Rapla valla külade esindajate ümarlaud

KOOSOLEKU PROTOKOLL
Kabala
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Algus kell 17.00, lõpp kell 19.30
Koosolekut juhatas ja protokollis kultuurinõunik Rita Triinu Peussa
Osa võtsid:
Hannes Vald – Juuru osavallakogu
Harri Riim – Valtu küla
Tiit Tammsaar - Raka küla, valla Külade Ühenduse juhatuse esimees, Raplamaa Külade
Liidu juhtuse liige
Marve Reede – Sikeldi, valla Külade Ühenduse juhatuse liige
Ants Kuningas – Kuusiku küla (Kuusikau ja Iira külade külavanem)
Ülle Pikkinen – Kuusiku-Nõmme küla
Anne Leht – Kabala, Raikküla piirkonna juht
Ulvi Blande – Kodila
Tiia Sõber – Kabala
Kertu Teesalu – Röa küla
Salle Nurmeta – Valli küla
Merilin Högren – Kodila
Andres Punder – Kodila
Aive Kalamäe – Kelba küla
Ingrid Visk – Tamsi küla
Ain Kalamäe – Kelba küla
Urmas Tulvik – Jalase küla
Katrin Gichin – Lõpemetsa küla
Armar Paidla – Uusküla küla
Rene Kokk – Iira küla
Einar erg – Ähendi küla
Taivo Erg – Röa küla
Anne Kalf – Lipa küla
Kairi Kaadu - Purila
Piret Minn – Rapla Vallavalitsus, vallavanem
Meelis Mägi – Rapla Vallavalitsus, abivallavanem
Rita Triinu Peussa – Rapla Vallavalitsus, kultuurinõunik
PÄEVAKORD:
1. Eelmise koosoleku protokolli üle vaatamine – kultuurinõunik R. T. Peussa
2. Vallas toimunust ülevaade – vallavanem P. Minn
3. Külade ümarlaua regulatsioon (võimalik reglement) – Piret Minn, vallavanem

4. Rapla valla teehoiukava 2019-2022 investeeringud. Rapla valla teede ja tänavate
talihooldus 2018-2021 – Meelis Mägi, abivallavanem
5. Informatsioonid
1. Lühiülevaate eelmisest kohtumisest protokolli põhjal teeb R.T.Peussa.
2. Vallas toimunust – P.Minn
Rail Baltic on eelprojektist põhiprojekti faasi jõudnud. Tuti külla projekteeritakse valmisolek
peatuseks? Esimeses rahastuses tekib võimalus Raplasse reisiterminali tekkeks, kaubaterminal
Järvakanti.
Haridusest. Riigigümnaasium on tööd alustanud (Rapla Gümnaasium). Hetkel kokku
leppimas riigigümnaasiumi hoolekogusse liiget valla poolt.
7 küla teemast. Rapla vallavolikogu ei andnud Kohilale positiivset vastust Kohila vallale
läbirääkimiseks.
Terviselinnak. Hetkel kriitiline hooldekeskuse teema terviselinnakus. Maaküsimused peavad
selgeks saama ROLiga. Pole veel konkreetset kokkulepet, et notarisse jõuda maa teemaga.
Hooldekeskuse rajamisel on planeeritud erakapitali kaasamist.
Põhja Eesti Ühistranspordi teema. Osaline tasuta transport. 4 valda Raplamaal osaline tasuta –
lapsed kuni 19 ja eakad tasuta. Esimesed pakkumised on ühistranspordi poolt tulnud.
Konkreetseid kokkuleppeid veel ei ole.
Haruapteegid. Puudub tagasiside ümberkorralduste osas. Raplas sulgub 2 haruapteeki, kui ei
leita proviisoreid, kes hakkaksid apteeki juhtima ja eraettevõtjaks. Perearstikeskuses ja
Rappeli keskuses.
Valla juures liikluse ümarlaud. Suhtlemine Maanteeametiga keeruline.
Avaliku korra teema: Karmani parkla ja Rapla Haigla konflikt.
4 valda on otsustanud: kriisikomisjon ja hädaolukorra lahendamise plaan. Moodustatakse
maakondlik kriisiolukord. Vallamaja peab alustama riskianalüüsi ja hädaolukorra plaani
koostamisega.
Pääsupesa lasteaia ümberkorraldamine. Kellukese lasteaia kohandamine maksab
paarkümmend tuhat eurot. Personal liigub Pääsupesast Kellukesse. Lisandub mõne töötaja
koondamine ja mööbli soetus. Kõigile lastele tagatakse lasteaiakoht: eralasteaias või valla
lasteaias. Kellukese hoolekogu on ühendamise vastu, aga otsustab ikkagi volikogu. Lasteaia
koha piirkond on Rapla vald tervikuna.
Külade ümarlaua põhimõtted. Ootame külainimeste ettepanekuid, milleks on ümarlauda vaja.
Mida oodatakse sellelt kokkusaamiselt? Liikumine peaks olema külade poolt vallavalitsuse
poole. Üks kriteerium on see, et asjad oleksid lihtsad. Põhimõtted peavad mahtuma 1A lehele.
Rapla Valla Külade Ühendus peaks olema külade ümarlaua jaoks. Külade ühendus on külasid
ühendav organisatsioon, kes peaks külade koondarvamust vallavalitsusele vahendama.
Ümarlaud on väljundiks vallavalitsusele arvamuse andmiseks.

