PROTOKOLL nr 1
Vinni ja Rägavere valla ühinemisläbirääkimised.

Koht: Vinni vallamaja
Aeg: 07.04.2016 kell 15:00-16.15
Protokollis: Mikk Lõhmus, ühinemiskonsultant
Osalejad: vastavalt registreerimiselehele

Päevakorras




Ülevaade ühinemisläbirääkimiste ajakavast
Ühinemisläbirääkimiste olulised soovitused
Läbirääkimiste võtmeküsimused ning edasine tegevus

Ülevaade ühinemisläbirääkimiste ajakavast
Mikk Lõhmus tutvustas ühinemisläbirääkimiste esialgset ajakava. (slaidikava lisatud)
Toimus arutelu.
Täna on läbirääkijate hulka lisandumas Laekvere vald, kes tegi eelmisel volikogu istungil
liitumisettepaneku Vinni vallale. Samal ajal peab Laekvere vald läbirääkimisi ka TamsaluVäike Maarja ühinemisgrupiga. Rägavere vald peaks teemat volikogus kasvõi infopunktina
arutama. Vinni vald peaks ühendust võtma Laekverega ja pärima aru, millal tehakse valik
ühinemispiirkonna osas, sest see hakkab muidu ühel hetkel protsessi takistama.
Rägavere vallal on ametlikult lõpetamata ühinemisläbirääkimised Sonda vallaga.
Kuigi seadust ei ole vastu veel võetud on juba täna selge, et olulisi muudatusi kehtivasse
omavalitsuskorraldusse ei tule, pigem toimub nn häälestamine.

Ühinemisläbirääkimiste olulised soovitused
Mikk Lõhmus andis olulised soovitused läbirääkijatele:


Usaldus, võrdsus, konsensuslikud otsused;






Volikogu liikmed peaksid olema kõikidest kokkulepetest aegsasti informeeritud, ei
tekiks hilisemaid vääritimõistmisi. Eestis on näiteid, kus viimasel minutil on volikogus
hakatud ümber vaatama ühinemiskomisjoni otsuseid. See aga pidurdab kogu protsessi
ja tekitab partnerite vahel usaldamatust;
Kommunikatsiooniplaan ja avalikkuse kaasamine ühinemisprotsessi. Kunagi ei ole
asjalikku infot liiga palju. Rahvas peab valikutest aru saama. Info avaldada veebis,
blogides, FB lehel.
Juhid peavad olema selgelt toetaval positsioonil.

Läbirääkimiste võtmeküsimused ning edasine tegevus
Mikk Lõhmus tutvustas ühinemisläbirääkimiste võtmeküsimusi. Need olid koostatud Vinni ja
Rägavere valla tagasiside põhjal. (slaidid lisatud)
Valla nime küsimus: ühiselt leiti, et parim valik oleks nimi Vinni vald.
Üheskoos vaadati üle kaardistatud valdkonnad.





Ühinejate erinevad hirmud;
Ühinemisläbirääkimistel seisukohalt olulised teemad;
Keskustes tagatavad teenused;
Suuremad ühised arendusprojektid.

Toimus arutelu edasise tegevusplaani osas. Üheskoos jõuti seisukohale, et laiaulatuslik
valdkondade kaardistamine ei ole vajalik, pigem tuleks keskenduda tuleviku projekteerimisele
ning kaardistada üksnes niipalju kuivõrd on vajalik tuleviku otsuste tegemiseks. Otsustati
moodustada 4 teematoimkonda:
1. Haridus (õpilastransport, huviharidus)- toimkonna töö vastutab VINNI vald
2. Sotsiaal ja tervishoid (saun)- toimkonna töö vastutab VINNI vald
3. Kultuur, noorsootöö, sport, seltsitegevus- toimkonna töö vastutab RÄGAVERE vald
4. Majandus (teed, torud, vesi, küte, kalmistud, heakord, maavarad, valgustus, kinnisvara)
toimkonna töö vastutab RÄGAVERE vald
Toimkonnad kogunevad aprillikuus ning järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 2. mail kell
16:00 Rägavere vallamajas.

KOKKUVÕTE
1. Rägavere vald informeerib volikogu sellest, et Laekvere vald on esitanud Vinni vallale
liitumisettepaneku. Vinni vald konsulteerib Laekvere vallaga mitmes suunas
läbirääkimiste teemal.
2. Jätkata läbirääkimisi vastavalt ajakavale, osapooltel panna materjalid üles valla
veebilehel ja kajastada vallalehes.

3. Moodustada läbirääkimiste seisukohalt oluliste küsimuste läbitöötamiseks 4
teematoimkonda. Teematoimkonna ülesandeks on esitada oma valdkonna
tulevikuprojektsioon (arvestades tänast seisu) Eesmärgiks on koostada esmane
tulevikuvaade aprillikuu jooksul .
4. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 2. mail kell 16:00 Rägavere vallamajas.

Protokollis: Mikk Lõhmus

