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SISSEJUHATUS
Rapla valla arengukava 2018-2025 põhidokumendis oleme sõnastanud visooni, milline võiks
olla Rapla vald 2025. aastal. Samuti oleme sõnastanud prioriteetsed ehk strateegilised
eesmärgid, mille saavutamine aitab jõuda visiooni täitmisele.
Arengukava ülesehitusel liigume üldiselt edasi üksikule ehk soovime avada iga lisaga
põhidokumendi kokkuvõtva sõnastuse taga olevat sisu. Selle dokumendiga oleme toonud välja
valdkondadele olulised eesmärgid ja tegevused. Oleme kasutanud valdkondlike eesmärkide
grupeerimisel põhimõtet, kus alajaotus vastab põhidokumendi prioriteetide loetelule. Samuti
juhime tähelepanu, et selles dokumendis ei ole loetelud toodud pioriteetsuse järjekorras.
Sisuks valdkondlike eesmärkide ja tegvuste juures on ühinenud valdade arengukavad,
sarnased eesmärgid ja tegevused liidetud ning saadud info läbi töötatud valdkondlike
spetsialistidega. Samuti on sisendite saamisel tuginetud erinevatele valdkondlikele
strateegiatele ja valla allasutuste arengukavadele.
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ÜLDINE ARENG
Ühinenud valla valdkondlike arengustrateegiate kaasajastamine, sünergilise terviku
tekitamine ja pakutavate teenuste ühtlustamine

EESMÄRK 1 - Olulisemad arengu küsimused leiavad lahenduse hästitoimiva koostöö kaudu.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Koostöö
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

jätkamine seniste sõprusomavalitsustega, rahvusvahelise koostöö
edendamine.
Eesti- ja maakonnasisese koostöö jätkamine (sh osalemine Eesti Linnade ja Valdade
Liidu, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa Partnerluskogu töös)
Osalemine kogukonnale vajalikes koostööprojektides
Vallasisene tõhus koostöö erinevate sektorite ja teenusepakkujate vahel
Koostöö ettevõtjate ühenduste ja ettevõtjatega
Ettevõtluse tugisüsteemi, ettevõtlusalade arengu tugevdamine ja mitmekesistamine
ning valla (maakonna) ettevõtetevahelise koostöö toetamine ning ettevõtete
partnerlussuhete loomine ja hoidmine kohaliku omavalitsusega.
Kontaktide säilitamine, hoidmine ja koostöö Rapla vallast pärit inimestega
Arengukavade ja strateegiate koostamine ning kaasajastamine koos valdkonna
asjatundjate ning huvilistega
Arenguvajaduste lahendamine toetuste abil

Rapla valla turundamine konkurentsivõimelise keskkonnana, mis on atraktiivne
investeerijatele ja (uutele) maksumaksjatele ning väärtustab kohalikku inimest

EESMÄRK 2 - Rapla on tugev maakonnakeskus.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Rapla linna kui maakonnakeskuse rolli tugevdamine koostöös Raplamaa Omavalitsuste

Liidu, riigi esindajate ja naabervaldadega
❖ Rapla valla atraktiivsuse tõstmiseks muuta ligitõmbavamaks valla külastuskeskkond ja
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

suurendada siseturistide liikumist, inimeste rännet valda ning maakonda
Rapla valla positiivset mainet kujundavate ürituste kavandamine ja toetamine,
konkursid parimatele lahendustele
Raplamaa ja Rapla valla elanike jaoks oluliste avalike teenuste pakkumine
Teenuskeskustes tugiteenuste võimaldamine ja korraldamine
Hea transpordiühendus maakonnakeskusega
Riigiga koostöö tugimaantee nr. 15 (Tallinn - Rapla – Türi) Tallinn - Rapla lõigu
neljarealiseks ehitamiseks
Rapla - Tallinna ühistranspordi kvaliteedi parandamine erinevate osaliste koostöös
Seismine Rapla maakonna kui terviku säilimise eest
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EESMÄRK 3 - Rapla vald on tuntud, huvilised on vallas toimuvaga kursis.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Olemasolevate infokanalite sihipärane ja operatiivne kasutamine teabeleviks (valla

