades 01.01.2015 300 last ja 01.01.2020 340 last.
Lavassaare valla prognoos on 01.01.2015 18 last ja 01.01.2016 11 last.
Lasteaedades käib kokku 322 last. Lisarühm avati Audru lasteaia Vikerkaare majas 2012.aastal.
Kõik õpetajate ja muu personali kohad on täidetud. Pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele
ja enamik neist on kogenud, pikaajalise staažiga.
Olemas psühholoog, eripedagoog,
eelkoolipedagoog, logopeed.
Lasteaia hoonete füüsiline olukord on hea.
Audru Lasteaed töötab kahes hoones. Audru alevikus asuv maja remonditi kapitaalselt
2012.aastal. Papsaare külla ehitati uus hoone 2007 aastal. Investeeringuid vajab Audru lasteaia
Vikerkaare maja, et viia soojavarustus üle gaasiküttele.
Jõõpre Lasteaed on Jõõpre kooli üks struktuuriüksus. Uus lasteaed valmis 15.02.2013
Aruvälja Lasteaed-Algkoolis asuvad lasteaia rühmad hoone renoveerimise järgselt alates
2003/2004 aastast.
Lindi Lasteaed-Algkool tegutseb uues hoones, mis valmis 2007 aastal
Lavassaare Lasteaed –Algkooli hoonet on etapiti renoveeritud. 2007 vahetati saali aknad, 2008
kogu maja sanitaarremont ja II korruse aknad, köögi remont. Remonti vajab katus ning välja
vahetamist vajab 9 ümmargust akent.
Audru vallast käib Pärnu linna lasteaedades 6 last. Lisaks munitsipaal lasteaedadele osutab Audru
vallas lastehoiuteenust OÜ Korpek Audru Pesapuu 10-le lapsele.
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Üldharidus
Hetkeolukorra kirjeldus
Tabel. Valdade koolid
2012/2013. õppeaasta

2012/2013 ametikohtade 2012/2013
arv
õppeaasta

KOOLID

Klasside Õpilaste arv
arv, s.h.
liitklasse
(tk)

Õpetajad
(s.h
direktor)

Muu
personal

Õpetajate Muu pers.
arv
(s.h arv
direktor)

Audru Keskkool

16
9
2

244
104
20

25
14,3
3,5

10,62
3,95

34
13
6

10
4

4

30

5,2

2,75

7

5

4(2)

9

2

2,25

4

3

35

407

50

19,57

64

22

Jõõpre põhikool
Aruvälja LasteaedAlgkool
Lindi
LasteaedAlgkool
Lavassaare LasteaedAlgkool
Kokku
Allikas: Omavalitsused

Ühinevate valdade koolides õpib 407 last, Pärnu linnas 271 last ning täiskasvanute gümnaasiumis
18 õpilast.
Audru vallast õpib Pärnu linnas 2012/2013 õ.a põhikooli osas 103, gümnaasiumi osas 144,
täiskasvanute gümnaasiumis 17 ja toimetulekukoolis 4 õpilast
Lavassare vallast õpib Pärnu linnas 2012/2013 õ.a: põhikooli osas 12 last (s.h 3 Sütevaka
humanitaargümnaasiumis), Audru vallas 13 last ning gümnaasiumi osas õpib Pärnu linnas 9 (s.h 1
täiskasvanute gümnaasiumis)
Audru vald prognoosib õpilaste arvuks 2015/2016 õ.a 390 õpilast ning 2019/2020 õ.a 390 õpilast.
Lavassaare valla prognoos 2015/2016 õ.a on 20 õpilast ja 2017/2018 õ.a 23 last
Lavassaare LAK koosseis muutub alates 01.08.2013. Lasteaia ossa jääb 3 õpetajat, 1,5 lasteaia
õpetaja abi kohta. Kooli ossa 2 õpetaja kohta. Mõlema (kooli, lasteaia) koosseisu 0,25 kohaga
logopeed, juhataja, kokk, koristaja-majahoidja.
Audru keskkooli juures on eraldi osakonnana tegutsev Audru Huvikool, mille õpetajad annavad
muusika ja kunstiõpetust lisaks Audrule veel ka Jõõpres, Lindil ja Aruväljal. Huvikooli
koosseisus on 12 õpetajat 5 ametkohaga.
Õpilastransport on korraldatud nii maakonna ühistranspordiga (aastane kulu 56 493 €) kui ka valla
tellitud transpordiga.

