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Vastutaja Mõõdik 

  
ÜLDINE ARENG         

    

1. 
Olulisemad arengu küsimused 
leiavad lahenduse hästitoimiva 

koostöö kaudu 

      

1.1 

Eesti- ja maakonnasisese koostöö 
jätkamine (s.h. osalemine Eesti 

Linnade ja Valdade Liidu, Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa 

Partnerluskogu töös). 

x x x x vallavalitsus, volikogu 
Koostöö on tulemuslik ja 
Rapla valla ettepanekud 

arvestatud. 

1.2 

Tugevdada ja mitmekesistada 
ettevõtluse tugisüsteemi, 

ettevõtlusalade arengut ja toetada  
valla (maakonna) ettevõtete vahelist 

koostööd ning luua ja hoida ettevõtete 
partnerlussuhteid kohaliku 

omavalitsusega. 

x x x x vallavalitsus 
Ettevõtjad on rahul 

vallavalitsuse toetusega. 

1.3 
Osalemine kogukonnale vajalikes 

koostööprojektides 
x x x x vallavalitsus 

Koostööprojektide 
tulemus on positiivne 

2. 
Rapla vald koos linnaga on tugev 

maakonnakeskus 
      

2.1 

Rapla maakonna ja Rapla valla ja linna 
kui maakonnakeskuse rolli 

tugevdamine koostöös Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu, riigi esindajate ja 

teiste naabervaldadega. 

x x x x volikogu, vallavalitsus 

Rapla on tugev 
maakonnakeskus ja 

Rapla ettepanekutega 
arvestatakse. 
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2.2 
Valla positiivset mainet kujundavate 
ürituste kavandamine ja toetamine, 
konkursid parimatele lahendustele. 

x x x x vallavalitsus 
Raplasse on tekkinud 

üritus, mis kõnetab kogu 
Eestit. 

2.3 

Riigiga koostöö Tallinn - Rapla - Türi 
maantee Tallinn - Rapla lõigu 
piirkiiruse ja läbilaskevõime 

arendamine. 

  x x volikogu, vallavalitsus 

Koostöös 
Maanteeametiga on 

jõutud tee 
projekteerimise 
algatamiseni. 

2.4 
Seismine Rapla maakonna kui terviku 

säilimise eest. 
x x x x volikogu, vallavalitsus 

Rapla maakond on ühtne 
ja ei murene 
äärealadest. 

3. 
Rapla vald on tuntud, huvilised on 

vallas toimuvaga kursis. 
      

3.1 
Valla tunnuslause, logo, sümboolika 
ning kasutatava kujunduse, stiili jm 

väljatöötamine stiiliraamatuna 
x    vallavalitsus- avalike suhete spetsialist 

Vallas kasutatakse 
ühtset  (kujundus) stiili 

3.2 
Valda tutvustavate trükiste (sh valla 
raamat) ja meenete väljatöötamine 

x x   vallavalitsus- avalike suhete spetsialist 
Trükised ja meened on 

valminud. 

3.3 
Viidasüsteemi väljatöötamine ja 

paigaldamine 
x x   vallavalitsus, majandusosakond 

Ühtse kujundusega 
viidad on valminud ja 

paigaldatud. 

  

MAJANDUS,TEHNILINE 
TARISTU JA 

LOODUSKESKKOND 

      

4. 
Vallas toimub säästva arengu 

põhimõtteid arvestav planeerimis- ja 
ehitustegevus ning elukorraldus. 

      

4.1 

Uue üldplaneeringu koostamine. Maa-
alade väljaarendamiseks vajalike 

teema- ja detailplaneeringute 
koostamine. 

x x   Majandusosakond, arendusnõunik 
Üldplaneering on 

koostatud. 



4 
 

4.2 

Ühtse arhitektuurilise kontseptsiooni 
järgimine maa-alade ja hoonete 
planeerimisel vallaarhitekti abil. 

Miljööväärtuslike alade määratlemine 
ja väärtustamine 

x x x x majandusosakond 

Miljööväärtuslikud alad 
on määratud ja 

hoonestamisel on 
arvestatud kehtivaid 

regulatsioone. 

