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Möödapääsmatu
haldusreform

Leo Aadel, Haljala Vallavanem
Haldusreformi ellu viia on juba vähemalt seitsmes katse, seekord tundub, et
otsustavamalt kui kunagi varem. Eesmärgiks on järgmisteks 2017. a. kohalikeks valimisteks omavalitsused ühendada vabatahtlikult või liita sunniviisiliselt.
Vihula ja Haljala alustasid ühinemiskonsultatsioone hilissuvel ning möödunud nädalal otsustasid volikogud ühinemislepingu projekti heaks kiita ning
suunata avalikustamisele. Oleme selles
protsessis olnud väga konstruktiivsed ja
võrdväärsed partnerid ning valmis
moodustama uut Lahemaa omavalitsust.
Tuleviku omavalitsuses on pädevad
ja avatud olekuga ametnikud, kiire ja
ladus asjaajamine, mis suuresti võib käia
ka e-riigis igati loomuliku e-omavalitsuse kaudu. Eesti on tugev ja innovaatiline e-riik ning vaadates igapäevatoimetamisi valdades, siis käib see kõik
suuresti üle interneti. Kuldne reegel on
see, et jooksma peavad paberid aga mitte
inimesed. Kindlasti on ka selliseid
teenuseid, mis eeldavad näost näkku
kohtumisi ja tingivad seega teeninduspunktide edasist säilitamist nii Võsul
kui Haljalas.
Teenused peavad olema kvaliteetsed
ja elanikele kättesaadavad. Taristu
korras ja ühendused tagatud - teed,
elekter, internet ja ühistransport. Ideaalis ei pea inimene omavalitsust märkamagi, sest kõik talle vajalik toimib.
Kogukond peab olema otsuste tegemisse ja arengu kavandamisse alati
kaasatud. Oluliseks pean ka kohaliku
algatuse toetamist ja kogukonnatunde
säilitamist või ka juurdeloomist.
Loodan, et Vihula ja Haljala vallaelanikud toetavad eelseisval rahvaküsitlusel kahe omavalitsuse ühinemist
ja Lahemaa valla moodustamist. Suurt
maakivi ei pruugi omal jõul paigalt
nihutada, kahekesi või enamasti aga
küll.
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NB! Avalikud
rahvakoosolekud
16. novembril kell 18.00 Haljala
rahvamajas
19. novembril kell 17.00 Võsu
rannaklubis

Haljala vallamaja Võsu rannas. Fotomontaaž Avo Seidelberg

Tulevane vald on heade ja kättesaadavate teenustega
omavalitsusüksus

Annes Naan, Vihula vallavanem
Olen kogu haldusreformi ettevalmistamise käigus olnud selle teostumise
osas skeptiline. Lisaks tundus valdade
sundliitmine kuidagi ebarealistlik ja
põhiseaduse seisukohalt võimatu. Seetõttu olin pikka aega äraootaval seisukohal ja eelkõige sellepärast, et kõik

ühinemisvariandid tundusid Vihula
vallale ebasobivad.
Olukorras, kus piirkondliku potentsiaali indeksi 2015 aasta tabelis asub
Vihula vald vabariigis majandusliku
kapitali osas 39. kohal (see on LääneVirumaa kõrgeim näitaja) ja sotsiaalse
kapitali osas 64. kohal (Lääne-Virumaal
3. koht), tundus ebatõenäoline, et liitumine ei tooks kaasa valla elanike olukorra halvenemist.
Seda meeldivam on tõdeda, et Haljala vallaga läbirääkimiste käigus olemasolevate omavalitsuste majandus- ja
finantsnäitajaid võrreldes jõudsime
üheskoos tõdemusele, et meie tuleviku
ühine eelarve võimaldab uues loodavas

vallas säilitada kõik praegu kehtivad
toetused, soodustused ja teenused
ümardades nad valdade võrdluses
paremuse suunas. Samuti ei pea kumbki
vald muretsema juba planeeritud investeeringute elluviimise pärast.
Oleme läbirääkimiste käigus jõudnud veendumusele, et tulevane Lahemaa vald on heade ja kättesaadavate
teenustega omavalitsusüksus, kus on
tegusad kogukonnad, mis aitavad kaasa
vallajuhtimisel ja õigete otsuste langetamisel.
Kutsun Teid üles andma rahvahääletusel oma hääl uue – Lahemaa valla
moodustamise poolt!

