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PÄEVAKAVA
1. Eelmisel koosolekul kokkulepitud andmete kogumise arutelu jätk
2. Ühinemislepingu projektiga seonduv arutelu
3. Järgmise koosoleku päevakord ja toimumiskoht
4. Muud teemad
Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust:
1. Eelmisel koosolekul kokkulepitud andmete kogumise arutelu jätk
Eelmises komisjonis kokkulepitud lasteaedade ja koolide andmed ei ole veel kõigilt
laekunud. Käru ei ole saanud kõiki andmeid esitada, sest koolis vahetus kooli direktor.
Raikkülalt on andmed on saabunud, kuid Tiina Roosimägi pole veel jõudnud neid üle
vaadata.Kehtna ei ole oma andmeid edastanud, kuna volikogu pole oma otsust Rapla
suunal ümber otsustanud.
Lepiti kokku, et kõik saadavad täidetud andmetabelid hiljemalt 27.juuniks Tiina
Roosimägile. Margus Tamberg ja Tiina Roosimägi tõstavad andmed kokku ja
saadavad komisjoni liikmetele tagasi.
2. Ühinemislepingu projektiga seonduv arutelu
Silvi Ojamuru tegi ettepaneku võtta nii sel koosolekul kui ka järgmisel koosolekul
päevakorda ühinemislepingu projekti hariduse osa arutelu. Ühinemisleping koos
lisadega on üks olulisemaid ühenemise alusdokumente ja see vajab põhjalikku
käsitlemist. Kahjuks ei ole hariduskomisjonile ühinemislepingu eelnõud ja sellele tehtud
täiendusettepanekuid saadetud. Kommunikatsioonihäire! Vaadati lepingu projekti
üldisemalt ja põgusalt avalike teenuste, sh hariduse osa. Tekkis arutelu, et kui pika
tähtajaga ühinemisleping saab olla. Praeguses ühinemislepingu projektis on p 12.3 kirjas
Leping kehtib Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni. See vastab

Haldusreformi seaduses sätestatule. Arutleti, et ühinemislepingu alusel hakatakse peale
2017.a. valimisi uue vallavalitsuse poolt koostama uue valla arengukava. Kas see peaks
valmis saama 2018.a. sügisel?
Arutati investeeringute kava koostamise põhimõtteid. Kas valdkondlikud
investeeringute kavad vaadata kõigepealt läbi valdkonnakomisjonis või arengu- ja
finantskomisjonis? Jõuti kokkuleppele, et hariduse valdkonna investeeringute kava
vaadata kõigepealt läbi hariduse komisjonis.
Lepiti kokku:
 Silvi Ojamuru saadab kõikidele hariduskomisjoni liikmetele arengu- ja
finantskomisjoni 2. koosoleku protokoll ja Ühinemislepingu projekt koos
viimaste parandusettepanekutega;
 komisjoni liikmetele soovitus arutada oma valla spetsialistide ja volikogu
komisjoni liikmetega ühinemislepingu eelnõud ja saata valla ühised
ettepanekud Silvi Ojamuru meilile haldusreform@raplamaa.ee
 Saata omavalitsuse hariduse valdkonna investeeringute kava hiljemalt
27.juuniks Silvi Ojamuru meilile haldusreform@raplamaa.ee
3. Järgmise koosoleku päevakord ja toimumiskoht
Järgmine HR Rapla ühinemisgrupi hariduskomisjoni koosolek toinub 29.juunil
kell 18.00 Kaius.
Päevakorras:




ühinemislepingu projekti hariduse valdkonna arutelu
hariduse valdkonna koondandmete analüüs
hariduse valdkonna investeeringute ühisarutelu

4. Muud teemad
Tekkis arutelu hariduse valdkonna juhtimismudeli, ühishangete, uute vajalike
kompetentside, õpilastranspordi, uue valla varahalduse teemadel. Üheski teemas
kokkuleppeid ei tekkinud. Arutelud jätkuvad.
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