5. 
Valla vara hallatakse ja arendatakse 

heaperemehelikult 
      

5.1 
Vallavara analüüs, vallale mittevajaliku 

vara kasutusse andmine või müük 
x x x x majandusosakond 

Mittevajalik vara on 
müüdud või renditud. 

5.2        

6. 
Valla tehniline taristu on välja 

arendatud ja heas korras 
      

6.1 

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ning 
sademevete trasside renoveerimise 

jätkamine vallas vastavalt kehtivatele 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukavale ning kinnitatud 

piirkondadele 

x x x x majandusosakond 

Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ning sademevete 
trasside renoveerimine 
on toimunud vastavalt 

arengukavale. 

6.2 

Tänavavalgustuse uuendamine ja 
täiendav rajamine, 

energiasäästlikumate lahenduste 
rakendamine 

x x x x majandusosakond 
Kasutusele on võetud 

energiasäästlikud 
lahendused. 

6.3 

Kaugküttepiirkondade laienemisele ja 
parendamisele kaasaaitamine. Välja 

töötatud soojamajanduse 
arengukavade järgimine 

x x x x majandusosakond 
Arengukava 

soojamajanduse 
valdkonnas on järgitud. 

6.4 
Andmesideühenduste parandamisele 

kaasaaitamine vallas 
x x x x majandusosakond 

Vallas on kiire 
andmesideühendus. 
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6.5 

Läbirääkimised Rail Baltic 
raudteetrassi planeerimise, 

projekteerimise ja väljaehitamisega 
seotud osapooltega kohalikule 

elukeskkonnale võimalikult mõistlike 
lahenduste saavutamiseks (sh 

majapidamised, ettevõtlus, teed, 
kohalik ühistransport, müratõkked). 

x x x x majandusosakond 
Koostöö Rail Baltic ja 

MKM-i planeerijatega on 
sujuv. 

6.6 

Rapla linna keskväljaku lõplik välja 
arendamine- Loodud täiendavad 
parkimiskohad ja tagatud ohutu 

liiklemine kesklinnas 

x x   majandusosakond 
Keskväljaku arendamise 

projekt on valminud 
planeeritud  mahus  

7. 
Haljasalad ning veekogud on 

kavandatud atraktiivselt ja miljöösse 
sobivalt. 

      

7.1 
Valla allasutuste õuealade ja avalike 
mänguväljakute planeerimine ning 

väljaehitamine 
x x x x majandusosakond 

Valla mänguväljakud on 
korrektselt välja ehitatud 

ja korras. 

7.2 
Veekogude puhastamine ja 

hooldamine 
x x x x Majandusosakond, keskkonna spetsialist Veekogud on hooldatud. 

8. 
Toimib nõuetele vastav 
jäätmekäitlussüsteem 

      

8.1 

Jäätmekäitluse teavitus- ja 
jäätmekogumise kampaaniate 

läbiviimine koos MTÜ Raplamaa 
Jäätmekäitluskeskusega. 

x x x x majandusosakond 
Teavituskampaaniad on 

läbi viidud 

8.2 
Jäätmekäitluskeskuse 

ümberkujundamine,  jätkusuutlik 
opereerimine. 

x x x x majandusosakond 
Jätkusuutlik operaator on 

leitud. 

9. Vallas on hea ühendus keskustega       
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9.1 

Osalemine ühistranspordi logistika 
parandamisel ja uute lahenduste 

väljatöötamisel Põhja - Eesti 
Ühistranspordikeskusega, tagamaks 
ühistranspordi kättesaadavust kõigis 

kantides. 

x x   majandusosakond 

Koostöö Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskusega 

on tulemuslik ja 
bussiühendused on 

kõigile kättesaadavad 

9.2 
Bussiootepaviljonide ja bussipeatuste 

rajamine ning korrashoid 
x x   majandusosakond 

Vallas on ühtse 
kujundusega ja 

hooldatud 
bussipaviljonid. 

