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1. Eessõna 
 
Rapla valla arengukava on dokument, mille abil kavandatakse ja suunatakse valla arengut 
kokkulepitud suunas. Arengukavaga pannakse paika üldisemad ja kaugemad sihid ning 
konkreetsemad lähiaastate tegevused. Sarnaselt teiste piirkondadega on Rapla vallas ellu 
viimist vajavaid tegevusi rohkem, kui lähiaastatel reaalsed võimalused seda lubavad. 
Seetõttu saab lähiaastate tegevuste kavandamisel keskenduda teatud kokku lepitud 
prioriteetidele.  
 
Lähiaastate peamised prioriteedid Rapla valla arengu tagamiseks on: 

• Lastele ja noortele peredele heade tingimuste tagamine, sealhulgas lasteaedade 
tingimuste parandamine ning lasteaiajärjekordade kaotamiseks uue lasteaiarühma 
loomine ja koostöö lapsehoiuteenuse pakkujatega. 

• Uue hooldekeskuse rajamise ettevalmistamine ning hooldekeskuse valmimine. 
• Valla eelarveväliste vahendite (EL jt fondid) kasutamine valla elanikele olulisteks 

teenusteks ja valla arengukavas kokku lepitud investeeringuteks. 
• Energiatõhususe parandamine (energiasäästust tulenev püsikulude kokkuhoid). 

 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
Samas tuleb püüda leida võimalusi ka teiste oluliste tegevuste elluviimiseks kogu vallas. 
Antud dokument ongi vajalik ka toetusrahade taotlemiseks ja saamiseks nii Eestist, 
Euroopa Liidust kui mujalt. Kuna EL toetusvahendite uue perioodi rahastamise tingimused 
pole veel täpselt määratud, siis võib nende tingimuste täpsustudes tekkida vajadus 
toetustega kavandatud investeeringuid tegevuskavas muuta. Arengukava koos valla 
eelarvestrateegiaga aitab kavandada olemasolevaid ressursse läbimõeldult ning leida 
juurde lisavahendeid. Eelarvestrateegis planeeritakse arengukava elluviimise rahaline kate. 
 
Kohalikku elu kavandatavateks kõige olulisemateks dokumentideks on valla arengukava ja 
valla üldplaneering, viimane paneb paika eeskätt valla ruumilise arengu, maakasutuse ning  
tehnilise taristu arengu tingimused. Tähtsad on ka valdkondlikud (temaatilised) 
arengukavad, vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad, kantide ja külade/alevike 
arengukavad. Valla tervikliku arengu mõttes on väga olulised 2012. aastal valminud 
kantide arengukavad, mille koostamisel osales märkimisväärne hulk elanikke, vallavalitsus 
jt valla külade ühendus jt osapooled. Kõikide valla arengudokumentide koostamisel ja 
ülevaatamisel tuleb jälgida nende kooskõla eeskätt valla arengukava (koos 
eelarvestrateegiaga) ning üldplaneeringuga.  
Juhul, kui valla arengudokumentides ilmnevad ebakõlad, tuleb lähtuda Rapla valla 
arengukava põhitekstist. [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

Valla arengukava koostamisel on arvestatud kehtivaid riiklikke ja maakondlikke 
arengudokumente, sh Rapla maakonna keskuste arengustrateegiat. 
 
Valla arengukava ei ole jäik „kivisse raiutud” dokument – kuna elu muutub pidevalt, siis 
vaadatakse arengukava vähemalt üks kord aastas üle ning tehakse täiendusi ja parandusi. 
Arengukava muutmise otsustab volikogu vallavalitsuse ja komisjonide ettepanekute alusel. 
Arengukava ettepanekuid saavad avaliku väljapaneku ajal teha ka elanikud jt huvilised. 
2012. aastal toimusid lisaks valla arengukava vestlusringid kohalike elanikega kõikide 



 Rapla valla arengukava 2013-2025 

 4

kantide ja Rapla linna teemal. Arengukava muutmisel lähtutakse põhimõttest, et visiooni ja 
eesmärke kui pikemaajalisi sihte pidevalt ei muudeta, samas vajab vähemalt kord aastas 
ümbervaatamist tegevuskava. 
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2. Valla lühiülevaade 
 
Valla olukorra analüüs on esitatud arengukava lisades. 

 

2.1. Paiknemine 

 
Asukoht Põhja- ja Kesk-Eestis, Rapla maakonna keskosas  
Pindala 243 km² (8% Raplamaa pindalast)  
Asustustihedus 39,5 in/km² 
Naaberomavalitsused Raplamaalt Kohila, Juuru, Kehtna, Raikküla ja Märjamaa vald, 

Harjumaalt Kernu vald 
Valla keskus Rapla linn (maakonnakeskus) 
Rapla kaugus suurematest 
keskustest 

Tallinn 48, Paide 64, Pärnu 84, Haapsalu 91, Tartu 164 km 

Suuremad maanteed Tallinn – Rapla - Türi (15), Rapla – Järvakandi - Kergu (27), Rapla 
– Märjamaa (28) 

Raudtee Tallinn – Lelle – Pärnu, Tallinn – Lelle - Viljandi 
Lennuväli Rapla (Kuusiku) Iira külas 
 
 

 
Joonis 1. Rapla valla asukoht Eestis. 
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2.2. Kandid ja asulad 

 
Kandid (piirkonnad) Rapla, Alu, Hagudi, Kodila, Kuusiku 
Asulad 1 linn: Rapla 

3 alevikku:  Alu, Hagudi, Kuusiku 
38 küla: Alu-Metsküla, Aranküla, Hagudi, Iira, Juula, Kalevi, 
Kelba, Kodila, Kodila-Metsküla, Koigi, Kuku, Kuusiku-Nõmme, 
Kõrgu, Lipstu, Mahlamäe, Mõisaaseme, Mällu, Nõmme, Oela, 
Ohulepa, Oola, Palamulla, Purila, Raka, Ridaküla, Röa, Seli, Seli-
Nurme, Sikeldi, Sulupere, Tapupere, Tuti, Tõrma, Uusküla, Valtu, 
Väljataguse, Äherdi, Ülejõe 

 

 
Joonis 2. Rapla valla asulad ja kandid (piirkonnad). 

I – Rapla, II - Alu, III – Kuusiku, IV – Kodila, V – Hagudi kandid. 
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2.3. Rahvastik  

 
Piirkond Elanike arv 2014 

(Rahvastikuregister) 
Vallas kokku 9475 
Alu kandis 1007 
Hagudi kandis 819 
Kodila kandis 590 
Kuusiku kandis 368 
Rapla kandis Rapla linnaga 6647 
Rapla kandis Rapla linnata 1258 
Rapla linnas 5389 
 
[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 
 
Rapla vallas elab 2014. aastal ca 26% Raplamaa rahvastikust. 
 
Valla arengukava sihiks on rahvastiku ja teenuste stabiilsuse tagamiseks elanike arvu väike kasv. 
Viimastel aastatel on elanike arv veidi vähenenud, maksumaksjate arv püsinud stabiilsena. 
Senistele suundumustele ja prognoosidele tuginedes järgnevatel aastatel: 

• põhikooliealiste arv veidi suureneb; 
• eakate/pensioniealiste arv suureneb; 
• kõige märgatavam elanike arvu kasv on Rapla kandis (linna ümbruse külades). 