Lahemaa valla loomise põhialused/hea tahte kokkulepped
Lahemaa vald on loodussõbralik omavalitsus, kus toetatakse külakogukondade püüdlusi elukeskkonna korraldamisel, soodustatakse ettevõtluskeskkonna arengut ning tehakse koostööd
Lahemaa rahvuspargi looduse, maastike ja kultuuripärandi kaitsmisel ning
tutvustamisel.
Lahemaa valda on oodatud kõik
inimesed ja kogukonnad, kes väärtustavad loodussõbralikku ja kogukonnakeskset omavalitsust.
Lahemaa valla loomisel võetakse
arvesse elanike õigustatud ootusi ning
keskkonnast, olemasolevast infrastruktuurist aga ka ühinemisel tekkivast
arengupotentsiaalist tulenevaid võimalusi ning edasiste valla arengut suunavate otsustuste tegemisel lähtuda
vallakogukonna vajadustest ja arvamustest ning järgnevatest põhimõtetest:
· infrastruktuuri arendamisel arves-

tada elu- ja ettevõtluskeskkonna vajadustega;
· toetada ettevõtlust läbi infrastruktuuri arendamise;
· väärtustada külakogukonda ja
külavanema rolli;
· arendada olemasolevat koolivõrku
jätkates investeeringuid haridusasutustesse;
· toetada pedagoogide diferentseeritud tasustamist vastavalt kutsesüsteemile;
· igale vallas registreeritud lapsele
tagada koht piirkondlikus lasteaias;
· kõigile lasteaia- ja koolilastele võimalda tasuta toitlustamine;
· toetada tasuta huvihariduse põhimõtet;
· toetada kogukonna sportlikke eluviise, võimaldades vallakodanikele
spordirajatiste tasuta kasutamist;
· ühtlustada senised sotsiaaltoetused

suurima ühisnimetaja poole;
· toetada perearsti teenuste arengut ja
säilitada esmatasandi arstiabi teenuse
osutamine asulates;
· kaaluda tasuta jäätmevedu kõigile
valla kodanikele;
· Haljala rahvamaja arendada Lahemaa valla kultuurikeskuseks;
· vallale kuuluval territooriumil toimuvatel üritustel osalemine võimaldada vallakodanikele soodsamalt;
· Lahemaa vallale kuuluvates sadamates võimaldada valla kodanikele
tasuta slipi kasutamine ning sadama
koht soodsama hinnaga;
· omavalitsuse eelarvest toetada vabatahtlike päästemeeskondade tegevust;
· valla eakatele luua väärika vananemise võimalused.

Lahemaa on Põhja-Eesti rannikumadaliku osa, mis jääb Kuusalu ja Kunda vahele. See ala on sopilise rannajoonega, mida liigestavad muu hulgas arvukad
lahed ja poolsaared. Valdav osa Lahemaast on arvel Lahemaa rahvuspargina. Ala suurim asula on Loksa linn, alal esineb palju rannakülasid[1].
https://et.wikipedia.org/wiki/Lahemaa
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Haljala valla ja Vihula
valla ühinemislepingu
projekti heaks kiitmine
ja avalikustamisele
suunamine
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91lõike 4 alusel
Haljala Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Kiita heaks ja avalikustada ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja
Vihula valla ühinemisleping“ koos
lisadega (lisatud) ajavahemikul 4.
november 2016 kuni 25. november
2016.
2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle
lisadele esitada kirjalikult hiljemalt
25. november 2016 Haljala
Vallavalitsuse aadressil Rakvere mnt
3 Haljala alevik või e-postile
haljala@haljala.ee.
3. Haljala Vallavalitsusel:
3.1. korraldada ühinemislepingu
projekti avalik väljapanek Haljala
Vallavalitsuses, Haljala Vallaraamatukogu laenutuspunktides ja valla
veebilehel www.haljala.ee.
3.2. avaldada ühinemislepingu projekt avaliku väljapaneku kestvuse ja
koha kohta teade ajalehes „Virumaa
Teataja“.
3.3. ühinemislepingule tehtud ettepanekud ja vastuväited edastada
volikogule menetlemiseks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada 30 päeva
jooksul otsuse teatavakstegemisest
arvates vaide Haljala Vallavolikogule (asukohaga Haljala alevik
Rakvere mnt 3) haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi
kohtumajasse (Kooli tn 2, Jõhvi)
halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

