
  

KÄSKKIRI 

 

Kuupäev digiallkirjas nr 106  

Haldusreformi läbi viimiseks piirkondlike komisjonide 

moodustamine ja töökorra kinnitamine  

  

 

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. aasta määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi 

põhimäärus“ § 33 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikega 

2 ja peaministri 9. aprilli 2015. aasta korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi 

juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punktiga 10: 

 

1. Komisjonide moodustamine 

1.1. Moodustan ajutised piirkondlikud komisjonid (edaspidi komisjonid) kohaliku halduse 

reformi (edaspidi haldusreform) elluviimiseks kuni 31.detsembrini 2017, kelle ülesandeks on 

esitada ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid haldusreformi läbiviimiseks komisjoni 

tegevuspiirkonnaga hõlmatud maakondades  ning anda soovitusi asjaomastele volikogudele 

kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate 

vaidlusaluste küsimuste lahendamisel. 

 

2. Komisjonide tegevuspiirkonnad ja koosseisud 

2.1. Moodustan komisjonid järgmises tegevuspiirkonnas ja koosseisus: 

2.1.1.  Põhja-Eesti piirkondlik komisjon (Harju, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad) 

Komisjoni esimees: Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler  

Komisjoni liikmed: 

Ülle Rajasalu, Harju maavanem 

Alo Aasma, Järva maavanem 

Marko Torm, Lääne-Viru maavanem 

Andres Noormägi, Ida-Viru maavanem 

Sulev Valner, Rahandusministeerium 

Ave Viks, Rahandusministeerium 

Mihkel Laan, OÜ Cumulus  

Mikk Lõhmus, Tallinna Tehnikaülikool  

 

2.1.2.. Lääne-Eesti piirkondlik komisjon (Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu ja Rapla maakond) 

Komisjoni esimees: Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna 

juhataja 

Komisjoni liikmed: 

Kalev Kaljuste, Pärnu maavanem 

Neeme Suur, Lääne maavanem 

Kaido Kaasik, Saare maavanem 

Riho Rahuoja, Hiiu maavanem 
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Tõnis Blank, Rapla maavanem 

Sulev Valner, Rahandusministeerium 

Ave Viks, Rahandusministeerium 

Kersten Kattai, Tallinna Ülikool  

Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia  

 

2.1.3. Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon (Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru, Põlva ja Valga 

maakond) 

Komisjoni esimees: Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna 

juhataja 

Komisjoni liikmed: 

Viktor Svjatõšev, Jõgeva maavanem  

Erich Palm, Viljandi maavanem 

Reno Laidre, Tartu maavanem 

Andres Kõiv, Võru maavanem 

Ulla Preeden, Põlva maavanem 

Margus Lepik, Valga maavanem 

Madis Timpson, Rahandusministeerium 

Ave Viks, Rahandusministeerium 

Georg Sootla, Tallinna Ülikool 

Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia 

Veiko Sepp, Tartu Ülikool 

 

3. Komisjoni arvamuste, soovituste ja hinnangute andmine  

3.1. Komisjon annab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu (edaspidi volikogu) algatatud 

haldusterritoriaalse korralduse muutmisel: 

3.1.1. vajadusel arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekuna esitatud 

moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse vastavuse kohta haldusreformi 

läbiviimiseks kokkulepitud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse ja soovitusliku 

suuruse kriteeriumile (edaspidi koos kriteerium), haldusreformi eesmärkidele ning 

territoriaalsele terviklikkusele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 

nimetatud asjaolude lõikes 20 tööpäeva jooksul pärast asjaomaste volikogude 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku ja sellele esitatud vastuste saamist 

koos hinnanguga täiendavate kohaliku omavalitsuse üksuste kaasamise vajaduse kohta 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettevalmistamisse; 

3.1.2. omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, haldusreformi eesmärkidele ning 

territoriaalsele terviklikkusele vastavuse arvamuse kujundamisel hinnangu erandi 

kohaldamise põhjendatuse kohta, kui seda on haldusterritoriaalse korralduse 

muutmisel taotletud; 

3.1.3. arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse tulemusel moodustatava 

kohaliku omavalitsuse üksuse vastavuse kohta haldusreformi läbiviimiseks 

kokkulepitud kriteeriumile, haldusreformi eesmärkidele ning territoriaalsele 

terviklikkusele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud 

asjaolude lõikes 10 tööpäeva jooksul pärast asjaomaste volikogude Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 9 lõikes 9 nimetatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

taotluse saamist; 

3.1.4. muid soovitusi asjaomastele volikogudele kokkulepete sõlmimisel ja 

haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste 

lahendamisel 10 tööpäeva jooksul pärast vastava pöördumise esitamist volikogu või 

Rahandusministeeriumi poolt. 
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3.2. Komisjon annab Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel: 

3.2.1. arvamuse 2017. aasta 1. jaanuariks haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust 

mitte esitanud ning omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastavate 

kohalike omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise 

suhtes hiljemalt 2017. aasta 9. jaanuariks; 

3.2.2. kriteeriumile vastavuse arvamuse kujundamisel hinnangu territooriumiosade 

üleandmise otstarbekusest ühinemise käigus piirkondades, kus elanikud on vastava 

taotluse esitanud, kuid mida ei ole haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

taotlemisel arvesse võetud; 

3.2.3. muid soovitusi volikogudele, kellele Vabariigi Valitsus on teinud haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise ettepaneku kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel 10 tööpäeva 

jooksul pärast vastava pöördumise esitamist volikogu või Rahandusministeeriumi 

poolt; 

3.2.4. hinnangu volikogude arvamustele Vabariigi Valitsuse esitatud haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise ettepanekute kohta viie tööpäeva jooksul pärast 

Rahandusministeeriumi vastava päringu esitamist. 

