Muudatusettepanekud Vinni valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõudesse
Jrk
nr

1

Eelnõu teksti praegune
sõnastus, uue
täiendusettepaneku korral
võimalik peatükk/lk nr
P 1 Sissejuhatus – lk 5 Iga
valdkonna lõikes on välja
toodud põhilised
väljakutsed, eesmärgid koos
mõõdikutega ning
tegevused. Hetkeolukorra
kirjeldus ja valdkonna
üldised väljakutsed on
leitavad arengukava lisas.
P-s 6 on lisas 1 antud
hetkeolukorra kirjeldus

Muudatus- või täiendusettepaneku
sõnastus

Tuua hetkeolukorra kirjeldus lisast
arengukava põhiossa iga valdkonna
juurde.
Praegu valitud viis kajastamiseks
raskendab ülevaate saamist ning ei
ole seetõttu mõistlik. KOKS § 37 lg 2
kohaselt esitatakse olukorra kirjeldus
arengukavas (mitte lisas).
Sisukorras Lisa 1 puudub.

Ettepaneku põhjendus ja vajadusel
väljaminekute katteallikad

KOKS § 37 lg 2 kohaselt esitatakse
arengukavas vähemalt:
1) majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna ja rahvastiku tervise
arengu pikaajalised suundumused ja
vajadused;
2) probleemide ja võimaluste
hetkeolukorra analüüs
tegevusvaldkondade lõikes;
3) tegevusvaldkondade strateegilised
eesmärgid koos taotletava mõjuga
arengukava perioodi lõpuni;
4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks
vajalikud tegevused arengukava
perioodi lõpuni.

Kommentaar ettepanekule

Jäetud arvestamata. Arengukava
lisad on samuti arengukava osad
ning KOKS-is esitatud punktid on
seega kaetud.
Mahukad hetkeolukorra
kirjeldused on paigutatud lisasse
just parema ülevaatlikkuse
saavutamiseks, et probleemid,
eesmärgid ja indikaatorid ei satuks
olukorra kirjelduse hulka ning
oleksid hõlpsamini leitavad.
Arengukava on suuresti
vallavalitsuse igapäevane
töödokument, mis peab olema
operatiivne ja lihtsasti käsitletav.
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Lk 4 loobuda mõistete
selgitamisest. Väljatoodud 3
mõistet ei ole arengukavas
nii olulised, et neid peaks
dokumendi alguses eraldi
defineerima. Vajadusel
selgitada mõistet vastavas
peatükis või osas – nt
huviharidus p-s 6.2.4
Punktis 2.4 esitatud Vinni
vallas tegutsevad asutused
– tabel ja pealkiri ei ole
omavahel vastavuses.
Arusaamatuks jääb, kas on
soov anda ülevaade
asutustest või hoonetest.

Tabelis märkida kõik hallatavad
asutused. Kui mitu asutust asuvad
hoones, siis selle kohta teha vastav
märkus.
Kui on eesmärk anda ülevaade
hoonetest, siis muuta vastavalt
selgitavat teksti. Siiski ei poolda
viimast varianti, sest näiteks Muuga
külas asuvat hoonet, milles asuvad
asutused Muuga raamatukogu,
Muuga spordihoone ja Muuga
Maanaiste selts nimetatakse Muuga
Spordihooneks; Venevere külas asuv
hoone, milles asuvad Venevere
raamatukogu ja Venevere seltsimaja,
on tuntud ennekõike seltsimaja
nimetuse all.

Samas ei ole selgitatud nt järgmiste
objektide sisu ja eesmärki:
Erivajadustega Inimeste Keskus
Vinni vaateplatvorm

Ettepanek arvesse võetud. Eraldi
peatükk kustutatud ning selgitus
esitatud vastava mõiste
esmakordsel esinemisel.

Vt 1 märkust

Arvestatud.
Muudetud peatüki 2.4 nimetust ja
tabeli alajaotuste nimetusi.
Hetkel jäädud hoonetepõhise
ülesehituse juurde, kuna tabel sai
koostatud just tegevus- ja
investeeringute kava selgituseks
(et samasse hoonesse tehtavad
investeeringud oleksid koondatud
ja ühte hoonet ei nimetataks
erinevate nimedega).
Hoone aadressiga Alekvere tee 1,
Muuga nimetatud ümber Muuga
Spordihooneks, hoone aadressiga
Kooli, Venevere nimetatud ümber
Venevere Seltsimajaks.
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Kogu eelnõu

Esitada eesmärgid ja nende
täitmiseks vajalikud tegevused mitte
jutustavas vormis erinevate punktide
all, vaid konkreetselt tabelis – ühes
veerus eesmärk, teises eesmärgi
täitmiseks vajalik tegevus.
Praegu ei ole arusaadav, kuidas
mingi probleemi või eesmärgi
lahenduseni jõutakse.

