PROTOKOLL nr 3
Vinni, Rägavere ja Laekvere valla ühinemisläbirääkimised.
Koht: Laekvere Külamaja
Aeg: 01.06.2016, kell 15:00-17:00
Protokollis: Mikk Lõhmus, ühinemiskonsultant
Osalejad: vastavalt registreerimiselehele
Päevakorras
1. Teematoimkondade töö ja sisend ühinemislepingusse
2. Kohapeal algatatud küsimused
Teematoimkondade töö ja sisend ühinemislepingusse
Konsultant edastas Vinni vallasekretärile ühinemislepingu põhja, samuti on uuritud teisi
ühinemislepinguid.
Toimus arutelu ning selle tulemusena lepiti kokku järgmised ühinemislepingu sisendid:
1. Eraldi valimisringkondi ei moodustata;
2. Volikogu liikmete arv on 17;
3. Maamaksumäärad ühildatakse suurusega 2,5:2,0;
4. Rägavere valda (Ulvi) ja Laekverre jäävad teeninduskeskused. Teeninduskeskuste sisu
üle otsustab ühinenud valla volikogu, kuid kindlasti peaks ülemineku perioodil
kohapeale jääma sotsiaaltöötaja;
Vinni vald jagas selgitusi osavaldade kohta, Vinni vallas osavallad senisel kujul
tulevikus enam ei jätka;
5. Laenukoormuste võrdlus näitab, et vallad on suhteliselt ühesugune ja selles osas pole
vaja ühinemislepingus mingeid lisaerisusi sätestada.
6. Lahendamist vajab LEADER teema, praegu kuuluvad kõik 3 valda erinevasse LEADER
piirkonda (PAIK, Virumaa Koostöökogu, Partnerid)
7. Ühinemislepinguga sätestatakse kõikidele koondatavatele teenistujatele 3 kuuline
lisahüvitis lisaks seadusest tulenevatele hüvitistele. Ametikohad täidetakse
sisekonkursiga.
8. Rägavare teeb otsuse Põlula Põhikooli tuleviku kohta ja vastavalt sellele kajastatakse
Põlula Põhikooli tulevik ka ühinemislepingus. Täpselt sama kehtib Muuga Põhiooli
kohta Laekvere vallas.

9. Kehtestatakse üks ühine küla- ja alevikuvanema statuut;
10. Vinni Spordikompleksi ja Mõedaku spordibaasi eraldi lepingus ei kajastata
11. Vald ei toeta fosforiidimaardlaga seotud uuringute läbiviimist eraettevõtjate initsiatiivil
ning uute kaevanduste avamist tänast looduskeskkonna tasakaalu ohtu seadval viisil.
12. Ühinemistoetuse kasutamine arvestatakse põhimõttel, et iga valla osas jääb 50 000 eurot
üldkuludeks (koondamishüvitised, registrid, siltide vahetamine, blanketid jne),
ülejäänud summa investeeringuteks.
Kohapeal algatatud küsimused


Arutleti teemal, et pärast ühinemisotsuste tegemist 2017 aasta lõpus tuleks 2018. hakata
tegelema ühtlustamisega (registrid, palgakorralduse alused, toetused, õigusaktid,
eelarve koostamise alused)



Küsimusi tekitas võimalus, et ühinemise rahvaküsitlusel tuleks hakata koju saatma valijakaarti.
Märkus: konsultant täpsustas küsimust ning Rahandusministeeriumis selgitusel sellist
nõuet vabatahtliku ühinemise rahvaküsitluse läbiviimisel kindlasti ei tule



Ühinemislepingu esialgne versioon võiks jõuda osapoolte augustikuu volikogu istungile
tutvustamiseks.



Perspektiivsete investeeringute nimekiri tuleb kokku panna, Vinni vald saadab selle
kohta teistele osapooltele tabeli näidise.

KOKKUVÕTE
1. Vinni vald koostab sisendite põhjal ühinemislepingu projekti ja saadab osapooltele;
2. Vinni vald edastab osapooltele täitmiseks perspektiivsete investeeringute tabeli;
3. Järgmine juhtkomisjoni koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt ja see toimub peale
10. augustit. Vahepealsed märkused ühinemislepingu teksti kohta edastatakse jooksvalt
juhtkomisjoni liikmetele ja konsultandile.
4. Osapooled tutvustavad ühinemislepingu esialgset teksti augustikuu volikogu istungil.

Protokollis: Mikk Lõhmus

