KINNITATUD
Vinni Vallavolikogu
08.12.2016 otsusega nr 75
Rägevere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse
õiend

Jrk. Ettepaneku tegija
nr.

Esitamise
kuupäev

Ettepaneku/vastuväite sisu

Läbivaatamise tulemus

1.

20.10.2016
Lembit Talli
Rägavere
abivallavanem
lembit@ragaverevv.ee

3.Rägavere valla ja Laekvere valla liitumine Vinni vallaga Mitte arvestada
toimub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude Selgitus:
korraliste valimistega.
Liitumise tulemusena ei moodustata uut Vinni
Vallavalitsust vaid olemasolev Vinni Vallavalitsus
registrikoodiga 75008746 jätkab oma tööd.
Täiendada p.3
Liitumise tulemusena moodustunud uus Vinni vallavalitsus
alustab tööd 2018. aasta 1. jaanuaril

2.

20.10.2016
Merle Unus
Rägavere
vallavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
merle.unus@mail.ee

4.8 Elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse
piirkondlikud teeninduskeskused Ulvi külas, Laekvere alevikus
(endistes vallakeskustes) ja -Tudu alevikus, Roela alevikus ning
Viru-Jaagupi alevikus (endistes osavalla keskustes).

3.

21.10.2016
Lembit Talli
Rägavere
abivallavanem
lembit@ragaverevv.ee

Täiendada p.4.8
Peale liitumise jõustumist jääb Ulvi ja Laekvere
teeninduskeskusesse kohapeale tööle pädev ametnik
sotsiaaltööalase kompetentsiga, et tagada abivajajate parem
teenindus.
6.4.3 Korraldatud jäätmeveo lepingud jäävad jäätmevedajatega
kehtima kuni hankeperioodi lõpuni, Vinni vallal 31.12.2019 ja
Laekvere vallal 2021. Rägavere vallal ei ole seni olnud vaja
korraldada jäätmevedu. Rägavere vald koostab jäätmevaldajate
registri hiljemalt käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajaks.
Peale liitumist otsustab uus volikogu kas kokkuleppel Vinni
valla
vedajaga sõlmida
lepingu muudatus, millega

Mitte arvestada
Selgitus
P.4.9 on kokku lepitud, et töötajate struktuuri projekt
töötatakse välja üleminekuperioodi jooksul, hiljemalt
valimispäevaks
Omavalitsuse struktuuri kinnitamine on uue
volikogu pädevuses.

Arvestatud osaliselt.
Asendada p 6.4.3 teine lause ja sõnastada:
Rägavere vallal ei ole senini tulenevalt
jäätmeseadusest kohustust rakendada korraldatud

laiendatakse veo piirkonda Rägavere vallale (samadel
tingimustel) või korraldatakse eraldi hange Rägavere valla
kohta. Edasine jäätmekäitlus toimub vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
Muuta p. 6.4.3
Kustutada punktis kogu tekst ja asendada alljärgnevaga:
„Vinni vallal ja Laekvere vallal kehtivad korraldatud
jäätmeveo lepingud vastavalt 2019. ja 2021. aastateni.
Rägavere vallal ei ole senini tulenevalt jäätmeseadusest
kohustust rakendada korraldatud jäätmevedu. Rägavere vald
koostab jäätmevaldajate registri hiljemalt käesoleva lepingu
punktis 3 sätestatud ajaks.
Peale liitumist menetletakse ja ajakohastatakse Vinni valla
jäätmekava kooskõlas jäätmeseaduse § 43, lg 1 ja §§ 56-59
ning tulenevalt sellest rakendatakse korraldatud jäätmevedu
kooskõlas jäätmeseaduse § 66 kõikide liitunud valdade
territooriumidel.
4.

Lembit Talli
31.10.2016
Rägavere
abivallavanem
lembit@ragaverevv.ee

jäätmevedu.
Selgitus:
Punktis 6.4.3 on sätestatud korraldatud jäätmeveo
lepingute kehtivus. Õigusaktide kehtivus on
sätestatud ühinemislepingu punktis 5.1

.

