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1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu
Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas planeeritud päevakorda.
1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest
Kaia Sarnet esitas ülevaate piirkondliku komisjoni eesmärkidest ja töökorrast.
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest
Ülle Rajasalu andis ülevaate Harjumaal toimuvatest läbirääkimistest ja esitatud
ühinemisettepanekutest. Kõige kaugemale on protsessis jõudnud Saue vald, Saue linn, Nissi vald ja
Kernu vald, kes on esitanud haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse, mis on esitatud
Rahandusministeeriumile. Keila linn täidab eelnõu kriteeriumi, Kiili ja Saku vald on kohtunud ja
otsustanud mitte ühineda (mõlemad täidavad ka eelnõus seatud kriteeriumi). Veel ei ole vastuseid Keila
valla märtsi lõpus esitatud ettepanekule (Padise, Vasalemma, Paldiski, Keila linn ja ka Nõva vald
Läänemaalt). Läbirääkimisi ei pea Raasiku ja Loksa, kus elanike arv jääb alla eelnõus seatava kriteeriumi.
Marko Torm tõi välja, et kõik Lääne-Viru maakonna omavalitsused peale Rakvere linna on vähemalt
ettepaneku saanud. Kadrina vald on teinud ettepaneku Haljala, Vihula ja Rakvere vallale. Sõmeru ja
Rakvere vald ning Rägavere ja Vinni vald peavad omavahel läbirääkimisi. Laekvere vald on samuti
teinud ettepaneku Vinni vallale. Pandivere kandi läbirääkimisrühmas Tamsalu vald, Väike-Maarja vald,
Laekvere vald, Rakke vald ja Tapa vald on võimalikud erinevad lahendused. Kunda linn on samuti teinud
ettepaneku, mille osas sõltub kriteeriumi täitmine osapoolte otsustest (kattub osaliselt Kadrina valla
ettepanekuga). Kunda linn on teinud ettepaneku ka Aseri vallale, mis asub Ida-Viru maakonnas.
Mihkel Laan tegi kokkuvõtte nõustatavatest piirkondadest Ida-Virumaal. Aseri on läbi viinud elanike
küsitluse, mille tulemusel elanikud eelistavad ühineda Lääne-Virumaa suunal. Hetkel on välja
kujunemas läbirääkimisrühmad: (1) Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald ja Aseri vald; (2) Jõhvi vald,
Toila vald, Kohtla vald ja Kohtla-Nõmme vald ning (3) Iisaku vald, Alajõe vald, Avinurme vald,
Mäetaguse vald ja Tudulinna vald. Muutusi võib nendes rühmades veel tulla.
Alo Aasma tegi ülevaate Järvamaa läbirääkimisrühmadest. Maakonnas on kattuvaid ettepanekuid.
Põhja osas toimuvad läbirääkimised Järva-Jaani ettepaneku alusel, keskel Paide linna ettepaneku
alusel ja lõunas Türi ettepaneku alusel. Imavere vallal on ettepanekuid ja seega ka valik mitmes
suunas läbirääkimisteks. Välistatud ei ole ka üle maakonna piiri ühinemised ja maakonnapiiri
muudatused.
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3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu
Komisjon otsustas:
3.1. esitada mitme erineva partneriga ühinemisläbirääkimisi pidavatele kohaliku omavalitsuse
volikogudele soovitus ühinemiste ettevalmistamise ajakavas püsimiseks teha valik
ühinemispartnerite osas ja võtta vastu vastavad volikogu otsused hiljemalt maikuu lõpuks.
3.2. esitada komisjoni tööpiirkonnas haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimisi mitte
alustanud omavalitsustele soovitus alustada läbirääkimisi ja esitada hiljemalt 2016. aasta
maikuu jooksul Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 1 alusel ettepanek
läbirääkimiste alustamiseks või nõustuda saadud ettepanekuga.
3.3. esitada
haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise
läbirääkimistega nõustunud
omavalitsustele soovitus alustada läbirääkimiste protsessiga, sh jõuda kokkulepetele
ühinenud omavalitsuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuurides, valmistada ette
ühinemislepingu projekt ja muu ühinemisdokumentatsioon, koostada ühinenud omavalitsuse
finantsplaan hinnates sh ühinemise mõjusid varalistele kohustustele ja eelarvele, selgitada
välja elanike arvamus ning ühildada ja valmistada ette ühinenud omavalitsuse õigusaktid.
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 6. juunil Harju Maavalitsuses.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaia Sarnet
Komisjoni esimees
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