PROTOKOLL nr 2
Vinni, Rägavere ja Laekvere valla ühinemisläbirääkimised.
Koht: Ulvi mõis, Ulvi, Rägavare vald
Aeg: 02.05.2016, kell 16:00-17:30
Protokollis: Mikk Lõhmus, ühinemiskonsultant
Osalejad: vastavalt registreerimiselehele
Päevakorras
1. Laekvere valla osalemine läbirääkimistel;
2. Teematoimkondade töö kokkuvõte, teematoimkondade sisend ühinemislepingusse,
missugused on täna veel lahtised teemad või valdkonnad, kus oleks vaja midagi
täiendavalt uurida- analüüsida;
3. Ühinemislepingu investeeringute nimekiri.
Laekvere valla osalemine läbirääkimistel
Laekvere vald osaleb läbirääkimistel, Vinni vald võttis läbirääkimiste kutse vastu. Laekvere
peab hetkel läbirääkimisi ka Pandivere suunal (Väike-Maarja, Rakke, Tamsalu). Lõplik
suunavalik on kavas teha hiljemalt septembris.
Osapooled leidsid arutelu käigus, et täiendavaid volikogu otsuseid ei ole vaja enam tehaLaekvere volikogu tegi otsuse teadmisega, et läbirääkimistel osaleb ka Rägavere ja Rägavere
informeerib volikogus Laekvere osalemisest.
Teematoimkondade töö kokkuvõte
Toimkondi vedanud omavalitsused andsid ülevaate toimkondades räägitust ja otsustatust.
Toimus arutelu.
1. Haridus (õpilastransport, huviharidus)- toimkonna töö vastutas VINNI vald
Rägavare vallas toimub arutelu Põlula kooli tuleviku kohta. Otsuse teeb Rägavere
vallavolikogu ja selle põhjal läheb teema ka ühinemislepingusse. Hariduskomisjon vaatab
täiendavalt üle huvihariduse toetamise teema ning õpetajate palgakorralduse aluste teema (et
hinnata palgakorralduse aluste ühtlustamise võimalikku mõju).
Samuti vaadatakse üle lasteaiaõpetajate palga ühtlustamise võimalik mõju, samuti erinevused
lasteaia kohatasudes ning söögiraha arveldustes.
2. Sotsiaal ja tervishoid (saun)- toimkonna töö vastutas VINNI vald

Kindlasti vaadata üle sotsiaaltoetuste ja teenuste ühtlustamise ning valla (sotsiaal)korterite
teema.
3. Kultuur, noorsootöö, sport, seltsitegevus- toimkonna töö vastutas RÄGAVERE vald
Kultuurikomisjon käsitleb muuhulgas MTÜ-de ja spordi toetamise kordade ühtlustamist ning
Mõedaku keskuse ning Vinni spordikompleksi edasise halduse- finantseerimise küsimusi.
4. Majandus (teed, torud, vesi, küte, kalmistud, heakord, maavarad, valgustus, kinnisvara)
toimkonna töö vastutas RÄGAVERE vald
Läbi tuleb arutada sooja- ja veemajanduse opereerimine, loodusressursside kasutamine.
Toimkondade eest vastutamine jääb samaks va majandustoimkond, mille eest vastutamine
läheb Vinni vallale.
Üheskoos leiti veel, et kokku saavad valdade finantsjuhid ja koostavad võrdleva ülevaate
osapoolte põhitegevuste tulemist, laenukoormusest lähimate aastate perspektiivis ning
maamaksu ühtlustamise mõjudest.
Ühinemislepingu investeeringute nimekiri.
Osapooled koostavad oma investeeringute nimekirja koos maksumustega. Eraldi vaadata
ühiselt ellu viidavaid projekte (tänavavalgustuse meede, kergliiklusteed jms)
KOKKUVÕTE
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 2. juunil kell 16:00 Laekveres. Vahepeal
kogunevad teematoimkonnad.
Protokollis: Mikk Lõhmus