4.10 Rägavere valla ja Laekvere valla ametnikud ning töötajad Arvestada täiendusega
lähevad üle Vinni valla koosseisu avaliku teenistuse seaduses ja Täiendatud p.4.10 sõnaga „ametiasutuste“
töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Muuta p. 4.10
4.10 Rägavere valla ja Laekvere valla ametnikud ning
ametiasutuste töötajad lähevad üle Vinni valla koosseisu
avaliku teenistuse seaduses ja töölepingu seaduses sätestatud
tingimustel ja korras.
4.11 Liitunud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad
jätkavad teenistust põhiliselt oma endises töövaldkonnas juhul,
kui valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate
teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige
sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet
ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
Muuta p. 4.11
4.11 Valla ametnikud ja ametiasutuste teenistujad jätkavad
teenistust Vinni vallavalitsuses põhiliselt oma endistes
töövaldkondades juhul, kui 2017. aasta valimiste tulemusena
moodustunud volikogu poolt kinnitatud valla ametiasutuse

Sõnastada p 4.11:
4.11Vinni vallaga liituvate omavalitsusüksuste
ametiasutuste (Rägavere, Laekvere vallavalitsuste)

struktuurist ei tulene teisiti. Uue vallavalitsuse täiendaval
komplekteerimisel ametnike ja teenistujatega lähtutakse
eelkõige piiratud konkursi põhimõtetest, et tagada info,
teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja
haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
4.12 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu ametist
vabastamise korral makstakse teenistujatele lisaks seaduses
(ATS, TLS) ettenähtud hüvitisele täiendavalt lahkumishüvitist
kolm kuupalka, juhul kui teenistuja on olnud teenistuses
kauem kui neli aastat.
Muuta p. 4.12
4.12 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu ametist
vabastamise korral makstakse teenistujatele seaduses (ATS,
TLS) ettenähtud hüvitist. Lisaks sellele makstakse täiendavalt
lahkumishüvitist/preemiat tulemusliku omavalitsusteenistuse
eest kolme kuupalga ulatuses juhul kui teenistuja on olnud
vallavalitsuse teenistuses seisuga 1. jaanuar 2016. a.

5.

Andrus Läll
Laekvere vald

25.10.2016

Muuta punkti 4.12 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu
ametist vabastamise korral makstakse teenistujatele lisaks
seaduses (ATS, TLS) ettenähtud hüvitisele täiendavalt
lahkumishüvitist kolm kuupalka, juhul kui teenistuja on olnud
teenistuses kauem kui neli aastat
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
4.12 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu ametist
vabastamise korral makstakse teenistujatele lisaks seaduses
ettenähtud hüvitistele kompensatsiooni kolme kuu ametipalga
ulatuses, kui staaž ametiasutuses on 3 kuni 10 aastat ning kuue
kuu ametipalga ulatuses kui staaž ametiasutuses on üle 10
aasta.

teenistujad jätkavad teenistust oma endises
valdkonnas juhul, kui Vinni Vallavalitsuse
ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Vinni
Vallavalitsuse ametiasutuses täidetakse teenistujate
vabad ametikohad sisevaliku teel, et tagada info,
teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja
haldusprotsesside tõrgeteta jätkamine.

Arvestatud

Arvestada osaliselt.
Sõnastada punkt 4.12:
4.12 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu
ametist vabastamise korral makstakse teenistujatele
lisaks seadustes (ATS, TLS) ettenähtud hüvitisele
täiendavalt hüvitist:
4.12.1 kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses,
kui teenistuja on vastava kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses tööle asunud hiljemalt 01.01.2016
ning töötanud kuni 10 aastat;
4.12.2 kuue kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui
teenistuja on vastava kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud üle 10 aasta;
4.12.3 Täiendavat hüvitist ei maksta kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses töötanud ametnikule,
kes on vastu võtnud Vinni Vallavalitsuses töötaja
ametikoha.

6.

Andrus Läll
Laekvere vald

26.10.2016

Täiendada punkti 4.11 ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
4.11 Liitunud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad
jätkavad teenistust põhiliselt oma endises töövaldkonnas juhul,
kui valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate
teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige
sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet
ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
Juhul kui teenistuja, kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole
samaväärne ja ta ei soovi vallas oma teenistus- või töösuhet
jätkata või kellele tulenevalt ametiasutuse struktuurist ei ole
Mitte arvestada
võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis vastab uuel tööl
tema haridusele, töökogemustele, teadmistele või oskustele,
Selgitus
siis teenistuja vabastatakse ametist.
Muudatusettepanek kirjeldab
koondamissituatsiooni, mis on kajastatud punktis
4.12

7.

