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                                                                                                                                                                                             Lisa 1 
                                                                                                                                                                   Audru valla arengukavale 2012 – 2025 
                                                                                                                                                               Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määrus nr 1                 
7.   Tegevuskava   2012 – 2015 

 

Tegevuskava on koostatud lähtuvalt valla arengu eesmärkidest: 
 
A  Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine                                                                                                                                                                     

1.   Valla struktuuride kõrge haldussuutlikkus, efektiivne toimimine ja tõhus finantsjuhtimine.                                                                                       
2.   Süsteemne sotsiaalmajanduslikul analüüsil põhinev arendustegevus. 
3.   Elanike kaasatus ja toimiv osalusdemokraatia kohaliku omavalitsuse erinevatel tasanditel ja vormides. 
4.   Tulemuslik regionaalne koostöö naaberomavalitsustega ja teiste partneritega. 
 

B   Elukeskkonna arendamine 

1.  Elukeskkonda, miljööd väärtustav heakorrastatud ja väljaarendatud vald. 
2.  Kvaliteetset alus- ja põhiharidust pakkuv haridussüsteem. 
3.  Vaba aja veetmise ja enesearendamise võimalused kõikidele huvigruppidele. 
 
C   Ettevõtluskeskkonna arendamine 

1.   Ettevõtjate vajadusi rahuldav taristu. 
2.   Väljaarenenud turismi tugiteenused. 
3.   Vallas on loodud koostöös ettevõtjatega peredele ja  noortele võimalused suvel mereäärses miljöös puhkamiseks ja enesearendamiseks. 
4.   Toimiv koostöö kohalike ettevõtjate, regionaalsete partnerite ja kohaliku omavalitsusega. 
 

D   Inimressursi arendamine 

1.   Valla elanike arv kasvab tänu loomulikule iibele ja positiivsele rändesaldole. 
2.   Vallas on tugev ja toimiv kogukond. 
3.   Vallas on head tingimused elamiseks, perele oma kodu rajamiseks ja puhkamiseks. 
4.   Rahvastiku arengutega kooskõlas olev tervishoiu - ja sotsiaalhoolekande süsteem. 
5.   Audru valla elanikud on tööturul edukad ja suudavad vältida toimetuleku probleeme. 
6.   Strateegilistest eesmärkidest lähtuvad investeeringud. 
 
Jrk 
nr. 

Arengu- 
eesmärk 

   Tegevus Tegevuse 
aeg 

Teostajad Tegevuse elluviimise tulemus/mõju 

1. A1 Haldus Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi 
asutused)   tegevuse analüüs. 

2012-2015 vallavalitsus 
asutuste juhid 

Hinnang vallavalitsuse hallatavate asutuste  
efektiivsema majandamise eesmärgil. 
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2. A1 Haldus Vallavalitsuse struktuuri täiustamine: arendus- 
ja majandusspetsialisti  ning haridus- ja 
kultuuri abinõuniku ametikoha moodustamine 
ja mehitamine. 

2012 vallavolikogu 
vallavanem  

Vallavalitsuse tegevus on efektiivne. 

3. A1 Haldus Finantsplaneerimisel põhinev valla eelarve  
vahendite juhtimine. 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Efektiivne valla finantsjuhtimine, ülevaade 
tuludest ja kuludest, alus investeeringute 
planeerimiseks. 

4.  A1 Haldus Koostöö arendamine erasektori ja kolmanda sektori- 
ga kvaliteetsete ja majanduslikult efektiivsete 
avalike teenuste pakkumiseks. 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Parema kvaliteediga teenused ja efektiivne 
majandamine. 

5. A2 Arendus Valla arengukava iga-aastane ülevaatamine ja  
arengukava seire. 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Alus ja eeldus täpsustatud eelarve ja tegevus- 
kava koostamiseks. 

6. A2 Arendus  Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja vald- 
kondlike arengukavade koostamine ja  
arendustegevuse seire. 

2012-2015 vallavalitsus 
asutuste juhid  

Eesmärgipärane valdkondlik arendustegevus 
alus valla arengukava koostamiseks. 

