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Juhtrühma koosolekul räägitust:
1. Inforing
Juhtrühma tänasele koosolekule kutsuti ka Juuru valla esindajad, kuid kahjuks ei võetud kutset vastu.
Volikogu esinaine saatis vastuse, et nad ei saa enne 23. märtsil toimuvat volikogu Raplasse tulla. HR
koordinaator vahendas ka infot seoses Juuru vallavolikogu eelseisva istungiga. 23.märtsil on Juuru
volikogus päevakorras seitsme küla elanike taotlus ühineda Kohila vallaga. Vastav eelnõu koos
seletuskirjaga volikogu liikmetele saadetud. Milline saab olema volikogu otsus, ei oska ennustada.
Arutleti võimalike lahendusvariantide üle, kuid peeti mõistlikumaks oodata ära volikogu otsus.
Raikküla vald korraldab eelseisval nädalal küsitlused neis külades, kes avaldasid soovi ühineda
Märjamaa vallaga. Mõlemad volikogud on külade üleminekuga nõus ja tõenäoliselt jõutakse
15.aprilliks vajalike toimingutega valmis.
Kaiu vallas on Tamsi ja Vaopere külaelanikud avaldanud soovi ühineda Harjumaa Kose vallaga. 23.
märtsil on külaelanike ja valla juhtide kohtumine Kuimetsas. Tõenäoliselt ei ole enne 15.aprilli
tehniliselt võimalik kõike vajalikke toiminguid teha.
Kalle Toomet rääkis lühidalt kolme valla spordivaldkonna ametnike kohtumisest. See kohtumine oli
algatatud mõttest arutada spordiasutuste majandamise teemat. Kohtumisel jõuti kokkuleppele, et
praegu ei kiirustata moodustama ühist spordirajatiste majandamise asutust. Tarmo Lukk tõi
1