Egle Ott
Laekvere vald

26.10.2016

Muuta punkti 6.2.8 Tasuta koolilõuna tagatakse kõigile valla
munitsipaalkoolides õppivatele õpilastele
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
6.2.8 Tasuta toitlustus tagatakse kõigile valla
munitsipaallasteasutustele s h lasteaias käivatele lastele.

Mitte arvestada
Selgitus
Lasteaias tagatakse tasuta toitlustus alla madala
sissetuleku piiriga peredele. Ühtlustatakse
õppemaks (kohamaks) ning tagatakse õppemaksust
vabastus, kui lasteaias käib ühest perest kaks ja
enam last. Õppemaksust on lapsevanemal võimalik
taotleda tulumaksu tagastust.

8.

Andrus Läll
Laekvere vald

26.10.2016

Täiendada punkti 4.8 ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
4.8 Elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse
piirkondlikud teeninduskeskused Ulvi külas, Laekvere
alevikus (endistes vallakeskustes) ja -Tudu alevikus, Roela
alevikus ning Viru-Jaagupi alevikus (endistes osavalla
keskustes). Piirkondlikus teeninduskeskuses tagatakse
vähemalt järgmised kompetentsid ja teenused: avalduste
vastuvõtmine ja elanike nõustamine ning esmatasandi
sotsiaalhoolekanne.

Arvestada
Sõnastada punkt 4.8:
4.8 Elanike paremaks teenindamiseks
moodustatakse piirkondlikud teeninduskeskused
Ulvi külas, Laekvere alevikus (endistes
vallakeskustes) ja -Tudu alevikus, Roela alevikus
ning Viru-Jaagupi alevikus (endistes osavalla
keskustes).
4.8.1 Piirkondlikus teeninduskeskuses tagatakse
elanikele:
4.8.1.1 oluliste teenuste (sotsiaalvaldkond,

majandusvaldkond) kättesaadavus;
4.8.1.2 dokumentide vastuvõtmine ja edastamine
vallavalitsusele;
4.8.1.3 vallavalitsusele ja elanikele vajaliku olulise
informatsiooni pidev vahendamine.
9.

Irina Kuhlbach
Laekvere vald

27.10.2016

10.

Aive Hanninen
Laekvere vald

29.10.2016

11.

Maarika Lausvee
Laekvere vald

30.10.2016

12.

Mäidu Maurus
Laekvere vald

31.10.2016

Muuta punkti 6.2.10 Huvitegevuse ja huvihariduse toetamist
jätkatakse vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete alusel
arvutatud mahus
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
6.2.10 Huvitegevuse- ja huvihariduse toetamisel rakendatakse
Laekvere vallas kehtestatud korra põhimõtteid.
Muuta punkti 6.3.1 Kõik raamatukogud jätkavad tööd senistes
asulates. Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja
perioodika ostmist, luuakse raamatukogude raamatute ja
teavikute vahetamise ühtne süsteem
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
6.3.1 Kõik raamatukogud jätkavad tööd senistes asulates.
Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika
soetamist endises mahus. Valla eelarves ettenähtud summat ei
vähendata.
Muuta punkti 6.3.1 Kõik raamatukogud jätkavad tööd senistes
asulates. Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja
perioodika ostmist, luuakse raamatukogude raamatute ja
teavikute vahetamise ühtne süsteem
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
6.3.1 Kõik raamatukogud jätkavad tööd senistes asulates.
Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika
ostmist samas summas kui liitumisele eelnenud kahel aastal.
Luuakse raamatukogude raamatute ja teavikute vahetamise
ühtne süsteem.

Muuta p 6.2.10 sõnastust ja sõnastada:
6.2.10 Huvitegevuse ja huvihariduse toetamist
jätkatakse. Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise
põhimõtted ühtlustatakse selliselt, et teenuste
kättesaadavus finantsiliselt ei halveneks.

