
 

 

 

RAPLA ühinemisgrupi majanduskomisjoni koosolek 

PROTOKOLL 

 

Raplas          19.05.2016.a.   

Algus kell 17.45, lõpp 18.30 

Koosoleku juhataja  Kalle Toomet 

Protokollija Janelle Leenurm 

Osalesid Rapla ühinemisgrupi majanduskomisjoni liikmed: Ain Täpsi, Kalle Toomet, Raul 

Aalde, Anne Leht, Marju Teiverlaur, Margus Koll, Janelle Leenurm. Vaatlejatena osalesid 

Allar Läll, Mati Kutser, Hans-Jürgen Schumann, Veljo Väärsi. 

PÄEVAKAVA 

1. Sissejuhatus ja komisjoniliikmetega tutvumine/kontaktide jagamine 

2. Majanduskomisjoni juhataja, asejuhataja ja protokollija valimine 

3. Majanduskomisjoni puudutavate teemade läbiarutamine/täiendamine 

4. Komisjoni tööplaani koostamine  

 

Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust: 

 

1. Lühike sissejuhatus komisjoni eesmärgist ning tutvumine komisjoni liikmetega. Osalejate 

kontaktide nimekiri on lisatud protokollile (Lisa 2).  

 

2. Komisjoniliikmete ettepanek oli juhatajaks valida Rapla valla esindaja Kalle Toomet. 

Asejuhatajaks pakuti Raikküla valla esindajat Anne Lehte, kuid ta keeldus. Seejärel tehti 

ettepanek Kaiu valla esindajale Margus Kollile. Eesmärk oli, et juhatajaks ja asejuhatajaks 

saaksid erinevate valdade esindajad. Käru valla esindajale Janelle Leenurmele tehti ettepanek 

koosolekut protokollida.  

 

Otsus 1: Majanduskomisjoni juhatajaks valiti Kalle Toomet, asejuhatajaks Margus Koll, 

koosoleku protokollijaks Janelle Leenurm. 

 

3. Majanduskomisjoni puudutavate teemade läbiarutamine ja täiendamine. Käsitletavad teemad 

on järgmised:  

  3.1 teedevõrk (laiendamine, tänavavalgustus jm) 

  3.2 kommunaalmajandus (vesi ja kanalisatsioon jm) 

  3.3 vallavarade haldusega tegelevad asutused 

  3.4 ühistransport (kas mõistlikud liinid/kas muuta vaja, koolibussid jm) 

  3.5 ettevõtlus 

  3.6 turismindus 



  3.7 jäätmemajandus (ühisorganisatsioonid, jäätmevedajad jm) 

  3.8 heakord 

  3.9 karjäärid/maavarad (taustainfoks, nt teede ehitamisel oluline teema) 

 

4. Komisjoni töö korraldamiseks pakuti välja, et hetkeolukord kaardistada valdkondade kaupa, 

kuid põhieesmärgiks on otsida just konfliktkohti, kus praegu toimetatakse erinevalt.  

Komisjoni koosolekutele kaasata ka erinevate valdkondade inimesi, kes just arutluse all olevas 

teemas pädev oleks. Põhirõhk valdkondade teemadega tegelemiseks on mai lõpust kuni 

jaanipäevani.  

Pandi paika järgmise koosoleku teemad: 

4.1 varade haldus (kõigepaelt selgeks teha, kuidas antud teemat üldse mõtestada 

ning seejärel tegeleda detailsemalt) 

4.2 kommunaalmajandus 

4.3 jäätmemajandus 

Kalle Toomet saadab lähipäevil täpsustava meili ülesannete kohta ning kuni järgmise 

koosolekuni toimub info ja mõtete vahetus meili teel. Enne koosoleku toimumist saata kogutud 

materjal laiali.   

 

Järgmine töökoosolek leiab aset 31. mail kell 16.00 Rapla Vallavalitsuses.  

 

 

Juhatas: Kalle Toomet 

 

Protokollija: Janelle Leenurm 

 

 

 


