RAPLA VALLA ARENGUKAVA
AASTATEKS 2018-2025
LISA 4
Tegevuskava, investeeringute kava

RAPLA 2019

Tegevuskavas on toodud välja arengukava põhidokumendis kokku lepitud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks võtmetegevused lähema 4
aasta jooksul . Täiendavad tegevused valdkondlike eesmärkide saavutamiseks on toodud ära arengukava lisa 2-s, kus kirjeldatud tegevused
kestavad pidevalt ning eraldi tegevuskavas välja toomine ei ole asjakohane.

Üldine areng
•
•

Ühinenud valla valdkondlike arengustrateegiate kaasajastamine, sünergilise terviku tekitamine ja pakutavate teenuste ühtlustamine.
Rapla valla teadvustamine väljapoole konkurentsivõimelise keskkonnana, mis on atraktiivne investeerijatele ja (uutele) maksumaksjatele
ning väärtustab kohalikku inimest.
TEGEVUS

OODATAV LAHEND/MÕÕDIK

TEOSTAMISE AJAVAHEMIK

VASTUTAJA

Valla poolt pakutavate teenuste
protsessi juhendite koostamine

Valminud on Rapla valla poolt
pakutavate avalike teenuste
juhendid. Antud juhendid on töösse
rakendatud
Sarnaselt maakondlikule
programmile on koostatud Rapla
valla kohaturunduse plaan

2019 II kv kuni 2020 I kv

vallanavem/valdkondlikud
abivallavanemad/vallasekretär

2019 II kv – 2021 II kv

Vallavanem/arendusnõunik

Paralleellselt Raplamaa
kohaturundus programmi
koostamisega Rapla valla
kohaturunduse plaani loomine

Majandus, tehniline taristu ja looduskeskkond
•
•
•

Elukeskkonna planeerimine koos vajalike tehniliste taristutega kogu valla territooriumil. Energiatõhususe parandamine ning säästlikumate
lahenduste rakendamine
Ettevõtluskeskkonna kaardistamine ja arendamine koos vastava turundusega nii väike- kui suurettevõtetele, kaugtöö tingimuste loomine
Teehoiu kvaliteet ja kvantiteet – uued tehnoloogiad, investeeringute suurendamine
TEGEVUS

OODATAV LAHEND/MÕÕDIK

TEOSTAMISE AJAVAHEMIK

VASTUTAJA

Rapla valla uue üldplaneeringu
koostamine

Ühinenud Rapla valda käsitlev
üldplaneering on kehtestatud

2019 I kv kuni 2021 IV kv

majandus-, arengu- ja planeeringuosakonna
abivallavanem/valla arhidekt

Rapla Varahalduse sisuline
arendus

Valminud on Rapla Varahalduse
arengukava

2019 III kv kuni 2020 I kv

majandus-, arengu- ja planeeringuosakonna
abivallavanem /Rapla Varahalduse juht

Vallavara anlüüs ning
kulutõhusam haldamine

1.Valminud on analüüs valla
kasutuses olevast varast
2. Vastavalt analüüsile
kulutõhusama haldamise
rakendamine (vallavara haldamisele
kuluv summa väheneb aastaks
2023 5% võrra)

1. 2019 III kv – 2020 I kv

vallavanem/majandus-, arengu- ja
planeeringuosakonna abivallavanem

RAEK-ga koostöö ettevõtlusalade
tootearenduses ja turunduses

Valla ettevõtlusalad (Kastani- Koidu,
Rapla keskväljak) on
väljapaistvamad, läbi selle
suurenenud nendel toimetavate
ettevõtete konkurentsivõimelisus

2019 II kv – 2020 II kv

Arendusnõunik/RAEK konsultant

Teehoidu panustavate Rapla valla
poolsete vahendite regulaarne
suurendamine

4 aasta lõikes koostatava
teehoiukava regulaarne summa
suurenemine 100 000 euro( ca 5%)
võrra igas perioodis

2020 - 2023

Vallavanem/finantsjuht

2. 2020 I kv – 2023

Investeerimistegevus:
Teehoiukava vahendid (2020-2023); tänavavalgustuse rekonstrueerimine (2020); hajaasustuse toetusprogramm (2020-2023); Rapla Vesi AS
investeeringud (2020); elamuarenduspiirkondade arendamise toetus (2020-2022)

Haridus
•
•
•

Rapla valla senise haridustaseme kvaliteedi säilitamine ja arendamine (alusharidus, põhi- ja üldkeskharidus, kutseharidus, huviharidus,
täiskasvanuharidus, erivajadustega laste õpe).
Kodulähedane õppimisvõimalus (võimalikult kodulähedase õppimisvõimaluse säilitamine/tagamine)
Hariduslike erivajadustega lastele vajalike tugiteenuste tagamine lasteaias ja koolis