❖
❖
❖
❖
❖

ajaleht, valla veebileht internetis, maakonnaleht, sotsiaalmeedia, infopäevad, valla
asutuste koduleheküljed, infotahvlid (sh allasutustes), pressiteated üleriigilistes
infokanalites jms)
Valla tunnuslause, logo, sümboolika ning kasutatava kujunduse, stiili jm väljatöötamine
stiiliraamatuna ja selle järgimine
Viidasüsteemi väljatöötamine ja viitade paigaldamine
Valda tutvustavate trükiste (sh valla raamat) ja meenete väljatöötamine
Vallavolikogu, vallavalitsuse ja valla asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
vahendite kaasajastamine
Omavalitsuse e-teenuste tutvustamine ja edasiarendamine

EESMÄRK 4 - Noortel on tugev side Rapla vallaga ja hea identiteeditunne, noored pöörduvad
kodukohta tagasi.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Laste- ja noortesõbraliku keskkonna kujundamine
❖ Noorte kaasamine valla arengu kavandamisse ja elluviimisse
❖ Elukeskkonna tingimuste loomine noorte tagasipöördumiseks
❖ Majandusõppe tõhustamine koolides
❖ Osalemine karjäärinõustamist pakkuvate asutuste töös
❖ Huvi-, kutse- ja täiskasvanuhariduse ning elukestva õppe võimaluste arendamine
❖ Kodupaika ja kohapärimust väärtustavate haridusprogrammide väljatöötamine kultuuri-

ja haridusasutuste koostöös ning edendada koduloolist uurimistegevust

MAJANDUS, TEHNILINE TARISTU JA LOODUSKESKKOND
Elukeskkonna planeerimine koos vajalike tehniliste taristutega kogu valla territooriumil.
Energiatõhususe parandamine ning säästlikumate lahenduste rakendamine.

EESMÄRK 5 - Vallas toimub säästva arengu põhimõtteid arvestav planeerimis- ja ehitustegevus
ning elukorraldus.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Uue üldplaneeringu koostamine. Maa-alade väljaarendamiseks vajalike teema- ja

detailplaneeringute koostamine
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❖ Vallaarhitekti abil ühtse arhitektuurilise kontseptsiooni järgimine maa-alade ja hoonete

planeerimisel. Miljööväärtuslike alade määratlemine
❖ Rapla valla territooriumil avaliku ruumi planeerimisel ja renoveerimisel universaalse
disaini põhimõtetega arvestamine, tagamaks ligipääsetavus kõikidele Rapla valla
kodanikele ja külalistele ( sh liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega e erivajadustega
inimestele, eakatele ja väikelastega peredele).
❖ Valla arenguks vajalike maade väljaselgitamine ja valla omandisse toomine
❖ Keskkonnasäästliku
ja rohelise mõtteviisi arendamine (keskkonnasäästlik
majandamine, paberivaba asjaajamine, keskkonnaharidus lasteaedades ja koolides
jms)

EESMÄRK 6 - Valla vara hallatakse ja arendatakse heaperemehelikult.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Vallavara analüüs, vallale mittevajaliku vara kasutusse andmine või müük
❖ Vallale kuuluvate kinnistute arendamine
❖ Valla kalmistute ühtne arengukava. Valla kalmistutel pakutavate teenuste ühtlustamine.
❖ Valla

vara haldamise sobiliku korralduse väljatöötamine. Rapla Varahalduse
arendamine

EESMÄRK 7 - Valla tehniline taristu on välja arendatud ja heas korras.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Vee- ja kanalisatsioonitrasside ning sademevete trasside renoveerimise jätkamine

