Rapla Valla külavanemate ümarlaud 11.03.2021
Osalejad: Meelis Mägi - vallavanem, Jüri Morozov - abivallavanem, Triin
Matsalu-abivallavanem, Helen Hints - kultuuri- ja noorsootööspetsialist, Kertu KünnapasRVKÜ juhatuse liige, Salle Nurmeta- RVKÜ juhatuse liige, Tiit Tammsaar-RVKÜ juhatuse
liige, Aili Normak, Heiti Arro, Hannes Vald, Aive Kalamäe, Aili Raidma, Anne Leht, Andres
R, Kairi Kaadu, Marek Mutli, Urmas Tammemäe.
Toimumiskoht: veebikoosolek Google Meet keskkonnas
Aeg: 11.03.2021 18.00- 19.00
Koosolekut juhatas: Salle Nurmeta
Protokollis: Kertu Künnapas
Päevakavas:
1. Vallavanema ülevaade vallas toimuva kohta. Meelis Mägi
2. Kokkuvõte küsitlusest "Kuidas elab Rapla valla küla pärast 2017.a haldusreformi?"
Salle Nurmeta
3. Abivallavanema Triin Matsalu sõnavõtt
4. Külavanema statuudist. Salle Nurmeta
5. Jooksvad küsimused
Esmakordselt toimub külavanemate ümarlaud vallavanema juures virtuaalselt Google Meet
keskkonnas seoses COVID-19 kehtestatud piirangutega.
Rapla Valla Külade Ühenduse juhatus tervitab osalejaid ja tutvustab põgusalt ennast. Lepiti
kokku, et koosolekut juhatab Salle Nurmeta ja protokollib Kertu Künnapas.
Rapla valla vallavanema Meelis Mägi ülevaade vallas toimuva kohta:
Vallavanem tervitab osalejaid ja tõdeb, et viimati kohtusime külade esindajatega
septembrikuus külade tänuüritusel Nõmme kõrtsis. Väiksemas ringis kohtusime novembris
vallamajas RVKÜ juhatusega. Kõne all olid ümarlaua korralduslik pool ning valla ja RVKÜ
edaspidine koostöö.
Rapla vallas on põhilisteks teemadeks samad teemad, mis maakonnas ja kogu maailmas COVID-19 ning sellega seonduv olukord ja piirangud. Olukord võrreldes sügisega ei ole
paranenud, pigem halvemaks läinud. Tänase (11.02.2021) seisuga on viimase kahe nädalaga
Rapla maakonnas 177 uut nakatunut. Rapla maakonna nakatumiskordaja on 531,8 , Rapla
vallas on ta veidi väiksem - 473, see muutub igapäevaselt. Märkamatult oleme jõudnud
Euroopas kindlalt esikümnesse oma nakatumiskordajaga.
Hea uudis on see, et kuigi neid nakatumisi tuleb, siis nii Rapla maakonnas kui Rapla vallas ei
ole suuri koldeid. Ligi pooled nakatunud saavad selle pereringis, ülejäänud osast pooled
tulevad töökohtadest ja ülejäänud juba ei tea või ei taha öelda, kus nad on nakatunud.
Kõik meie üritused ja kultuurisündmused on kas ärajäänud või toimuvad väga väikestes
ringides. Sellega peame me arvestama kevadeni.

Vaktsineerimine käib. Loodetavasti jõutakse lähiajal küladesse, kus on vanemaealised
elanikud. Esimesena kutsutakse kõige suurem riskigrupp 85+. Rapla maakonnas on
hooldekodudes tehtud vaktsineerimisega esimene ring ära. Ka õpetajad on toodud
vaktsineerimisjärjekorras ettepoole.
Volikogu võttis jaanuarikuu istungil vastu Rapla valla eelarve. Sellel aastal on eelarve päris
varakult volikogu poolt kinnitatud. Valla eelarve maht selleks aastaks põhitegevustulud on
ümardatult 21 mln ja põhitegevuse kulud 20,3 mln. Loodame, et meie valla tulupool tuleb
täis. Üks asi, mida COVID-19 endaga kaasa tõi, on töötuse kasv Rapla maakonnas 8,4%.
Eesti mõistes oleme keskel, aga Rapla vallas on võrreldes kevadise olukorraga töötute arv
tõusnud, loomulikult mõjutab see kõiki peresid ja ka valla tulubaasi.

