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Arenguava koostamine

 Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022, Nõva
valla arengukava aastateks 2017–2023, Martna
valla arengukava aastateks 2012–2022, Noarootsi
valla arengukava aastateks 2017–2024 ja
Kullamaa valla arengukava 2012-2022.

 Ühinemisleping.
 Piirkondlikud kohtumised + arutelu asutuste
juhtide/ ettevõtjatega/ MTÜ-dega.
 EAS projekti toel koostatav hariduse arengukava.
(Geomedia ja Cumulus)

Lääne-Nigula valla tugevused
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 Tugeva identiteediga kogukonnad;
 Logistiliselt hea paiknemine, Haapsalu-Tallinna ja RistiVirtsu maanteed, hea ühendus nii maakonnakeskuse,
Tallinna ja Harjumaa kui muu piirkonnaga;
 Mitmekesine elukeskkond, nii linliku keskkonda kui
puutumatut loodust;
 Ajaloolised väljakujunenud ettevõtlus piirkonnad
Paliveres, Taeblas, Risti;
 Tugeva puhke- ja turismipotentsiaaliga Noarootsi, Nõva
ja Osmussaar;
 Looduskaitsealad (maastiku- ja linnukaitse-alad) ja
liigirikkus, loodusturismi areng
 Toimivad hooldekodud;
 Alus- ja põhihariduse võrgustik;

Lääne-Nigula valla väljakutsed
1. Elanike arvu vähenemine ja vananemine;
2. Teenuste sihtgrupid väiksed ja territoriaalselt hajutatud;
3. Avalike teenuste osutamise hoonete suur energiakulu,
alakasutatud hooned;
4. Vallaeelarve tulud ei kata valla investeeringuvajadusi;
5. Keeruline on leida erialaspetsialiste, olemasolevate
keskmise ea tõus ja siirdumine pensionile;
6. Piirkonniti elanike vähene aktiivsus kogukonnatöös ja
eestvedajatele järelkasv;
7. Taristute halb kvaliteet (Internetiühendused, teede
olukord hajaasustuspiirkonnas;)
8. Keskkonnakaitse ja majandustegevuse konflikt, mis
pärsib ettevõtluse arengut.
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Lääne-Nigula missioon ja
visioon
 VALLA MISSIOON
Lääne-Nigula valla missioon on luua elanikele parim arenguja elukeskkond, säilitada valla erinevate piirkondade
kultuuripärand ja traditsioonid, olla tõhus partner ja
arengumootor ettevõtlusele ning läbi võrgustikupõhise
lähenemise ja kogukondade koostöö kindlustada valla
haldussuutlikkus ja tagada avalikud teenused.
 VALLA VISIOON
Lääne-Nigula vald on head elu- ja töökeskkonda pakkuv
ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidvad ja
väärtustatud kogukonnad, rikkalik kultuurpärand ning kus
paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad
puhke- ja tootmisalad ning ettevõtted.
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Valla tunnuslause?
 Noarootsi- Karge meri, puhas õhk,siin on parim
kodukoht!
 Lääne-Nigula- Tule meile, päriselt!
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Eesmärgid

 Lääne-Nigula valla visiooni elluviimiseks on strateegias
püstitatud neli valdkonnaülest eesmärki (E1-E4), mida
toetavad valdkondlikud eesmärgid ja tegevused.
 1. E1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja
töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks.
 2. E2. Lääne-Nigula on ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive
ja tasuvate töökohtadega omavalitsus.
 3. E3. Lääne-Nigula vald on hästi toimiva ning
vajadustele vastava taristuga omavalitsus.
 4. E4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav
juhtimine.
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Õpilaste kriitilise arvu määramine
kooliastmes- ettepanek

 1. Esimeses kahes kooliastmes õpilaste kriitilist arvu ei
määrata, I ja II kooliastet peetakse üleval igal juhul kui kooli
nimekirjas on õpilasi. Antud seisukoht vaadatakse üle 2022.
arengukava korralise ülevaatamise käigus.
 2. Kullamaa Keskkooli gümnaasiumiastme osas õpilaste
kriitilist arvu ei määrata, kooliastet peetakse üleval igal juhul
kui kooli nimekirjas on õpilasi.
 3. Lähtutakse eesmärgist, et 9. klass ei ole liitklass, st III
kooliastmes peaks olema vähemalt 17 õpilast.
Õpilaste arvu hinnatakse etteulatuvalt 6 aasta õpilaste
järelkasvu põhjal ja langetatakse otsused.

Millal rakendub, 2022 või varem?
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Edasine menetlus

 Arengukava avalikustamine 01.07-31.07. Ettepanekute
koondamine ja VV poolt läbi vaatamine. Vajadusel
konsultatsioon komisjonidega/osavallakogudega. I
lugemiseks eelnõu koostamine.
 Arengukava I lugemine – augustikuu volikogu.
Arengukava suunatakse osavallakogudele
läbivaatamiseks ja pannakse täiendavalt avalikult
välja.
 Eelnõu ja selle kohta esitatud ettepankute
läbivaatamine arendus- ja eelarvekomisjonis.
 September II lugemine. Vajadusel ettepankute
hääletus, arengukava vastu võtmine või suunamine III
lugemisele.
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Tänan tähelepanu eest!