Koolihoonete füüsiline olukord
Audru Keskkool. Kooli hooned on suhteliselt heas korras. Uus kaasaegne staadion valmis 2009
aastal. Gümnaasiumihariduse andmine lõpeb aastal 2013. Investeeringuid vajab Audru keskkooli
õppeköögi ehitamine.
Jõõpre Põhikool on ehitatud 2001 aastal ja on heas seisukorras. Investeeringuid vajab
küttesüsteemi üleviimine odavamale küttele.
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Aruvälja Lasteaed-Algkool on renoveeritud 2002 aastal ja selle seisukord on hea.
Lavassaare Lasteaed-Algkooli on renoveeritud etapiti. 2007 aastal vahetati saali aknad, 2008
aastal kogu maja sanitaarremont ja II korruse aknad, köögi remont. Remonti vajab katus ning
välja vahetamist vajab 9 ümmargust akent.
ARENGUVAJADUSED:
• Säilitada kodulähedased koolid
• Võimaldada kõigile lastele lasteaiakoht alates 1,5.eluaastast.
• Teha ettepanek HTM rahastada järgneva 4 (5) aasta jooksul Jõõpre Põhikooli III kooliastet
arvestusega 30 õpilasele vaatamata sellele kui mõnel aastal õpilaste arv langeb alla selle
piirmäära.
• Lahendada väheste tundidega aineõpetajate koormuse küsimus läbi nende liikumise koolide
vahel, nn. „tuulõpetajad“
• Kaaluda Lavassaare LAK juhtimise ühendamist Jõõpre kooliga.
• Ühinenud vallas lastele kooli- ja huvihariduse tagamiseks tuleb vajadusel korrigeerida
koolibusside marsruute ja kellaaegu. Parandada õpilastransporti linna suunalt Audru kooli.
• Lahendada gümnaasiumiõpilaste hommikune säästlikum jõudmine ühistranspordiga otse
Hansa-, Ühis- ja Koidula gümnaasiumi analoogselt Sauga suuna õpilastega.
• Õpilasvedu peab olema tulevikus tugevamini ühendatud muu kohaliku transpordinõudlusega (nt
liinidel sõidetakse ka ajal, mil õppetööd ei toimu). Maapiirkondades tuleb õpilasveost kujundada
kohaliku ühistranspordi selgroog. Eesti 2030+

3. Sotsiaal
Laste arvud 1.01.2013.a.
Audru

Lavassaare

0-6 aastased lapsed

440

30

7-18 aastased lapsed

741

50

Eakate arvud 1.01.2013.a.
Audru Lavasaare
65 aastasi ja vanemaid

889

112

Eakate osakaal elanikest

16,3% 22,9%

Sotsiaalvaldkonna töötajad
Audru valla hoolekande alast tegevust juhib vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik,
hoolekannet korraldavad haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist, sotsiaaltöö spetsialist,
valla psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Lastekaitse küsimustega tegelevad haridus-, kultuuri- ja
sotsiaaltöö vanemspetsialist ning sotsiaalpedagoog.
Audru Päevakeskuses (valla kultuurikeskuse ruumides) osutatakse toetatud elamise teenust
erivajadustega vallaelanikele. Päevakeskuse tegevust korraldab tegevusjuhendaja.
Lavassaares on sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist ja 0,5 koormusega koduhooldustöötaja.
Lavassaares on olemas Päevakeskus (sisustatud korter), kus küll igapäevast organiseeritud
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tegevust ei toimu, kuid päevakeskuse ruume saavad elanikud erinevate sündmuste tarbeks rentida
ning teenusena pakutakse pesupesemist.
Toimetulekutoetust 2012.aastal saanud perede arv oli Lavassaares 20, Audrus 159. Audrus oli
hooldatavaid inimesi 5, Lavassaares hooldatavad isikud puudusid.
Puuetega isikud
Puuetega inimesi oli 01.01.2013.a. seisuga Audru vallas 477 (s.h lapsi 25) Lavassaares 60.
Töövõimetuspensionäre oli Lavassaares 31.
Hooldekodu
Jõõpre Vanurite Kodu on Audru Vallavalitsuse allasutus asukohaga Jõõpre külas.
Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt
suunatud Audru valla registris olevatele eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt
oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Hoolduskoha maksumus valla elanikele on
540 eurot kuus, väljaspoolt Audru valda tulnud inimestele 648 eurot kuus.
Jõõpre VK-s töötab 8 inimest.
Lavassaare elanikest elab hooldekodus 1 inimene.
Hoolekandeteenused
Audru vallas:
Sotsiaalnõustamine, koduteenused, päevakeskuses tegeldakse erivajadustega vallaelanikega,
võlanõustamise esmane teenus, ööpäevaringne hooldekodu teenus, üksi elavatele erivajadustega ja
eakatele inimestele invatransport raviasutusse, esmase varjupaiga võimalus perevägivalla alla
sattunud lastele ja emadele, tugiisiku teenus lastele ja peredele, viipekeele tõlgi teenus,
toimetulekuraskustes üksi elavatele ja lastega peredele riided ja toiduabi, lapsehoiuteenus.
Lavassaare vallas:
Sotsiaalnõustamine, koduhooldusteenused, võlanõustamise esmane teenus, üksi elavatele
erivajadustega ja eakatele inimestele invatransport raviasutusse (vajaduse tekkimisel vald
organiseerib ja rahastab), esmase varjupaiga võimalus perevägivalla alla sattunud lastele ja
emadele, tugiisiku teenus lastele ja peredele, viipekeele tõlgi teenus (viipekeelt valdab valla
logopeed), toimetulekuraskustes üksielavatele ja lastega peredele riided ja toiduabi.
Audru vallas olemas perearstid, hambaravi ja apteek. Lavassaare perearst.
Elanikkonna vananemine esitab täiendava väljakutse: selleks on eakatele mõeldud sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste nõudluse teatav suurenemine. See koormab teenuste osutamise eelarveid
(mõjutades eriti teenuse maksumust inimese kohta) ning võib nõuda ressursside nihutamist üht liiki
teenuselt teisele ja lisaks ka võimet muuta teenuste struktuuri vastavalt nõudlusele.

