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Hääletustulemused ühehäälne otsus 

1. Haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise menetlus:  

1.1. Loksa linna ühendamiseks Kuusalu vallaga;  

1.2. Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühendamiseks Saarde valla ja Surju 

vallaga;  

1.3. Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühendamiseks Ahja valla, 

Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga;  

 

2. Haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada osaliselt ja sama lõike 

punkti 2 alusel jätkata haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 

muutmise menetlusega järgmiselt:  

2.1. lõpetada menetlus Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühendamiseks Sillamäe 

linnaga ning jätkata Vaivara valla ja Kohtla-Järve linna piiride muutmisega Kohtla-

Järve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala asumid) üleandmiseks Vaivara 

valla koosseisu;  

2.2. lõpetada menetlus Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla osas ning 

jätkata menetlust Illuka valla ühendamiseks Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse 

valla ja Tudulinna vallaga. Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks 

Alutaguse vald;  

2.3. lõpetada menetlus Antsla valla ja Urvaste valla osas ning jätkata menetlust 

Orava valla ja Vastseliina valla ühendamiseks Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru 

vallaga. Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Võru vald.  

 

3. Haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 2 alusel jätkata haldusterritoriaalse 

korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise menetlusega:  

3.1. Emmaste valla ja Pühalepa valla ühendamiseks Hiiu valla ja Käina vallaga. 

Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Hiiumaa vald;  

3.2. Lüganuse valla ühendamiseks Kiviõli linna ja Sonda vallaga. Määrata 

moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Lüganuse vald;  

3.3. Koeru valla ühendamiseks Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani 

valla, Kareda valla ja Koigi vallaga. Määrata moodustuva omavalitsusüksuse 



nimeks Järva vald;  

3.4. Rakke valla liitumiseks Väike-Maarja vallaga. Määrata moodustuva 

omavalitsusüksuse nimeks Väike-Maarja vald;  

3.5. Tõstamaa valla ühendamiseks Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga. 

Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Pärnu linn;  

3.6. Juuru valla ühendamiseks Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla vallaga. Määrata 

moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Rapla vald;  

3.7. Tabivere valla ühendamiseks Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga. 

Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Tartu vald;  

3.8. Kallaste linna ja Pala valla ühendamiseks Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja 

Vara vallaga. Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Peipsiääre vald;  

3.9. Kambja valla ühendamiseks Ülenurme vallaga. Määrata moodustuva 

omavalitsusüksuse nimeks Kambja vald;  

3.10. Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühendamiseks ning Misso 

valla territooriumiosa (Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, 

Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi, Toodsi külad) üleandmiseks 

Värska valla koosseisu. Määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Setomaa 

vald.  

 

4. Piirkondlikel komisjonidel hinnata veel kord kohaliku omavalitsuse üksuste 

Vabariigi Valitsuse järgmiste ettepanekute kohta esitatud arvamustes märgitud 

asjaolusid, sh elanike arvamuse väljaselgitamise tulemusi ning anda nende 

põhjendatuse kohta hiljemalt 28. juuniks 2017. a Vabariigi Valitsusele arvamus:  

4.1. Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla 

ühendamine;  

4.2. Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga;  

4.3. Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, 

Rannu valla ja Rõngu vallaga;  

4.4. Luunja valla ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga.  

 

5. Rahandusministeeriumil teha vastavalt otsuse punktidele 1‒3 ning tulenevalt 

haldusreformi seaduse §-st 3, § 9 lõike 9 punktist 2 ning § 13 lõikest 1 ja Eesti 

territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 sätestatut arvesse võttes 

asjakohastes Vabariigi Valitsuse määruste eelnõudes vajalikud muudatused ja 

esitada need Vabariigi Valitsusele istungile.  

 

6. Rahandusministeeriumil teavitada tulenevalt haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 

punktist 1 ja lõikest 10 viivitamata kohaliku omavalitsuse üksusi haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise menetluse lõpetamisest või jätkamisest asjaomase kohaliku 

omavalitsuse üksuse osas vastavalt otsuse punktidele 1‒3. 
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