7. A2 Arendus Projektipõhise tegevuse osakaalu suurenda- 
mine eelarveväliste ressursside kaasamiseks. 

2012-2015 vallavalitsus 
asutused 

Suuremad lisavõimalused investeerimiseks, 
ürituste ja projektide läbiviimiseks. 

8. A3  
Kaasamine 

Kohalike kodanikeühenduste tegevuse ja 
arengu toetamine.  

2012-2015 vallavalitsus Kodanikeühendused on kaasatud kohaliku elu 
korraldamisesse. 

9. A3  
Kaasamine 

Vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmete  
kohtumised valla elanikega. 

2012-2015                   vallavalitsus 
 

Vallavalitsuse ja volikogu liikmete suhtle- 
mine ja infovahetus on valla tegevuse  
paremaks  korraldamiseks.  

10. A3  
Kaasamine 

Valla noortekogu moodustamine ja   
kaasamine vallaelu kujundamisse. 
 
 

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 

Noortekogu regulaarse töö tulemusena  
kaasatakse ja viiakse noori kurssi Audru  
vallaelu küsimustega. Noortele eneseteostuse 
ja õppimisvõimaluste pakkumine. 

11. A4 Koostöö Regionaalne koostöö sotsiaalse taristu, ette- 
võtluse, turismi ja regionaalse mainekujunduse  
valdkonnas POL-i ja teiste tugistruktuuridega. 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Osalemine koostöövõrgustikes pakub Audru 
vallale teadmisi ja täiendavaid arengu- 
võimalusi. 

12. A4 Koostöö Koostöös naabervaldadega jäätmekäitluse  
korraldamine. 

2012-2015 vallavalitsus Soodsam teenusehind vallaelanikele ja 
keskkonna saaste vähendamine ühishanke 
korraldamise tulemusena. 

13. A4 Koostöö Koostöös maavalitsuse ja naaberomavalitsus- 
tega ühistranspordivõrgu arendamine elanike 
vajadustele vastavalt. 

2012-2015 vallavalitsus Ühistransport on ümberkujundatud vastavalt 
Audru valla elanike vajadustele. 
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14. A4 Koostöö Koostöö naaberomavalitsustega õpilastele  
huvihariduse korraldamisel.  
 

2012-2015 vallavalitsus Valla lastel avanevad täiendavad võimalused 
huviharidusega tegelemiseks. 

15. A4 Koostöö Koostöö arendamine sõprusvaldade/linnadega  
erinevates valdkondades. 

2012-2015 vallavalitsus Erinevate valdkondade (kultuur, sport, 
ettevõtlus, vallavolikogu ja - valitsus) 
võimalus suhelda ja õppida partneritega 
sõprusvallas/linnas. 

16. B1 Elu- 
keskkond 

Toetada EELK Audru kiriku, EAÕK Jõõpre ja Uruste  
Kirikute, kui arhitektuuriliste mälestiste remonttöid. 

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 

Vallas asuvad Audru, Jõõpre ja Uruste  
kirikud on korrastatud. 

17. B1  Elu- 
keskkond 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine  
ja väljaehitamine Ahaste, Kihlepa ja Kõima 
külades. 

2012-2015 vallavalitsus 2012 projekteeritakse Ahaste, Kihlepa ja  
Kõima külade uus vee- ja kanalisatsiooni- 
võrk.  

18. B1 Elu- 
keskkond 

Valla omandis olevate hoonete soojamajanduse 
tulevikunägemuse väljatöötamine. 

2012-2015 vallavalitsus Optimaalsete ja efektiivsemate kütte- 
süsteemide rakendamine. 

19. B1 Elu- 
keskkond 

Valla omandis olevate teede hooldamine 
(lume- ja tolmutõrje, kruusateede korraline  
hõõveldamine, teede viimine tolmuvaba katte alla 
jm). Teehoiu tööde kava 2012-2015 on lisatud arengu- 
kavale (lisa 3). 

2012-2015 vallavalitsus Vallaelanikel on turvaline sõita valla 
teedel. 

20. B1 Turvalisus
 

Naabrivalve piirkondade loomisele kaasaaitamine. 2012-2015 vallavalitsus 
politsei 

Kodanikualgatuse toetamine valla ja 
vallaelanike turvalisuse parandamiseks. 