TEGEVUS

OODATAV LAHEND/MÕÕDIK

TEOSTAMISE AJAVAHEMIK

VASTUTAJA

Hariduse valdkondliku strateegia
koostamine

Valminud haridusstrateegia Rapla
vallale aastateks 2020-2030

2019 III kv kuni 2020 I kv

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem/arendusnõunik

Investeerimistegevus:
❖ Lasteaed „Triinutare“ ja Kaiu Põhikooli rekonstrueerimine I etapp (2020-2021); Purku lasteaed/raamatukogu energiatõhusustööd (2023);

Rapla lasteaed “Päkapikk“ siseviimistlustööd (2022-2023); Rapla Vesiroosi Kooli katuse ja fassaadi remont (2022); Juuru Eduard Vilde
Kooli rekonstrueerimistööde II etapp (2020); Rapla Muusikakooli uue hoone eelprojekt (2020)

Sotsiaal- ja tervisevaldkond
•
•
•

Rahva turvalisuse ja tervise väärtustamine elu-, õpi- ja töökeskkonna kaudu
Valla elanikele on tagatud kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused.
Rapla vallale sobiliku hoolekande kontseptsiooni ja hooldusteenuste väljaarendamine, Rapla hooldekeskuse arendamine.
TEGEVUS

OODATAV LAHEND/MÕÕDIK

TEOSTAMISE AJAVAHEMIK

VASTUTAJA

Rapla valla terviseprofiil
koostamine

1. Valminud on valla terviseprofiil.
2. Profiili tegevuskava rakendamine

1. 2019 III kv -2020 I kv
2. 2020 II kv – 2023 Iv kv

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem/arendusnõunik

Sotsiaal- ja tervise valdkondliku
strateegia koostamine

Valminud Sotsial- ja
tervisevaldkonna strateegia Rapla
vallale aastateks 2021-2031

2020 III kv kuni 2021 I kv

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem/arendusnõunik

Läbirääkimised SA Raplamaa
Haiglaga hooldekeskuse
rajamiseks vajaliku kinnistu osas

Rapla vald on saanud Alu tee 1b
kinnistu omanikuks

2019 II kv – 2019 IV kv

vallavanem

Tegevuskava koostamine
hooldekeskuse rajamiseks
Töötada välja Rapla vallas
töötavate perearstide ning Rapla
vallas oma nimistuga tööd
alustava perearsti toetamise kord

1.Valminud on tegevuskava
hooldekeskuse rajamiseks.
2.Tegevuskava täitmine

1. 2019 II kv – 2020 I kv

Rapla valla elanikele sälib ja
paraneb üldarstiabiteenuse
kättesaadavus ning kvaliteet

2019 III kv – 2020 I kv

Vallavanem/ haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna abivallavanem

2. 2020 -2022
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem/sotsiaal valdkonna spetsialistid

Investeerimistegevus:
Rapla Hooldekeskuse rajamine (2021-2022), olemasoleva Rapla hooldekeksuse projekteerimine ja energiatõhusustööd (2020-2021)

Kultuur, sport ja noorsootöö
•
•
•

Kantide omaalgatusliku tegevuse arendamine ja traditsioonide hoidmine. Rahvakultuuri kui juurte säilimise tagamine. Valla identiteedi
tugevdamine erinevate kultuurivaldkondade tegevuste kaudu
Aktiivne sporditegevus ning spordirajatiste kaasajastamine
Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine ning noortele suunatud tegevuste kättesaadavuse suurendamine võrgustiku kaudu
TEGEVUS

OODATAV LAHEND/MÕÕDIK

TEOSTAMISE AJAVAHEMIK

VASTUTAJA

Kultuuri valdkondliku strateegia
koostamine

Valminud kultuuri, sporti ja
nooorsootööd hõlmav valdkondlik
strateegia Rapla vallale aastateks
2022-2032

2021 III kv kuni 2022 I kv

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem /arendusnõunik

Mälutubade kontseptsiooni
väljatöötamine

Valminud on Rapla valla
mälutubade konseptsioon

2020 II kv kuni 2021 II kv

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem /kultturinõunik

Investeerimistegevus:
Rapla Staadioni projekteerimine (2019-2020); Rapla kunstmurukattega jalgpallistaadioni rajamine (2019-2022); Lasteaia tn 5, Rapla
(keskraamatukogu) renoveerimisprojekti koostamine renoveerimise I etapp - katus, avatäited (2020-2021)

