
 

 

 

HR RAPLA ühinemisgrupi arengu- ja finantskomisjoni koosolek 

PROTOKOLL 

 

Raplas          19.05. 2016.a.   

Algus kell 17.50, lõpp 19.30 

Koosoleku juhataja  Jüri Võigemast 

Protokollija Herkki Olo 

Osalesid HR Rapla ühinemisgrupi arengu- ja finantskomisjoni liikmed: Jüri Võigemast, 

Herkki Olo, Margit Pärna,  Sulev Viiron, Ülle Sizask, Janek Hunt, Küllike Orul. Vaatlejatena 

osalesid Siim Riisenberg, Riina Pruuli, Madis Haasma. Teised osalejad Ants Soodla, Silvi 

Ojamuru. 

PÄEVAKAVA 

1. Valdkonnakomisjoni liikmete tutvumisring  

2. Komisjoni töö rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

3. Valdkonnakomisjoni lähteülesannete ülevaatamine, vajadusel täiendamine 

4. Valdkonna andmete kogumisega seonduv arutelu (tabelite korrigeerimine, andmete 

kogumise ajakava jms) 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

6. Komisjoni tööplaani koostamine  

 

Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust: 

 

1. Valdkonnakomisjoni liikmete tutvumisring  

Osalejad tutvustasid ennast. 

2. Komisjoni töö rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

Koosoleku juhatajaks valiti J. Võigemast, protokollijaks H. Olo.   

Otsustati: Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse järgmisel koosolekul. 

Protokollija vahetub, valitakse iga kord uuesti.  

3. Valdkonnakomisjoni lähteülesannete ülevaatamine, vajadusel täiendamine 

4. Valdkonna andmete kogumisega seonduv arutelu (tabelite korrigeerimine, 

andmete kogumise ajakava jms) 

5. Kohapeal algatatud küsimused (punkte 3-5 käsitleti koos) 



 S. Ojamuru: Mõnel pool on tekkinud küsimused, et milliseks kujunevad uue 

valla eelarve proportsioonid, kardetakse et suurem osa koondub Raplasse. 

 K. Orul: Rapla valla ja linna ühinemise puhul seda järeldada ei saa, rahasid on 

jätkunud mõlemale poole suhteliselt võrdselt, sõltub mille järgi täpselt hinnata. 

 M. Pärna: Meie komisjonil on vaja teada, mida teistes komisjonides kokku 

lepitakse – olulisemad arenguküsimused ning eriti rahalised teemad 

(toetused, palgad jm).  

 K. Orul: Põhitegevuse kulusid saame käsitleda, kogume andmed valdadelt 

kokku. Investeeringuid käsitleme eraldi.  

 J. Võigemast: Kuna ühinemisega on seatud suunaks toetuste, palkade jm 

kulude ühtlustamine, siis on meil vaja teada nende kulude loetelu. 

 K. Orul: Need kulud tulevad teistest komisjonidest. Rapla vallas on asutustel 

oma eelarve ja juht, kes korraldab asutuse palgad. Keskselt ei ole asutuste 

palku määratud. 

 Ü. Sizask: Käru vald on väike ja meil volikogu kinnitab ka asutuste palgad. 

 J. Võigemast: Vajalik on välja töötada seisukohad, kuidas palku kinnitada. 

Eelmise ühinemise ajal lepiti kokku, et enne laenu võtmist informeerivad 

ühinevad omavalitsused üksteist vastastikku. 

 K. Orul: Praegu ei ole veel valdades uued eelarvestrateegiad kinnitatud. Kui 

ükski vald üle lubatud piiri 60% laenu ei võta, siis ei ole probleemi. Nt 

Raikküla vallas on praegu väga väike laenukoormus.   

 H. Olo: Vajalik on läbi mõelda ka arengukavade ja üldplaneeringute kui 

strateegiliste dokumentide teemad. Esmalt tuleb kaardistada, mis 

perioodiks on valdade arengukavad ning millised valdkondlikud arengukavad 

on olemas. Siis arutada ja leppida kokku, kuidas koostame uue valla 

arengukava ja üldplaneeringu. Sisendina kasutada juba olemasolevaid 

dokumente.  

 J. Võigemast: Vajalik on kaardistada ka, mida valdkondlikud arengukavad 

sisaldavad. Peame kokku leppima, kuidas ühinemistoetusi kasutada ja 

jagada. Koondame siia töörühma valdade ja valdkondade ettepanekud selles 

osas. 

 M. Pärna: Tundub loogiline, kui iga vald saaks kasutada seda osa, mis on 

ühinemistel riigi poolt arvestuslikult tema valla jaoks ette nähtud.  

 M. Haasma: Samas ei pruugi sellina jagamine tähendada kogu piirkonna jaoks 

kõige vajalikumate tegevuste elluviimist. 

 M. Pärna: Iga valla kohta oleks mõistlik teha kulude analüüsi kõrval ka tulude 

analüüs. 

 K. Orul: Tulude analüüs on mõistlik teha siis, kui on selge, millised vallad 

soovivad uue valla moodustada. 

 J. Võigemast: Peame kaardistama ka valdade konsolideeritud asutused. 

Vajalik on kokku leppida ühise eelarvestrateegia põhimõtted.  

 K. Orul: Üks põhimõte võiks olla, et ei ületata lubatud laenukoormuse piiri 

(praegu 60%). 



 J. Võigemast: Seda piiri oleks mõistlik veel analüüsida. Kindlasti tuleb tagada 

vajalike projektide omafinantseeringud. 

 S. Ojamuru: Ühinenud omavalitsuste ühistransport hakkab tõenäoliselt meil 

käima Harjumaa Ühistranspordikeskuse kaudu. Ühistranspordi edasist 

rahastamist on vaja uurida Rahandusministeeriumist ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumist. Mingil ajal võib olla vajalik kohtuda 

Harjumaa Ühistranspordikeskuse esindajatega. 

  

6. Komisjoni tööplaani koostamine  

Otsustati: 

 Komisjonis osalejad esitavad oma valla poolt täiendused ja parandused 

ühinemislepingu tööversiooni osas kirjalikult 30.05.16 õhtuks ühinemise 

koordinaatori e-posti aadressile: haldusreform@raplamaa.ee  

 Komisjoni järgmine kohtumine toimub 02.06.16 kl 17.00 Kaiu vallas. 

Valla esindajad annavad teada täpse kohtumispaiga.  

 Valdade esindajad arutavad ning pakuvad järgmiseks kohtumiseks välja 

komisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaate. 

 

Juhatas: Jüri Võigemast 

 

Protokollis: Herkki Olo 

 

 

 