VIHULA VALLAVOLIKOGU istung nr 38
Võsul, 03. novembril 2016 kell 16:00.
Istungil osales 9 volikogu liiget: Robert Aasa, Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Paul Lettens, Hanno Nõmme,
Kristel Tõnisson, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Jüri Teppe ja Aarne Vaik.
Otsusega nr 150 nõustuti Haljala Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja jätkatakse
läbirääkimisi eesmärgiga moodustada Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
Otsusega nr 151 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja Vihula valla
ühinemisleping“ koos lisadega ajavahemikul 4. november 2016 kuni 25. november 2016. Avalikustatud ühinemislepingule ja
selle lisadele ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks määrati 25. november 2016.

Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekt
Võttes aluseks haldusreformi seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Haljala Vallavolikogu
ettepaneku (20. september 2016 otsus nr 174) Vihula Vallavolikogule algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised ning Vihula
Vallavolikogu (3. novembri 2016 nr 150) otsuse ühinemisläbirääkimistega
nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemusel Haljala
vald ja Vihula vald (edaspidi nimetatud lepinguosalised) sõlmivad käesoleva
ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada ühinemise
läbi uus omavalitsusüksus (edaspidi vald).
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepinguga sätestavad Haljala vald
ja Vihula vald omavalitsusüksuste
vabatahtliku ühinemise käigus
haldusterritoriaalse korralduse
muutumisel uue haldusüksuse
moodustumise ning ühinemisjärgselt kohaliku omavalitsuse
korraldusega ja omavalitsusüksuse
kui avalik-õigusliku juriidilise isiku
õiguste ja kohustustega seotud
asjaolud, mida ei ole seadusega
sätestatud või mis seadustest
tulenevalt tuleb sätestada lepingus.
1.2. Tulevase valla toimimise konkreetsed otsused jäävad uue volikogu otsustada.
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1.3. Uue haldusüksuse eesmärkide
elluviimisel, tegevussuundade kavandamisel, kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel
ja teenuste korraldamisel ning
rahaliste vahendite kasutamisel
lähtub uue kohaliku omavalitsuse
volikogu lepingu kehtivuse ajal
käesolevas lepingus sätestatust.
2. ÜHINEMISE AEG
Uue omavalitsusüksuse kui avalik
õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2017. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise
päevast. Nimetatud hetkest omab

uus omavalitsusüksus mõlema
lepinguosalise õigusi ja kohustusi
ning lähtub käesolevas lepingus
kokkulepitust.
3. ÜHINEMISE EESMÄRGID
Lepiti kokku järgmistes ühinemise
eesmärkides:
3.1 Konkurentsivõimeline, sidus ja
loogiliselt hästi toimiv, tasakaalustatud arengul põhinev jätkusuutlik
omavalitsusüksus, mis võtab
arvesse elanike õigustatud vajadusi, kohalikke arengueeldusi,
ajaloolist asustust ja kultuuritraditsioone.
3.2 KOKS-ist tulenevate avalike teenuste osutamine, nende majanduslikult tõhus korraldamine.
3.3 Haldussuutlikkus ja investeerimisvõime läbi strateegilise juhtimise,
kompetentne ja motiveeritud ametkond.
3.4 Laiem esindus- ja osalusdemokraatia.
3.5 Valla kõrgema maine ja konkurentsivõime kujundamine.
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4. UUE OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI,
PIIRID, ÕIGUSLIK STAATUS JA
SÜMBOOLIKA
4.1 Uus kohalik omavalitsusüksus on
avalik-õiguslik juriidiline isik valla
staatuses. Uue avalik-õigusliku
juriidilise isiku nimi on Lahemaa
vald.
4.2 Lahemaa valla territoorium moodustub Haljala valla ja Vihula valla
territooriumi summana ja uue valla
administratiivpiir kulgeb mööda
ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri.
4.3 Haljala valla ja Vihula valla ühinemise ning nende baasil uue omavalitsusüksuse moodustamisega
lõpevad ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus. Lahemaa vald
on mõlema nimetatud ühinenud
omavalitsusüksuse õigusjärglane.
4.4 Lahemaa valla jaoks töötatakse
välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni uue põhimääruse
kehtestamiseni lähtutakse Haljala
valla põhimäärusest.
4.5 Lahemaa valla keskus asub Võsu

