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1. VIROL arendus- ja väliskoostööspetsialisti valimine
Konkursikomisjoni liikmed andsid ülevaate arendus-ja väliskoostööspetsialisti vabaneva töökoha
täimiseks korraldatud konkursi läbiviimise käigust, vestlusvooru tulemusest ning tutvustasid ja
põhjendasid komisjoni ettepanekut kandidaadi valiku kohta/osas.
Mari Knjazev esines lühikese enesetutvustusega ja vastas juhatuse liikmete küsimustele.
Otsustati:
1. Kinnitada Mari Knjazev arendus- ja väliskoostööspetsialisti töökohale 1. augustist 2020.

2. VIROLi tegevdirektoril sõlmida Mari Knjazeviga tööleping. Töötaja suhtes kohaldada 4-kuulist
katseaega.

2. Loomade varjupaiga rajamine
Juhatuse liikmed tutvusid loomade varjupaiga rajamise töögrupi juhi Rainer Miltopi esitatud
materjalidega.
Toimus arutelu, mille tulemusel tehti Rainer Miltopile ülesandeks kutsuda kokku töögrupi koosolek
arutamaks loomade varjupaiga projekteerimise ja eelarve teemat; võtta eelhinnapakkumised vähemalt
kolmelt pakkujalt.
Otsustati: loomade varjupaiga rajamise teema võtta arutusele juunikuu üldkoosolekul.
3. Maakonna ühine kultuurikalender
Sven Hõbemägi teatas, et Rakvere kultuurikeskus andis VIROLile teada, et Rakvere linn lõpetab alates
1. juunist veebikeskkonna sündmuskalendri Kultuurikava kasutamise, mida alates 2018. a
novembrikuust kasutasid kõik maakonna kohalikud omavalitsused. Seetõttu ei ole enam Kultuurikava
rakendust mõistlik kasutada, kuna seal ei kajastu Rakvere linna üritused.
Eve Alte tutvustas Rakvere linnas kasutatavat ja Rakvere kultuurikeskuse poolt administreeritavat
veebikeskkonda „Kultuuriaken“ ja kutsus maakonna omavalitsusi sellega ühinema.
Toimus arutelu
Otsustati: lõpetada regionaalse sündmusinfo kuvamine veebikeskkonna kultuurikava.ee. alates
1. augustist 2020.

4. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine
Riho Kutsar tutvustas revisjonikomisjoni aruannet..
Toimus arutelu.
Otsustati: esitada revisjonikomisjoni aruanne VIROL üldkoosolekule kinnitamiseks.
5. VIROL 2019.a eelarve täitmise aruanne
Riho Kutsar tutvustas eelarve täitmise aruannet.
Otsustati: esitada VIROLi 2019.a eelarve täitmise aruanne VIROL üldkoosolekule kinnitamiseks..

6. VIROL 2019. a majandusaasta aruanne
Riho Kutsar tutvustas majandusaasta aruannet.
Otsustati: esitada VIROLi 2019.a majandusaasta aruanne VIROL üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. KOP aruannete kinnitamine
Sven Hõbemägi teavitas, et MTÜ Uus Uhtna ja Loominguline Ühendus Koit esitasid kohaliku
omaalgatuse programmist rahastatud projektide kohta aruanded ning tegi juhatusele ettepaneku aruanded
kinnitada.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 12 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. a sügisvoorust rahastatud
projektide aruannete kinnitamine“.

8. KOP projektide tähtaja pikendamine
Sven Hõbemägi teavitas, et neli mittetulundusühingut esitasid avalduse kohaliku omaalgatuse
programmist rahastatud projektide elluviimise tähtaja pikendamiseks, kuna kehtinud eriolukorra tõttu ei
saanud nad projektis kavandatud tegevusi plaanijärgselt läbi viia.
Toimus arutelu
Otsustati: .
1. Esitada VIROLI üldkoosolekule järgmised otsuse eelnõud:
1.1. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 97 muutmine;
1.2. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 104 muutmine;
1.2. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 105 muutmine;
1.2. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuse nr 106 muutmine;
2. Teha VIROLi üldkoosolekule ettepanek delegeerida kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud
projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamise üle otsustamine VIROLi juhatusele.

9. Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusvooru tingimused
Maido Nõlvak tutvustas toetusvooru tingimusi, taotlusvoor kuulutatakse avatuks 17. augustl ning
taotluste esitamise tähtaeg on 17. september kell 17:30.
Otsustati: esitada VIROL üldkoosolekule otsuse eelnõu „Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta LääneVirumaa toetusvooru tingimused“.
10. HTMi ettepanek esindaja nimetamiseks Rakvere Ametikooli nõunike kogusse
Sven Hõbemägi teavitas, et Haridus- ja Teadusministeerium saatis VIROLile kirja, milles palub
nimetada VIROLi esindaja Rakvere Ametikooli nõunike kogusse, kuna praeguse nõunike kogu volituste
tähtaeg saab läbi 2020.a I poolaastal. VIROLi esindajana kuulub nõunike kogusse Einar Vallbaum.
Toimus arutelu.
Juhatus esitab kandidaadiks Einar Vallbaumi.
Otsustati: võtta juunikuu üldkoosoleku päevakorda esindaja nimetamine Rakvere Ametikooli
nõukogusse.

11. Tegevdirektori puhkus
Sven Hõbemägi soovib minna puhkusele alates 6. juulist.
Otsustati: Lubada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi puhkusele 35
kalendripäevaks ajavahemikus 6. juuli 2020 kuni 9. august 2020.
12. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus arutelu.
Otsustati: esitada 26. juunil toimuva üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Loomade varjupaiga rajamise hetkeseis
4. VIROL revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
5. VIROL 2019.a eelarve täitmise aruande kinnitamine
6. VIROL 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine
7. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 29.11.2019 otsuste nr 97, 104, 105 ja 118 muutmine
8. Kogukondliku turvalisuse 2020. Aasta toetusvooru tingimuste kinnitamine
9. Esindaja nimetamine Rakvere Ametikooli nõunike kogusse
10. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused

13. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused
13.1 Juhatuse esimehe nimetuse muutmine
Rauno Võrno tegi ettepaneku võtta VIROLi ja arenduskeskuse ühinemisprotsessi käigus arutusele ka
juhatuse esimehe nimetuse muutmine.
13.2 VIROLis arutatavad teemad
- Koduhooldustöötajate halduskoormuse vähendamine (Hiiu- ja Pärnumaa praktika koostööst Selveri ja
Coopiga)
- Järgmise aasta MATA rahad
- Hooldekodude tasud
- Toetatud eluasemeteenuse arendamine KOVide koostöös
- Näpi kooli ühine pidamine
- Laste turvakoduteenus
- SA Põhja-Eesti Turism edasine tegevus – augustis kohtumine Harjumaa Omavalitsuste Liiduga
13.3. Külakogukondade esindajate kontaktandmete edastamine EKLÜ Kodukant
Maido Nõlvak tuletas meelde, et Kodukant ootab külakogukondade esindajate kontaktandmeid.
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