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1. Elanike küsitluse tulemused
Kõigis kolmes vallas on küsitlused tehtud. Tulemused on vaja kinnitada, volikogud
annavad hinnangu. Arvud on vaja lepingu seletuskirja sisestada.
Rahva küsitlusel osales vähe inimesi. Leiti, et kui rahvas oleks ühinemise vastu olnud,
siis oleks rohkem inimesi tulnud negatiivselt hääletama. Kuna hääletama ei tuldud,
siis järelikult ei olda vastu.
Hiljuti selgus, et Raikküla valla Riidaku piirkonna külad soovivad ühineda Märjamaa
vallaga. Piirkonnas elab 64 inimest, allkirja on andnud 33 inimest. Raikküla ja
Märjamaa volikogud peavad seda arutama, aega on märtsini. Selle kohta tuleb
küsitlus teha. Praeguseid tegevusi see ei sega. Kui sellega hiljem tegeleda, siis on see
uus tegevus ja see ei puuduta haldusreformi.

2. Ühinemisleping ja lisad
Arutati erinevaid küsimusi. Selgitust vajas näiteks lepingu peatükk nr 9 – valla
teenistujad ja töötajad. Mis saab, kui töötaja tööülesanded muutuvad, kas ta on nõus
jätkama. Selgitati, et kui on kolm inimest, siis valitakse töötaja konkursi alusel.
Punktis nr 9.7 arutati, kes on uues struktuuris? Kõigil peaksid olema võrdsed
võimalused. Soovime kõigile säilitada töökoht. Juhtivatele ametikohtadele tehakse
sisekonkurss. Algul viiakse kõik üle ja kolme kuu jooksul korrastatakse struktuur.

Silvi Ojamuru saadab küsimused Kersten Kattaile ja Georg Sootlale:
- Kui paljusid ametnikke ja töötajaid see punkt võib puudutada. Kui nt valla
sotsiaalnõuniku töö jääb sisult samaks, kuid territoorium läheb poole suuremaks, siis
kas ta viiakse üle? Kuid väikese valla sotsiaalnõunik, kes on „hunt kriimsilm“
seitsme eri valdkonna eest vastutav, peab läbima sisekonkursi sõela? Ja kui
juhtimisstruktuur muutub, siis võib moodustuda hoopis uus ametikoht .- nt
sotsiaalosakonna juhataja koht. Siis see punkt ju ei kohaldu?
- Kas me võiksime leppida kokku, et võrdsete võimaluste huvides täidetakse kõik
ametikohad sisekonkursi teel? Meil on järgmise aasta tegevustesse pandud tegevus:
„Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ameti- ja töökohtade ning
teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekti väljatöötamine“
Ühinemislepingule lisatakse valdade eelarvestrateegiad ja lisad ning pannakse
haldusreformi veebilehtele.
3. Volikogude istungite teema, otsuste eelnõud
15.detsembril saadetakse kõik materjalid volikogudesse ja 22.detsembril on Kaiu,
Raikküla ja Rapla vallavolikogude ühisistung ja seejärel pidulik lepingu
allkirjastamine.
4. Lepingu allkirjastamise tseremoonia? Kas ja kuidas?
Ühinemislepingu allkirjastamine kolm volikogu esimehe ja kolme vallavanema poolt
toimub 22.detsembril kl 18.30 Riigimaja talveaias. Selle kohta tehakse pressiteade ja
kutse. Laudadel on lipud ja nimesildid. Maavanemale saadetakse leping
elektrooniliselt. Paketti pannakse kogu leping koos lisadega.
Volikogude otsuseid ei ole selleks ajaks allkirjastatud, need lisatakse hiljem eraldi.

.5. 2017.a. jätkutegevused ja EASi projektiga jätkamine?
Leiti, et Silvi Ojamuru tegevuse jätkamine koordinaatorina on vajalik. Tingimus on
11 000 elanikuga Rapla omavalitsus. Tegevus läheb edasi uute valimisteni 2017.a.
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