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

vallas vastavalt kehtivatele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavadele ning
kinnitatud piirkondadele
Uute tarbijate motiveerimine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks (taristu
olemasolul)
Uute eluaseme pindade arendajatega koostöö (kommunikatsioonid jms)
Liikluskorralduse korrastamine, transiitliikluse ümbersuunamine suurematest asulatest
parema elukeskkonna huvides
Tänavavalgustuse uuendamine ja täiendav rajamine, energiasäästlikumate lahenduste
rakendamine
Kaugküttepiirkondade laiendamine ja parendamisele kaasaaitamine. Välja töötatud
soojamajanduse arengukavade järgimine
Munitsipaalhoonete välisilme korrastamine ja soojustamine energiasäästu
parandamiseks
Lagunenud ja kasutusperspektiivita hoonete ja rajatiste („koleehitiste“) ning
hooldamata kruntide omanike teavitamine, vajadusel sanktsioonide rakendamine ja
hoonete likvideerimine
Andmesideühenduste parandamisele kaasaaitamine vallas
Läbirääkimised Rail Balticu raudteetrassi planeerimise, projekteerimise ja
väljaehitamisega seotud osalistega kohalikule elukeskkonnale võimalikult mõistlike
lahenduste saavutamiseks (sh majapidamised, ettevõtlus, teed, kohalik ühistransport,
müratõkked)
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❖ Osaleda Rail Balticu raudteetrassi planeerimise, projekteerimise ja väljaehitamisega

seotud osalistega kohalikule elukeskkonnale võimalikult mõistlike lahenduste
saavutamiseks (sh majapidamised, ettevõtlus, teed, kohalik ühistransport, müratõkked)
❖ Kuusiku lennuvälja taristu arendamine (koostöös partneritega)
❖ Rapla linna keskväljaku ja sellega kaasneva ettevõtkuskeskkonna väljaaerenamine

EESMÄRK 8 - Haljasalad ning veekogud on kavandatud atraktiivselt ja miljöösse sobivalt.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Vallale kuuluvate parkide, rohealade, tänavate haljastuse, haljasalade ja matkaradade

planeerimine, korrastamine ning rajamine
❖ Valla hallatavate asutuste õuealade ja avalike mänguväljakute planeerimine ning
väljaehitamine
❖ Veekogude puhastamine ja hooldamine

EESMÄRK 9 - Toimib nõuetele vastav jäätmekäitlussüsteem.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Koostöö maaomanikega seadustamata jäätmekohtade likvideerimiseks
❖ Elanike jäätmekäitluse teadlikkuse tõstmine, teavitus- ja jäätmekogumiskampaaniate

läbiviimine koos MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskusega

EESMÄRK 10 – Valla asulatel on hea ühendus valla kandikeskustega.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Osalemine ühistranspordi logistika parandamisel ja uute lahenduste väljatöötamisel

Põhja - Eesti Ühistranspordikeskusega, tagamaks ühistranspordi kättesaadavuse kõigis
kantides
❖ Sobiva graafiku ja ühtse piletisüsteemiga rongiühendus
❖ Bussiootepaviljonide ja bussipeatuste rajamine ning korrashoid

Ettevõtluskeskkonna kaardistamine ja arendamine koos vastava turundusega nii väike- kui
suurettevõtetele, kaugtöö tingimuste loomine

EESMÄRK 11 - Ettevõtluse arengut soosiva keskkonna arendamine.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Avaliku sektori konkureerimise vähendamine eraettevõtlusega
❖ Koostöö edendamine Rapla valla koolide ja RAEKiga ettevõtlusõppe korraldamiseks
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❖ Ettevõtjatele eksportturgude leidmisele kaasaaitamine
❖
❖
❖

❖
❖

väliskülaliste organiseeritud

visiitide kaudu
Valla ettevõtlusaktiivsusele ja tööhõive parandamisele kaasaaitamine koostöös
erinevate organisatsioonidega. Tööpakkumiste vahendamine valla meediakanalites
Peresõbraliku tööandja mudeli propageerimine
Ettevõtluse arengu toetamine informatsiooni vahendamise kaudu (vabad maad, vabad
äri- ja tootmispinnad, reklaam ja info valla meediakanalites). Ettevõtjate vajaduste
arvestamine taristute rajamisel, koostöö ühistes huvides
Uute investeeringute teenindamine (investorteenindus) ja sihikindel tegevus uute
töökohtade loomisel. Koostöö valdkonnas Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega
Kohalikku keskkonda väärtustavate ettevõtete tekkele kaasaaitamine (loodus- ja
kultuuriturism, sporditurism, majutus, toitlustus, käsitöö)

