PROTOKOLL nr 5
Vinni, Rägavere ja Laekvere valla ühinemisläbirääkimised.
Koht: Vinni Vallamaja
Aeg: 21.09.2016, kell 10:00-11:30
Protokollis: Mikk Lõhmus, ühinemiskonsultant
Osalejad: vastavalt registreerimiselehele
Päevakorras
1. Arengud osapoolte volikogudes;
2. Ühinemisleping;
3. Ajakava
Arengud osapoolte volikogudes
Laekvere vald andis ülevaate läbiviidud küsitluse tulemusest. Osales 379 inimest ehk 29,42%
elanikest. Vinni vald 317 toetushäält e 83,64% Väike-Maarja vald 58 toetushäält ehk 15,30%
rikutud sedeleid oli 4 ehk 1,06 %.
27.09.2016 toimub Laekvere volikogu, selleks istungiks valmistatakse ette eitav vastus VäikeMaarja ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekule.
Ühinemisleping


Vinni ja Rägavere on läbi viinud lepingu I lugemise.



Lepiti kokku, et jäädakse algse investeeringute nimekirja juurde. Kui osapooled
soovivad oma valla piires tehtavate investeeringute nimekirja täpsustada siis saab seda
teha avalikustamise käigust tehtava ettepanekuga.



Huvihariduse rahastamist ja Põlula kooli tulevikku käsitlevad lepingupunktid jäävad
algse sisuga.



Arutleti Laekvere valla poolt tehtud muudatusettepanekute üle. Ühiselt jõuti
seisukohale, et antud lepingu menetlusetapis uus ettepanekuid lepingusse sisse ei viida,
uued ettepanekud tehakse lepingu avalikustamise staadiumis. Samuti leiti arutelu
käigus, et kui mõni osapool soovib mingites küsimustes teenuste, toetuste või
rahastamise osas lisagarantiisid, siis tuleks need konkreetselt lepingus ära nimetada,
mitte kirjutada lepingusse abstraktset laadi üldisi punkte.

Ajakava



Ajalehe artiklite tähtaeg on 26. september;



Ühinemislepingu ja lisade avalikustamise korraldatakse vahemikus 10. oktoober kuni
31. oktoober;



Muudatusettepanekute tähtaeg on 1. november.



Mikk Lõhmus saadab laiali avalikustamise otsuse näidise.



Osapooled avaldasid rahvakoosolekute toimumise ajad.
Vinni vallas:
17.oktoober kell 15.00 Vinni alevikus, päevakeskuses
17.oktoober kell 16.30 Pajusti alevikus, vallamajas
18. oktoober kell 15.00 Kadila seltsimajas
18. oktoober kell 16.30 Viru-Jaagupi alevikus, endises koolimajas
19.oktoober kell 15.00 Tudu alevikus, rahvamajas
19.oktoober kell 17.00 Roela alevikus, rahvamajas
Laekvere vallas:
12.oktoober kell 16.00 Muuga külas, raamatukogus
12.oktoober kell 18.00 Paasvere külas, külamajas
13.oktoober kell 18.00 Venevere külas, seltsimajas
23.oktoober kell 13.00 Laekvere alevikus, rahvamajas
Rägavere vallas:
20. oktoober kell 17.30 Rägavere Valla Rahva Maja saalis (Mõisa tee 5, Ulvi)



Rahvaküsitlus toimub 21. novembriga algaval nädalal.

Protokollis: Mikk Lõhmus

