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Koosolek toimus Järvakandi vallamaja nõupidamisteruumis.
Istungit juhatas Mart Järvik.
Protokollis Katrin Kuum.
Koosolekust võtsid osa Kehtna valla esindajad: volikogu esimees Katrin Velleste, vallavanem
Indrek Kullam ja jurist Evi Gulbis.
Järvakandi valla esindajad: volikogu esimees Peeter Kustmann, vallavanem Mart Järvik,
ehitusnõunik-abivallavanem Neeme Mitt ja arendusnõunik Katrin Kuum.
1. Komisjonide moodustamine ja töö komisjonides
Moodustada komisjonid ning nende vastutusala:
a) Juhtkomisjon - finants- ja arendusvaldkonnad ning ühinenud valla põhimääruse koostamine
ja valmisringkondade küsimused;
b) Majanduskomisjon - ettevõtluse-, planeerimise-, haljastuse-, teedehoolduse-, kaugkütte- ja
kommunaalmajanduse valdkonnad;
c) Haridus- ja sotsiaalkomisjon - kultuuri-, . hariduse-, noorsootöö-, spordi- ja
sotsiaalvaldkonnad.
Komisjonide koosseisu võiksid kuuluda volikogudes komisjonide esimehed ning valdkonna eest
vastutavad ametnikud. Iga komisjoni koosseisu võiks kuuluda kummagi valla poolt kolm kuni neli
liiget.
Koostada strateegia kuidas ühinenud vald peaks välja nägema ning millised on eesmärgid.
Kaardistada hetke olukord valdades ning välja selgitada arenguvajadused. Nt. veetrassid,
kanalisatsioon, soojamajandus, õpilaste arv haridusasutustes jne.
Kui hakata planeerima bussiliiklust Järvakandi ja Kehtna vahel, peab arvestama Eidapere
rongiliiklusega, mis muudaks teenuse inimestele kättesaadavamaks.
2. Finantsanalüüsi koostamine
Mõistlik oleks võtta tööplaani tellida finantsanalüüs, milline on ühinenud valla võimekus. Analüüs
tellida sõltumatult osapoolelt ning küsida nõu Saue vallalt, kes on finantsanalüüsi
liitumisläbirääkimises osalevate valdade kohta juba tellinud. Küsida analüüsi koostajalt
hinnapakkumine. Finantsanalüüsi koostamise ettevalmistamisega hakkab tegelema Evi Gulbis.
3. Struktuur
Senine piirkondades valdkondade keskne mudel kahe omavalitsuse ühinemise puhul ei ole kahe
omavalitsuse ühinemise puhul mõeldav. Paljud asjad hakkavad seadusest peale, nt üks volikogu,
vallavalitsus, volikogu esimees, vallavanem.
Senised vallamajad jäävad samadesse kohtadesse ning samuti ametnike vastuvõtud, see kuidas ja
millal ning millises mahus selgitatakse välja järgnevatel läbirääkimiste kohtumistel.
Kas jätkata halduskeskustena, teenuskeskustena, osavaldadena?
Evi Gulbisel saata juhtkomisjoni liikmetele praeguseks väljatöötatud mudel.

4. Ühinemisläbirääkimiste koordinaatori palkamine
Palgata Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemisläbirääkimiste korraldamiseks koordinaator. Indrek
Kullam teeb ettepaneku koordinaatoriks valida Evi Gulbis. Järvakandi valla esindajad on
ettepanekuga nõus. Kumbki osapool sõlmib Evi Gulbisega käsunduslepingu kui
ühinemisläbirääkimiste koordinaatori tööd ei õnnestu ROLi kaudu rahastada.
5. Muud küsimused
Indrek Kullam: Kui kaugel on Pärnumaa valdadega läbirääkimised?
Mart Järvik: Vändra vald oli kõhkleval seisukohal ning ametlikku seisukohta ei ole.
Ühinemisläbirääkimisi peame ainult Kehtna vallaga, hilisemaid arenguvajadusi saab juba tulevikus
hinnata.
Indrek Kullam: Kuidas Riigikohtu otsus mõjutab läbirääkimisi?
Mart Järvik: Ei pea sellepärast läbirääkimiste otsi kokku tõmbama, kui me leiame, et sellest on
tulevikus abi.
Ühinenud valdade uue nime ettepanekud: Järvakandi - Kehtna liitvaid, Kehtna - Järvakandi
liitvaid ja Kõnnumaa vald.
Alakomisjonide esmaistungid peavad olema toimunud ennem juhtkomisjoni istungit.
Juhtkomisjbni järgmine istung toimub 16. septembril 2016 kell 10.00 Kehtna vallamajas.
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