Täiendada punkti 6.1.1
ja sõnastada antud punkt
järgnevalt:
6.1.1 Luuakse optimaalne, abivajadustest lähtuv
sotsiaalhoolekande süsteem. Liitunud vald tagab ühtse
koduteenuste võrgustiku ning sotsiaaltranspordi korralduse.
Jätkub sotsiaalvaldkonna MTÜ-de toetamine.
Endistesse vallakeskustesse jääks alles sotsiaaltöötaja töökoht

Mitte arvestada

Mitte arvestada
Kompromisslahendus järgmises ettepanekus

Arvestada osaliselt
Sõnastada p 6.3.1:
6.3.1 Kõik raamatukogud jätkavad tööd senistes
asulates. Luuakse raamatukogude raamatute ja
teavikute vahetamise ühtne süsteem. Valla eelarvest
toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist
vähemalt 4 eurot elaniku kohta.

Selgitus:
Puudutab teeninduskeskuse ülesandeid ja töötajate
struktuuri, mis lepingu kohaselt koostatakse
valimispäevaks. Omavalitsuse struktuuri
kinnitamine on uue volikogu pädevus.

ja vastuvõtu ajad endiseks. Abivajajate avaldused vaadatakse
läbi valla komisjoni poolt.
Muuta punkti 6.4.6 Muuga mõisa müügist laekuv raha
kasutatakse Laekvere piirkonna investeeringuteks
Ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
6.4.6 Viie aasta jooksul (alates valdade ühinemisest) endise
Laekvere valla territooriumil kinnisvara müügist laekuv raha
investeeritakse Laekvere piirkonda. Samuti Muuga mõisa
müügist saadav tulu jääks Laekvere piirkonna
investeeringuteks (seda ei puudutaks ajaline viide)
Punktis 4.5 asendada number 17 numbriga 21 ja sõnastada
antud punkt järgnevalt:
4.5 Volikogu suurus on 21 liiget, kes valitakse ühes
ülevallalises valimisringkonnas.
Punktis 6.1.3 asendada number 4 numbriga 3 ja sõnastada
antud punkt järgnevalt:
6.1.3 Töötatakse välja suurperede toetamise põhimõtted
(suurpere alates 3-ndast lapsest kuni 19.a vanuseni kui õpib).

13.

Mäidu Maurus
Laekvere vald

31.10.2016

14.

Mäidu Maurus
Laekvere vald

31.10.2016

15.

Mäidu Maurus
Laekvere vald

31.10.2016

16.

Arne Urb
Laekvere vald

31.10.2016

17.

Arne Urb
Laekvere vald

31.10.2016

Lisada punkti 6.4 Vallamajandus uus alapunkt
6.4.7 Säilitada tänavavalgustus vähemalt senisel tasemel.

18

Vinni Vallavalitsus

31.10.2016

Ühinemislepingu Lisa 3
Laekvere vald – koondamishüvitiste all kajastada
analoogselt Rägavere ja Vinni vallale vallavanema,
volikogu esimehe ja kõigi teenistujate koondamishüvitised

Muuta punkti 4.5 Volikogu suurus on 17 liiget, kes valitakse
ühes ülevallalises valimisringkonnas
ja sõnastada antud punkt järgnevalt:
4.5 Volikogu suurus on 17 liiget, kes valitakse esimestel
valimistel kolmest valimisringkonnast, Vinni, Laekvere,
Rägavere.

Mitte arvestada
Selgitus
Leiti et kinnisvara, mille müügist tuleks mingit
märkimisväärset tulu, peale Muuga mõisa eriti ei
ole. Selline piirang lepingus ei ole mõistlik.

Mitte arvestada
Saavutatud kokkulepe juhtivkomisjonis.

Arvestada
Sõnastada p 6.1.3:
6.1.3 Töötatakse välja suurperede toetamise
põhimõtted (suurpere alates 3-ndast lapsest kuni
19.a vanuseni kui õpib).
Mitte arvestada
Selgitus
Läbirääkimiste käigus on jõutud kokkuleppele, et
kohalik esindatus tagatakse läbi üheringkonnalise
valimissüsteemi. Kolm valimisringkonda killustaks
volikogu juba ette ära ja see ei ole mõistlik.
Arvestada
Lisada lepingusse p 6.4.7
6.4.7 Säilitada tänavavalgustus vähemalt senisel
tasemel.
Arvestada tingimusel, et täiendavaks hüvitiseks
arvestatud summast ülejääv summa kasutatakse
Laekvere valla investeeringuteks.