21. B2. Haridus Jõõpre Lasteaia uue hoone (2-le rühmale)  
ehitamine. 

2012-2013 vallavalitsus On ehitatud turvaline lapsi arendav lasteaed. 
Lastevanematele on loodud väga head 
võimalused lastele lasteaiakoha saamiseks. 
Lisandub 11 uut lasteaiakohta. 

22. B2. Haridus Audru Lasteaia Männituka maja renoveerimine. 2012-2013 vallavalitsus 
 

Lapsed on turvalises keskkonnas, energia- 
kulud (küte, elekter) vähenevad tunduvalt. 

23. B2. Haridus Audru Lasteaia Vikerkaare majja ehitatakse ja  
sisustatakse üks (viies)  rühmaruum.  

2012-2013 vallavalitsus Lasteaias on 20 lapse kohta lisaks.  

24. B2. Haridus Audru Keskkooli hoone vana osa ruumid reno- 
veeritakse õppe- ja huvitegevuse jaoks. 

2015-2015 vallavalitsus Audru Keskkool saab remonditud 
ruumid õppe- ja huvialategevuse 
laiendamiseks.  

25. B2. Haridus Renoveeritakse Audru Keskkooli võimla koos 
abiruumidega. 

2012-2013 vallavalitsus 
Audru  
Keskkool 

Õpilased ja täiskasvanud saavad tegeleda 
spordiga kaasaegsetes ruumides. 
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26. B2. Haridus Koolide ja lasteaedade õpetajatele korraldatakse 
tänuüritusi.  Tunnustatakse õpetajaid – parimate 
ainetundjate õpilaste juhendajaid. Tänatakse parimaid 
õpetajate päeval, koolide ja lasteaedade õppeaasta 
lõpuaktustel. 

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 
 

Õpetajad on paremini motiveeritud. 

27. B2. Haridus Tunnustatakse parimaid õpilasi eduka õppimise,  
konkurssidel ja olümpiaadidel heade tulemuste 
eest. 

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 

Õpilased tunnevad end motiveeritutena. 

28. B2. Haridus Valla parimat õpetajat tunnustatakse „Aasta Õpetaja“  
tiitliga. 

2012-2015 vallavolikogu Õpetajad tunnevad end vajalikena vallas ja 
koolis. 

29. B2. Haridus Koolide õpikeskkonna kaasajastamine (IT, 
TV ekraanid klassidesse jm). 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Kaasaegne õpikeskkond loob õpilastele 
hea keskkonna teadmiste omandamiseks. 
 

30. B2. Haridus Karjäärinõustamise korraldamine Audru Keskkooli ja 
Jõõpre Põhikooli õpilastele.  

2012-2015 koolide  
direktorid 

Õpilased on motiveeritud edasise õppimis- 
soovide valikutes. 
 

31. B2. Haridus Toetada rahaliselt laste osalemist  Audru  
Huvialakeskuse ja Pärnu linna munitsipaal- 
ja erahuvikoolides.  

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Õpilased arenevad, nad saavad vajalikud 
teadmised ja oskused. 
 

32. B2. Haridus Toetada kodanikeühenduste tegevust laste ja 
noorte suvevaheaja eesmärgistatud tegevuste 
läbiviimisel (töö- ja puhkelaagrid, koolitused jm). 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Lapsed ja noored saavad vajalikud tead- 
mised ja oskused edaspidiseks arenemiseks. 

33. B3.Vaba aeg Raamatukogude infotehnoloogilise taristu arendamine j
ja raamatukogude juhatajate erialase koolituse  
korraldamine. 

2012 -2015 vallavalitsus 
raamatukogud 

Vallaelanikud saavad kaasaegset  
teenust raamatukogudes. 

34. B3.Vaba aeg Jätkata vallapäevade jt ülevallaliste kultuuri- ja 
spordisündmuste (laste laulukonkursid, spordipäevad, 
kahe silla jooks, korv- ja võrkpallivõistlused) korral- 
damist. 

2012-2015 vallavalitsus Vallaelanikud saavad osaleda hea tasemega 
sündmustel ja tunda end suure kogukonna  
liikmetena. 