ARENGUVAJADUSED:
• Juhul kui sotsiaaltoetused on kahes omavalitsuses erinevad, säilitada järgmiseks 4 aastaks
kõrgem toetus/kvaliteetsem teenus.
• Suuremat tähelepanu pöörata laste kaitsele, moodustades eraldi vastavad töökohad,
• Rakendada uusi vajalikke teenuseid (näiteks töötamise toetamise teenus,
koduõendusteenus, kogukonnas elamise teenus jmt.),
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•
•
•
•
•
•

Avada eakate päevakeskused ka mujal peale Audru aleviku, eaka kodule võimalikult
lähedal.
Koostöö külakeskustega sotsiaalteenuste osutamisel kogukonnas,
Ühine teenuste osutamine, senine Lavassaare elanik saab abi Audru psühholoogilt,
Lavassaare sotsiaaltöötaja võib korraldada vastavat tegevust ka Jõõpre suunal.
Võimaluse piires vähendada sotsiaaltöötajate koormust sekretäri töö arvelt, et nad saaks
rohkem keskenduda oma põhitööle (mitmesuguste avalduste vastuvõtt, kaartide
väljastamine ja kontroll, mõningad aruandlused).
Hooldekodu arendamine ja renoveerimine ning abivajajate sihtgrupid üle vaadata.
Leida võimalus Lavassaares kasutusele võtta väiksemad korterid üksikute eakate tarbeks
kes ei jaksa majandada oma senist suuremat elamist kuid on suutelised iseseisvalt toime
tulema sotsiaaltöötaja väikese abiga.

