
 

SELETUSKIRI 

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla 

ühinemislepingule 

 

Ühinemislepingu õiguslik alus: haldusreformi seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

§ 22 lõike 1 punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse 

üksuste ühinemise soodustamise seadus 

Lääne-Nigula Vallavolikogu ettepanek (28. oktoober 2015 nr 52) Kullamaa Vallavolikogule, 

Martna Vallavolikogule, Noarootsi Vallavolikogule ja Nõva Vallavolikogule algatada 

haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised, Kullamaa Vallavolikogu (18. 

detsember 2015 nr 25), Martna Vallavolikogu (27. november 2015 nr 78), Noarootsi 

Vallavolikogu (22. detsember 2015 nr 70) ja Nõva Vallavolikogu (20. november 2015 nr 23) 

otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud 

ühinemisläbirääkimiste tulemused. 

 

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 2 punktile 1 lisatakse 

ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv. 

 

 

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus 

Haldusreformi seaduse § 3 kohaselt peab tuleviku kohaliku omavalitsuse üksuses elama vähemalt 

5000 elanikku. Nimetatud miinimumsuurus  kujutab endast kompromissi erinevate põhiteenuste 

osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike kompetentsivajaduse, 

kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel. 

 

 Ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused asuvad ajaloolise Lääne maakonna 

hajaasustusalal; 

 Eesmärgiks on luua terviklik ja loogiliselt hästi toimiv, erinevate piirkondlike keskuste 

tasakaalustatud arengul põhinev, sotsiaalselt, majanduslikult ja territoriaalselt sidus 

omavalitsusüksus, mis võtab arvesse ajaloolist asustust, inimeste igapäevaliikumisi ja 

pikaajalisi kultuuritraditsioone. Loodavas kohaliku omavalitsuse üksuses puudub üks 

domineeriv keskus, ühinemise efekt saavutatakse võrgustikupõhise kogukondade koostöö. 

 Tagada kõigile elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalike teenuste osutamine lähtuvalt 

nende õigustatud vajadustest ja seejuures võimalikult kodulähedal. 

 Tagada tõhus juhtimine läbi kompetentse ja motiveeritud ametkonna ning laialdase 

võrgustikupõhise koostööpartnerluse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.  

 Saavutada suurem esindus- ja osalusdemokraatia ning elanikele paremad võimalused 

omavalitsusüksuse kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste üle 

otsustamisel, kodanikualgatusel põhinevate kogukonnapõhiste initsiatiivide esitamisel ja 

elluviimisel.  

 Luua ettevõtlusele soodsa arenguruum piirkonnas uuteks töökohtadeks ning maine ja 

konkurentsivõime kasvatamiseks. 

 

 



2. Ühinemispiirkonna elanike arv ja territooriumi suurus 

 

 Elanike arv 

01.01.2016 

Pindala km2 

Lääne-Nigula 4142 507 

Noarootsi 840 296 

Nõva 371 129 

Martna 781 269 

Kullamaa 1122 224 

 7256 1425 

Allikas: Rahvastikuregister, Maa-amet 

 

 

 