alevikus ning teenuskeskused asuvad Haljalas ja Võsul.
4.6 Lahemaa valla sümboolika (valla
vapp ja lipp) kinnitab Lahemaa
Vallavolikogu pärast ühinemist.
Kuni uue omavalitsusüksuse põhimääruse kehtestamiseni, kasutatakse selle valla sümboolikat mille
territooriumil seda kasutati enne
ühinemist.
5. HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA
DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1 Lahemaa valla tegevus lähtub
kohalikule omavalitsusüksusele
Eesti Vabariigi seadustega, nende
alusel välja antud õigusaktide ja
rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ja vallaelanike
õigustatud vajadustest ning lähtub
käesolevas lepingus sätestatud
kokkulepetest.
5.2 Ühinenud omavalitsusüksuste
õigusaktid kehtivad edasi kuni
Lahemaa valla õigusaktide kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse
territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ei ole vastuolus
käesoleva lepinguga.
5.3 Lepinguosaliste kõik õigused,
kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja
hallatavad asutused lähevad Lahemaa vallale pärast ühinemist.
5.4 Punktis 5.3 nimetatud asjaajamise
dokumendid ja varad annavad
lepingupooled (vallavanem või
vallavalitsuse poolt volitatud teine
isik) ametiasutuse nimel üle Lahemaa vallale, kus vallavanem või
vallavalitsuse poolt volitatud teine
isik võtab need vallavalitsuse kui
ametiasutuse nimel vastu. Üleantavad asjaajamise dokumendid

ja nende registrid peavad olema
koostatud ja arhiveeritud vastavalt
seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele
ning arhiveerimisele kehtestatud
korrale.
6. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE
6.1. Haridus
6.1.1 Igale vallas registreeritud lapsele
tagatakse koht piirkondlikus kodulähedases lasteaias, tänased lasteaiad säilitatakse ja vajadusel arendatakse lastehoiusüsteemi.
6.1.2 Tänane koolivõrk säilib ja jätkatakse investeeringuid haridusasutustesse. Kvaliteetse hariduse osutamine on keskne prioriteet valla
arengus.
6.2 Huviharidus, sport- ja noorsootöö
Huvitegevust üldhariduskoolides
ja kultuurimajades/rahvamajades
jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus, vajadusel huvitegevuse ja spordivõimalusi laiendatakse.
6.3 Kultuur ja vaba aeg
Ühinenud vallas jätkatakse traditsioonilisi kultuuri-, spordi- ja kogukonnaüritusi.
6.4 Sotsiaalne kaitse
Panustatakse sotsiaalteenuste kvaliteedi kasvu ja kättesaadavuse
tagamisse. Sotsiaaltoetuste määrad
ja -teenuste osutamise kvaliteedinõuded ühtlustatakse suurema
ühisnimetaja poole, kujundatakse
sotsiaalteenuste ja -toetuste osutamise ühtne kord.
6.5 Kommunaalmajandus, teed ja
tänavad
6.5.1 Kujundatakse parim lahendus vallale kuuluva taristu majandamiseks ja teenuste osutamiseks,

