LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIDU
JUHATUS
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Rakvere

17. august 2020 nr 9

Algus kell 8:00, lõpp kell 9:10.
Osalesid: juhatuse liikmed (lisatud registreerimisleht)
Kutsutud: Mari Knjazev, VIROL arendus- ja väliskoostööspetalist
Sirli Kapper, VIROL turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
Juhatas Einar Vallbaum
Protokollis Sven Hõbemägi
Päevakord:
1. Eriotstarbelise kommertsliiniveo hanke tulemuste kinnitamine
2. Arvamuse andmine „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele“
3. Kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud projektide aruannete kinnitamine
4. Kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud MTÜ Simuna Muinsuskaitse Selts projekti „Simuna
kooli ajaloost välinäituse koostamine ja trükkimine“ abikõlblikkuse perioodi pikendamine
5. KOP komisjoni koosseis ja tasustamine
6. Taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“
7. Kogukondliku turvalisuse 2019. a toetusvoorust rahastatud projekti „Turvalisus Ridakülas“
kasutamata jäänud toetuse tagasinõudmine
8. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
9. Arengustrateegia tegevuskava muutmine
10. NEET projekt
11. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
12. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
1. Eriotstarbelise kommertsliiniveo hanke tulemuste kinnitamine
Sven Hõbemägi tutvustas esitatud pakkumusi ja tegi juhatusele ettepaneku tunnistada edukaks M. K.
Reis-X OÜ pakkumus kui kõige madalama maksumusega pakkumus.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 14 „Hanke „ Eriotstarbelise kommertsliiniveo teenuse osutamine
2020./2021. õppeaastal“ tulemuste kinnitamine“
2. Arvamuse andmine „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele“
Otsustati: võtta arutusele septembrikuu juhatuse koosolekul.
3. Kohaliku omaalgatuse programmiust rahastatud projektide aruannete kinnitamine
Mari Knjazev ja Sven Hõbemägi tutvustasid otsuste eelnõusid.
Otsustati:
1. Võtta vastu otsus nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. a sügisesest taotlusvoorust
rahastatud projektide aruannete kinnitamine“.

2. Võtta vastu otsus nr 16 “Mittetulundusühing Karepa Selts aruande kinnitamine ja kasutamata
jäänud toetuse tagastamine“.
4. Kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud MTÜ Simuna Muinsuskaitse Selts projekti „Simuna
kooli ajaloost välinäituse koostamine ja trükkimine“ abikõlblikkuse perioodi pikendamine
Mari Knjazev tutvustas otsuse eelnõu.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 17 Projekti „Simuna kooli ajaloost välinäituse koostamine ja
trükkimine“ abikõlblikkuse perioodi muutmine“.
5. KOP komisjoni koosseis ja tasustamine
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. KOP komisjon jätkab tööd senises koosseisus.
2. Maksta komisjoni liikmele tasu 100 eurot (netotasu) ühe taotlusvooru kohta.
6. Taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“
Sven Hõbemägi tutvustas taotlusvooru tingimusi. Taotlusvoorus on fookuses maakondade arengu ja
teenuste korralduste kavandamine rahvastikumuudatustega arvestavalt ning ettevõtluskeskkonna
süsteemne toetamine. Taotlusvooru eelarve on 471 453 eurot. Maksimaalne toetussumma ühte
maakonda hõlmava projekti kohta on 25 tuh eurot, mitut maakonda hõlmava projekti kohta 35 tuh eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg 30. 10.2020.
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. Taotleda rahastust maakonna koolivõrguteemalise analüüsi koostamiseks.
2. Projekti ettevalmistamiseks kutsub Mari Knjazev kokku arengustrateegia töörühma ja kaasab VIROL
hariduskomisjoni.
7. Kogukondliku turvalisuse 2019. a toetusvoorust rahastatud projekti „Turvalisus Ridakülas“
kasutamata jäänud toetuse tagasinõudmine
Sirli Kapper tutvustas otsuse eelnõu.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 18 „MTÜ Tiigisaare projekti „ Turvalisus Ridakülas“ kasutamata
jäänud toetuse tagasinõudmine“.
8. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Sven Hõbemägi teatas, et Liina Altroff esitas avalduse enda väljaarvamiseks hariduskomisjonist.
Rakvere vallavalitsus tegi ettepaneku nimetada Anne Mäeotsa asemel hariduskomisjoni liikmeks Egle
Neuhaus.
Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Hariduskomisjoni koosseisu muutmine“.
9. Arengustrateegia tegevuskava muutmine
Sven Hõbemägi andis ülevaate arengustrateegia tegevuskava muutmisvajadustest
Toimus arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
10. Projekt maakonna NEET noortele
Sirli Kapper andis lühiülevaate projekti eesmärkidest, tegevustest ja eelarvest.
Projekti sihtgrupp on mittetöötavad ja mitteõppivad noored vanuses 16-26 eluaastat.
Projektiperiood 01.01.2021-31.12.2023.
Rahastus taotleda ESFi tööturuteenuste taotlusvoorust.
Projekti raames võetakse tööle 5 töötajat: neist üks koordinaator (0,5 koormusega koordinaator ja 0,5
koormusega juhtumikorraldaja) ja 4 juhtumikorraldajat.
Projekti eelarve ca 395 tuhat eurot, rahastatakse 100% toetusest, omafinantseeringut ei ole.
Toimus arutelu.

Otsustati: tutvustada projekti VIROLi üldkoosolekul.
11. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus üldkoosoleku päevakorra arutelu.
Otsustati: kinnitada VIROL üldkoosoleku 28.08.2020 päevakord alljärgnevalt:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Tapa vallavanema tervitus
Ettekandja: Riho Tell, Tapa vallavanem
3. Lääne-Viru maakonna liikuvusuuring
Ettekandja: Kaur Sarv, liikuvusuuringu Tallinna Tehnikaülikooli projektijuht
4. Tööturuteenuste projektist NEET noortele
Ettekandja: Kersti Suun-Deket,
5. VIROL hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: Sven Hõbemägi
6. VIROL 2021. aasta taasiseseisvumispäeva üritusest
Ettekandja: Einar Vallbaum
7. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused
Üldkoosolek toimub Tapa kultuurikojas, algus kell 10:00.
12. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
Infot ei edastatud, koosolekul küsimusi ei algatatud.

/allkirjastatud digitaalselt/
Einar Vallbaum
Juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Sven Hõbemägi
Protokollija

