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Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmise seletuskiri 

 

Ühinemislepingu muutmise õiguslik alus:  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹ alusel otsustab haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise vallavolikogu. Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 9¹ lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase 

volikogu otsusega.  

 

Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 9¹ ühinemislepingu menetlemise 

põhimõtted.  

 

Vastavalt ETHS-i § 9¹ lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, 

tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja 

vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.  

 

ETHS § 9¹ lõikest 5 lähtudes lisatakse ühinemislepingule volikogule esitatud ettepanekud ja 

vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus 

läbivaatamise tulemus.  

 

Vastavalt ETHS-i § 9¹ lõikele 7 avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogu poolt see 

koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.  

 

Haldusreformi seaduse § 16 lõige 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõige 6 näevad 

ette, et ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuse jõustumist on vajalik vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline 

häälteenamus.  

 

Muudatuse vajalikuse kirjeldus:  

 

Kehtiva Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu punkti 6.2.5 kohaselt jätkab 

Põlula Kool tegutsemist koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina vähemalt õppeaasta 2019/20 lõpuni. 

Kui 2019/20 õppeaastal on õpilasi vähem kui 35, reorganiseeritakse kool 4-klassiliseks. 

 

Põlula Kool on oma vormilt ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool. 2019/20 

õppeaastal on põhikoolis õpilasi 9, s.h Vinni vallast viis. Esimeses ja viiendas klassis ei ole ühtegi 

õpilast, kolmandas ja kuuendas klassis on kummaski üks õpilane, neljandas kolm ja teises klassis neli 

õpilast. 

 

2019.a. kevadel lõpetas Põlula Kooli koolieelse lasteasutuse 6 last, kellest ükski ei asunud õppima 

Põlula Kooli 1.klassi. Kooli piirkonnas elavatest õpilastest õpib Vinni-Pajusti gümnaasiumis 13 

õpilast, Rakvere linna koolides õpib (rahvastikuregistri andmetel) kokku 36 õpilast, Rakvere valla 



Sõmeru ja Uhtna põhikoolides õpib 15 õpilast. Õpilaste arv Põlula kooli piirkonnas ei näita 

suurenemist.  

 

Kohaliku omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma 

haldusterritooriumil tagada haridusasutuse areng ja jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus 

võrdväärselt kõigile õpilastele. Lähtudes põhikooli riiklikust õppekavast, on põhikoolil nii hariv kui 

kasvatav ülesanne. Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete 

tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. Põhikool 

aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute 

jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. 

 

Õpilastele ei ole võimalik pakkuda objektiivset võrdlusmomenti kui klassis õpib üks õpilane. Laste 

vähesuse tõttu jäävad mõned üritused lastele kättesaamatuks (näiteks võistkondlikud alad). Laste arvu 

vähenemisel ei suudeta õpilastele pakkuda kvaliteetset põhiharidust, kuna õppetöö liitklassides, kus on 

kaks last, ei võimalda õpilastel oma klassikaaslasega koos suhelda ja õppida. Õpetaja poolt 

kasutatavate metoodikate arv  on piiratud. 

 

Põlula kooli Ulvi lasteaia kahes liitrühmas on lapsi 30. Vinni Vallavalitsus näeb koolieelses 

lasteasutuses potentsiaali. Alates käesolevast õppeaastast on tagatud lasteaiaõpetajate erialane 

nõustamine valda tööle asunud alushariduse eripedagoogi ja alushariduse metoodiku poolt. Laste 

toitlustamise korraldab samas majas asuv hooldekodu. Põlula Kooli ümberkujundamise käigus oleks 

võimalik, et Ulvis asuvast lasteaiast võiks saada mõne teise Vinni valla lasteaia struktuuriüksus. 

 

Vinni Vallavolikogu otsustas 28.11.2019 otsusega nr 31: 

1. Algatada Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine vastavalt 

lisatud ühinemislepingu muutmise eelnõule. 

2. Korraldada Rägavere valla, Laekvere valla, ja Vinni valla ühinemislepingu ja seletuskirja 

avalik väljapanek perioodil 02.detsember 2019 kuni 23.detsember 2019 Vinni Vallavalitsuses 

kantseleis, Ulvi teeninduskeskuses ning valla veebilehel.  

3. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatusele esitada hiljemalt 

23.detsembriks 2019 (k.a). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Vinni Vallavalitusele 

e-post aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või posti teel aadressile Tartu mnt 2 Pajusti 46603 

Lääne-Virumaa. 

4. Vallavolikogu eelarve, arengu ja õiguskomisjon vaatab läbi esitatud ettepanekud ning koostab 

õiendi vastavalt ETHS § 91 lõikele 5. 

 

23.detsembriks 2019 esitati Vinni Vallavalitusele üks ettepanek ning mitte ühtegi vastuväidet. 

 

Muudatuse sisu:  

 

Kehtiva ühinemislepingu punkt 6.2.5 sätestab, et Põlula Kool jätkab tegutsemist koolieelse 

lasteasutusena ja põhikoolina vähemalt õppeaasta 2019/20 lõpuni. Kui 2019/20 õppeaastal on õpilasi 

vähem kui 35, reorganiseeritakse kool 4- klassiliseks. 

 

Ühinemislepingu muutmisega muudetakse ühinemislepingu punkti 6.2.5 ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

mailto:vallavalitsus@vinnivald.ee


Põlula Kool korraldatakse ümber seisuga 01.07.2020, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 80 lg 2 p 

3 toodud alustel, kus Põlula Kooli  põhikooli osa lõpetab tegevuse ja koolieelse lasteasutuse osa 

liidetakse valla teise koolieelse lasteasutusega. 

 

Seletuskirja koostasid: jurist Kersti Vilbo ja haridusnõunik Margit Diits 


