Tegevus või tegevuspõhimõte

2021

2022

2023

2024

Rahastamisallikas

Vastutav
organisatsioon

Kaasatavad partnerid

1. RAHVASTIK JA ASUSTUS
Strateegiline eesmärk 1: Kasvav elanikkond ja tugev keskuste võrgustik
Tegevussuund 1.1: Positiivne loomulik ja mehaaniline iive
Teostus toimub teiste eesmärkide saavutamise
x
x
x
x
Eraldi ei määrata
KOV
kaudu
Tegevussuund 1.2: Keskuste võrgustiku tugevdamine, sh Rapla kui maakonna- ja toimepiirkonna keskuse arendamine
Teostus toimub teiste eesmärkide saavutamise
x
x
x
x
Eraldi ei määrata
KOV
kaudu

Eraldi ei määrata

Eraldi ei määrata

2. ELUKESKKOND
Strateegiline eesmärk 2: Hästi planeeritud ja planeeringu alusel välja arendatud elukeskkond
Tegevussuund 2.1: Planeeritud areng
Tegevus 2.1.1: Valdade üldplaneeringute
ülevaatamine, uute maakonnaplaneeringuga
arvestavate üldplaneeringute algatamine ja
koostamine

KOV eelarve

KOV

RaM, ROL, teised
partnerid

x

KOV eelarve

KOV

RaM, ROL, teised
partnerid

x

x

KOV eelarve,
arendajad

KOV

Arendajad, teised
partnerid

x

x

KOV eelarve,
arendajad

KOV

Arendajad, teised
partnerid

x

x

Tegevus 2.1.2: Teemaplaneeringute koostamine
vajadusel üldplaneeringu muutmiseks või
x
täiendamiseks, et arenguid paindlikumalt suunata

x

x

Tegevus 2.1.3: Detailplaneeringute koostamine
üldplaneeringu elluviimiseks, mitte muutmiseks

x

x

Tegevus 2.1.4: Arengu soodustamine erinevates
keskustes ja nende lähiümbruses, mis tagaks
kompaktse asustuse ja tõmbaks kaasa ka
tagamaad

x

x

Tegevus 2.1.5: Universaalse disaini põhimõtete
rakendamine elukeskkonna planeerimises,
x
tagades ligipääsu kõikidele elanike gruppidele (sh
erinevate puuetega inimesed)

x

Tegevus 2.1.6: Planeeringute koostamisel
ühistranspordiga arvestamine – elamualad,
x
x
tootmisalad jm peavad olema varustatud
liikumisvõimalustega
Tegevussuund 2.2 Piisavas valikus ja mahus elamispindasid
Tegevus 2.2.1: Maareformi lõpuleviimine ja
selgete maaomandisuhete kujundamine, sh
x
riigimaa ja munitsipaalmaa osas

KOV

Arendajad,
kodanikuühendused,
teised partnerid

x

x

KOV eelarve,
arendajad

x

x

KOV eelarve,
arendajad

KOV

Arendajad, teised
partnerid

Riigieelarve

Maa-amet

KOV

Tegevus 2.2.2: Kinnisvara mõistlikel tingimustel
võõrandamine riigilt KOV-dele, luues võimalused
elamu- ja ettevõtluspiirkondade ning vaba-aja
x
piirkondade aktiivseks väljaarendamiseks KOV-de
poolt, muutes vajadusel selleks riiklikke
regulatsioone

x

x

x

KOV

KOV

MA

Tegevus 2.2.3: Elamualade arendamine, sh
korterelamute ehitamine koos vajalike tehniliste
taristutega (elekter, andmeside, teed, vesikanalisatsioon jm)

x

x

x

Arendajad, KOV
eelarve

KOV

Arendajad

MKM

Erasektor

x

x

x

x

x

KOV eelarve, riigi
toetus (nn üürimajade KOV
programm)

Tegevus 2.2.5: Elamispinna soetamise, rajamise ja
varustamise toetusskeemide rakendamine teatud
x
KOV poolt soodustatud sihtrühmadele (nt noored
pered, arstid, õpetajad jt)

x

x

x

KOV eelarve, välised
toetused

Tegevus 2.2.4: Munitsipaalelamispindade
ehitamine, soetamine, korrastamine

KOV

Tegevus 2.2.6: Tühjade ja alakasutatud hoonete ja
rajatiste kaardistamine, nende
x
kasutamisvõimaluste analüüs ja
lammutusprogrammi koostamine

x

KOV eelarve

KOV

RAEK, ROL, MKA,
omanikud

Tegevus 2.2.7: „Koleehitiste“ lammutamine

x

x

x

x

Riiklikud toetused,
omanike raha

Omanikud

KOV

Tegevus 2.2.8: Miljööalade kaardistamine ja
hoidmine kogu maakonnas

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

MKA,
kodanikuühendused

Tegevus 2.2.9: Kohila tööstuspärandi säilitamine,
x
sh endine paberivabrik

x

x

x

Toetused, erasektor,
kodanikuühendused,
KOV eelarve

Kohila VV,
Vabakond MTÜ

Erasektor,
kodanikuühendused

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

kodanikuühendused

x

x

x

KOV eelarve

KOV

RAEK, ROL, Raplamaa
Partnerluskogu

KOV

RaM, teised
ministeeriumid

Tegevus 2.2.10: Avaliku ruumi korrastamine
maakonna suuremates ja kompaktsemates
x
asulates ning asulate osades, sh linnaväljakud,
miljööalad, tänavad jm
Tegevus 2.2.11: Rapla linna keskväljaku
(Hollivuudi Plats) kui maakonnakeskuse avaliku
ruumi olulise osa väljaarendamine vastavalt
planeeringule
Tegevus 2.2.12: Avalike mänguväljakute rajamine
x
ja korrashoid
Tegevus 2.2.13: Tervikliku elukeskkonna
turundamine potentsiaalsetele elanikele või
x
investoritele

MKA

Strateegiline eesmärk 3: Kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused
Tegevussuund 3.1 Teenuste pakkumise toetamine ja uued lahendused teenustes
Tegevus 3.1.1: Maakonnas avalike teenuste
x
x
x
x
kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine
Tegevus 3.1.2: Vajaduspõhiste uuringute
korraldamine avalike teenuste kättesaadavuse ja x
x
x
x
kvaliteedi hindamiseks

KOV eelarve, välised
toetused

KOV, ROL, RAEK

Tegevus 3.1.3: Uute ja mobiilsete teenuste
pakkumise viiside leviku ja toimimise arendamine x
x
ja soodustamine
Tegevus 3.1.4: Väikeettevõtete toetusskeemide
rakendamine teenuste valdkonnas (sh
x
x
kogukonnateenused)
Tegevus 3.1.5: Vajadusel ja võimalusel
erateenuste toetamine KOV poolt
x
x
turutõrkepiirkondades
Tegevus 3.1.6: Aespa teenuskeskuse (lasteaed,
kogukonnakeskus, raamatute laenutus,
x
x
postipunkt, mänguväljak, spordirajatised jne)
väljaehitamine
Tegevussuund 3.2 Heal tasemel spordi-, kultuuri- ja vabaaja-taristu
Tegevus 3.2.1: Kultuuriasutuste (sh rahvamajad,
raamatukogud jt) korrastamine ja arendamine
x
x
valdades
Tegevus 3.2.2: Rapla Tammemäe
x
vabaõhusündmuste ala väljaarendamine
Tegevus 3.2.3: Märjamaa lauluväljaku
x
rekonstrueerimine
Tegevus 3.2.4: Rapla Keskraamatukogu
(maakonnaraamatukogu) ruumiprogrammi
väljatöötamine ja ümberkorraldamine ning
hoone rekonstrueerimine

x

x

x

Teenuse pakkujad

Teenuse pakkuja KOV, RAEK, ROL,
(sh KOV)
Partnerluskogu

x

x

Teenuse pakkujad,
toetused

KOV

RAEK, ROL,
Partnerluskogu

x

x

KOV eelarve

KOV

erasektor

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

Kodanikuühendused,
erasektor

x

x

KOV eelarve, välised
toetused

kodanikuühendused

KOV

KOV eelarve, toetused Rapla VV
KOV eelarve, toetused Märjamaa VV

x

Tegevus 3.2.5: Kohila rahvamaja ehitamine

x

x

Tegevus 3.2.6: Kohila endise paberivabriku
hoonesse etenduskunstide saali renoveerimine ja x
kasutuselevõtmine

x

x

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

KuM

KOV eelarve, toetused Kohila VV

kodanikuühendused

Toetused, erasektor,
kodanikuühendused,
KOV eelarve

Erasektor,
kodanikuühendused,
Kohila VV

Vabakond MTÜ

Tegevus 3.2.7: Spordiväljakute, spordisaalide jm
spordirajatiste korrastamine ja arendamine
valdades