4. Kultuur
Audru vallas tegutseb 5 rahvamaja: Aruvälja Rahvamaja, Sanga Seltsimaja, Lindi Rahvamaja,
Jõõpre Rahvamaja, Eassalu-Neitsi Külastuskeskus ning Audru Valla Kultuurikeskus. Lavassaares
tegutseb Lavassaare Rahvamaja. Audru vallas on rahvamajade tegevus üle antud MTÜ-dele
halduslepinguga avalike teenuse osutamiseks.
Aruvälja Rahvamaja tegutseb aastast 1945. Aruvälja rahvamaja asub Ahaste külas ning on
kooskäimiskohaks Ahaste, Aruvälja, Soeva, Põhara ja Kärbu küla elanikele. Käesoleval ajal
tegutsevad rahvamaja juures: Ajaloo-ja raamatuklubi, Spordiklubi jalgrattasõit, suusatamine ja
uisutamine, memmede rahvatants, naiste linetants, laste linetants, laste tantsuring 4-12aastastele ja
naiste võimlemine. Rahvamaja juures tegutseb ka ettetellimisel saun. Rahvamaja ruume on
võimalik rentida erinevate ürituste läbiviimiseks.
Eassalu-Neitsi
Külastuskeskuses
asub
Kihlepa
külas
ning
on
kooskäimiskohaks/teeninduspiirkonnaks Eassalu, Soomra, Kihlepa, Kärbu ja Tuuraste küla
elanikele. Külastuskeskuses toimub klaasikoda ja nobedate näppude ring ning kohvikuklubi sari
“Loodus- ja reisihuvilistele“, samuti pakub külastuskeskus loodusteemalisi koolitusi. Lisaks saab
külastuskeskuse ruume rentida erinevate sündmuste läbiviimiseks ning kasutada klaasikoja ja
pesupesemise teenuseid.
Sanga Seltsimaja asub Lemmetsa külas, tegevust korraldab MTÜ Lemmetsa Külaselts ja on
kooskäimiskohaks/teeninduspiirkonnaks lähedal asuvate külade elanikele. Seltsimajas on laste
mängutuba, nädalavahetustel toimub seal „Mängulised pärastlõunad lastele“, viiakse läbi
erinevaid õpitube, tegutseb linetantsu trenn ja käsitööring. Seltsimaja ruume on võimalik rentida
erinevate sündmuste läbiviimiseks.
Lindi Rahvamaja asub Lindi LAKiga ühes majas Lindi külas ning on teeninduspiirkonnaks
Lindi, Liu, Saulepa, Kabriste, Kõima ja Marksa küladele. Rahvamaja juures tegutseb MTÜ Lindi
Naisselts Rannapiigad ja Lindi Külaselts. Ringidest tegutsevad: noorte pallimängud, laste
lauluring, naiste võrkpall, laste jõutrenn, linetants, laste kunstiring, lasteaialaste judo. Lisaks
folkloorirühm Tarn ja segarahvatantsurühm Lindi Lappajad. Lisaks tegutseb väga aktiivselt Lindi
külaselts.
Jõõpre Rahvamaja asub Jõõpre külas ning on teeninduspiirkonnaks Jõõpre, Oara, Ridalepa,
Malda ja Saari küla elanikele. Rahvamaja juures tegutsevad laste liikumisring, laste
võimlemisring, tervisevõimlemine eakatele, estraadi- ja näitemänguring, käsitööring lastele,
aeroobika. Rahvamaja juures tegutsevad kollketiivid: rahvatantsurühm „Jõõpre vanaemad“,
9
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lauluansambel „Jõõpre memmed“, segarahvatantsurühm „Jõõpre vallatud“ ja Jõõpre Kapell.
Rahvamaja lahtiolekuaegadel on võimalik mängida lauatennist. Rahvamajas tegutseb ka
raamatukogu. Rahvamaja ruume on võimalk rentida erinevate sündmuste läbiviimiseks.
Audru Valla Kultuurikeskus asub Audru keskuses ja on teeninduspiirkonnaks kogu Audru
vallale. Kultuurikeskuses tegutsevad ringid: linetants, laste jõutrenn, bodytreening, idamaine
tants, tervisevõimlemine, aeroobika ja matkaring. Kultuurikeskuses käivad koos ka erinevad
kollektiivid: naisrühmad „Hoiuspuu“ ja „Hoiuspuu memmed“, naisrühm „Meie valla eided“,
segarahvatantsurühm „Tuuletallajad“ ning Audru valla segakoor. Mõned kollektiivid teevad
proove Audru keskkooli ruumides. Kultuurikeskus korraldab nii valla üritusi kui ka mitmeid
avalikke ürtitusi-kontserte, näitusi jne. Kultuurikeskuse ruume on võimalk rentida erinevate
tegevuste läbiviimiseks.
Lavassaare Rahvamaja asub Lavassaares ning selle tööd juhib Lavassaare valla kultuuri- ja
spordijuht. Rahvamajas tegutsevad ringid: võrkpall, saalijalgpall, muusikaõpe. Rahvamajas
kogunevad ja teevad proove ka Lavassaare noortebänd ja kitarristide ansambel ning
rahvatantsurühm „Kanarbik“. Rahvamajas asub ka Lavassaare Noortekeskus. Noortekeskus on
avatud tööpäevadel ning on võimalik mängida lauamänge, koroonat, piljardit, Nintendo Wii-d,
telekamänge, joonistada ja veeta muidu huvitavalt vaba aega.
Kohalike rahvamajade, seltside ja MTÜde eesmärgiks ning põhisuunisteks on taidlustegevuse
korraldamine, kohaliku kultuuri hoidmine ja tutvustamine, piirkondlike ja ka ülevallaliste
sündmuste korraldamine, erinevate huvidega elanike ühistegevuse ja omaalagatuse toetamine ning
vaba aja sisustamine ning uute teadmiste omandamine läbi erinevate õpitubade ja ringide.
Kohalikud elanikud on aktiivsed Lavassaares ja Audrus tervikuna ja Audru vallas (kui suures
omavalitsuses) piirkondade kaupa toimuvad aastaringselt tegevused vastavalt kogukonna
huvidele, võimalustele ja soovidele.
Mõlema valla kollektiivid on aktiivsed esinejad vallapäevadel, üritustel ja laulu- ja tantsupidudel.
Pärnumaa tantsupidu on kahel viimasel korral toimunud Lavassaare staadionil ning selle koha ja
formaadi on omaks võtnud nii tantsijad kui ka vaatajad.
Kontserditega tähistatakse emadepäeva ja isadepäeva, traditsioonilisteks üritusteks on vastlapäev,
jaanipäev, jõulud, lastekaitsepäev.
Audru vald on iga aasta välja „Aasta kultuuritegija“ preemiat/tunnustust.
Kõik rahvamajad, seltsid jne. on aktiivsed projektikirjutajad ning projekte kirjutatakse nii majade
renoveerimiseks, parandamiseks kui ka erinevate tegevuste, õpitubade ja ürituste läbiviimiseks.
Aktiivselt on taotletud rahalisi vahendeid Euroopa Liidu mitmetest programmidest. Eassalu-Neitsi
Külaselts renoveeris endise Kihlepa rahvamaja hoone kaasaegseks Neitsiraba külastuskeskuseks,
Lindi Külaselts rajas Lindi aasale kõlakoja, tantsu- ja parkimisplatsi koos vajaliku taristuga,
Aruvälja Suurküla Selts uuendas Aruvälja Rahvamaja hoone välisfassaadi ning jätkab maja
soojavarustuse renoveerimist. Lemmetsa Külaselts muretses Sanga Seltsimajja uued toolid ja
muusikakeskuse. Jõõpre Külaseltsi taotletud vahenditega renoveeritakse Jõõpre Rahvamaja
siseruumid. MTÜ Hellad Velled korraldab suviti kandlelaagreid. Valla elanikele korraldavad
mitmesuguseid üritusi mittetulundusühingud Audru Muuseumisõprade Selts Ajaratas, Pärnumaa
Rahvakultuuri Selts Hoiuspuu, Kevade Selts, Audru Lastekaitse Ühing, Audru Isetegevuslaste
Selts, Jõõpre Tantsu- ja Lauluselts Vallatud, Audru Valla Segakoor.
Lavassaare vallas on aktiivne MTÜ Rabamaastik, kes korraldab erinevaid koolitus, õpitube,
ekskursioone ja kohtumisi nii noortele kui ka täiskasvanutele.
Raamatukogud
Lavassaares on 1 raamatukogu, avatud igal tööpäeval.
Audru vallas 4 raamatukogu, mis kõik on vallavalitsuse hallatavad asutused.
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Aruvälja raamatukogu asub samas majas Aruvälja Lasteaed-Algkooliga Ahaste külas.
Raamatukogu teeninduspiirkonna moodustavad Ahaste, Aruvälja, Soeva, Kärbu ja Põhara külad.
Raamatukogu lahtiolekuaegadel on võimalus kasutada avalikku internetipunkti.
Audru raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Põldeotsa, Valgeranna, Lemmetsa ja Papsaare
külad ning Audru alevik. Raamatukogus on avalik internetipunkt ning Wi-Fi. Raamatukogu asub
samas majas Audru muuseumiga.
Jõõpre raamatukogu asub ühes majas Jõõpre rahavamaja ja vanurite koduga. Raamatukogu
teeninduspiirkonna moodustavad Jõõpre, Oara, Ridalepa, Malda ja Saari külad.
Raamatukogu lahtiolekuaegadel avaliku internetipunkti kasutamise võimalus.
Lindi raamatukogu asub Lindi külas samas majas Lindi Lasteaed-Algkooliga. Lindi
Raamatukogu teenindab Lindi, Liu, Marksa, Kõima, Saulepa, Kabriste külade elanikke.
Lisaks on raamatukogud ka koolides.
Muuseumid
Lavassaares on ainulaadne Muuseumraudtee, kus lisaks eksponaatide vaatamisele saab sõita
muuseumraudteel.
Audru valla muuseum koosneb 2 osast-majamuuseum ja õuemuuseum. Endises Audru suvemõisa
hoones, asub püsiekspositsioon, mis tutvustab Audru rahva elu-olu läbi sajandite siin
eksponeeritud esemete, kirjutiste, mälestiste, jne. kaudu. Õuemuuseum on sisustatud
endisaegsesse Audru mõisa viinakeldrisse, kuhu tänasel päeval on paigutatud suured esemed.
Esindatud on kõikvõimalikud endisaegsed põllutööriistad ja sõiduvahendid ning
rehepeksumasinad. Lisaks korraldab muuseum matku ja ekskursioone, õpilaste ja kultuuritegijate
näitusi ning aitab kaasa uurimistööde kirjutamisel.
ARENGUVAJADUSED:
• Säilitada tegevustoetused kultuuriga tegelevatele seltsidele.
• Kujundada Lavassaare tantsuväljak Pärnumaa alaliseks tantsupidude paigaks, leides sellele ka
muid üritusi ja funktsioone.
• Renoveerida Audru park koos rippsildadega kultuuri ja puhkepargina.