Kokkuvõte küsitlusest "Kuidas elab Rapla valla küla pärast 2017.a haldusreformi?"
Salle Nurmeta
RVKÜ korraldas perioodil juuli-september 2020 küsitluse “Kuidas elab Rapla valla küla
pärast 2017.a haldusreformi?" Küsitluse eesmärk oli info kogumine külade igapäeva rõõmude
ja murede kohta, aga ka tagasiside saamine RVKÜ tegevusele. Eesmärgiks ei olnud ja ei
saanudki olla eelneva ajaperioodiga võrreldavuse saavutamine, sest selliseid andmeid meie
kasutuses ei olnud.
Lisasime kokkuvõtte tänasele päevakorrale, kuna meil ei ole olnud võimalust jagada mõtteid
ja murekohti, mis küsitlusele vastanud inimeste poolt välja toodi. Tuleb tõdeda, et kuna
küsitlus viidi läbi pool aastat tagasi, siis vastused ei kajasta 2020.a teisel poolaastal teostatud
investeeringuid ja parendusi. Vahepeal on nii mõnedki kitsaskohad lahenduse leidnud, aga
kindlasti jätkub probleeme, millega tegeleda.
Kokkuvõte küsitlusest lisatud failina (Lisa1).
Abivallavanema Triin Matsalu sõnavõtt.
Triin Matsalu edastas eelnevalt külade ümarlaua meililistile kirjaliku tagasiside
majandusvaldkonda puudutavatele kitsaskohtadele, mis RVKÜ läbiviidud küsitlus “Kuidas
elab Rapla valla küla pärast 2017.a haldusreformi?" välja tõi. Vastused lisatud failina (Lisa
2).
Triin Matsalu tervitab ümarlaual osalejaid ja tutvustab ennast. Kevadel saab 2 aastat Rapla
valda tööle tulemisest. Ametinimetus on majandusvaldkonna abivallavanem. Olen töötanud
22 aastat ametnikuna, varemalt olin tööl Märjamaa vallavalitsuses - esmalt projektijuhina,
järgnevalt osakonnajuhatajana ja lõpetasin abivallavanemana. Osadega teist olen kohtunud
Raplamaa Partnerluskogu tegevuses, kus ma olen samuti 15 aastat osalenud. Partnerluskogu
töös olen täna partnerluskogu juhatuse esimees. Olen eelnevalt tutvunud Rapla piirkonna ja
endiste valdade küladega läbi projektide, mis on Leader meetmest toetust saanud, aga ka
ringsõitude ja tunnustamise käigus.
Rapla valla tegemistega olen seotud 2 aastat. Kui küsitlusest tuleb välja, et kogu raha läheb
vallakeskusesse Rapla linna või osavalla keskustesse, siis võin julgelt öelda, et selle kahe
aastaga olen rohkem töö käigus kokku puutunud piirkondadega kui Rapla linnaga. Olen

koostööd teinud külavanematega erinevate situatsioonide või olukordade lahendamiseks.
Selline partnerlus võiks kindlasti edasi toimida ja minu poole võib alati pöörduda. Alati ei saa
olla kõik vastused positiivsed ja kõigile ei saa kahjuks meeldida. Seda on ka teede valdkond,
kus on kõige rohkem probleeme.
Kõige rohkem olen ma tegelenud mänguväljakute teemadega, neid on erinevatesse
piirkondadesse hulgaliselt juurde tulnud.
Bussiühenduse poolt võib võtta meiega ühendust ja meie saame omakorda Ühistranspordikeskusega ühendust võtta. Oleme seda ka teinud ja saanud päris palju graafikuid paremaks
muuta.
Kui on täpsustavaid küsimusi, siis vastan hea meelega.
Tiit Tammsaar: Teede puhul on minu kogemustest tähtis vallaametnike poolne järeleandmatu
kontroll, sageli on kevadel kruusateede korrashoiuks vaja vaid koorem kruusa ja teed
hööveldada. Kindlasti ei ole vallale suureks kuluks selliste teede väike korrastamine. Siin
paluks valla suuremat paindlikkust.
Triin Matsalu: Kindlasti oleme paindlikud ja ei tea millist teed Tiit silmas peab, aga kui on
konkreetne tee, siis kindlasti ühendust võtta vallaga.
Salle Nurmeta: Meie piirkonnas on talvine teehooldus väga hästi korraldatud. Kas te tõesti
mõõdate seda 50m piirangut lumelükkamisel?
Triin Matsalu: Täna on see 50m volikogu poolt kinnitatud ja me peame sellest kinni. Ka
teistes valdades toimib see süsteem. Kui tõesti on mõni vanem inimene, kellel ei ole võimalik
kuidagi teed ise lahti lükata, siis oleme sotsiaaltöötajaga abiga need inimesed leidnud ja ka
teed lahti lükanud. Siin võiks kaasata ka külavanemaid, kes tunnevad oma küla elanikke.
Kindlasti ei hakka me kõiki neid 50m juppe lahti lükkama, valla poolt sellisel kujul ei tule see
täna kõne alla.
Tiit Tammsaar: Külas ellujäämiseks tuleb korda teha EIT- Elekter, Internet, Tee- seda oligi
vaja tõestada.
Tahtsin veel öelda, et tihtipeale on vallaametnike suhtlemine ja suhtumine vallaelanikega
ikka pehmelt öeldes ebaviisakas. Me teame ühte ametnikku, kellest jutt. Tark oleks temaga
sellel teemal rääkida ja kui ei saa hakkama, siis tuleks selline ametnik välja vahetada. Paljud
arusaamatused ja segadused algavadki just nimelt suhtumisest.
Triin Matsalu: Ma tean, kellest Tiit räägib ja ma võin selle ametniku kaitseks öelda, et ta on
väga hea ametnik. Jah, me kõik ei ole väga head klienditeenindajad, ka minu kohta on tulnud
kaebuseid. Iga inimene reageerib olukordadele erinevalt. Loomulikult me räägime sellest ja
ma usun, et see ametnik on oma suhtumist tänaseks juba parandanud.

