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Omavalitsu

s-üksus

Elanikke (01.01.2013 

Rahvastikuregister)

Osakaal 

(%)

Pindala

km²

Osakaal

(%)

Nõva vald

(LOOBUS)
386 8,3

129,6 20,4

Oru vald 889 19,0
197,8 31,1

Risti vald 889 19,0
167,8 26,4

Taebla vald 2510 53,7
141 22,1

Kokku 4674 100,0
636,2 100,0

Ühinemisläbirääkimiste osalised



∗ 7. märtsil 2013 toimunud volikogude ühisistungil pandi ette 
valmistatud ühinemisleping avalikule arutelule, kinnitati 
rahvaküsitluse kuupäevad ning kinnitati rahvaküsitluse 
kord.

∗ Läbi viidi 5 avalikku ühinemisseminari ühinemisprotsessi ja 
ühinemislepingu tutvustamiseks.

∗ Rahvahääletus toimus 5-7. aprillil 2013. Oru, Taebla ja Risti 
elanikud kiitsid ühinemise ülekaalukalt heaks, Nõval kaldus 
kaalukauss napilt ühinemise vastaste poole.

∗ Volikogude ühisistung ühinemise otsustamiseks toimus 15. 

aprillil 2013, hääletuse tulemusena otsustasid ühineda 
Taebla, Oru ja Risti vallad. Nõva vald loobus häältega 4-5.

Ajakava



∗ Lääne-Nigula valla ühinemisprotsess näitas, et kui 
osapooltel on tugev motivatsioon ja usk ühinemise 
toimumisse, siis jõuab ka väga pingelise ajakavaga eduka 
tulemuseni.

∗ Oluline on tugev eestvedaja
∗ Lääne-Nigula valla protsessi eripära oli äärmiselt 

pingeline ajakava, tavaolukorras tuleks tegevustele 
planeerida piisavalt aega. 

∗ Mõelge läbi investeeringud ühinemislepingus- kas kõigile 
midagi või suured objektid.

Mis on peamised ühinemisprotsessi 
õppetunnid?



∗ Seaduses tuleks täpsustada seda, kuidas käitutakse siis kui 
üks kohaliku omavalitsuse üksus protsessi mingis etapis 
ühinemisest loobub 

∗ Täpsustada tuleks ka protseduuri, kuidas toimub ühinemise 
üle otsustamine 3 ja rohkema valla ühinemisel

∗ Tingimata tuleks ette valmistada tegevuskava 
ühinemisotsuse ja reaalse ühinemise vaheliseks ajaks, 
valmistada ette uue omavalitsuse käivitamist hõlbustavad 
dokumendid (põhimäärus) 

∗ Kas aeg otsuse ja ühinemise vahel on liiga pikk?



∗ Mõjusid saab reaalselt hinnata aasta-paari möödudes, pärast 
kõikide muudatuste läbiviimist;

∗ Valitsemiskulud ei suurenenud, ametnikkonna struktuursete 
ümberkorraldustega õnnestus tõsta töötasusid. Ühinemise 
tulemusena vähenes ameti- ja töökohtade arv ca 10 võrra;

∗ Mitmes ühinemiseelses vallas olid kriitilised valdkonnad (nt 
ehitus, arendus) katmata.

∗ Säilitasime piirkondlikud teeninduskeskused Linnamäel ja 
Ristil. Teeninduskeskuste moodustamisel on mõistlik ära 
kasutada olemasolevaid asutusi (raamatukogud);

Mis on ühinemise tulemused ja 
mõjud



∗ Esimesest päevast peale tuleb valda vaadata kui ühte tervikut!

∗ Tuleb arvestada, et üldjuhul on sarnaseid asju erinevates valdades 
tehtud väga erinevalt

∗ Tagasime kriitiliste  ülevallaliselt teenuste kättesaadavuse 
(sotsiaalteenused, huviharidus);

∗ Palkade ühtlustamise küsimused (lasteaiad, õpetajad, teised 
allasutused)- oluline kulu!;

∗ Mastaabiefekt sise- ja tugiteenuste osas (toitlustus, 
heakorrateenused, haldus jms);

∗ Investeerimisvõime suurem (raha on rohkem), ühinemistoetusest 
on suur abi.

Mis on ühinemise tulemused ja 
mõjud





Tänan tähelepanu eest!