KOKS § 37 lg 2 p 3 kohaselt esitatakse
arengukavas tegevusvaldkondade
strateegilised eesmärgid koos
taotletava mõjuga arengukava perioodi
lõpuni; p 4 kohaselt strateegiliste
eesmärkide täitmiseks vajalikud
tegevused arengukava perioodi lõpuni.

Arengukava ptk-s 5 on iga
üldeesmärgi all nimetatud
tegevused ja investeeringud
perioodi 2019-2022 osas. Lisaks
üldeesmärkidele on ptk-s 4
sätestatud alaeesmärgid ning
nende täitmist / mittetäitmist
kajastavad mõõdikud.
Enamus nimetatud tegevusi on
iseloomult pikemaajalised ning
vältavad arengukava perioodi
lõpuni. Seda kajastavad ka
mõõdikute tasemete juures
märgitud aastad.
Eraldi tabeli lisamist ei pea
arengukava koostajad mõistlikuks,
kuna mitu eesmärki võib
lahendada ka nt ühe tegevusega
või vastupidi.
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Punktis 4.2 Kultuur, sport ja
vaba aeg
Lk 20
Sportlaste ja spordiklubide
tegevus on toetatud, valla
sportlased võtavad osad
Eesti omavalitsuste tali- ja
suvemängudest.

P 4.7 Vinni vald kui
organisatsioon
Alaeesmärkides ja
mõõdikutes:
Valla ÜVK trassidel on üks
omanik, kes koordineerib
trasside haldamist ja
arendamist.

Millised on vallas praegu tegutsevad
spordiklubid, arengukavast ei nähtu.
Lisani 1 jõudes on loetelu olemas –
palun esitada arengukavas endas,
mitte lisas (vt 1. märkust).
Arusaamatu on Investeeringutes (p
5) äriühingule AS Vinni
Spordikompleks kavandatud igaaastane toetus summas 80 000 eurot
valla eelarvest.
Lisas 6.3.1 on Vinni Spordikompleski
nimetatud spordirajatiseks,
Mõedaku puhkekeskust lihtsalt
keskuseks – palun esitada ka nende
vormid (vallale kuuluv äriühing jne)
nagu on Muuga Spordihoone puhul
nimetatud, ete tegemist on valla
allasutusega (õige väljend hallatav
asutus).
Tundub, et trasside teema ei ole
päris õiges kohas valla kui
organisatsiooni reguleerivas osas –
viia majanduse valdkonda
käsitlevasse ossa.

Hetkeolukorra kirjeldus on
esitatud arengukava lisas, et
probleemid, eesmärgid ning
mõõdikud oleksid paremini
hoomatavad. Seetõttu on ka info
spordiklubide kohta esitatud Lisa 1
vastavas alaosas (Sport ja vaba
aeg).
Spordikompleksile eraldatav igaaastane summa on ette nähtud
arendus- ja parendustöödeks
(ühinemiseelses toetuse mahus).
Spordirajatisi puudutav –
korrigeeritud sõnastust ning
lisatud tegevusvormid.

Arvesse võetud. Ümber tõstetud.
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Lisa 3 Arendusideed
tulevikuks

Palun selgitada selle lisa mõtet -kelle
poolt ja kus esitatud, mis nendest
edasi saab, samuti võiks avada ka iga
idee sisu lühidalt.

Nimetatud alaosas said fikseeritud
arendusideed, mille teostamine
võtab ilmselt pikemalt aega, mis
pole veel detailselt läbi mõeldud,
kuid mida sooviti siiski arengukava
jaoks fikseerida. Korrigeeritud
alaosa nimetust („Võimalikud
arendusideed tulevikuks“).

Kas Vinni vaatetorn on sama mis
vaateplatvorm, mis on juba
investeeringutes kajastatud (p 5, lk
32)?
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LK 34 Investeeringud 20192022

Lisada aastasse 2019-2021 Laekvere
aleviku soojatrasside vahetus ca
300 000
(On olemas eurotoetuste kasutamise
võimalus)

Elamuteni viivad soojatrassid on
amortiseerunud ja võivad lähiajal
hakata lekkima. Valla hooneteni viivad
trassid on kõik vahetatud
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Lk 34 investeeringud 20192022

Lisada aastasse 2019 Venevere
Seltsimaja biopuhasti rajamine
10 000 eurot

Praegune süsteem ei ole jätkusuutlik
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Lk 60 Lisa 3 Arendustööd
tulevikuks

Jätta arengukavast välja

Head mõtted, aga toored, et olla
arengukava osaks.