lähtudes teenuste ühtsest standardist.
6.5.2 Tagatakse munitsipaalelamufondi
jätkuv korrastamine ja renoveerimine vastavalt vajadusele.
6.5.3 Soojamajanduses lokaalsete energiasäästlike lahenduste arendamine.
6.6 Ühistransport
Optimeeritakse olemasolev ühistransport.
7. KORRAKAITSE JA TURVALISUS
Toetatakse korrakaitse ja päästestruktuuride tegevust,.eesmärgiga
tagada kohapeal jõustruktuuride
võimekus reageerida. Oluliseks
peetakse vabatahtlikkuse alusel
turvalisuse ja korrakaitse toetamist
(abipolitseinikud, vabatahtlikud
päästjad, kaitseliit jms).
8. KOGUKONNAD JA KÜLAELU,
ELANIKE KAASAMINE
Otsuste tegemisel on määrava
tähtsusega kogukonna arvamus.
9. VALITSEMINE
Volikogu suurus on 17 liiget, kes
valitakse ühes ülevallalises valimisringkonnas. 2017. aasta valimistel moodustatakse valimisjaoskonnad 2013. aasta valimisjaoskondade põhjal.
11. VALLA TEENISTUJAD JA
TÖÖTAJAD
11.1. Uue omavalitsuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade koosseisu
kinnitab volikogu.
11.2. Haldusreformi (valdade ühinemise) käigus toimunud ümberkorralduste tulemusel koondatud
teenistujale makstakse uue omavalituse volikogu otsusel lisaks
seaduses ettenähtud koondamis-

hüvitisele teenistusest lahkumistoetust ühe kuupalga ulatuses.
12. INVESTEERINGUD JA
ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
12.1. Investeeringuid tehes järgitakse
piirkondade arenguvajadusi ja
valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, ühinevate omavalit-suste
varasemaid arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, pooleliolevaid
investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi,
samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka.
12.2. Ühinemistoetuse arvelt tehakse
investeeringuid vastavalt uue moodustunud omavalitsuse volikogu
poolt kinnitatud eelarvestrateegiale.
12.3. Ühinemistoetust kasutatakse esmajärjekorras haldusreformi teostamise käigus tehtavate ühinemiskulude katteks (sh side ja IT taristu
ümberkorraldamine, vajadusel
ruumide korrastamine ja remont,
koondamishüvitised, preemiad
jms.) ja investeeringuteks vastavalt
lepingu punktis 12.2 sätestatule
13. LEPINGU JÕUSTUMINE JA
KEHTIVUS
13.1 Leping loetakse lepinguosaliste
vahel sõlmituks, kui lepinguosaliste volikogud on selle oma
otsusega kinnitanud.
13.2 Leping jõustub Vallavolikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja kehtib Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste
kohalike omavalitsuste valimiste
tulemuste väljakuulutamiseni.
13.3 Lepingut saab muuta Vallavolikogu
koosseisu 2/3 häälteenamusega.

Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekti seletuskiri
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 2 punktist 1, on
Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu juurde koostatud seletuskiri,
milles on märgitud haldusreformi
käigus haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus, ühinevate omavalitsuste territooriumide
ning moodustuva kohaliku omavalitsuse suurus (pindala) ning alaliste
elanike arv.
I. Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus
Haljala ja Vihula valla ühinemisläbirääkimiste käigus on poolte esindajad seadnud ühiseks eesmärgiks moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena loodussõbralik omavalitsus,
kus toetatakse külakogukondade püüdlusi elukeskkonna korraldamisel, soodustatakse ettevõtluskeskkonna arengut ning tehakse koostööd Lahemaa
Rahvuspargiga looduse, maastike ja
kultuuripärandi kaitsmisel ning tutvustamisel.
Ühinemise tulemusel on võimalik
optimaalselt planeerida piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad,
koolid, huviharidus, sotsiaalasutused,
vaba aja ja sportimisvõimalused) tagades nende teenuste kättesaadavuse ja
kvaliteedi kõigis piirkondades.