   [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

2.4. Avalikud teenused 

(Olulisemad avalikku teenust pakkuvad asutused aastal 2014) 
 
 
Gümnaasiumid Rapla Ühisgümnaasium, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Rapla 

Täiskasvanute Gümnaasium 
Põhikoolid Alu Lasteaed-Algkool, Hagudi Põhikool, Kodila Põhikool 
Lasteaiad  Raplas Naksitrallid, Päkapikk, Kelluke, Erilasteaed Pääsupesa, Alu, 

Hagudi, Kodila ja Kuusiku lasteaiad 
Huvikoolid Rapla Muusikakool, Rapla Huvikool 
Raamatukogud Rapla Keskraamatukogu, Alu, Hagudi, Kodila, Kuusiku 

raamatukogud 
Haigla Rapla Maakonnahaigla 
Hooldekeskus Rapla Hooldekeskus 
Kultuurikeskus Rapla Kultuurikeskus 
Avatud Noortekeskus Rapla Avatud Noortekeskus 
Spordihooned Rapla Sadolin Spordihoone, Rapla vana võimla, Alu Spordihoone 
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3. Visioon aastaks 2025 
 
Visioon ehk soovitud tulevikupilt on üldisem ja kaugem eesmärk - millisena soovitakse näha Rapla 
valda aastal 2025. Visiooni saavutamiseks seatakse paika eesmärgid, ülesanded ning tegevused. 
 
 
Rapla on Raplamaa pealinn. 
Tallinna atraktiivsuse ja võimaluste lähedal asub kodune, hubane, lihtne ning 
looduskeskne väikelinn. Raplast on võimalik jõuda Tallinna kesklinna 40-50 minutiga. 
Rapla on mitmekülgsete teenustega tugev maakonnakeskus – Raplamaa pealinn, mida 
ümbritseb heal järjel maapiirkond. 
 
Kaasaegne ja kõrge tasemega avalik teenus. 
Rapla vald on turvaline, tervislik ning hea koht elamiseks ja laste kasvatamiseks. 
Sotsiaalteenused ja tervishoid on elanikele hästi kättesaadavad. Rapla vallas on hariduse 
omandamiseks parimad võimalused.  
 
Positiivne ja uuendusmeelne keskkond elamiseks, töötamiseks ning tegutsemiseks. 
Kogu Rapla vald on elujõuline ja arenev. Siin on puhas keskkond, kaasaegne taristu ja 
mugavad liikumisvõimalused, ettevõtlust ning kodanikualgatust soosiv ja toetav juhtimine 
ning mitmekesised töö- ja tegutsemisvõimalused.  
 
Koht aktiivsetele ja huvidega inimestele. 
Rapla valla head elukeskkonda toetavad kultuur, sport ja vaba aja sisustamise võimalused. 
Ühistegevus, ühtsustunne ning omad tavad annavad jõudu ja energiat. Noored leiavad 
Rapla vallas meelepäraseid tegevusi ja väärtustavad siinset kodukohta. Külalistel on Rapla 
vallas huvitav. 
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4. Eesmärgid, tegevussuunad ja põhimõtted aastani 2025 
 
Visiooni suunas liikumiseks on seatud eesmärgid ning tegevussuunad ja põhimõtted, nendest 
lähtuvad konkreetsed tegevused. Loetelud ei ole toodud tähtsuse järjekorras. Teatud tegevussuunad 
ja põhimõtted aitavad ellu viia erinevaid eesmärke. 

 
 
 
4.1. Üldine areng 
 
EESMÄRK 1. Rapla on tugev maakonnakeskus. 

1. Rapla maakonna ja Rapla linna kui maakonnakeskuse rolli tugevdamine koostöös 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Rapla Maavalitsusega. 

2. Raplamaa ja Rapla valla elanike jaoks oluliste avalike teenuste pakkumine Rapla 
linnas. 

3. Kogu maakonnas hea transpordiühenduse korraldamise toetamine Rapla linnaga.  
4. Rapla ja Tallinna vahel sõitmiseks kohalejõudmise aja, ühistranspordi kvaliteedi ja 

liikumise sageduse parandamine nii maantee kui raudtee osas erinevate osapoolte 
koostöös. 

5. Läbirääkimised teiste Raplamaa omavalitsustega haldusterritoriaalse reformi osas. 
 
EESMÄRK 2. Olulisemad arengu küsimused leiavad lahenduse hästitoimiva koostöö 
kaudu. 

1. Koostöö jätkamine seniste sõprusomavalitsustega, rahvusvahelise koostöö 
edendamine. 

2. Eesti- ja maakonnasisese koostöö jätkamine (s.h. osalemine Eesti Linnade Liidu, 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa Partnerluskogu töös). 

3. Osalemine kogukonnale vajalikes koostööprojektides. 
4. Vallasisese koostöö tõhustamine erinevate sektorite ja teenusepakkujate vahel. 
5. Külade, alevike ja kantide (piirkondade) omaalgatusliku tegevuse toetamine, 

koostöö MTÜ Rapla Valla Külade Ühenduse, külavanemate ning külade ja kantide 
esindajatega.  

6. Koostöö valla perede väärtustamiseks ja noorte perede koolitamiseks. 
7. Koostöö ettevõtjate ühenduste ja ettevõtjatega. 
8. Koostöö Rapla vallast päris inimestega. 
9. Vajalike arengukavade koostamine ja muutmine koos vastava valdkonna 

asjatundjate ning huvilistega. 
10. Erinevate arenguvajaduste lahendamine toetuste taotlemise abil. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
 
EESMÄRK 3. Rapla vald on tuntud, huvilised on vallas toimuvaga kursis.  

1. Valla veebilehe pidev täiendamine ja kaasajastamine. 
2. Vallalehe jätkuv väljaandmine ja edasiarendamine. 
3. Olemasolevate infokanalite sihipärane ja operatiivne kasutamine teabeleviks 

(maakonnaleht, vallaleht, valla veebileht internetis, sotsiaalmeedia, infopäevad, 
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valla asutuste koduleheküljed, infotahvlid (sh allasutustes), pressiteated 
üleriigilistes infokanalites jms).  

4. Valla tunnuslause, logo, sümboolika ning kasutatava kujunduse, stiili jm  
väljatöötamine stiiliraamatuna. 

5. Viidasüsteemi väljatöötamine ja paigaldamine. 
6. Valda tutvustavate trükiste (sh valla raamat) ja meenete väljatöötamine. 
7. Vallavolikogu, vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kaasajastamine.  
8. Omavalitsuste e-teenuste tutvustamine ja edasiarendamine. 

 
EESMÄRK 4. Noortel on tugev side Rapla vallaga ja hea identiteeditunnetus, mujale 
läinud noored pöörduvad kodukohta tagasi. 

1. Laste- ja noortesõbraliku keskkonna kujundamine. 
2. Noorte kaasamine valla arengu kavandamisse ja elluviimisse, noortevolikogu töö 

jätkamine.  
3. Tingimuste loomine noorte tagasipöördumiseks Rapla valda. 
4. Majandusõppe tõhustamine koolides, et vallas tekiks rohkem noori ettevõtjaid. 
5. Osalemine maakonna kutse- ja karjäärinõustamise võrgustiku töös.  
6. Huvi-, kutse- ja täiskasvanuhariduse ning elukestva õppe võimaluste arendamine. 
[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
 
 
4.2. Majandus, tehniline taristu ja looduskeskkond 
 
EESMÄRK 5. Vallas toimub säästva arengu põhimõtteid arvestav planeerimis- ja 
ehitustegevus. 

