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Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 2 
06.06.2016 
Harju Maavalitsus 
 
Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 

Cumulus), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool), Andres Noormägi (Ida-Viru 
maavanem), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), Marko Torm (Lääne-Viru maavanem), 
Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium). 

Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus). 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium). 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade haldusreformi seaduse eelnõu muudatustest Riigikogu II lugemisel 
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

 
Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid, tutvustas planeeritud päevakorda ning tegi ülevaate Lääne-
Eesti piirkondliku komisjoni soovitustest.  
 

1. Ülevaade haldusreformi seaduse eelnõu muudatustest Riigikogu II lugemisel 

Ave Viks tegi ülevaate haldusreformi seaduse muudatustest Riigikogu II lugemisel ning edasisest 
ajakavast valdkonnaseaduste väljatöötamisel.  
 

2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 

Andres Noormägi esitas ülevaate Ida-Virumaal toimuvatest ühinemisläbirääkimistest. Kohalikul 
tasandil on ootus, et Sillamäe teeks ettepaneku Vaivarale ja Narva-Jõesuule. Vaivara on teinud Narva-
Jõesuu linnale ettepaneku ühinemiseks ning Kohtla-Järve ja Narva linnale ettepaneku lahustükkide 
ühendamiseks Vaivara vallaga. Aseri on otsustanud eelkõige jätkata läbirääkimisi Kundaga.  

Mihkel Laan lisas, et endiselt on läbirääkimisrühmadeks: (1) Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald, 
kus on valmimas ühinemislepingu esmane versioon. Uljaste küla Rägavere vallast on avaldanud soovi 
ühineda Sonda vallaga. Seni omavalitsustes otsuseid selle osas tehtud ei ole. (2) Iisaku vald, Alajõe 
vald, Mäetaguse vald ja Tudulinna vald. Illuka on rühma läbirääkimistesse kaasatud mitteametlikult. 
Avinurme vald ühineb pigem Jõgevamaa omavalitsustega. (3) Jõhvi vald, Toila vald, Kohtla vald ja 
Kohtla-Nõmme vald  

Marko Torm tõi välja, et välja on kujunemas Pandivere piirkonna omavalitsus (Tamsalu, Väike-Maarja, 
Rakke, Laekvere), kuid ühinevate omavalitsuste arv ja kooslus võib veel muutuda. Laekvere on esitanud 
ettepaneku ka Vinniga (samas rühmas ka Rägavere vald) liitumiseks. Läbirääkimised jätkuvad ka Kunda, 
Viru-Nigula ja Aseri vahel. Ambla valla külade elanikud esitasid volikogudele ettepaneku Ambla kandi 
ühinemiseks Tapa vallaga.   

Alo Aasma tõi välja, et Järvamaal Imavere vald ei ole veel lõpliku valikut ühinemispiirkonna osas 
teinud. Ka Väätsa vald kaldub kahes suunas. Ambla kandi elanike ettepanek ühinemiseks Tapa vallaga 
puudutab ka Järvamaad. 

Ülle Rajasalu tõi välja, et Nissi volikogus on arutlusel Rehemäe küla ettepanek ühinemiseks Lääne-
Nigula vallaga. Raasiku vald on ümbritsetud kriteeriumit täitvate omavalitsustega, vald ei ole seni 
läbirääkimispartnerit leidnud, kuid valla elanike arv on napilt alla 5000 elaniku.  
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3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

Komisjon otsustas: 

3.1. Võtta järgmisel koosolekul päevakorda soovituste kujundamine järgmistele omavalitsustele või 
piirkondadele:  
- Vaivara valla ettepanek Kohtla-Järve lahustükkide ühendamise kohta; 
- Raasiku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta kriteeriumi täitmiseks; 
- Keila piirkonna haldusterritoriaalse korralduse muudatuste kohta; 
- Ambla valla piiride muutmise kohta külade üleandmisega Tapa vallale Lääne-Virumaa 

suunas.  
 

 
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 11. juulil Harju Maavalitsuses.  
  

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Kaia Sarnet 

Komisjoni esimees 

 

 