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

Tegevus 3.2.8: Valtu Spordimaja kompleksi
arendamine, sh veekeskus, hotell jm

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused

Tegevus 3.2.9: Märjamaa ujula ja selle ümbruse
arendamine, sh investeeringud

x

x

x

Tegevus 3.2.10: Rapla veekeskuse kontseptsiooni
väljatöötamine ja keskuse rajamine

x

Tegevus 3.2.11: Kohila ujula ehitamine

x

Tegevus 3.2.12: Rapla staadioni
rekonstrueerimine maakonnastaadionina
Tegevus 3.2.13: Kohila staadioni
rekonstrueerimine, jalgpalli kunstmuruhalli ja
mitmeotstarbelise spordiväljaku projekteerimine
ja ehitus
Tegevus 3.2.14: Märjamaa staadioni
rekonstrueerimine, jalgpalli kunstmuruväljaku ja
mitmeotstarbelise spordiväljaku projekteerimine
ja ehitus
Tegevus 3.2.15: Kehtna staadioni arendamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tegevus 3.2.16: Järvakandi vibustaadioni edasine
arendamine ja korrashoid
Tegevus 3.2.17: Kohila spordihoone laiendamine

x

Tegevus 3.2.18: Paluküla spordi- ja puhkekeskuse
x
arendamine
Tegevus 3.2.19: Kohila Ülejõe vabaaja- ja
x
tervisespordikeskuse rajamine

Kehtna VV

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

x

x

Valtu
Spordimaja OÜ

Spordiklubid,
haridusasutused, teised
partnerid

KOV eelarve,
erasektor, toetused

Rapla VV

KOV eelarve,
erasektor, toetused

Kohila VV

erasektor

KOV eelarve, toetused Rapla VV

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

spordiklubid

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

spordiklubi

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

spordklubid

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

x

x

x

KOV eelarve,
erasektor, toetused

Kohila VV

Erasektor,
kodanikuühendused

Tegevus 3.2.20: Järta tervisespordikeskuse
arendamine
Tegevus 3.2.21: Kuimetsa motokrossiraja
arendamine
Tegevus 3.2.22: Rapla kardiraja arendamine

x

x

x

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

x

x

x

eraarendaja, toetused eraarendaja

x

x

x

eraarendaja, toetused Rapla VV

eraarendaja

x

x

Toetusmeetmed, KOV
Rapla VV
eelarve

ROL

x

x

Toetusmeetmed, KOV
Rapla VV
eelarve

ROL

x

x

Tegevus 3.2.23: Rapla Vesiroosi tervisepargi (sh
terviserajad) edasiarendamine
x
tervisespordikeskusena
Tegevus 3.2.24: Pirgu terviseraja
x
edasiarendamine
Tegevus 3.2.25: Järvakandi terviseradade edasine
x
arendamine ja korrashoid
Tegevus 3.2.26: Rapla jalgpallihalli rajamine
(koos kunstmuruväljakuga)

x

Tegevus 3.2.27: Kohila siseskatepargi
projekteerimine ja renoveerimine

x

Tegevus 3.2.28: Rapla tennisehalli rajamine

x

x

KOV eelarve, toetused MTÜ, Kehtna VV
KOV eelarve, toetused Rapla VV

x

x

x

x

x

Tegevus 3.2.29: Märjamaa skatepargi
renoveerimine

KOV eelarve, toetused Kohila VV

Toetused, erakapital

Rapla
Tennisekool
MTÜ, Rapla
Tenniseklubi

x

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV
Pühakodade
programm, KOV
Kogudused
eelarve, kogudused

kodanikuühendused,
RMK
Eesti Jalgpalli Liit,
Raplamaa Jalgpallikooli
MTÜ
kodanikuühendused,
ettevõtjad
Rapla VV
kodanikuühendused,
ettevõtjad
kodanikuühendused,
ettevõtjad

Tegevus 3.2.30: Kohila väliskatepargi rajamine

x

x

x

Tegevus 3.2.31: Kirikute ümbruse ja kalmistute
arendus- ja korrastustööd

x

x

x

Tegevus 3.2.32: Mõisahoonete ja -komplekside
ning pargialade korrastamise toetamine

x

x

x

Omanik, toetused

Omanikud

MKA

Tegevus 3.2.33: Ajaloo- ja arhitektuurimälestiste
korrastamine

x

x

x

Omanik, KOV,
toetused

MKA

KOV, kodanikuühendused

KuM, KOV

Tegevus 3.2.34: Kehtna Haridus- ja Spordikeskuse
x
x
x
väljaarendamine
Tegevussuund 3.3 Heatasemeline sotsiaal- ja terviseteenuste võrgustik
Tegevus 3.3.1: Rapla maakonnahaigla kui
üldhaigla ning piirkonna olulisima tervishoiu- ja
meditsiinikeskuse rolli säilitamisele kaasa
aitamine ning kvaliteetsete raviteenuste
kättesaadavuse tagamine

KOV eelarve, toetus

Kehtna VV

Kehtna Põhikool

x

x

x

x

PERH, ROL

Raplamaa Haigla ROL, KOV, Haigekassa,
SA
SoM

Tegevus 3.3.2: Rapla terviselinnaku (üldhaigla,
ambulatoorium, esmatasandi tervisekeskus,
x
hooldekeskus) väljaarendamine kvaliteetsete ravija hooldusteenuste pakkumiseks

x

x

x

PERH, KOV eelarve,
toetused

Raplamaa Haigla
ROL
SA, Rapla VV

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

x

x

KOV

x

x

x

x

Erasektor

x

x

x

KOV eelarve, erasektor KOV

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

Tegevus 3.3.3: Esmatasandi tervisekeskuste
võrgustiku väljaarendamine (sh investeeringud
ehitusse ja sisseseadesse) tagamaks kvaliteetne
tervishoiuteenus
Tegevus 3.3.4: Hoolekandeasutustes (sh
erihoolekandeasutustes) tingimuste
parandamine, vajadusel uute ehitamine
Tegevus 3.3.5: Juuru SOS Lasteküla tegevuse
toetamine

Tegevus 3.3.6: Koostöö maakonna
hoolekandesüsteemi partnerite vahel spetsiifiliste
x
teenuste pakkumisel, nt dementsete eest
hoolitsemine jt
Tegevus 3.3.7: Turvaliste, majanduslikult
vastuvõetava hinnaga ning toetatud teenusega
x
majutusüksuste rajamine ja kohandamine (sh
sotsiaalelamispinnad)

Haigekassa, SoM

SoM

SOS Lasteküla
Rapla VV
Eesti Ühing MTÜ

Tegevus 3.3.8: Ühiste tervisedenduslike
programmide ja projektide elluviimine

x

x

x

x

KOV eelarve, TAI, SiM,
ROL
SoM, välised toetused

KOV-d

Tegevus 3.3.9: Erinevate tervist ja turvalisust
toetavate programmide käivitamine ja
sihtrühmadeni viimine maakonnas (nt
uimastirehabilitatsioon, perede toetamine jm)

