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Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 8 
19.12.2016 
Harju Maavalitsus 

 

Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 
Cumulus), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool), Andres Noormägi (Ida-Viru 
maavanem), Tarmo Mikkal (Lääne-Viru Maavalitsus, maavanema asendaja), Ülle 
Rajasalu (Harju maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks 
(Rahandusministeerium) 

Puudus:  Marko Torm (Lääne-Viru maavanem)  
Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus), Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Aleksandr 

Zdankevitš (Rahandusministeerium) 
Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 
 
Päevakord: 

1. KOV volikogudes Kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine: 
1) Aegviidu, Anija 
2) Paide linn, Paide vald, Roosna-Alliku 
3) Türi, Väätsa, Käru 
4) Sõmeru, Rakvere 
5) Rägavere, Vinni, Laekvere 
6) Tamsalu, Tapa 
7) Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme 
8) Vaivara, Narva-Jõesuu 
9) Haljala, Vihula 

2. Komisjoni ettepanekud VV etapis ühendamisettepanekute esitamiseks.  
1) Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme  
2) Vaivara, Narva-Jõesuu 
3) Haljala, Vihula 
4) Vasalemma 
5) Raasiku 
6) Loksa 
7) Kadrina 
8) Lüganuse 

3. Muud küsimused  

 

Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid. Riigikohtu otsus selgub homme, teisipäeva hommikul. 
Määrused ühinemiste kinnitamiseks on ettevalmistamisel. Võimalusel esitame kolm ühinemist 
Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks juba sellel nädalal – Aegviidu ja Anija valla ühinemine; Türi, Väätsa 
ja Käru valla ühinemine ning Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemine.  

 

1. KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine: 

1) Aegviidu ja Anija vald 

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele.  
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2) Paide linn, Paide ja Roosna-Alliku vald 

Alo Aasma tõi välja, et hetkel 11 000 elaniku piiri omavalitsuste ühinemisel veel ei täideta.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

3) Türi, Väätsa ja Käru vald 

Mikk Lõhmus märkis, et piirkonnas ületatakse 11 000 elaniku soovituslik kriteerium. Volikogud on 
otsustanud territooriumiosa mitte ära anda.  Ühinemine ületab maakonna piire, ühinev Käru vald 
arvatakse Järva maakonna koosseisu.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

4) Sõmeru ja Rakvere vald 

Mikk Lõhmus tõi välja, et kaks omavalitsust ühinevad ümber Rakvere linna, keskuseks ikkagi Rakvere 
linn. Haldusreformi seaduses sätestatud miinimumsuuruse kriteerium täidetakse.   

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

5) Rägavere, Vinni ja Laekvere vald 

Mikk Lõhmus märkis, et tekib suure pindalaga omavalitsus. Vinni alevik valla keskusena asub 
liimumisteel maakonna keskusesse. Elanike 7069.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

6) Tamsalu ja Tapa vald 

Mikk Lõhmus märkis, et ühinemispiirkonnas elab üle 11 000 elaniku. Ajaloolist ühtekuuluvust on 
vähe, kuid hea ühenduvus raudtee kaudu loob eeldused tugeva omavalitsuse kujundamiseks. Ambla 
valla külad on samuti avaldanud soovi piirkonnaga ühinemiseks, kuid volikogu keeldus. Tulevase valla 
teeninduskeskused rajatakse ka asulatesse, kus varem neid ei olnud (Assamalla, Porkuni).   

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele.  

 

7) Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald 

Mihkel Laan selgitas, et miinimumkriteeriumi ei täideta ning pigem on see ühinemise esimene samm. 
Jõhvi valla loobumisega on tekkinud ilma keskuseta vald, koos Jõhvi vallaga moodustaks tervikliku 
omavalitsuse.   

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 
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8) Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn 

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

9) Haljala ja Vihula vald 

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib  ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 

2. Komisjoni ettepanekud VV etapis ühendamisettepanekute esitamiseks.  

1) Vaivara ja Narva-Jõesuu vald 

Analüüsida järgmiseks korraks piirkonna ühendamise võimalusi ja täiendada eksperthinnangut VV 
etapis algatatava ühendamise suuna valiku osas.  

 

2) Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald 

Valmistada ette piirkondliku komisjoni seisukoht piirkonna ühendamiseks Jõhvi vallaga.  

 

3) Haljala ja Vihula vald 

Analüüsida järgmiseks korraks piirkonna ühendamise võimalusi ja täiendada eksperthinnangut VV 
etapis algatatava ühendamise suuna valiku osas. 

 

4) Raasiku vald 

Valmistada ette piirkondliku komisjoni seisukoht piirkonna ühendamiseks. Võimalik, et täidetakse 
elanike arvu miinimumkriteerium.  

 

5) Loksa vald 

Valmistada ette piirkondliku komisjoni seisukoht piirkonna ühendamiseks Kuusalu vallaga.  

 

6) Kadrina vald 

Analüüsida järgmiseks korraks piirkonna ühendamise võimalusi ja täiendada eksperthinnangut VV 
etapis algatatava ühendamise suuna valiku osas. Võimalik, et täidetakse elanike arvu 
miinimumkriteerium.1  

 

7) Lüganuse vald 

Analüüsida järgmiseks korraks piirkonna ühendamise võimalusi ja täiendada eksperthinnangut VV 
etapis algatatava ühendamise suuna valiku osas. 

 

  

                                                           
1
 20.dets 2016 seisuga on elanike arvu kriteerium täidetud 
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8) Vasalemma vald 

Valmistada ette piirkondliku komisjoni seisukoht piirkonna ühendamiseks Keila ja Padise valla ning 
Paldiski linnaga.  

 

9) Koeru vald 

Analüüsida järgmiseks korraks piirkonna ühendamise võimalusi ja täiendada eksperthinnangut VV 
etapis algatatava ühendamise suuna valiku osas. 

 

 

 

Järgmisel koosolekul on arutelul täiendavalt KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele 
piirkondliku komisjoni arvamuste andmine ning VV algatatud etapis ühendamise ettepanekute 
kinnitamine.  

  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Kaia Sarnet 

Komisjoni esimees 


