
ROL-i 2020. aasta tegevusaruanne 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on Raplamaa omavalitsuste koostööorganisatsioon, mille 

eesmärgiks on üksteist toetav ning täiendav tegevus maakonna tervikliku ja tasakaalustatud 

arengu tagamisel. ROL põhieesmärk on elanikkonna huvidest lähtuva omavalitsusliku 

haldussüsteemi toime parandamine ning omavalitsuste koostöö arendamine ja ühistegevuse 

korraldamine. ROL üldistab ja esitab kohalike omavalitsuste ühishuvidest lähtuvaid 

seisukohti oma liikmetele ja keskvalitsusele. Omavalitsuste Liidu esindajad on nimetatud 

erinevate sihtasutuste, komisjonide, nõukogude ja hoolekogude koosseisu. 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevuses on olulised koostöö ja ühine vastutus omavalitsuste,  

ja omavalitsuste liidu vahel. Täiendavate partneritena on koostöövõrgustikus SA RAEK, SA 

Põhja-Eesti Turism, MTÜ Rapla Maakonna Spordiliit, MTÜ Raplamaa Partnerluskogu ja 

teised. Koostöösuunad ja -tegevused on kinnitatud koostöölepingutega. 

 

Olulisemad 2020. aastaks kavandatud tegevused (kavandatud 2019. aastal): 

1. maakonna arengustrateegia tegevuste seire, strateegia ja tegevuskava uuendamine; 

2. maakonna arengustrateegia elluviimise projektide menetlemine (MATA); 

3. maakonna mainekujunduse ja kohaturunduse strateegia koostamine (koostöö KOVide, 

RAEKi ja Raplamaa Partnerluskoguga); 

4. rahvatervise ja maakonna turvalisuse tegevuste elluviimine (TAI ja SiMi 

koostöölepingud); 

5. maakonna sotsiaalkaitse komisjoni või nõukoja moodustamise vajaduse 

väljaselgitamine ja vajadusel moodustamine: 

6. kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvooru korraldamine; 

7. ESF projektis „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise 

arengu koostöövõrgustiku kavandamine“ kokkulepitud tegevuste elluviimine, sh 

hariduse nõukoja moodustamine ja tööle rakendamine; 

8. ESF projekti „Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja 

erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn 

Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine“ juhtimine; 

9. osalemine maakonna KOVide ühise liikuvusanalüüsi koostamises;  

10. kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projektide menetlemine; 

11. maakondlike tunnustus- ja tänuürituste korraldamine; 

12. maakonna kultuuritöötajate tunnustusürituse formaadi väljatöötamine ja tänuürituse 

korraldamine; 

13. maakonna 2021. a laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine; 

14. Rapla maakonna koguteose III osa koostamine; 

15. HTM lepingulise tegevuse korraldamine õpilasürituste, aineühenduste, koolijuhtide ja 

lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse finantseerimiseks; 

16. maakonna mäluasutuse (mälutubade) kontseptsiooni väljatöötamine; 

17. lepinguline tegevus RAEKi, PETi, TIKi, Spordiliidu, TRE raadioga; 

18. erinevad komisjonid, töörühmad, partnerite nõupidamised. 

 

Peamised 2020. a seatud eesmärgid täideti. Paraku mõjutas 2020. aasta tegevusi Corona kriis, 

mis tõi korrektiivid kavandatud ühisürituste ja eriti väliskoostööprojektide elluviimisse. 

Seoses tervisekriisiga ja Corona pandeemiaga kogunes Raplamaa omavalitsuste ühine 

kriisikomisjon 2020. aastal 22 korda. Kriisikomisjoni juhtis esimesel poolaastal Indrek 

Kullam ja alates sügisest Meelis Välis. 

 



Olulisemad tegevused ja tegevuste rahastamine 2020. aastal 

2020. a sõlmis ROL sihtfinantseerimise lepingu Rahandusministeeriumiga omavalitsuste 

ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks (111 437 eurot), Tervise Arengu Instituudiga 

rahvatervise valdkonna tegevuste rahastamiseks (26 000 eurot), Rahandusministeeriumiga 

regionaalarenguprogrammide menetlemiseks ja rahastamiseks (66 068 eurot), Haridus- ja 

teadusministeeriumiga õpetajate aineühenduste, koolijuhtide ühistegevuse ja õpilasürituste 

ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituste toetusvahendite otsustamise 

korraldamiseks (48 920 eurot), Siseministeeriumiga kogukondliku turvalisuse projektide 

rahastamiseks (11 500 eurot) ja elanikkonnakaitse tegevuseks (5 750 eurot). Turvalisuse 

nõukogu tegevuseks oli Rapla maakonnas kasutada 4 816 eurot, kuid see ei olnud ROLi 

eelarve osa – kulud kaeti arvete alusel Siseministeeriumi eelarvest.  

