RAPLA ühinemisgrupi juhtrühma koosolek
PROTOKOLL
Raplas
25.mail 2016.a.
Algus kell 12.00, lõpp 14.05
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. Vaatlejatena osalesid Katrin
Velleste ja Indrek Kullam. Kutsutud konsultant Kersten Kattai.
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Tervitavad sõnavõtud Rapla juhtidelt
Haldusreformi uudistest – Kersten Kattai
HR koordinaatori praktilisest rollist läbirääkimistel – Silvi Ojamuru
Valdkonnakomisjonide 19.05 koosoleku väike kokkuvõte – Silvi Ojamuru
Osapoolte täiendused ja parandused ühendomavalitsuste peamiste korralduste
põhimõtete osas – kas on laekunud ettepanekuid?
Ühendomavalitsuste esinduskogu valimiste korra ja piirkondade parema esindatuse
tagamise meetmed ja osapoolte esmased arvamused – Kersten Kattai
Ühinemislepingu projekti tutvustamine – Tarmo Lukk
Tegevuskava ja ajakava täpsustamine – konsultandid, Silvi Ojamuru
HR kommunikatsiooni

Juhtrühma koosolekul räägitust:

1. Juhtrühma tervitavad Rapla vallavanem Ilvi Pere ja volikogu esimees Tarmo Lukk.
2. Haldusreformi uudistest
Kersten Kattai räägib põgusalt Haldusreformi seaduse II lugemise lõppemisest.
Seaduse eelnõusse hääletati sisse mõned muutused, sh võimalustest ühineda üle
ühinemisest keeldunud omavalitsuse. Seaduse lõpphääletus on plaanis 7.juunil.
24.mail oli Haapsalus koos Haldusreformi piirkondlik komisjon. Konsultandid on
teinud soovitused Saaremaale ja Hiiumaale ühineda üheks maakonnasuuruseks
omavalitsuseks.
3. HR koordinaatori praktilisest rollist läbirääkimistel
Silvi Ojamuru räägib lühidalt Raplamaa kohalike omavalitsusüksuste vabatahtliku
ühinemise koordinaatori tööst. Raplamaa Omavalitsuste Liit taotles EASist
projektiraha HR ühinemiskoordinaatori palkamiseks. ROL tegi koordinaatori
leidmiseks avaliku konkursi. Osales kaheksa, kirjalike tööde voorus neli ja
vestlusvoorus kolm kandidaati. ROLi juhatus otsustas valida koordinaatoriks Silvi

Ojamuru. Koordinaator alustas tööd 19.mail ja tööleping kestab 31.detsembrini
2016.a. Ühinemisläbirääkimiste koordinaatori ülesanne on jälgida ja aidata kaasa
ajakava täitmisele, ettenähtud tegevuste tähtaegse läbiviimisele, sh töörühmade
koosolekute korraldamisega seotud toimingute läbiviimine, sh koosolekukutsete ja
päevakordade edastamine jne. Koorinaatori tööülesanneteks on samuti
läbirääkimistega seotud kommunikatsioonitegevuste läbiviimine, õigusaktide
projektide ettevalmistamine¸ ühinemislepingute avaliku väljapaneku korraldamine,
elanike arvamuse väljaselgitamisega seotud toimingute käivitamine, osalemine
läbirääkivate omavalitsuste volikogude istungitel, omavalitsuste esindajate igakülgne
jooksev nõustamine jne.
4. Valdkonnakomisjonide 19.05 koosoleku väike kokkuvõte
Silvi Ojamuru räägib lühidalt valdkonnakomisjonide 19. mail toimunud koosolekust.
Koosolek koosnes kahest osast, kus esimeses osas toimus suures saalis komisjonide
ühiskoosolek. Ühiskoosolekul tutvustati osalejatele uue valla juhtimisstruktuuri
kavandit, ühinemislepingu esialgset projekti ja valdkonnakomisjonide
tegevuspõhimõtteid. Koosoleku teises osas toimusid valdkonnakomisjonide
nõupidamised.
Küsimused- ettepanekud-kokkulepped:
 Valdkonnakomisjonide protokollid on väga erineva ülesehitusega. Kas peaks
pakkuma ühtse vormi, et avalikus vaates oleksid protokollid hästi loetavad.
Lepiti kokku, et koordinaator pakub protokolli põhja välja ja soovitab
komisjonidele.
 Kuidas jõuavad valdkonnakomisjonide ettepanekud ühinemislepingusse?
Lepiti kokku, et valdkonnakomisjonide ettepanekud liiguvad pärast
komisjonides heakskiitmist juhtkomisjoni ja sealt edasi ühinemislepingu
eelnõusse.
 Kuidas valdkonnakomisjoni liikmed saavad kõige mõistlikumalt oma
ettepanekuid üksteisele teha. Pakuti välja erinevaid „pilveteenuseid“ – Google
Drive, Dropbox, Telia Online.ee keskkond jne. Lepiti kokku, et iga
valdkonnakomisjon otsustab oma suhtlusviisi ise kokku.
Valdkonnakomisjonide järgmised koosolekud:
 Majanduskomisjon - 31.05 kell 16 Rapla Vallavalitsuses
 Arengu- ja finantskomisjon- 02.06. kell 17.00 Kaiu, Kuimetsa Rahvamaja II
korruse saal
 Sotsiaalkomisjon - 2.06 kell 16.00 Tamme külas, Raikküla vallamajas
 Kultuurikomisjon - 8.06 kell 17.00 Kaius
 Hariduskomisjon – 14.06. kell 18 Kaereperes Valtu lasteaias
5. Osapoolte täiendused ja parandused ühendomavalitsuste peamiste korralduste
põhimõtete osas (arutusel HR konsultandide koostatud ning varem saadetud
materjalid)
Silvi Ojamuru vahendab konsulatantide ja Rapla vallajuhtide muret, et ei ole laekunud
kirjalikke ettepanekuid ühendvalla juhtimisstruktuuri põhimõtete ja
kogukonnakogu/osavalla halduskogu pädevuse ja moodustamise projektidele. Tekkis
arutelu neis dokumentides kasutatud mõistete - KOGUKONNAKOGU,
HALDUSTEENUSKESKUS, OSAVALLA HALDUSKOGU, OSAVALLAKOGU
üle. Kogukonnakogu mõiste ei ole enamusele juhtrühma liikmetele vastuvõetav ja
seda ei soovita edaspidi kasutada. Kuna Haldusreformi seaduses on osavald sisse
toodud, siis arutleti selle mõiste kasutamise üle. Osavald on territoorium, selle
keskuseks on osavallakeskus. Osavallal võib olla osavallakogu. Juhtrühma liikmed