Vinni vaatetorn ja vaateplatvorm
on üks ja seesama, vaateplatvorm
lisast 3 (nüüd lisa 4) eemaldatud,
kuna kajastub juba tegevus- ja
investeeringute kavas.
Osaliselt arvesse võetud.
Investeeringute kavas Laekvere
katlamaja rekonstrueerimine
lisatud juurde ka soojatrasside
vahetus. Summat ei lisatud, kuna
trasside rentnikuga omandi- ja
investeeringuküsimused on vaja
eelnevalt lahendada.
Edastatud keskkonna- ja
kommunaalnõunikule käsitleda
ettepanekut koostatavas Vinni
valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arendamise kavas
Vt ettepanek nr 7 vastust.
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Lk 15 ja 16 Asutuste loetelu
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Lk 28 Investeeringud 2019 2022
Muuga Laekvere kooli
katuse ….
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-

Laekvere bussipeatuse viimine
endise söökla vastas olevale platsile
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-

Mälestusmärkide (kivid, tahvlid)
kaardistamine
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Lisada:
Muuga Spordihoone Alekvere tee1
Muuga
Venevere Seltsimaja Venevere küla
Asendada summad 2019 75000
150 000 ga
Asendada summad 2020 35 000
70 000

Laekvere bussipeatuse üle viimine
Kesk tn ääres endise söökla vastas
asuvale vallale kuuluvale bussijaama
platsile (katastritunnus
38101:003:0027) lisatud väljavõte
Maaameti kaardist.

Järgmisel volikogul võtame
põhimäärused vastu, aga asutust ei ole
kirjas
Katuse vahetus koos soojustusega
maksab umbes-täpselt 150 000 eurot
Seinte soojustamine ja viimistlemine
kaasaegsel tasemel maksab rohkem ca
70 000 eurot
Liinibussidel on halb ringi pöörata kui
rahvamaja ees või A&O poe ees autod
pargivad – buss peatub ülekäigurajal.
Uue asukoha puhul saab turvaliselt
liigelda kergliiklusteel.
-

Laekvere bussipeatus asub alevi keskel,
kus on vähe ruumi ja busside
ümberpööramine on ohtlik, samuti
peatuvad bussid ülekäigurajal. Seisvate
busside vahelt ületavad teed jalakäiad
ja oht on auto alla jääda. Bussipeatuse
üleviimine teise kohta endise söökla
vastu vallale kuuluvale platsile oli
plaanis juba üle 25 aasta tagasi,
vastavalt sellele ehitati ka plats. Alustati
uue bussiootepaviljoni ehitust ,kuid see
jäi ellu viimata. Katteallikas valla 2020 a
eelarve.

Arvesse võetud. Vastavad hooned
nimetatud Muuga Spordihooneks
ja Venevere Seltsimajaks. Vaata ka
ettepanek nr 3 vastust.
Nimetatud eelarve suurendamine
ei ole arengukava koostajate
pädevuses.

Ettepanek lisatud Lisasse 4
„Võimalikud arendusideed
tulevikuks“.

Ettepanek sisuliselt juba
arengukavas kajastatud, vt
peatükk 4.4 alaeesmärkide ja
mõõdikute osa (turismiressursse
puudutavad eesmärgid).
Arvesse võetud, vt ettepanek nr 13
vastust.
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Arengukava ptk 5 Tegevusja investeeringute kava. Lk
30 punkt 10.
Viru-Jaagupi
Rahvaraamatukogu
ruumide akende vahetus
Arengukava, ptk. 5. lk.32
Ettevõtlust toetava taristu
arendamine

Sõnastada Vru-jaagupi
Rahvaraamatukogu hoone veel
vahetamata akende vahetus 2019 ja
2020 aastal

Ettevõtlust toetava taristu
arendamine,sh. kaasaegse
sideühenduse(interneti) loomisele
kaasa aitamine kogu valla
territooriumil)
Arengukava, ptk 4,7. Vinni Lisada punkt: Valla volikogu
vald kui organisatsioon, lk moodustab külade ja alevike
25
esindajatest kogukondade komisjoni.
Valla juhtimissüsteem on
selge ning arvestab
kogukondade vajadusi

Aknad on ärakukkumise seisus ja tuult
läbi laskvad.
Pole tagatud ruumides paiknevate
varade normaalne säilitamine.
Katteallikad leida projektirahastusest
või valla eelarvest
Abi seisneks võimaluste uurimises ja
valla ettevõtjate ja kodanike kaasamises

Arvesse võetud.
Korrigeeritud sõnastust
Arengukavas tegevus- ja
investeeringute kavas (Kultuur,
sport, vaba aeg, investeeringud,
positsioon 10.)
Arvesse võetud, korrigeeritud
sõnastust.