ESF projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise 

arengu koostöövõrgustiku kavandamine“ projekti toetusest viimane väljamakse laekus 

2020. aastal ja kavandatud tegevuste elluviimine toimus vastavalt plaanitud ajakavale. 

Hariduse nõukoda moodustati 17.detsembril ROLi täiskogu otsusega.  

Omavalitsused leppisid 2019. aastal kokku, et maakonna arengustrateegia tegevuskava 

elluviimise (MATA) vahenditest korrastatakse omavalitsuste spordirajatisi ning 

koostöömudeli väljatöötamiseks esitatakse ühine projekt Kohaliku omavalitsuse üksuste 

koostöö ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise taotlusvooru. Projekt „Rapla maakonna 

kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate 

ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine" 

sai toetust 24 965,60 eurot.  

 

Raplamaa kohalike omavalitsuste ühise ESF projekti „Rapla maakonna kohaliku 

omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine“ taotlejaks oli Kohila vald. Toetus 

30 000 eurot. Projekti sisulise juhtimisega tegeleb ROLi arendusjuht Tavo Kikas. 

 

2020. aastal taotleti vahendeid maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud 

ja analüüside meetmest. Projekt „Rapla maakonna avalike- ja erateenuste osutamise 

võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste 

uuring“ sai positiivse rahastamisotsuse - 24 270 eurot. Projekti tegevused algasid 2021. 

aastal. Projekt „Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste 

ja -võimaluste analüüs“ saab toetust 16 110 eurot. Projekti tegevused algavad 2021. aastal. 

 

Maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks (MATA 2020) otsustati ROLi täiskogu 

otsusega taotleda toetust kolmele põhiprojektile ja kahele reservprojektile. Positiivse 

rahastamisotsuse said: 

• Rapla vallavalitsuse esitatud projekt ” Rapla terviselinnaku parklate ja ligipääsude 

väljaehitamine”, mille toetus 170 385 eurot;  

• Kehtna vallavalitsuse esitatud projekt „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks 

vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni täielik renoveerimine 

kõrgetasemeliseks kergejõustikuareeniks“ toetusega 160 000 eurot; 

• Kehtna kutsehariduskeskuse esitatud projekt „Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja 

kompetentsikeskus” toetusega 50 000 eurot. 

 

Rapla vallavalitsuse initsiatiivil ja ROLi turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Ülle Laasner 

eestvedamisel koostati 2020. aasta suvel ESF projektitaotlus „Inimesekeskse hoolekande- 



ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine“. Projekt sai positiivse 

rahastamisotsuse 59 007 eurose toetusega. Projekti tegevustega alustati 2021. aastal. 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhtimisest 2020. a 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kõrgeim organ on liidu täiskogu, mille koosseisu kuuluvad 

kõikide liidu liikmete poolt nimetatud esindajad. Liidu liikmed on kõik Rapla maakonna 

kohalikud omavalitsused. Liidul on juhatus ja tegevtöötajatega büroo.  

 

2017. oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ja omavalitsuste 

ühinemisest tulenevalt jäi Rapla maakonda neli omavalitsust – Kehtna, Kohila, Märjamaa ja 

Rapla vallad. 2020. veebruaris toimus muudatus Märjamaa omavalitsuste juhtimises ja 

tulenevalt sellest muudeti ka ROLi juhatuse koosseisu. Märtsis kinnitati ROLi juhatuse 

liikmeks Meelis Välis. ROLi juhatuse koosseis alates märtsist 2020: 

Peeter Kustmann – Kehtna vallavolikogu esimees 

Heiki Hepner –  Riigikogu liige – ROLi juhatuse esimees 

Meelis Välis – Märjamaa vallavanem 

Meelis Mägi – Rapla vallavanem – ROLi juhatuse aseesimees 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu büroos töötasid 2020. a täiskohaga tegevdirektor Silvi 

Ojamuru, sekretär Olga Sokk, arendusjuht Tavo Kikas ja kultuuri- ja haridusspetsialist Imbi 

Kalberg ning 0,8 koormusega turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Ülle Laasner. Töötajate 

palgakulu oli 2020. aastal 99 080 eurot. Silvi Ojamuru täitis ka SA Raplamaa Omavalitsuste 

Arengufondi juhatuse liikme ülesandeid.  

