Toila, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Mäetaguse valla
liitumisläbirääkimiste avaseminar 24. märts 2016
PROTOKOLL
Algus kell 11:00
Osalejad – vt osalejate nimekirja!
Sissejuhatus
Toila vallavolikogu esimees Roland Peets juhatab avaseminari sisse ja tutvustab päevakorda.

1. Ühinemise ja liitumisläbirääkimistega seotud ootuste kaardistamine
Toila vallavolikogu esimees Roland Peets tutvustab kümmet Toila valla põhiseisukohta, millega
soovitakse liitumisläbirääkimistel arvestada, vt lisatud dokumenti! Lepiti kokku, et iga osalev
omavalitsus tutvub esitatud seisukohtadega ning kui soovitakse toodule lisaks veel täiendavalt
midagi välja tuua, siis esitatakse need kõikidele asjaosalistele hiljemalt 01.04.2016. Toila valla
arendusnõunik Mehis Luus koondab seisukohad selliselt, et kokkuvõttes jääks endiselt alles 10
põhiseisukohta, mis võetakse aluseks edaspidistel läbirääkimistel.
Täiendavalt toodi välja ettepanek, et esialgu minnakse konkreetselt edasi liitumisläbirääkimiste
alustamisele positiivselt vastanud omavalitsustega, kuid üheskoos tõdeti, et kui Mäetaguse vald
peaks lõpuks otsustama liituda Jõhvi vallaga, siis tuleb arvestada ka võimalusega kaasata
läbirääkimistesse Iisaku ja selle ümbruses paiknevad omavalitsused. Sarnane olukord on ka
Aseriga, kelle liikumine Lääne-Virumaa poole võib suurendada tõenäosust kaasata
läbirääkimistesse Kiviõli jt ümberkaudsed vallad.
Lepiti, et liitumisläbirääkimiste perioodil ei tegeleta tulevikku suunatud reformidega ega
valdkondlike optimeerimistega, kuna see saab olema juba ühinenud omavalitsuse töö. Oluline on
kaardistada hetkeolukord ning saada paika põhiseisukohad, millega edasi minnakse.

2. EAS-ile rahastamiseks esitatud projekti tegevuste tutvustamine
Mehis Luus tutvustas EASile esitatud projekttaotlust “Ettevalmistused Ida-Virumaa keskregiooni
ühendomavalitsuse moodustamiseks”. Paralleelselt liitumisläbirääkimiste avaseminariga toimus
EASis projektide hindamiskomisjon, kuid võimalikust toetusotsusest ei jõudnud seminari
toimumise jooksul osalejaid teavitada.
Mehis Luus saadab toetusotsuse saabudes selle edasi kõikidele avaseminaril osalenutele. Juhul, kui
projekt leiab toetust, siis tuleb hiljemalt nädala jooksul vaadata üle lähteülesanne ning kuulutada
välja hange konsultatsiooniteenuse kaasamiseks. Hange üleval maksimaalselt 1 nädal, et jõuaks
võimalikult kiiresti läbirääkimistega edasi minna ning koos spetsialistidega tööd alustada.
Kohtla-Nõmme vallavolikogu esimees Tarmo Kütt tegi ettepaneku, et läbiviidava hanke
tingimustes oleks arvestatud tingimusega, et kaasatav konsultant ei ole samaaegselt hõivatud
rohkem kui kolme liitumisläbirääkimiste eestvedamisega.

3. Tegevus- ja ajakava tutvustamine, täiendamine
Roland Peets tutvustas osalejatele võimalikku tegevus- ja ajakava (vt lisatud dokumenti), kus
peamiseks eesmärgiks oleks jõuda 2016. aasta lõpuks kõikide volikogude poolt kinnitatud
liitumislepinguni.
Jõhvi vallavanem Aivar Surva tegi ettepaneku, et rahvaküsitluse läbiviimine võiks toimuda enne
Jaanipäeva, s.o. juuni kuus, et oleks nö rahva meelsuse vaimus hea liitumisläbirääkimistega edasi
minna. Lepiti kokku, et iga osalev omavalitsus tutvub esitatud tegevus- ja ajaplaaniga ning kui
soovitakse seda omalt poolt täiendada, siis esitatakse need ettepanekud kõikidele asjaosalistele

hiljemalt 01.04.2016. Ühtlasi saab kinnitatud tegevuskava olema aluseks konsultatsiooniteenuse
kaasamisel.

4. Erinevate töögruppide moodustamise põhimõtted, sh juhtgrupi moodustamine
Mehis Luus tutvustas võimalike töögruppide koostamise loogikat. Lepiti, et juhtgruppi hakkab
igast omavalitsusest kuuluma volikogu esimees ja vallavanem + kolmas liige (vastavalt oma
äranägemisele kas vallasekretär vm spetsialist).
Täiendavalt lepiti, et moodustatakse hetkeolukorra kaardistamiseks järgmised töögrupid: a) finants,
b) kultuur, c) sport, d) sotsiaal, e) haridus, f) majandus – (f1) ehitus, maakorraldus, planeerimine,
heakord, keskkonnakaitse, (f2) kommunaal, g) muud avalikud teenused. Iga töögrupp määrab oma
töögrupi liikmete seast eestvedaja. Igast omavalitsusest kuulub töögruppidesse 1-2 valdkonna eest
vastutavat spetsialisti.
Töögruppide liikmed määratakse omavalitsuste poolt järgmiseks koosolekuks 07.04.2016 Jõhvis.

5. Esialgsete tegevuste kokku leppimine
Üheskoos vaadati üle punktid, mille osas tuleb hiljemalt 01.04.2016 asjaosalistele tagasisidet anda.

6. Kokkuvõtted ja järgmised kohtumised
Lepiti kokku, et järgmine juhtgrupi koosolek toimub 07. aprillil 2016 Jõhvi vallavalitsuses ning
kus vaadatakse läbi täiendatud põhiseisukohad ja tutvutakse ettepanekutega tegevus- ja ajakavasse.
Kõik asjaosalised olid arvamusel, et keskenduks 10 põhiseisukoha kujundamisele, mida saaks
võtta aluseks järgnevates tegevustes, sh rahvaküsitluse läbiviimisel.
Lõpp kell 13:00

Juhatas: Roland Peets
Protokollis: Mehis Luus

