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1. Haldusreformi inforing
Kalle Toomet rääkis sellest, kuidas kulgesid Rapla valla rahvakoosolekud. Rapla kultuurikeskuses
toimunud koosolekul ei olnud osalejate arv suur. Küsiti erinevaid küsimusi, kuid konkreetseid
ettepanekuid ei tehtud. Kuusikul osales 6-7 inimest, ettepanekuid e i olnud. Mõned küsimused
puudutasid ka Raikküla poolt. Kodilas toimunud koosolekul tehti üks ettepanek - võtta välja
ühinemislepingu lisast Kodila kool, kuna toetatakse kool lõpetamist. Hagudis osales üks inimene,
kuid toimus vestlus ja puudutati mitmeid teemasid. Põhiline küsimus oli, et miks peaks Kaiu tahtma
Raplaga ühineda. Toomet selgitas, et see on Kaiu tahe.
Silvi Ojamuru küsis, kui Kodila kool hallatavate asutuste nimekirjast välja võetakse, kas selle
asemele tuleb lasteaed?
Ants Soodla selgitas, et see on keerulisem ja praegu ei saa vastata.
Ants Soodla tegi ettepaneku ära fikseerida, et asutuste nimekiri, mis siin märgitud on, on selle
lepingu allkirjastamise kuupäeva seisuga, sest kas me ei näe ette 4 aasta jooksul näiteks raamatukogu
reformi jms. Kui mingi tegevus kitseneb või laieneb. See ei tähenda seda, et mingi objekt
(N.raamatukogu) ära kaoks. Kui tehakse haru-raamatukogu, siis jääb see alles.
Anne Leht ja Anne Kalf on sellele vastu. Kuna rahvakoosolekud on läbi ja selgus, et inimesi huvitas
eriti see, mis saab asutustest. Just raamatukogudest on palju juttu olnud. Kui see muutub
haru-raamatukoguks, siis võidakse lahtioleku aegu lühendada ja see tähendaks, et maja jääks osalise
kasutusega ja võib nelja aastaga välja surra. Haja-asustustes on raamatukogudel hoopis olulisem roll.

Raamatukogu töötaja teeb ka muud tööd, valmistab ette üritusi jne. Osalise tööajaga ei oleks ta
sellest huvitatud.
Ants Soodla küsis, kas oleks parem variant, et me ei suunaks ülevalt poolt kohalikku initsiatiivi
vaid pigem vastupidi, mis annaks kohalikule kogukonnale võimaluse seal oma tegevust arendada.
Anne Leht ja Anne Kalf rääkisid, et Kodila koosolekul kerkis küsimus, mis saab Kabala koolist.
Tiina Roosimägi repliik, et Kabala koolis on õpilaste arv piiri peal ehk 55 inimest, on tekitanud
poleemikat. Anne Leht ei osanud koosolekul seda rahvale seletada. Lapsevanemad võivad seda
tõlgendada nii, et kooli hakatakse sulgema ja ei pane enam oma lapsi sinna kooli.
Anne Kalf lisas, et see oli Rapla valla arengukavas, et 57 õpilast on ohumärgiks. Arengukavast võeti
see välja, kuid seletuskirja (hariduse teema) jäi alles.
Erika Reinumägi rääkis Kaiu valla koosolekutest Kaius, Kuimetsas ja Vahastus. Kolmel koosolekul
oli kokku 42 inimest lisaks valdade esindajatele. Ettepanekuid ei tehtud. Soovideks oli riigi maantee
mustkatte alla saamine ja apteegi teema, kuid need ei ole küsimused, mis lepingusse sisse läheks.
Samuti on soov bussiliiklust parandada.
Vahastu rahvakoosolekul küsiti Kaiu valla puuduva ühise piiri kohta Rapla vallaga. Tekkis
poleemika Kaia Sarneti vastusest küsimusele. Hiljem saatis Sarnet selgitava kirja, kus täpsustas, et
Kaiu vallal on võimalused, kui Juuru vald sundliidetakse Rapla vallaga.
Tarmo Lukk küsis, kas me saame 22.detsembril minna ühiselt volikogusse otsust langetama, kui ei
ole selleks hetkeks selge Kaiu staatus, kas see on juriidiliselt korrektne.
Georg Soodla vastas, et vabatahtliku ühinemise faasis on see juriidiliselt korrektne.
Anne Leht ja Anne Kalf rääkisid Raikküla rahvakoosolekutest ja nentisid, et koosolekud olid
asjalikud. Vastuhääli ei olnud. Muretseti kõige rohkem selle pärast, mis hoonetest saab. Oluliseks
temaatikaks oli ka sotsiaalhoolekande pool ja hoolduskeskus. Kabalas oli kõige teravamad kooli
küsimus ja et raamatukogud ei viidaks ühtse juhtimise alla.
Silvi Ojamuru osales ka Järvakandi rahvakoosolekul, kus tutvustati Kehtna ja Järvakandi lepingut.
Paljud olid selle ühinemise vastu.
OTSUSTATI
Tänasest koosolekust tehakse kokkuvõte maakonna lehte ja kajastatakse seal ka Kabala kooli teemat.