-

Jäetud arvestamata. Ettepanek
sisuliselt juba arengukavas
kajastatud, vt ptk 4.6 ja 4.7
alaeesmärkide ja mõõdikute osa:
kogukonda ja vabaühendusi
puudutavad eesmärgid ning Vinni
valda kui organisatsiooni
puudutavad eesmärgid.
Arvesse võetud, ettepanekud
Lisasse 4 lisatud.
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Arengukava
Lisa
3 Punkt 12, VPG juurde luua Huvikool
Arendusideed tulevikuks
Punkt 13, Rajada esimeses etapis
Muuga- Laekvere vaheline
kergliiklustee, edaspidi ka Paasvere –
Laekvere ja Muuga-Paasvere

-
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Arengukava 5 ptk. Loodus-ja Lisada punkt. Kakumäe küla vee-ja
elukeskkond , lk 35
kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimine ja ülepumpla
rajamine reovee juhtimiseks Vinni.
Katteallikad valla eelarve ja
projektiraha.

-

Edastatud keskkonna- ja
kommunaalnõunikule käsitleda
ettepanekut koostatavas Vinni
valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arendamise kavas
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VINNI VALLA ARENGUKAVA
AASTATEKS 2019–2030, lk
57, 6.6.9 Teed ja tänavad
/.../. Tänavavalgustust on
vaja
rekonstrueerida
ja
energiasäästlikumaks
muuta.

Täiendusettepanek:
Rekonstrueerida Vetiku-Muru tee
liiklusohutuse taseme
parandamiseks paigaldades uued
liikluskorraldusvahendid ning
sõidumugavuse tõstmiseks koos tee
eluea pikendamisega uue
asfaltbetoonkatte (või
freesasfaltkatte) rajamisega.

Vetiku-Muru pinnasteed kasutab ca 40
majapidamist ning ettevõtlusega seotud
sõidukid (raskeveokid, traktorid,
kombainid), kuid see ei ole ohutult ja
sujuvalt läbitav ehk tee seisund ei vasta
nõuetele, mis on kehtestatud määruses
Tee seisundinõuded. Puuduvad
teeviidad, mis hõlbustaksid
operatiivteenistustel vajaliku asukoha
leidmist (probleem ilmnenud kiirabi
väljakutsel). Liikluskorraldusvahendid
on puudulikult paigaldatud. Tee ääres
elavad inimesed kannatavad nende
kinnistutele teelt lenduva ülemäärase
tolmu tõttu. Teelt auto rataste alt
lenduvad lahtised kivid ohustavad
inimeste tervist ja vara. Alternatiivselt
on võimalik paigaldada kõvakate tee
nendesse piirkondadesse, kus hetkel on
30km/h kiirusepiirangud (näide vt Lisa
1). Rahastamist on võimalik taotleda
riigieelarvest riigieelarve seaduse § 50 lg
3 viidatud määruses toodud alustel ja
korras kuni summas 100 000 eurot
(teed kasutatakse ettevõtlusega seotult
põllumassiivide hooldamiseks).
Vajalike teeviitade ja liiklusmärkide
lisamine ning freesasfaltkatte
paigaldamisel vaid elamute vahetus
läheduses ei kaasne kõrgeid kulusid, mis
on võimalik katta muudest vahenditest
(laekuv maamaks, vmt).

Ettepanek on edastatud valla
teede- ja ühistranspordi nõunikule.
Arengukavas on 4.5. Loodus- ja
elukeskkond on alaeesmärgina
toodud, et valla teid hooldatakse
süsteemselt vastavalt teede
hoiukavale. Ettepanek paigutada
nimetatud hoiukavasse.
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Arengukava 5.ptk Vinni
valla tegevus- ja investeeringute kava. Haridus,
huviharidus ja noorsootöö
Tegevus 4.

Arengukava 5.ptk Vinni
valla tegevus- ja investeeringute kava. Kultuur, sport
ja vaba aeg. Investeeringud
2019-2022 p. 11.

IKT-baastaristu arendamine ja
haldamise võimekuse tõstmine
koolituste ning teadlike tegevuste
kaasabil

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös koostatav üldhariduskoolide kohtvõrkude
uuendamise toetusmeetme uus etapp
perioodiks 2019-2022. Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist rahastatav programm
„Koolide digitaristu kaasajastamine“

Lisatud peatüki tegevustesse

Mõedaku Spordibaasi
tervisespordikeskuse arendamine

Kultuuriministeeriumi toetusprogramm
regionaalsete tervisespordikeskuste
väljaarendamine perioodil 2019-2022.
Nõue katta oma- või kaasfinantseeringuga vähemalt 50% abikõlblikest
kuludest so 20 tuh € aastas

Lisatud investeeringute kavasse
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