Toila, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Mäetaguse valla
ühinemisläbirääkimiste seminar 09. juuni 2016 Jõhvi Vallavalitsuses
Osalesid: Roland Peets, Mehis Luus, Veljo Kingsepp, Etti Kagarov, Arno Rossman, Teet Enok, Eduard
East, Neeme Sild, Mihkel Laan
PROTOKOLL
Algus kell 11:15
Päevakord:

1. Töögruppide töö ülevaatamine ja lepingupunktide sõnastamine
Haridusvaldkonna põhieesmärgid
1. Tagada kvaliteetne ja kodulähedane põhiharidus ning huviharidus ja -tegevus
2. Toetada hariduse omandamist ning huviharidused ja -tegevustes osalemist teistes
omavalitsustes
3. Haridusteenuste kättesaadavuseks tagada transpordiühendused
4. Viia haridusvaldkond ühtse koordineerimise alla (alus-, põhi-, kesk- ja huviharidus,
tugiteenused ning noorsootöö)
5. Huvihariduses panustada paindlikkusele ja mitmekülgsusele (tants, laul, robootika,
sport, käsitöö jne)
6. Seada eesmärgiks töötasude ja tingimuste ühtlustamine kõigi haridusasutuste lõikes
7. Panustada õpikeskkonna ühtsele ja tasakaalukale arendamisele piirkonna erinevates
osades
8. Osaleda aktiivselt riigigümnaasiumi ja kutseõpet andvate asutuste töös ning anda oma
panus nende arendamiseks
9. Toetada elukestvat õpet
Kultuurivaldkonna põhieesmärgid
1. Tagada Eesti rahvakultuuri hoidmine ja mitmekülgne ning järjepidev edendamine
2. Toetada teiste rahvakultuuride arengut ja koostööd
3. Säilitada olemasolevad kultuuriobjektid1, tagada nendes pakutavad teenused ja
jätkusuutlik areng vastavalt piirkonna kultuurialaste vajadustele
4. Tagada kultuurivaldkonna ühtne koordineerimine
5. Töötada välja ühtne kultuurivaldkonna rahastusskeem ning toetada seltsi- ja
harrastustegevusi
6. Väärtustada ja hoida piirkondlikke kultuurilisi eripärasid ja traditsioone
7. Panustada professionaalse kultuuri vahendamisele (teater, kino, muusika)
8. Tugevdada kultuuri, turismi ja loomemajanduse valdkondade koostööd
9. Toetada kultuuriasutuste ja kollektiivide osalemist maakondlike, üleriigiliste,
rahvusvaheliste jt kultuuriorganisatsioonide töös ning koostööprojektides
Spordivaldkonna põhieesmärgid
1. Säilitada olemasolevad spordiobjektid tagada nendes pakutavad teenused
2. Tagada spordivaldkonna ühtne koordineerimine ning traditsiooniliste spordiürituste
jätkumine
3. Toetada sporditegevustes osalemist teistes omavalitsustes
4. Parendada laste ja noorte sportimisvõimalusi
5. Arendada spordiobjektide ristkasutamist eesmärgiga tagada ressursside ühtlasem
hõivatus
6. Panustada spordialade mitmekesisuse suurendamisse ning uute spordialade
juurutamisse

1 seltsimajad, rahvamajad, huvikeskused, kultuurikeskused, raamatukogud, muuseumid,
galeriid, mõisad, laululavad, külaplatsid, kinod, kontserdimaja

7. Arendada spordikooli tegevusi ja kvaliteeti
8. Toetada spordiklubide tegevusi
9. Toetada rahvaspordi arendamist
Sotsiaalvaldkonna põhieesmärgid
1. Säilitada sotsiaalteenuste senine tase ja panustada teenuste kättesaadavuse ja
kvaliteedi parendamisse, sh tagada esmane sotsiaalnõustamine kohapeal
2. Sotsiaalvaldkond viia ühtse koordineerimise alla
3. Töötada välja ühtne sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord
4. Vastavalt vajadustele arendada uusi sotsiaalteenuseid
5. Toetada esmatasandi tervishoiuteenuste osutamise võimaldamist kohapeal (perearst,
pereõde)
6. Toetada esmatasandi tervisekeskuse arendamist Jõhvis
7. Tagada lastekaitse valdkonna arendamine
8. Suurendada võimekust sotsiaalküsimustes kaasa rääkimiseks nii teiste omavalitsustega
kui ka riiklikul tasemel
9. Toetada hoolekandeastutuste võrgustiku arendamist
Majandusvaldkonna põhieesmärgid
1. Eesmärgiks on tagada kvaliteetne ja atraktiivne elukeskkond
2. Majandusvaldkond viia ühtse koordineerimise ja korraldamise alla
3. Tagada ühtne logistika ja ühistranspordi korraldus
4. Tagada heakord ning järelvalve- ja menetlustegevused
5. Panustada prioriteetsete ettevõtlusvaldkondade arengusse
6. Läbi planeeringute luua võimalused uute elanike lisandumiseks piirkonda
7. Panustada Jõhvi kui keskuse avaliku linnaruumi arendamisse
8. Suurenda omavalitsuse planeerimis- ja arhitektuurialast kompetentsi