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, SiM, SoM, ROL
toetused

KOV-d, TAI, politsei,
Päästeamet ja teised
partnerid

Tegevus 3.4.1: Pärimuskultuuri ja rahvakultuuri
säilitamine ja propageerimine (sh trükised, filmid x
jm), vastava valdkonna tegevuste toetamine

x

x

x

Toetused,
kodanikuühendused

KOV

RKK, Raplamaa Kultuuri
Nõukoda

Tegevus 3.4.2: Arendada riiklikku Kesk-Eesti
toetusprogrammi kultuuri valdkonnas, nt
uuringud jm

x

x

x

x

Riigieelarve

ROL

KuM, Raplamaa Kultuuri
Nõukoda, muuseumid

Tegevus 3.4.3: Maakondliku või laiema tähtsusega
x
kultuurisündmuste korraldamine

x

x

x

Toetused, KOV eelarve Korraldajad

ROL, KOV,
kodanikuühendused jt
partnerid

x

x

x

KOV eelarve

ROL

KOV, RKK
(rahvakultuurikeskus)

x

x

x

ROL

ROL

Kultuurivaldkonna
partnerid

KOV

Koolid,
kodanikuühendused,
noortekeskused

Tegevussuund 3.4 Kultuuritegevuse toetamine

Tegevus 3.4.4: Väärtustada kultuurijuhtide (nt
koorijuhid, tantsujuhid, rahvapillid jne) tegevust x
(nt maakondlik tunnustamine)
Tegevus 3.4.5: Maakondliku kultuurinõukoja
x
tegevuse toetamine
Tegevussuund 3.5 Noosootöö ja huvitegevuse toetamine
Tegevus 3.5.1: Jätkusuutlik huvitegevuse
toetamine ja võimaluste laiendamine

x

x

x

x

KOV eelarve

Tegevus 3.5.2: Noortekeskuste võrgustiku
arendamine

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

ENTK

Strateegiline eesmärk 4: Puhas looduskeskkond ja säästlik ressursside kasutamine
Tegevussuund 4.1 Loodusressursside säästlik kasutamine
Tegevus 4.1.1: Rahvusmaastike määramine
x

x

Riigieelarve

RaM

KeM, ROL

Tegevus 4.1.2: Väärtuslikele maastikele
hoolduskavade koostamine ning nende
elluviimine koostöös kohalike kogukondadega

x

x

x

x

KOV eelarve

Tegevus 4.1.3: Veekogude (jõed, järved,
paisjärved jt) puhastamine, kallaste avamine ja
x
korrastamine ning vajalike vesiehitiste (nt paisud)
korrastamine

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

KeM

KIK

KeM

KOV

Riigieelarve, KOV
eelarve

KeA

KOV

Riigieelarve, KOV
eelarve

KOV

MEM, Maa-amet

Tegevus 4.1.4: Veekogude puhastamise toetamise
x
riikliku meetme väljatöötamine ja käivitamine
Tegevus 4.1.5: Kaitsealuste parkide hooldamine ja
korrastamine
Tegevus 4.1.6: Väärtuslike põllumajandusmaade
väljaselgitamine, piiride ja kasutustingimuste
täpsustamine
Tegevus 4.1.7: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ning sademeveevõrkude arendamine
omavalitsustes
Tegevus 4.1.8: Maapiirkondades majapidamistele
kvaliteetse joogivee tagamine eri osapoolte
koostöös

kodanikuühendused

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

x

x

KOV eelarve, toetus,
KOV
taotleja omavahendid

RaM, taotlejad

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

jäätmekäitlejad

x

x

x
Tegevussuund 4.2 Keskkonnateadlikkuse kasvatamine

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

jäätmekäitlejad

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

kodanikuühendused

Tegevus 4.1.9: Jäätmemajanduse arendamine
Tegevus 4.1.10: Märjamaa jäätmejaama
projekteerimine ja ehitamine
Tegevus 4.1.11: Kohila ja Aespa jäätmejaamade
arendamine

Tegevus 4.2.1: Elanike keskkonnateadlikkuse
tõstmine läbi teavitustöö, teabepäevade ja
sündmuste korraldamise

x

x

KOV

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

jäätmekäitlejad

Tegevus 4.2.2: Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja
teavitustöö korraldamine lasteasutustes koostöös x
vabaühendustega
Tegevus 4.2.3: Kohila Keskkonnahariduse Keskuse
edasiarendamine ja tegevuse laiendamine
x
regionaalseks

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

kodanikuühendused

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

Teised KOV-d,
kodanikuühendused

3. MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS
Strateegiline eesmärk 5: Mitmekesine ettevõtluskeskkond, kus (toimivad) toimetavad kõrget lisandväärtust tootvad (väike)ettevõtted
Tegevussuund 5.1 Ettevõtjatele järelkasvu ja tööjõu tagamine
Tegevus 5.1.1: Majandusõppe tõhustamine
koolides

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused

KOV,
HTM
haridusasutused

Tegevus 5.1.2: Raplamaa noorte ettevõtlikkuse
tõstmine, nt Miks Ma Mida Teen?! jt

x

x

x

x

Toetus, ROL, teised
partnerid

RAEK

Maakonna
haridusasutused

Tegevus 5.1.3: Raplamaa noorte ettevõtlikkuse
programm (sh Ettevõtlik kool, õpilasfirmad ja
minifirmad jm)

x

x

x

x

PATEE programm

RAEK

Innove Rajaleidja, Junior
Achievement, maakonna
haridusasutused,
ettevõtjad,
majandusõpetajad jt
partnerid

Tegevus 5.1.4: Laste ja noorte hariduse ja
elukutsevaliku sihipärane suunamine läbi
karjääriõppe ja -nõustamise

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, toetused

INNOVE (õpe),
Töötukassa
(nõustamine)

KOV, haridusasutused

KOV

HARNO, ettevõtted,
kodanikuühendused,
Töötukassa

Tegevus 5.1.5: Õpilasmaleva tegevuse
laiendamine, korraldamine ja toetamine
Tegevus 5.1.6: Õppuritele stipendiumide (kui
suunamise vahend) maksmine
Tegevus 5.1.7: Kutsekoolide õppuritele
praktikakohtade tagamine maakonnas läbi
koostöö

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

x

x

x

x

KOV eelarve,
ettevõtjad

KOV, ettevõtjad

x

x

x

x

Riigieelarve

Kutsekoolid,
ettevõtjad

KOV

Tegevus 5.1.8: Noore spetsialisti toetuse
maksmine (erinevad toetuse võimalused)

x

x

x

x

KOV eelarve,
ettevõtjad

KOV, ettevõtjad

Tegevus 5.1.9: Jätkusuutliku väikeettevõtluse (sh
x
pere-ettevõtlus) toetamine

x

x

x

Toetused, RAEK, KOV
eelarve, riigieelarve

RAEK,
Töötukassa

Ettevõtjate ühingud, KOV

Tegevus 5.1.109: Hariduslike erivajadustega
noorte praktikale ja tööle saamise toetamine
Vana-Vigala Tööhõive- ja Järelõppekeskuses

x

x

x

PATEE programm

RAEK

Vana-Vigala TTK,
Töötukassa, ettevõtjad

Toetused, RAEK, KOV
eelarve, arendajad

RAEK

KOV, ettevõtjad

RAEK

Tööstusalade
omanikud/juhid, KOV,
eksperdid jt partnerid

x

Tegevussuund 5.2 Maakondlike ja piirkondlike ettevõtlusalade väljaarendamine
Tegevus 5.2.1: Ettevõtlusalade võrgustiku
rajamine ja käivitamine (nt ühine turundus,
x
x
x
x
koolitus)
Tegevus 5.2.2: Tööstusalade tootearendus ja
ühisturundus

x

x

x

x

PATEE programm

Tegevus 5.2.3: Olemasolevate ettevõtlusalade
täielik väljaarendamine ja tehnilise taristuga
x
varustamine (Orgita, Järvakandi, Kohila, Rapla jt )

