Lisa 1 Seletuskiri
Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla 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
Koonga Vallavolikogu ettepanek (19. juuni 2014 otsus nr 80) Hanila Vallavolikogule, Lihula
Vallavolikogule ja Varbla Vallavolikogule haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning Lihula
Vallavolikogu (26. juuni 2014. otsus nr 23), Hanila Vallavolikogu (26. juuni 2014 otsus nr 40) ja
Varbla Vallavolikogu (29. augusti 2014 otsus nr 12) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise
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 elanike arvu miinimumsuurus kujutab endast kompromissi erinevate
põhiteenuste osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike
kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel.
Ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused asuvad Lääne maakonna ja Pärnu maakonnas, millel on
pikaajalised ajaloolised traditsioonid ja rikkalik kultuuripärand.
Hohalike omavalitsuste ühinemise eesmärgiks on luua sotsiaalselt ja majanduslikult hästi toimiv
ning unikaalset elukeskkonda väärtustav tasakaalustatult arendatud kohalik omavalitsus, milles
toimub:
 Kvaliteetsete, mitmekesiste ja ruumiliselt hästi kättesaadavate teenuste osutamine lähtuvalt
elanike õigustatud vajadustest ja nende osutamise teeninduskeskuste põhisest korraldusest.
 Tõhus juhtimine läbi kompetentse ja motiveeritud ametkonna ning laialdase
koostööpartnerluse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
 Suurem esindus- ja osalusdemokraatia, elanikele paremad võimalused omavalitsusüksuse
toimimise ja arendamise jaoks olulistes küsimustes kaasarääkimises ja otsustamises.
 Loodusturismi, kogukonnamajanduse ja uute töökohtade loomise toetamine piirkonna
konkurentsivõime suurendamiseks ja uute elanike valda saamiseks.
2. Ühinemispiirkonna elanike arv ja territooriumi suurus
Elanike arv
01.01.2016
Hanila vald
1456
Lihula vald
2314
Koonga vald
1096
Varbla vald
842
KOKKU
5708
Allikas: Rahvastikuregister, Maa-amet

Pindala km2
233
375
440
314
1362

