Kuidas elab Rapla valla küla
pärast 2017.a
haldusreformi?

Küsitluse taustast
●

Anonüümne küsitlus viidi läbi ajavahemikus juuli - september 2020 a

●

Küsitluse eesmärk:
1. Saada infot, millised on külade rõõmud ja mured haldusreformi järgselt
2. Saada tagasisidet RVKÜ tegevusele (teadlikkus ja ootused)

●

Rapla vallas on 83 küla, vastuseid tuli 44 külast

●

Küsitlusele vastas 85 inimest

Kas külas tuntakse elu edenemist? Milles see väljendub?
● 39,3% vastanutest märkisid, et tunnevad elu edenemist ja 57,1%, et ei
tunne.
● Positiivse poole pealt toodi välja, et on hakatud korrastama laste- ja
noorte mänguväljakuid, toetatakse erinevad kogukonda liitvad üritusi.
Mõnedes piirkondades on hakatud kruusateid remontima.
● Osades piirkondades läheb ürituste korraldamine vaevaliselt ja ainult
kohalike inimeste intsiatiivil.
● Vallaga on väga raske asju ajada, tuleb palju nõudmisi/vähe toetust.
Vallaametnike jutule on raskem saada.

Kas tunnete ääremaastumist? Kui jah, siis milles see
väljendub?
Ei 46,3% Jah 50%
●

●

Valdade liitumise algprotsessis lubati kvaliteedi tõusu nii suhtlemisel
vallavalitsusega kui ka pakutavate teenuste osutamisel (nt teehooldus, niitmistööd
jne). Tegelikkuses on teenuste kvaliteet piirkonniti väga erinev ja ebaühtlane.
Toodi välja osade vallaametnike üleolev suhtlusviis. Valla rahalised ja prioriteetsed
otsused on Rapla kesksed või äärmisel juhul osavalla keskuse kesksed.

●
●
●

Taas märgitakse teede hooldusega kaasnevaid probleeme ja transpordi
kitsaskohti.
Positiivse poole pealt tuuakse esile külade ümarlaud.
Kaasav eelarve on välja toodud nii positiivse kui ka negatiivse poole pealt.

Külade ühinemisjärgsed suuremad
õnnestumised
●
●
●
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●
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Külas loodud ja tegutsev külaselts või MTÜ
Ühisüritused (jaanituled, kodukohvikute päevad, talgud, laadad jne)
Kaasava eelarve toel tehtud investeeringud
Küla haljastuse ja järve ujumiskoha korrastamine külarahva isiklike rahaliste
vahendite ja ajaga
EV100 aastapäevale pühendatud näitused, üritused
Rapla valla aasta küla tiitel
Võit külade kokkutulekul (2 ühes: külade kokkutulek ja Röa küla
spordimängud)
Külasse paigaldatud lisabussipeatused
Ajapikenduse saamine paekarjääri rajamiseks
Külavanema valimine

Külade mured
●
●

●

●
●

Külad, kes avaldasid tugevat soovi liituda teiste valdadega, ei ole
leppinud sellega, et nende arvamusega ei arvestatud.
Pakutavate teenuste (suvine ja talvine teehooldus, niitmistööd) piirkonniti
väga erinev ja ebaühtlane kvaliteet. Kehtiva teede ja talihoolduse korra
järgi ei korraldata lumetõrjet teedel, mille pikkuseks on vähem kui 50 m.
Teede, eelkõige kruusateede, halb seisukord, järelevalve puudumine.
Auklikud teed kortermajade vahel.
Tasuline ühistransport (naabervaldades tasuta), harv bussiliiklus ja
ebapraktiline sõidugraafik, bussipeatuste halb seisukord.

Külade mured
● Eesti kõrgeimad kanalisatsiooni ja vee tasud nii haja - kui ka
●
●
●
●
●
●

●

tiheasustusaladel
Kaugkütte kallinemine
Amortiseerunud tänavavalgustus, sh bussipeatuste valgustuse
puudumine
Kiire interneti puudumine
Kergteede puudumine
Tehase häiriv müra (Purila)
Planeeritav lubjakivikaevandus (Härgla)
Ebaseaduslikult tekitatud hiigelprügimägi (Purku)

Kuidas on võimalus liikuda valla keskusesse ilma isikliku
transpordita?

●
●

Paljudes külades ollakse bussiliiklusega väga rahul ja tuntakse, et olukord on
paranenud.
Sobimatu või olematu sõidugraafik on probleemiks küsitlusele vastanud
küladest Härgla, Pirgu, Kodila, Metsküla, Lipa, Nõmmmetsa, Koikse,Vangtse,
Vaopere, Põlliku, Lõiuse, Sikeldi, Mõisaaseme, Kasvandu ja Äherdi külas.

Kas külasse on tulnud uusi elanikke, kes kogukonna ellu panustavad?

Kui külas on toimunud areng, siis märkige ära, kes on olnud arengu eestvedajaks?

Kas külal on külarahva poolt koostatud arenguvisioon ja/või
arengukava?
●
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Jaatavalt vastas 7 inimest
Nendest kolmes külas vajab arengukava uuendamist
Ühes külas koostamisel
Eitavalt vastas 30 vastanut
18 vastust oli “ei tea”
Arengueesmärkidel hoiab silma peal: külavanem, külaseltsi esindaja,
piirkonnajuht, sädeinimene, eesmärgid vaadatakse kord aastas toimuval
koosolekul koos üle.
Lõiming valla arengukavasse: jaatavalt vastas 11 inimest. Ollakse
teadlikud, et küla arengusoovid said üksikute objektidena kirja valla
arengukava kantide lisasse, kus aga puuduvad viited külade arengukavadele.

Mida ootate Rapla Valla Külade Ühenduse tegevuselt?
●
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Soovitakse külavanemate valimise ja võimendamisega seonduvat abi
Külavanemate kohustuste üle vaatamine

Suuremat abi valla ja külade koostöö vahendamisel, külade huvide
esindamist külade ümarlaual
Laiaulatuslikumat kõlapinda ja rohkem infot erinevatest kanalitest
Projektikirjutamise põhitõdede ja erinevate meetmete tutvustamist
Soovitakse koolitusi juhtimisest, kaasamisest ja arengukava koostamisest, aga ka
praktilistel teemadel (näiteks ehituse, kortermajade reki jms tarvis)

Ühendus peaks seisma jõuliselt külaelu eest vallas, olles vallavalitsuse partner
Ühendus peaks aitama kaasa investeeringute jõudmisele väiksematesse
piirkondadesse

Täname kuulamast!