 

ROLi juhatuse liikmete tasu arvestati 2020. aastal 6050 eurot. ROLi juhatuse liikmetele ei 

ole ette nähtud hüvitisi ega soodustusi ametist lahkumisel. Samuti ei ole töölepingutes kokku 

lepitud töölepingu seadusest erinevat hüvitise suurust töösuhte lõpetamisel. 

 

ROLi juhatuse ja büroo igapäevategevus on liidu kui organisatsiooni juhtimine ja eduka 

toimimise korraldamine - planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine. 

Regulaarselt toimuvad tegevused: 

• ROLi juhatuse koosolekud ja nõupidamised; 

• ROLi büroo igapäevane tegevus vastavalt seatud eesmärkidele, tegevuskavale ja 

eelarvele;  

• ROLi kodulehekülje toimetamine ja digitaalse dokumendihalduse korraldamine 

Amphora programmiga;  

• osalemine partnerorganisatsioonide töökoosolekutel (RAEKi ovaallaud, maakonna 

arendustöötajate klubi koosolekud jne);  

• erinevate ROLi moodustatud nõukogude ja komisjonide koosolekud, nõupidamised, 

seminarid ja koolitused; 

• osalemine maakondlikes ja üleriigilistes valdkondlikes komisjonides ja töörühmades;  

• nõupäevade ja infopäevade korraldamine vastavalt vajadustele;  

 

ROLi juhatusel oli 2020. aastal kokku 13 koosolekut, neist kolm Skype koosolekut. ROLi 

juhatus tegi 2020. aastal 107 erinevat otsust, sh KOPi, haridusprojektide ja kogukondliku 

turvalisuse projektide rahastamise üksikotsused, mille allkirjastamise õiguse delegeeris 

juhatus oma otsustega ROLi tegevjuhile. 

 

ROLi täiskogul oli 2020. a kokku üksteist koosolekut, neist kuus Skype koosolekut ja tehti 12 

otsust. 



  

Olulisemad eesmärgid 2021. aastaks: 

• ESF projekti „Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja 

erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn 

Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine“ kavandatud tegevuste elluviimine; 

• maakondlike uuringuprojektide juhtimine; 

• maakonna arengustrateegia tegevuskava seire ja täiendamine; 

• regionaalarengu programmide (MATA, KOP) projektide menetlemine; 

• ESF projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise 

arengu koostöövõrgustiku kavandamine“ tegevused; 

• õpetajate aineühenduste, koolijuhtide ühistegevuse ja õpilasürituste ning koolieelsete 

lasteasutuste õpetajate täiendkoolituste toetusvahendite otsustamise korraldamine 

(leping Haridus- ja teadusministeeriumiga); 

• rahvatervise ja maakonna turvalisuse tegevuste elluviimine (TAI ja SiMi 

koostöölepingud); 

• maakonna maine ja kohaturunduse strateegia koostamise tegevused; 

• koostöö Sihtasutusega RAEK  mahukamate ühistegevuste ettevalmistamiseks ja 

korraldamiseks; 

• erinevate tänu- ja tunnustussündmuste korraldamine; 

• maakonna 2022.a. laulu- ja tantsupeo korraldamise ettevalmistustööd; 

• Rapla maakonna koguteose III osa valmimine; 

• turismi sihtkoha arendusprojekti (eelDMO) koostamises ja koordineerimises 

osalemine; 

• uue EL SF 2021+ projektiideede korje; 

• uute ühistegevuste ja projektide kavandamine, sh uute ESF projekti 

rahastamistaotluste koostamine, omavalitsuste ühise liikuvusuuringu projekti 

koordineerimine, maakonna maine ja kohaturunduse strateegia koostamise tegevused 

 