10. 
Ettevõtluse arengut soosiva 

keskkonna arendamine 
      

10.1 
Avaliku sektori konkureerimise 
vähendamine eraettevõtlusega 

x x x x vallavalitsus  

10.2 

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 

x x x x majandusosakond 
Info on ettevõtjatele 

kättesaadav. 

11. Rapla vald on külalistele atraktiivne       

11.1 

Valla huviväärsuste tähistamine ja 
nende ümbruse korrastamine; uute 
huviväärsuste ja vaba aja veetmise 

võimaluste loomine 

x x x x majandusosakond 
Paigutatud viidad valla 

olulisematele 
huviväärtusetele. 

11.2 

Veekoguäärsete jt puhkekohtade 
korrastamine, matkaradade rajamisele 

kaasaaitamine ja uute 
puhkamisvõimaluste loomine 

x x x x majandusosakond 
Puhkekohad on 

korrastatud ja uued 
kohad avatud. 

12. 
Rapla vallas on hooldatud teede 

võrk 
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12.1 

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

valla teehoiukavale. Aastaringse 
teehoolduse korraldamine. Tõhus 

järelevalve hoolduslepingute täitmise 
osas.  

x x x x Majandusosakond, teede spetsialist 
Teed on korrastatud 

vastavalt teehoiukavale. 

12.2 

Läbirääkimised ja koostöö 
Maanteeametiga riigiteede 

korrastamise ja kergliiklusteede 
väljaehitamise ning liikluskorralduse ja 

liiklusohutuse osas. 

x x x x teede spetsialist 
Läbirääkimised 

Maanteeametiga on 
pidevad. 

  HARIDUS       

13. 
Vallas toimib optimaalne ja 

kvaliteetne haridusvõrk 
      

13.1 
Hariduse valdkonna toimiva 
koostöövõrgustiku loomine 

x    haridusnõunik, spetsialist 
Koostöövõrgustik on 

loodud. 

13.2 
Vajadustel põhinev haridusasutuste 

rekonstrueerimine 
x x x x haridusnõunik, majandusosakond 

Rekonstrueerimist 
vajavad hooned on 

korras 

13.3 
Hariduse kättesaadavuse tagamine 

igas eas vallakodanikule 
x x x x Haridusnõunik, spetsialist 

Kõigil on võimalus 
haridust omandada. 

13.4 

Valla haridusasutuste 
väljakujundamine tugevateks ja 

omanäolisteks, mis pakuvad laste 
arenguks loovat ja turvalist 

õpikeskkonda koostöös vanemate ja 
piirkonna ettevõtete ning 

organisatsioonidega 

x x x x haridusnõunik, spetsialist 
Valla haridusasutusetele 

on tekkinud nn "oma 
nägu" 

14. 
Haridusasutuste õpikeskkonnad 
vastavad õppekavade nõuetele 

      

14.1 

Õppevahendite ja õpikeskkondade 
kaasajastamine arvestades uuenevat 
õpikäsitlust ja vastavalt õppekavade  

vajadustele 

x x x x haridusnõunik, spetsialist 
Õppekeskkonnad on 

kaasajastatud. 



8 
 

15. 
Rapla valla noored on teadlikud 

karjääriplaneerijad 
      

15.1 Osalemine karjäärinõustamises x x x x koolid, noorsootöö spetsialist 
Valla noortele on 

pakutud 
karjäärinõustamist. 

16. 
Haridusasutustes töötavad 

motiveeritud ja professionaalsed 
töötajad 

x x x x haridusnõunik, spetsialist 
Töötajad on 
motiveeritud! 

16.1 
Hea füüsilise ja sotsiaalse 
töökeskkonna tagamine 

x x x x haridusnõunik, majandusosakond 
Töökeskkond on 

kaasaegne ja motiveeriv. 

