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1. Tegevusaruanne 

Tegevusaruandes antakse lühike ülevaade Rapla valla konsolideerimisgrupi olulistest sündmustest aruandeaastal, Rapla 

valla struktuurist ja juhtimisest, peamistest finantsnäitajatest, üldisest majanduskeskkonnast Eestis ning Rapla valla 

eeldatavatest arengusuundadest järgmisel perioodil. Rapla valla juhtimine lähtub valla elanike vajadustest ja huvidest, 

arvestades Rapla valla arengu iseärasusi.  
 

Valla peamised arengusuunad on fikseeritud valla arengukavas aastateks 2013 - 2025, mis koos lisadega on kättesaadav 

Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/arengukavad; hallatavate asutuste, valdkondade arengukavades ning kantide 

ja külade/alevike arengukavades. Majandusaasta aruandes on arengukava täitmise ülevaade liigendatud valdkondade 

lõikes, mis võimaldab soovijatel valdkondade kaupa leida neid huvitava informatsiooni. Välja on toodud olulisemad 

tegevused majandusaastal, mis aitasid kaasa eesmärkide täitmisele ja ka ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid 

täitmata ning ootavad täitmist järgmistel perioodidel.  
 

Alates 2012. aastast koostatakse lähtuvalt arengukavast finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta, et planeerida 

kavandatavate tegevuste finantseerimist ning muuta valla tegevus tulemuslikumaks, jätkates senist konservatiivset 

põhijoont planeerimisel. 24. septembril 2015. aastal kinnitas Rapla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega 

nr 15 „Rapla valla arengukava 2013-2025 muutmine“ eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019. Seadusjärgsete ülesannete 

täitmise planeerimiseks koostatakse eelarve, mis kajastab valla prognoositavaid tulusid ja funktsioonide täitmiseks 

vajalikke kulusid, kavandatavaid investeeringuid ning nende finantseerimise allikaid. Rapla valla 2015. aasta eelarve 

võeti vastu 29. jaanuari 2015. aasta volikogu määrusega nr 2 „Rapla valla 2015. aasta eelarve“  
 

Rapla valla 2015. aasta majandusaasta aruanne koondab põhiaruandeid ja neid selgitavaid lisasid, sisaldades 

informatsiooni Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus), hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all olevate 

juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.  
 

1.1. Konsolideerimisgrupi struktuur 

Valla juhtimine – Rapla vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab ja korraldab talle seadusega pandud kohaliku elu 

küsimusi, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise 

pädevusse. Rapla vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik.  
 

Rapla valla asutused on: 

Vallavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu; 

Hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu. 
 

Rapla valla omavalitsusorganid on: 

Vallavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel neljaks 

aastaks. Vallavolikogu on kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatu ning tegutseb 

vallaelanike huvides ja nende nimel. Vallavolikogu töötab täiskoguna ning komisjonide ja fraktsioonide kaudu.   
 

20. oktoobril 2013. aastal toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valitud vallavolikogu koosseisus on 

25 liiget. Volikogus on esindatud neli erakonda ja üks valimisliit:  

Eesti Reformierakond (8 mandaati); 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (4 mandaati); 

Eesti Keskerakond (2 mandaati); 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (2 mandaati); 

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit (9 mandaati). 

Koalitsiooni moodustavad Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakond ning 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üks liige. 
 

Volikogus on kuus komisjoni: revisjoni-, eelarve- ja arengu-, haridus-, majandus-, kultuuri- ja spordi-, sotsiaal- ja 

tervisekomisjon. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung. 2015 aastal pidas vallavolikogu 11 istungit (2014. aastal 11 

istungit) ja võttis vastu 75 õigusakti (2014. aastal 89 õigusakti), sh 24 määrust ja 51 otsust.  
 

Vallavalitsus - vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan, mis viib ellu volikogu- ja riigi õigusaktidega talle pandud 

ülesandeid. Vallavalitsus juhib valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste tegevust ning osaleb vallavolikogu poolt 

kehtestatud korras aktsionärina eraõiguslike juriidiliste isikute tegevuses. Vallavalitsus on kuueliikmeline (vallavanem, 

abivallavanem, haridusnõunik, sotsiaalnõunik, arendusnõunik, finantsjuht - pearaamatupidaja). Volikogu kinnitas 

vallavalitsuse uue struktuuri ja liikmed 18.11.2013. aasta otsustega nr. 57 „Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri 

kinnitamine“ ja nr 58 „Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine ning vallavalitsuse liikmete kinnitamine“. 

Vallavalitsuse töövorm on istung. 2015. aastal pidas Rapla Vallavalitsus 58 istungit (2014. aastal 50 istungit) ja võttis 

http://rapla.kovtp.ee/arengukavad
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vastu 536 õigusakti (2014. aastal 547 õigusakti) sh 519 korraldust ja 17 määrust.  

Rapla vald on Eesti Linnade Liidu, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Raplamaa Partnerluskogu, Raplamaa Omavalitsuste 

Arengufondi, Maksumaksjate Liidu, Eesti Muusikakoolide Liidu ja Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse  liige. 

Nimetatud ühingutes ei oma Rapla vald valitsevat ega olulist mõju. 
 

Ülesannete paremaks korraldamiseks on loodud Sihtasutus Rapla Spordirajatised, Mittetulundusühing Raplamaa 

Jäätmekäitluskeskus, omatakse osalust AS Rapla Vesi ja AS Matsalu Veevärk. Rapla vald toetab oma territooriumil 

tegutsevaid kultuuri-, külaelu- ning spordi edendamisega tegelevaid mittetulundusühinguid.  
 

Rapla valla konsolideerimisgruppi kuuluvad seisuga 31.12.2015. aasta Rapla Vallavalitsus, 17 hallatavat asutust; SA 

Rapla Spordirajatised, AS Rapla Vesi ja AS Matsalu Veevärk (vt tabel 1). SA Rapla Spordirajatised ja AS Rapla Vesi 

on Rapla vallal 100% osalus ja AS Matsalu Veevärk 14% osalus. Tütarettevõtete majandustulemused on toodud tabelis 

11, lk 29. 
 

Ametikohtade keskmine arv aastas on saadud võttes aluseks isikute arvu kuude lõikes, kes on kuu viimasel päeval 

tööandja töötajate nimekirjas.  