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
KOV
arendajad

RAEK, ettevõtjad

Tegevus 5.2.4: Uute ettevõtlusalade ja nende
tehnilise taristu kavandamine ja väljaehitamine

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
KOV
arendajad

RAEK, ettevõtjad

KOV eelarved,
toetused

RAEK

ROL, KOV

KOV eelarved

KOV

Ettevõtjad, RAEK,
kutseharidusasutused

x

Tegevussuund 5.3 Ettevõtjate tugisüsteemide väljakujundamine maakonnas
Tegevus 5.3.1: Maakonna
investeerimisvõimaluste veebiportaali www.
x
x
x
x
InvestinRaplamaa.com administreerimine,
edasiarendamine
Tegevus 5.3.2: Koostöö ja infovahetus KOV-de,
kutsehariduskeskuste ja ettevõtjate vahel,
x
x
x
x
regulaarsed kohtumised

Tegevus 5.3.3: Toetada ettevõtteid
eksportturgude leidmisel (nt väliskülalised, Eesti
välisesindused, välisvisiidid, messid jt)

x

x

x

x

Toetused, riigieelarve,
RAEK
ettevõtjad, PATEE

KOV, ettevõtjate
ühendused

Tegevus 5.3.4: Olemasolevate ja uute
investeeringute teenindamine
(investorteenindus)

x

x

x

x

KOV eelarved,
riigieelarve, toetused

RAEK

KOV, ettevõtjad

Tegevus 5.3.5: Alustavate ja tegutsevate
ettevõtjate nõustamine

x

x

x

x

KOV eelarved,
riigieelarve, toetused

RAEK

Töötukassa

x

x

x

x

PATEE programm

RAEK

Ettevõtjad, eksperdid,
konsultandid jt partnerid

x

x

x

x

PATEE, toetused,
ettevõtjad

RAEK

ROL, KOV, ettevõtjate
ühendused

x

x

x

x

KOV eelarved,
riigieelarve, partnerid, RAEK
toetused

Ettevõtjate ühendused,
Töötukassa

x

RAEK eelarve,
toetused

RAEK

Ettevõtjate ühendused,
haridusasutused

Tegevus 5.3.6: Tegutsevate ettevõtete
juhtimisvõimekuse tõstmine ja kasvu
soodustamine
Tegevus 5.3.7: Ettevõtjate ühenduste koostöö
koordineerimine ja ühenduste rolli
võimendamine
Tegevus 5.3.8: Ettevõtlusteadlikkust tõstvate
sündmuste korraldamine

Strateegiline eesmärk 6: Enam nutikat ettevõtlust
Tegevussuund 6.1 Ettevõtjate ja haridusasutuste koostöövõrgustikud
Tegevus 6.1.1: Koostöö üld- ja
kutseharidusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtjate x
x
x
vahel
Tegevus 6.1.2: Luua kontaktid kõrgkoolidega

x

x

x

x

KOV eelarve

RAEK, ROL

Kõrgkoolid

Tegevus 6.1.3: Järjepidev konkreetsete maakonna
arengut ja ettevõtlust puudutavate teemade
x
käsitlemine üliõpilaste teadustöödes

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, ettevõtjad

RAEK, ROL

Kõrgkoolid

Tegevus 6.1.4: Rasketehnika kompetentsikeskuse
x
rajamine

x

x

x

Riigieelarve,ROL,
erakapital, toetused

Kehtna KHK

Kehtna VV, MKM, HTM,
RAEK, ROL

Tegevus 6.1.5: Puuetega noorte tööturule
ettevalmistamise ja -abistamise
x
kompetentsikeskuse väljakujundamine
Tegevussuund 6.2 Nutikate ettevõtlusideede edendamine
Tegevus 6.2.1: Äriideede konkurss
x
Tegevus 6.2.2: Äriideede ja rahastajate kokku
x
viimine
Tegevus 6.2.3: Toetada nutikate ideede jõudmist
maakonnast üle-eestilisse konkurentsi (nt
x
„Ajujaht“ vm)
Tegevus 6.2.4: Tervisliku ja turvalise töökoha
kontseptsiooni edendamine, tervist edendavate
töökohtade võrgustiku arendamine, tervist
toetavate ettevõtete tunnustamine

x

Tegevus 6.2.5: Järvakandi klaasiklastri
arendamine

x

x

x

Riigieelarve, toetused Vana-Vigala TTK Märjamaa VV, HTM, SoM

x

x

x

RAEK

x

x

x

Toetused
Innovatsiooniosak,
erainvestor

x

x

x

Riigieelarve, ROL

RAEK

x

x

x

Riigieelarve, SoM,
töökohad

ROL

KOV, TAI

x

x

x

Ettevõtjad, KOV
eelarve, toetused

Kehtna VV

Ettevõtjad, RAEK,
klaasimuuseum

Ettevõtete ühendused

RAEK

Strateegiline eesmärk 7: Heal tasemel ja mitmekesine toidusektor
Tegevussuund 7.1 Kohalik toit
Tegevus 7.1.1: Kohalike toidu tootjate ja toidu
pakkujate kokku viimine (koolitused, seminarid
jm)
Tegevus 7.1.2: Kohaliku toidu osatähtsuse
tõstmine haridusasutustes, hooldusasutustes jm

x

x

x

x

Toetused

RAEK

Ettevõtjad, Kehtna KHK

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve

KOV

Ettevõtjad, koolid

Tegevus 7.1.3: Kohaliku toidu turundus, nt
toidufestival, toidukonkurss jm

x

x

x

x

Toetused

RAEK

Raplamaa
Partnerluskogu,
ettevõtjad

Tegevus 7.1.4: OTT võrgustiku laiendamine üle
maakonna

x

x

x

x

ettevõtjad

OTT

KOV

Tegevus 7.1.5: Avalikus sektoris (koolid, lasteaiad,
hooldekodud jne) toitlustamise kvaliteedi
x
tõstmine läbi koolituste, nõustamise, seire jms

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

Tegevus 7.1.6: Eesti rahvustoidu ja kohalike
toitude keskuse väljaarendamine ja rajamine
Kehtnas

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

x

ROL

KOV, avalikud asutused,
toitlustajad
ROL, RAEK, Kehtna KHK,
toidutootjad,
turismiettevõtjad

4. HARIDUS
Strateegiline eesmärk 8: Maakonna haridusasutuste koostöö tagab suuremad valikuvõimalused õppijatele ja parima ressursikasutuse
Tegevussuund 8.1 Maakonna haridusasutuste koostöövõrgustik
Tegevus 8.1.1: Õpilaskeskse haridusasutuste
koostöövõrgustiku loomine

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve

ROL

KOV, HTM, hariduse
nõukoda

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve

ROL

KOV, HTM

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

ROL, HTM

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve

KOV, HTM
(koolid)

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, toetused

KOV

HTM, SoM

Tegevus 8.1.6: Raikküla Kooli tegevuse toetamine x

x

x

x

Riigieelarve

HTM

KOV-d

Tegevus 8.1.7: Raplamaa erivajadustega
eelkooliealiste laste kompetentsi- ja teenuste
keskuse loomine