EESMÄRK 12 - Rapla vald on külalistele atraktiivne.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Valla huviväärsuste tähistamine ja nende ümbruse korrastamine; uute huviväärsuste ja

vaba aja veetmise võimaluste loomine
❖ Veekoguäärsete jt puhkekohtade korrastamine, matkaradade rajamisele kaasaaitamine
ja uute puhkamisvõimaluste loomine

Teehoiu kvaliteet ja kvantiteet – uued tehnoloogiad, investeeringute suurendamine

EESMÄRK 13 – Rapla vallas on hooldatud teedevõrk. Täidetakse teehoiukava. Rajatud on
vajalikud kergteed.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Teede ja tänavate korrastamine, sh teede tolmuvabaks ehitamine vastavalt valla

❖
❖
❖
❖

teehoiukavale.
Aastaringse
teehoolduse
korraldamine.
Tõhus järelevalve
hoolduslepingute täitmise osas
Liikluskorralduse korrastamine, transiitliikluse ümbersuunamine suurematest asulatest
parema elukeskkonna huvides
Teede ehituseks erakapitali kaasamine
Läbirääkimised ja koostöö Maanteeametiga riigiteede korrastamise ja kergliiklusteede
väljaehitamise ning liikluskorralduse ja liiklusohutuse osas
Valla planeeritavate kergliiklus- ja kõnniteede projekteerimine ning väljaehitamine
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HARIDUS
Rapla valla senise haridustaseme kvaliteedi säilitamine ja arendamine (alusharidus, põhi- ja
üldkeskharidus, huviharidus, täiskasvanuharidus, erivajadustega laste õpe)

EESMÄRK 14 - Vallas toimib optimaalne ja kvaliteetne haridusvõrk.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Hariduse valdkonna toimiva koostöövõrgustiku loomine ja jätkuv toimimine
❖ Vajadustel põhinev haridusasutuste rekonstrueerimine
❖ Hariduslike erivajadustega lastele alus- ja põhihariduse omandamiseks vajalike

tingimuste jätkuv arendamine
võimaluste avardamine ja erinevate institutsioonide koostöö
soodustamine - koostöö huvikoolide ja -ringidega ning sellekohase info levimisele
kaasaaitamine
❖ Haridusasutuse kui kogukonna hoidja väärtustamine
❖ Hariduse kättesaadavuse tagamine igas eas vallakodanikule
❖ Valla haridusasutuste väljakujundamine tugevateks ja omanäolisteks, mis pakuvad
laste arenguks loovat ja turvalist õpikeskkonda koostöös vanemate ja piirkonna
ettevõtete ning organisatsioonidega.
❖ Huvihariduse

EESMÄRK 15 - Haridusasutuste õpikeskkonnad vastavad õppekavade nõuetele.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Õppevahendite ja õpikeskkondade kaasajastamine, arvestades uuenevatõpikäsitust ja

vastavalt õppekavade vajadustele
❖ Kaasaegse õpikeskkonna ning õpetajate enesearendamise võimaluste loomine ja
säilitamine

EESMÄRK 16 - Rapla valla noored on teadlikud karjääriplaneerijad.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Osalemine karjäärinõustamises
❖ Eduka

õpilase tunnustamine märkimisväärsete saavutuste
kujundamaks aktiivset eluhoiakut ja eetilisi väärtushinnanguid

eest

õppetöös,

EESMÄRK 17 - Haridusasutustes töötavad motiveeritud ja professionaalsed töötajad.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Hea füüsilise ja sotsiaalse töökeskkonna tagamine
❖ Haridusasutuste juhtide ja töötajate tasustamise aluste ühtlustamine
❖ Täienduskoolituste ja kolleegilt õppimise võimaldamine
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❖ Haridusasutuste töötajate järelkasvule kaasaaitamine sealhulgas stipendiumitega
❖ Pedagoogide tunnustamise süsteemi ja fondi loomine