Investeeringute kava 2020-2023
TEGEVUS

2020

2021

2022

2023

maksumus
kokku
2020-2023

1 160 000 €

1 160 000 €

1 060 000 €

Teehoiukava

854 900 €

760 000 €

760 000 €

760 000 €

3 134 900 €

- €

3 134 900 €

Elamuarenduspiirkondade toetus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

200 000 €

1 100 000 €

- €

1 100 000 €

Valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

140 000 €

140 000 €

- €

140 000 €

Täiendav reserv hangete kallinemise katteks

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

400 000 €

- €

400 000 €

920 000 €

850 000 €

100 000 €

127 700 €

675 000 €

790 000 €

HARIDUS

Lasteaed Triinutare ja Kaiu Põhikooli rekonstrueerimine I
etapp
Purku koolimaja küttesüsteemide renoveerimine
Rapla Lasteaed Päkapikk (siseviimistlus)

Rapla Muusikakooli uue hoone eelprojekt
SOTSIAALVALDKOND

KULTUUR, SPORT, NOORSOOTÖÖ

1 465 000 €

127 700 €

- €

127 700 €

120 000 €

- €

120 000 €

100 000 €

- €

100 000 €

170 000 €

170 000 €

- €

170 000 €

15 000 €

15 000 €

- €

15 000 €

127 700 €
60 000 €

60 000 €
100 000 €

346 000 €

946 000 €

KOKKU

- €

- €

1 292 000 €

422 120 €

869 880 €

600 000 €

600 000 €

- €

600 000 €

346 000 €

346 000 €

692 000 €

422 120 €

269 880 €

20 000 €

300 000 €

Kunstmurukattega jalgpallistaadioni II etapp
(parklad, juurdepääsud)
Lasteaia tn 5, Rapla (keskraamatukogu) renoveerimiseks
eelprojekti koostamine.
renoveerimise I etapp (katus, avatäited)

1 997 700 €

- €

Rajatav Rapla Hooldekeskus (kontsessioonihange)
Rapla olemasoleva hooldekeskuse projekteerimine,
energiatõhususe tööd

- €

4 774 900 €

1 465 000 €

Rapla Vesiroosi Kooli katuse ja fassaadi remont
Juuru Eduard Vilde Kooli rekonstrueerimistööde
II etapp

1 997 700 €

- €

s.h. valla
eelarvest

1 394 900 €

MAJANDUS, TEHNILINE TARISTU JA LOODUSKESKKOND

4 774 900 €

s.h. toetus

500 000 €

- €

500 000 €

20 000 €

300 000 €

2 680 900 €

3 256 000 €

1 760 000 €

1 187 700 €

820 000 €

170 000 €

650 000 €

500 000 €

170 000 €

330 000 €

320 000 €

- €

320 000 €

8 884 600 €

592 120 €

8 292 480 €

Täinedavate tegevuste reservnimekiri
Kavandatud tulude ületamise korral või täiendavate toetuste saamisel on võimalik ellu viia täiendavaid investeeringuid. Järgnevalt on
arengukava valdkondade kaupa toodud tegevused, mida tehakse täiendavate tulude laekumise korral ellu viia. Loetelu on järjestatud
prioriteetsuse alusel.

MAJANDUS, TEH. TARISTU, LOODUSKESKKOND
1.
2.
3.
4.

Rapla vallamaja rekonstrueerimine
Valla asutuste kütteliikide rekonstrueerimine (tegevuskulude kokkuhoid)
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine valla suuremates asulates
Kergliiklusteede võrgu arendamine vallas (teede loetelu teehoiukavas)

HARIDUS
1.
2.
3.
4.

Kaiu Põhikooli rek. II etapp
Rapla lasteaed „Naksitrallid“ renoveerimine (fasaadi remont; välisuste ja treppide remont; vee- ja kanalitorustike renoveerimine)
Hagudi Põhikooli fasaadi remonttööd
Kabala LPK renoveerimistööd

SOTSIAAL
1. Kaiu hooldekeskuse parendustööd. Küttesüsteemi renoveerimine
2. Juuru hooldekodu parendustööd. Välisfasaadi renoveerimine

KULTUUR, SPORT, NOORSOOTÖÖ
1.
2.
3.
4.

Juuru rahvamaja rekonstrueerimise II etapp (siseviimistlus koos eriosade renoveerimisega)
Rapla staadioni rajamine
Rapla Tammemäe lauluväljaku II etapi väljaehitamine
Rapla valla olemasolevate skateparkide renoveerimine