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

Teised KOV-d, SoM

Tegevus 8.1.8: Tugiteenuste osutamise süsteemi
väljatöötamine, nt esmatasandi tugiteenuste
keskuse loomine igas KOV-s (eripedagoog,
logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog jt)

x

x

x

x

KOV eelarve

SoM, HTM

Tegevus 8.1.2: Raplamaa Hariduse Nõukoja
loomine ja tegevuse käivitamine
Tegevus 8.1.3: Haridusvõrgu ajakohastamine
vastavalt vajadusele
Tegevus 8.1.4: Tagada täiskasvanutele kvaliteetse
põhi- ja üldkeskhariduse või kutsehariduse
omandamise võimalused
Tegevus 8.1.5: Erivajadustega lastele võrdsete
võimaluste loomine arenguks läbi toetavate
teenuste arendamise

KOV

Tegevus 8.1.9: Tagada õpilaskodu teenus
vajaduspõhises mahus

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

KOV, HTM

Tegevus 8.1.10: Tervist edendavate koolide ja
lasteaedade võrgustike arendamine

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

ROL

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

Riigieelarve, KOV
eelarved, toetused

TAI, koolid, lasteaiad

Strateegiline eesmärk 9: Kõigis koolides head õppimisvõimalused
Tegevussuund 9.1 Kaasaegne füüsiline õpikeskkond
Tegevus 9.1.1: Valdade koolihoonete
korrastamine ja arendustööd, et oleks võimalik
kõrgel tasemel läbi viia õppeprotsesse
Tegevus 9.1.2: Rapla, Märjamaa ja Kohila
gümnaasiumide edasine arendamine, sh
investeeringud
Tegevus 9.1.3: Kutseharidusasutuste
renoveerimine ja arendamine
Tegevus 9.1.4: Koolivõrgu korrastamine vastavalt
vajadusele
Tegevus 9.1.5: Kaasaegse ja vajadustele vastava
õpikeskkonna loomine, sh investeeringud
inventari
Tegevus 9.1.6: Õppetingimuste parandamine
hariduslike erivajadustega lastele ja noortele

x

x

HTM, Rapla VV,
Kohila VV,
Märjamaa VV

HTM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

KOV, HTM

Haridusasutused

x

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

KOV, HTM

Haridusasutused

x

x

Miikaeli Ühendus
MTÜ, toetused

Miikaeli
Ühendus MTÜ

x

x

KOV eelarve

KOV

Tegevus 9.1.7: Kohila Mõisakooli edasine
x
x
arendamine
Tegevussuund 9.2 Õpetajate ja tugispetsialistide motiveeritus
Tegevus 9.2.1: Luua stipendiumide maksmise
süsteem, mis võimaldaks õpetajaid ja teisi
spetsialiste ette valmistada ja tulevase
tööandjaga Raplamaal siduda

x

x

x

Riigieelarve, toetused HTM

Koolid
RKAS

Tegevus 9.2.2: Õpetajate ja teiste vallale vajalike
spetsialistide aitamine ja toetamine võimaluste
piires KOV-de poolt erinevate probleemide
lahendamisel, nt eluaseme pakkumine, abi
eluaseme soetamisel, transpordi tagamine,
mingite kulude kandmine vm

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

hariduse nõukoda

Tegevus 9.2.3: Õpetajate toetamine
enesearendamise võimalustest (nt
täienduskoolitus, kolleegilt õppimise võimalus
jne) osasaamisel

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

hariduse nõukoda

Tegevus 9.2.4: Pedagoogide ülemaakonnalise
tunnustamise süsteemi ja fondi loomine

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV, hariduse nõukoda

ROL

Strateegiline eesmärk 10: Igale lapsele on tagatud talle sobiv lasteaia või -hoiu koht (sh erivajadustega lapsed)
Tegevussuund 10.1 Tagatud kvaliteetne lasteaiateenus kõigile
Tegevus 10.1.1: Olemasolevate lasteaiarühmade
tingimuste parandamine, sh investeeringud
hoonete renoveerimiseks

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

Tegevus 10.1.2: Vajadusel uute lasteaiakohtade
avamine, sh investeeringud uute hoonete
ehitamiseks ja olevate rekonstrueerimiseks

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

Tegevus 10.1.5: Alushariduse kättesaadavuse
tagamine erivajadustega lastele

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

SoM

Tegevus 10.1.6: Lastehoiuteenuse (ka
eraettevõtluse vormis) toetamine, sh
investeeringute toetamine

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
KOV
erakapital

Ettevõtja

Tegevus 10.1.3: Kaasaegsete ja turvaliste
mänguväljakute rajamine ja korrastamine
Tegvus 10.1.4: Lasteaedade õpikeskkonna
parandamine

kodanikuühendused,
teised partnerid

Strateegiline eesmärk 11: Mitmekesine ja kättesaadav huviharidus
Tegevussuund 11.1 Huvihariduse võrgustiku ülesehitus ja sisu
Tegevus 11.1.1: Huvihariduse võimaluste
laiendamine ja kättesaadavuse parandamine
x
x
valdade vahelises koostöös
Tegevus 11.1.2: Märjamaa Muusika- ja
Kunstikooli uute ruumide väljaehitamine ja
x
varustamine
Tegevus 11.1.3: Kohila Koolituskeskuse
x
x
laiendamine
Tegevus 11.1.4: Rapla Muusikakooli uue hoone
x
x
projekteerimine ja rajamine
Tegevussuund 11.2 Spordiakadeemia
Tegevus 11.2.1: Maakondliku spordiakadeemia
kontseptsiooni väljatöötamine ja käivitamine

x

x

x

x

x
x

KOV eelarve

KOV

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV
x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

x

KOV eelarve,
spordiklubid, EOK,
muu rahastus

x

kodanikuühendused

Rapla Maakonna
Spordiklubid, KOV-d, EOK
Spordiliit, ROL

Strateegiline eesmärk 12: Toimiv laiapõhjaline nõustamisteenuste süsteem maakonnas
Tegevussuund 12.1 Täiskasvanute nõustamis- ja koolitussüsteem
Tegevus 12.1.1: Järjepidev nõustamisalane
koostöö erinevate osapoolte vahel (KOV-d,
x
x
Innove Rajaleidja keskus, Töötukassa jt)
Tegevus 12.1.2: Täiskasvanuhariduse (sh
toimetulekualased koolitused) toetamine

x

x

Koostöö
osapooled

x

x

Erinevad allikad

x

x

KOV eelarve,
KOV
Töötukassa, toetused

kodanikuühendused,
kutsekoolid, teised
koolitajad, Töötukassa

5. FÜÜSILINE JA SOTSIAALNE SIDUSUS
Strateegiline eesmärk 13: Maakonna hea ligipääsetavus ja aeg-ruumiliste vahemaade vähenemine läbi heatasemelise transporditaristu ja
Tegevussuund 13.1 Kaasaegse ja piisava läbilaskevõimega transporditaristu väljaarendamine

Tegevus 13.1.1: Rail Baltic ehitusprojekti
koostamine, arvestades loodus- ja elukeskkonna
ning kohalike kogukondade huvidega.
Projekteerimise käigus lahendatakse mh Rapla
x
kiirrongipeatus, regionaalsed peatused Kohilas ja
Järvakandis ning tööstust toetavad haruteed
Järvakandis
Tegevus 13.1.2: Rail Baltic raudtee väljaehitamine
(sh Rapla kiirrongi peatus, regionaalsed peatused
Kohilas ja Järvakandis ning tööstust toetavad
x
haruteed maakonnas), rakendades vajalikke
kompenseerivaid meetmeid

x

x

x

Tegevus 13.1.3: Tallinn-Rapla-Türi-Viljandi
raudteetrassi renoveerimise lõpuleviimine
x
(möödasõiduvõimaluste väljaehitamine TallinnRapla lõigul ja Rapla-Türi lõigu rekonstrueerimine)
Tegevus 13.1.4: Tallinn-Rapla raudteelõigu
elektrifitseerimine – projekteerimine ja
väljaehitamine