Põhjendused:
- Haljala ja Vihula vald on ajalooliselt
kuulunud ühisesse kihelkonda ning
olnud sotsiaalselt, kultuuriliselt ja
majanduslikult tihedalt seotud ka
hilisematel aegadel.
- Omavalitsuste elanikud kasutavad
piirkonna haridus-, kultuuriteenuseid, toimib arvestatav tööränne
valdade vahel ning piirkonna elanikud on seotud isiklike ning tööalaste
sidemetega.
- Mõlemad omavalitsusüksused kuuluvad mitmesse samasse mittetulundusühingutesse.
- Kasutades tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaali ja tugevusi on võimalik arendada kogukondade jätkusuutlikku arengut ja

suureneb strateegiline juhtimisvõimekus.
- Ühinemise tulemusel on parem
võimalus parandada omavalitsuse
elanike elukvaliteeti, arendada
igapäevaelu ja infrastruktuuri.
- Suurem eelarve võimaldab paremini maandada finantsriske ning
koondada ressursse prioriteetsete
tegevuste kiiremaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks.
- Ühise territoriaalse planeerimisega
tagatakse ratsionaalsem investeeringute kavandamine ja elluviimine,
sihipärasem ja otstarbekam ressursikasutus.
Omavalitsusüksuste ühinemisel seatakse eesmärgiks uue omavalitsuse

Elanike arv ning vanuseline koosseis
Elanike vanuseline struktuur

Haljala vald
elanike arv
seisuga
01.01.2016

Vihula vald
elanike arv
seisuga
01.01.2016

Lapsed 0-6 aastat

174

88

Lapsed 7 - 18 aastat

300

138

1 580

1 228

446

501

2 500

1 955

Tööealised 19 - 64 aastat
Vanurid 65…. aastat
KOKKU

Haljala vald + Vihula vald

võimekuse kasv, kvaliteetsete avalike
teenuste pakkumine, piirkonna arengueelduste kasutamine ja piirkonna ühtlane areng.
Ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus toetab vallaelanike heaolu ja rahulolu oma kodukohaga, väärtustab kogukondade jätkusuutlikku arengut, head elukeskkonda
ja traditsioonide püsimist. Uue omavalitsuse kõigile elanikele on kättesaadavad kõrge kvaliteediga avalikud
teenused.
Vaatamata sellele, et ühinemise käigus ei täideta haldusreformi seaduse
kriteeriume rahvaarvu osas, on loodav
omavalitsusüksus võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult ja
rahvusvahelisel tasandil.
Omavalitsusele positiivse kuvandi
loomisel rõhutatakse valla kui terviku
pakutavaid võimalusi nüüdisaegse ja
turvalise ning looduslähedase elukeskkonnana.
II. Territooriumi suurus ja elanike arv
Ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumi pindalaks kujuneb 547,93 km2,
millest Haljala vald 183,02 km² ja Vihula
vald 364,91 km².
Elanike arvuks (1. oktoobri 2016 seisu
alusel) on 4422 millest Haljala vald 2488
ja Vihula vald 1934 elanikku.
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Hää valla kodanik!

Margus Punane,
Haljala vallavolikogu esimees
Rõõm tõdeda, et meie ühinemisläbirääkimised on jõudnud faasi, kus
juhtkomisjonid ja vallavolikogud on
kiitnud heaks meie ühinemislepingu
koos selle lisadega ning saatnud
avalikustamisele. Samuti on ühiselt läbi
vaadatud heade kavatsute protokoll,
kus fikseeritud hulganisti tegevusi,
mida elukvaliteedi parandamise ees-

märgil oma inimestele soovime ja
püüame pakkuda. Mitmed asjad seal
loetelust on täna ühes või teises
omavalitsuses juba olemas, kuid meie
eesmärk on need ühtlustada ja teha seda
kodaniku kasuks, niiöelda suurema või
väiksema kulu/tulu numbri suunas.
Oleme loomas uut omavalitsust, mis
moodustab ajalooliselt, logistiliselt ja
territoriaalselt ühe mõistliku ja loogilise
terviku. Liikumissuunaga omavalitsuse
piirialadelt tõmbekeskuse poole nii,
kuidas praktikas välja kujunenud ja
kodanike liikumisharjumused on olnud.
Uude moodustamisel olevasse valda
jääb kaks tugevat teenuse ja halduskeskust, Võsule ja Haljalasse. Need on
kohad, kus vallakodanik jätkuvalt kõik
vajaminevad asjatoimetused saab korda
aetud ja teenuse kätte saab. Juuriidiliseks aadressiks on Võsu. Selle otsuse

