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Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve  
 

Rapla ühinemisgrupi ühinevad omavalitsused soovivad riiklikku ühinemistoetust (1 400 000 eurot) kasutada investeeringute tegemiseks, seetõttu 

lisatakse ühinemislepingule investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve. UUE valla ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku lepitud, 

et  ühinemistoetused kasutatakse ühineva valla prioriteetsete investeeringuvajaduste kulude katteks. Ühinevad  omavalitsused on tulenevalt valla 

arengukavadest ja eelarvestrateegiatest nimetanud  kõige vajalikumad investeeringuvajadused, mida soovitakse teostada aastatel 2018-2022. Uue 

valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel võetakse aluseks  läbirääkimistel kokkulepitud investeeringuvajaduste nimekirjad.  

 

Täiendavast ühinemistoetusest (500 000 eurot) tasutakse valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh haldusreformi seadusest 

ja ühinemislepingust tulenevad lahkumishüvitised, ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõppekulud, uue omavalitsuse sümboolika, veebilehe, IT 

rakenduste ja tarkvara uuendamisega seotud kulud jms.   

 

Ühinemistoetus ei võimalda rahastada kõikide loetelus olevate objektide ja rajatiste rajamist, kuid see loob võimaluse kasutada ühinemistoetust 

kas projektitoetuse või laenu omafinantseeringuks. Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades 

Ühinevate omavalitsuste arengukavasid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi ning objekti olulisust ning 

oodatavat kasutamisintensiivsust. Lähtutakse ka põhimõttest, et ühinemistoetust kasutatakse vallapoolse omafinantseeringu katmiseks. 

Euroopa struktuurifondide kasutamisel lähtutakse sealjuures vastava finantseerimismeetme omafinantseeringu määrast. Muudel juhtudel 

eeldatakse, et ühinemistoetus katab 20 % investeeringu vajadusest, ülejäänud investeeringuvajadus kaetakse ühinenud valla eelarve positiivsest 

tulemist või laenukapitali kaasamise teel. 
 

 

Nr objekt valdkond Objekti kogumaksumus 

(eur) 

omaosalus märkused 

Uue valla ühised kulud (täiendav ühinemistoetus 500 000 eurot) 
1. Ühinemisega seotud vahetud kulud kõikidele ühinevatele omavalitsustele  – ühinemisläbirääkimiste kulud, elanike küsitlused, töötajate hüvitised, 

sümboolika, uued IT lahendused jms 

Kaiu valla investeeringuvajadused (ühinemistoetus 300 000 eurot  läheb omaosaluste  katteks) 
1. Kaiu lasteaed Triinutare haridus 850 000 340 000 toetus lasteaedade meetmest, omaosalus 

ühinemistoetusest ja valla eelarvest 

2. Kaiu Põhikool haridus 750 000 112 500 toetus põhikoolide meetmest, omaosalus 

ühinemistoetusest ja valla eelarvest 

3. Valla teede renoveerimine majandus  80 000 80 000 Valla eelarvest 



4. Kabli puhkebaas rekreatsioon   55 000 8250 toetus LEADER meetmest, omaosalus 

ühinemistoetusest   

5.. Kaiu terviseraja valgustuse 

rajamine 

majandus 65 000 19 500 Toetus meetmest, omaosalus valla 

eelarvest 

Prioriteetsed investeeringud KOKKU (eurodes) 1 800 000 560 250  

6. Kaiu tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine 

majandus 150 000 75 000 Toetus tänavavalgustuse meetmest  

7. Kaiu peoplatsi projekteerimine 

ja rajamine 

Kultuur ja vaba aeg 40 000 12 000 Toetus meetmest, omaosalus valla 

eelarvest 

8. Kuimetsa park ja laululava Kultuur ja vaba aeg 46 500 13 000 Toetus meetmest, omaosalus valla 

eelarvest 

9. Valla vee- ja 

kanalisatsiooniprojekti III 

etapp 

majandus 415 000 207 500 Toetus meetmest, omaosalus valla 

eelarvest 

Teised vajalikud investeeringud KOKKU (eurodes) 651 500 307 500  

Raikküla valla investeeringuvajadused (ühinemistoetusest 225 000 eurot valla teede renoveerimiseks) 
1. Valla teede renoveerimine Majandus 1 084 300 225 000 Valla eelarvelised omavahendid ja 

ühinemistoetus 

2. Purku koolimaja 

renoveerimine 

Haridus ja kultuur 264 700 105 880 Toetus meetmest ja valla eelarvelised 

omavahendid 

3. Kabala LAPK renoveerimine Haridus 255 000 127 500 Toetus lasteaedade ja põhikoolide 

meetmest ja valla eelarvelised 

omavahendid 

4. Kabala mõis/külakeskus Majandus 530 000 158 800 Toetus meetmest ja valla eelarvelised 

omavahendid 

5. Kergteed ja tänavavalgustus Majandus 2 048 000 399 200 Toetus meetmest ja omaosalus  valla 

eelarvest 

Prioriteetsed investeeringud KOKKU (eurodes) 4 182 000 1 016 380  

6. Raikküla multifunktsionaalne 

keskus ja mänguväljak 

Haridus, kultuur, 

sotsiaal 

560 000 112 000 Toetus meetmest ja omaosalus  valla 

eelarvest 

7. Lipa koolimaja Majandus 140 000 28 000 Toetus meetmest ja omaosalus  valla 

eelarvest 

8. Kabala tervisepark Majandus 66 000 13 200 Toetus meetmest ja omaosalus  valla 

eelarvest 

9. Kabala spordimaja Majandus 50 400 10 080 Toetus meetmest ja omaosalus  valla 

eelarvest 

Teised vajalikud investeeringud KOKKU (eurodes) 816 400 163 280  



Rapla valla investeeringuvajadused  (ühinemistoetus  800 000 eurot) 
1. Rapla Hooldekeskuse uue 

hoone ehitamine 

sotsiaal 3 900 000 800 000 ühinemistoetusest 

2. Rapla kultuuri- ja 

huvihariduskeskuse 

rekonstrueerimine 

kultuur 1 800 000 1 800 000 valla eelarvest 

3. Valla teehoiukava täitmine  

2018-2022 

majandus 1 913 600 1560 000 valla eelarvest 

4. Valla tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine 

majandus 1 500 000 600 000 toetus KIKi programmist, omaosalus  

valla eelarvest, 

5.  Rapla lasteaed Päkapikk haridus 750 000 600 000 toetus lasteaedade meetmest, omaosalus 

eelarvest 

Prioriteetsed investeeringud KOKKU (eurodes) 9 863 600 5 360 000  

6. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 

hoone ümberkohandamine 

põhikooliks (sh erivajadustega 

inimestele ligipääs) 

haridus 240 000 36 000 toetus põhikoolide meetmest, omaosalus 

valla eelarvest 

7. Tammemäe laululava Kultuur ja vaba aeg 130 000 30 000 toetus LEADER meetmest, omaosalus 

valla eelarvest 

8.  Vesiroosi tervisepargi jätkuv 

väljaehitamine 

Sport ja vaba aeg 142 000 42 000 toetus kultuuriministeeriumi 

programmist, omaosalus valla eelarvest 

9. Valla vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

rekonstrueerimine  

majandus 1 100 000 1 100 000 Valla eelarvest 

Teised vajalikud investeeringud KOKKU (eurodes) 1 612 000 1 208 000  

 