Tabel 1. Rapla valla ametikohtade keskmine arv asutuste lõikes 

    31.12.2015 31.12.2014 

   Ametikohtade keskmine arv  Ametikohtade keskmine arv  

  Rapla valla konsolideerimisgrupp 425,72 435,49 

  Konsolideeriv üksus Rapla vald kokku 406,14 415,1 

1 Rapla Vallavalitsus 28,20 28,22 

2 Rapla Ühisgümnaasium 68,67 67,92 

3 Rapla Vesiroosi Gümnaasium 64,88 62,38 

4 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 11,96 12,26 

5 Hagudi Põhikool 27,25 27,36 

6 Kodila Põhikool 14,78 20,56 

7 Alu Lasteaed - Algkool 27,11 27,51 

8 Rapla Lasteaed Päkapikk 29,61 24,27 

9 Rapla Lasteaed Naksitrallid 24,70 24,75 

10 Rapla Lasteaed Kelluke 23,04 22,2 

11 Rapla Erilasteaed Pääsupesa 11,1 11,34 

12 Rapla Muusikakool 18,01 17,29 

13 Rapla Kultuurikeskus 5 5 

14 Rapla Huvikool 1,5 1,5 

15 Rapla Keskraamatukogu 18,39 16 

16 Rapla Avatud Noortekeskus 1,42 1 

17 Rapla Hooldekeskus 30,35 33,79 

18 Rapla Varahaldus 0,17 0 

 Kuusiku Lasteaed Tareke 0 5,75 

 Hagudi Raamatukogu 0 1,5 

 Kodila Raamatukogu 0 1,5 

 Alu Raamatukogu 0 1,5 

 Kuusiku Raamatukogu 0 1,5 

  Konsolideeritav üksus   

  SA Rapla Spordirajatised 8,58 9,39 

  AS Rapla Vesi 11 11 

  Sidusüksus, mida ei konsolideerita   

  AS Matsalu Veevärk 10 10 

 

Konsolideerimisgrupi struktuuris toimusid 2015. aastal järgmised muudatused: 
 

Ametikohtade lisandumine: Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis avati lisaks väikeklass septembrist ja moodustati lisarühmi 

õppetöö paremaks korraldamiseks, millega kaasnes õpetajate ametikohtade suurenemine 2,17 ametikoha võrra; Rapla 
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Lasteaias Kelluke alustas tööd kuues lasteaiarühm septembrist 2015 (2014. aastal septembris alustas tööd samuti üks 

lasteaiarühm), sellega seoses loodi juurde 3,125 ametikohta; Rapla Noortekeskuse koosseisu lisandus 0,5 ametikohta Alu 

piirkonna noorsootöö korraldamiseks; Rapla Vallavalitsus sõlmis „Tööle saamist toetavad hoolekandemeetmed“ 

projekti raames kolme tugiisikuga lepingud perioodiks 01.09.2012 – 01.06.2015. Antud töötajad ei ole arvestatud Rapla 

Vallavalitsuse töötajate koosseisus (ametikohti 2015. aasta 1,41; 2014. aasta 3,0) 
 

Ametikohtade vähenemine: Kodila Põhikoolis ei avatud seitsmendat ja üheksandat klassi, avatud 1-4 ja 8 klass, seoses 

sellega vähenesid õppe- ja õppetöövälise tööga seotud ametikohad võrrelduna eelmise perioodiga; Alu-Lasteaed 

Algkooli õppetöö on seoses maja remondiga ümberkorraldatud, avamata jäi üks lasteaiarühm; Rapla Hooldekeskuses 

koondati alates 01.02.2015. 3 valvuri ametikohta ja aasta lõpust 1,5 koduhoolduse ametikohta. 
 

Ametikohtade muutus seoses töö ümberkorraldamisega: Alates 01.04.2015. aastast korraldati ümber Rapla vallas 

raamatukogude töö. Hagudi, Kodila, Alu raamatukogude tegevus lõppes 31.03.2015. aasta ja asutused alustasid tööd 

Rapla Keskraamatukogu harukogudena ja Kuusiku raamatukogu laenutuspunktina alates 01.04.2015. aastast. Kuusiku 

lasteaia rühm alustas tööd Rapla Lasteaed Päkapikk koosseisus. 
  
Rahandusministeeriumi andmetel oli Rapla maakonna keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel 2015. aastal 950 

eurot (2014. aastal 919 eurot), suurenemine eelmise aastaga võrreldes 3,4%. Rapla valla maksumaksjate keskmine 

sissetulek oli Rapla maakonna 2015. aasta keskmisest 5,5% kõrgem (2014. aastal 2,2% kõrgem), Eesti keskmisest 2,5% 

madalam (2014. aastal 2,9% madalam). Kokkuvõttes oli 2015. aasta keskmine personalikulude tõus Rapla 

Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes 9,1%. Keskmine töötasu Rapla valla konsolideerimisgrupis 870 (2014. aastal 

787) eurot kuus (vt joonis 1), sh lasteaia õpetajatel 830 (2014. aastal 740) eurot, üldhariduskooli õpetajal 1145 (2014. 

aastal 1052) eurot ja huvikooli õpetajal 840 (2014. aastal 780) eurot. Õpetajate keskmine arv aastas on saadud võttes 

aluseks isikute arvu kuude lõikes, kes on kuu viimasel päeval tööandja töötajate nimekirjas. Keskmised brutopalgad on 

taandatud täistööajaga tööajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus 

on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest.  

 Keskmine sissetulek (võrdlusandmed 2015 -2011 aastal eurodes kuus, Rahandusministeerium) 

 

1.2. Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 

Tabel 2. Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest (tuhandetes eurodes) 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Bilansi näitajad       

   Varad aasta lõpus 30 708 28 394 29 500 29 872 22 632 

   Kohustused aasta lõpus 5 354 3 403 4 151 4 004 5 038 

   Netovara aasta lõpus 25 354 24 991 25 349 25 868 17 594 

Tulemiaruande näitajad       

   Tegevustulud 11 825 10 767 10 494 9 581 9 809 

   Tegevuskulud -11 506 -10 941 -10 891 -9 925 -9 295 

   Tegevustulem 319 -174 -397 -344 514 
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  2015 2014 2013 2012 2011 