35. B3.Vaba aeg Toetada kodanikeühendusi (MTÜ-d, seltsingud, 
Sihtasutused) vallaelanikele kultuuri- ja spordi- 
ürituste korraldamisel. 

2012-2015 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Vallaelanikud on aktiivsed  ise sündmusi  
korraldades. 
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36. B3.Vaba aeg Toetada kodanikeühenduste (MTÜ-d, külaseltsid) 
soovi hakata ise piirkonnas kultuuri ja spordi- 
üritusi korraldama. Delegeerida kultuuritegevuse 
korraldamine Lindi, Jõõpre ja Aruvälja rahvamaja 
teeninduspiirkonnas halduslepingute alusel paik- 
konna kodanikeühendustele.  

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 

Kohalikud elanikud saavad ise otsustada ja 
korraldada kultuuri- ja spordielu piirkonnas. 

37. B3.Vaba aeg Toetada rahaliselt jaanipäeva ja jõulupidude  
korraldamist valla viies erinevas piirkonnas. 

2012-2015 vallavolikogu 
vallavalitsus 

Kõigile vallaelanikele on loodud võima- 
lused vähemalt 2-l korral osaleda meeldivatel 
sündmustel. 

38. B3.Vaba aeg Toetada MTÜ-sid erinevatest fondidest saadud  
vahendite kasutamist paikkonna sotsiaalse taristu  
arendamisel MTÜ omaosaluse rahastamisel 
kehtestatud korra alusel. 

2012-2015 vallavolikogu  
vallavalitsus 

Kodanikeühendused tegutsevad aktiivselt 
paikkonna sotsiaalse taristu suurendamisel. 

39. B3. Vaba aeg Luua Audru kultuurikeskuse majja Audru Noorte- 
keskus. 

2012-2013 valla kultuuri- 
 ja noorsootöö  
 juht 

Noortel on võimalus ise oma tegevust - nii 
vaba aja kui enesearendamist korraldada. 

40. 
 

B3. Vaba aeg Sisustada rahvamajades (Aruvälja, Jõõpre, Kihlepa)  
noortetoad. 

2012-2013 valla kultuuri- 
ja noorsootöö 
juht   MTÜ - d 

Noortel on võimalus ise oma tegevust  
korraldada. 

41. B3. Vaba aeg Avalike mänguväljakute hooldamise ja turvalisuse 
järelevalve korraldamine. 

2012-2015 vallavalitsus 
asutused  
MTÜ-d  

Lapsed ja vanemad tunnevad end 
turvalistena. 

42. C1. Taristu Informatsiooni vahendamine ettevõtluseks sobivatest 
vabadest maadest ja äripindadest. 

2012-2015 vallavalitsus Uute äri-ja ettevõtluspindade arvu suurene- 
mine, ettevõtluse edendamine 
 

43. C1. Taristu Koostöö arendamine kohalike ettevõtjatega  
regulaarselt kooskäiva ettevõtjate ümarlaua põhiselt. 

2012-2015 vallavalitsus Infovahetus vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel, 
selle abil ettevõtluskeskkonna paranemine ja 
töökohtade loomisele kaasaaitamine. 

44. C1. Taristu Toetada ettevõtluse arendamist vallas sobivates  
piirkondades vajaliku taristu loomisele kaasaaitamisel. 
  

 
2012-2015 

vallavalitsus Valla territooriumile rajatavad ettevõtted 
loovad töökohti. 

45. C1. Taristu Kohalike ettevõtjate huvide esindamine regionaalses 
koostöös. 
 

2012-2015 vallavalitsus 
POL 

Osalemine Suur-Pärnu ettevõtluspiirkonna  
algatustes ja projektides. 
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46. C1. Taristu Regionaalse koostöö arendamine ettevõtluse ja 
investeeringute toomiseks Audru valda. 

2012-2015 vallavalitsus 
PEAK 

Info ja teavitamine Audru valla võimalustest ja 
vabadest maadest ettevõtluseks. 