1. Valla üldplaneeringu elluviimine ja üldplaneeringuga arvestamine. 
2. Maa-alade väljaarendamiseks vajalike teema- ja detailplaneeringute koostamine.  
3. Ühtse arhitektuurilise kontseptsiooni järgimine maa-alade ja hoonete planeerimisel 

vallaarhitekti abil. 
4. Valla arenguks vajalike maade väljaselgitamine ja taotlemine. 
5. Keskkonnasäästliku ja rohelise mõtteviisi arendamine  (keskkonnasäästlik 

majandamine, paberivaba asjaajamine, keskkonnaharidus lasteaedades ja koolides 
jms). 

 
EESMÄRK 6. Ettevõtluse arengut soosiv keskkond. 

1. Valla ettevõtlusaktiivsusele ja tööhõive parandamisele kaasaaitamine koostöös 
erinevate organisatsioonidega.  

2. Koostöö ettevõtjatega ettevõtluspiirkondade ettevalmistamisel, arendamisel ning 
infrastruktuuride rajamisel. 

3. Uute investeeringute teenindamine (investorteenindus) ja sihikindel tegevus uute 
töökohtade loomisel. 

 
EESMÄRK 7. Valla vara hallatakse ja arendatakse heaperemehelikult. 

1. Vallavara analüüs, vallale mittevajaliku vara müük või kasutusse andmine.  
2. Linnas, alevikes ja külades vallale kuuluvate kinnistute arendamine.  
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3. Rapla (Kuusiku) lennuvälja arendamine koos partneritega lennuspordi ja –turismi 
baasina ja väikelennukite lennuväljaks.  

 
EESMÄRK 8. Küladel ja alevikel on hea ühendus valla kantide keskuste ning Rapla 
linnaga.  

1. Osalemine ühistranspordi logistika parandamisel ja uute lahenduste väljatöötamisel 
tagamaks ühistranspordi kättesaadavust ja abivajajate transporti kõigis kantides. 

2. Bussiootepaviljonide ja bussipeatuste rajamine lähtuvalt stiiliraamatust ning 
korrashoidmine. 

 
EESMÄRK 9. Tehniline taristu on välja arendatud ja heas korras.  

1. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ning sademevete trasside renoveerimise jätkamine 
vallas vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale. 

2. Teede ja tänavate korrastamine, s.h. teede tolmuvabaks ehitamine vastavalt valla 
teehoiukavale.  

3. Teede ehituseks erakapitali kaasamine. 
4. Läbirääkimised Maanteeametiga riigiteede korrastamise ja kergliiklusteede 

väljaehitamise osas. 
5. Vallale kuuluvate kergliiklus- ja kõnniteede planeerimine ning väljaehitamine. 
6. Sildade remont ja ehitus.  
7. Tänavavalgustuse uuendamine ja täiendav rajamine.  
8. Kaugküttepiirkondade säilimisele ja parendamisele kaasaaitamine. 
9. Munitsipaalhoonete välisilme korrastamine ja soojustamine energiasäästu 

parandamiseks,  eravalduses olevate hoonete välisilme korrastamise soodustamine. 
10. Lagunenud ja kasutusperspektiivita hoonete ja rajatiste („koleehitiste“) ning 

hooldamata kruntide omanike teavitamine, vajadusel sanktsioonide rakendamine ja 
hoonete likvideerimine. 

11. Andmesideühenduste parandamisele kaasaaitamine vallas. 
12. Läbirääkimised Rail Baltic kiirraudteetrassi planeerimise, projekteerimise ja 

väljaehitamisega seotud osapooltega kohalikule elukeskkonnale võimalikult 
mõistlike lahenduste saavutamiseks (sh majapidamised, ettevõtlus, teed, kohalik 
ühistransport, müratõkked). 

13. Rail Baltic raudteetrassi äärde Rapla peatuse planeerimine ja rajamine ning 
ühendamine ettevõtlusaladega. 

14. Rapla ja Hagudi raudteejaamade taristu ning parema ligipääsetavuse arendamine. 
     [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

    [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 
EESMÄRK 10. Haljasalad ning veekogud on kavandatud atraktiivselt ja miljöösse 
sobivalt.  

1. Parkide ja haljasalade planeerimine ning korrastamine.   
2. Valla allasutuste õuealade ja avalike mänguväljakute planeerimine ning 

väljaehitamine. 
3. Veekogude puhastamise, hooldamise ja tervendamise jätkamine.  

 
EESMÄRK 11. Toimib nõuetele vastav jäätmekäitlussüsteem. 
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1. Jäätmekäitlussüsteemi kaasajastamine ja toimimise jälgimine ja seaduslikkuse 
tagamine. 

2. Seadustamata jäätmekohtade maaomanike järelevalve korraldamine. 
 
EESMÄRK 12. Rapla vald on turistidele ja külalistele atraktiivne. 

1. Koostöö valla turismiettevõtjate, maakonna ning teiste turismiga seotud 
osapooltega vaatamisväärsuste korrastamiseks, turismiteenuste mitmekesistamiseks 
ja kvaliteedi parandamiseks, turismivõimaluste tutvustamiseks ja reklaamiks. 

2. Valla huviväärsuste tähistamine ja nende ümbruse korrastamine; uute 
huviväärsuste ja vaba aja veetmise võimaluste loomine. 

3. Veekoguäärsete jt puhkekohtade korrastamine, matkaradade rajamisele 
kaasaaitamine ja uute puhkamisvõimaluste loomine. 

4. Valla turismi areng toimub maakonna turismi arengukavas, Rapla valla 
arengukavas ja üldplaneeringus osalistega kokkulepitud arenguplaanide alusel. 

 
 

4.3. Haridus 
 
EESMÄRK 13. Vallas toimib optimaalne ja kvaliteetne haridusvõrk. 

1. Rapla valla haridusasutused on maakonna tõmbekeskusteks. 
2. Rapla valla haridusstrateegia ja haridusreformi kava reaalse tegevuskava (sh 

koolivõrgu kava) koostamine ja võimalustest lähtuv elluviimine, arvestades elanike 
arvu muutust, avalikku ja naaberomavalitsuste huvi. 

3. Kui gümnaasiumi õpilaste arv valla kahes statsionaarse õppega koolis on väiksem 
kui 270 või kui valla statsionaarse õppe kümnendatesse klassidesse asub õppima 
kokku alla 85 õpilase, reorganiseeritakse kaks gümnaasiumit üheks eraldiseisvaks 
gümnaasiumiks ja volikogu otsustab, kas munitsipaal- või riigigümnaasiumiks.  
Eraldiseisva gümnaasiumi moodustamist ei planeerita enne 2016/2017. õppeaastat, 
et 2013. a sügisel 10. klassi astuvad õpilased saaksid lõpetada oma koolis, võttes 
arvesse kehtivat rahastamismudelit ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. 
Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise variandid: 

1) Raplas avatakse üks munitsipaalgümnaasium 10.-12. klassi õpilastele ja 
põhikooli õpilastele on kaks põhikooli. 
2) Raplas avatakse koostöös HTMiga üks riigigümnaasium maakonna 10.-
12. klassi õpilastele ja valla põhikooli õpilastele on kaks põhikooli. 
3) Rapla valla koolid jätkavad tööd seniste tegutsemise vormide ja 
kooliastmetega: kaks kooli 1.-12. klassini.  