Muud näitajad      

   Likviidsus 1,6 0,3 0,45 0,42 0,43 

   Lühiajaline maksevõime 2 0,7 0,81 0,77 0,89 

   Kohustuste osakaal varadest 17% 12% 14% 13% 22% 

   Laenukohustuste osakaal varadest 13% 8% 10% 10% 14% 

   Omafinantseerimisvõime 1,18 1,12 1,11 1,11 1,11 

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse 

konsolideeritud näitajate alusel      

   Põhitegevuse tulem 1 679 1 053 914 922 823 

   Netovõlakoormus 13% 19% 25% 24% 28% 

Piirmäärade täitmine 

konsolideerimata näitajate alusel      

   Põhitegevuse tulem 1 653 1 048 902 832 809 

  Netovõlakoormus 14% 20% 26% 26% 29% 

 

Finantssuhtarvude arvestamisel kasutatud valemid: 

Likviidsus – likviidsed varad (raha)/ lühiajalised kohustused (näitab, millise osa lühiajalistest kohustustest on asutus 

võimeline kohe tasuma). Arvutamisel jäetakse välja vähem likviidsed varad. Heaks loetakse väärtust 0,3 ; väärtus 0,5 ja 

rohkem võib tähendada ebaotstarbekat rahajuhtimist.  
 

Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused (kajastab asutuse võimet katta kreeditoride lühiajalised 

nõuded käibevaraga; Pangad kasutavad hindamisel järgmist skaalat 1,6 või rohkem – hea, 1,2 kuni 1,59- rahuldav, 0,9 

kuni 1,2- mitterahuldav, alla 0,9 nõrk. Eesti keskmine on 1,22. Kui näitaja on liiga madal, võivad tekkida makseraskused. 
 

Kohustuste osakaal varadest – kohustused/ varad ( näitab, mil määral on asutuse vahendid finantseeritud laenatud 

vahenditega).  
 

Laenukohustuste osakaal varadest – laenukohustused/varad. 
 

Omafinantseerimisvõimekus – tulud/ kulud (omavalitsuse võime teha investeeringuid ja kapitalikulusid. Kui näitaja = 

1, siis omavalitsusel puudub võimalus võtta uusi kohustusi või teha investeeringuid jätkusuutlikult. Kui näitaja on alla 

ühe, siis on omavalitsus võimeline jätkama olemasolevaid kulutusi piirates, kogutud ressursse kasutusele võttes või 

müües vara. Heas olukorras olevaks omavalitsuseks võiks pidada sellist, kelle omafinantseerimisvõime on vähemalt 1,1 

– see näitaks, et omavalitsus on võimeline 10% oma vabade tulude osas kulutama uutele tegevustele, tegema 

investeeringuid või katma laenumakseid. Põhitegevuse kulude hulka ei ole arvestatud põhivara sihtfinantseerimiseks 

saadud vahendeid. Põhitegevuse kulude hulgas ei ole arvestatud põhivarade amortisatsiooni ja finantskulusid. 
 

Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, põhitegevuse tulemi lubatav väärtus 

aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.  
 

Netovõlakoormuse % – netovõlakoormus/ põhitegevusetulud. KOFS §34 arvestatud kohustuste ning KOFS §36 alusel 

arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem metoodika on kehtestatud vastavalt KOFS §32 lõikele 4 rahandusministri 

määrusega ( piirmäär 2014/2013 aastal 60% põhitegevuse tuludest).  

Bilansi maht 

Varade maht seisuga 31.12.2015 oli 30 708 437 eurot, suurenedes aastaga 2 314 123 eurot ehk 8%. Varade mahust 

moodustavad põhivarad 88% ja käibevarad 12%. 2015. aastal on oluliselt suurem eelmiste perioodidega võrreldes 

käibevarade maht varades, mis on tingitud laenu makse laekumisest Rapla Vallavalitsuse arvelduskontole 2015. aasta 

lõpus ja planeeritud investeeringute edasikandumisest järgmisse aastasse. 
 

Varade maht suurenes 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 32%, mille tingis arvestuspõhimõtete muutus 

sihtfinantseerimise kajastamisel (mis suurendas AS Matsalu Veevärk finantsinvesteeringu mahtu bilansis 5 215 897 euro 

võrra) ning hinnangute muutus AS Rapla Vesi varade kajastamisel 2012 .aastal. Hinnangute muutuste mõju ei kajastu 

ostuanalüüsi korrigeerimisena, vaid parandusena 2012. aasta konsolideeritud aruandes: võttes algseisuks varade 

soetusmaksumuse ja kogunenud kulumi seisuga 31.12.2012. (varade suurenemine summas 3 446 267 eurot). 
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 Varade maht, põhivarade ja käibevarade maht (tuhandetes eurodes) 

 

Põhivara 

Põhivaradeks on pikaajalised finantsinvesteeringud ja nõuded, kinnisvarainvesteeringud, materiaalne ja immateriaalne 

põhivara. Materiaalse põhivara osakaal kogu põhivaradest oli 2015. aastal 79% (2014. aastal 79%) ja pikaajaliste 

finantsinvesteeringute osakaal 19%. Põhivara maht on aastaga vähenenud 59 052 euro ehk 0,2% võrra, valdavalt 

materiaalse põhivara arvelt. 

 Konsolideerimisgrupi põhivarad (tuhandetes eurodes)  

 

 Materiaalse põhivara struktuur (tuhandetes eurodes) 
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Hoonete ja rajatiste osakaal materiaalsetest põhivaradest moodustab  93 – 96%, masinate ja seadmete osakaal 2% ja  

munitsipaalomandis oleva maa osakaal 1-2%. 2015. aastal on lõpetamata ehituste maht tõusnud eelmise aastaga 

võrreldes üle kahe korra. 
 

 
 

Kohustused ja netovara 

Seisuga 31.12.2015. oli netovara 25 354 255 eurot. Netovara suurenes võrreldes 2014. aastaga 362 683 eurot ehk 1,4% 

ning moodustades bilansi mahust 83% (2014. aastal 89%). Kohustused suurenesid 1 951 440 euro võrra, pikaajalised 

kohustused suurenesid võrrelduna eelmise perioodiga 59%. 2015. aastal võeti laen investeeringute katteks. Lühiajaliste 

kohutuste maht vähenes 57 745 euro võrra.   

 

2012. aastal kasvas netovara võrrelduna 2011. aastaga 8 274 399 eurot. Kasv tulenes arvestuspõhimõtete ja hinnangute 

muutusest, mis kajastuvad netovaras.  

