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Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 7 
23.11.2016 
Harju Maavalitsus 

 

Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 
Cumulus), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave 
Viks (Rahandusministeerium) 

Puudusid:  Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool), Andres Noormägi (Ida-Viru maavanem), Marko 
Torm (Lääne-Viru maavanem)  

Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus), Väino Tõemets (Rahandusministeerium) 
Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust.  

Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid.  

 
1. Maavanemate/ühinemiskonsultantide poolne ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste 

hetkeseisust 

Harjumaa 

Ülle Rajasalu tõi välja, et Raasiku vald ja Loksa linn endiselt ei pea läbirääkimisi. Keila, Padise, 
Vasalemma ja Paldiski piirkonnas on Keila vallal planeeritud ühinemisotsus teha novembrikuu 
volikogu koosolekul, teistel detsembris.  

 
Järvamaa 

Alo Aasma tõi välja, et Türi, Väätsa ja Käru piirkonnas viidi läbi elanike küsitlus. Väätsa valla Paide 
linna poolsed külad ühinemist ei toetanud, eelistades ühineda Paide linna suunas. Ühinemislepingud 
on volikogudes otsustamisel. Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru ja Koigi valla 
ühinemisel lepiti kokku keskuse osas – Järva-Jaani. Ühinemislepingud on samuti volikogudes, otsused 
tehakse detsembri keskel-lõpus.  

 
Lääne-Virumaa 

Kadrina vald ei ole veel täitnud 5000 elaniku kriteeriumi. Haljala ja Vihula vald jätkavad läbirääkimisi, 
soovivad sundühendamist Rakvere ja Sõmeru suunas.   

Marko Torm saatis kirjalikult, et Rakvere ja Sõmeru vald jätkavad. Vihula ja Haljala samuti ning 
ühinevad vaatamata kriteeriumi mittetäitmisele. Kadrina vald soovib täita elanike arvu kriteeriumit. 
Tamsalu ja Tapa läbirääkimised edenevad. Rakke ja Väike-Maarja peavad läbirääkimisi, 
ühinemislepingu projekt on avalikustatud. Kunda, Viru-Nigula ja Aseri ühinemisel on lahendamata 
tulevase omavalitsuse keskuse küsimus.  

 
Ida-Virumaa 

Mihkel Laan tõi välja, et Kiviõli, Lüganuse ja Sonda vallas on ühinemislepingud volikogudes 
otsustamisel. Sonda kinnitas esmaspäevasel volikogu koosolekul, Lüganuse vallas ja Kiviõli linnas 
toimuvad volikogu istungid homme. Lüganuse valla elanike küsitlusel ei toetatud ühinemist. Kui 
Lüganuse vald lõpetab läbirääkimised siis algatab ühendamise valitsus, sest Lüganuse vald üksi ei 
täida miinimumsuuruse kriteeriumi. Lüganuse loobumisel Sonda ja Kiviõli jätkavad kahekesi. Toila, 
Kohtla ja Kohtla-Nõmme kinnitavad ühinemise 13. detsembril. Soovivad, et valitsus algataks 
ühendamise Jõhviga. Vaivara vallas ja Narva-Jõesuu linnas viidi läbi elanike küsitlus, osalejaid rohkem 
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kui teistes piirkondades. Vaivara elanikud toetavad ühinemist, Narva-Jõesuu elanikud mitte. Otsused 
volikogus 30. novembril. Nimena Narva-Jõesuu linn. Iisaku, Illuka, Mäetaguse, Alajõe ja Tudulinna 
otsustavad detsembris.   

Andres Noormägi saatis kirjalikult, et Kiviõli ja Sonda on ühinemislepingu heaks kiitnud, Lüganuse 
volikogus on see 24. november ja suure tõenäosusega lepingut ei kinnitata ja lõpetatakse 
läbirääkimised. Iisaku, Illuka, Mäetaguse, Alajõe ja Tudulinna ühinemisleping on valmis ja toimumas 
on elanike küsitlus. Oodatakse ka infot Riigikohtu otsuse osas. Avinurme ja Lohusuu ühinemisel 
Mustvee linna ning Kasepää ja Saare vallaga on valminud ühinemisleping, viidud läbi elanike küsitlus 
ja detsembris vormistatakse otsused volikogudes. Kunda, Viru-Nigula ja Aseri ühinemisläbirääkimistel 
ei ole kokku lepitud tulevase valla keskuse asukohas, otsused volikogus novembrikuu lõpus. 

  
Lepiti kokku, et järgmised koosolekud toimuvad 19. detsembril kell 12.30 Harju Maavalitsuses ja 10. 
jaanuaril kell 14.00 Rahandusministeeriumis.  
  
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaia Sarnet 
Komisjoni esimees 