Raikkülast ja Kaiust on nõus osavalla mõiste ühendvalla juhtimisstruktuuri sisse
kirjutamisega (tekstidesse parandused sisse viia). Käru volikogu esimees Paul Sepp
soovitas osavalla-osavallakogu-osavallakeskuse mõisted ja sisu lahti rääkida ning
kirjutada. Käru vallavanem Elari Hiis selgitas, et Türi vallaga läbirääkimistel
osavaldasid ei käsitleta. Tarmo Lukk oli osavalla variandiga nõus, Ilvi Pere jäi
kaalutlevale seisukohale, sest seni pole Rapla ise seda varianti pooldanud.
Lepiti kokku, et Silvi Ojamuru teeb dokumentide kavandites muudatused, viies
osavalla mõiste tekstidesse sisse. Juhtrühma liikmete parandusettepanekuid oodatakse
7.juuniks juhtrühma meililisti.
6. Ühendomavalitsuste esinduskogu valimiste korra ja piirkondade parema
esindatuse tagamise meetmed ja osapoolte esmased arvamused
Kersten Kattai tutvustas uue omavalitsuse esinduskogu valimiste võimalikke variante
ning tõi näiteid, kuidas oleksid volikogu komisjonides esindatud erinevate piirkondade
esindajad. (konsultanide koostatud materjal koos soovitustega lisatud).
Arutelu tekitas valimisringkondade arv ja volikogu optimaalne suurus. Väikestel
valdadel on hirm et ääremaade esindajad ei saa volikogusse valitud.
Ettepankud 7.juuniks juhtrühma meililisti.
7. Ühinemislepingu projekti tutvustamine
Tarmo Lukk tutvustas uue valla ühinemislepingu esialgset kavandit. Ühinemislepingu
sisendid tulevad valdkonnakomsjonidest tehtud ettepanekutest, kui need on
juhtrühmas heaks kiidetud. Kehtna palus ühinemislepingu kavandist Kehtna välja
võtta.
8. Tegevuskava ja ajakava täpsustamine
Silvi Ojamuru tutvustas ühinemisläbirääkimiste tegevuskava ja ajakava. Lepiti kokku,
et augustikuuks oleks ühinemisleping sel määral valmis, et saata see augustikuus
volikogudesse esimesele tutvustamisele.
9. Haldusreformi kommunikatsiooni teema
Arutleti selle üle, milliseid kommunikatsioonivõimalusi kasutada, et elanikel ja
otsustajatel oleks võimalikult kerge saada ülevaatlikku infot haldusreformi protsessist.
Juhtrühmas pooldatakse, et kõik Rapla ühinemisgrupi materjalid oleksid nii eraldi
veebilehel kui ka valdade veebilehtel. Mõistlik on teha protsessi tutvustavad artiklid,
mida võimalik avaldada ka vallalehtedes. Pooldati ka sügusel teha eraldi ühinemisleht,
kasutada ka maakonnalehe ja TRE raadio võimalusi. HR koordinaatorile saab saata ekirju aadrssil haldusreform@raplamaa.ee. Järgmiseks juhtrühma koosolekuks paneb
koordinaator kokku kommunikatsioonikava eelnõu.
10. Kokkuvõtteks
Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 15.juunil kell 10.00 Käru
vallas Käru pritsumajas. Kirjalikke ettepanekuid ootame:
 ühendvalla juhtimisstruktuuri ja selle seletuskirja kohta (parandustega materjal
- lisa 1) – 7.juuniks juhtrühma meililisti
 osavallakogu pädevused ja moodustamine (parandustega materjal - lisa 2) –
7.juuniks juhtrühma meililisti
 ühendomavalitsuste esinduskogu valimiste korra ja piirkondade parema
esindatuse tagamise meetmed (vt esindusmehhanismid kohalikus
otsustusprotsessis – lisa 3) - 7.juuniks juhtrühma meililisti
Silvi Ojamuru
Raplamaa haldusreformi koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee
5047988