4. Haridusasutuste koostöö korraldamine. 
5. Haridusasutuste rekonstrueerimine.  
6. Hariduslike erivajadustega lastele alus- ja põhihariduse omandamiseks tingimuste 

loomine. 
7. Huvihariduse võimaluste avardamine ja erinevate institutsioonide koostöö 

soodustamine - koostöö huvikoolide ja –ringidega ning sellekohase info levimisele 
kaasaaitamine. 

[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

      [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 
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EESMÄRK 14. Vallas on lasteaiakoht igale lapsele. 
1. Lasteaiakohtade puudusele lahenduse leidmine täiendavate rühmade avamisega. 
2. Eesmärgi saavutamiseni alternatiivsete lapsehoiuteenuste kaasrahastamine ja 

võimalusel kodusolevate laste vanemate toetamine. 
      [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
EESMÄRK 15.  Õpilastransport on hästi korraldatud. 

1. Optimaalsete õpilasliinide marsruutide toimimine koostöös naabervaldadega.  
2. Sõidusoodustuste võimaldamine valla õpilastele. 

 
EESMÄRK 16. Kõik lapsed täidavad koolikohustust.  

1. Koolidel süsteemi väljatöötamine erivajadustega lastega tegelemiseks ja varajase 
märkamise põhimõtete rakendamine. 

2. Tugisüsteemide arendamine ja koostöövõrgustiku rakendamine. 
3. Huvitegevuse mitmekesistamine.  

 
EESMÄRK 17. Haridusasutuste õpikeskkonnad vastavad õppekava nõuetele. 

1. Haridusasutuste õppevahendite õppekava vajadusi järgiv kaasajastamine.  
2. Õpikeskkondade kaasajastamine. 

 
EESMÄRK 18. Rapla valla koolid lõpetanud noored on teadlikud 
karjääriplaneerijad. 

1. Osalemine karjäärinõustamise võrgustiku töös.  
2. Karjäärinõustamissüsteemi koostamine ja rakendamine valla haridusasutustes.  
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 19. Koolides ja lasteaedades töötavad motiveeritud töötajad.  

1. Hea füüsilise ja sotsiaalse töökeskkonna tagamine. 
2. Täiendkoolituste ja kolleegilt õppimise võimaldamine. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 20. Vallas toimib täiskasvanute õpe. 

1. Täiskasvanutele kvaliteetse põhi- ja keskhariduse omandamise võimaluste 
tagamine. 

2. Täiendõppe, vabahariduse mitmekesisuse ja elukestva õppesüsteemi toetamine.  
      [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
 
 
 

4.4. Sotsiaalvaldkond 
 
Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

  

EESMÄRK 21. Olemas on hea ülevaade elanikkonna tervislikust seisundist. 
1. Valla terviseprofiili süstemaatiline läbivaatamine ja täiendamine. 
2. Uuringutes osalemine valla rahva terviseseisundi ja tervisemõjurite kaardistuseks. 
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[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
 
EESMÄRK 22. Toimetulekuraskustes peredele on tagatud kvaliteetsed teenused ja 
toetused. 

1. Toetuste ja teenuste süsteemi täiustamine. 
2. Heitunutele teenuste osutamine. 
3. Tugiisikute rakendamine.  
4. Toimetulekuraskustega perede laste (sh kutseõppeasutustes õppivate) õpingutega 

seotud kulude kompenseerimine.  
     [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

    [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 
EESMÄRK 23. Vallas toimivad vajadustele vastavad erinevad sotsiaalteenused ja 
arendatakse teenuste osutamiseks vajalikku taristut.  

1.  Rapla Hooldekeskuse uue hoone väljaehitamine koos päevakeskusega.  
2. Sotsiaalteenuste keskuse (päevakeskuse) arendamine.  
3. Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine ja mitmekesistamine 

(s.h bussiring, toidu kojuviimine, saunateenus) vastavalt vajadustele. 
4. Omastehooldajatele hooldepuhkuse (nii statsionaarne kui ka päevahoid) 

võimaldamine, asendajate koolitamine. 
5. Eakate ja erivajadusega inimeste eluasemeteenuse mitmekesistamine, kodu 

kaotanud naistele varjupaigateenuse osutamine. 
6. Erivajadustega inimeste elamispinna vajaduse kindlakstegemine ja vastavalt sellele 

renoveerimise ja ehitamise planeerimine (s.h. sotsiaalkorterid). 
7. Sotsiaalsetele riskirühmadele suunatud tegevuse toetamine. 

      [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

      [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 
EESMÄRK 24. Puuetega inimestele on sobivad töövõimalused ja teenused. 

1. Puuetega inimestele suunatud projektide toetamine. 
2. Koostöö Töötukassaga puuetega inimestele töövõimaluste leidmisel. 
3. Toetatud töötamise teenuse arendamine ja tingimuste loomine teiste riigi poolt 

rahastatavate teenuste osutamiseks.  
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
 
Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 

EESMÄRK 25. Vallas toimib hea koostöövõrgustik tegelemaks erivajadustega ja 
probleemsete lastega.  

1. Erivajadustega ja probleemsete laste väljaselgitamine lasteaedades ja koolides, 
nendele sobiva teenuse pakkumine, teenuste arendamine.  

4. Optimaalse süsteemi väljatöötamine erivajadustega lastega tegelemiseks ja varajase 
märkamise põhimõtete rakendamine.  
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2. Erinoorsootöö arendamine Raplas.  
3. Sügava puudega lapsehoiuteenuse arendamine. 
4. Hariduslike erivajadustega lastele tingimuste loomine. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

     [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 

EESMÄRK 26. Abi vajavatele lastevanematele on tagatud piisavad teenused. 
1. Teenuste/meetmete väljatöötamine probleemsete lapsevanemate nõustamiseks.  
2. Erivajadustega laste vanematele nõustamise kättesaadavuse tagamine. 

     [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 
 

 

Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 
 [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 

EESMÄRK 27. Avalikesse asutustesse on tagatud head juurdepääsutingimused 
eakatele, puuetega inimestele ja väikeste lastega vanematele arvestades universaalse 
disaini põhimõtteid. 

1. Ehitusjärelevalve tõhustamine ning kontroll ehitusnormidest kinnipidamise üle 
avalikes hoonetes. 

2. Kõigile elanikerühmadele turvalise juurdepääsu (s.h. liikluskorraldus ja kõnniteed) 
tagamine avalikesse asutustesse. 

[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 28. Vald on turvaline. 

1. Koostöö edendamine turvalisust tagavate asutuste ja elanikkonna ning ühenduste 
vahel. 

2. Videovalve korraldamine turvalisuse parandamiseks. 
3. Ohutu keskkonna tagamine lasteasutuste territooriumil, avalikel mänguväljakutel, 

puhke- ja ujumiskohtades. 
4. Naabrivalvesektorite loomisele kaasaaitamine ja koostöö sektoritega 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 29. Alkoholismi ja narkomaania levik elanikkonna hulgas on peatunud.  

1. Meetmete rakendamine alkoholi- ja tubakasaaduste müügikontrolli tugevdamiseks 
ning kättesaadavuse ja tarbimise piiramiseks koostöös avalikkuse ja politseiga. 