5. Sport
Spordiklubid Spordiregistris seisuga 03.2013.a.
Audru

Lavassaare

klubid

5

-

liikmeid

199

-

Spordirajatised Spordiregistris seisuga 03.2013.a.
Audru

Lavassaare

siserajatisi

5

1

välisrajatisi

6

1
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Spordiüritused
Audru vallas on kujunenud traditsioonilisteks spordiüritusteks Audru sildade jooks novembris,
Valgeranna spordipühapäev oktoobris, Audru rahvaspordipäev mais, lahtised sangpommi MV
veebruaris, suusapäev Valgerannas 24.02., Audru valla lahtised korvapalli MV ja -võrkpalli MV.
Lavassaare valda tunnustati 2008 aastal Pärnumaa Spordiedendja tiitliga.
Lavassaare vallas on kujunenud traditsioonilisteks üritusteks kevadmatk ja sügismatk ning lastele
ja täiskasvanutele korraldatakse veebruaris ja märtsis tubane spordipäev ( toimub rahvamajas).
Lavassaare valla eestvedamisel käivitus 2011 aastal nö. „3 platsi võrkpalli turniir“, millega 2012
aastal liitus ka Tõstamaa vald. Turiini läbiviimisel kasutatakse sarnaseid välisväljakuid
Lavassaares, Jõõpres, Audrus ja Tõstamaal.
ARENGUVAJADUSED:
•
•
•
•
•

Kaaluda Audru lahtiste MV sildi all tänavakorvpalli turniiri korraldamist suvisel perioodil
nt 3-l välisväljakul: Audru universaalväljak, Lavassaare välisväljak, Meremetsa elurajooni
välisväljak;
Jätkata „3 platsi võrkpalli turniiri“ läbiviimist.
Võimaluse ja huvi korral Jõõpre-Lavassaare-Ridalepa ringil (ca 15km) mingi uue
spordiürituse ellukutsumine: teatejooks, rattasõit, ratsutamise teatesõit vms;
Teha võimalusel koostööd valminud ringrajakompleksiga (asfalteeritud trass ratta-, rula-,
rulluisusõiduks jms),
Jätkata elujõuliste traditsiooniliste spordivõistlustega ja Lavassaare rahva arvelt lisandub
nendele ettevõtmistele nii osavõtjaid kui publikut.

6. Kommunaalmajandus
OÜ Auveka: kuulub 100% Audru vald
Osakapital 17920€ (280400 EEK)
1 töötaja 0,5 kohaga
2008
Kasum 83083€
Käive 177245€
2009
Kasum -2487€
Käive 1082€
2010
Kasum 17939€
Käive 1100€
2011
Kasum -49142€
Käive
530€

OÜ Lavassaare Kommunaal: kuulub 100%
Lavassaare vald
Osakapital 25564€
6 + 1 töötajat
2008
Kasum 1400€
Käive 223518€
2009
Kasum 8647€
Käive 215356€
2010
Kasum 20399€
Käive 236742€
2011
Kasum 15742€
Käive 217120€
Allikas: Äriregister

