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Jõhvi valla osalemine asutatavas mittetulundusühingus
Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25 ja § 35 lõike 4 ning
lähtudes Ida-Viru Maavalitsuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 1. juuni 2017 ettepanekust,
vallavolikogu
otsustab:
1. Osaleda koos Ida-Viru Maavalitsuse (registrikood 70001449) ja teiste Ida-Viru maakonna
omavalitsustega asutatavas mittetulundusühingus järgmistel tingimustel:
1.1 mittetulundusühingu nimi on „Mittetulundusühing Ida-Viru Ühistranspordikeskus“;
1.2 mittetulundusühingu asukoht on Eesti Vabariik, Jõhvi vald ja aadress Jõhvi linn, Keskväljak 1,
postiindeks 41594;
1.3 mittetulundusühingu eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste veo, korraldamine, ühingu ühine
majandamine ja selle tegevusest tulenevate ühingu liikmete ühiste huvide esindamine;
1.4 asutamis- ja 2017. aasta halduskulud kaetakse riigieelarvest;
1.5 liikmemaksu suurusega kuni 5 000 eurot aastas.
2. Kiita heaks mittetulundusühingu asutamislepingu ja põhikirja projekt (lisad 1 ja 2).
3. Volitada mittetulundusühingu asutamislepingule alla kirjutama vallavanem Eduard East.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teada saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Teet Enok
Volikogu esimees

Selgituseks
Ida-Viru maakondlike avalike ühistranspordiliinide korraldamisega tegeleb hetkel
Ühistranspordiseaduse (ÜTS) alusel Ida-Viru Maavalitsus.
Käimasoleva riigireformiga lõpetatakse maavalitsuste tegevus 1. jaanuarist 2018.
Tulenevalt ühistranspordiseaduse § 15 lõikest 1 „Piirkondlik ühistranspordikeskus on
omavalitsusüksuste ja riigi asutatud äriühing või mittetulundusühing, kus riigil ja
omavalitsusüksustel on enamusotsustusõigus.“ ning riigivaraseaduse § 6 lõikest 1 „Liikmeõigusi
maaparandusühistus või muus kohustusliku liikmelisusega mittetulundusühingus teostab
mittetulundusühingu asukohajärgne maavalitsus.“
Riigikogu menetluses on Vabariigi Valitsuse ja teiste seaduste muutmise seadused, mis on seotud
maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Menetluses oleva ÜTS muudatuse kohaselt antakse
ühistranspordi korraldamine üle piirkondlikele ühistranspordikeskustele, mis on asutatud kohalike
omavalitsuste ja riigi koostöös. Riigihalduse minister on teinud maavanematele ülesandeks
ühistranspordi
korraldamise
üleandmiseks
sõlmida
lepingud
mõne
olemasoleva
ühistranspordikeskusega (Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa) ühinemiseks või osaleda
uue piirkondliku ühistranspordikeskuse asutamisel. Arvestades Ida-Viru maakonna geograafilist
eripära ja suurte linnade olemasolu, kus ühistransport läbib erinevaid linnade piirkondi ja
omavalitsuste territooriume ning arvestatav osa elanikkonnast kasutab ühistranspordi teenuseid,
nõuab korrektset liinivõrkude ja logistika säilitamist Ida-Viru maakonnas. Oluline osa ka avalike
ühistranspordiliinide mahul ja maakonna asustuse paiknemisel.
Maakonna kohalike omavalitsuse esindajad jäid 2017 aprillis-mais toimunud kohtumistel
seisukohale, et kõige paremini suudab tagada maakonna ühistranspordi korraldamise tulevikus uus
Ida-Viru maakonna ühistranspordikeskus.
Ida-Viru Maavalitsus, koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga on koostanud MTÜ IdaViru
Ühistranspordikeskus asutamislepingu ja põhikirja eelnõu ning teevad Jõhvi vallale ettepaneku
osaleda Ida-Viru Ühistranspordikeskuse asutamisel.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 25 ja § 35 lõike 4 kohaselt otsustab
vallavolikogu valla osalemisemittetulundusühingu liikmena.
Liikmeõigusi teostava isiku MTÜs nimetab vallavalitsus korraldusega peale eelnõu heakskiitmist
volikogu poolt (KOKS § 35 lõige 4).