47. C1. Taristu Audru valla parimate ettevõtjate tunnustamine 2012-2015 vallavalitsus Parimate ettevõtjate kui töökohtade loojate ja 
maksumaksjate avalik tähelepanu ja tunnustus. 

48. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Jätkata lastehoiuteenuse osutamise rahastamist  
lastevanematele, kellel ei ole võimalust last  
lasteaeda panna. 

2012-2015 vallavalitsus Piisav ja kättesaadav lastehoiuteenus on oluline, 
et vanemad saaksid minna tööle. 

49. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Jätkata vallaeelarvest peretoetuste: sünnitoetus,  
I klassi astuja, parimate õppurite toetuse maksmist. 

2012-2015 vallavalitsus Vallaelanikud on rahul valla toetusega. 
 
 

50. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Korraldada lastevanematele koolitusi valla neljas 
piirkonnas (Audrus, Jõõpres, Lindil ja Aruväljal). 

2012-2015 vallavalitsus Lapsevanemate teadlikkus on suurem. 
 
 

51. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Laiendada perekeskse abistamise (psühhosotsiaalne 
nõustamine, lepitamine, pereteraapia) teenuste  
osutamist lastega peredele. 

2012-2015 vallavalitsus Lastega pered tulevad paremini toime 
igapäevaelu korraldamisega. 

52. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Tugiisiku teenuse osutamine abivajajatele. 2012-2015 vallavalitsus Tugiisiku teenust saavad isikud tulevad 
paremini toime igapäevaelu korraldamisega. 

53. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Perede abisõltuvuse ennetamine: töötute  
aktiviseerimine ja võimaluste loomine tööhõives 
osalemiseks ning sotsiaalsete oskuste kujundamine. 

2012-2015 vallavalitsus Töötud on hõivatud sotsiaalsete oskuste 
arendamiseks korraldatud koolitustel ja 
suudavad otsida/leida tööd. 
 

54. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Sotsiaalvaldkonna poolt osutatavate teenuste  info 
avaldamine valla ajalehes ja valla kodulehel. 

2012-2015 vallavalitsus Vallaelanikud on teadlikud valla poolt  
pakutavatest teenustest. 

55. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Toimiva koostöövõrgustiku arendamine hariduse, 
sotsiaaltöö ja korrakaitse valdkonnas töötavate  
spetsialistide vahel eesmärgiga anda nõu 
toimetulekuraskustes vallaelanikele iseseisvaks 
toimetulekuks.   

2012-2015 vallavalitsus Hästi toimiv koostöövõrgustik 
aitab paremini lahendada toimetuleku- 
raskustes vallaelanike probleeme. 
 

56. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Koostöö arendamine teiste omavalitsuste  
sotsiaalvaldkonna töötajatega 

2012-2015 vallavalitsuse 
humanitaar- 
nõunik 

Hästi toimiv koostöö aitab paremini lahendada 
vallaelanike sotsiaalseid probleeme. 
 

57. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Rajada eakate inimeste (vanurite kodu) hooldekodu  
Lindile. 

2015-2015 vallavolikogu  
vallavalitsus 

Valla eakatele inimestele on loodud  
head võimalused elamiseks. 
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58. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Eakatele koduvälise tegevuse laiendamiseks  
korraldada huvipakkuvaid koolitusi, erinevaid 
kultuurisündmusi rahvamajades, külades. 

2012-2015 vallavalitsus 
MTÜ -d 

Eakad on hõivatud koduvälise tegevusega. 

59. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Traditsiooniliste sündmuste korraldamine eakatele:  
ülevallaline aastalõpupidu, kevad-ja jõulupeod valla 
erinevates piirkondades, ekskursioonid Eestimaa 
erinevatesse paikadesse. 

2012-2015 Audru Valla 
Kultuurikeskus 

Eakad inimesed saavad osaleda erinevatel  
sündmustel. 

60. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Erivajadustega inimeste aktiviseerimine ja neile  
võimaluste loomine tööhõives osalemiseks, pakkudes  
neile töötamist toetavaid hooldus- ja tugiteenuseid. 

2012-2015 vallavalitsus Erivajadustega inimesed on tööga hõivatud. 

60. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Erivajadustega inimestele koduhooldusteenuste  
pakkumine, võimaldamaks senise 
hoolduskoormusega isikutel tööturule sisenemist. 

2012-2015 vallavalitsus Hoolduskoormusega inimesed saavad 
tööl käija. 

61. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Igapäevaelu toetamise teenuse pakkumine Audru 
Päevakeskuses psüühiliste erivajadustega inimestele. 

2012-2015 vallavalitsus Erivajadustega inimesed on hõivatud  
mitmesuguste tegevustega. 

62. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Vähekindlustatud ja mitteaktiivsete vallaelanike 
eluasemeprobleemide lahendamisele kaasaaitamine, 
ennetamaks kodutuse tekkimist 

2012-2015 vallavalitsus Kodutuid vallaelanikke ei ole. 

63. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Koostada Audru valla terviseprofiil. Kavandada 
tegevused terviseprofiilis soovitatud meetmete 
rakendamiseks. 

2012 vallavalitsus 
vallavolikogu 

Valla keskkond soosib tervislikke 
eluviise. 

64. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Võlanõustamisteenuse osutamine  
toimetulekuraskustes vallaelanikele 

2012-2015 vallavalitsus Ennetada vallaelanike sattumist 
toimetulekuraskustesse. 

65. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse  
osutamine pikaajalistele töötutele, eesmärgiga aidata  
neil taastada tööharjumus. 

2012-2015 vallavalitsus Pikaajalised töötud on valmis asuma soovitud 
ametikohal tööle. 

66. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Võimaldada sotsiaaltöötajatele ja koduhooldus- 
töötajatele erialast täiendkoolitust ja supervisiooni. 

2012-2015 vallavalitsus Töötajad on rohkem motiveeritud. 

67. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Vajaduse suurenedes koduhooldusteenuse järele  
võtta tööle uusi koduhooldustöötajaid. 

2012-2015 vallavalitsus Koduhoolduse teenuse kvaliteet on parem. 

68. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Soetada elektriautod ja rakendada need tööle 
hoolekandeteenuste osutamiseks abivajajaile. 

2012-2015 vallavalitsus Koduhooldustöötajatel on paremad ja kiiremad 
töötegemise võimalused. 
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69. D4. Sotsiaal- 
hoolekanne 

Jõõpre Vanurite Kodu I korruse renoveerimine 2012-2013 vallavalitsus Vanurite kodu elanikel on loodud head  
pesemisvõimalused. 

70. B2. Haridus Kujundada ümber Jõõpre Põhikool ja Jõõpre Lasteaed 
ühiseks õppeasutuseks. 

2012-2013 vallavalitsus Ühise õppeasutusena on lasteaia ja kooli  
õppetöö korraldamine efektiivsem. 

71. B3. Vaba aeg Kaaluda valla spordisündmuste korraldamise, valla 
võistkondade osavõtu maakondlikest ja vabariiklikest 
võistlustest osavõtu korraldamise, kui avaliku teenuse 
osutamise üleandmist mittetulundusühingutele. 

2012-2013 vallavalitsus Vallaelanikud, spordiharrastajad on rahul, 
et saavad ise võistlusi korraldada. 

72. B3. Vaba aeg Likvideerida Kihlepa Raamatukogu, asendades 
raamatukogu teenuse osutamise piirkonnas tegutseva 
kodanike vabaühenduse poolt koostöös 
koduhooldajaga pakutava raamatulaenutuse 
teenusega. 
 

2012 vallavalitsus Eassalu-Neitsi Külastuskeskuses saavad 
kogukonna inimesed laenutada ja lugeda 
raamatuid. Koduhooldaja vahendusel tuuakse 
vajadusel kohalikele elanikele raamatuid 
laenutamiseks valla teistest raamatukogudest. 
 
 

73. B2. Haridus Kujundada ümber Audru Keskkool ja Audru 
Huvialakeskus üheks õppeasutuseks“ 
 

2012-2013 vallavalitsus Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse 
õpilaste õpikeskkond on paranenud. Õppe ja 
kooliväliseks tegevuseks kasutatakse 
kaasaegseid ruume. Õppeasutuse juhtimine on 
tagatud vajalike ressurssidega. 
 

 
 