EESMÄRK 18 - Vallas toimib täiskasvanuõpe.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Täiskasvanutele

kvaliteetse põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimaluste

tagamine
❖ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine
❖ Elukestva õppe toetamine tööjõuturul püsimiseks

Kodulähedane õppimisvõimalus

EESMÄRK 19 - Vallas on lasteaia või hoiukoht igale lapsele ja lasteaedades tagatakse laste
koolivalmidus.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Lasteaia- või hoiukohtade tagamine kõigile soovijatele
❖ Eesmärgi saavutamiseni alternatiivsete lapsehoiuteenuste kaasrahastamine
❖ Laste koolivalmiduse tagamine

EESMÄRK 20 - Kvaliteetne põhiharidus on kõigile kättesaadav.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Ühiste kokkulepete saavutamine haridusasutustevõrgu optimeerimise osas
❖ Optimaalsete õpilasliinide marsruutide väljatöötamine (koolitee pikkus kuni 30 min) ja

rakendamine.
❖ Sõidusoodustuste võimaldamine valla õpilastele sõiduks kodust kooli ja tagasi ning
huvihariduses osalemiseks
❖ Õpilaste võimetel ja vajadustel põhineva õppe sisseviimine kõikides koolides
❖

Hariduslike erivajadustega lastele vajalike tugiteenuste tagamine lasteaias ja koolis

EESMÄRK 21 – Kõik hariduslike erivajadustega lapsed on kaasatud õppetöösse
koostöövõrgustiku toel.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Haridusasutustes laste erivajaduste varajane märkamine, toetamine ning kaasava

hariduse põhimõtete rakendamine
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❖ Tugiteenuste arendamine ja koostöövõrgustike rakendamine
❖ Raikküla Kooli jätkuva tegutsemise tagamine koostöös HTMiga
❖ Tugiteenuste keskuse loomine ja töölerakendamine

SOTSIAAL- JA TERVIS
Rahva turvalisuse ja tervise väärtustamine elu-, õpi- ja töökeskkonna kaudu
EESMÄRK 22 - On ülevaade elanikkonna tervisekäitumisest.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Uuringutes osalemine valla rahva tervise seisundi ja tervise mõjurite kaardistamiseks
❖ Valla terviseprofiili süstemaatiline täiendamine ja rakendamine

EESMÄRK 23 - Vald on turvaline.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Koostöö edendamine elanikkonna, ühenduste ja turvalisust tagavate asutuste vahel
❖ Videovalve korraldamine turvalisuse parandamiseks
❖ Ohutu keskkonna tagamine lasteasutuste territooriumil, avalikel mänguväljakutel,

puhke- ja ujumiskohtades
❖ Liiklusturvalisuse tagamine vallakeskuses ja külades
❖ Naabrivalvesektorite loomisele kaasaaitamine ja koostöö sektoritega

EESMÄRK 24 - Tervislik eluviis on au sees ja riskikäitumine on vähenenud.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Terviseteadlikkust tõstvad ettevõtmised, sh loengute, õpitubade, treeningute, tervise- ja

perepäevade korraldamine valla erinevate asutuste ja ühenduste koostöös
❖ Valla asutuste liitumine Tervist Edendavate asutuste võrgustikuga
❖ Alkoholismi, narkomaania ning suitsetamise ennetustegevuse tõhustamine ja
sõltuvusravi võimalustest teavitamine
❖ Meetmete rakendamine alkoholi- ja tubakasaaduste müügikontrolli tugevdamiseks ning
kättesaadavuse ja tarbimise piiramiseks koostöös avalikkuse ja politseiga
EESMÄRK 25 – Vallas on kättesaadavad tervishoiu- ja terviseteenused.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Rapla terviselinnak – üldhaigla, perearstikeskus, hooldekeskus kui ühtse kvaliteetse

ravi- ja hooldusteenuste väärtustamine.
❖ Rapla valla perearstide töökeskkonna parendamisele kaasaaitamine
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❖ Rehabilitatsiooni -ja terviseteenuse kättesaadavuse toetamine
❖ Koostöö terviseteenuse osutajatega
❖ Piirkondades perearsti vastuvõtu säilitamine

