
                                          

 

 

 
Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni  

Koosoleku PROTOKOLL 

 

Rapla          5. mai  2016 nr 8 

       

 

 

 

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00 

 

 

Juhatas volikogu esimees Tarmo Lukk 

Protokollis volikogu sekretär Irma Kirst 

Osalesid: Nimekiri lisatud protokollile 

Kutsutud: ühinemisläbirääkimiste konsultandid  Georg Sootla, Kersten Kattai. 

 

PÄEVAKAVA: 

1. Ülevaade vahepealsetest arengutest, omavalitsuste otsustest ja kirjavahetusest 

2. Osapoolte täiendused ja parandused ühendomavalitsuste peamiste korralduste põhimõtete 

osas 

3. Osapoolte täiendused ja parandused ühinemiste üldiste eesmärkide osas 

4. Ühendomavalitsuste esinduskogu valimiste korra ja piirkondade parema esindatuse 

tagamise meetmed ja osapoolte esmased arvamused (ülevaade konsultantidelt) – võetakse  

järgmise koosoleku päevakorda 25.05.2016 

5. Järgmise juhtkomisjoni kohtumise kokkuleppimine  

 

 

1.Ülevaade vahepealsetest arengutest, omavalitsuste otsustest ja kirjavahetusest 

I. Pere – Juuru Vallavolikogu tegi 01.05.2016 kõigile valdadele ettepaneku alustada läbirääkimisi 

omavalitsusüksuse moodustamiseks kogu Rapla maakonna piires. 

Kaiu Vallavolikogu esimees Sulev Viiron 

Kaiu volikogu on vahepeal 2-le vallale andnud eitava vastuse ja otsustanud jätkata läbirääkimisi 

Raplaga. 

Kehtna Vallavolikogu liige Allar Läll 

Oleme vahepeal kohtunud valdadega, kellele Kehtna ise ühinemisettepaneku on tegi. Ootame veel 

vastuseid, seni on positiivselt vastanud Järvakandi ja Kaiu vald andis eitava otsuse. 

Käru Vallavolikogu esimees Paul Sepp 

Käru vallal oli valida 3 suunda. Kehtna suuna oleme tänaseks välistanud, Türi  suund on veel 

arutelus, on olnud veelkordseid kohtumisi, kuid lõpliku otsuse teeme  juuniks. 

Raikküla Vallavolikogu esimees Anne Kalf 

Järvakandile oleme eitava vastuse andnud, Kehtna vallale pole veel ametlikku vastust antud,  oma 

otsuse teeme maikuu volikogu istungil.  

 

2. Osapoolte täiendused ja parandused ühendomavalitsuste peamiste korralduste põhimõtete 

osas 

I. Pere – Tegime ettepaneku  moodustada viis valdkonnakomisjoni nimetades finantskomisjoni 

juurde ka arengu osa: 
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1) Arengu- ja finantskomisjon 2) Majanduskomisjon 3) Hariduskomisjon 4) Kultuuri- vaba aja ja 

kodanikuühiskonna arengu komisjon 5) Sotsiaalkomisjon.  

 

Arutati, mis erinevus on Kehtna valla poolt väljapakutud struktuuril ning Rapla piirkonna 

ühendvalla juhtimisstruktuuri ja haldusterritoriaalse korralduse projekti põhimõtetel.  

K. Kattai selgitas lähemalt struktuurijoonises väljatoodud  nõukoja pädevusi ja eesmärke, 

otsustusõigust. Kas nõukoda moodustatakse valimiste tulemustest lähtuvalt, asutusüksuste 

esindajatest (alevi- või  külavanemad) või erinevate sihtrühmade esindajatest jääb edaspidiste 

arutelude kohaks.  

 

S. Ojamuru tegi ettepaneku esitada  struktuurjoonis   konkreetses  kaardisüsteemis, mida läbi 

valdkonnakomisjonide  on võimalik täiendama hakata.  

 

 

OTSUSTATI: 

2.1 Esitada täiendused ja parandused ühendomavalitsuste peamiste korralduste põhimõtete 

osas kirjalikult e-aadressile: volikogu@rapla.ee 

 

 

3. Osapoolte täiendused ja parandused ühinemiste üldiste eesmärkide osas 

T. Lukk – Ühinemise üldistesse eesmärkidesse tänaseks veel ühtegi parandusettepanekut tehtud ei 

ole. Anname aega ja ootame veel osapoolte parandusettepanekuid. 

 

OTSUSTATI: 

3.1 Esitada täiendused ja parandused ühinemiste üldiste eesmärkide osas kirjalikult  

E-aadressile: volikogu@rapla.ee 

 

 

5. Järgmise juhtkomisjoni kohtumise kokkuleppimine  

K. Kattai – tegi ettepaneku võtta  tänasel koosoleku plaanitud 4 punkt, mida ei jõutud käsitleda 

„Ühendomavalitsuste esinduskogu valimiste korra ja piirkondade parema esindatuse tagamise 

meetmed ja osapoolte esmased arvamused“  järgmisel koosolekul päevakorda. Lisaks valmistada 

ette ja võtta arutusele ühendvalla juhtimisstruktuuri ja haldusterritoriaalse korralduse põhimõtete 

sõnastamine ja sisseviimine ühinemislepingu projekti.   

 

OTSUSTATI: 

5.1 Esitada osapooltel viie valdkonnakomisjoni liikmed 09.05.2016 kirjalikult e-post: 

volikogu@rapla.ee 

 5.2 Kutsuda kokku osapoolte kõik valdkonnakomisjonid esimesele ühisele koosolekule  

19. mail 2016 kell 17.00   

5.3 Kutsuda järgmine juhtkomisjoni koosolek kokku 25.05.2016 algusega kell 12.00 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tarmo Lukk 

Juhataja 
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