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RAPLA ühinemisgrupi juhtrühma laiendatud koosolek 

PROTOKOLL nr 9 

 

Raplas          08.novembril 2016.a.   

Algus kell 10.00, lõpp 12.30 

Koosoleku juhataja ja protokollija Silvi Ojamuru 

Osalesid Rapla ühinemisgrupi juhtrühma liikmed: Anne Kalf, Anne Leht, Erika Reinumägi, Sulev 

Viiron, Kalle Toomet, Tarmo Lukk. Osalesid Rapla vallasekretär Ants Soodla, ning HR koordinator 

Silvi Ojamuru. 

PÄEVAKAVA 

1. Haldusreformi inforing 

2. Investeeringute kava täpsustamine 

3. Elanike arvamuse väljaselgitamise üksikasjad, sh elektroonse küsitluse korraldamine  

4. Infod ja muu asjakohane teave 

Juhtrühma koosolekul räägitust: 

1. Haldusreformi inforing 

Juhtrühma liikmed rääkisid viimastest haldusreformi alastest tegemistest. Jutuks tuli ka osalemine 

Järvakandis 14.novembril kavandataval rahvakoosolekul. Koosoleku korraldajad on soovinud, et 

tutvustataks nii Kehtna kui Rapla ühinemislepinguid. Järvakandi koosolekule läheb Silvi Ojamuru.  

Juuru vallavolikogu ei ole teinud ühinemisläbiräälkimiste algatamise otsust, kuigi Regionaalne HR 

komisjon on saatnud vastava meeldetuletuse Juuru vallale. 

Raikküla ja Rapla vallas on olnud probleeme HR erilehe kojukandega. Kõikidese postkastidesse 

lehekanne ei jõudnud. HR koordinaator võtab OMNIVA –ga sel teemal ühendust, ehk saame mingi 

vastuse. 

 

2. Investeeringute kava täpsustamine 
Investeeringute kavasse on vaja kindlasti panna need investeeringud, mida plaanitakse rahastada 

ühinemistoetustest. Lisaks ühinemistoetustest finantseeritavatele investeeringutele on soovitav lisada 

ka teistest vahenditest kavandatavad objektid. Eelarvestrateegiad on nüüd kinnitatud ja võimalik kõik 

prioriteetsed ja natuke vähemprioriteetsed investeeringuvajadused kirja panna. 

 

Kaiu valla esindajad Erika ja Sulev selgitasid lühidalt investeeringute tabelisse kirjapandud objektide 

sisu ja tausta. Kaiu valla lasteaia renoveerimiseks taotletakse vahendeid lasteaedade programmist. 

Kui meetmest toetust ei saa, siis plaanitakse võtta renoveerimiseks laenu. Kaiu kooli renoveerimiseks 

oodatakse vastavat meedet, Kabli puhkebaasi  väliduššide ja välikäimlate jaoks taotletakse toetust 

LEADER meetmest. Kaiu soovib lisada veel ühe projekti – so Kaiu tänavavalgustuse renoveerimine. 

 

Raikküla vallavanem Anne Leht selgitas Raikküla valla investeeringute plaane. Ühinemistoetusest 

plaanitakse renoveerida valla teid. Teised  objektid on valla arengukavas ja eelarvestrateegias 
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fikseeritud. Purku vanas koolimajas on valla hallatavad asutused ja Huumorimuuseum. Kabala 

lasteaed-põhikooli vajalike tööde (vundamendi soojustus, ventilatsioon jms) projekteerimine käib. 

Majas on lasteaed (kõik kohad täis) ja koolis 60 õpilast. Kabala mõisahoone katus on renoveeritud, 

kuid majas on vaja teha veel palju töid. Majja jääb teenuskeskus, raamatukogu, külakeskus, 

keraamikatuba jms. Raikküla vald soovib võtta töösse kergliiklusteede pikendamise – nt Raikküla-

Rapla „sõpruse puiestee“ ehitamise  ning tänavavalgustuse uuendamise. 

 

Rapla volikogu esimees Tarmo Lukk tutvustas Rapla valla investeeringuvajaduste nimekirja. Kõige 

mahukam investeeringuvajadus on Rapla hooldekeskuse ehitus, kuid ka kõik teised valla 

eelarvestrateegias nimetatud objektid on olulised. Raplal on olulisi ja prioriteetseid 

investeeringuprojekte rohkem kui viis ja avanes ARUTELU teemal, kas lisada viiele objektile veel 

uusi juurde. 

 

Anne Kalf peab oluliseks ajaloo ja kultuuripärandi säilimist ning soovib nimekirja lisada Lipal asuva 

endise koolimaja renoveerimise. Selles majas on praegu Uku Masingu muuseumituba, kuid sinna on 

võimalik arendada mahukam kultuuripärandit koguv ja säilitav muuseum. 

 

Juhtrühma liikmed tegid  ettepaneku, et lisame investeeringute tabelisse veel omavalitsuse jaoks 

olulisi objekte. Võimalus teha ühinemislepingu lisa 2 juurde lisatabel lisa 2A või vormistada need 

samas tabelis. Erika Reinumägi jäi kahtlevale seisukohale, kuid Raikküla ja Rapla vallajuhid 

soovisid lisaobjektide fikseerimist. Arutati võimalust lisada ühinemislepingu lisasse kinnitatud 

eelarvestrateegiad, kus investeeringuvajadused fikseeritud. 