EL toetused,
riigieelarve

MKM

Rail Baltic ühisettevõte,
Rapla VV, Kohila VV,
Märjamaa VV, ROL, RAEK

MKM

Rail Baltic ühisettevõte,
Rapla VV, Kohila VV,
Kehtna VV, ROL, RAEK

Riigieelarve, toetused Edelaraudtee AS MKM

x

x

Riigieelarve, toetused MKM

Edelaraudtee AS

MKM

Tegevus 13.1.5: Tallinn-Rapla-Türi-Viljandi
raudteetrassil reisirongiliikluse tihendamine

x

x

x

x

Riigieelarve, Eesti
Liinirongid AS

Eesti Liinirongid
AS

Tegevus 13.1.6: Soodustada raudteetranspordi
kasutamist rongipeatuste juures vajaliku taristu
(sh auto- ja jalgrattaparklad) väljaehitamisega

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused

Kohila VV, Rapla
Edelaraudtee AS
VV, Kehtna VV

Tegevus 13.1.7: Via Baltica (Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee) väljaehitamine esimese klassi
maanteena

x

x

x

x

EL toetused,
riigieelarve

MKM

MntA

Tegevus 13.1.8: Tallinn-Rapla-Türi maantee
projekteerimine ja väljaehitamine esimese klassi
maanteena (4-realisena vähemasti Tallinn-Rapla
lõigul)
Tegevus 13.1.9: Rapla linna kui
maakonnakeskuse ühistranspordi
terviklahenduse väljatöötamine ja
ellurakendamine (uue bussijaama asukohavalik
ja väljaehitamine, Rail Baltic peatuse
ligipääsetavuse planeerimine, Edelaraudtee
peatuse sidumine teiste transpordisõlmedega)

x

x

x

x

x

Riigieelarve, toetused MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV
P-E ÜTK, Edelaraudtee
AS; Rail Baltic
ühisettevõte; MntA

Tegevussuund 13.2 Väikelennundus kaasaegsel tasemel
Tegevus 13.2.1: Rapla (Kuusiku) lennuvälja
väljaarendamine väike- ja hobilennunduse, lennux
ja langevarjuspordi ning lennundusega seotud
väikeettevõtluse keskusena

x

x

Toetused, arendaja

Rapla VV

Arendajad

Strateegiline eesmärk 14: Hea kvaliteediga teedevõrk maakonnas
Tegevussuund 14.1 Kaasaegne ja ohutu teedevõrk
Tegevus 14.1.1: Riigiteede ehitamine ja
rekonstrueerimine vastavalt vajaduspõhisele
x
kavale, milles lähtutakse selgetest ja
läbipaistvatest kriteeriumidest
Tegevus 14.1.2: Riigiteedel liiklusohtlike kohtade
x
likvideerimine

x

x

x

Riigieelarve, toetused MntA

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

MKM

MntA, KOV

Tegevus 14.1.3: Tolmuvabade katete rajamine
eelkõige teedele, kus liigub või kavandatakse
ühistransporti või millel liiklustihedus on
vähemalt 50 sõidukit ööpäevas

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

Tegevus 14.1.4: Maanteetranspordi parkimis- ja
puhkekohtade planeerimine ja väljaehitamine

x

x

x

x

Riigieelarve, toetused,
KOV
erainvestor

MntA, KOV

MntA, eraettevõtjad

Tegevus 14.1.5: Kohalike teede arendamine
teehoiukava alusel, sh tolmuvabade katete
x
x
x
x
ehitamine
Tegevussuund 14.2 Vajadustele vastav ja ohutu kergliiklusteede võrgustik
Tegevus 14.2.1: Kergliiklusteede võrgustiku
vajaduspõhine järk-järguline väljaarendamine
Raplamaa kergliikluse teemaplaneeringu alusel
Tegevus 14.2.2: Kehtna-Räägu puhkeala
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.3: Järvakandi kergliiklustee lõpuni
ehitamine
Tegevus 14.2.4: Eidapere kergliiklustee
väljaehitamine asula põhjapiirini
Tegevus 14.2.5: Kaerepere kergliiklustee aleviku
sisese osa väljaehitamine
Tegevus 14.2.6: Urge-Prillimäe-Salutaguse
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.7: Kohila-Vilivere-Aespa
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.8: Lohu-Mälivere kergliiklustee
väljaehitamine
Tegevus 14.2.9: Aespa-Sutlema kergliiklustee
väljaehitamine
Tegevus 14.2.10: Kohila-Kurtna kergliiklustee
rajamine
Tegevus 14.2.11: Märjamaa-Rangu kergliiklustee
väljaehitamine
Tegevus 14.2.12: Märjamaa-Orgita kergliiklustee
osaline rekonstrueerimine
Tegevus 14.2.13: Vana-Vigala-Jaama
kergliiklustee väljaehitamine

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

KOV

KOV

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

MntA

x

x

x

KOV eelarve, toetused Kohila VV

Rail Baltic Estonia OÜ

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Märjmaa VV

MntA

x

x

x

MntA

Tegevus 14.2.14: Raikküla-Raela-Rapla
x
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.15: Rapla-Kuusiku kergliiklustee
x
väljaehitamine
Tegevus 14.2.16: Rapla-Uusküla kergliiklustee
väljaehitamine
Tegevus 14.2.17: Juuru aleviku sisese
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.18: Kaiu aleviku sisese kergliiklustee
väljaehitamine
Tegevus 14.2.19: Kuimetsa küla sisese
kergliiklustee väljaehitamine
Tegevus 14.2.20: Järlepa küla sisese kergliiklustee
väljaehitamine

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

x

KOV eelarve, toetused Rapla VV

MntA

Strateegiline eesmärk 15: Nõudlusele vastav ühistransport maakonnas
Tegevussuund 15.1 Vajadustele vastav ja hästi toimiv ühistranspordikorraldus
Tegevus 15.1.1: Normidele vastava sagedusega
ühistransporditeenuse tagamine suuremates
x
x
x
x
asulates (linnad, alevid, alevikud ja suuremad
külakeskused)
Tegevus 15.1.2: Avaliku ühistranspordivõrgu
korraldamine vastavalt inimeste
liikumisvajadustele, arvestades teatud
x
x
x
x
inimrühmade eripära (tööl käivad inimesed,
õpilased, huvikoolis õppijad jt)
Tegevus 15.1.3: Paindlike
ühistranspordilahenduste väljatöötamine (sh
x
x
x
x
nõudetransport) ja rakendamine selliselt, et kõik
paikkonnad on hõlmatud

P-E ÜTK

Riigieelarve, KOV
eelarve

P-E ÜTK

ROL, MntA, KOV

Riigieelarve, KOV
eelarve

P-E ÜTK

ROL, MntA, KOV

Tegevus 15.1.4: Operatiivse ja erinevate
teabekanalite kaudu (sh kaasaegsed ITx
lahendused) tarbijale kättesaadava ühistranspordi
infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

x

Tegevus 15.1.5: Rapla- ja Harjumaal bussi- ja
rongiliiklust hõlmava ühistranspordi ühtse
x
piletisüsteemi väljatöötamine ja ellu rakendamine

Riigieelarve

MntA

P-E ÜTK jt
ühistranspordikeskused

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

P-E ÜTK

Eesti Liinirongid AS,
Tallinna Transpordiamet,
MKM, MntA jt partnerid

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

P-E ÜTK

Eesti Liinirongid AS,
Tallinna Transpordiamet,
MKM, MntA jt partnerid

Tegevus 15.1.7: Kaug- ja maakonnaliinide ning
x
reisirongide liikumisgraafikute parem ühildamine