 Kohustused ja netovarad ( tuhandetes eurodes) 

 

Tegevustulud 

2015. aasta tegevustulud 11 825 324 eurot on eelneva aasta tegevustuludest 1 057 776 euro ehk 10% võrra suuremad, 

peamiselt suurenesid maksutulud (640 350 euro ehk 11% võrra). Tulu üksikisiku tulumaksust suurenes 542 045 eurot 

ehk 9,5% võrreldes eelneva aastaga. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenesid 70 299 euro ehk 4,1% võrra ja saadud 

toetused suurenesid 376 353 euro ehk 12% võrra. 2015 aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 55% (2014. aasta 

54%), saadud toetused 30% (2014. aastal 29%), tulu kaupade ja teenuste müügist 15% (2014. aastal 16%).  

 Tegevustulud( tuhandete eurodes) 

 

2015 2014 2013 2012 2011

Netovara 25 354 24 992 25 349 25 868 17 594
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Tegevuskulud 

2015. aasta tegevuskulud 11 505 628 eurot on eelmise aasta tegevuskuludest suuremad 564 234 eurot ehk 5%. 2015. 

aasta tegevuskuludest moodustasid tööjõukulud 53% (2014. aastal 52%), tegevuskulud 27% (2014. aastal 28%), antud 

toetused 7% (2014. aastal 6,5%), põhivara amortisatsioon ja allahindlus 12% (2014. aastal 14%). Tööjõukulud tõusid 

2014. aastaga võrrelduna 7,8% ja tegevuskulud suurenesid 3% võrra (vt lisa 21, 22 lk 52,53). 

 Tegevuskulud( tuhandetes eurodes) 

 

Tegevustulemiks kujunes 2015. aastal 319 696 eurot. Tulem suurenes eelmise perioodiga võrreldes 493 542 eurot. 

Tulemi suurenemise tingis tegevustulude kiirem kasv (10%) tegevuskuludest (5%). 

1.3. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast 

Riigi eelarve- ja majanduspoliitika eesmärk on luua tingimused kestvaks majanduskasvuks, mis toob kaasa inimeste 

heaolu suurenemise ja elatustaseme paranemise. 2016. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud 

eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada 

madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.  
 

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on riigi territooriumil aasta jooksul toodetud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste 

kogusumma rahalises väljenduses ehk kogu tulu mis on teenitud antud riigi territooriumil. Statistikaameti andmetel 

vähenes SKP 2015. aastal varasema aastaga võrreldes 1%. Eesti majanduskasv oli 2015. aastal planeeritust madalam. 

Majanduskasvu kiirenemine sõltub väliskeskkonnast eelkõige Soome ja Venemaa kasvuväljavaadetest. 2015. aastal 

toetas elanike ostujõudu kiire brutopalga kasv, maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt 

kasvanud peretoetused. Lisaks jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele 

kaupadele ja teenustele. Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos ja kuigi valitsemissektor 

ja kodumajapidamised suurendasid investeeringute mahtusid, siis suures languses oli ettevõtlussektor. Valitsussektori 

investeeringute kasvu jätkumist toetab EL 2014-2020 programmperioodi vahendite kasutuselevõtmine. 2016. aastal on 

oodata majanduskasvu kiirenemist, prognoosi järgi peaks Eesti majandus kasvama 2%. Majanduskasvu vedaja on praegu 

tarbimine, kuid edaspidi ekspordi panus suureneb. 

 

2015. aastal inflatsiooni alanemine jätkus ja tarbijahinnaindeks langes 2014. aastaga võrreldes 3,2%. Hinnalangust 

vedasid energiatooted, kuid 2016. aastal maksumeetmete mõju suureneb kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära 

tõstmise tulemusena. Endiselt madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade tõus 2016. aastal madalaks, ulatudes 

0,3% ni. 

 

Statistikaamet kasutab tööturustatistika mõistete ja näitajate puhul ühilduvust Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 

Euroopa Ühenduste Statistikaameti näitajatega, mille alusel loetakse tööealiseks tööjõu uuringu objektiks vanust 15-74. 

 

Töötuse määr, mis näitab töötute osatähtsust tööjõus ja mis 2010. aastal tõusis 16,9%ni – viimase kümnendi kõrgemaile 

tasemele, langes 2014. aastal 7,4%ni ja 2015. aastal 6,2%ni; olles 2015. aastal 1,2% võrra madalam kui 2014. aastal.  

 

Tööhõive määr oli 2015. aastal 65,2%. Võrreldes varasema aastaga kasvas hõivemäär 2,2 protsendipunkti võrra. 

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal Eestis tööga hõivatute aasta keskmine arv 640,9 tuhat inimest (2014. aastal 

2015 2014 2013 2012 2011
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624,8 tuhat inimest). Tööturunäitajad paranesid võrreldes 2014. aastaga tänu esimese kolme kvartali tulemustele. Kuigi 

tööealiste inimeste koguarv võrreldes 2014. aastaga kahanes 8000 võrra, kasvas tööturul aktiivsete inimeste koguarv 

9000 võrra, vähenemist jätkas seega ka mitteaktiivsete inimeste arv. Osaliselt oli hõive kasvu taga ka töötamise register, 

mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), mis seab ka piirid 

töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Lisaks majanduskasvule soodustas hõivemäära kasvu ka rahvaarvu 

kahanemine, rahvastiku vanuserühmade ebaühtlane suurus, pensioniea tõus. Kui rahvaarv väheneb, siis konkureerib 

samale hulgale töökohtadele vähem inimesi, seega soodustab see töötuse kahanemist ning hõivemäära kasvu. Hõivatute 

arv suurenes info ja side ning toitlustuse tegevusaladel, jaekaubanduses, tervishoius ning veonduses ja laonduses (posti- 

ja kullerteenused), kuid vähenes põllumajanduses, töötlevas tööstuses ja finants- ja kindlustustegevuses.  

 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad ka palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt 

Soomega. Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele oluliselt muutunud ja kasv püsis 

2015. aastal 6% juures. Palgakasv on ületanud selgelt tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete hinna-

konkurentsivõimet negatiivselt.  

 

Pikemas perspektiivis avaldab tööturu olukorrale mõju tööealise elanikkonna vähenemine demograafiliste muutuste 

tõttu, mille põhjuseks on sündimuse järsk langus alates 1990ndate aastate algusest. Rahavastiku  ja tööjõu arvukuse 

vähenemine ja vananemine tähendab seda, et tööandjad peavad järjest enam valmis olema tööd pakkuma 

pensionieelikutele ja – ealistele, vähenenud töövõimega inimestele, osakoormusega töötada soovijatele. Palgakasvu 

surve jääb tugevaks.  
 