3. Rapla valla teehoiukava 2019-2022 investeeringud. Rapla valla teede ja tänavate
talihooldus 2018-2021 – Meelis Mägi, abivallavanem
Eelarve 2019
Investeerimine teedesse ja tänavatesse
Rapla valla teehoiukava
Uusarenduste taristud
Tänavavalgustus
Raela kergliiklustee

2 110 548
938 300
300 000
769 122
103 126

Teefirmade jõudlus on väike. Kui oleks palju miljoneid ka siis ei saa rohkem teid parandada.
Investeeringud pole kindlasti piisavad. 1 km summa on arvestuslikult, siis 30-40a on selleks
see parendamise aeg.
Teehoiukava kinnitamise järel hakatakse tegema riigihankeid. Suuremad objektid
(kergliiklustee), siis on eraldi riigihanked. Teid on igast piirkonnast.
Parendust vajavad teed valitakse teehoiukavasse hooldusvajaduse ja investeeringute järgi.
Hoolduse hange suveks on leitud. Kruusateede profileerimine, tolmutõrje, kraavid jne.
Jooksvad asjad tehakse kõikidel teedel kus on vajadus. 2a on garantii, kui ei vasta normidele,
siis tehakse ümber. Mis määravad kvaliteedi: tehnika headus, meeste oskused, teede tegemise
ajal sõidavad rasketehnika (vajadus neil) ja see lõhub kohe uue tee ära ehitusperioodil.
Inimesed kohapealt peaksid helistama või kirjutama rapla@rapla.ee peale ja andma teada
mida oodatakse, et korda tehtaks. Siis saab reageerida.
72,8 km riigiteid pakutakse Rapla vallale, kõigis meie piirkondades. Kõik ei ole
kruusakattega. Pikim on Juuru piirkonnas ( ligi 8km). Üle eesti läheb linnade liidu poolt eitav
vastus. Probleem on sildadega. On olemas teede tabel üle antavate teedega. Rahaline kate
riigilt on hoolduseks mitte investeeringuks. Üks põhimõte on, et ühest piirkonnast jõuaks
ühelt mustkattelt teisele mustkattele.
Rapla vallas tehakse freespurukattega teid:
Varbola tee Sikeldi külas 800m=40 000 eur
Kelba-Ohulepa tee on riigitee
Lipa-Põlma 1900m = 76 000 eur
Niitmine on hankes 2x, suvel ja sügisel. Niitmine vähemalt 1,5m laiuselt, niitmise aeg 2x 1424.06, 2. 1-15. September. Anda teada kui pole niidetud.
Talihoolduse hange uus. Uues vallas periood 3 talve. Vald jaotatud 16 piirkonnaks. Sai
pakkuda 16 erinevat piirkonnale. Neist ühele ei tulnud pakkumist – Rapla linn. Küladesse sai
vähemalt 1 pakkuja. Pakkuja kvaliteet on kehva. Ükski firma ei hoia lumetõrje tehnikat
niisama üle suve. Tulemused on kinnitatud. 6 erinevat firmat. Suured võtavad alltöövõtjad.
Talihoolde hinnad: 49.20 tund odavaim, 82.20 tund kallim.
Kui külaseltsil on võimekus ja soov, siis saab ise teetruupe puhastada.
Valla lehel on uus väljaandja. Riigihange, 3a periood, 3 pakkumist, soodsaim Eesti Meedia.
Kui leht ei jõua, siis kohe valda teada anda.
Informatsioonid
Rapla Valla Külade Ühendus
Ootame tegevustoetuse tulemust.
Külavanematele jääb kett uue sümboolikaga.

Kompensatsioonis ei tohi vahet teha külavanema ja küla esindaja vahel. Kompensatsioon
kõigile.
Raplamaa Külade Liit
Külade Liidu juhatust pole kokku tulnud.
Külade inforing
Jõululaat, käsitöölaat Kabalas.
Suur tegu ajutiselt kinni pakitud Järvalkandi kabel seltsi käes.
Teetunnid Kuusikul jätkuvad. Jätkuvad traditsioonilised sündmused.
Kodilas jõululaat, kaasava eelarve kännu tõmbamine, mänguväljaku kasutusluba – avamine?
Aastavahetuse pidu?? Ilutulestik koguvad raha. Pensionärid kutsusid Valtu näitemänguseltsi.
Valtu – aastavahetuse pidu kinnine.
Lipa – 9.12 – koolitus „kaasaegsed jõulutoidud“
Lipa laste mänguväljak läheb töösse.
Lipa kandi Uku Masing 110 järgmisel aastal (15 sündmust)
Raikküla riigikooli hoone 110
170 kohalikku hariduselu
Koostöös naaberküladega tuletõrje jalgrattatuur, jaanituled jne.
3.02 tehakse Lipa kandi arengukava
Aastalõpu pidu 29.12
Röa - Külamaja on Romula vanas hoones, saaks minna sinna ümarlauaga.
Parimate sportlaste tunnustamine Kuimetsas.
Järgmine ümarlaud 7.märtsil, koht täpsustub.
KÜSIMUSED
 Rapla muusikakooli parkimine on lastele ebaturvaline lastele.
 Vallalehed ei jõua postkastidesse.
 Külade ümarlaua ettepanek, et külade sündmuste läbi viimine oleks valla ruumides
tasuta või minimaalse hinna eest. Kasvõi kokkulepitud tunnid ja korrad kuus.

Rita Triinu Peussa
koosoleku juhataja