17. 
Vallas on lasteaiakoht igale lapsele 

ja lasteaedades tagatakse laste 
koolivalmidus 

      

17.1 
Lasteaiakohtade tagamine kõigile 

soovijatele 
x x x x haridusnõunik, spetsialist 

Kõigile lastele olemas 
lasteaiakoht 

18. 
Kvaliteetne põhiharidus on kõigile 

kättesaadav 
      

18.1 
Optimaalsete õpilasliinide marsruutide 
välja töötamine (koolitee pikkus kuni 30 

min) ja rakendamine 
x x   haridusnõunik, spetsialist, majandusosakond 

Õpilasliinide marsruudid 
on loogilised ja lähtuvad 

laste vajadustest. 

18.2 
Sõiduvõimalused valla õpilastele 

sõiduks kodust kooli ja tagasi ning 
huvihariduses osalemiseks 

x x x x haridusnõunik, spetsialist 

Õpilastele on võimalus 
ühistranspordiga liikuda 

kooli ja 
huviharidusringidesse  

19. 
Kõik hariduslike erivajadustega 
lapsed on kaasatud õppetöösse 

koostöövõrgustiku toel. 

      

19.1 

Haridusasutustes erivajadustega laste 
toetamine ja varajase märkamise ning 

kaasava hariduse põhimõtete 
rakendamine 

x x x x haridusnõunik, spetsialist 

Erivajadustega lapsed on 
märgatud ja toetatud. 

Tööl on professionaalsed 
tugispetsialistid.  

  SOTSIAAL- JA TERVIS       
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20. 
Toimetulekuraskustes peredele on 
tagatud kvaliteetsed teenused ja 

toetused 

      

20.1 
Lastega perede tugisüsteemi 

arendamine 
x x x x sotsiaalnõunik ja spetsialistid Tugisüsteem valminud 

21. Jõudmine iga abivajajani       

21.1 
Eakate ja puuetega inimeste 

koduhooldussüsteemi arendamine ja 
mitmekesistamine 

x x x x sotsiaalnõunik ja spetsialistid 
Koduhooldussüsteem on 

hästi korraldatud 

21.2 
Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 

tagamine vajadusest lähtuvalt (nt. 
sotsiaaltransport ja ligipääsetavus) 

x x x x sotsiaalnõunik ja spetsialistid 
Teenused on 

vajaduspõhiselt 
teostatud 

22. 
Puuetega inimestele on sobivad 

võimalused tööjõuturul osalemiseks 
      

22.1 
Puuetega inimestele suunatud 

projektide toetamine 
x x x x sotsiaalnõunik ja spetsialistid 

Projektides on osaletud,  
antud on toetust. 

23. 
Vallas toimib koostöövõrgustik 

tegelemaks abivajavate lastega ja 
noortega 

      

23.1 
Abi vajavatele lastevanematele 

toetavate teenuste tagamine 
x x x x sotsiaalnõunik ja spetsialistid 

Teenused on 
kättesaadavad 

24. 

Rapla Hooldekeskuse rajamine kui 
tõmbekeskuse kõige 

kvaliteetsemaid sotsiaalteenuseid 
pakkuvaks asutusena 

      

24.1 

Rapla Hooldekeskuse rajamine kui 
tõmbekeskuse kõige kvaliteetsemaid 

sotsiaalteenuseid pakkuvaks 
asutusena 

x x x  vallavalitsus 
Hooldekskus on 

valminud 

24.2 
Rapla vallale sobiva rajatava 
hooldekeskuse omandivormi 

lahenduse valik 
x    Volikogu, vallavalitsus 

Hooldekeskuse 
omandivorm on selgunud 

  
KULTUUR, SPORT JA 

NOORSOOTÖÖ 
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25. 
Rapla valla kandid/külad on 