Tabel 3. Eesti üldised majandusnäitajad 2015/2014 (Statistikaamet) 

  2015 2014 Muutus 

SKP jooksevhindades (mln eurot) 20 460,9 19 962,7 498 

SKP reaalkasv 1,1% 2,1% -1,0% 

Tarbijahinnaindeks -0,5% 2,7% -3,2% 

Hõivatute arv Eestis 640,9 624,8 16,1 

Hõivatute arv Rapla maakonnas (tuhandetes) 15,8 15,3 0,5 

Tööhõive määr Eestis 65,2% 63,0% 2,2% 

Tööhõive määr Rapla maakonnas  64,6% 60,4% 4,2% 

Töötuse määr 6,2% 7,4% -1,2% 

Keskmine brutopalk (eurodes) 1 065 1 005 60 

Rahva arv 1 311 759 1 312 252 -493 
 
  

1.4. Ülevaade Rapla valla konsolideerimisgrupi arengusuundadest 

Rapla vald on Raplamaa haldusüksus. Valla keskus on Rapla linn. 25. oktoobrist 2002. aastast on Rapla linn Rapla valla 

koosseisus. Valla pindala on 243,3 ruutkilomeetrit. Rapla vallas on 38 küla, 3 alevikku, 1 vallasisene linn. Rapla linn on  

maakonna suurim haldus- ja teeninduskeskus. Alates 01. jaanuarist 2003. alustas tegevust Rapla linna ja Rapla valla 

ühinemisel moodustatud Rapla valla ametiasutus Rapla Vallavalitsus. Rapla Vallavalitsuse tegevuse aluseks on 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus”, valla põhimäärus ning kõik õigusaktid, mis reguleerivad omavalitsuse 

tegevust. 
 

1. jaanuari 2016. aasta seisuga oli Rapla vallas 9 296 elanikku. 2015. aastal sündis 66 ja lahkus 87 inimest (vt tabel 4, lk 

11). Elanike arv väheneb jätkuvalt, muutused toimuvad ka elanike vanuselises koosseisus: väheneb 7 – 65 aastase 

elanikkonna osatähtsus ja suureneb üle 65 aastaste elanike arv. Rapla valla elanikkond moodustab Eesti rahvastiku 

koguarvust 0,71%. Aastaga vähenes registrijärgne elanikkond 75 inimese võrra. Tööealiste elanike arv moodustab kogu 

elanikkonnast 61,7% (2014 .aastal 62,2%). Aruande perioodil olid tööealistest elanikest 75,7% maksumaksjad (2014. 

aastal 73,2%) ning 3,8% registreeritud töötud. 2015. aastal oli registreeritud töötute keskmine arv Rapla vallas 221 (2014. 

aastal 213). Rahandusministeeriumi andmetel oli 2015. aastal Rapla vallas keskmine maksumaksjate arv 4 252 

maksumaksjat, mis on 21 võrra vähem kui 2014. aastal.  
 

Elanikkonna vähenemine; tööealise elanikkonna ja noorte vähenemine toob kaasa hariduse valdkonnas koolieelsete 

lasteasutuste- ja koolivõrgu tegevuse ümberkorraldamise vajaduse. Tähtis on tagada valla kasutuses olevate ressurssidega 

parimad võimalused laste arenguks ning kvaliteetse hariduse omandamiseks kõigis valla koolides. Elanikkonna 

vanuselise koosseisu muutus tingib ümberkorraldusi ka sotsiaalvaldkonnas.   
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Tabel 4. Rapla valla elanikkond 2015/2014 

  2015 2014 Muutus 

Elanike arv kokku, sh 9296 9371 -75 

Lapsed alla 6 aastased 759 787 -28 

Noored 7 - 18 aastased 1224 1213 11 

Tööealised 19 - 65 5738 5832 -94 

Vanurid üle 65 aastased 1575 1539 36 

Sünnid kokku, sh  66 93 -27 

Poisid 38 51 -13 

Tüdrukud 28 42 -14 

Lahkunud 87 92 -5 

Maksumaksjate aasta keskmine arv 4240 4270 -30 

Registreeritud töötute keskmine arv 221 213 8 

 

Rapla valla maksumaksjate arv on Rahandusministeeriumi andmetel perioodil 2011 – 2015 tõusnud 3,1%. 2011. aastal 

moodustas valla maksumaksjate arv elanike arvust 42,9% ning on suurenenud 2015. aastaks 45,7%ni (vt joonis 8). 

 Elanike ja maksumaksjate arv 

 

Täpseid andmeid töökohtade ja tööalase rände kohta on raske saada. Äriregistri, Maksu-ja Tolliameti ja Statistikaameti 

andmete analüüsi tulemusena on saadud orienteeruvad suurusjärgud.  

 Rapla valla ettevõtluse struktuur tegevusalade lõikes 2014 (alus: Äriregister, jaotus EMTAK järgi) 
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Äriregistri andmetel on Rapla vallas registreeritud juriidiliste isikute osakaal kõige suurem haldus ja teenindustegevuse 

valdkonnas ja kaubandussektoris. Rapla vallas on ligikaudu 3300 töökohta, rahvastikuregistri andmetel Rapla valla 

elanikel töökohti suurusjärgus 2100 – 2200; teiste omavalitsuste elanike töökohti suurusjärgus 1100 -1200; väljaspool 

Rapla valda töötab 1800 - 2200 inimest. 