Lavassaare vallas on ülesannete täitmiseks loodud oma kommunaalasutus OÜ Lavassaare
Kommunaal. Kommunaalasutuse koosseisu kuuluvad 4 töömeest, 3 juhatuse liiget (sh. juhataja ja
raamatupidaja).
Valla kommunaalettevõte tegeleb kommunaalteenustega, mille eest maksab (olulises osas) tarbija,
nö monopoolsed turuteenused – vesi, kanalisatsioon ja soojus. Kommunaalettevõttele kuuluva
soojustrassi pikkuseks on ca 2 km, katlamaja kuulub Tootsi Turbale.
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Kommunaalettevõttele kuulub veetöötlusjaam, reoveepuhasti ning kommunaalettevõte haldab
kohalikku jäätmejaama.
Kommunaalettevõte omandis on vee- ja kanalisatsioonitarssid 3,7 km ulatuses.
Kogu kommunaalettevõttele kuuluv vara on renoveeritud täielikult perioodil 2008-2010.
Füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvate olmejäätmete veoga tegeleb perioodil 16.04.2012–
15.04.2017 Ragn-Sells AS.

OÜ Lavassaare Kommunaal tegevusaladeks on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veevarustuse ja kanaliseerimise teenuste osutamine;
veepumbamaja, biopuhasti kompleksi, vee-ja kanalisatsioonitrasside korrashoid ja remont;
ostetud soojusenergia edastamine ja müük, soojusvõrgu korrashoid ja remont;
elamufondi ja teiste vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste haldamine, üürile ja rendile
andmine lubava õigustakti olemasolul;
korteriomanike, üürnike, rentnike jt. isikutega üüri, haldus-renditasu, kommunaalteenuste
ja elektri kasutuse arvelduste pidamine;
prügiveo korraldamine;
heakorratööde tegemine ja tänavate hooldamine (liivatamine, lumetõrje):
tänavavalgustuse hooldus ja korrashoid;
transporditeenuste osutamine;
vahendustegevus põhikirjalistes tegevusvaldkondades.

OÜ Lavassaare Kommunaal teenuste hinnakiri seisuga 01.03.2013
•
•
•
•
•
•
•

Hind käibemaksuta EUR Hind käibemaksuga EUR
1 tööline 1h 4.65 5.58
2 töölist 1h 7.86 9.43
Traktori kasutus 1h 18.27 21.92
Traktori kasutus lumetõrjeks 20.12 24.14
Muruniiduku kasutus 8.03 9.64
Trimmeri kasutus 5.44 6.53
Seadmete, tööriistade kasutus 1.60 1.92

OÜ Lavassaare Kommunaal on määratud vee-ettevõtjaks ning vee erikasutusluba on väljastatud
01.01.2013 kehtivusega kuni 31.12.2017.
Vallas valitsus tellib valla teede ja tänavate talvise hoolduse OÜ-lt Lavassaare Kommunaal.
Alates 01.09.2009 on vee hind elanikele ja vallaasutustele 0,825€/m3 + km, äriettevõtetele
1.12€/m3 + km. Kanalisatsioon alates 01.01.2011 (vv korralduses alates 01.10.2008) elanikele ja
vallaasutustele 0,76€/m3 + km, äriettevõtted 0,96€/m3 + km. Soojuse hind alates 01.10.2012
41,82€/MWh koos võrguteenuse hinnaga + km.
8 ja enama korteriga maju on Lavassaare vallas 17, korteriühistuid on moodustatud 2, ülejäänuid
korterelamuid haldab OÜ Lavassaare Kommunaal. Lisaks on veel 34 väikeelamut.
Kaugküttevõrku on ühendatud kõik 17 korterelamut, 9 väikeelamut ja valla munitsipaalasutused.
Audru vallas eksisteerib kohalik kommunaalettevõte
majandustegevust sisuliselt ei toimu.
Kortermaju on vallas 104,
Äriregistri andmetel on korteriühistuid moodustatud 37,
ühele on esitatud sundlõpetamishoiatus – Tulbi 1.

peamiselt

paberil,

st.

