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Mikk Lõhmus
Ühinemise nõustamise ekspert
07.04.2016
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Elanike arv
RÄGAVERE

837

VINNI

4 757

LAEKVERE

1 524

HR seaduse ja valdkondlike seaduste
menetlemine
Haldusreformi seaduse eelnõu menetlemise edasine ajakava

 Kuni 12.02
 Veebr-märts

eelnõu II kooskõlastusringil (JuM)
piirkondlike komisjonide moodustamine

 19.02

eelnõu esitamine VV istungile (25.02 istungil)

 09.03

VV annab eelnõu Riigikogu menetlusse

 hiljemalt 30.06 eelnõu on Riigikogus vastu võetud
Valdkonnaseaduste muudatuste menetlemise ajakava
 Veebr-märts
sisendi täpsustamine ministeeriumidega
(kirjalik, kohtumised)
 Märts-aprill

muudatuste eelnõu esitamine kooskõlastamisele

 Aprill-mai

seaduste muudatused II kooskõlastamisele (Jum)

 Juuni

seaduste muudatuste esitamine VV-le
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AJAKAVA

APRILL- MAI

 juhtrühma ja teemarühmade koosolekud, volikogu otsused
ühinemispiirkonna täpsustamise kohta (ühinejate ringi piiritlemine
Laekvere osas)
 Mai volikogu (hiljemalt)otsus ühinemispiirkonna valiku kohta
(nendel , kes peavad mitmes suunas läbirääkimisi)
JUUNI konkreetsed läbirääkimised juhtrühma ja teemarühmade
tasandil.
Läbirääkimiste seisu tutvustus volikogu istungil, vajadusel
komisjonile täiendavate volituste saamine (kui on kriitilisi
teemasid ja vaheotsustusi)
JUULI „TEEMADE SETTIMISE KUU“
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Ajakava II
AUGUST-SEPTEMBER
 Augusti volikogu ühinemislepingu I lugemine, vajadusel
suuniste andmine, küsimuste tõstatamine
Juhtkomisjonis volikogudes tõstatud küsimuste läbi arutamine.
 Septembri volikogu ühinemislepingu II lugemine, otsus
ühinemislepingu suunamiseks avalikule arutelule,
muudatusettepanekute tähtaja ja rahvaküsitluse otsustamine ja
aja määramine, komisjonide moodustamine jne.

 (SEPTEMBRI VALLALEHES (või teha eraldi ühinemisleht)
ühinemislepingu täistekst koos vallajuhtide pöördumisega. Info
avaliku arutelu, rahvakoosolekute ja muudatusettepanekute
aja kohta.
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Ajakava III
OKTOOBER
 Lepingu avalikustamine vähemalt 3 nädalat (nt 3. oktoober24. oktoober), avalikustamise ajal rahvakoosolekud lepingu
tutvustamiseks ja aruteludeks (valdade olulisemad keskused).
Ettepanekute tähtaeg ja ettepanekud lepingu eelnõusse
(nt 28. oktoober kell 12) Rahvaküsitluse ajast teavitamine
oktoobrikuu valla lehes ning VV määruses sätestatud
teabevahendites.
 Oktoobri volikogus haldusreform infopunktina (info
koosolekutel toimunust, esitatud ettepanekute tutvustus- kui
on laekunud)
 OKTOOBRIS AVALDADA INFO RAHVAKÜSITLUSE AJA KOHTA
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Ajakava IV

NOVEMBER
 Lepingu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine juhtkomisjonis.
Vajadusel täiendava koosoleku korraldamine ettepaneku
esitajatega.
 Novembri volikogudes ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekute
läbivaatamine, I lugemine, ühinemislepingu III lugemine.
 Rahvaküsitlus (nt 24-25-26 november)
 VALLALEHES INFO ESITATUD ETTEPANEKUTE LÄBIVAATAMISE KOHTA
(leht peaks ilmuma enne küsitlust)
DETSEMBER
 volikogu otsuste ettevalmistamine (ühinemislepingu ja selle lisade
ning esitatud ettepanekute läbivaatamise heakskiitmine,
küsitlustulemuste kinnitamine, haldusterritoriaalse muudatuste
taotlemine, valimistega seotud otsused)
 VOLIKOGUS KÕIKIDE NIMETATUD OTSUSTE HEAKS KIITMINE. NB
muudatusettepanekuid enam teha ei saa!
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Tänane seis (06.04.2016)

 KÕIGE OLULISEM KÜSIMUS ON LÄBIRÄÄKIJATE RINGI
PIIRITLEMINE
 Põhiküsimused läbirääkimistel:
Müütide ja hirmude kummutamine
Kaasamispoliitika- teenuste ruumiline võrgustikjuhtimisstruktuur- investeeringud lähiaastatel.
 Ühinemislepingusse niipalju kui vajalik ja nii vähe kui
võimalik! Garantiid + arengueesmärgid. Kogu „elu“
ei ole võimalik ette näha ja uus volikogu peab
saama võimaluse uut valda üles ehitada.
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Olulised soovitused (2)

 Usaldus, võrdsus, konsensus
 Volikogud igal sammul informeeritud!

