
 

 

 

RAPLA ühinemisgrupi majanduskomisjoni koosolek 

MEMO 
 

Raikkülas         07.07.2016.a.   

Algus kell 15.00, lõpp 16.45 

Koosoleku juhataja  Kalle Toomet 

MEMO koostaja  Janelle Leenurm 

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

Teiverlaur, Tiit Olju, Uno Markson, Margus Koll, Karine Rajasaar, Janelle Leenurm,  

Vaatlejatena ja kaasarääkijana osalesid Hans-Jürgen Schuman, Allar Läll 

PÄEVAKAVA 

1. Majandusosakonna struktuur 

2. Vallavalitsuste hoonete haldamine 

3. Ühinemislepingu punkt 8.7 Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -

kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus 

4. Ühinemislepingu punkt 8.8 Ühis- ja koolitransport 

5. Ühinemislepingu punkt 8.9 Kohalikud teed ja tänavad 

6. Ülesanded järgmiseks töökoosolekuks 

Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust: 

 

1. Majandusosakonna struktuur 
Struktuuri osas tegime ettepanekuid juba eelnevalt ning saatsime need tutvumiseks ka 

üksteisele. Majandusosakonna tulevast struktuuri oluliselt ei puudutanud, sest Silvi 

saatis teate, et struktuuri paika panemiseks on veel aega ning ühinemislepingu lisasse 

läheb üldisem juhtimisstruktuur.  

Arutati, et antud inimene, kes kohapeale jääks peab olema pädev erinevates registrites 

toimingute tegemisel ning oskama nõu anda erinevate valdkondade teemades. Samuti 

oleks mõistlik, et sellel ametnikul oleks ka pidev kokkupuude nö valla keskusega (nt 

mõnel päeval töötada valla keskuses), et ta oleks kursis vallas toimuvaga.  

 

2. Praeguste vallavalitsuste hoonete haldamine 
Arutluse all olid olemasolevate hoonete ülevalpidamiskulud, sh ka mis oleks mõistlik 

praeguste vallavalitsusruumidega tulevikus peale hakata, kui ühinenud vallas jääks 

väiksematesse kohtadesse teeninduspunkt. Raikkülas ja Kaius on kasutusel üsna 

paljude ruumidega hooned, mis tulevases vallas jääksid ilmselt liiga suureks, kui seal 

oleks paari inimesega teeninduspunkt. Kaiu tõi välja, et praeguse vallamaja võiks välja 

rentida ning teeninduspunkt kuhugile mujale viia. Sama võimalus ka Raikkülas. Kärus 

oleks võimalik praegused ruumid anda samas hoones tegutseva ettevõtte või 



raamatukogu laiendamiseks.  

 

3. Ühinemislepingu punkt 8.7 Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -

kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus 

 Vee-ettevõtetest tegutseb Raikkülas Matssalu Veevärk, Raplas Rapla Vesi, 

Kärus Türi Vesi, Kehtnas Kehtna Elamu. Neist domineerivad kaks suuremat 

vee-ettevõtet Rapla Vesi ja Matssalu Veevärk. Lepingulised partnerid säilitada 

lepinguperioodi lõpuni ning seejärel kaaluda võimalust ühendada piirkonnad 

olemasolevate ettevõtetega.  

 Heakorratööline võiks igas piirkonnas kohapeal olemas olla. Kui on tarvis 

suuremaid töid teha, siis saaksid erinevate piirkondade heakorratöölisi kaasata 

ning üheskoos vajalikud ja kiireloomulised tööd ära teha.  

 Üle vaadata ja vajadusel korrigeerida olemasolevad reoveekogumisalad.  

 Rapla plaanib keskküttepiirkonna laiendamist. Raplas osutavad teenust kaks 

soojatootmis ettevõtet. Need jätkavad teenuse osutamist vastavalt 

soojamajanduse arengukavale. Raikküla, Kaiu ja Käru valdades 

kaugküttepiirkonnad puuduvad.  

 Kirjutada lepingusse sisse, et praegusel Rapla vallal vaadata üle võimalus 

ühineda MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega. Raikküla, Kaiu, Käru ja 

Kehtna vallad on MTÜ KEJHK liikmed ning on pakutava teenusega rahul. 

Lepingus näha ette, et uus ühinev omavalitus võiks olla MTÜ Kesk Eesti 

Jäätmehooldudkeskuse liige, säilitades MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse. 

Pakutavate teenuste hulk MTÜ KEJHK on suurem ja erineb MTÜ Raplamaa 

Jäätmekäitluskeskusel põhitegevusest  

 

4. Ühinemislepingu punkt 8.8 Ühis- ja koolitransport 

 Arutluse all oli, kas on võimalik siduda huvikoolitransport koolitranspordiga. 

Tekkisid järgnevad küsimused: Kas see on realiseeritav? Kuidas seda ellu viia. 

Antud küsimusega võiks kaasata ka hariduskomisjoni ning kuulata nende 

mõtteid selle teemaga.  

 Täpsemad ühistransporditeemad tulevad käsitluse alla järgmisel koosolekul.  

 

5. Ühinemislepingu punkt 8.9 Kohalikud teed ja tänavad 

 Lepingusse märkida kindel protsent ühinenud valla eelarvest, mis tagatakse 

teehoiule. Selleks uurida valdade praeguseid investeeringuid ja hoolduskulusid 

teedele ning valdade praeguseid teehoiukavasid ja teede investeeringute 

kavasid.  

 Järgmiseks koosolekuks edastada kõikide valdade viimase 4 aasta jooksul 

planeeritud teede korrashoiu ja investeeringute summad. 

 

6. Ülesanded järgmiseks töökoosolekuks 

Järgmine majanduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 1. augustil kell 16.00 

Rapla Vallavalitsuses. 
Tööülesanded: 

 Kõigil komisjoniliikmetel teha ettepanekuid ühinemislepingu 

majandusvaldkondade teemadesse (põhiteemaks ühistransport). Küsida selle 

jaoks kõige viimane versioon ühinemislepingust ning vaadata üle ka 

juhtrühmapoolsed parandused/ettepanekud teiste teemade kohta.   

 Kalle Toomet koostab ja edastab tabeli vormi, kuhu läheb kirja kõikide valdade 



viimase 4 aasta perioodil teede korrashoiu ja investeeringute summad (nii valla 

eelarvest kui ka riigieelarvest tulev). Komisjonide liikmed esitavad oma valla 

andmetega tabeli järgmisele koosolekule. 

 

Järgmine kohtumine esmaspäeval, 1. augustil kell 16.00 Rapla Vallavalitsuses – 

vastutavad komisjoni liikmed Raplast. Loodame, et Silvi osaleb ka koosolekul. 
 

Juhatas: Kalle Toomet 

 

MEMO koostas: Janelle Leenurm 

 

 

 


