Lisa 1
Rakvere Vallavolikogu 14. detsembri 2016 otsuse nr 24
„Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemislepingu kinnitamine” juurde

Sõmeru valla ja Rakvere valla
ühinemislepingu seletuskiri
Ühinemislepingu õiguslik alus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 1, kohaliku omavalitsuse üksuste
ühinemise soodustamise seadus ja Sõmeru Vallavolikogu ettepanek Rakvere Vallavolikogule
algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (Sõmeru
Vallavolikogu 06. august 2016 otsus nr 96) ja Rakvere Vallavolikogu (Rakvere Vallavolikogu
26. august 2016 otsus nr 19) otsus ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 1 lõike 2 punktile 1 lisatakse
ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus
1.1 Ühinemise eelduseks on mõlema kahe omavalitsusüksuse kuulumine ajaloolise Virumaa
koosseisu. Samuti seob omavalitsusi kuulumine samadesse äri- ja mittetulundusühingutesse.
1.2 Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning
ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning
majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda pikaajalises planeerimises
ja ühisprojektides.
1.3 Tagatakse suurem haldussuutlikkus, kvaliteetsemate avalike teenuste osutamine,
kasutades selleks paremini olemasolevat inimressurssi ning hoonete ja vara ressurssi. Suurem
eelarve võimaldab maandada paremini finantsriske ning koondada ressursse prioriteetsete
tegevuste kiiremaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks.
1.4 Ühise territoriaalse planeerimisega tagatakse ratsionaalsem investeeringute kavandamine
ja elluviimine, sihipärasem ja otstarbekam ressursikasutus.
1.5 Suuremas omavalitsuses on võimalik osutada ka selliseid teenuseid, mille sihtrühm
eraldiseisvate valdadena on liiga väike.
1.6 Suuremal territooriumil on võimalik viia ellu detsentarliseeritud juhtimist, s t kohaliku
kogukonna ja külaliikumise kaasamist juhtimisse ning kogukonnateenuste arendamist
koostöös. Ühinemise tulemusel väheneb piirkonnasisene rivaliteet, ühiselt on võimalik
optimaalselt planeerida piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad, koolid,
huviharidus, sotsiaalasutused, vaba aja ja sportimisvõimalused) tagades nende teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi kõigis piirkondades. Ühinemine võimaldab kaotada omavalitsuste
omavahelised mahukad arveldused.
1.7 Ühinemise järgselt on võimalik ühiselt investeerida olulistesse objektidesse ning elanike
elukvaliteeti tagavatesse tegevustesse.
1.8 Anda tõuge kultuuri arendamisse, piirkondliku eripära paremale kasutamisele kohaliku elu
edendamiseks.
2. Territooriumi suurus ja elanike arv
Ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumi pindalaks kujuneb 294,9 km2, millest Sõmeru
vald on 167,2 km2 ja Rakvere vald on 127,7 km2.
Elanike arvu ning vanuselist koostist iseloomustab alljärgnev tabel.
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3. Maksumaksjate arv ja põhitegevuse tulud
Maksumaksjate arv on püsinud stabiilsena ja selle dünaamikat kajastab joonis.
Põhitegevuse tulud 2015. aastal olid kokku 5 500 091 eurot.
Põhitegevuse tulud, eurot

2015

Sõmeru vald

3 707 091,00

Rakvere vald

1 793 000,00

