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Juhtrühma koosolekul räägitust:
1. Inforing
Juhtrühma liikmed rääkisid viimastest haldusreformiga seonduvatest uudistest. Rapla
ühinemisgruppi mõjutab kõige rohkem Vabariigi Valitsuse ettepanek Juuru vallale Rapla
suunaliseks ühendamiseks. Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga on vaja aprillikuus teha
rahvaküsitlused ja avaldada volikogude poolt vastavad arvamused. Seaduse järgi on vaja sõlmida ka
ühinemiskokkulepe, mis on vaja kõikides volikogudes heaks kiita. Arutati varianti, et kas teha Juuru
volikogule kutse ühinemisgrupi töökoosolekutele. Tehti ka ettepanek, et Juuru vald esitaks
maavanemale arvamusavalduse enne 15.maid, et ühinemistegevustega edasi minna.
Arutati Raikküla valla kolme küla Märjamaale loovutamise teemat. 26.jaanuaril oli teema Raikküla
vallavolikogus päevakorras. Märjamaa volikogu vastavat otsust veel ei ole.
Ants Soodla on kutsutud osalema Vabariigi Valimiskomisjoni töörühma, kus arutatakse võimalust
volitada alates 2018.a. valimistega seotud toimungud maakonna keskuste omavalitsistele.
2. Kaiu ja Raikküla võimalike osavaldade moodustamine, teenuskeskuste sisu
Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemislepingus on võimalus, et ühinevate omavalitsuste
territooriumil võib volikogu otsustega moodustada osavallad. Kaiu ja Raikküla vallajuhid on
osavalla teemat arutanud, kuid otsuseid ei ole veel vastu võetud. Kaalutakse osavaldade
põhitegevuste variante ja arutatakse seda volikogude komisjonides. Praegu ei ole täit veendumust
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osavaldade moodustamise otstarbekuses. Sirje Laansoo avaldas arvamust, et osavalla moodustamine
võib olla takistuseks ühtse uue valla loomisel. Teenuskeskusi soovitakse ja kuid nende sisu osas ei
ole veel kõik selge. Kuna uues Rapla vallavalitsuses kui ametiasutuses tekkib töökohti, mille asukoht
võib paikneda ühinevas vallas, siis oodatakse ka uue juhtimismudeli valmimist. Toimus arutelu.
Küsimusi tekitas, et kuidas teenuskeskuse juht sobitub vallavalitsuse liikmeks ja kuidas ta saab samal
ajal olla mingi valdkonna spetsialist. Teenuskeskuste olemused reguleeritakse uue valla
põhimäärusega.
Kersten Kattai soovitas mõelda nii, et teenuskeskuses võivad töötada nii kohapõhise iseloomuga
ametnikud kui ka ülevallalise fookusega ametnikud.
Raikküla vallamajas on arutatud, et Kabala mõisahoones paiknevasse teenuskeskusesse võiks asuda
tööle sekretär, sotsiaaltöötaja, maa-, ehitus- ja majandusspetsilist ja üks arendusspetsialist, kes
oskaks nõustada ja koostada väiksemaid kohalikke arendusprojekte.
Ülle Kiviste on kardinaalsema reformi poolt ja osalise koormusega töökohtade tekkimist ei poolda.
Tarmo Lukki sõnul välistati see juba eelläbirääkimistel.
Samas oldi seda meelt, et ametikohad on vaja ümber disainida ja anda tööd ühinevate valdade
spetsialistidele.
3. Uue valla juhtimisstruktuuri projekti arutelu, vallavalitsuse kui ametiasutuse
osakondade (teenistuste) sisu, ülesanded ja ameti- ja töökohtade kavandamine
HR koordinaator esitles eelmise juhtrühma ettepanekul koostatud juhtimismudeli projekte. Ühte
skeemi olid erinevate värvidega kantud praeguste vallavalitsuste ametnikud ja spetsialistid. Kolme
valla peale on 49 ametnikku ja spetsialisti. Suurte lehtede peale oli visioneeritud ettepanekud uue
vallavalitsuse kui ametiasutuse ametikohtade osas.
Uue vallavalitsuse kui ametiasutuse kantselei juht on vallasekretär. Suures vallas on vaja
vallasekretäri abi. Kantselei koosseisus on veel jurist, kantselei sekretär, volikogu sekretär,
rahvastikuregistri pidaja, PR spetsialist, infotehniloog. Arutati, et suures vallas peaks olema eraldi
personalijuht. Personalijuhi osas arvati, et see ametikoht on vaja võimalikult kohe luua. Ta peaks
tööle asuma hiljemalt 1.augustil. Arutelu tekkis infotehnoloogi vajaduse osas. Kaiul ja Raikkülal on
vastav spetsialist olemas ja nad saaksid hakata IT teemadega tegelema. Kalle Toomet on rääkinud
Telia suurkliendihalduriga ja tellinud IT auditi.
Arengu- ja planeeringuosakonna ja majandusosakonna kooseisude arutelus jõuti arusaamisele, et
oluline on suurendada arendus- ja planeeringutöö osakaalu. Peeti oluliseks ka geoinfosüsteemi (GIS)
spetsilisti koha loomist, sest kaardiandmeid ja kaarditööd vajavad ka teised valdkonnad.
Kultuuri-, hariduse – ja sotsiaalvaldkonnad olid esitatud esialgu eraldi osakondadena, kuid arutelu
käigus arvati, et suured osakonnad on mõistlikumad. Sama soovitas ka HR konsultant Kersten Kattai.
HR konsultant soovitas, et vallavalitsuse kui ametiasutuse valdkonnad oleks poliitilisest
vallavalitsusest lahti seotud. See on ka ühinemislepingus fikseeritud. Vallavalitsus on oma olemuselt
poliitiline ja see võib kiiresti muutuda. Valdkondade juhtimine ei tohi poliitikast mõjutatud saada.
Osakondade juhid peavad olema oma valdkonna spetsialistid ning need täidetakse konkursi teel.
Rahandusosakonda juhib finantsjuht ja osakonna koosseisus on pearaamatupidaja ning
raamatupidajad. Raamatupidajate arv jäi praegu lahtiseks, kuid ilmselt kõik praegused
raamatupidajad uues kooseisus tööd ei saa. Finantsjuhi kohale soovitati teha avalik konkurss.
Arutleti teiste maakondade ühinemispraktikate ja ühinevate valdade juhtimismudelitega tutvumise
teemal.
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Otsustati:




