
 

 

 

RAPLA ühinemisgrupi juhtrühma laiendatud koosolek 

PROTOKOLL nr 5 

 

Kuimetsas          30.juunil 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, Ilvi Pere, Tarmo Lukk, Elari Hiis, Paul Sepp.  Kutsutud valdkonnakomisjonide esimehed 

Margus Tamberg ja Väino Sassi ning Rapla maavalitsuse esindaja Ülo Peets. Osalesid konsultandid 

Georg Sootla ja Kersten Kattai ning HR koordinator Silvi Ojamuru. Vaatlejatena osalesid Katrin 

Velleste, Indrek Kullam ja Peeter Kustmann. 
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a. KOV õigusaktide kehtestamine ja kehtivus (p 5) 

b. juhtimisstruktuur (p 6)  

c. töötajate ja ametnikega seonduvad lahendused, sh sotsiaalsed garantiid (p 9)  

5. Järgmiste tegevuste ja järgmise kokkusaamise kokkuleppimine 

 

Juhtrühma koosolekul räägitust: 

 

1. Juhtrühma tervitas Kaiu vallavanem Erika Reinumägi 
2. Ühinemisläbirääkimiste inforing 

Eelmisest juhtrühma koosolekust on möödunud kaks nädalat. Vahepeal on toimunud mitmed 

valdkonnakomisjonide koosolekud ja vallavolikogude istungid, kus ühinemiste teemad 

arutusel olnud. 28.juunil oli kultuurikomisjoni ja arengu- ja finantskomisjoni koosolekud, 

29.juunil oli hariduskomisjoni koosolek. Valdkonnakomisjonid on oma valdkonna 

ühinemislepingu osad läbi vaadanud ja ettepanekud saadetakse HR koordinaatorile. 

Kultuurikomisjonis tehti ettepanek, et ühinemislepingus võiks olla ka mainekujunduse, 

tunnustamiste jms osa.  

Sel nädalal toimuvad ka  volikogude istungid. Käru vallavolikogu ei otsustanud 28.juunil 

toimunud istungil ühinemisläbirääkimiste suunavalikut – jätkatakse läbirääkimisi nii Rapla kui 

Türi suunal. Tõenäoliselt tehakse valik augustikuu volikogul. Rapla vallavolikogu on tegemas 

kordusettepanekut Kehtna ja Juuru volikogule. Juuru volikogu otsustas tellida Haldusreformi 

seadusele ühele osale õigusliku hinnangu ja teeb pärast seda oma otsused. 

 



3. Ühinemisläbirääkimiste jätkamiste korralduslikud küsimused, sh valdkondlike 

komisjonide töökorraldus  

Eelmisel juhtrühma koosolekul seati eesmärgiks, et  valdkonnakomisjonide sisendid 

ühinemislepingusse on 20.juuliks komisjonides läbi arutatud ning HR koordinaatorile 

saadetud. Komisjonid on selle endale teadvustanud ja töö vastavalt korraldatud. Arengu- ja 

finantskomisjon koguneb 25.juulil, et ühinemislepingu parandusettepanekud üle vaadata. 

Juhtrühm koguneb augusti alguses, et teha viimased korrektiivid. Ühinemislepingu 

läbitöötatud versioon koos vajalike lisadega peab valmima hiljemalt 10.-12.augustiks, et  

saata lepingu eelnõu augustis volikogudesse esimesele lugemisele.  

Tekkis küsimus, et kui ühinemisläbirääkimiste ajal tuleb ühinejaid juurde või jääb vähemaks, 

kas siis alustatakse uuesti otsast peale. 

Jõuti ühisele arusaamisele, et läbirääkimised jätkuvad - lahkujad võetakse lepingust välja ja 

ühinejatega peetakse eraldi kiirendatud korras kõnelusi. 

 

Arengu- ja finantskomisjon tegi juhtrühmale ettepaneku, et juriidiliste teemade käsitlemiseks 

moodustada valdkondlik komisjon  - vallasekretäride ja juristide komisjon. Rapla vallasekretär 

Ants Soodla on valmis töösse panustama.  

Otsustati: arutada teemat vallasekretäridega ja vajadusel moodustada komisjon. 

 

Arengu- ja finantskomisjonis tõstatati ametnike väljaspool tööaega tehtava töö 

kompenseerimise teema. Rapla vallas saavad vallavolikogu komisjonid esimehed 250 eurot 

kuus, volikogu liikmed 50 eurot kuus. Komisjon tegi juhtrühmale ettepaneku, et 

omavalitsused määraksid  ühinemisläbirääkimistel osalevate ametnike hüvitiseks 50 

eurot/kuus ja komisjoni esimehele 150 eurot/kuus. Hüvitised maksta välja valla eelarvest. 

Hiljem on võimalik need rahad ühinemistoetusest tasaarveldada. 

Juhtrühmas arutati ametnike töö hüvitamise teemat. Kuna kõikides valdades ei kompenseerita 

volikogu liikmete ja volikogu komisjonide tööd, siis üksmeelele ei jõutud. Ülo Peets tegi 

ettepaneku, et ühinemisläbirääkimistele kutsuja  - Rapla vald – võiks ise hüvitada kõikide 

läbirääkimistel osalevate valdade ametnike töö. Ettepanek ei leidnud toetust. 

Otsustati: iga omavalitsus otsustab ise oma ametnike väljapool tööaega tehtava töö 

hüvitamise. 

