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Rägavere valla, Laekvere valla  

ja Vinni valla ühinemislepingu  

muutmise otsuse seletuskiri         

 

 

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.  

 

2017 korraldas Rägavere Vallavalitsus hanke Ulvi-Kabala kergliiklustee ehituseks. Tööd jäid 

lõpetamata, kuna leping tööde teostajaga öeldi üles. Ulvi-Kabala jalg- ja jalgrattatee ehitusele 

planeeritud maksumusest on Vinni valla eelarves raha järgi 164 723 eurot. Tööde lõpetamiseks ei 

piisa järele jäänud 164 723 eurost. 

 

Vinni Vallavalitsus arutas 20.03.2019 istungil kujunenud olukorda ja tegi ettepaneku raha 

leidmiseks muuta ühinemislepingu lisa 3 (ühinemistoetus). Vallavalitsus toetab ühinemislepingu 

muutmist. 

 

Vinni Vallavolikogu otsustas 28.03.2019 otsusega nr 7: 

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

avalik väljapanek perioodil 01.aprill 2019 kuni 22.aprill 2019 Vinni Vallavalitsuses 

kantseleis, Ulvi teeninduskeskuses ning valla veebilehel.  



2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatusele esitada hiljemalt 

22.aprilliks 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. 

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

koostab õiendi vastavalt ETHS § 91 lõikele 5. 

 

22.aprilliks 2019 ei ole Vinni Vallavalitusele esitatud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. 

 

Kehtiva ühinemislepingu lisa 3 kohaselt on jagatud Rägavere vallale ühinemistoetust alljärgnevalt: 

3. Rägavere vald    

  Personali hüvitis 80 000 Hüvitised 

  Rahvaküsitlus 3 000 Küsitluslehed, komisj.tasu, trükised, 

avalikustamise kulud 

  Haridus 19 000 Ulvi lasteaia aed koos 

mänguväljakuga 

  Sport 158 000 Multifunktsionaalne spordiplats Ulvi 

keskuses 

 KOKKU  260 000  

 

Vinni vallavalitsuse raamatupidamise andmetel on ühinemistoetust kulunud alljärgnevalt: 

3. Rägavere 

vald 

   Kulutatud Jääk 

  Personali 

hüvitis 

80 000 Hüvitised 78 876 1 124 

  Rahvaküsitlus 3 000 Küsitluslehed, 

komisj.tasu, trükised, 

avalikustamise kulud 

0 3 000 

  Haridus 19 000 Ulvi lasteaia aed koos 

mänguväljakuga 

0 19 000 

  Sport 158 000 Multifunktsionaalne 

spordiplats Ulvi 

keskuses 

0 158 000 

 KOKKU  260 000    

 JÄÄK     181 124 

 

Ühinemislepingu lisa 3 muutmisega muudetakse ühinemistoetuse jagamisel Rägavere vallale 

jagatud toetuse kogusummat 260 000 eurot ning sõnastatakse järgmiselt: 

 

3. Rägavere vald    

  Personali hüvitis 78 876 Hüvitised 

  Rahvaküsitlus 0 Küsitluslehed, komisj.tasu, trükised, 

avalikustamise kulud 

  Haridus 16 032 Ulvi lasteaia aed koos 

mänguväljakuga 

  Sport 165 092 Ulvi-Kabala jalg- ja jalgrattatee 

ehitus 

 KOKKU  260 000  
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Seletuskirja koostasid: jurist Kersti Vilbo   

 