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

P-E ÜTK

KOV, Eesti Liinirongid AS,
bussiettevõtted

Tegevus 15.1.8: Ühistranspordipeatuste rajamine
x
valdades

x

x

x

KOV eelarve,
riigieelarve

KOV, MntA

Tegevus 15.1.6: Eri transpordiliikide
integreerimine ühtsesse liinivõrku, et oleks
võimalik reisijate sujuv üleminek ühelt teisele

x

x

Strateegiline eesmärk 16: Kiire ja kvaliteetne andmeside kõikjal maakonnas
Tegevussuund 16.1 Teenuse viimine lõppkasutajani
Tegevus 16.1.1: Kiire andmeside viimine kõigi
x
majapidamisteni
Tegevus 16.1.2: Kaugtöökontorite vajaduse ja
võimaluste analüüsimine ning kaugtöövõimaluste x
parandamine
Tegevussuund 16.2 Targad lahendused ja tehniline areng

x

x

x

Riigieelarve, toetused MKM

KOV

x

x

x

Toetused

ROL, KOV

RAEK

Strateegiline eesmärk 17: Hajutatum taastuvatel ressurssidel põhinev energiatootmise süsteem ja tark elektrivõrk
Tegevussuund 17.1 Piisava võimsusega ja vastuvõetava hinnaga elektrivõrk

Tegevus 17.1.1: Elektri põhivõrgu vajaduspõhine
renoveerimine ja rekonstrueerimine
varustuskindluse tõstmiseks ja piisavate
võimsuste tagamiseks

x

x

x

x

Erakapital, toetused

Elering AS

KOV

Tegevus17.1.2: Elektri jaotusvõrgu korrastamine
x
ja rekonstrueerimine varustuskindluse tagamiseks

x

x

x

Erakapital, toetused

Elektrilevi OÜ

KOV

Tegevus 17.1.3: Suuremates asulates võimalusel
elektriliinide viimine maa-alustesse kaablitesse

x

x

x

Erakapital, toetused

Elering AS,
Elektrilevi OÜ

KOV

KOV

x

Tegevussuund 17.2 Taastuvenergeetika ja kohalikud ressursid
Tegevus 17.2.1: Kaugküttesüsteemide
kaasajastamine ja soojatrasside renoveerimine

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
Soojaettevõte
soojaettevõte

Tegevus 17.2.2: Lokaalkatlamajade ja
keskküttesüsteemide kaasajastamine

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
Hoone omanik
erakapital

Tegevus 17.2.3: Taastuvate ja kohalike
energiaallikate laialdasem kasutuselevõtt soojuse x
ja elektri tootmiseks, sh investeeringud

x

x

x

Toetused, erakapital

Tootmisest
huvitatud
osapool

x

x

x

x

Omanik, toetused

Omanik

Tegevus 17.3.2: Avalike hoonete (koolid,
lasteaiad, tervise- ja hoolekandeasutused,
kultuuri- ja spordihooned jne) energiatõhususe
x
tõstmine (renoveerimine ja energialahendused) ja
uute hoonete rajamine liginullenergia nõuetele
vastavalt

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, toetused

KOV, RKAS vm
riigi esindaja

Tegevussuund 17.3 Energiatõhusus
Tegevus 17.3.1: Energiatõhususe parandamine,
teadlikkuse kasv ning säästlikumate lahenduste
rakendamine kogu elukorralduses

Tegevus 17.3.3: Nutikate ja energiasäästlike
tänavavalgustuse lahenduste rakendamine
olemasoleva võrgu rekonstrueerimisel ja võrgu
vajaduspõhisel laiendamisel

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

Strateegiline eesmärk 18: Tugevad ja sidusad paikkondlikud kogukonnad ning tugevad vabaühendused
Tegevussuund 18.1 Kogukondade ja vabaühenduste toetamine
Tegevus 18.1.1: Paikkondlike kogukonnateenuste
keskuste arendamine, sh investeeringud
x
x
hoonetesse
Tegevus 18.1.2: Paikkondade vabaõhu
sündmuskohtade ja külaplatside rajamine ning
x
x
korrastamine
Tegevus 18.1.3: Kogukondliku tegevuse ja
vabaühenduste toetamine ja vabaühenduste
x
x
tunnustamine

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

x

x

KOV eelarve, toetused KOV

kodanikuühendused,
RAEK

x

x

KOV eelarve, RAEK
(KÜSK), ROL

KOV, RAEK

kodanikuühendused,
RAEK

x

KOV eelarve, toetused

Raplamaa Külade kodanikuühendused,
Liit MTÜ
KOV, RAEK

KOV eelarve,
riigieelarve, toetused

KOV

Rapla Tuletõrjekapital
MTÜ, RAEK

ROL

ROL

RAEK, KOV, partnerid

RAEK

Ettevõtjad, ROL

Tegevus 18.1.4: Külavanemate võrgustiku
arendamine (infovahetus, koolitused jm)

x

x

x

Tegevus 18.1.5: Vabatahtlike päästekomandode
arengu toetamine

x

x

x

x

6. PUHKUS, MAINE, KOHATURUNDUS
Strateegiline eesmärk 19: Raplamaa on eristuv, tuntud ja hea mainega
Tegevussuund 19.1 Mainekujundus, kohaturundus ja kommunikatsioon
Tegevus 19.1.1: Uue toimiva maakonna maine- ja
x
kohaturundusstrateegia kokkupanemine
Tegevus 19.1.2: Turismi- ja elukeskkonna
x
turundus
Tegevus 19.1.3: Piirkonna identiteeti kujundavate
projektide elluviimine (maakond ja väiksemad
x
piirkonnad)

x

x

x

PATEE programm

x

x

x

Toetused, KOV eelarve ROL, KOV

kodanikuühendused

Tegevus 19.1.4: Osalemine ja maakonna
tutvustamine erinevatel messidel

x

x

x

x

PATEE, ettevõtjad,
ROL, LEADER

RAEK

Tegevus 19.1.5: Turismialane koostöö erinevate
turismiasjaliste vahel

x

x

x

x

Ettevõtjad, ROL,
LEADER, toetused

RAEK

Tegevus 19.1.6: Turismi sihtkoha juhtimiseks
vajaliku organisatsiooni (DMO) käivitamine

x

x

KOV, EAS, ROL,
toetused

ROL

Tegevus 19.1.7: Turismiinfo levitamine, sh
turismiinfo keskuse tegevus, infomaterjalid, jne

x

x

Tegevus 19.1.8: Edendada koduloolist
uurimistegevust ja esitleda tehtud uurimusi, et
lisada teadmisi kodukoha kohta

x

Tegevus 19.1.9: Kohaliku ja maakondliku meedia
rolli tähtsustamine ja omavahelise koostöö
x
edendamine

x

x

x

x

Ettevõtjad,
Turismiettevõtjate
ühendus
KOV, ettevõtjad,
Turismiettevõtjate
ühendus
RAEK, EAS,
turismiühendus, HOL,
KOV-d jt partnerid

x

TIK – ROL, EAS; PATEE,
RAEK
ettevõtjad

x

Rapla
KOV eelarve, toetused,
Koolid, raamatukogud,
Keskraamatukog
riigieelarve
muuseumid
u (mälukeskus)
KOV eelarve,
eraettevõtjad

x

ROL

KOV, PET SA

Raplamaa Sõnumid, TRE
Raadio,
www.raplamaa.ee,
vallalehed

Strateegiline eesmärk 20: Raplamaa on atraktiivne loodus-, kultuuri- ja elamusturismi sihtkoht ning oluline puhkusepiirkond
Tegevussuund 20.1 Puhke- ja turismitaristu ja -tooted ning teenindus
Tegevus 20.1.1: Puhkeväärtuste baasil
turismitoodete arendamine ja turundamine,
pereturismitoodete väljaarendamine
Tegevus 20.1.2: Puhkealade ja
puhkemajanduslikult oluliste objektide
korrastamine ja hooldamine, vajadusel uute
väljaarendamine
Tegevus 20.1.3: Infoviitade ja -siltide
paigaldamine