2. Lahenduste leidmine sõltuvusravi kättesaadavuse hõlbustamiseks nii 
tervishoiusüsteemi kui ka mittetulundussektori abil. 

[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

Tervislik eluviis 
 [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 30. Tervislik eluviis on au sees ja riskikäitumine on vähenenud 

1. Rahvaterviseürituste ja koolituste läbiviimine 
3. Alkoholismi, narkomaania ning suitsetamise ennetustegevuse tõhustamine.  
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4. Tervisedendusliku struktuuri arendamine vallas.  
5. Tervisealase info levitamine valla meediakanalites. 
6. Osalemine maakondlikes ja üleriigilistes tervisedenduslikes projektides, 

vallasiseste väikeprojektide toetamine. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 
 

Terviseteenused 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
EESMÄRK 31. Tervise- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus vallas on hea. 

1. Rehabilitatsiooniteenuste arengule kaasaaitamine. 
2. Rapla maakonnahaigla kui üldhaigla ning piirkonna olulisima tervishoiu- ja 

meditsiinikeskuse rolli säilitamisele kaasa aitamine; kvaliteetsete raviteenuste 
kättesaadavuse väärtustamine. 

3. Rapla perearstide töökeskkonna parendamisele kaasaaitamine. 
4. Tervishoiuteenuste hoone(te) kavandamine ning rajamine (esmatasandi 

tervisekeskus).  
5. Aktiivne koostöö  terviseteenuseid pakkuva mittetulundusvõrgustikuga ja nende 

toetamine. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 

4.5. Kultuur, sport ja noorsootöö 
 
Kultuur 

 
EESMÄRK 32. Valla paigad on eripärased 

1. Paikade ajaloolise ja tänase eripära kogumine ja tutvustamine, mis näitab Rapla 
valda põlistest küladest ja keskustest koosneva ajaloolise Rapla kihelkonna osana.  

2. Paikades ajaloolisele ja tänasele eripärale tuginevate traditsiooniliste sündmuste 
edasiarendamine ja uute juurutamine.  

3. Paiga eripärale panustavate ühenduste tegevuse (s.h. külaliikumine) toetamine.    
4. Koolide ja raamatukogude kaasamine paiga eripära tugevdamisse.  
5. Rapla valla ekspositsiooni loomine koostöös partneritega. 
6. Paikade eripära rõhutava miljöö (arhitektuur, looduslikud mälestised jms) 

väärtustamine, uute skulptuuride ja mälestusmärkide püstitamine, olemasolevate 
hooldamine ja tähistamine.   

7. Rapla keskossa temaatilise linnaväljaku rajamine.  
8. Oluliste kultuuri- ja ajalooliste isikutega seotud nimeliste tegevuskeskkondade 

väljaarendamine.    
9. Maakondlike, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste korraldamisega 

valla eripära võimendamine.   
10. Rahvuskultuurialaste püsitegevusvormide (s.h. rahvatantsurühmad, koorid), 

rahvuskultuuriga seotud seltside ja seltsingute toetamine. 
11. Rapla valla suurürituste kavandamine ja korraldamine. 
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EESMÄRK 33. Kultuuri järelkasvu tingimused on kvaliteetsed. 
1. Noori kaasavate jätkusuutlike kultuurivormide toetamine.    
2. Kunstilise huvialategevuse toetamine ja laiendamine piirkondades (kantides).   
3. Kunstilise huvialategevuse ruumide kvaliteedi tõstmine ja uute ruumide kasutusele 

võtmine.   
 
EESMÄRK 34. Kultuuribaasid on mitmekesiste vajaduste ja ideede teenistuses. 

1. Rapla Kultuurikeskuse ja „Elioni maja“ baasil kultuuri- ja huvihariduskeskuse 
loomine. 

2. Muusikakooli tingimuste parendamine. 
3. Rapla, Alu ja Kuusiku raamatukogude ruumide parendamine. Rapla 

rahvaraamatukogude tegevuse ümberkorraldamine ja ühendamine üheks asutuseks.  
4. Rapla linna ja kantide vabaõhusündmuste alade planeerimine ja väljaarendamine. 
[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
 
Sport 
 
EESMÄRK 35. Rapla vallas on kaasaegsed spordirajatised ning aktiivne 
sporditegevus. 

1. Rapla staadioni rekonstrueerimine, spordiväljakute, spordiplatside ja skateparkide 
kaasajastamine.   

2. Vesiroosi Tervisepargi rajamise jätkamine (tiigid, ujumiskoht, terviserajad, 
kelgunõlv).  

3. Alu Spordihoone väljaarendamine spordi- ja laagrikeskuseks. 
4. Rapla vana võimla rekonstrueerimine ja  piirkonna korvpallilugu tutvustava 

ekspositsiooni loomine hoones. 
5. Koolivõimlate kaasajastamine. 
6. Tehnikaspordi arenguks võimaluste loomine.  
7. Valla kantide sobilike lihtsamate terviseradade kavandamine ja loomine. 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 

 
Noorsootöö 

 

EESMÄRK 36. Noortel on head võimalused vaba aja sisustamiseks. 
1. Koostöö huvitegevust pakkuvate institutsioonide ja erinevate valdkondade vahel. 
2. Noortetubade töölerakendamine kõigis valla kantide keskustes.  
3. Noortele töömaleva korraldamine. 
4. Noorte huvitegevuse vajaduste kaardistamine ja täiendavate võimaluste loomine.  
5. Avatud haridusasutuste (väljaspool õppetööaega huvitegevuse võimaluste 

pakkumine koolihoonetes) rakendamine vallas.  
6. Noortele suunatud huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalustest teavitamine. 
7. Laste ning noorte spordi- ja mänguväljakute kaardistamine, uute rajamine ning 

olemasolevate kaasajastamine.  
8. Valla noortevolikogu jt noorteühenduste tegevuse toetamine. 
9. Rapla linna ja kantide vabaõhusündmuste alade planeerimine ja väljaarendamine.   
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[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

      [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 
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5. Tegevuskava 

 
 
Tegevuskava koosneb investeeringute kavast ning teiste olulisemate tegevuste kavast. 
 
Tegevuskava sisaldab üldjuhul järgnevat: 
1) uued kavandatavad tegevused ja olulist täiendavat rahastamist vajavad tegevused; 
2) väljastpoolt valla eelarvet (fondidest jm) raha vajavad tegevused; 
3) detail- ja teemaplaneeringud valla omandis olevate, üldkasutavate jt valla jaoks olulisemate hoonete ja 
maade kohta; 
5) investeeringuobjektide kontseptsioonide, (vajaduste) lähteülesannete koostamine, projekteerimine, 
rekonstrueerimine ja ehitamine; 
4) valdkondlike arengukavade koostamine. 
 
Tegevuskava ei sisalda üldjuhul järgnevat: 
1) iga-aastased püsitegevused, v.a. olulisemad traditsioonilised sündmused ja olulisi täiendavaid 
rahasummasid (nt projektide abil) nõudvad tegevused; 
2) põhitegevusega kaasnevad detailsed tegevused (nt planeerimise, projekteerimise lähteülesande 
koostamine, ehitusloa väljaandmine jms); 
3) hooldus- ja remonttööd.  
 
Mitmete tegevuste elluviimise aeg võib lükkuda kaugemasse perioodi, kuna sõltub eeskätt väljastpoolt valla 
eelarvet tulevatest täiendavatest rahastustest. 
 