 Kommunikatsiooniplaan ja avalikkuse kaasamine
ühinemisprotsessi. Kunagi ei ole asjalikku infot liiga
palju.
 Rahvas peab valikutest aru saama.
 Juhid peavad olema selgelt toetaval positsioonil.
 Vastutav koordinaator (olemasolev ametnik
lisatasu eest, projektijuht) oleks hea
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Võtmeküsimused

Kas Teil on olemas oma eelistus ühineva valla nime osas
Valla nimi : Vinni vald
Pakuti ka Viru-Jaagupi vald, Viru vald, Voore vald, Pajusti vald.
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Võtmeküsimused

Millised on Teie põhilised hirmud ühinemise suhtes ja
missugused võiksid olla nende hirmude leevendamise
võimalused?
 Ääremaaks jäämine (asutuste sulgemine- raamatukogu,
kultuurikeskus, vallavalitsus oluline tööandja)
 Hariduse rahastamine pärast ühinemist
 Rägavere vald ei ole uues volikogus esindatud (vt näide)
 Investeeringute tasakaalustatud jaotus piirkondade vahel

 Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine (sh teede
hooldus senisel tasemel)
 Bussiliikluse mahu vähenemine
 Ühinevate üksuste erinev laenukoormus

 Muude teenuste kadumine (postkontor, perearst, pood jm)
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Võtmeküsimused-NÄIDE
 Tuleviku volikogu mandaatide ruumilist jaotust on keerukas
prognoosida, aga üldjuhul on see piirkondade vahe
proportsionaalne:
VARIANT 1
Kui ühinevad Vinni, Rägavere ja Laekvere vald, uues volikogus
on 21 liiget, siis oleks praeguse Vinni valla osa 13-14 mandaati,
Rägavere 2-3 ja Laekvere 4-5

VARIANT 2
Kui ühinevad ainult Vinni ja Rägavere, uues volikogus 17 liiget,
siis oleks Vinni valla osa ikkagi 13-14 ja Rägavare 2-3

NB Vinni on samuti pigem multitsentriline vald erinevate
piirkondadega
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Võtmeküsimused

Millised on teemad, mis Teie hinnangul ühinemiskõneluste edukaks
läbiviimiseks tuleb kindlasti lahendada?
 Piirkondlike arenguprioriteetide püstitamine, investeeringute kava

 Haridusvõrgustikus kokku leppimine. Kuhu ja mis tingimustel (miinimum õpilaste
arv teatud astmes). Õpilastranspordi korraldamine
 Valla juhtimismudel, ametnikud kohapeal
 Teedevõrk- hoolduse ja investeeringute põhimõtted

 Kommunaalteenused
 Kultuuri- ja spordivaldkonna arendamine sh asutuste võrgustik
 Sotsiaalteenuste arendamine (sotsiaaltransport, hooldekodud, lastekaitse)
 Sotsiaaltoetused (vähemalt senistes määrades)

 Elanike kaasamine, kodanikuühiskond, kodanikuühiskonna rahastamine
 Tulevikupoliitika maavarade kasutuse osas
 Volikogu suurus, valimispõhimõtted (üks ringkond, mitu ringkonda)
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Võtmeküsimused

Missugused teenused peaksid Teie vallas-keskustes kindlasti
kohapeal säilima (Rägavere näitel)?
 Põhiharidus
 Lasteaed

 Raamatukoguteenus
 Klubi (rahvamaja)
 Sotsiaalametnik, koduhooldaja
 Vanadekodu
 ERATEENUSED: perearst
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Võtmeküsimused

Missugused oleksid Teie hinnangul ühineva valla suurimad ühised
arendusobjektid?
 Osalemine tänavavalgustuse rekonstrueerimise meetmes

 Kergliiklusteede võrgustik (keskuste vahel)
 Mõedaka baas
 Veemajanduse korraldamine
 Kohalike teede võrgustik
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Kuidas edasi?

Toimkonnad valdkonnapõhised või pigem
horisontaalsed?
Haridus (õpilastransport, huviharidus)VINNI

Sotsiaal ja tervishoid (saun)- VINNI
Kultuur, noorsootöö, sport, seltsitegevusRÄGAVERE

Majandus (teed, torud, vesi, küte,
kalmistud, heakord, maavarad, valgustus,
kinnisvara)- RÄGAVERE