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, ettevõtjad jt

RMK

RAEK, MKA, KOV,
ettevõtjad, ROL

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, ettevõtjad jt

RMK, KOV

maaomanik

x

x

x

x

KOV eelarve, toetused KOV, RMK

MntA, omanikud

Tegevus 20.1.4: Koha- ja teemamuuseumide
tegevuse toetamine ning arendamine, sh
investeeringud hoonetesse ja ekspositsiooni (nt
Mahtra Talurahvamuuseum, Hageri muuseum,
Järvakandi Klaasimuuseum, Sillaotsa
Talumuuseum jt)

x

x

x

x

Tegevus 20.1.5: Raplamaa mälukeskuse
kontseptsiooni arendamine ja töösse
rakendamine Rapla Keskraamatukogu baasil

x

x

x

x

Tegevus 20.1.6: Loone ja Varbola
muinasajakeskuste väljaarendamine

x

Tegevus 20.1.7: Loone linnuse jalakäijate silla
x
ehitamine RMK matkakoridori osana
Tegevus 20.1.8: Kehtna valla turismitee
väljaarendamine (Ingliste-Keava-Kehtna-Paluküla- x
Mukri-Aleti-Järvakandi)
Tegevus 20.1.9: Maakonna turismitee Raplamaa
Rada ettevalmistustööd

x

Tegevus 20.1.10: Kultuuri- ja ajalooliste isikutega
seotud pärandi säilitamine ning nimeliste
x
tegevuskeskkondade ja sündmuste
väljaarendamine
Tegevus 20.1.11: Matkaradade ja nendega seotud
x
ehitiste rajamine ja korrastamine

Tegevus 20.1.12: Virtuaalturismi arendamine
maakonnas

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve, toetused

KOV-de eelarve,
toetused
Toetused,
erainvestorid, RMK
Toetused,
erainvestorid, RMK

x

Juuru ja Hageri
Kihelkonna
Muuseumid SA,
KOV

Rapla VV
Kohila VV,
Märjmaa VV,
RMK
Kohila VV, RMK

ROL, teised KOV-d,
muuseumid
Erasektor,
kodanikuühendused
Erasektor,
kodanikuühendused

x

x

KOV eelarve, toetused Kehtna VV

RAEK, ROL, Raplamaa
Partnerluskogu, RMK

x

x

KOV-d, toetused

RAEK, KOV-d, Raplamaa
Partnerluskogu

x

x

x

KOV eelarve, toetused,
KOV
muud rahastajad

kodanikuühendused

x

x

x

RMK, KOV eelarve

kodanikuühendused,
ettevõtjad

x

Erakapital, toetused,
KOV eelarve, teised
allikad

x

x

ROL

KOV, RMK

RAEK

KOV,
kodanikuühendused,
ettevõtjad

Tegevus 20.1.13: Olemasolevate kultuuri, spordi jt
suurürituste toetamine ja arendamine, uute tekke x
soodustamine

x

x

x

Tegevus 20.1.14: Koolitatud kohalike giidide
võrgustiku loomine kogu maakonnas

x

x

x

x

Erakapital, toetused,
KOV eelarve, teised
allikad

KOV,
kodanikuühendu RAEK
sed, ettevõtjad

7. HALDUS
Strateegiline eesmärk 21: Pädevad, tõhusad ja finantsiliselt võimekad vallad teevad tihedat koostööd maakonna tasakaalustatud arenguks
Tegevussuund 21.1 Toimivad koostöövormid maakonnas
Tegevus 21.1.1: Maakonna ühishuvide
kaardistamine erinevates valdkondades

x

x

x

x

KOV eelarve

ROL

KOV, RAEK, Raplamaa
Partnerluskogu jt
partnerid

Tegevus 21.1.2: Maakonna tihedam sisemine
sidustamine ja maakonna kui koostööpiirkonna
terviklikkuse säilitamine

x

x

x

x

Ei nõua eraldi
rahastamist

ROL

KOV

Tegevus 21.1.3: Vajadusel valdkondlike
arengudokumentide koostamine maakonna
arengustrateegia täpsustamiseks ja valdkondlike
arengute suunamine nende alusel

x

x

x

x

KOV eelarve

ROL

KOV, partnerid

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

RAEK, ROL

x

x

x

x

Riigieelarve, KOV
eelarve

KOV,
riigiasutused

ROL

x

x

x

x

KOV eelarve,
erakapital

KOV

kodanikuühendused,
eraettevõtjad

Tegevus 21.1.4: Omavalitsuste koostöö
arendamine avalike teenuste korraldamisel ning
taristu arendamisel
Tegevus 21.1.5: Arendada KOV-de koostööd
riigiasutustega taristu arendamisel ning
omavalitsuste üleste teenuste korraldamisel ja
rahastamisel
Tegevus 21.1.6: KOV-de koostöö arendamine
vabaühenduste ja erasektoriga teenuste
korraldamisel ja taristu arendamisel

Tegevus 21.1.7: Kokkuleppel mõningate
omavalitsuste ülesannete ühine teostamine läbi
Raplamaa Omavalitsuste Liidu

x

x

x

x

KOV eelarve

KOV

ROL

Raplamaa
Partnerluskogu

ROL, RAEK

Tegevus 21.1.8: Raplamaa Partnerluskogu
arengustrateegia aastateks 2021-2027
x
koostamine ja rakendamine
Tegevus 21.1.9: Erinevate maakondlike
koostöövõrgustike moodustamine, et asju ühiselt x
x
x
kavandada ja ellu viia
Tegevussuund 21.2 Kohalike omavalitsuste parem finantsvõimekus
Tegevus 21.2.1: Taotleda riigilt kohaliku
x
x
x
omavalitsuse tulubaasi suurendamist

x

ROL, PATEE, toetused ROL, RAEK

KOV, teised partnerid

x

Riigieelarve

ROL, ELVL

KOV

Tegevus 21.2.2: Taotleda pealinnast Raplamaale
riigiasutuste ja riigi töökohtade väljatoomist (nt
Maanteeamet, Keskkonnaamet vms)

x

Riigieelarve

RaM, riigi
ametkonnad

KOV

x

KOV eelarve

KOV

x

KOV eelarve

KOV

x

x

x

Tegevussuund 21.3 Kohalike omavalitsuste kompetentsi ja tõhususe kasv
Tegevus 21.3.1: Tagada sujuv ja avatud
x
x
x
asjaajamine omavalitsustes
Tegevus 21.3.2: Tervisedenduse süsteemne
arendamine kõigis valdades (struktuuri loomine, x
x
x
valla terviseprofiil jne)

Tabelis kasutatud lühendid:
KOV – kohalik omavalitsus
VV – vallavalitsus
ROL – Raplamaa Omavalitsuste Liit MTÜ
RAEK – Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA
LEADER – Raplamaa Partnerluskogu MTÜ
RaM – Rahandusministeerium
SoM – Sotsiaalministeerium

SiM – Siseministeerium
MEM – Maaeluministeerium
KuM – Kultuuriministeerium
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
KeM – Keskkonnaministeerium
MKA – Muinsuskaitseamet
MntA – Maanteeamet
KeA – Keskkonnaamet
KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus
RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus
HARNO – Haridus- ja noorteamet
RKK – Rahvakultuuri Keskus
TAI – Tervise Arengu Instituut
EOK – Eesti Olümpiakomitee
EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
RKAS – Riigi Kinnisvara AS
ELVL – Eesti Linnade ja Valdade Liit
PERH – Põhja-Eesti Regionaalhaigla
P-E ÜTK – Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ
TIK – turismiinfo keskus
PATEE – Programm „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
HOL - Harjumaa Omavalitsuste Liit