Komisjoni esimees: Margus Punane
Liikmed: Rainer Lille
Olev Lipp
Leo Aadel
Õie Kelder
Riina Must

Vihula vald
Komisjoni esimees: Aide Veinjärv
Aseesimees: Anneli Alemaa
Liikmed:
Maire Muruvee
Urmas Osila
Tõnu Ammussaar
Annes Naan
Enna Tiidemann

Vallavolikogude koosseis
Haljala vald

Vihula vald

Eleri Aitman
Vl Maheda
Siiri Heinpõld Vl Maheda
Kalju Kivistik Vl Maheda
Rainer Lille
Vl Maheda
Peeter Orgmets Vl Maheda
Margus Punane Vl Maheda
Anti Tõld
Eesti Reformierakond
Urve Kingumets Eesti Reformierakond
Olev Lipp
Eesti Reformierakond
Riina Tamberg Eesti Reformierakond
Greete Toming Eesti Reformierakond
Jaan Meerits
Eesti Keskerakond
Koidu Saamot Eesti Keskerakond
Tiit Toming
Eesti Keskerakond
Kristel Strazdin Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

Aide Veinjärv
Hanno Nõmme
Robert Aasa

Eesti Reformierakond
Vl Vaba Vallakodanik
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Andrus Aasmäe Vl Vaba Vallakodanik
Anneli Alemaa
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Urmas Einberg
Eesti Keskerakond
Annika Hallimäe Vl Vaba Vallakodanik
Jaan Kruus
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Paul Lettens
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Jüri Teppe
Eesti Reformierakond
Kristel Tõnisson Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Aarne Vaik
Vl Vaba Vallakodanik
Uno Õunapuu
Eesti Reformierakond

Haljala vallas on koalitsiooni moodustanud Valimisliit Maheda ja Eesti Refpormierakond, Vihula vallas Valimisliit Vaba Vallakodanik ja Eesti Reformierakond.

Aide Veinjärv,
Vihula vallavolikogu esimees
Haldusreformi tulemusena loodab riik
saada sellised omavalitsused, kes on
võimelised paremaid avalikke teenuseid osutama elanikele antud piirkonnas.
Vihula vald on olnud viimased
aastad hästi toimiv omavalitsus. Valla
eripäraks on suur kinnistute arv, kuid
elanike registrisse kantud ja siin aastaringselt elavate kodanike arv on tagasihoidlik.
Selleks, et teada saada, mida
arvavad meie valla elanikud, kas

25. novembril 2016

Karepa külas Karepa raamatukogus kell 9.00-17.00;
Haljala alevikus Haljala vallamajas kell 9.00-17.00;

26. novembril 2016

Vihula külas Vihula lasteaed-raamatukogu hoones
kell 9.00-17.00
Võsu alevikus Võsu Rannaklubis kell 9.00-17.00
Haljala alevikus Haljala Rahvamajas kell 9.00-17.00

Vallavalitsuste koosseis

Rahvakoosolekud
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Elektrooniliselt korraldatakse küsitlus Vihula valla veebilehel www.vihula.ee
ja Haljala valla veebilehel www.haljala.ee 21. november 2016 alates kell 08.00
kuni 24. november 2016 kell 20.00.

Vihula vald

Leo Aadel, vallavanem
Õie Kelder, finantsnõunik
Epp Orgmets, vallavalitsuse liige
Tarmo Lood, vallavalitsuse liige
Veiko Veiert, vallavalitsuse liige