arutlusteemaks Kehtna valla Valtu spordimaja ettepaneku moodustada mitme valla ühine sihtasutus
Valtu spordimaja arendamiseks. Juhtrühmas arvati, et on mõtet asja edasi arutada.
2. Info kohtumiselt Rahandusministeeriumiga seoses maavalitsuste ülesannete
ümberjagamisega
21. märtsi ennelõunal toimus kohtumine Rahandusministeeriumi ametnikega maavalistuse
ülesannete teemal. Kohtumisel osalesid ka mitmed juhtrühma liikmed. Juhtrühmas räägiti uuele
Rapla vallale ületulevast perekonnaseisutoimingute ülesandest. Tõenäoliselt on maavalitsuselt
tulemas perekonnaseisutoimingute üleandmisega ühe ametikoha palgafond ja sellega seonduvad
majanduskulud. Kuna Rapla praeguses vallamajas pole piisavalt ruume, siis on vaja pidada
RKASega läbirääkimisi saada vajalikud ruumid Rapla riigimajas. Kalle Toomet sai volitused
läbirääkimisteks.
Teise suurema teemana arutati juhtrühmas maakondliku arenduskeskuse ümberkorraldamist. 23.
märtsil on uue arenduskeskuse asutamine ROLi TK-s päevakorras. Praeguste plaanide järgi asutaks
uue RAEKi ROL, kuid kaaluti ka varianti, et uue SA asutaksid kõik vallad koos. See tähendaks
kõikide volikogude otsuseid ja asutamislepingu sõlmimist.
Jõuti kokkuleppele, et seda saab arutada ROLi TK-l, sest praegu ei ole veel uue SA asutamisega
kiire.
3. Strateegia ja taktika Vabariigi Valitsuse sundühendamise ettepanekuga kaasnevate
toimingute osas.
Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ühendada Juuru vald Rapla ühinemisgrupiga on vaja ka
Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavolikogudel teha hulk toiminguid.
 elanike küsitlused;
 vallavolikogude arvamused VV ettepaneku kohta – esitada maavanemale hiljemalt 15. maiks
 ühinemiskokkuleppe kinnitamine – hiljemalt 15. juuni
 jne
Kuna Juuru vald ei ole nõustunud ühinemisläbirääkimiste laua taha tulema, siis ei soovi ka Kaiu,
Raikküla ja Rapla vallad vajalikke toiminguid teha. Jõuti kokkuleppele, et oodatakse ära Juuru
vallavolikogu otsus ja siis arutatakse vajalike toimingute tegemist edasi.
4. Personalijuhi konkursikutsung ja konkursi väljakuulutamine
Rapla valla jurist ja vallasekretär on koostanud personalijuhi töövõtulepingu ja selle lisa
tööversiooni. Tegemist on ajutise töövõtuga, mille tähtaeg on 2017.a. lõpp. Töövõtulepinguga tööle
võetud inimest ei saa uue valla kooseisu automaatselt üle viia. Personalijuhi tööülesanded:
 Uue valla juhtimisstruktuuri planeerimine ja koostamine koostöös ühinevate valdade
juhtidega
 Allüksuste funktsioonide kirjeldus
 Ametikohtade hindamine, sh ametikohtade töö kirjeldused
 Ametijuhendi projektide koostamine
 Kvalifikatsioonide kaardistus vastavalt ametikoha nõuetele
 Värbamisprotsessi ettevalmistamine ja korraldamine asutuse siseselt (sisekonkursid)
 Värbamisprotsessi ettevalmistamine ja korraldamine asutusest välja (avalikud konkursid)
 Töö sisu ja nõuetele vastavuse kirjeldused töökuulutustesse
Juhtrühmas arutleti personalijuhi värbamise teemal. Kaire Sädemets on pikaajalise personalijuhi
kogemusega ja nõus võtma vastu ajutise töövõtu, siis jõuti kokkuleppele, et ei hakata avalikku
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konkurssi korraldama. Kaiu ja Raikküla vallajuhid olid lahendusega nõus. Rapla vallavanem
Kalle Toomet on nõus sõlmima Kaire Sädemetsaga töövõtulepingu.
Kaire Sädemets saab hakata kolme valla personalijuhi tööd tegema kohe, kui uue valla
juhtimisstruktuur on juhtrühmas heaks kiidetud. Juhtimismudelis olevate osakondade arvu ei
muudeta, kuid osakondade spetialistide osa arutatakse kahe nädala jooksul läbi valdkondlike
töörühmade koosolekutel. Kaiu ja Raikküla vallajuhtide soovil täpsustatakse veel teenuskeskuste
sisu ja joonistatakse juhtimismudelisse kaks teenuskeskust. Anne Kalfi ettepanekul küsitakse
veel näiteks Viljandi valla teenuskeskuste sisu ja toimimist. HR koordinaator võtab asja uurida.
5. Ühinemisgrupi valdkondlike töörühmade sisu ja mahu arutelu
Juhtrühmas võeti arutusele valdkondlike töörühmade tööle rakandamine. Praegu on tööle asunud
järgmised valdkondlikud töörühmad:
 Vallasekretäride töörühm
 Arendusnõunike töörühm
 Sotsiaalnõunike töörühm
Juhtrühm pidas vajalikuks kutsuda kõigepealt kokku hariduse-, kultuuri-, majandusefinantsistide töörühmad, mis esialgu oleksid laiendatud koosseisuga. Näietks huvihariduse ja
noorsootöö temaatikaid võiks arutada hariduse töörühmas, kuid hiljem võivad need ka eraldi
aru pidada.
Valdkondlikud töörühmad võiksid kõigepealt öelda oma arvamused uue valla juhtimismudeli
osakondade sisustamise osas ning siis hakata arutama ühinemislepingu rakendamise võimalusi.
6. Rahandusministeeriumi 29.03 infopäevale eelesitatavad küsimused
Rahandusministeeriumi infopäevale on minemas kindlasti vallasekretärid, Raikküla vallavanem
Anne Leht, HR koordinaator ja võib-olla veel keegi. Praegu ei ole Rapla poolt küsimusi
esitatud, kuid neid saab veel saata. HR koordinaator osaleb 22. märtsil Cumulus Consulting ja
Geomedia korraldatud HR teemalisel koolitusel. Kui sealt jääb üles küsimusi, siis esitatakse
need RaM infopäevale.
7. Kokkulepped ja järgmiste koosolekute ajad
Juhtrühmas lepiti kokku:
 Kolme valla ühiseks personalijuhiks võetakse töövõtulepinguga tööle Kaire Sädemets
 Kutsuda kokku ühinevate valdade valdkonnaspetsialistide töörühmad:
o Kultuuri ja spordivaldkonna töörühm 28.märtsil kell 10.00 Rapla vallamajas
o Hariduse, sh huvihariduse töörühm 28.märtsil kell 14.00 Rapla vallamajas
o Majanduse töörühm 4.aprillil kell 10.00 Rapla vallamajas
o Finantsistide töörühm 4.aprillil kell 14.00 Rapla vallamajas
Järgmine juhtrühma koosolek toimub 11.aprillil kell 14.00 Rapla vallamajas

Silvi Ojamuru
Haldusreformi koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee
5047988

3