2.

Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul 18.novembriks laekunud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamine, arvestamise või mittearvestamise arutelu ja otsustamine

Avalikult väljapanekult ühinemislepingule tulnud ettepanekud vaadati juhtrühma poolt läbi ja
kujundati seisukohad ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta. Õiend ettepanekute ja
arvamustega on lisatud protokollile.
Suurem arutelu toimus teenusekeskuse juhi küsimuses. Kuidas teenuskeskuse juht saab olla
vallavalitsuse liige ja kuidas seda korraldada.
Ants Soodla selgitas, et vallavanemal on õigus peale valimisi moodustada vallavalitsus ja valida
sinna oma meeskond, kus igal liikmel on omad ülesanded. Kohaliku teenuskeskuse juhtimine on
samuti ühe vallavalitsuse liikme tööülesanne.

Toimus arutelu:
Kersten Kattai pakkus variandi, et see on vallavalitsuse ametnik, kelle ülesanne on piirkonna eest
vastutada. Kas ta sellisel juhul on teenuskeskuse juht või lihtsalt piirkonna eest vastutaja.
Vallavanem tutvustab piirkonna eest vastutavat isikut osavallakogule. Kogu annab oma arvamuse.
Kui vallavanem läheb valitsust volikokku kinnitama, siis ta tutvustab seda inimest ja volikogu
kinnitab või mitte.
Kalle Toomet: See tuleb meil kokku leppida, et kogukonnalt heakskiidu saanud inimene saab
valitsuse heakskiidu.
Anne Kalf oli seisukohal, et peaks fikseerima põhimõtte, et üks valitsuse liige oleks sellest
piirkonnast.
Anne Leht ei ole kindel, kui palju jääb vallavalitsuse liikmel aega tegeleda teenuspiirkonnaga.
Lepiti kokku sõnastus: Teenuskeskuse igapäevast tegevust juhib osavalla kogult heakskiidu saanud
vallavalitsuse liige.
Põhjalikum seletus lisatakse seletuskirjale.
OTSUSTATI
1) Selgitus teenusekeskuse juhi kinnitamise kohta lisatakse lepingu seletuskirja.
2) Saata ühinemislepingu ettepanekute „Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul
18.novembriks laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine, arvestamise või
mittearvestamise arutelu ja otsustamine“ õiend volikogudele kinnitamiseks.
3. Investeeringute kava täpsustamine
Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tabelit. Uue valla
ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku lepitud, et investeeringuvajaduste loetelusse nimetab iga
läbirääkiv omavalitsus viis prioriteetset investeeringut, mida soovitakse teostada aastatel 2018-2022.
Vallad on esitanud erineva arvu investeeringuid. Küsimus tekkis Erika Reinumägil, kas Kaiu vald
võiks esitada kõik investeeringud, mis on arengukavas. Kui oleks vaja mõnest meetmest toetust, siis
saaks viidata ka uue valla investeeringuvajaduste loetelule.
OTSUSTATI




Omavalitsuste kinnitatud eelarvestrateegiad lisada ühinemislepingu lisasse.
Kaiu vald lisab investeeringute nimekirja neli objekti.
HR koordinaator korrigeerib ühinemislepingu lisa 2.

4. Elanike arvamuse väljaselgitamise üksikasjad – küsitlusest teatamine, küsitluslehed,
VOLISe koolitus jms
Arutati elanike teavitamist arvamuse väljaselgitamiseks.
Erika Reinumägi selgitas, et teave on avaldatud vallalehes ja kodulehel. Sellest on räägitud
rahvakoosolekutel. Ka Rapla ja Raikküla valdadel on samad teavitusmeetodid. Raikküla annab välja
vallalehe, kus on info sees.
Silvi Ojamuru teavitas, et elanike küsitlemise küsitluslehtede tükkimiseks on võetud kolm
hinnapakkumist: Adograafi hind A5 ofsetttrükk 4600 tk koos kokkumurdmisega – 326,00 eurot (a

0,071), OÜ Nädaline 293,93 eurot (a 0,064) ja OÜ Candille 240,00 eurot (a 0,052). Alustatud on
läbirääkimisi Candillega. Küsitlusleht on A5 suurusega ja see murtakse pooleks.
Järgmine juhtrühma koosolek toimub vastavalt vajadusele.
Lisa 1 tabel - Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend
nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes
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