Valla elanikele on tagatud kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused.
EESMÄRK 26 - Peredele on tagatud vajaduspõhised kvaliteetsed toetused ja teenused.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Teenuste ja toetuste süsteemi täiustamine
❖ Lastega perede tugisüsteemi arendamine
❖ Ennetustegevuse tugisüsteemi väljaarendamine

EESMÄRK 27 - Jõudmine iga abivajajani
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Tervishoiualase ning sotsiaalhoolekande teabe ning teenuste kättesaadavuse tagamine
❖ Teenused on abivajajakesksed – õigeaegne tuvastamine, hindamine, asjakohane

sekkumine
❖ Eakate ja puuetega inimeste koduhooldussüsteemi arendamine ja mitmekesistamine
❖ Omastehooldajate toetamine ja vajaduspõhiste teenuste väljaarendamine
❖ Eluasemeteenuse mitmekesistamine
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ja arendamine ( perede- ja eakatemaja,

sotsiaalpinnad )
Abivajavate inimeste vajaduste kaardistamine koostöös MTÜdega
Erivajadustega inimeste elamispindade renoveerimise ja ehitamise planeerimine
Erihoolekande teenuste osutamisele ja arendamisele kaasaaitamine
Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste tagamine vajadusest lähtuvalt
Igas valla piirkonnas säilib sotsiaaltöötaja ametikoht
Sotsiaaltransporditeenuse väljaarendamine

EESMÄRK 28 - Puuetega inimestele on sobivad võimalused tööjõuturul osalemiseks.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Puuetega inimestele suunatud projektide toetamine
❖ Koostöö erinevate koostööpartneritega
❖

Vajaduspõhiste teenuste arendamine ja korraldamine

EESMÄRK 29 - Vallas toimib koostöövõrgustik tegelemaks abivajavate lastega ja noortega.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
Abivajavate laste ja noorte väljaselgitamine lasteaedades ja koolides, nendele sobiva teenuse
pakkumine, teenuste arendamine, varajase märkamise põhimõtete rakendamine
❖ Erinoorsootöö arendamine (nt mitteõppivad ja mittetöötavad noored)
❖ Lastevanematele toetavate teenuste tagamine (koolitusprogrammid ja tugimeetmed)
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Rapla vallale sobiliku hooldekeskuse kontseptsiooni ja hooldusteenuste
väljaarendamine, Rapla hooldekeskuse arendamine
EESMÄRK 30 - Rapla Hooldekeskuse rajamine kompetentsikeskusena, kus pakutakse
kvaliteetseid sotsiaalteenuseid.
❖ Planeerida

sobiv hooldekeskus, mis võimaldab osutada mitmekesiseid ning
kvaliteetseid sotsiaalteenuseid
erineva toimetulekuvõimega eakatele ja/või
erivajadustega inimestele
❖ Rapla vallale sobiva rajatava hooldekeskuse omandivormi valik
❖ Rapla vallale hooldekeskuse rajamiseks sobiva finantseerimise lahenduse valik
❖ Terviselinnaku (haigla+hooldekeskus) kontseptsiooni toetamine

KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ
Kantide omaalgatusliku tegevuse arendamine ja traditsioonide hoidmine. Rahvakultuuri kui
juurte säilimise tagamine. Valla identiteedi tugevdamine erinevate kultuurivaldkondade
tegevuste kaudu
EESMÄRK 31 - Rapla valla külad on elujõulised, arenevad, eripärased ja sidusad
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Valla pakutavate teenuste arendamine ja kättesaadavaks tegemine elanike vajadustest
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

lähtuvalt
Kantide/külade infrastruktuuri järjepidev ja plaanipärane arendamine (näiteks teed ja
tänavad, tänavavalgustus, külasildid ja viidad, bussipeatused/paviljonid, prügikastid )
Kandi keskuste arendamine
Kantide eripära kogumine ja tutvustamine, mis näitab Rapla valda põlistest küladest ja
keskustest koosneva ajaloolise paikkonnana.
Piirkondadele vajaliku info süsteemne edastamine
Kantide eripärale tuginevate traditsiooniliste sündmuste edasiarendamine ja uute
juurutamine
Külade tegevuse ning nende omavahelise koostöö toetamine, külavanemate võrgustiku
väljaarendamine ja külavanemate koolitamine koostöös MTÜ-ga Rapla Valla Külade
Ühendus.
Valla asutuste kaasamine piirkondade eripära tugevdamisse
Paikade eripära rõhutava miljöö (arhitektuur, looduslikud mälestised jms)
väärtustamine, uute skulptuuride ja mälestusmärkide püstitamine, olemasolevate
hooldamine ja tähistamine

EESMÄRK 32 - Valla kultuuriruum toetab mitmekesiseid ideid ja vajadusi
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Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Kultuuriajaloo väärtustamine, kultuuri- ja ajalooliste isikutega seotud nimeliste
❖
❖
❖
❖
❖
❖

tegevuskeskkondade väljaarendamine
Maakondlike, riiklike ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste korraldamisega valla tuntuse
suurendamine
Rahvakultuuri hoidmine ja rahvakultuurikollektiivide tegevuse toetamine
Mälutubade kontseptsiooni väljatöötamine ja mäluasutuste võrgustiku arendamine
Huvitegevuse toetamine, eestvedajate motiveerimine
Kogudustega koostöö hoidmine
Kultuurirajatiste ning neid ümbritseva keskkonna väljaarendamine

Aktiivne sporditegevus ning spordirajatiste ja hoonete kaasajastamine
EESMÄRK 33 - Sporditegevus ja tervisesport on Rapla valla elanike eluviis ning igaühele
kättesaadav.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Rapla valla spordihoonete ja -rajatiste järjepidev kaasajastamine
❖ Rapla linna, Rapla maakonna keskkstaadioni rajamine ühise kompleksina

kunstmurukattega staadioniga
❖ Maakondlike, riiklike ja rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamisega valla tuntuse
suurendamine
❖ Omaalgatuse ja ühistegevuse toetamine avalike spordi- ja mänguväljakute rajamisel ja
hooldamisel
❖ Valla kantidesse
terviseradade kavandamine ja rajamine koostöös seltsidega.
Olemasolevate terviseradade edasiarendamine (Vesiroosi tervisepark, Pirgu
terviserada, Kaiu terviserada, Kabala terviserada)
❖ Rapla Spordiakadeemia kontseptsiooni väljatöötamine ja käivitamine koostöös Rapla
Gümnaasiumi ja spordihuviharidust pakkuvate ühendustega
❖ Tehnikaspordi arengule kaasaaitamine
❖ Spordi- ja mänguväljakute rajamine, olemasolevate kaasajastamine
❖ Valla traditsiooniliste spordisündmuste jätkusuutlikkuse hoidmine

Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse võimaluste laiendamine ning noorsootöö
kättesaadavuse suurendamine võrgustiku planeerimise abil
EESMÄRK 34 - Noortel on head võimalused vaba aja sisustamiseks.
Tegevused eesmärgi täitmiseks:
❖ Noorsootöö kättesaadavuse tagamine kõigis valla kantides
❖ Noortele töömaleva korraldamine
❖ Noorte huvitegevuse vajaduste kaardistamine ja täiendavate võimaluste loomine
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❖ Haridusasutuste avamine õppetöövaälisel ajal huvi- ja noorsootööks
❖ Valla noortevolikogu jt noorteühenduste tegevuse toetamine
❖ Noorte omaalgatuslike projektide ja ettevõtmiste toetamine
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