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Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust:
1. Omavalitsuste majandusevaldkonna praktikad (lühiülevaade):
 Raikküla vald – eraldi varahalduse üksust ei ole, iga valla allasutus toimetab
ise või koos teise allüksusega. Vallale kuuluvaid munitsipaaleluruume
(korterid jms) on neli ja sotsiaaleluruume neli. Vee- ja kanalisatsiooni
süsteemiga majandab AS Matsalu Veevärk, omavalitsus sellega enam ei tegele.
Soojamajandusega Raikküla vald ei tegele, sest ühiseid küttesüsteeme ei ole .
Korraldatud jäätmevedu – vedaja Keskkonnateenused, muude
jäätmemajanduse probleemidega aitab. Jäätmejaam Tamme külas.
Majandusvaldkonnaga tegeleb vallas kaks ametnikku. Ettepanek – ühinenud
omavalitsuses peaks jätkuma koostöö Kesk-Eesti jäätmekäitluskeskusega.
 Käru vald – vallas on asutatud valla äriühing - Käru varahalduse OÜ, mille
tegevus on üha laienev. Firma vastutada on Käru Põhikooli-lasteaia, vallamaja,
raamatukogu koristustööd, õpilaste vedu ja vajadusel-võimalusel reisijate vedu,
haljastus, kalmistu haldamine. Tänavavalgustus on praegu vallavalitsuse
vastutusala, läheb üle Varahaldusele. Käru uut vee- ja kanalisatsiooniprojekti
hakkab vedama Varahalduse firma. Võimeline tegema rohkem ja laiemalt.
Vesi- ja kanalisatsiooni operaator Türi Vesi, jäätmemajanduses koostöö Kesk-







Eesti jäätmehoolduskeskusega (erinevad projektid) ja ohtlike jäätmete
kogumisring jms koostöö Väätsa prügilaga. Kärus on oma keskkonnajaam,
jäätmevedu teeb Ragn-Sells AS. Vallas on majanduse peal üks ametnik, kelle
vastutusalas on –ehitus, planeeringud, maaküsimused ja muu.
Kaiu vald – Varahalduse ettevõtet vallas ei ole, väikesi töid kõikides valla
allasutustes teeb üks töömees. Vesi- ja kanalisatsiooni operaator on Kehtna
Elamu. Haljastusteenust osutab kohalik firma. Kaiu on Kesk-Eesti
jäätmehoolduskeskuse liige ja sellega väga rahul. Valla munitsipaalomandis on
neli korterit. Vallateede hooldamiseks on üheaastased lepingud, lumetõrje
jaoks kolme aastane leping. Kaius on üks ametnik ehituse, planeeringu jt
valdkondade peale. Mida teha suures vallas ühiselt - varahalduse osas võiks
teha koostööd.
Rapla vald – valla allasutus Rapla Varahaldus – osutab heakorrateenuseid,
haldab kalmistut, ostab elamu- ja kommunaalteenuseid munitsipaal- ja
sotsiaalelumajades. Valla hallatavaid objekte üle 20, praegu haldavad asutuste
juhid ise, kuid abistab Varahaldus. On plaanitud lasteaedade majandamise
üleandmist Varahaldusele. Haljastusel viis erinevat partnerit. Rapla Vesi
opereerib vee ja kanalisatsioonivõrku. Teede hanked ja tööd on ühe KOV
spetsialisti vastutuses – pikaajalised lepingud. Tänavavalgustus majandamine
ostetakse sisse. Jäätmemajanduse korraldamine, sh hanke korraldamine on
MTÜ Mäepere jäätmejaamas (Juuru, Kohila, Rapla valla ühine MTÜ) teha.
Majanduse valdkonnas seitse spetsialisti + Kalle? Probleem – erakorraliste
avariide likvideerimine (va Rapla Vesi).
Kehtna vald – varahaldusega tegelevad valla allasutused ise, kuid ehituste ja
renoveerimiste puhul toimetab vallavalitsus. Veevärgi ettevõtted eraldi,
Kaerepere plaanis veevärgi ülevõtmine eraettevõttelt. Vee- ja kanalisatsiooni
renoveerimiseks on kõikides alevikes suuri investeeringuid – vaja ca 6
miljonit. Kaugküttepiirkondi kaks, kus on kaks eraldi operaatorit. Ühega
kohtuvaidlus tulemas. Haljastusteenused eraldi lepingutega, vallas eraldi
haljastusspetsialist oma töötajaga. Kehtna on Kesk-Eesti
jäätmehoolduskeskuse liige, Kehtnas on oma jäätmejaam. Vallateede
lumetõrjelepingud on paketipõhised. Vallal on 40 munitsipaaleluruumi, mis on
Kehtna Elamu hallata. Majanduse valdkonnas (planeeringud, ehitus, keskkond,
maa, teed, haljastus) töötab kokku viis ametnikku-spetsialisti.

2. Ettepanekud ühinemislepingusse.



Jäätmekäitluses – lisada lepingusse koostöö Kesk-Eesti
jäätmehoolduskeskusega. Rapla ei ole praegu Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskuse liige, samas Käru, Kaiu, Raikküla ja Kehtna ei ole
Mäepere jäätmejaama liikmed. Vaja arutada, kuidas oleks mõistlik suures
ühendvallas.
Ettepanekud ühisteks aruteludeks (mida oleks mõistlik suures vallas koos teha? :
 Ühine varahalduse firma – Käru ja Rapla Varahalduse OÜ baasil
 Vee- ja kanalisatsiooni majandamine – kuidas suures vallas toimetada?
 Kas elamute haldamine peaks olema eraldi (Kehtna Elamu)?
 hangete osas on vaja paremat ülevaadet – kas teha andmekorje, sh lepingud,
nende tähtajad. Suures vallas on vaja eraldi hankespetsialisti(e), kes teeb
koostööd vastava valdkonna spetsialistidega) – praegu ostetakse sisse
3. Järgmine töökoosolek, selle teemad, tööülesannete jaotamine

Järgmine majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 13.juunil kell 16.00 Käru
pritsumajas.
Tööülesanded:
 Kõigil komisjoni liikmetel teha gmail.com meiliaadress, et hakata
dokumentide täiendusi/parandusi/ettepanekuid vahendama Google Drive
keskkonnas – Silvi otsib lahenduse ja annab komisjoni liikmetele teada;
 Ühise varahaldusettevõtte (Käru ja Rapla varahalduse näitel) kontseptsioon –
hiljemalt 8.juuniks Kalle ja Mait
 Uue valla majandusvaldkonna juhtimise mudel – hiljemalt 8.juuniks Kalle
 Osavalla ja osavallakogu moodustamine ja tegevuse põhimõtted (joonisena) –
hiljemalt 8.juuniks Silvi
 Ettepanekud ühinemislepingu majandusvaldkonda – kõik komisjoni liikmed
hiljemalt 8.juuniks (Google Drive)
Järgmine kohtumine 14.juuni 16.00 Käru pritsumajas – vastutavad komisjoni liikmed
Kärust (Janelle ka Kalev)
Juhatas: Kalle Toomet
Protokollija: Silvi Ojamuru