Tabel 5. Suuremad tööandjad Rapla vallas (Maksu- ja Tolliamet, Äriregister )  

  

Rapla valla 

maksumaksjad 2015. 

aasta 

Ettevõttes töötajaid 

kokku 2014. aasta 

(ettevõte 

registreeritud Rapla 

vallas) 

sh. Rapla valla 

maksumaksjad 

2014. aasta 

Rapla Vallavalitsus koos hallatavate asutustega 335 415 345 

SA Rapla maakonnahaigla 92 181 129 

Saarioinen Eesti OÜ 82 130 86 

Rapla Tarbijate Ühistu 72 170 66 

Akzo Nobel Baltics AS 67 170 71 

Politsei- ja Piirivalveamet 41   41 

Expolio OÜ 36 66 30 

RMW AS 34 72 35 

Solbritt AS 33 78 36 

Kaitsevägi 30   27 

Kaitseliit 29   32 

Kehtna Vallavalitsus 28   27 

Päästeamet 28   27 

Alu Õmblus 27 37 29 

Selver AS 26   28 

Teede REV-2 AS 24   32 

Vindor OÜ 24   22 

Viljandi Maavalitsus 23   24 

Swedbank AS 23   22 

Allied Timber OÜ 22 35 22 

 

Täpseid andmeid töökohtade ja tööalase rände kohta on raske saada. Statistikaameti rahvaloenduse andmed on juba mitu 

aastat vanad, kuid tõenäoliselt on olukord muutunud suhteliselt vähe. Väljaspool valda töötatakse lisaks Tallinnale (645 

töötajat) rohkem naabervaldades: Kohila, Kehtna, Raikküla, Juuru ja Järvakandi vallas. Välismaal töötab ligikaudu 200 

isikut. Vanemad inimesed ja naised töötavad rohkem Rapla vallas; nooremad ja mehed töötavad kaugemal.  
 

Tabel 6. Töötajate arv Rapla vallas registreeritud ettevõtetes (Äriregister) 

Rapla vallas 

registreeritud ettevõtted,  

FIE, SA, MTÜ  

Ettevõtete 

/ettevõtjate arv 2014 

Ettevõtete 

/ettevõtjate arv 2013 

Ettevõtete 

/ettevõtjate arv 2012 

Ettevõtete 

/ettevõtjate arv 2011 

KOKKU 1436 1369 1357 1293 

s.h. Üle 100 töötajaga 3 3 3 4 

s.h. 10-99 töötajaga 50 47 46 47 

s.h. 1-9 töötajaga 309 377 360 347 

s.h. 0 töötajaga 1074 942 948 895 

 

Rapla vald on suutnud vaatamata majanduslangusele säilitada finantsvõimekuse, kuid majanduskasvu langus ja 

maksumaksjate vähenemine hakkavad mõjutama tulevikus nii tulubaasi kui ka finantseerimisvõimekust. Investeeringute 

kavandamisel tuleb lähtuda sellest, et need võimaldaksid piisavalt suurel määral tõsta valla atraktiivsust elukohana ja 

ettevõtluskeskkonnana ning motiveerida elanikke jääma Rapla vallaga seotuks. Valla pikemaajaliste arengueesmärkide 

saavutamiseks, infrastruktuuri ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks tuleb tagada valla tulubaasi stabiilsus ja püsitulude 

osatähtsuse suurendamine ning samuti välisraha kaasamine eelarvesse.  
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1.5. Ülevaade arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest  

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi 

kavandav dokument, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Arengukava on aluseks omavalitsusüksuse eelarve strateegia ja eelarve koostamisele, 

investeeringute kavandamisele ja nendele katteallikate leidmiseks. Valla ruumilist arengut kajastab üldplaneering, milles 

on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad. 
 

Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisel peab Rapla vald olema atraktiivne ja jätkusuutliku arenguga, kasvava 

elanikkonna, stabiilse ja piisava tööealise ja –võimelise elanikkonnaga, elujõuline ja konkurentsivõimeline kohalik 

omavalitsus. Rapla valla tegevuste aluseks on eeskätt valla arengukava aastani 2025, tegevuskavas on määratletud 

lähiaastateks kavandatud tegevused, mille alusel koostatakse eelarve.  
 

2015. aasta kevadest sügiseni toimus Rapla vallas arengukava muutmine koos eelarvestrateegia koostamisega. Valla 

üldise arengu mõttes oli 2015. aasta tegus – arengu nimel tehti koostööd erinevate osapooltega ja viidi ellu suurem osa 

2015. aastaks kavandatud tegevustest. Eesmärkide elluviimisele aitasid kaasa eeskätt Rapla valla võimekad inimesed, 

koostöö erinevate osapooltega. Mitmed alustatud tegevused jätkuvad 2016. aastal.  
 

Järgnevalt ülevaade tegevuskava võtmevaldkondade lõikes. 

1.5.1. Valla terviklikkus ja üldine areng 

Valdkonna eesmärgiks on hea elukeskkonna ja kvaliteetsete avalike teenuste tagamine Rapla vallas. Noorte kaasamine 

valla arengu kavandamisse ja tingimuste loomine noorte tagasipöördumiseks Rapla valda, Rapla kui maakonnakeskuse 

rolli tugevdamine. Eesmärgid ja ülesanded on kavandatud saavutamiseks mitme aasta jooksul, 2015. aasta tegevustega 

aidati kaasa nende elluviimisele.  

Kavandatud tegevuste olulisemad tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide täitmisele:  

 Rapla on tugev maakonnakeskus 

 Jätkati avalike teenuste kvaliteedi parandamist Raplas (teede ja tänavate ehitamine ning korrastamine, vallale 

kuuluvate hoonete remondid ja projekteerimised). 

 Peeti läbirääkimisi ministeeriumide, ametkondade ning ettevõtjatega erinevate teenuste ning maakonnakeskuse 

funktsioonide tagamiseks ja rahastamiseks. 

 Tehti koostööd Rapla Maavalitsuse, Elroni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), 

Maanteeameti ja mitmete ettevõtjatega transpordiühenduste osas.  

 Valmistati ette Rapla raudteejaama taristu, Rapla-Alu kergliiklustee, Kastani-Koidu ettevõtlusala, Vesiroosi 

tervisepargi, Rapla rulapargi, lasteaed Kelluke, Rapla linna soojusmajanduse arengukava, Rapla keskosa 

rahataotlusi. Viidi läbi Rapla keskosa arhitektuurikonkurss, mille käigus valiti välja Rapla keskväljaku 

piirkonna sobivaim lahendus. 

 Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames viidi läbi Rapla keskosa linnaruumi ja 

Rapla keskväljaku arhitektuurivõistlus, mille tulemusel algasid keskväljaku projekteerimise ja keskosa 

detailplaneeringu koostamise eeltööd.  

 Rapla vallas kavandatakse ka mitmeid teisi maakonna või riikliku tähtsusega hooneid ja rajatisi – Rapla 

Hooldekeskust, erihoolekande majutusasutust, Rapla Lennuvälja, Rail Baltic Rapla peatust jt. Jätkub 

olemasolevate haridus- ja kultuuriobjektide kaasajastamine.  

