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Rainer Miltop, Rakvere abilinnapea, kodutute loomade varjupaiga rajamisega tegeleva
töögrupi juht
Juhatas Einar Vallbaum
Protokollis Maarika Koiduste
Päevakord:
1. KOP aruannete kinnitamine
2. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 95punkti 3 muutmine
3. KOP toetus (2019.a rakenduskulude jäägi suunamine 2020.a toetusteks)
4. Aineolümpiaadikomisjonide liikmete rahaline tunnustamine
5. Partnerluslepingu sõlmimine MTÜga Eesti Külaliikumine Kodukant
6. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 2020. a 1. lisaeelarve
7. COVID-19 positiivsete haigete paigutamisest Rakvere Ametikooli õpilaskodusse
8. Ülevaade kodutute loomade varjupaiga rajamise hetkeseisust
9. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
10. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused

1. KOP aruannete kinnitamine
Sven Hõbemägi tutvustas otsuse eelnõu.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. a sügisesest taotlusvoorust
rahastatud projektide aruannete kinnitamine“.
2. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 95 punkti 3 muutmine
Sven Hõbemägi informeeris, et MTÜ Vohnja Päikesekiir esitas 27. märtsil 2020 VIROLile avalduse
projekti „Savipotist helmesteni“ projekti lõpptähtaja pikendamiseks kuni 01.08.2020, kuna riigis
kehtestatud eriolukorra tõttu ei ole võimalik projektis kavandatud tegevusi algselt planeeritud tähtajaks
läbi viia.
Projekti rahastamisotsuse tegi VIROLi üldkoosolek, seega on otsuse muutmine üldkoosoleku pädevuses.
Otsustati: esitada järgmisele VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu “Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 95 muutmine“.

3. KOP toetus (2019.a rakenduskulude jäägi suunamine 2020.a toetusteks)
Sven Hõbemägi informeeris, et 2019. a KOP programmi rakenduskulude jääk on 13 120,98 eurot.
Käesolevaks aastaks eraldati VIROLile kohaliku omaalgatuse programmiga seotud ülesannete täimiseks
regionaaltoetust summas 97 729 eurot, sellest projektide toetusteks 83 270 eurot ja rakenduskuludeks
14 459 eurot.
Sven Hõbemägi tegi ettepaneku suunata KOP programmi 2019.a rakenduskulude jääk 2020.a toetuste
maksmiseks.
Toimus arutelu, mille käigus tehti ettepanek arutada KOP hindamiskomisjoni liikmete tasustamist.
Otsustati:
1. Suunata kohaliku omaalgatuse programmi 2019 a rakenduskulude kasutamata vahendid (jääk)
summas 13 120,98 eurot 2020. aasta projektide toetusteks.
2. KOP hindamiskomisjoni liikmete tasustamise teemat arutada sügisel.
4. Aineolümpiaadikomisjonide liikmete rahaline tunnustamine
Sven Hõbemägi tutvustas VIROL üldkoosoleku otsuse eelnõu, mille koostamisel on aluseks võetud
aineolümpiaadikomisjonide esimeeste ettepanekud olümpiaadikomisjoni liikmete rahalise tunnustamise
kohta.
Otsustati: esitada järgmisele VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu “Aineolümpiaadikomisjoni liikmete
rahaline tunnustamine“.
5. Partnerluslepingu sõlmimine MTÜga Eesti Külaliikumine Kodukant.
Maido Nõlvak tutvustas projektis “Õmblusteta maaühiskonna programm“ kavandatud tegevusi, mis
toimuvad 2020. aasta suvest kuni 2021.a I kvartali lõpuni. EKL Kodukant taotleb projektile rahastust
Aktiivsete Kodanike Fondist, projektis osalevad partneritena VIROL ja Eesti Leader Liit. VIROLilt
rahalist panust ei nõuta.
Otsustati: sõlmida partnerlusleping MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant projekti „Õmblusteta
maaühiskonna programm“ elluviimiseks.
6. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 2020. aasta 1.lisaeelarve.
Sven Hõbemägi tutvustas lisaeelarve eelnõu.
Otsustati: esitada järgmisele VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
2020. aasta 1. lisaeelarve vastu võtmine“.
7. COVID-19 positiivsete haigete paigutamisest Rakvere Ametikooli õpilaskodusse
Sven Hõbemägi teatas, et HTM on nõus andma VIROLile tasuta kasutamiseks Rakvere Ametikooli
õpilaskodu ruumid COVID-19 positiivsete ajutiseks majutuseks. Kuno Rooba valmistas ette
koostöölepingu.
Kuno Rooba teatas, et ametikool annab kogu hoone VIROLi kasutusse, kool saab aidata ka
administreerimise osas (ruumide ettevalmistus). Kool valmistab majutatavatele ette juhised
evakuatsiooni korral, tehnika kasutamiseks. Voodipesu anda ei saa.
Sven Hõbemägi: Leppisime kokku, et pesupesemise ja ruumide desinfitseerimise ostame Rakvere
haiglalt. Kaitseliidu Viru maleva pealikuga on räägitud, et konkreetsed kokkulepped nende inimeste
kaasamiseks on võimalikud siis, kui on teada töötajate ülesanded ning mitu inimest vajame.
Toimus arutelu, kuidas korraldada edasisi tegevusi - töötajad, toitlustamine, pesu pesemine, koristamine,
prügi käitlemine jne.
Otsustati:
1. Sõlmida koostöökokkulepe Rakvere Ametikooliga COVID-19 positiivsete majutamiseks Rakvere
Ametikooli õpilaskodusse
2. Edasiste tegevuste osas teha otsused kujunevast olukorrast lähtudes.