HR koordinaator teeb suurte ühendatud osakondadega juhtimismudeli joonise
Valla juhtimisstruktuuri projektiga töötataks eedasi. 15.veebruaril arutavad seda
vallasekretärid ja arendusnõunikud ning 21. veebruaril sotsiaalnõunikud.
Juhtimisstruktuuri projekt võetakse uuesti päevakorda järgmisel juhtrühma koosolekul. Kui
juhtimisstruktuuri osas on kokkulepe olemas, siis on vallavanematel võimalik korraldada oma
ametnike ja töötajatega arenguvestlusi ja arutleda nende uude struktuuri sobivuse üle.

4. Võimalikud uued KOV haldusülesanded seoses MV tegevuse lõpetamisega
Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega lõpetada maavalitsuste tegevus alates 1.jaanuarist 2018.a. on
KOVidele tulemas rida uusi haldusülesandeid. Kindlasti on KOVide üle tulemas maakonna
arendustegevus ja ettevõtluse toetamine, maakonna ühistranspordikorraldus. Maakonna keskuse
KOVile on ülesandeks tulemas perekonnaseisutoimingud (sh abielude ja abielulahutsute
registreerimine) ja võimalik, et ka valimistega seotud toimingud.
Rapla kui maakonnakeskuse KOV peab olema valmis alates 1.jaanuarist
perekonnaseisutoimingutega toimetama. Ilmselt on vaja vallavalitsuse kooseisu võtta vähemalt
üks vastavate õigustega perekonnaseisuametnik või koolitada selleks mõni praegune ametnik.
5. KOV IKT töörühma lähteülesande ülevaatamine
Vallavanemad on otsustanud, et moodustatakse ülemaakonnaline IKT töörühm, kuhu kuuluvad nii
KOV juhid kui valdkonnaspetsialistid. Töörühma üks töövaldkond on ühinevate omavalitsuste
IKT lahenduste väljatöötamine, sh :
 ühinevate KOV-e uued IKT arhitektuurilahendused ja praktiline infosüsteemide ühendamine
 andmekogude ühendamine - dokumendihaldused, e-arved jne
 IT lahenduste ühendamine – veebilehed, registrid, pilveteenused jms
 KOV IKT investeeringuprojektid (KOVid, hallatavad asutused, teenuskeskused)
6. Järgmiste koosolekute ajad
Juhtrühma järgmine töökoosolek toimub teisipäeval, 28.veebruaril kell 10.00 Rapla vallamajas.
Päevakorras:



uue valla juhtimisstruktuuri arutelu
arenguvestluste läbiviimine- ühesuguse „malli“ arutelu

Silvi Ojamuru
Haldusreformi koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee
5047988
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