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Tamsalu valla ja Tapa valla
ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI

Ühinemislepingu õiguslik alus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seadus ja Tamsalu Vallavolikogu ettepaneku Tapa Vallavolikogule algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (22. detsembri 2015. a otsus nr
55) ja Tapa Vallavolikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanekuga
ning ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta (25. veebruari 2016. a otsus nr 129).
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lg 2 p 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
• Tapa ja Tamsalu valla ühinemisläbirääkimiste käigus on poolte esindajad seadnud ühiseks
eesmärgiks tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise
juhtimisvõimekuse suurendamise. Sellega soovitakse ühendada tänaste omavalitsusüksuste
arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse.
• Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevelu
ja infrastruktuuri.
• Ühinemise käigus soovitakse moodustada jätkusuutlik, tervikliku ruumistruktuuriga vald,
mida iseloomustab toimiv haldus- ja teenuskeskuste võrgustik, head transpordiühendused ja
kõrge arengupotentsiaal.
• Omavalitsuste ühinemine loob eeldused, et ühinemisest tulenevat kõrgemat finants- ja
haldussuutlikkust rakendada piirkonna ühtlaseks arendamiseks.
• Halduskorralduse muutumine aitab kaasa Lääne-Virumaa Järvamaaga piirneva osa
tasakaalustatud ja terviklikule arengule.
• Halduskorralduse muutus tugevdab ühinevate omavalitsuste edaspidiseid positsioone
võimalike riigi poolt läbi viidavate uute halduskorralduslike ümberkorralduste korral.
• Ühinevate omavalituste territooriumite põhiosad kuuluvad ajaloolisse Ambla kihelkonda.
2. Territooriumi suurus
Ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumi pindalaks kujuneb 481,3 km2, millest Tapa vald
on 262,8 km2 ja Tamsalu vald 218,5 km2.
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3. Alaliste elanike arv
Elanike arvu ning vanuselist koostist iseloomustab alljärgnev tabel.
KOV/vanuserühm
arv (osakaal)
Tapa vald
Tamsalu vald
KOKKU

0–6

7–18

19–64

65+

445
(5,7 %)
196
(5,1 %)
641
(5,5 %)

988
(12,7 %)
515
(13,3 %)
1503
(12,9)

4580
(58,9 %)
2295
(59,2 %)
6875
(59,0 %)

1761
(22,7 %)
868
(22,4 %)
2629
(22,6 %)

KOKKU
01.01.2016
7774
3874
11 648

Elanike tihedus:
Tapa vallas: 30 in/km2
Tamsalu vallas: 18 in/km2
Ühinenud vallas: 24 in/km2
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