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Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 5 
27.09.2016 
Harju Maavalitsus 

 

Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 
Cumulus), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), 
Marko Torm (Lääne-Viru maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks 
(Rahandusministeerium) 

Puudusid:  Andres Noormägi (Ida-Viru maavanem)  
Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus), Väino Tõemets (Rahandusministeerium) 
Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 
 
Päevakord: 

1. Maavanemate/ühinemiskonsultantide poolne ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste 
hetkeseisust:  

1. Millised arengud on toimunud varasemate soovituste adressaatideks olnud 
piirkondades?  

2. Kas on tekkimas üle 11 000 omavalitsusi?  
3. Millised on jätkuvalt problemaatilised piirkonnad?  
4. Kas on põhjust komisjoni poolt anda piirkondadele täiendavaid soovitusi?  

2. Lühiülevaade KOVide taotlusest ja haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalvest. 
3. Komisjoni poolne edasine tegevuskava. 

 
Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas päevakava.  
 

1. Maavanemate/ühinemiskonsultantide poolne ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste 
hetkeseisust 

Harjumaa 

Ülle Rajasalu tõi välja, et Keila, Paldiski, Padise, Vasalemma ja Nõva korraldavad elanike arvamuse 
väljaselgitamise oktoobri lõpus. Loksa on arutanud läbirääkimise võimalusi Vihulaga. Kuusalu on 
teinud ettepaneku kohtumiseks Loksa linna esindajatega. Raasiku ja Rae valdade ühinemist ei toimu.  
 
Lääne-Virumaa 

Marko Torm tõi välja, Laekvere vallas läbi viidud rahvaküsitlusel eelistati ühinemist Vinni valla suunal. 
Vinni, Rägavere ja Laekvere ühinemispiirkonna leping avalikustatakse 3. oktoobril. Rakvere ja Sõmeru 
valdade ühinemisleping on valmis. Kunda, Viru-Nigula ja Aseri läbirääkimised olenevad edasi Aseri 
valla otsustest, Aseri ühinemisel Ida-Virumaa valdadega ei täida Kunda ja Viru-Nigula 
miinimumkriteeriumi. Haljala, Kadrina ja Vihula valla läbirääkimised ei edene, Haljala vald lõpetas 
ametlikult läbirääkimised Kadrinaga ning tegi ettepaneku Vihula vallale kahekesi jätkamiseks kuigi ei 
täidetaks miinimumsuuruse kriteeriumit. Väike-Maarja tegi ettepaneku Rakke vallale, kes pole veel 
vastanud. Tapa ja Tamsalu vallad jätkavad ühinemislepingu ettevalmistamisega.  

Kuna komisjon esitas koosolekute vahelisel ajal Haljala, Kadrina ja Vihula vallale soovituse 
läbirääkimistega jätkamiseks ei näinud komisjon vajadust täiendava soovituse andmiseks. Ettepanek 
Rahandusministeeriumile kohtuda omavalitsuste esindajatega.  
 
Järvamaa 

Alo Aasma tõi välja, et Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru ja Koigi vallad arutavad 
tulevase vallakeskuse paiknemise üle. Ühinemisleping esitatakse avalikustamisele. Ambla valla külad 
ei ole rahul volikogu otsusega mitte nõustuda territooriumiosa üleandmisega ning vaidlustasid 
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volikogu otsuse halduskohtus. Väätsa, Türi ja Käru valdade läbirääkimised sujuvad, üleval on Reopalu 
küla üleandmine Paide linnale. Kareda vallas on samuti elanike algatusi külade üle andmiseks.  

Komisjon otsustas soovitada Väätsa vallale võtta arutlusele Reopalu küla üleandmise ettepanek ning 
anda elanikele ja asjaomastele vallavolikogudele teada vallavolikogu seisukohad piiride muutmise 
ettepanekule. 
 
Ida-Virumaa 

Mihkel Laan tõi välja, et Kiviõli, Lüganuse ja Sonda ühinemispiirkonna leping on valmis volikogudesse 
esitamiseks. Üleval on nime küsimus, valikuna on esitatud Lüganuse, Kiviõli või uue nime leidmine. 
Jõhvi, Toila, Kohtla ning Kohtla-Nõmme ühinemine jätkub, kuid Jõhvi vald ei pea suuruse tõttu nii 
mitme omavalitsusega ühinema. Mäetaguse teeb lähipäevil ametliku otsuse ühinemispiirkonna osas 
valides ühinemise Iisaku, Illuka, Alajõe ja Tudulinna valdadega. Antud ühinemispiirkonnas on samuti 
leping valmis, nimena on kasutusel Alutaguse vald. Elanike arvu langedes võib piirkond taotleda 
erandit. Vaivara ja Narva-Jõesuu jätkavad samuti, kuid tõenäoliselt ilma Kohtla-Järve linnaosade 
ülevõtmiseta.  

Komisjon otsustas soovitada Jõhvi vallale jätkata läbirääkimistega neljases piirkonnas koos Toila, 
Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdadega.  

 
2. Lühiülevaade KOVide taotlusest ja haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalvest. 

Kaia Sarnet esitas ülevaate KOVide poolt vaidlustatud seaduse sätetest ning taotluse esitanud 
omavalitsuste arvust. Tõi välja, et Riigikohtus on haldusreformi seaduse sätteid vaidlustanud 22 
omavalitsust üle Eesti. Omavalitsused on vaidlustanud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse 
kriteeriumi seadmise; omaalgatuslikus etapis 1. jaan 2017 ühinemistaotluse esitamise tähtaja, 
valimistoimingute teostamise tähtaja (15. juuni 2017) ning VV määruse vastuvõtmise tähtaja 
omaalgatuslike ühinejate osas (1. veebr 2017); kõik sundühendamise sätted, sh toonud välja, et 
sundühendamise tähtajad on ebamõistlikult lühikesed ning need ei võimalda KOVidel mõistlikult 
vastuväiteid esitada VV ettepanekule ja vaidlustada VV määrust; valimistoimingute tegemise tähtajad 
on liiga lähedal KOV volikogu valimistele ning ühinemistoetuse mittemaksmise sundühendamise 
etapis. Riigikohtu istung toimub 4. oktoobril.  
 

3. Komisjoni poolne edasine tegevuskava 

Komisjon otsustas kohtuda ka oktoobris, vajadusel korraldatakse e-koosolekuid. 
 

4. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused 

Komisjon otsustas:  
4.1. soovitada Väätsa vallale võtta arutlusele Reopalu küla üleandmise ettepanek ning anda 

elanikele ja asjaomastele vallavolikogudele teada vallavolikogu seisukohad piiride muutmise 
ettepanekule. 

4.2. soovitada Jõhvi vallale jätkata läbirääkimistega neljases piirkonnas koos Toila, Kohtla ja 
Kohtla-Nõmme valdadega. 

4.3. soovitada Rägavere vallal võtta volikogus arutlusele Uljaste küla elanike esitatud ettepanek ja 
anda elanikele ning asjaomasele vallavolikogule teada vallavolikogu seisukoht piiride 
muutmise ettepanekule. 

 
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 27. oktoobril kell 11.00 Harju Maavalitsuses.  
  
(allkirjastatud digitaalselt)  

Kaia Sarnet 
Komisjoni esimeess 


