
Lõuna-Eesti piirkondliku 
komisjoni koosolek 
 
4. mai 2016  



Koosoleku päevakord: 
1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest 

tegevustest (Rahandusministeerium) 

2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest (maavanemad, 
ühinemiskonsultandid) 

3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 



Piirkondlike komisjonide 
töökorraldusest 
 



Piirkondlike komisjonide jaotus 



Komisjonide liikmed: 
Põhja-Eesti komisjon  
• Kaia Sarnet, RM  
• Ülle Rajasalu, Harju MV 
• Alo Aasma, Järva MV 
• Marko Torm, Lääne-Viru MV 
• Andres Noormägi, Ida-Viru MV 
• Sulev Valner, RM 
• Ave Viks, RM 
• Mihkel Laan 
• Mikk Lõhmus 
  
 

 
 

Lääne-Eesti komisjon 
• Väino Tõemets, RM 
• Kalev Kaljuste, Pärnu MV 
• Neeme Suur, Lääne MV 
• Kaido Kaasik, Saare MV 
• Riho Rahuoja, Hiiu MV 
• Tõnis Blank, Rapla MV 
• Sulev Valner, RM 
• Ave Viks, RM 
• Kersten Kattai  
• Rivo Noorkõiv 

 
 

 

Lõuna-Eesti komisjon  
• Priidu Ristkok, RM 
• Viktor Svjatõšev, Jõgeva MV 
• Erich Palm, Viljandi MV 
• Reno Laidre, Tartu MV 
• Andres Kõiv, Võru MV 
• Ulla Preeden, Põlva MV 
• Margus Lepik, Valga MV 
• Madis Timpson, RM 
• Ave Viks, RM 
• Georg Sootla 
• Rivo Noorkõiv 
• Veiko Sepp 



Komisjoni arvamused, soovitused ja hinnangud -
volikogude omaalgatuslikul ühinemisel 
• Arvamus ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta - vajadusel, s.o kui 

komisjon tuvastab vajaduse või KOV küsib arvamust, 20 tööpäeva jooksul 
laekumisest 

• Hinnangu erandi kohaldamise põhjendatuse kohta, kui on ühinemisel 
taotletud) 

• Arvamus ühinemistaotluse kohta, kõigile taotlustele 10 tööpäeva jooksul 

• Muud soovitused ühinemisega seonduva lahendamisel, vajadusel, 10 tööpäeva 
jooksul pärast vastava pöördumise esitamisest 

 
 



Komisjoni arvamuse kujundamise töövood 
volikogu algatatud ühinemisel 



Komisjoni arvamused, soovitused ja hinnangud – VV 
algatatud ühinemistel  
• Arvamus 1.01.2017ks ühinemistaotlust mitteesitanud ning kriteeriumile 

mittevastavate KOVide ühendamise algatamise suhtes - kõigi nimetatute 
suhtes, hiljemalt 9.01.2017ks 

• sh hinnang territooriumiosade üleandmise otstarbekusest ühinemise 
käigus (kus elanikud on taotlenud, kuid volikogu ei ole arvestanud) 

• Muud soovitused volikogudele, kellele VV on teinud ühinemisettepaneku - 
vajadusel, 10 tööpäeva jooksul pärast vastava pöördumise esitamist 

• Hinnang volikogude arvamustele VV esitatud ühinemisettepanekute 
kohta, vajadusel, 5 tööpäeva jooksul pärast päringu saamist) 

 
 



Komisjoni arvamuse kujundamise töövoog VV 
algatatud ühinemiste puhul 



Maavalitsuste ülesanded 
haldusreformi rakendamisel 

 
 



Toimingud KOV volikogude algatatud ühinemisel 
• KOV esitab ühinemistaotlus maavalitsustele hiljemalt 01.01.2017. 
• MV edastab ühinemistaotluse koos dokumentatsiooniga RMile 5 

tööpäeva (TP) jooksul nende saamisest. (HRS § 7 lg 5)  

• -> MV esitab ühinemistaotlused koos dokumentatsiooniga komisjoni 
esimehele 3 TP jooksul (käskkiri) 

• -> komisjoni esimees  esitab komisjonile 5 TP jooksul (käskkiri) 
• -> allkirjastab/ esitab arvamuse ministrile 3 TP jooksul koosolekust  
• kokku arvamuse kujundamiseks 10 TP (käskkiri) 



Toimingud VV algatatud ühinemisel 
• RM esitab VV määruse eelnõu ühendamise ettepanekuga 

volikogudele arvamuse andmiseks ja piirkondlikule komisjonile 
teadmiseks (VV korralduse vastuvõtmise tähtaeg 15.02.2017);  

• MV esitab volikogu arvamused koos dokumentatsiooniga RMile 3 
tööpäeva jooksul (HRS § 11) 

• RM kaasab piirkondlikud komisjonid esitades volikogu arvamused HTK 
komisjonile seisukoha kujundamiseks, volikogu arvamuste esitamise 
tähtaeg 15.05.2017 (HRS § 10) 
 

 



Toimingud KOVide eest VV algatatud etapis 
• Kui KOV ei vii läbi VV algatatud etapis läbi seaduses ettenähtud 

toiminguid, teeb järgmised toimingud KOVide eest MV: 

• korraldab elanike arvamuse väljaselgitamise kui KOV ei ole seda 
teinud hiljemalt 15. maiks 2017 (kui ühinevad KOVid kuuluvad erinevatesse 
maakondadesse, siis MV, kelle maakonna territooriumile jääb suurem osa 
moodustuva KOVi elanikest). 

• Teostab koostöös volikogudega KOVVS sätestatud valimistoimingud 
ja kinnitab vastavad otsused oma korraldusega 19. juuliks, kui 
volikogud ei tee seda enne 15. juunit 2017.  



Maavanema poolt teostatavad valimistoimingud 
• Kinnitab ühinemisel moodustuva KOV volikogu liikmete arvu lähtudes 

elanike arvule vastavast miinimumist (või suurema kui üks ühinev KOV volikogu on 
kinnitanud volikogu liikmete arvuks suurema); 

• Moodustab ühe valimisringkonna uue KOVi territooriumil (või mitu kui 
üks ühinev KOV on volikogude algatatud etapis leppinud kokku mitme 
valimisringkonna moodustamises). 

• Moodustab valimisjaoskonnad eelmiste valimiste valimisjaoskondade 
põhjal. 

• Nimetab KOV volikogude moodustatud valimiskomisjonide põhjal ühinemisel 
moodustuva  KOV valimiskomisjoni liikmed. 

• Toimingud peavad olema läbiviidud 19.juuliks 2017. 
 



Ülevaade toimuvatest 
ühinemisläbirääkimistest 
 



Läbirääkimised 185 KOVis & 74 ühinemispiirkonnas 



Piirkondliku komisjoni 
soovitused 
 



Komisjoni otsustab soovituste ja suuniste andmise 
kohta 

• Soovitada piirkonna KOVidele otsustada läbirääkimispartnerite valik 
hiljemalt mai 2016. 

• Soovitada piirkonnas läbirääkimisi mitte alustanud KOVidele alustada 
läbirääkimisi hiljemalt mai kuu jooksul 2016. 

• Soovitada ühinemisläbirääkimistega formaalselt alustanud KOVe sisuliste 
läbirääkimistega alustama? 

• Kujundada komisjonil järgmisel arvamus ühinemisläbirääkimiste kohta 
järgmistes piirkondades: 

• … 

 
 

 