 

4. Komisjoni arvamuste koostamine 

4.1. Komisjoni arvamus peab sisaldama hinnangut kavandatava haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisel tekkiva omavalitsusüksuse: 

4.1.1. vastavusele haldusreformi läbiviimiseks kokkulepitud omavalitsusüksuse 

miinimumsuuruse ja soovitusliku suuruse kriteeriumile; 

4.1.2. vastavusele haldusreformi eesmärkide saavutamisele; 

4.1.3. territoriaalsele terviklikkusele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 

nimetatud asjaolude lõikes; 

4.2. Komisjoni arvamus koostatakse komisjoni arutelu tulemusena ühinemiskonsultandi
1
 

koostatud eksperthinnangu põhjal. 

4.3. Komisjoni arvamuse allkirjastab ja esitab riigihalduse ministrile komisjoni esimees. 

 

5. Komisjoni koosolek 

5.1. Komisjoni töövormiks on koosolek.  

5.2. Komisjoni esimehe ettepanekul võib komisjoni töövormiks olla elektrooniline koosolek. 

Elektroonilise koosoleku korral esitab komisjoni esimees komisjoni liikmetele arvamuse 

ettepaneku kirjalikult kommenteerimiseks, arvamuse kujundamiseks ja kinnitamiseks 

vähemalt kolm tööpäeva enne arvamuse kinnitamist. 

5.3. Komisjoni koosolekud on kinnised. Komisjoni esimehega kooskõlastatult võivad 

komisjoni koosolekul osaleda teiste piirkondlike komisjonide liikmed, kutsutud osalejad 

ja koosoleku protokollija, kellel ei ole hääleõigust. 

5.4. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise ettepanekute ja taotluste laekumise ja soovituste andmise vajaduse järgi. 

Koosoleku teatis koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse komisjoni liikmetele 

kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne koosolekut. Erakorraliselt võib piirkondliku 

komisjoni kutsuda kokku kolme tööpäevase etteteatamisega. 

5.5. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli komisjoni liiget 

ja komisjoni esimees või komisjoni esimehe asendaja. 

5.6. Vajadusel tehakse komisjoni otsused hääletamise teel. Sellisel juhul tehakse otsus 

komisjoni koosseisu häälteenamusega. Võrdsete häälte korral on otsustavaks komisjoni 

esimehe hääl.    

 
                                                 
1
 Hanke „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine“ tulemusel koostatud 

ühinemiskonsultantide meeskonda kuuluva ühinemiskonsultandi poolt 
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6. Komisjoni esimehe ülesanded ja asendamine 

6.1. Komisjoni esimees: 

6.1.1. edastab volikogu algatatud omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

ettepanekud, vastused esitatud ettepanekutele hiljemalt viie tööpäeva jooksul nende 

Rahandusministeeriumi laekumisest arvates; 

6.1.2. edastab volikogude esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlused koos 

nõutava dokumentatsiooniga piirkondlikule komisjoni liikmetele hiljemalt viie 

tööpäeva jooksul nende maavanemale laekumisest arvates; 

6.1.3. kutsub kokku ja juhib koosolekut; 

6.1.4. koostab koosolekul arutletu ja punktis 2.2 koostatud eksperthinnangu põhjal komisjoni 

arvamuse ja esitab selle komisjoni liikmetele kooskõlastamiseks;  

6.1.5. allkirjastab komisjoni arvamuse ja esitab komisjoni arvamuse riigihalduse ministrile 

viie tööpäeva jooksul komisjoni koosolekust. 

6.1.5.1. tagab komisjonide koosolekute protokollimise, sealhulgas protokolli liikmetega 

kooskõlastamise ning protokollide avaliku kättesaadavuse Rahandusministeeriumi 

veebilehel www.haldusreform.fin.ee.  

6.2. Komisjoni esimeest asendab teise piirkondliku komisjoni esimees või komisjoni esimehe 

määratud asendaja. Komisjoni esimehe asendajal on kõik käskkirjast tulenevad komisjoni 

esimehe õigused. 

 

7. Maavanema ülesanded komisjoni töö tagamisel 

7.1. Maavanema ülesanded komisjoni töö tagamisel on esitada: 

7.1.1. volikogude esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlused koos nõutava 

dokumentatsiooniga komisjoni esimehele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul nende 

maavanemale laekumisest arvates; 

7.1.2. volikogu arvamused koos Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 lõike 3 

punktidest 1 ja 2 tuleneva dokumentatsiooniga komisjoni esimehele hiljemalt 

kolmandal tööpäeval asjaomaste volikogude otsuste saamisest arvates. 

 

8. Komisjonide töö korraldamine ja teenindamine 

8.1.Komisjonide töö korraldamise ja teenindamise tagab Rahandusministeerium. 

8.2. Komisjone teenindavad maavalitsused järgmiselt:  

8.2.1. Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni teenindab Harju Maavalitsus; 

8.2.2. Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni teenindab Lääne Maavalitsus; 

8.2.3. Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni teenindab Tartu Maavalitsus.  

8.3. Komisjoni tehnilise teenindamisega seotud ja muud komisjoni tegevuse kulud kaetakse 

riigieelarvest Rahandusministeeriumi poolt. 

 

9. Komisjonide tegevuspiirkondade üleste haldusterritoriaalsete korralduse muutmisega 

seonduvate küsimuste lahendamine 

9.1. Komisjonide tegevuspiirkondade üleste haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 

seonduvaid küsimusi lahendavad asjaomased komisjonid ühiselt. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Arto Aas 

riigihalduse minister 

 

 

http://www.haldusreform.fin.ee/