elujõulised, arenevad ja eripärased 
      

25.1 

Kantide (piirkondade) omaalgatusliku 
tegevuse toetamine,  koostöö MTÜ 

Rapla Valla Külade Ühenduse, 
külavanemate ning külade ja kantide 

esindajatega 

x x x x kultuurinõunik 
Kantide tegevused on 

vajaduste piires toetatud 

25.2 
Rahvakultuurikollektiivide tegevuse 

toetamine 
x x x x kultuurinõunik Kollektiivid toetatud 

25.3 
Raamatukogude ühtse struktuuri 

loomine 
x x   kultuurinõunik 

Ühine raamatukogude 
struktuur loodud 

25.4 
Mälutubade kontseptsiooni välja 

töötamine ja arendamine 
raamatukogudes 

x x x x kultuurinõunik 
Kontseptsioon on välja 

töötatud 

26. 
Kunstiliseks eneseväljenduseks on 

kvaliteetsed tingimused 
      

26.1 
Kunstilise huvitegevuse toetamine ja 

laiendamine 
x x x x kultuurinõunik 

Kunstiline huvitegevus 
on toetatud ja 
jätkusuutlik 

26.2 
Eestvedajate motiveerimine ning 

ringijuhtidele konkurentsivõimelise 
töötasu maksmine 

x x x x kultuurinõunik Motiveeritud ringijuhid 

26.3 
Ruumide seisukorra parendamine ja 

uute ruumide kasutusele võtmine 
x x x x vallavalitsus 

Ruumid on võimaluste 
piires korrastatud 

27. 
Valla kultuuriruum toetab 

mitmekesiseid ideid ja vajadusi 
      

27.1 Hoida ja arendada rahvakultuuri x x x x kultuurinõunik Rahvakultuur on toetatud 

27.2 
Kultuurirajatiste ning neid ümbritseva 

keskkonna väljaarendamine 
x x x x vallavalitsus 

Keskkond on arendatud 
ja kaunis 

28 
Sporditegevus ja tervisesport on 
Rapla valla elanike eluviis ning 

igaühele kättesaadav. 
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28.1 
Rapla valla spordihoonete ja -rajatiste 

järjepidev kaasajastamine 
x x x x vallavalitsus 

Hooned ja rajatised on 
korras 

28.2 

Omaalgatuse ja ühistegevuse 
toetamine avalike spordi- ja 
mänguväljakute rajamisel ja 

hooldamisel 

x x x x vallavalitsus  

28.3 

Valla kantidesse  terviseradade 
kavandamine ja rajamine koostöös 

seltsidega,- olemasolevate 
edasiarendamine. 

x x x x sporditöö spetsialist, arendusnõunik 
Terviserajad on 

korrastatud ja arendatud 

29. 
Noortel on head võimalused vaba 

aja sisustamiseks 
      

29.1 Noortele töömaleva korraldamine x x x x noorsootöö spetsialist Toimuvad töömalevad 

29.2 
Valla noorte volikogu jt 

noorteühenduste tegevuse käivitamine, 
toetamine 

x x x x noorsootöö spetsialist 
Toetatakse noorte 
algatusi ja tegevusi 
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INVESTEERINGUTE KAVA 2019-2022 

 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2022 + 

Maksumus 
kokku 

2019-2022 

Kavandatav  
toetus 

s.h  
ühinemis

toetus 

valla 
eelarvest 

SOTSIAAL - 100 000 - 600 000 50 000 - 750 000                   -      - 750 000 

Rapla hooldekeskuse rajamine  100 000  600 000   700 000    700 000 

Rapla olemasoleva hooldekeskuse 
ümber projekteerimine 
(sotsiaalpinnad) 

    50 000  50 000    50 000 

HARIDUS 1 020 956 1 680 000 50 000 675 000 675 000 369 700 3 030 000     1 114 263    500 000 1 865 737 

Rapla lasteaed Päkapikk 
soojustamine 

50 000 780 000     780 000        515 000    250 000 265 000 

Kaiu põhikooli rekonstrueerimine 50 000   675 000 675 000  1 350 000 250 000    250 000 1 050 000 

Juuru E. Vilde kooli rekonstrueerimine 900 000 900 000     900 000        349 263     550 737 