 

4. Ühinemislepingu projekti sisulised arutelud  

a. KOV õigusaktide kehtestamine ja kehtivus (p 5) 

Kersten Kattai tutvustas ühinemislepingu projekti 5.osa. Kõik konsultandi väljapakutud 

muudatusettepanekud olid asjakohased. HR koordinaator korrastab teksti. 

b. juhtimisstruktuur (p 6)  

Georg Sootla tutvustas ühinemislepingu projekti 6.osa korrastatud teksti. Arutelu tekkis 

6.2.1 osas – poliitilise ja administratiivse juhtimise eristamise põhimõte.  HR 

koordinaator lisab korrastatud teksti ühinemislepingu projekti põhiteksti.  

c. töötajate ja ametnikega seonduvad lahendused, sh sotsiaalsed garantiid (p 9)  

Kersten Kattai tutvustas ühinemislepingu projekti 9.osa uut ja Haldusreformi seaduse 

sätetele vastavat teksti. Arutele tekkis koondamishüvitise suuruse teemal 9.5 osas. Pakuti 

välja, et koondamishüvitise suurus võiks olla 3 kuu põhipalga või töötasu ulatuses. 

9.5 Ametnik või töötaja, kellele pakutud ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi seetõttu 

Vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse nähes ette lisaks seaduses 

sätestatule täiendava koondamishüvitise kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses. 



Kehtna vallavanem  Indrek Kullam tundis huvi, kuidas olemasolevaid kollektiivlepinguid 

saab ühinemislepingus kajastada. Kehtna vallal on oma töötajatega sõlmitud 

kollektiivleping. Konsultandid ei ole sellega varem kokku puutunud. Tekkis arutelu. Jõuti 

arusaamisele, et ühinemislepingusse võib kollektiivlepingu sisse kirjutada.  

Arutelu tekkis töötajate ja ametnike osa käsitlemisel, kui seda seostati lepingu 6.osaga 

(juhtimisstruktuur). Kui 15.aprilliks 2017.a. (kuus kuud enne uue valla moodustamist) on 

teenistujate ametikohtade struktuur valmis, siis oleks vaja alustada töötajate 

arenguvestlusega enne seda. Ilvi Pere tegi ettepaneku, et ühinevate omavalitsuste 

praegused vallavanemad peaksid tegema oma töötajatega arenguvestlused, et selgitada 

välja töötajate karjäärihuvid ja lisaspetsialiseerumise võimalused. 

Otsustati: töötada ühinevate omavalitsustele välja töötajate arenguvestluste  ühtsed 

vormid. 

Otsustati: saata 9.osa vallasekretäride ja juristide komisjonile ülevaatamiseks. 

 

Täiendavad ettepanekud ja tähelepanekud ühinemislepingusse: 

Elari Hiis –  Huviharidust peaks toetama, sõltumata sellest, kus sobivat ala on võimalik 

õppida. Ettepanek jätta ära esimese lause teine pool  - mida Vallas ei pakuta. 

8.2.3. Toetatakse väljaspool omavalitsust pakutavat sellise huvihariduse omandamist. , 

mida Vallas ei pakuta. Selleks tehakse koostööd ja sõlmitakse koostöökokkulepped teiste 

omavalitsuste huviharidusasutustega.  

Elari Hiis – ühinemislepingusse on vaja lisada rahvatervise ja tervisedenduse teema. Suures 

omavalitsuses peaks kindlasti olema täistöökohaga tervisedenduse spetsialisti ametikoht. 

Lepiti kokku, et mõlema ettepanekuga arvestatakse ja HR koordinaator viib need lepingu 

teksti sisse. 

Georg Sootla – ühinemislepingus on kindlasti vaja järgmisena üle vaadata ja kokku leppida 

investeeringute kava osa. Praegu ei ole valdkonnakomisjonid ega juhtrühm sellega veel 

toimetanud. Kõikides teistes ühinemispiirkondades on just see lepinguosa (ja lepingulisa) 

tekitanud kõige pingelisemaid vaidlusi. 

Lepiti kokku, et arengu- ja finantskomisjoni esimees Tarmo Lukk korraldab investeeringute 

peatüki koostamise. 

   

Kokkuvõtteks: 

1) ühinemislepingu tekst on muudatusettepanekute esitamisele avatud. Kirjalikud 

muudatusettepanekud ühinemislepingu kavandisse on oodatud kõikidelt läbirääkijatelt 

hiljemalt 20.juuliks. Soovitav kaasata aruteludesse  volikogude liikmeid ja volikogu 

komisjone; 

2) valdkonnakomisjonide sisendid ühinemislepingusse on hiljemalt 20.juuliks komisjonides 

läbi arutatud ning HR koordinaatorile saadetud; 

3) ühinemislepingu investeeringute osa (p 10) koostamise korraldab arengu- ja 

finantskomisjon (Tarmo Lukk); 

4) ühinemislepingu teksti korrigeerimine tehakse 21.-24.juulini –vastutab HR koordinaator; 

5) arengu- ja finantskomisjon koguneb 25.juulil ühinemislepingu parandusettepanekute 

ülevaatamiseks; 

6) juhtrühma koosolek (vajadusel koos valdkonnakomisjonide esimeestega) toimub 

4.augustil – päevakorras investeeringute kava, ühinemislepingu projekti, seletuskirja ja 

lisade korrigeerimine; 



7) ühinemislepingu läbitöötatud versioon koos lisadega valmib 10.-12. augustiks ning 

saadetakse volikogudesse esimesele lugemisele. 

 

5. Järgmine kokkusaamine  

Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 4.augustil kell 10.00 Raplas. 

Koosolekule kaasatakse vajadusel valdkonnakomisjonide esimehed. 

Teemad päevakavasse:  

 investeeringute kava,  

 ühinemislepingu projekt 

 seletuskirja ja lisade korrigeerimine; 

 

 

Silvi Ojamuru 

Raplamaa haldusreformi koordinaator 

haldusreform@raplamaa.ee 

5047988 
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