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Päevakord: 
Vabariigi Valitsus tegi 15. juuni 2017. a istungi protokollilise otsusega piirkondlikele komisjonidele 
ülesandeks hinnata veel kord kohaliku omavalitsuse üksuste Vabariigi Valitsuse ettepanekute kohta 
esitatud arvamustes märgitud asjaolusid, sh elanike arvamuse väljaselgitamise tulemusi ning anda 
nende põhjendatuse kohta hiljemalt 28. juuniks 2017. a Vabariigi Valitsusele arvamus:  

- Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamine;  
- Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga. 

 
 
Kaia Sarnet juhatas koosoleku sisse, andis ülevaate Vabariigi Valitsuse istungil tehtud protokollilisest 
otsusest ja selgitas valitsuse poolt piirkondlikule komisjonile antud ülesannet.  
 
Alo Aasma ja Sulev Valner saatsid oma seisukohad kirjalikult.  
 
1. Arvamuste andmine valitsuse algatatud ühinemisettepanekutele 
 

1.1. Keila linna, Keila valla, Paldiski linna, Padise valla ja Vasalemma valla ühendamine  
 
Piirkondlik komisjon leiab, et kuna Vabariigi Valitsus ei teinud teistes sarnastes piirkondades 
ettepanekut keskuseks oleva omavalitsusega ühinemiseks ning Vabariigi Valitsus on oma otsusega 
lõpetanud menetluse mitme alla kriteeriumi oleva omavalitsuse ühendamiseks, teeb piirkondlik 
komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku menetluse lõpetamiseks Keila linna ühendamiseks Keila 
valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma vallaga tagamaks ühtset lähenemist Vabariigi Valitsuse 
poolt läbiviidavate ühendamiste osas. Komisjon teeb ettepaneku jätkata Keila valla, Padise valla, 
Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamisega. Keila linna piirkonnaga ühendamata jätmine ei 
halvenda Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamisel moodustuva 
omavalitsuse iseseisvat toimimisvõimet.  
Tulevikus oleks otstarbekas Keila linna ühinemine Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma 
vallaga, mis tagaks parimal viisil keskus-tagamaa seose. 

 
1.2. Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühendamiseks;  

 
Piirkondlik komisjon leiab, et kuna maakonnakeskust ei ühendata piirkonnaga (mistõttu ei kujune ka 
tulevikus ühtset keskust omavalitsuse territooriumil) ning Vabariigi Valitsus on oma otsusega 
lõpetanud menetluse mitme alla kriteeriumi oleva omavalitsuse ühendamiseks, teeb piirkondlik 
komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku menetluse lõpetamiseks tagamaks ühtset lähenemist 
Vabariigi Valitsuse poolt läbiviidavate ühendamiste osas. Volikogude algatusel moodustuva Haljala 
valla ja Rakvere valla ühendamata jätmine ei halvenda omavalitsuste iseseisvat toimimisvõimet. 
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Tulevikus oleks otstarbekas volikogude algatusel moodustuva Haljala valla ja Rakvere valla ühinemine 
maakonnakeskusega, mis suurendaks omavalitsuste võimekust pikemal ajaperioodil piirkonna 
tervikvaates. 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaia Sarnet 
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