reaalset

Audru valla vee-ettevõte on Pärnu Vesi ja hinnakiri kehtib alates 01.07.2009. Vee hind on
0,96€/m3 + km ja kanalisatsioon 1,41€/m3 + km.
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Füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvate olmejäätmete veoga tegeleb perioodil 16.04. 2012
– 15.04.2017 Ragn-Sells AS.
Audrus puudub kaugkütte võrgustik.
Äriühingute ühinemist reguleerib Äriseadustiku 31 ptk, eelkõige selle § 391-405, 411-417.
*ühinemise korral tuleb koostada mõlema ettevõtte majandusaasta bilansid,
*ühendatava ühingu oma ei või olla vanem kui 8 kuud avalduse esitamise hetkel registrile. *vaja
välja mõelda kes ühineb kellega (st, milline nimi ja reg.kood jätkab), kuid alati võib ühinemisel ka
nime muuta.
*kogu ühinemise dokumendipoole (ühinemise leping, avaldused registrile) teeb notar,
*alusotsused (vallavalitsuse omad) tuleb iseseisvalt koostada.
KÜ sundmoodustamine on problemaatiline, sest kehtivates seadustes (korteriomandiseadus,
korteriühistuseadus) puuduvad käesoleval ajal normid, mille olemasolul oleks korteriomandi
omanikel kohustus moodustada korteriühistu ja astuda selle liikmeks. Korteriühistute vähesuse
põhjuseks on kinnisvara (st. korterite) väärtus väljaspool suuremaid linnasid, mis ei pane
omanikke oma vara seisukorra eest eriti pingutama.
NB! Justiitsministeeriumis valmis 2011 lõpus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu
(hetkel pendeldab kooskõlastustes), mille kohaselt muutuks korteriühistute asutamine
automaatseks ehk seda tehtaks riikliku sunniga. Eelnõuga toimub korteriomandiõiguse
kodifitseerimine, mille käigus asendatakse kaks praegu kehtivat seadust – korteriomandiseadus ja
korteriühistuseadus – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud
õigussuhted.
Eelnõu kohaselt hakkab kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku
ehk korteriühistu vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega.
Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimub uue seaduse jõustumiseni
korteriomanike ühisuse vormis, loob riik ise korteriühistu, selgus eelnõu seletuskirjast.
Eelnõu kohaselt algab protseduur (sh. riik korrastab kinnistu- ja mtü registrid) 01.01.2014, seadus
tervikuna kavandatud kehtima 01.01.2016.
ARENGUVAJADUSED:
• Tuleb arvutada majanduslikult, kas on haldusteenuse (kommunaalteenused kogu oma spektris)
osutamise jätkamisel ühendvallas kasumlik säilitada olemasolevad töökohad või isegi
teenusemahtude tõusmisel neid suurendada OÜ-s Lavassaare Kommunaal kui potensiaalses
ühendvalla kommunaalettevõttes.
• Kui osutub majanduslike arvutuste tulemusel kasumlikuks tellida teenust mingitelt teistelt
ettevõtetelt, tuleb kaaluda järgmist - töökohad omas vallas, tulumaksu laekumine, tööhõive
üldisemas plaanis ja nn oma kodukandi tunne vs teenuse osutamisega seonduvad kulutused:
juhtimine, tööjõukulud, inventari soetus- ja ülalpidamiskulud, hooned, kindlustus jms.

7. Spetsialistid
Audru vallakantselei nimekirjas on kokku 17 ametikohta. Lisaks vallavanemale,
abivallavanemale ja vallasekretärile on tööl 14 spetsialisti. Lavassaares töötab kokku 4 inimest:
vallavanem, vallasekretär ja 2 spetsialisti.
Ühinemisega kaob ära 3 ametikohta, üks vallavanema, üks raamatupidaja ja üks vallasekretäri
koht. Vastavalt ühinemislepingule on Lavassare vallasekretäri ametikoha lõpptähtpäev 31.12.2013
ja raamatupidaja ametikoha lõpptähtapäev 31.03.2014.
Õiguskantsler on avaldanud 02.03.2009 Postimehes seisukoha: “Väheste töötajate ja ebapiisava
õigusliku kompetentsiga omavalitsuste tegevus ja õigusaktid sisaldavad palju vigu ja rikkumisi.
14

Audru ja Lavassaare valla ühinemise analüüs 2013
Omavalitsuste suutmatuse all kannatab pakutavate avalike teenuste hulk ning tase, mis omakorda
tähendab viletsamat põhiõiguste kaitset.“
Ühinevaid valdasid ei saa kindlasti nimetada suutmatuteks, kuid Lavassaare puhul on vähene
ametnike arv pannud nad olukorda, kus ühel inimesel on vaja tegeleda mitme erineva
valdkonnaga. Spetsialiste ei ole lastekaitse-, keskkonna-, planeerimise- ja ehituse
valdkondades,vaatamata sellele on teenused osutatud.
Riigikontroll auditisse 2012 aastal “Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest
eemal asuvates omavalitsustes” oli kaasatud Lavassaare vald. Riigikontrolli hinnangul valla
tegevus teenuste pakkumise eelduste loomisel oli olulises osas täidetud. Riigikontroll möönab, et
samu teenuseid nii tihe- kui ka hajaasustusega piirkonnas elavatele inimestele on keeruline
pakkuda.
Audru valla puhul on näiteid, kus on olnud puudu juriidilisest kompetentsist.

ARENGUVAJADUSED:
• Võimaldada vallaametnikel rohkem spetsialiseeruda.
• Ümber vaadata struktuur.
• Haldussuutlikkuse tõstmiseks palgata vajadusel parimate oskustega valdkonna spetsialistid.
• Tõsta valla juriidilist kompententsi õigusaktide koostamisel ja menetlemisel.
• Palgata spetsialist, kes vastab volikogu liikmete kirjadele.
• Kaaluda selliste toimingute vähendamist, mis sunnivad isikuid külastama vallamaja või
võimaldama nende toimingute tegemist elektrooniliselt.

