Toila, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Mäetaguse valla
ühinemisläbirääkimiste seminar 07. aprill 2016
PROTOKOLL
Algus kell 13:00
Päevakord:
1. Toila/Jõhvi informatsioon kohtumisest Iisaku vallavanemaga
Aivar Surva annab ülevaate kohtumisest, Roland Peets täiendab. “Suur-Iisaku” on hetkel
ühinemisläbirääkimised peatanud ning ootavad kõikidelt laua taga olevatelt omavalitsustelt selget
otsust, kas jätkata või mitte. Kui olukord selgub, siis tehakse ka otsus, kuidas
ühinemisläbirääkimistega edasi minna. Välistatud ei ole olukord, kus Iisaku ja ümberkaudsed vallad
otsustavad “Suur-Jõhvi” ühinemisläbirääkimistega liituda.
Lepiti kokku, et informatsiooni võimalikult laialdse leviku eesmärgil tehakse eraldi veebilehekülg,
kuhu saab ülesse panna kõik ühinemisläbirääkimistega seotud dokumendid, sh protokollid. Ühtlasi
annab nii hea ülevaate võimalikele partneritele ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust kui ka
elanikkonnale informatsiooni, mis suunas liigutakse.
2. Ühinemisläbirääkimiste põhiseisukohtade kujundamine, kinnitamine
Üheskoos vaadati läbi kõik esimesel avaseminaril Toila valla poolt kirjeldatud põhiseisukohad ja
laekunud ettepanekud ning sõnastati uues versioonis. Vt Otsus nr 1 – Ühinemisläbirääkimiste
põhiseisukohad.
3. Tegevus- ja ajakavas kokku leppimine
Avaseminaril tutvustatud tegevus- ja ajakava osas laekus Jõhvi vallalt ettepanek korraldada
rahvaküsitlus juuni II pooles. Kõik asjaosalised nõustusid Jõhvi ettepanekuga ning otsustati selleks
ajaks üheskoos rahvaküsitlusega seotud dokumendid ette valmistada. Lepiti, et rahvaküsitlus viiakse
kõikide ühinemisläbirääkimistel osalevates omavalitsustes läbi samasisuliselt.
Mäetaguse vald otsustab juuni volikogus ühinemisläbirääkimiste jätkamise kas Iisaku või Jõhvi
suunas, misjärel saab ka seal rahvaküsitluse läbi viia. Vt Otsus nr 1 – Ühinemisläbirääkimiste tegevusja ajakava.
4. Töögruppide moodustamine
Avaseminaril tutvustatud töögruppide osas laekus Kohtla-Nõmme vallalt ettepanek lisada eraldi
juriidika- ja ühistranspordi töögrupp. Seminaril arutati ettepanekud läbi ning leiti, et 2016. aastal ei
ole mõistlik eraldi juriidika töögruppi moodustada, kuna vastavasisuline töö (põhimääruse jm
normdokumentide koostamine) saab alguse 2017. aastal. Ühistranspordiga seotud küsimused otsustati
lisada majandusvaldkonna töögruppi alateemaks.
Iga ühinemisläbirääkimistel osalev omavalitsus esitab oma vallast vastavalt töögruppidele igasse 1-2
liiget. Töögruppide liikmed esitada hiljemalt 18.04.2016 aadressile mehis.luus@toila.ee. Iga
töögrupp määrab oma töögrupi liikmete seast eestvedaja, kuid igas töögrupis osaleb ka vähemalt 1
juhtgrupi liige.
Tarmo Kütt tõstatas küsimuse, kas töögruppide peamiseks ülesandeks on ainult hetkeolukorra
kaardistamine või tuleb neil ka valdkonnaga seotud eesmärke sõnastada? Lepiti, et peamiseks
ülesandeks on hetkeolukorra kaardistamine ning ühinemislepingu mustandisse ettepanekute tegemine.

5. Ühinemislepingu mustandi tutvustamne
Roland Peets tutvustab üht võimalikku ühinemislepingu mustandit, millega võiks edasi tööd teha,
millega saavad töögrupid tööle asuda ning kuhu parandus- ja täiendusettepanekuid lisada. Lepiti, et iga
partner vaatab mustandi põhjalikult läbi ning teeb juba esialgsed muudatusettepanekud hiljemalt 18.04
ning mis vaadatakse üle järgmisel juhtgrupi koosolekul. Samuti lepiti, et ühinemisleping ei saa olema
detailne vaid paneb paika põhisuunad, kuhu liigutakse.
6. Kokkuvõtted ja järgmised kohtumised
Lepiti kokku, et järgmine juhtgrupi koosolek toimub 20. aprillil 2016 kell 11:00 Kukruse
Polaarmõisas.
Lõpp kell 14:45
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