 

 Olulisemad arengu küsimused leiavad lahendused hästitoimiva koostöö kaudu. 

 Toimus koostöö erinevates valdkondades sõprusomavalitsustega, Eesti Linnade Liidu, ROLi, Raplamaa 

Partnerluskogu, Rapla Maavalitsuse, Rapla Valla Külade Ühenduse jt organisatsioonidega. 

 Rapla Vallavolikogu poolt tehti ettepanekud teistele Raplamaa omavalitsustele valdade ühinemise 

konsultatsioonideks ja läbirääkimisteks. 

 Jätkati Rapla valla külade esindajate ümarlaua läbiviimist vallavalitsuse juures, mis käib koos üks kord kvartalis. 

 Uuendati Rapla valla teehoiukava. 

 Rakendati kaasavat eelarvet – vallaelanikud said välja pakkuda ideid ja hääletada kuni 30 000 euro kasutamiseks 

valla eelarvest. Hääletuse võitis Tõnu Susi muusikastuudio. 

 Vallavalitsuse poolt ja koostöös teiste organisatsioonidega taotleti toetusi mitmetest fondidest ning viidi ellu 

rahastatud projekte (Eesti-Šveitsi koostööprogramm, KIK, EAS, Siseministeerium, SA Eesti Terviserajad, 

Innove).  
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 Rapla vald on tuntud, huvilised on vallas toimuvaga kursis. 

 Vallalehte Rapla Teataja anti välja regulaarselt. 

 Uudiseid ja teateid edastati operatiivselt erinevate kanalite kaudu (sh valla kodulehel ja sotsiaalmeedias). 

 Info Rapla valla kohta tehti kättesaadavaks „Maale elama“ kodulehel, osaleti „Maale elama“ messil Tallinnas.  

 Esmakordselt avati koostöös elanikega Rapla linnas „Rapla Melu“ suurüritusel koduaedade kohvikud. 

 Töötati välja valla juubeli logo ning valmistati ette 2016. aasta valla juubeli sündmuseid ja valla raamatut. Valla 

stiiliraamatu väljatöötamine on otstarbekas peatada kuni valdade ühinemiseni. 

 Investeeriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kaasajastamisse. 

 Jooksvalt uuendatakse detailplaneeringute andmeid Rapla valla kodulehel ning OÜ Geodata Arendus 

kaardirakenduses EVALD. Olulisemate valla arendusprojektide kohta lisatakse regulaarselt informatsiooni 

valla kodulehele, nupukesi avaldatakse „Rapla Teatajas“.  

 Koostööd teabe jagamisel ja levitamisel on tehtud maakonnalehega „Raplamaa Sõnumid“, Eesti 

Rahvusringhäälinguga, Eesti Arhitektide Liiduga. Operatiivselt, enamasti tööpäeva või paari jooksul on 

vastatud ka tavainimeste järelepärimistele. 

 

 Noortel on tugev side Rapla vallaga ja hea identiteeditunnetus, mujale läinud noored pöörduvad 

kodukohta tagasi. 

 Laste- ja noorte sõbralikku keskkonda kujundati erinevate valdkondade tegevuste kaudu, vastavaid plaane tehti 

valla arengukava uuendamisel. 

 Valmisid Kuusiku uus lasteaiahoone ja Lasteaed Kelluke uus rühmaruum.  

 Jätkati sünni-, ranitsa- jt toetuste maksmist valla laste ja noorte jaoks. 

 Jätkati noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkondade projektitoetuste maksmist. 

 Tehti koostööd noorte õppe- ja karjäärinõustamist pakkuva Raplamaa Rajaleidja keskusega, kus pakutakse 

karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.  

 Viidi ellu noorte suvist töömalevat. 

 Toetust said hallatavate asutuste lastele ja noortele suunatud projektid. 

Rapla valla asutustele, MTÜ-dele ja Sihtasutustele määratud rahalised toetused 

 Rapla Vallavalitsuse poolt viidi 2015. aastal ellu mitmeid projekte ning saadi toetust mitmele uuele taotlusele. 

2015. aastal ellu viidud, elluviimisel olevate ja edukalt taotletud projektide toetuste kogumaht koos varem 

alustatud projektidega on ca 2,2 miljonit eurot. Lisaks said toetust erinevad hallatavate asutuste projektid. 
 

Tabel 7. Toetuste ülevaade 

Rahastamisallikas/ projekt 
taotleja ja 

elluviija asutus 
seisund 

taotlemise 

aeg 

elluviimise 

aeg 

kogu-

maksumus 

EUR (ca) 

toetus   

EUR (ca) 

valla 

omaosalus 

EUR (ca) 

Eesti-Šveitsi koostööprogramm               

Alu Hariduskeskuse rekonstrueerimine energiatõhusaks 

hooneks Raplamaal Rapla VV elluviimisel 2010/2015 2015-2016 1 676 586 861 802 814 784 

KIK Keskkonnaprogramm               

Kaitsealuse Alu mõisapargi renoveerimistööd (1) Rapla VV elluviidud 2014 2014-2015 36 138 34 114 2 023 

Kaitsealuse Alu mõisapargi renoveerimistööd (2) Rapla VV elluviimisel 2014 2015 103 300 98 000 5 300 

Kuusiku mõisapargi hooldustööd Rapla VV elluviidud 2015 2015 5 600 5 600 0 

Hagudi kooli katlamaja renoveerimine Rapla VV elluviidud 2014 2014-2015 45 992 20 602 25 391 

Tootmishoone lammutamine Raplas Rapla VV elluviidud 2014 2015 4 250 3 000 1 250 

KIK Raudteeliiklus (EL)               

Hagudi raudteepeatuse väljaarendamine Rapla VV elluviimisel 2015 2016 115 860 97 323 18 537 

Rapla raudteepeatuse väljaarendamine Rapla VV elluviimisel 2015 2016 549 941 461 950 87 991 

Siseministeerium, kergliiklusteede toetusskeem               

Rapla-Alu kergliiklustee rajamine Rapla VV elluviimisel 2014 2015-2016 409 360 347 956 61 404 

EAS regionaalsed investeeringud (hasartmängumaks)               

Rapla Rulapargi rekonstrueerimine Rapla VV elluviimisel 2015 2015-2016 34 320 29 172 5 148 

SA Eesti Terviserajad               

Vesiroosi terviseraja väljaarendamise jätkamine (parkla 

valgustus) Rapla VV elluviidud 2015 2015 5 666 5 000 666 
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Innove SA               