Euroopa Liidu uue rahastamisperioodi tingimused (meetmed) ei ole antud hetkel kokku lepitud, see 
raskendab nende toetuste taotlemise planeerimist.    

 
 
 

5.1. Rapla valla investeeringute kava  
 
 
 
Märkused:  

1. Täiendavad teede remonttööd kajastatakse Rapla valla teehoiukavas. 

2. Esitatud maksumused on hinnangulised ja sõltuvad konkreetse hanke tulemustest. 

* Toetustega kavandatavad investeeringud (tähistatud tärniga) tehakse sel ajal toetuse saamise 

korral, toetuse mittesaamise korral hilisemal perioodil. 

 
 
Lisaks kavandatakse aastatel 2015-2018 olulist vallapoolset finantseeringut mittenõudvate 
investeeringutena: 

• Alu tiikide ja pargi korrastamine, 
• Kuusiku pargi väljaarendamine, 
• Teiste looduskaitsealuste parkide korrastamine, 
• Lagunenud ja mitteperspektiivsete ehitiste ja rajatiste („koleehitiste“) likvideerimine.  
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 
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Investeering 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
maksumus 

kokku 

 
s.h. toetus 

 
s.h. valla 
eelarvest 

 

HARIDUS 1 383 500 70 000 45 000 70 000 1 568 500 94 500 1 474 000  
Alu Lasteaed-Algkooli (ja 
Alu Raamatukogu) 
rekonstrueerimine 

1 100 000       1 100 000   1 100 000  

Lasteaed Kelluke 
täiendava rühma 
väljaehitamine (maksumus 

on arvestatud 2014.a) ja 
peamaja edasine 
renoveerimine 

243 500       243 500   243 500  

Lasteaed Päkapikk 
renoveerimise eskiisi 
koostamine, vajadusel 
projekteerimine (eriosad 
jm) 

10 000       10 000   10 000  

Lasteaed Päkapikk õueala  20 000       20 000   20 000  

Lasteaed Naksitrallid 
renoveerimise eskiisi 
koostamine, vajadusel 
projekteerimine (eriosad - 
vesi, küte, ventilatsioon., 
elekter) 

10 000       10 000   10 000  

Hagudi Põhikooli 
tuletõrje veehoidla 
rajamine 

    45 000   45 000   45 000  

Rapla Ühisgümnaasiumi 
erivajadustega inimestele 
ligipääsu võimaluste 
loomine 

  70 000     70 000 35 000 35 000 * 

Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumi 
erivajadustega inimestele 
ligipääsu võimaluste 
loomine 

      70 000 70 000 59 500 10 500 * 

SOTSIAAL-
VALDKOND 

27 000 67 500 517 500 2 200 000 2 812 000 0 2 812 000  

Rapla Hooldekeskuse 
evakuatsioonitrepikodade 
tuletõkkesektsioonid 

15 000       15 000   15 000  

Rapla Hooldekeskuse uue 
hoone detailplaneeringu ja 
eskiisprojekti koostamine 

12 000       12 000   12 000  

Rapla Hooldekeskuse uue 
hoone põhiprojekti 
koostamine, liitumised 
kommunikatsioonidega 

  67 500 17 500   85 000   85 000  

Rapla Hooldekeskuse uue 
hoone ehitamine (1. etapp) 

    500 000 2 200 000 2 700 000   2 700 000  

KULTUUR, SPORT, 
NOORSOOTÖÖ 

140 000 260 000 700 000 0 1 100 000 256 000 844 000  

Rapla kultuuri- ja 
huvihariduskeskuse 
projekteerimine 

20 000       20 000   20 000  

Rapla kultuuri- ja 
huvihariduskeskuse 
osaline soojustamine, 
küttesüsteemide 
rekonstrueerimine, katuse 
osaline vahetus 

  100 000 600 000   700 000 32 000 668 000  
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[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 
  

Tõnu Susi 
Muusikastuudio rajamine 
ja sisustamine 

80 000 80 000     160 000 130 000 30 000 * 

Rapla staadioni rajamine 
(1.etapp) 

    100 000   100 000   100 000  

Tammemäe laululava 
eskiisi koostamine 

4 000       4 000   4 000  

Tammemäe laululava 
väljaarendamine (1. 
etapp) 

  80 000     80 000 64 000 16 000 * 

Uue skatepargi rajamine 36 000       36 000 30 000 6 000 * 

MAJANDUS, 
TEHNILINE TARISTU 
JA LOODUS-
KESKKOND 

842 700 468 400 416 000 0 1 727 100 1 435 600 291 500  

Raplas Kuusiku tee 
kõnnitee (Piiri tänavani) 
ehitamine 

    196 000   196 000 166 600 29 400 * 

Rapla - Kuusiku 
kergliiklustee eelprojekt 
(eskiis) 

4 700       4 700   4 700  

Rapla - Hagudi 
kergliiklustee eelprojekt 

  18 000     18 000   18 000  

Uusküla - Rapla 
bussijaama kergliiklustee 
projekteerimine ja ehitus 

    220 000   220 000 187 000 33 000 * 

Koidu tänava 
rekonstrueerimine 

155 000       155 000 131 750 23 250 * 

Rapla Jaama tänava 
rekonstrueerimine, 
kergliiklustee rajamine, 
raudteejaama parkla 
laiendamine 

512 000       512 000 464 900 47 100 * 

Hagudi Jaama tänava 
rekonstrueerimine, 
kergliiklustee rajamine, 
raudteejaama parkla 
laiendamine 

106 000       106 000 90 100 15 900 * 

Rapla-Alu kergliiklustee 
lõigu (Alu alevikus, 
Varbola maanteeni) 
valgustuse rajamine 

  50 400     50 400   50 400  

Rapla keskosa 
(kultuurikeskuse ümbruse, 
"hollivuudi platsi" ja turu 
piirkonna) 
projekteerimine ja 
väljaarendamine (1.etapp) 

50 000 400 000     450 000 382 500 67 500 * 

Vesiroosi tervisepargi 
jätkuv väljaarendamine 
(s.h. terviseraja suur ring) 

15 000       15 000 12 750 2 250 * 

KOKKU 2 393 200 865 900 1 678 500 2 270 000 7 207 600 1 786 100 5 421 500  
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5.2. Täiendavate investeeringute vajadus  
 
Antud loetelus on toodud olulisemad tegevused, mille elluviimine on piiratud ressursside tõttu 

reeglina võimalik alates 2018. aastast ja/või teiste rahastajate toetusel. Tegevused ei ole toodud 

tähtsuse järjekorras. 

 
Majandus, tehniline taristu ja looduskeskkond 

• Teede ja tänavate rekonstrueerimine (valla teehoiukava alusel) 
• Rapla Vesiroosi parkla rajamise jätkamine 
• Rapla linna kõnniteede (s.h. Alu tee, Mahlamäe tn, Jaama tn jt) rajamine 
• Rapla keskparkla ja haigla vahelise silla rajamine 
• Kergliiklusteede rajamine (üldplaneeringu ja maakonnaplaneeringu alusel, s.h. 