Kabala lasteaed-põhikooli 
rekonstrueerimistööd 

25 956     242 000      

Purku raamatukogu/lasteaed 
rekonstrueerimine 

45 000     127 700      

KULTUUR, SPORT, NOORSOOTÖÖ 2 340 028 815 000 - - - - 815 000        158 615    - 656 385 

Rapla kultuuri- ja huvihariduskeskuse 
rekonstrueerimine 

2 100 000 225 000     225 000          60 000     165 000 

Tammemäe laululava väljaarendamine 240 028 210 000     210 000          98 615     111 385 
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Rapla Spordihoone (Aasa 1) 
rekonstrueerimine 

 300 000     300 000    300 000 

Rapla staadioni teemaplaneering, 
kunstmurukattega 
jalgpalliharjutusväljaku rajamine 2020  

 80 000     80 000    80 000 

MAJANDUS, TEH. TARISTU, 
LOODUSKESKKOND 

572 845 2 065 600 1 614 900 1 040 600 880 000 - 5 601 100     961 000    200 000 4 525 100 

Teehoiukava 543 343 855 600 854 900 720 600 560 000  2 991 100        200 000    200 000 2 766 100 

Uusarenduste taristud  300 000 300 000 300 000 300 000  1 200 000    1 200 000 

Hajaasustuse programm 29 502 20 000 20 000 20 000 20 000  80 000          40 000     40 000 

Rapla Vesi AS strateegia   300 000    300 000    300 000 

Valla tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 

 890 000 140 000    1030 000        721 000     219 000 

KOKKU 3 933 829 4 660 600 1 664 900 2 315 600 1 605 000 369 700 10 196 100 2 233 878 700 000 7 797 222 
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Täiendavate investeeringute vajadus 
Antud loetelus on toodud olulisemad tegevused, mille elluviimine on piiratud ressursside tõttu 

reeglina võimalik alates 2023. aastast ja/või teiste rahastajate toetusel ja eestvedamisel. 

Tegevused ei ole toodud tähtsuse järjekorras 

 

MAJANDUS, TEHNILINE TARISTU JA LOODUSKESKKOND 

  Bussiootekohtade ehitamine ja uuendamine 

  Ettevõtlusalade loomine ja loomisele ning korrastamisele kaasaaitamine 

  Juuru aleviku avaliku ruumi terviklik haljastuslahendus 

  Juuru kõnniteede rajamine 

  Kabala küla Vigala jõeäärse puhkeala arendamine 

  Kabli Puhkebaasi liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga 

  Kaiu tuletõrje veevõtukoha rajamine 

  Kaius Kasvandu tee kergtee rajamine pikkusega 1 km 

  Keila jõe puhastamine koos puhkekohtade rajamisega 

  Koerte jalutusplatsi rajamine Raplasse 

  Kuimetsa küla sisese kergtee rajamine Vahastu suunal pikkusega 1,2 km 

  Kuusiku (Rapla) lennuvälja planeerimine ja arendamine koos partneritega 

  Kuusiku põllumajandusparki viiv tee mustkatte alla? 

  Liigiti kogumise jäätmekonteinerite süsteemi arendamine 

  Matkaradade rajamine (Ohulepa – Põlli; Kodila – Linnuraba; Lipstu – Jalase 
maastikukaitseala; Rapla – Virtsu raudteetammi; Hagudi aleviku – Alu-Metsküla; 
Röa – Koigi; Ridaküla – Nõmme) 

  Mänguväljakute korrastamine ja ehitamine 

  Oela-Kodila-Rapla kergliiklustee rajamine 

  Raikküla mõisa ait-kuivati esise tee korrastamine 

  Raikküla-Lipa-Kabala kergliiklustee rajamine 

  Rail Baltic raudteepeatuse taristute väljaarendamine 

  Rapla keskväljaku ümbruse ja tegevuste pargi välja arendamine 

  Rapla linna kõnniteedevõrgu arendamine 

  Rapla veekeskuse ehitus koostöös erakapitaliga 

  Rapla-Hagudi-Lohu kergliiklustee rajamine  

  Rapla-Kuusiku kergliiklustee rajamine 

  Rapla-Raikküla kergliiklustee rajamine 

  Valla kalmistute korrastamine ja viidastamine 

  Valla parkide ja rohealade korrastamine. Puhkealade rajamine 

  Valla sademeveevõrkude rajamine  

  Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine ning korrastamine 

  Valtu Öökulli paisjärve puhkeala arendamine 

  Vaopere-Kuimetsa-Villema kergliiklustee rajamine 

  Videovalvesüsteemide paigaldamine suurematesse asulatesse 

  Vigala jõe puhastamine ja jõepromenaadi arendamine Raplas 
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SOTSIAALVALDKOND 