Otsustati: 

 Lisada ühinemislepingu lisa 2 täiendavalt olulisi investeerimisobjekte, mis on kajastatud 

omavalitsuse arengukavades ja eelarvestrateegiates  

 

3. Elanike arvamuse väljaselgitamise üksikasjad, sh elektroonse küsitluse korraldamine  

Elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus nr 87 

28.07.2016.   Meil on kokku lepitud, et küsitlus korraldatakse kõikides ühinevates omavalitsustes 

ühel ja samal ajal – elektrooniline küsitlus 7.- 8.detsembril ja sedelitega küsitlus 11. ja 

12.detsembril.  Elektroonilise küsitluse tehniline lahendus on tellitud AS ANDMEVARA-lt  

VOLISe programmi abil. HR koordinaator on vahendanud omavalitsustele  erinevate variantidega 

hinnapakkumised ja omavalitsused on oma valikud teinud.  Sedelitega elanike küsitlus peab vastavalt 

VV määrusele toimuma vähemalt kahel päeval, sh pühapäeval. Küsitluskoht peab olema kumbalgi 

päeval avatud vähemalt kaheksa tundi. 

Küsitluse korraldamiseks vajalikud otsused peavad tegema vallavalitsused vähemalt kaks nädalat 

enne küsitluse algust. HR koordinaator on saatnud vallavanematele ja vallasekretäridele vastavad 

vallavalitsuste korralduste näidised. Loodetavasti on neist abi.  

Kaiu vald plaanib avada ühe küsitluspunkti, Raikküla kolmes kohas ja Rapla vald neljas kohas. 

Elektroonse küsitluse korraldamiseks on vallad valinud kahepäevase ilma VOLISega liitumiseta 

kasutajatoega kuni kella 17.00 variandi. Raikküla valla ITI spetsialist Ivo Mäeoja on valmis olema 

väljaspool tööaega kasutajatoeks. 

Rapla vallasekretär Ants Soodla tegi järgmised ettepanekud: 

 Korraldada elektrooniline elanike küsitlus  ajavahemikus 7.detsembrist kella 10.00 kuni 

8.detsembrini kella 20.00-ni 

 Korraldada küsitluslehtedega küsitlus 11.detsembril kella 12.00 kuni 20.00-ni ja 

12.detsembril kella 10.00 kuni kella 18.00-ni 
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Juhtrühma liikmed olis Ants Soodla ettepanekutega nõus. Raikküla vallavanema Anne Lehti sõnul 

on Raikküla valla ITI spetsialist valmis pakkuma elektroonse elanike küsitlusega seotud kasutajatuge 

ka Kaiu ja Rapla valla elanikele. 

HR koordinaator andis teada, et AS ANDMEVARA-ga on kokku lepitud ühine VOLISe programmi 

kasutajakoolitus teisipäeval, 29.novembril kell 10.00 Rapla riigimaja II korruse saalis. Koolituse 

ühine korraldamine vähendab kulusid. 

Järgmise teemana kerkis üles küsitlussedelitel oleva küsimuse sõnastus. Arutleti erinevate sõnastuste 

üle, pakuti välja varint: 

„Kas olete nõus Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla  

ühinemisega uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks?“ 

JAH        EI 

Juhtrühma liikmed jäid sõnastusega rahule.  

Arutleti küsitlussedelite tiraazi, kujunduselementide ja formaadi üle. Lepiti kokku, et sedelid 

tellitakse koos,   must-valge A5 formaadis. Kas valla vappidega või ilma? Jäi lahtiseks.  Kaiu ja 

Raikküla vallad progrnoosivad kumbki 500 sedeli vajadust, Rapla vald 3500 sedelit. Esialgne seletite 

hulk 4500 tk. 

Küsitluslehtede kujunduse, tellimise ja trükkimisega seonduv jääb HR koordinaatori teha.  

Trükikulud jäävad omavalitsuste kanda! 

Küsitluspunktides (jaoskonnakomisjonides) peaks toimetama viis liiget. Arutleti töötundide ja 

töötasude üle. Orienteeruv ajakulu on 20 -25 tundi. Pakutud tunnihind 4-5 eurot. 

 Otsustati: 

 Elektrooniline küsitlus  toimub 7.- 8.detsembril ja sedelitega küsitlus 11. ja 12.detsembril.   

 Elanike küsitluse korralduslikud otsused tehakse vallavalitsuste poolt vähemalt kaks nädalat 

enne küsitluste toimumist 

 Küsitlussedelid tellitakse koos, Trükikulud jäävad omavalitsuste kanda 

 Küsitluslehtede kujunduse, tellimise ja trükkimisega seonduv jääb HR koordinaatori teha. 

 

4. Infod ja muu asjakohane teave  

Silvi Ojamuru pakkus järgmise juhtrühma koosoleku ajaks teisipäeva, 22.novembri. Selle 

päevakorras on ühinemislepingu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete arutelu. 

Juhtrühm peab kujundama kõikide ettepanekute osas otsused – kas arvestada või mittearvestada, sh 

mittearvestamise osas on vaja lisada selgitused. Novembri lõpus toimuvates volikogudes on vaja 

ettepanekute ja vastuväidete õiend kinnitada.  

Järgmises juhtrühmas on vaja üle vaadata ka investeeringute tabel. 

Detsembri lõpus on vaja korraldada vallavolikogude istungid, kus ühinemisleping ja selle lisad 

ühinemisotsustena vastu võetakse. Tarmo Lukk pakub välja, et kutsuda 22.detsembril  kokku 

ühinevate valdade volikogud Raplasse. Vallavolikogude istungid võiksid toimuda eraldi (volikogude 

päevakordades võib olla ka olulisi oma valla päevakorrapunkte), seejärel teha ühine istung, mis 

käsitleb ühinemise otsustamist, pidulik ühinemislepingu allkirjastamine ja  ühine pidu Rapla 

kultuurikeskuses. Rapla vallavolikogu on aja ja ruumid broneerinud.  

Silvi Ojamuru 

Raplamaa haldusreformi koordinaator 

haldusreform@raplamaa.ee 

5047988 
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