Rapla-Kuusiku, Rapla-Hagudi-Lohu jt)  
• Järvakandi tee kergliiklustee tänavavalgustuse rajamine 
• Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine 
• Valla sademeveevõrkude rajamine (s.h. Kuusikul) 
• Rapla kalmistu korrastamine ja viidastamine 
• Ettevõtlusalade loomine ja loomisele kaasaaitamine  
• Bussiootekohtade ehitamine 
• Mänguväljakute korrastamine ja ehitamine 
• Videovalvesüsteemide paigaldamine 
• Viitade ja siltide paigaldamine  
• Rapla lennuvälja arendamine 
• Kuusiku puhkeala rajamine 
• Ridaküla puhkeala rajamine 
• Valla parkide ja rohealade korrastamine 
• Vigala jõe puhastamine 
• Valtu Öökulli paisjärve puhastamine 
• Keila jõe puhastamine koos puhkekohtade rajamisega 
• Rapla maa-aluste jäätmemahutite paigaldamine 
• Matkaradade rajamine: 

o Ohulepa – Põlli 
o Kodila – Linnuraba 
o Lipstu – Jalase maastikukaitseala 
o Rapla – Virtsu raudteetammi 
o Hagudi aleviku – Alu-Metsküla (läbi Hagudi raba) 
o Röa – Koigi (läbi Rabivere maastikukaitseala) 
o Ridaküla – Nõmme 

 
Haridus 

• Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine 
• Lasteaed Naksitrallid rekonstrueerimine  
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Sotsiaalvaldkond 
• Uue hooldekeskuse hoone rajamine (koos päevakeskusega) 
• Uue tervisekeskuse (perearstikeskuse) ehitus 
• Rapla haigla rekonstrueerimine 
[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
 

Kultuur, sport ja noorsootöö 
• Rapla Tammemäe vabaõhusündmuste ala väljaarendamine 
• Rapla Keskraamatukogu ruumide ümberkohandamine   
• Alu spordihoone rekonstrueerimine 
• Alu spordiväljaku rekonstrueerimine 
• Valla spordiplatside rekonstrueerimine 
• Vesiroosi tervisepargi arendamine 
• Rapla jalgpallivõimaluste arendamine 
• Rapla kardiraja arendamine 
• Kalevi küla motokrossiraja arendamine 

       [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

[RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

 
 
 
 

5.3. Rapla valla teiste olulisemate tegevuste kava  
 

Tegevused ei ole toodud tähtsuse järjekorras. 

1.2.1. Valla üldine areng 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Vastutaja 

Regionaalministrile ja Siseministeeriumile ettepanekute 
tegemine ning läbirääkimised maakonnakeskustele 
suunatud toetusmeetme(te) loomiseks 

X X X X Vallavanem, volikogu 
esimees 

Läbirääkimised ministeeriumide, eraettevõtjate jt 
osapooltega elanikele vajalike avalike teenuste 
püsimiseks ning maakonnakeskuse funktsioonide 
tagamiseks ja rahastamiseks 

X X X X Vallavanem,  volikogu 
esimees 

Koostöö Raplamaa omavalitsuste ja Rapla 
Maavalitsusega 

X X X X Vallavanem,  volikogu 
esimees 

Läbirääkimised ühistranspordiettevõtetega ning 
maavalitsusega elanikkonda ja ettevõtjaid rahuldava 
ühistranspordi osas 

X X X X Vallavanem, 
abivallavanem  

Läbirääkimised Maanteeametiga elanikkonda ja 
ettevõtjaid rahuldava riigimaanteede võrgu ja 
kergliiklusteede osas (s.h. Hagudi – Kodila mnt Raka 

X X X X Vallavanem,  
abivallavanem  
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ristmikust Seli-Koigi külani ja Hageri – Kodila – Kuusiku 

maantee Kodila ristmikust Kuusikuni tolmuvabaks 

muutmine; Rapla-Alu, Rapla-Kuusiku, Rapla- Lohu jt 

kergliiklusteed) 
Läbirääkimised Eesti Energiaga elanikkonda ja 
ettevõtjaid rahuldava elektrivõrgu ja –võimsuste osas 

X X X X Vallavanem,  
abivallavanem  

Koostöökokkulepped Nurmijärvi vallaga (Soome) 
 

X X X X Avalike suhete 
spetsialist 

Koostöökokkulepped Madona regiooniga (Läti) X X X X Avalike suhete 
spetsialist 

Koostöökokkulepped Anykščiai piirkonnaga (Leedu) X X X X Avalike suhete 
spetsialist 

Täiendavate koostöövajaduste ja –võimaluste 
väljaselgitamine, koostöölepingute sõlmimine 

X X X X Avalike suhete 
spetsialist 

Valla stiiliraamatu väljatöötamine X    Avalike suhete spets. 
      

1.2.2. Majandus, infrastruktuurid ja 
looduskeskkond 20

15
 

20
16

 

20
17

 

20
18

  
Vastutaja 

Valla üldplaneeringu ülevaatamine ja korrigeerimine 
lähtuvalt Rail Baltic kiirraudtee trassist 

X    Vallaarhitekt 

Maade mõõtmine ja munitsipaliseerimine X X   Maanõunik 
Vallale mittevajaliku vara müük ja kasutusse andmine X X X X Abivallavanem 
Rapla lennuvälja arengukontseptsiooni uuendamine     Arendusnõunik 
Rapla lennuvälja detailplaneeringu koostamine X    Vallaarhitekt 
Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 
uuendamine 

X    Abivallavanem 

Rapla kalmistu arengukava koostamine X    Abivallavanem 
Valla energiatõhususe kontseptsiooni koostamine X X   Abivallavanem 
Valla teehoiukava uuendamine X X X X Maaspetsialist 
      

1.2.3. Haridus 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

  
Vastutaja 

Rapla valla haridusstrateegia ja haridusreformi kava 
võimalustest lähtuv elluviimine 

X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid 

Rapla valla koolivõrgu kava koostamine ja ellu 
rakendamine 

X X X X Haridusnõunik, 
töörühm, valitsus, 
volikogu 

Lasteaia kohtade tagamine võimalikult paljudele 
soovijatele järjekordade alusel 

X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid 

Lastehoiu teenuse kaasfinantseerimise korra rakendamine 
ja kodusolevate laste vanemate toetamine 

X X X X Haridusnõunik, 
vallavalitsus, volikogu 

Õpilasliinide optimaalse toimimise korraldamine X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid 

Üldhariduskoolide statsionaarse õppe ja huvikoolide 
õpilastele sõidusoodustuste võimaldamine 

X X X X Haridusnõunik, 
sotsiaalnõunik, 
finantsnõunik 

Hariduslike erivajadustega lastega tehtava töö 
kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine 

X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid 

Tugisüsteemide töö analüüsimine ja tegevuste X X X X Haridusnõunik, 
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optimeerimine vastavalt vajadustele sotsiaalnõunik, asutuste 
juhid 

Asutustes toimiva huvitegevuse analüüsimine ja tegevuste 
optimeerimine vastavalt vajadustele 

X X X X Haridusnõunik, 
kultuurinõunik, asutuste 
juhid 

Haridusasutuste arengukavade ja sisehindamise aruannete 
menetlemine 

X X X X Haridusnõunik, 
vallavalitsus, volikogu 

Karjäärinõustamisalase töö tõhustamiseks töögrupi 
moodustamine ja tegevuse laiendamine 

X X   Haridusnõunik,  asutuste 
juhid 
 

Haridusasutuste dokumentatsiooni uuendamine vastavalt 
vajadusele 

X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid 

Koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine, 
analüüsimine ja õpikohtade vajaduste selgitamine 