Finantsvaldkonna põhieesmärgid – ERALDI EI TULE, ÜLDISELT
1. Rakendada kaasava eelarve koostamise põhimõtteid
2. Tagada ressursside efektiivne kasutus
3. Suurendada personali professionaalsust ning tagada tööprotsesside tulemuslik
jaotamine
4. Tagada omavalitsuse suurem likviidsus ja finantsvõimekus
5. Investeeringute puhul lähtuda ühinemislepingus kirjeldatust ning ühtsest
eelarvestrateegiast ja arengukavast, mis baseerub omavalitsuste senistel arengukavadel
ja eelarvestrateegiatel
6. Ühtlustada erinevate tarkvarade ja dokumendihaldussüsteemid ning nende
kasutamispõhimõtted ning finantsvaldkonnaga seotud korrad
7. Töö ümberkorraldamisel leida personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada
haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine (info, teadmiste ja oskuste kvaliteet)

2. Liitumistoetuse kasutamine
Ühinemisläbirääkimiste seminaril 20.04.2016 otsustati protokolliliselt eraldada iga
omavalitsuse ühinemistoetusest (väikevaldadel 300 tuh, Jõhvi 800 tuh) 20% nö ühiskassasse,
kust kaetakse kõik ühinemisega seonduvad ja kaasnevad kulud. 20.04.2016 ei olnud teada
asjaolu, et moodustuv omavalitsusele eraldatakse täiendavalt 500 tuh eurot seonduvate ja
kaasnevate kulude katmiseks.
Roland Peets tegi ettepaneku muuta 20.04.2016 otsust selliselt, et iga omavalitsuse saadav
ühinemistoetus on 100%-liselt kajastatud ühinemislepingu lisas 1 – Investeeringute nimekiri.
Jäi kehtima printsiip, et igal omavalitsusel on talle määratud ühinemistoetuse piires võimalik
määratleda investeeringud tulevasel 4-aastasel valitsemisperioodil. Ettepaneku poolt olid kõik
partnerid. Lepiti, et iga ühinemisläbirääkimistel osalev omavalitsus saadab oma
investeeringute nimekirja hiljemalt 27.06.2016.

3. Partnerite kaasamine
Roland Peets andis ülevaate, et Toila ja Jõhvi esindajad kohtusid eraldi Mäetaguse valla
esindajaga, et selgitada välja nende ootused ühinevale omavalitsusele ning motiveerida neid
moodustuva omavalitsusega ühinema. Üheskoos arutati erinavaid võimalusi täiendavate
partnerite kaasamiseks ning prooviti leida võimalusi konkreetselt Mäetaguse ja Illuka valla
kaasamiseks. Läbirääkimiste käigus jõuti konkreetsete ettepanekuteni, vt otsus nr 3 /
09.06.2016, mille kohaselt jääks ühinemise järgselt Mäetaguse ja Illuka vallale võimalus
varasemalt kogutud ja hetkel olemasolevaid ressursse (fondid, hoiused jms) kasutada
kasutada vaid Mäetaguse ja Illuka valla territooriumil ning sealsete inimeste heaolu
parandamiseks.
Ühinemisläbirääkimised on jõudnud etappi, kus tuleks ka Ida-Viru lõunaregioonis
ühinemisläbirääkimisi pidavate partneritega kohtuda ning arutada võimalusi edaspidiseks
koostööks ning ühinemisläbirääkimiste oluliseks laiendamiseks, tehes lõunaregiooni
omavalitsustele ettepanek Jõhvi, Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Mäetaguse valla
ühinemisläbirääkimistega liitumiseks. Lepiti kokku korraldada 20.06.2016 kell 13:00 ühine
seminar Jõhvi Kontserdimajas, lisatud seminari kutse!

Lõpp kell 13:15

Juhatas: Roland Peets
Protokollis: Mehis Luus