Külavanema statuudist. Salle Nurmeta
RVKÜ on hetkel kehtiva külavanema statuudi üle vaadanud ja teinud omad täiendused.
Saatsime selle ka teile tutvumiseks. Kahjuks parandusettepanekuid tegi ainult üks külavanem
ja kolm külavanemat andsid teada, et on kavandiga tutvunud.
Järgnevalt edastame statuudi kavandi koos ettepanekutega vallavalitsusele, kes omakorda
vaatab statuudi üle ja teeb omad parandused ja täiendused. Seejärel tuleb statuut veelkord
ülevaatamiseks ja kinnitamiseks külavanemate ümarlauale.
Kindlasti ei ole RVKÜ juhatuse eesmärgiks statuut kiirustades kinnitada.

Helen Hints: Teie saadate omapoolse nägemuse statuudist meile ja seejärel saame meie
omapoolsed täiendused teha. Seejärel saame teiega koos leida sellise ühise kesktee, kus kõik
osapooled on statuudiga rahul.
Salle Nurmeta: Ants Kuninga poolt tulid väga head täiendused. Näiteks meil on 5 alevikku,
kuid statuudis ei ole alevikku välja toodud.
Tiit Tammsaar: Me oleme seda siin ja ka juhatuses arutanud, et külavanem ei pea olema külas
kohapeal elav isik. Paiksuse sensus ei ole kaasaegsele ühiskonnale enam kohane.
Salle Nurmeta: Kindlasti ei pea. Meil on nii vähe neid inimesi, kes on nõus selle ameti omale
võtma ja kui me hakkama seda rangelt piirama, siis jääb neid inimesi veel vähemaks.
Jooksvad küsimused.
Salle Nurmeta: Vallavanem Meelis Mägi korra puudutas juba seda teemat. Nimelt kohtus
RVKÜ juhatus vallavalitsuses, kus ühe teemana arutasime ka ümarlaua toimumist ja
toimimist. Otsustasime, et edaspidi kutsub ümarlaua kokku RVKÜ juhatus ja kogume ka
teemad, mida ümarlaual käsitletakse. Head külavanemad, kui te saate kirja, kus palutakse
esitada päevakorra teemasid, siis kindlasti andke märku meile nendest teemadest. Järgmisele
ümarlauale oleme juba planeerinud kutsuda keskkonnaspetsialisti Liis Lillemetsa, sest
küsitlusest tuli ka keskkonnateemasid välja.
Lisaks leppisime kokku, et ümarlaud toimub endiselt iga kvartali esimesel täisnädala
neljapäeval. Järgmine ümarlaud on 08.04.2021. Saadame meeldetuletuskirjad teile laiali ja
ettepanekuid ootame 25.03.2021. Külade kontaktisikuks vallas on Helen Hints, kes aitab
meid korralduslike küsimustega.
Käimas on üleskutse, kus ootame aasta küla ja aasta sädeinimese kandidaate - otsige need
inimesed ülesse ja tunnustame ettevõtlikke ja aktiivseid eestvedajaid!
Tiit Tammsaar: ühe positiivse uudisena on meil ka peale tänuüritust valitud üks uus
külavanem - Kasvandu külas Siim Kohari.
Kairi Kaadu: Tänab Rapla valda nende küla tee parandamise eest ja RVKÜ-d ümarlaua ja
küla asjade ajamise eest.
Salle Nurmeta: Te võite alati meile kirjutada: raplavallakyladeyhendus@gmail.com
Salle Nurmeta
koosoleku juhataja

Kertu Künnapas
protokollija

