
 

 

 

RAPLA ühinemisgrupi majanduskomisjoni koosolek 

MEMO 

 

Kärus         14.06.2016.a.   

Algus kell 16.00, lõpp 17.40 

Koosoleku juhataja  Kalle Toomet 

MEMO koostaja  Janelle Leenurm 

Osalesid Rapla ühinemisgrupi majanduskomisjoni liikmed: Kalle Toomet, Raul Aalde, Marju 

Teiverlaur, Tiit Olju, Margus Koll, Karine Rajasaar, Janelle Leenurm, Kalev Palling, Mait 

Leemet. Vaatlejatena ja kaasarääkijana osalesid Mati Kutser, Hans-Jürgen Schumann 

PÄEVAKAVA 

1. Ülevaade Käru, Kaiu ja Rapla varahalduse teemal 

2. Majandusosakonna struktuuri tutvustamine ja ülevaatamine 

3. Ülesanded järgmiseks töökoosolekuks 

Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust: 

 

1. Ülevaade Käru, Kaiu ja Rapla varahalduse teemal 

Kalle tutvustas üldisi põhimõtteid Käru, Kaiu ja Rapla varahalduse teemal:   

 Kalmistute haldamine toimub Rapla ja Käru vallas ühiste põhimõtete alusel. 

Olemas on kalmistuvaht ning kalmistu maa on munitsipaalomandis. Kaiu 

vallas on kalmistu koguduse omandis. Samuti soovib Rapla kogudus 

kalmistumaad enda omandisse. Haldamise/ korrashoiuga peaks tegelema 

omavalitsus, sest koguduse liikmeid jääb aina vähemaks ning neil ei ole sellist 

võimekust. Võimalik on lahendada koguduse ning valla ülesanded lepinguga 

osapoolte vahel.  

Rapla vallas on kasutusel Haudi register kalmistute haldamisel, teistes 

paberkandjal.  

 Varahalduse ülesanneteks: tänavavalgustus, heakord, varade haldamine 

hoonete/objektide näol.  

Raplas suurematel objektidel haljastuse/heakorra alal lepingulised parterid, 

Kärus heakorraküsimused on OÜ Käru Varahalduse haldusalas ning Kaius 

lepinguga inimene tööl. Mõistlik oleks Varahalduse kaudu teostada kiireid töid, 

kuid üldhooldusega tegelemisel korraldada hankeid. 

 

 

Ettepanekud ühisteks aruteludeks 



 Kuidas edasi koos tegutseda, kui on kalmistu pidamisel kasutusel kaks eri 

mudelit? Kuidas ühiselt hallata? Ühinemislepingusse kirja panna põhimõtted.  

 Olemasolevate objektide kohta inventuur teha – kes, kuidas, mida teeb? 

(Näiteks tuletõrje veevõtukohad- kes korras hoiab?) 

 Ühinenud vallas vaadata üle ka üldplaneeringud. 

 

 
2. Tulevase ühinenud valla majandusosakonna struktuuri ülevaatamine  

 Tutvustatud võimalikus ühinenud valla majandusosakonna struktuuris on 

võetud kasutusel osakondade metoodika, mida praegustes valdades ei kasutata.  

 Suurus ja ametikohtade arv/vajadus oleneb tulevasest omavalituse suurusest. 

 Ühinenud vallas on vaja eraldi hankespetsialisti(e), kes teeb koostööd vastava 

valdkonna spetsialistidega ning tegeleks dokumentide, võimalike vaiete ja 

eksprompt küsimustega. 

 Praeguses struktuuris on mõeldud keskkonnaspetsialisti tegevusalasse ka 

ehitusjärelvalve, kuid see võiks olla pigem ehitusspetsialisti pädevuses.  

 Keskkonnaspetsialisti vastutusalas võiks olla nimetatud ka koerte ja kasside 

teemad. 

 Ametnike asendamine ühinenud omavalitsuses, kui üks ametnik on pädev vaid 

konkreetses valdkonnas, siis keeruline teise ala inimest asendada.  

 

Ettepanekud ühisteks aruteludeks: 

 Kelle valdkonda paigutada KSH ja KMH teemad?  

 Kas ühis- ja koolitranspordi küsimuste jaoks on eraldi spetsialisti vaja? 

 
3. Ülesanded järgmiseks töökoosolekuks 

Järgmine majanduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 7. juulil kell 15.00 

Raikküla Vallavalitsuses. 

Tööülesanded: 

 Kõigil komisjoni liikmetel vaadata üle ning teha ettepanekuid Kalle poolt 

koostatud ühinenud valla majandusosakonna struktuuri kohta või edastada oma 

nägemus. 5.-6. juuliks edastada ettepanekud ka teistele tutvumiseks. 

 Kõigil komisjoniliikmetel teha ettepanekuid ühinemislepingu 

majandusvaldkonda.  

 Augustikuus juba tegeleda reaalsete arvudega. 

 

Järgmine kohtumine 7. juulil 15.00 Raikküla Vallavalitsuses – vastutavad komisjoni 

liikmed Raikkülast (Marju ja Tiit)  

 

Juhatas: Kalle Toomet 

 

MEMO koostas: Janelle Leenurm 

 

 

 