  Rapla haiglakompleksi ja tervisekeskuse (perearstikeskuse) ehituse toetamine 

  Rapla Kuusiku tee 5 hooldekeskuse hoone ümberehitamine sotsiaalkorteriteks 

HARIDUS 

  Juuru lasteaia rekonstrueerimine (välisfasaad) 

  Kabala koolimaja rekonstrueerimine 

  Kabala LAPK rühmade tingimuste parandamine 

  Kaiu lasteaed Triinutare tingimuste parandamine 

  Purku endise koolihoone rekonstrueerimine 

  Rapla lasteaed "Naksitrallid" rekonstrueerimine 

  Rapla valla lasteaedade mänguväljakute täiustamine 

  Rapla Vesiroosi kooli õueala arendamine vastavalt detailplaneeringule 

KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ 

  Alu pargi arendamine rekreatsioonialana 

  Alu Spordihoone arendamine koostöös Rapla Spordirajatised SA-ga 

  Hagudi aleviku staadion ning mänguväljakute korrastamine ja uuendamine  

  Härgla kultuurihoone renoveerimine 

  Juuru internaadi renoveerimine 

  Juuru kultuuri- ja spordipargi, staadioniala välja ehitamine 

  Juuru mõisakompleks rekonstrueerimine 

  Juuru rahvamaja hoone rekonstrueerimine 

  Järlepa järve ujumiskoha hooldamine ja arendamine koostöös külaseltsiga 

  Kabala auto-moto raja välja arendamine 

  Kabala mõisa rekonstrueerimise jätkamine 

  Kabala spordimaja baasil tervikliku spordikompleksi arendamine 
(jalgpallistaadion, terviserada, jõusaal jms 

  Kaiu kooli staadioni renoveerimine 

  Kalevi küla motokrossiraja arendamine koostöös partneriga 

  Pirgu tervispargi jätkuv välja arendamine 

  Korrastatud ja renoveeritud spordi- ja kultuuriobjektid Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu 
kantides (sh Kuimetsa spordihoone, Kaiu välibassein, Karitsa ujumiskoht, 
Loosalu õpperada, ujumiskoht, valgustatud terviserada, Kaiu staadion, Vahastu 
rahvamaja, Kaiu peoplats ja Kuimetsa laululava) 

  Lipa koolimaja (Raikküla ministeeriumikooli hoone) ruumides Uku Masingu 
muuseumitoa arendamine, ka teiste väljapanekute koostamine 

  Pirgu terviseraja arendamine 

  Rapla discgolfi raja rajamine 

  Rapla kardiraja arendamine koostöös partneriga 

  Rapla Keskraamatukogu ruumide parendamine 

  Rapla Muusikakoolile kaasaegsete tingimuste loomine 

  Rapla rattapargi rajamine 

  Rapla staadioni rekonstrueerimine ja kunstmurukattega jalgpallistaadioni 
rajamine. 
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  Rapla Vesiroosi tervisepargi arendamine 

  Tennisekeskuse rajamine koostöös partneriga 

  Valla kantide vabaõhusündmuste alade planeerimine ja väljaarendamine 

  Välijõusaalide ja lauatennise laudade paigaldamine Rapla linnas ja 
lähiümbruses 

 Rapla Õnnepalee (keskväljaku äärde) ehitus 

 Järvakandi mõisa territooriumi ja seal asuvate kultuuriväärtuslike hoonete 
hooldamine ja avariiremont koos töös kohaliku aktiiviga.  

 

 

 


