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Komisjoni otsus: Soovitada Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallavolikogudele
jätkata haldusterritoriaalse korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks
ühinemiseks.
Haldusreformi seaduse kohaselt on piirkondliku komisjoni ülesandeks anda kohalikele
omavalitsustele ja Rahandusministeeriumile arvamusi, hinnanguid ja soovitusi
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel ja läbiviimisel, et tagada haldusreformi
eesmärgi saavutamine, so kohaliku omavalitsuse üksuste moodustumine, kellel on piisav
võimekus pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, kasutada piirkondade arengueelduseid
konkurentsivõime kasvatamiseks ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamiseks ning võimekus
iseseisvalt, neile seadusega pandud ülesandeid täites, korraldada ja juhtida kohalikku elu.
Haldusreformi ettevalmistamiseks Vabariigi Valitsusele nõuandva komisjonina moodustatud
Põhja-Eesti piirkondlik komisjon soovitab Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme
Vallavolikogudele jätkata haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlusega ühinemiseks
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel aastal 2017. Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald
ei täida haldusreformi seaduses sätestatud elanike arvust lähtuvat omavalitsusüksuse
miinimumsuuruse kriteeriumit, millest alates on kohaliku omavalitsuse üksus mitmete
ekspertide hinnangul võimeline tagama seadusest tulenevate ülesannete korraldamiseks
vajaliku professionaalse võimekuse ja osutama kõigile kohaliku omavalitsuse üksuse
elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid. Koos Jõhvi vallaga üheks vallaks ühinemine loob
lähtudes haldusreformi eesmärkidest1 paremad eeldused omavalitsuste võimekuse tõstmiseks
elanikele avalikke teenuste osutamisel piirkonnas ning täidab haldusreformi seaduses
sätestatud soovitusliku omavalitsusüksuse suuruse kriteeriumi.
Läbirääkimiste jätkamisel on võimalik järgida haldusreformi seaduses toodud tähtaegu ning
viia ühinemistoimingud läbi nii, et oleks võimalik esitada kohaliku omavalitsuse poolt
algatatud haldusterritoriaalse muudatuse taotlus hiljemalt 1. jaanuariks 2017 vastavalt
haldusreformi seadusele.

Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni nimel
Komisjoni esimees
Kaia Sarnet

1 Haldusreformi eesmärgiks on tõsta kohalike omavalitsuste võimekust pakkuda inimestele paremaid avalikke
teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasv ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.
Ülesannete iseseisval täitmise vajadusel on kaks mõõdet. Esiteks, omavalitsusele pandud ülesannete täitmise
vajadus, et tagada elanikele olenemata elukohast ühtlane elukeskkond. Teiseks, kohaliku omavalitsuse
enesekorraldusõiguse ja kohaliku demokraatia tagamine, mille baasprintsiip on, et elanik peab saama kohalikku
poliitikat ja elukorraldust mõjutada. Kui teenused tarbitakse/ omavalitsuse ülesandeid täidetakse teises
omavalitsuses, siis elanikul need võimalused puuduvad.