8. Planeeringud
Valdade üldplaneeringud on hiljuti kehtestatud ja ajakohased.
Audru Vallavolikogu on kehtestanud 13.05.2010 määrusega nr 19 uue Audru valla
üldplaneeringu (koostaja AS Pöyry ENtec).
Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 49 on algatatud Audru poldri osaüldplaneering
Planeeringu eesmärk on reguleerida maakasutust ja anda edasised detailplaneeringute koostamise
täpsed tingimused osaüldplaneeringu alal. Kuni Audru poldri osaüldplaneeringu kehtestamiseni ei
menetleta osaüldplaneeringu alal varem algatatud detailplaneeringuid.
Audru Vallavolikogu 10.01.2013 otsusega nr 5 algatati tuuleenergeetika teemaplaneering ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on püstitada elektrituulikuid Elbu raba
serva Saari külla Pärnu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu arendusalale nr
P25 ja selle lähiümbrusesse
Lavassaare Vallavolikogu 15.12.2011.a. otsusega nr 33 kehtestati Lavassaare valla üldplaneering
(koostajad AS Pöyry ENtec, OÜ Head ja Lavassaare Vallavalitsus).
ARENGUVAJADUSED:
• Lavassaare valla üldplaneering liidetakse Audru valla üldplaneeringuga kui Lavassaare
piirkonna üldplaneering,
• Ühinenud vald vaatab üle kehtestatud üldplaneeringud ja esitab ülevaatamise tulemused
maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi
valimisi. Planeerimisseadus §29 lg 3.
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9. Finants
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) kohaselt peab valla eelarve
olema tasakaalus.
KOFS § 12 sätestab, et põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude
eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma,
nimetatakse käesolevas seaduses eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade
muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.
Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga; ülejäägis, kui eelarve tulem on
positiivne; puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.
KOFS § 33. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või
positiivne.
Skeemil on esitatud põhitegevuse tulemi arvutuskäik 2012.a eelarve täitmise põhjal ja selgitatud
põhitegevuse tulemi lubatava väärtuse täitmist.

Põhitegevuse tulud
(2+3+4+5)
2 - maksutulud
- tulud kaupade ja teenuste
3
müügist
4 - saadavad toetused
5 - muud tegevustulud
6 Põhitegevuse kulud (7+8)
7 - antavad toetused
8 - muud tegevuskulud
9 Põhitegevuse tulem (1-6)
Põhitegevuse tulemi nõude
täitmine
1

Audru

Lavassaare

4 347 689

354 172

2 388 221

183 466

372 740

21 052

582 070

117 123
32 530

13 386
3 680 393
140 392
3 385 328
667 295
Nõue on
täidetud

44 489
35 091
287 766
21 916
Nõue on
täidetud

Allikas: Rahandusministeerium

Kui vaadata valdade 2013.aasta eelarveid siis on näha, et Audru valla tulemiks on -516 000 €, mis
kaetakse 500 000 likviidsete varadega ja 16 000 finantseerimistegevusega. Lavassaare valla
tulemiks on volikogu kavandanud -60 378 €, mis kaetakse likviidsete varadega.
KOFS §20. Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal kavandada kohaliku
omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest
väiksemana. Sellisel juhul peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite
summa olema null või positiivne.
Lavassaare valla eelarvestrateegias on kavandatud negatiivse tegevustulemiga aastani 2016 (k.a).
Kui 2013.a. kaetakse negatiivne tulem siis aastatel 2014-2016 puudub ressurss valla kulude
katmiseks.
Tulubaasi muudatused on 2012 ja 2013 võrdluses Audrul summaarselt positiivsed 27 798 €
(tulumaks 105 772, maamaks -20 000, tasandusfond -57 974). Lavassaare tulubaas väheneb 5 672 € (tulumaks -2 940, maamaks -1 883, tasandusfond -849).
Netovõlakoormus oli 1.01.2013.a. seisuga Audru vallal 2 282 429 €, mis on 43% ja sisaldab ka
makseid Riigi Kinnisvara AS-le Lindi Lasteaed-Algkooli hoone eest. Vaba jääk ehk likviidsed
varad olid 243 045 €. Lavassaare vallal laenud puuduvad. Likviidseid varasid oli summas 78 310
€.
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Audru ja Lavassaare valla ühinemise analüüs 2013
ARENGUVAJADUSED:
• Lavassaarel koostada uus eelarvestrateegia aastani 2016 kärpides tegevuskulusid, vältimaks
ühinemisjärgselt Audru taseme langust.
• Vähenevad üldvalitsemiskulud suunata soovitavalt investeeringuteks.

10. Investeeringud
Suuremad investeeringud on viimastel aastatel valdade poolt teostatud. Viimased objektid olid
Audrul Jõõpre lasteaed, Audru lasteaed, Valgeranna promenaad ja Audru staadion. Lisaks vee- ja
kanalisatsiooniprojektid. Lavassares aga küttetrassid ning vee-ja kanalisatsioonitrassid,
reoveepuhasti, veetöötlusjaam ja jäätmejaam ning Lavassaare Rahvamaja täielik renoveerimine
aastatel 2008-2010.
ARENGUVAJADUSED:
• Audru aleviku teeninduskeskuse (perearstid, hambaarst, apteek, sidejaoskond, politsei,
vallamaja) välja ehitamine.
• Lavassaare Lasteaed-Algkooli maja katuse ja 9 ümmarguse akna vahetus.
• Audru Lasteaia Vikerkaare maja soojavarustuse üleviimine gaasiküttele.
• Audru Keskkooli õppeköögi ehitamine.
• Jõõpre Põhikooli küttesüsteemi üleviimine odavamale küttele.
• Ühinemislepinguga kokku leppida investeeringute vajadused. Investeeringute maht peab
jääma optimaalseks, et oleks ka uuel volikogul võimalus suunata investeeringuid.
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