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Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 4 
29.08.2016 
Harju Maavalitsus 
 
Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 

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

Puudusid:  Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool)  

Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus), Väino Tõemets (Rahandusministeerium) 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 
 
Päevakord: 

1. Ülevaated maakondades toimuvatest ühinemisläbirääkimistest. 
 
Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid ja tegi ülevaate vahepeal toimunud tegevustest 
haldusreformi ettevalmistamisel ning Riigikohtule esitatud kaebuste menetlusest.  
 

1. Ülevaade maakondades toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 

a. Ida-Virumaa;  

Andres Noormägi märkis, et Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn jätkavad ühinemisläbirääkimisi kuigi ei 
täida vaid omavahel ühinedes seaduses sätestatud miinimumkriteeriumi. Kiviõli, Lüganuse ja Sonda 
ühinemisel on moodustumas kriteeriumit täitev omavalitsus. Kui nimetatud piirkonnaga ühineks 
Aseri vald täideks ka soovitusliku suuruse kriteerium.   

Mihkel Laan lisas, et Illuka vald on teinud otsuse alustada ametlikke läbirääkimisi Iisaku, Mäetaguse, 
Tudulinna ja Alajõe vallaga, kuid samaaegselt on tehtud ka otsus pöörduda põhiseaduslikkuse 
järelevalve osas Riigikohtusse. Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna läbirääkimisrühmas on 
valminud ühinemisleping, kuid omavalitsused on otsustatud samaaegselt pöörduda Riigikohtusse. 
Mäetaguse vald on otsustamas lõpetada läbirääkimised Toila ettepaneku alusel. Kiviõli linna ning 
Lüganuse ja Sonda valla läbirääkimisrühmas on samuti valminud ühinemislepingu projekt, mis 
esitatakse septembris volikogudele arutlusele. Jõhvi, Toila, Kohtla ning Kohtla-Nõmme valla 
ühinemisel moodustuks ligi 17 000 elanikuga vald ning ka antud piirkonnal on valmis ühinemislepingu 
esmane versioon.  

Komisjon otsustas esitada Vaivara vallale ja Narva-Jõesuu linnale soovituse kaasata läbirääkimistesse 
täiendavaid omavalitsusi, et täita haldusreformi seaduses sätestatud elanike arvust lähtuv 
omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium ning kaaluda võimalusi omavalitsusüksuse 
soovitusliku suuruse kriteeriumi 11 000 elaniku täitmiseks. 

Komisjon tegi ettepaneku saata Narva Linnavolikogule meeldetuletus, et vastavalt ETHS-ile peavad 
nad Vaivara valla piiride muutmise ettepanekule vastama kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest.  
 

b. Lääne-Virumaa 

Marko Torm tõi välja, Haljala, Kadrina ja Vihula valla läbirääkimised ei edene ning kokkulepeteni ei 
ole jõutud. Kunda ja Viru-Nigula arutelud jätkuvad. Tamsalu nõustus läbirääkimistega Tapa valla 
suunas ning lõpetas läbirääkimised Väike-Maarja ja Rakke vallaga. Tamsalu ja Tapa valla ühinemisel 
tekib enam kui 11 000 elanikuga vald. Väike-Maarja on esitanud Tamsalu vallale ettepaneku Väike-
Maarja valla poolsetes külades küsitluse läbi viimiseks, et välja selgitada, kas Tamsalu valla külade 
elanikud eelistavad ühineda Tapa valla suunas või ühineda Väike-Maarja vallaga. Laekvere, Vinni ja 
Rägavere läbirääkimisrühmas on valmimas ühinemisleping.  
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Komisjon otsustas soovitada Väike-Maarja ja Rakke vallale alustada ühinemisläbirääkimisi 
haldusreformi seaduses sätestatud elanike arvu miinimumsuuruse kriteeriumi ja võimalusel ka 
soovitusliku suuruse kriteeriumi täitmiseks.  

Komisjon otsustas vajadusel anda Haljala, Kadrina ja Vihula vallale soovituse elektroonilise koosoleku 
vormis kui koosolekute vahelisel ajal peaks selguma vajadus soovituse andmiseks.  
 

c. Järvamaa 

Alo Aasma tõi välja, et Ambla vald ei nõustunud külade üleandmisega. Väätsa ja Käru valla 
ühinemisel Türi vallaga tekib üle 11 000 elanikuga omavalitsus. Paide linna ja Paide ning Roosna-
Alliku valla läbirääkimiste piirkond ei ületa soovituslikku kriteeriumi piiri. Paide linna, Paide ja 
Roosna-Alliku valla ühinemislepingu mustand on avalikustatud, töödokumentides kasutatakse 
nimena Paide linn. Teised Järvamaa omavalitsused on ühinemas ühtseks omavalitsuseks ning 
ühinemisleping avalikustatakse selle nädala jooksul. Paide valda ümbritsevates külades arutatakse 
piiride muutmise võimalusi külade ühinemiseks Paide vallaga. 

Komisjon otsustas saata omavalitsustele kirja selgitamaks külade üleandmise ja piiride muutmise 
ettepanekute kiiremat menetluse vajadust kui KOKS § 32 alusel ettenähtud tähtajad.  

Komisjon otsustas tellida eksperthinnangu Väätsa valla ühinemise aruteluks. 
 

d. Harjumaa 

Ülle Rajasalu kinnitas, et Raasiku vald tegi läbirääkimiste ettepaneku Rae vallale (piirkondlik komisjon 
oli seda ka soovitanud).  

 
2. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused 

Komisjon otsustas: 

2.1. esitada Vaivara vallale ja Narva-Jõesuu linnale soovituse kaasata läbirääkimistesse 
täiendavaid omavalitsusi, et täita haldusreformi seaduses sätestatud elanike arvust lähtuv 
omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium ning kaaluda võimalusi omavalitsusüksuse 
soovitusliku suuruse kriteeriumi 11 000 elaniku täitmiseks. 

2.2. saata Narva Linnavolikogule meeldetuletus ETHS-is sätestatud kahe kuulisest ettepanekule 
vastamise tähtajast. 

2.3. soovitada Väike-Maarja ja Rakke vallale alustada ühinemisläbirääkimisi haldusreformi 
seaduses sätestatud elanike arvu miinimumkriteeriumi ja võimalusel ka soovitusliku suuruse 
11 000 elaniku kriteeriumi täitmiseks. 

2.4. vajadusel anda Haljala, Kadrina ja Vihula vallale soovitus elektroonilise koosoleku vormis kui 
koosolekute vahelisel perioodil peaks selguma vajadus soovituse andmiseks.  

2.5. saata omavalitsustele kiri selgitamaks külade üleandmise ja piiride muutmise ettepanekute 
kiiremat menetluse vajadust kui KOKS § 32 alusel ettenähtud tähtajad. 

2.6. tellida eksperthinnang Väätsa valla ühinemise aruteluks. 

 
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 27. septembril kell 13.00 Harju Maavalitsuses.  
  

(allkirjastatud digitaalselt)  

Kaia Sarnet 

Komisjoni esimeess 