ühineda mõne teise omavalitsusega või
mitte ja kui see on möödapääsmatu, siis
millises suunas liikuda, korraldas
vallavalitsus rahvaküsitluse. Osalusprotsent küsitlusel oli 55. Vabatahtliku
ühinemise poolt oli 33 protsenti
vastanutest. Kuna oli ka küsimus, kui
ühinemine on mööda-pääsmatu, siis
millises suunas peaks see toimuma. Nii
pooldas enamus just Haljala suunda.
Pärast nurjunud läbirääkimisi Haljala, Vihula ja Kadrina valla ühinemiseks,
mindi edasi Haljala ja Vihula valla
juhtrühmade omavahelise aruteluga.
Läbirääkimiste tulemusena on kokku
lepitud ühinemislepingu projekti sisu ja
sellega seonduvad lisad.
3. novembril toimusid mõlemas
vallas üheaegselt volikogu istungid, kus
otsustati Haljala ja Vihula valla ühinemisleping heaks kiita ja suunata edasi
avalikustamisele.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks
korraldatakse Vihula ja Haljala valla
haldusterritooriumitel küsitlus ajavahemikul
25.11-27.11.2016 järgmiselt:

27. novembril 2016

Haljala vald

arvestatakse rohkem. Jah, me ei täida
küll täna valitsuse poolt ette antud
kriteeriume, kuid kas need on aluseks
ebaloomulike koosluste tekkeks. Sellega
on raske leppida ja raha ei ole siinkohal
motivaatoriks, vähemalt neile, kellega
oleme läbirääkimiset lauataga ühiselt
seda tõdenud. Loodan antud olukorras
meie piirkondliku komisjoni ja vabariigi
valitsuse riigimehelikkusele ja mõistlikkusele, et nad meie seisukohtadega
arvestavad, seda eeskätt tänast tegevust
arvestades ja vajadusel edasist laienemist silmas pidades.
Hea vallakodanik, mõtle meiega
kaasa, tule ühistele kohtumistele seltsi-,
rahva-, ja vallamajadesse arutlemaks
neil teemadel ja avalda oma seiskoht
julgelt, hääletades novembri lõpus kas
oled ühinemise vastu või on sinu vastus
JAH!

Haljala suunal suur toetus

Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks
moodustatud ajutised komisjonid
Haljala vald

taga on üsnagi üksmeelne arusaam, et
oma olemuselt ja rahvaarvult suurem
Haljala alevik kui alternatiiv, ei võtaks
liigselt fookust endale, siis olgu selleks
kohaks mõnus mereäärne Võsu. Kui
keegi kardab, et peab tulevase vallavanemaga kokkusaamiseks minema
Võsule, siis ta eksib, vallavanem on ikka
seal, kus rahvas teda ootab ja vajab.
Kindlasti on tal oma kohtumised ja
vastuvõtuajad ka Haljalas.
Võin öelda, et oleme läbirääkimistel
olnud vabad ja avatud oma mõtetelt,
arvestanud osapoolte omapärade, seisukohtade ja ootustega, samuti püüdnud
kuulata ka kogukonna häält ning kelle
lõplik seisukoha saame teada käesoleva
kuu lõpus, kes oma meelsust väljendavad, kas ühineda või mitte.
Usun, et koos oleme tugevamad ja
võimekamad ning meie ühise häälega

Annes Naan, vallavanem
Urmas Osila, vallavalitsuse liige
Arno Pärna, vallavalitsuse liige
Eha Sirelbu, vallavalitsuse liige
Arvi Ööpik, vallavalitsuse liige

Aasperes 14.11. kell 18.00 Aaspere külakeskuses
Essus

15.11. kell 18.00 Essu külakeskuses

Haljalas

16.11. kell 18.00 Haljala rahvamajas

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks
saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab
Vihula ja Haljala vallas. Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus
on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel võib
taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks peab isik esitama taotluse hiljemalt
27. novembriks 2016 kella 14.00 aadressil Mere tn 6 Võsu alevik, Vihula vald,
Lääne-Virumaa, 45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee ja Haljala valla
elanik peab küsitluslehe kodus täitmiseks esitama taotluse küsitlust läbiviivale
komisjonile või vallasekretärile. Küsitluse toimumise päeval, 27. novembril, tuleb
taotlus esitada hiljemalt kella 14:00ks küsitlust läbiviivale komisjonile.

NB! Küsitluses osalemiseks palume kaasa võtta
kehtiv isikut tõendav dokument!

Haljala vald + Vihula vald

