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PÄEVAKAVA:
1. Tervitus ja päevakava tutvustus – Rapla vallavolikogu esimees Tarmo Lukk
2. Ühinemisläbirääkimiste Raplamaa koordinaatori töö lühitutvustus – Silvi Ojamuru
3. Uue valla juhtimisstruktuuri kavandi tutvustus – Rapla vallavolikogu liige Jüri Võigemast
4. Ühinemislepingu esialgse projekti tutvustus – Tarmo Lukk
5. Valdkonnakomisjonide tegevuspõhimõtete tutvustamine – Tarmo Lukk
1. Tervitus ja päevakava tutvustus
Rapla Vallavolikogu esimees Tarmo Lukk tervitas kõiki ühiskoosoleku osavõtjaid ja tutvustas
koosoleku päevakava.
2. Ühinemisläbirääkimiste Raplamaa koordinaatori töö lühitutvustus
Ühinemisläbirääkimiste Raplamaa koordinaatoriks on tänasest Raplamaa Omavalituste Liidu
tegevjuht ning Kehtna Vallavolikogu liige Silvi Ojamuru. Ühinemiskoordinaatori tegevust
finantseerib EASi vastav programm.
S. Ojamuru tutvustas end ning andis lühiülevaate ühinemisläbirääkimiste Raplamaa koorinaatori
töö ülesannetest ja sisust. Ühinemisläbirääkimiste koordinaatori ülesanne on jälgida ja aidata
kaasa ajakava täitmisele, ettenähtud tegevuste tähtaegse läbiviimisele, sh töörühmade koosolekute
korraldamisega seotud toimingute läbiviimine, sh koosolekukutsete ja päevakordade edastamine
töörühmades osalejatele jne. Koorinaatori tööülesanneteks on samuti läbirääkimistega seotud
kommunikatsioonitegevuste
läbiviimine,
õigusaktide
projektide
ettevalmistamine¸
ühinemislepingute avaliku väljapaneku korraldamine, elanike arvamuse väljaselgitamisega seotud
toimingute käivitamine, osalemine läbirääkivate omavalitsuste volikogude istungitel,
omavalitsuste esindajate igakülgne jooksev nõustamine jne.

3. Uue valla juhtimisstruktuuri kavandi tutvustus
J. Võigemast tutvustas uue valla juhtimisstruktuuri kavandit (skeemina) pöörates tähelepanu
piirkondlike teenuskeskuste ja piirkondliku nõukoja moodustamise põhimõtetele.
S. Ojamuru – Kas volikogu komisjonidesse kaasatakse piirkondade esindajad?
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J. Võigemast – Komisjonide esimehed moodustavad komisjonid ja loomulikult on mõistlik kaasata
piirkondade esindajad.
S. Ojamuru – Kas osavald või piirkond mõistetes on sisulisi erinevusi?
J. Võigemast – Kui riigikogu haldusreformi seaduse vastu võtab, rakendame ka meie vastavalt
seadusest tulenevaid mõisteid. Printsiibiks on võetud, et piirkondadesse jääb osaline otsustusõigus
vastavalt õigusaktidele. Kogu aruteluprotsess meil alles algab ja kõik ettepanekud on oodatud.
4. Ühinemislepingu esialgse projekti tutvustus
T. Lukk tutvustas ettevalmistatud esialgset ühinemislepingu kavandit, mida hakatakse
valdkonnakomisjonide ettepanekute alusel parandama ja täiendama.
T. Lukk tutvustas lühidalt ühinemislepingu projektis välja toodud ühinemise eesmärke, mis on
läbiarutatud ühinemisläbirääkimiste töörühma poolt.
5. Valdkonnakomisjonide tegevuspõhimõtete tutvustamine
T. Lukk – Juhtkomisjoni ettepanekul on moodustatud 5 valdkonnakomisjoni, kuhu osapooled on
nimetanud oma esindajad:
1) Arengu- ja finantskomisjon;
2) Majanduskomisjon;
3) Hariduskomisjon;
4) Kultuuri- vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjon;
5) Sotsiaalkomisjon.
Valdkonnakomisjonid hakkavad töötama konsultantide poolt väljatöötatud lähteülesannete
läbiarutamisega ning valdkonna andmete kogumisega seotud tabelite täitmisega. Täna toimub
kõigi valdkonnakomisjonide esimesed töökoosolekud. Koosolekul valitakse komisjoni juhataja,
protokollija, vaadatakse üle lähteülesanded ja andmete kogumise tabelid ning lepitakse kokku
edaspidine tööplaan.
Valdkonnakomisjonid siirdusid oma koosolekutele.
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