8. Ülevaade kodutute loomade varjupaiga rajamise hetkeseisust
Rainer Miltop andis ülevaate koduloomade varjupaiga rajamise hetkeseisust.
Edasised tegevused:
1. Varjupaiga asukohavalik- kas Lääne-Viru Jäätmekeskuse kinnistul, Rakvere linnas või mujal
maakonnas
2. Planeeringu ja eskiisprojekti tellimine (hanke korraldamine)
3. Varjupaiga juriidiline vorm - MTÜ, SA
3. Ühisrahastuse alused
4. Taotleda rahastust MATA 2021.a toetusvahenditest - volikogude otsused MATA tegevuskava osas
2020. a sügiseks
5. Kui varjupaik asub jäätmekeskuse kinnistul, jäätmekeskuse vahetus läheduses, siis võiks tegeleda
jäätmekeskus.
Otsustati:
1. Rainer Miltop peab läbirääkimisi Lääne-Viru Jäätmekeskuse juhiga krundi osas, korraldab
planeeringu ja eskiisprojekti/eelprojekti tellimise.
2. Teema võetakse uuesti arutusele maikuu juhatuses ja üldkoosolekul.
9. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. Aprillikuus VIROLi üldkoosolekut ei toimu.
2. Järgmine üldkoosolek toimub 29. mail algusega kell 10:00. Koht täpsustatakse hiljem.
10. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
10.1. SA Lääne-Viru Arenduskeskuse info
Heli Eigi teatas, et Postimees Grupp pöördus arenduskeskuse poole ettepanekuga koostada „Virumaa
Teataja“ vaheleht, kus avaldatud andmed Lääne-Virumaa toidupakkujate kohta, et maakonna elanikel
oleks võimalik toitu koju tellida. Lehte oleks võimalik kasutada ka veebikeskkonnas.
Arenduskeskus ettepanekuga ei nõustunud, kuna vahelehe väljaandmine nõuab rahalist ressurssi.
Info toidupakkujate kohta võib avaldada veebikeskkonnas.
Toimus arutelu.
Lepiti kokku: Arenduskeskus kogub kokku info maakonna toidupakkujate kohta ja avaldab selle oma
kodulehel. KOVid panevad kodulehtedele viited, mis suunavad arenduskeskuse kodulehel avaldatud
infole.
10.2. Omavalitsusjuhtide visiit Moldovasse
Maikuusse kavandatud külaskäik Moldovasse lükkub edasi.
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