X X X X Haridusnõunik, asutuste 
juhid, vallavalitsus 

Rapla valla lasteaedade juhtimise ja majandamise 
ühendamise kontseptsiooni väljatöötamine 

X    Haridusnõunik 

      

1.2.4. Sotsiaalvaldkond 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

  
Vastutaja 

Valla terviseprofiili tegevuskava rakendamine ja 
uuendamine 

X  X  Sotsiaalnõunik 

Läbirääkimised SA Rapla Maakonnahaigla nõukogu, riigi 
ja teiste Raplamaa omavalitsuste esindajate jt partneritega 
Rapla maakonnahaigla rolli säilitamiseks üldhaiglana 
ning piirkonna olulisima tervishoiu- ja 
meditsiinikeskusena raviteenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi tagamiseks 

X X X X Vallavanem 

Tugiisikuteenuse rakendamise projekt  X    Sotsiaalnõunik 
Rapla Hooldekeskuse ruumilahenduse kontseptsiooni 
väljatöötamine 

    Vallaarhitekt, 
sotsiaalnõunik 

Omavalitsustele üleantavate soovituslike sotsiaalteenuste 
ettevalmistamine ja rakendamiseks seadusandlike aktide 
väljatöötamine 

X X X X Sotsiaalnõunik 

Erivajadustega laste teenuste arendamine X X X X Sotsiaalnõunik, 
haridusnõunik 

Varajase märkamise lepingu koostööleppe rakendamise 
koordineerimine 

X    Sotsiaalnõunik 

      

1.5. Kultuur, sport ja noorsootöö 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

  
Vastutaja 

Tõnu Susi muusikastuudio väljaarendamisele 
kaasaaitamine 

X X   Kultuurinõunik 

Andres Ehini luulepreemia kontseptsiooni väljatöötamine  X    Kultuurinõunik, avalike 
suhete spetsialist 

Rapla Kirikumuusika Festivali korraldamise toetamine  X X X X Kultuurinõunik 
Rapla valla raamatukogude kontseptsiooni väljatöötamine 
 

X    Kulturinõunik, 
vallaarhitekt 

Rapla virtuaalse muuseumi kontseptsiooni väljatöötamine 
 

X    Kultuurinõunik 
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X – kavandatud tegevuse elluviimise aeg 
[RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 
 [RT IV, 01.10.2014, 10 – jõust 04.10.2014] 

  

Rapla Tammemäe vabaõhuürituste koha eskiislahenduse 
väljatöötamine 

X    Kultuurinõunik, 
vallaarhitekt 

Alu vabaõhuürituste koha kontseptsiooni väljatöötamine X    Kultuurinõunik, 
vallaarhitekt 

Hagudi vabaõhuürituste koha kontseptsiooni  
väljatöötamine 

X    Kultuurinõunik, 
vallaarhitekt 

Kodila vabaõhuürituste koha kontseptsiooni  
väljatöötamine 

X    Kultuurinõunik, 
vallaarhitekt 

Kalmistute infotahvlite valmistamine meie kultuuri  ja 
ajalooliste isikute matmispaikade esitamisega 

X X X  Kultuurinõunik 
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6. Arengukava ülesehitus ja muutmise põhimõtted 
 
1. Arengukava koosneb vähemalt järgmistest osadest: 

1.1. Valla olukorra analüüs (sotsiaalmajanduslik iseloomustus), põhjalikum osa 
esitatakse arengukava lisas. 
1.2. Visioon – koostatakse vähemalt kümne järgneva aasta kohta, vaadatakse üle 
üldjuhul vähemalt kord nelja aasta jooksul. 
1.3. Eesmärgid – koostatakse valdkondlikult vähemalt nelja järgneva aasta kohta, 
vaadatakse üle üldjuhul vähemalt kord nelja aasta jooksul. 
1.4. Eelarvestrateegia – vaadatakse üle igal aastal. Võib olla ka arengukavast 
eraldiseisev dokument, kuid peab olema arengukavaga kooskõlas. 
1.5. Tegevuskava – koostatakse vähemalt nelja järgneva aasta kohta, vaadatakse üle igal 
aastal.  
1.6. Lisad. Lisades olevad valdkondlikud arengukavad viiakse ellu valla arengukava 
tegevuskava kaudu. 

    [RT IV, 26.10.2013, 8 -  jõust 29.10.2013] 

 
2. Tegevuskava  

2.1. Tegevuskava sisaldab üldjuhul järgnevat: 
2.1.1. uued kavandatavad tegevused, olulist täiendavat rahastamist vajavad 
tegevused; 
2.1.2. väljastpoolt valla eelarvet (fondidest jm) raha vajavad tegevused; 
2.1.3. detail- ja teemaplaneeringud, eskiis- ning ehitusprojektid valla omandis 
olevate, üldkasutavate jt valla jaoks olulisemate hoonete ja maade kohta; 
2.1.4. valdkondlike arengukavade koostamine; 
2.1.5. investeeringuobjektide ehitamine ja rekonstrueerimine. 

2.2. Tegevuskava ei sisalda üldjuhul järgnevat: 
2.2.1. iga-aastased püsitegevused, v.a. olulisi täiendavaid rahasummasid (nt 
projektide abil) nõudvad tegevused; 
2.2.2. põhitegevusega kaasnevad detailsed tegevused (nt lähteülesande koostamine, 
ehitusloa väljaandmine jms); 
2.2.3. hooldus- ja remonttööd. 

2.3. Investeeringud alates maksumusest 60 000 eurot lisatakse arengukava eelnõusse 
vallavalitsuse ettepanekul, kui need on saanud eelnevalt toetava otsuse volikogu vastava 
valdkonna komisjonist ning eelarve- ja arengukomisjonist.  

 
3. Arengukava muutmise etapid 

3.1. Vallavalitsus vaatab üle ja analüüsib arengukava täitmist ning muutmise vajadusi, 
korraldab arutelud valla kantide esindajatega ning esitab muutmise ettepanekud 
komisjonidele.  
3.2. Komisjonid vaatavad üle esitatud ettepanekud ning esitavad täiendavad 
ettepanekud vallavalitsusele.  
3.3. Vallavalitsus vaatab üle ja analüüsib komisjonide täiendavaid ettepanekud, edastab 
ettepanekud eelarve- ja arengukomisjonile.  



 Rapla valla arengukava 2013-2025 

 28

3.4. Eelarve- ja arengukomisjon vaatab vallavalitsuselt tulnud ettepanekud üle ning 
suunab arengukava volikogusse 1. lugemisele.  
3.5. Volikogus toimub arengukava täitmise ja muutmise või uue redaktsiooni 
vastuvõtmise  1. lugemine ning arengukava eelnõu suunatakse avalikule väljapanekule. 
3.6. Vallavalitsus korraldab arengukava avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku 
jooksul saab avalikkus teha arengukavasse kirjalikult täiendavad ettepanekud.  
3.7. Vallavalitsus vaatab üle ja analüüsib täiendavaid ettepanekud, edastab ettepanekud 
eelarve- ja arengukomisjonile.  
3.8. Eelarve- ja arengukomisjon vaatab vallavalitsuselt tulnud ettepanekud üle ning 
suunab arengukava volikogusse 2. lugemisele.  
3.9. Volikogus toimub arengukava täitmise ja muutmise või uue redaktsiooni 
vastuvõtmise  2. lugemine.  

 
 