Tugiisikute rakendamine Rapla vallas Rapla VV elluviidud 2012 2012-2015 79 874 71 874 8 000 

Rapla Lasteaia Kelluke kuues rühm Rapla VV elluviimisel 2015 2015-2018 173 489 128 702 44 787 

Sots.min, HTM, Justiitsministeerium               

Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustiktöö 

edendamine Rapla maakonnas 

Rapla 

Maavalitsus, 

Rapla VV 

(koostöö -projekt) elluviidud 2015 2015 4 121 3 821 300 

TOETUSED KOKKU         3 244 497 2 168 916 1 075 581 

OTSUSE OOTEL               

SA Eesti Terviserajad               

Vesiroosi terviseraja väljaarendamise jätkamine 

(projekteerimine, raja arendamine) Rapla VV   2015 2015 20 000 11 800 8 200 
 

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata 

Investeeringute kavast: 

 Alu Lasteaed - Algkooli (ja  Alu Raamatukogu) rekonstrueerimine. Kuna Vallavalitsus taotles ja sai toetust 

antud hoone rekonstrueerimiseks energiasäästlikuks hooneks Eesti-Šveitsi koostööprogrammist, siis antud 

projekti ettevalmistamine nõudis lisatööd ja –aega ning viiakse ellu 2016. aastal.   

 Lasteaedade Päkapikk ja Naksitrallid renoveerimise eskiisi koostamine – vallas on väljatöötamisel haridusvõrgu 

kava, mistõttu ei olnud veel selged antud hoonete täpsemad kontseptsioonid. Projekteeriti investeeringute kavas 

oleva lasteaed Päkapikk õueala korrastamine.  

 Rapla kultuuri- ja huvihariduskeskuse projekteerimine. Lähteülesande koostamine ja hanke ettevalmistamine 

võtsid planeeritust kauem aega, seetõttu lükkus projekteerimine 2016. aastasse. 

 Tammemäe laululava eskiisi koostamine - lähteülesande ja eskiisi koostamine on võtnud planeeritust kauem 

aega, seetõttu lükkus eskiisi valmimine 2016. aastasse. 

 Rapla skatepargi rajamine – 2015. aastal saadud parim hinnapakkumine ületas märkimisväärselt ettenähtud 

summat, mistõttu otsustati küsida uued hinnapakkumised  2016. aasta kevadel. 

 Rapla-Kuusiku kergliiklustee eskiis – antud töö otsustati edasi lükata, kuna vajalik on ära oodata kergliiklustee 

suunaga ristuva ristuva Rail Baltic kiirraudtee planeering ja ehitusprojekt. Ka ei ole lähiaastatel kergliiklustee 

rajamiseks ette näha toetusrahasid. 

 Koidu tn rekonstrueerimine – planeeritud toetusrahasid ei saadud ning ilmnes võimalus hakata ette valmistama 

taotlust Koidu ja Kastani tänavate väljaarendamiseks piirkondade konkurentsivõime programmi. 

1.5.2. Majandus, infrastruktuurid ja looduskeskkond 
 

Kavandatud tegevuste olulisemad tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide täitmisele  

 Vallas toimub säästva arengu põhimõtteid arvestav planeerimis- ja ehitustegevus. 

 Rapla vallas on planeeringute koostamisel ja ehitustegevuse kavandamisel püütud järgida kestliku arengu 

strateegiaid. Rakendatud on järgmisi põhimõtteid:  

o tõhusa energia- ja säästliku ressursikasutuse ettenägemine; 

o linnasarase funktsionaalne ja mahuline tihendamine Rapla linnas valglinnastumise ja sellega kaasnevate 

probleemide ärahoidmiseks; 

o eelduste loomine jätkusuutliku sotsiaalse ja majandusliku taristu arenguks kogu valla territooriumil;  

o tervikliku tänavate võrgu ja liikluskorralduslahenduse kujundamine Rapla linnas; 

o kergliiklusteede eelisarendamine valla territooriumil; 

o vallakodanike kaasamine planeerimistegevusse.  

 Vallas toimuva projekteerimis- ja ehitustegevuse suunamiseks jätkusuutliku arengu radadele on 

projekteerimistingimuste määramisel ning kodanike nõustamisel juhitud tähelepanu järgmistele vajadustele: 

o hoonete energiatõhususe tõstmine; 

o aruka ressursikasutuse ettenägemine; 

o tehniliselt jätkusuutlike lahenduste eelistamine; 

o taastuvate energiaallikate kasutamine; 

o autonoomsete süsteemide kaasamine julgeolekustrateegilistel kaalutlustel; 

o riskide hajutamine. 

 Seatud sihte järgib suur hulk planeeringuid ja ehitusprojekte, kuid on palju ka neid, milles leiab järgimist ja 
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rakendamist vaid üks või mõni printsiipidest. Ehitusprojektid koostatakse enamasti vaid 

konkurentsivõimelisema ehitusmaksumuse põhimõttel. Laiem kriteeriumide spekter valitakse harvem, reeglina 

ei võeta pikemaajalise tasuvusanalüüsi koostamisel arvesse keskkonnahäiringut ega arvestata kulutustega 

elukaare jooksul. 

 Arengukava siht paberivaba asjaajamise suunas takerdub peaasjalikult riiklike õigusaktidega sätestatud jäikade 

vorminõuete taha. Ehitusprojektide ja planeeringute sisuline menetlemine toimub üksikute eranditega 

paberivabalt. Taotlused esitatakse alternatiivide kohmakuse tõttu enamasti paberkandjal. 

 Menetleti 13 detailplaneeringut (2014. aastal 18). Detailplaneeringuid algatati 4, vastu võeti ja avalikud 

väljapanekud korraldati 4 planeeringule, kehtestati 5 detailplaneeringut, osaliselt tunnistati kehtetuks 2 

detailplaneeringut.  

 Aktuaalsete detailplaneeringute andmeid täiendati regulaarselt EVALDi andmebaasis. Jätkuvalt on menetluses 

ka selliseid planeeringuid, millega pole viimastel aastatel toiminguid tehtud. 

 Algas koostöö Maa-ametiga Rapla valla planeeringute info kandmiseks Maa-ameti geoportaali. Jätkus koostöö 

Rapla Maavalitsusega maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute koostamisel. Alustatud on valla 

üldplaneeringu ülevaatamist ja kaasajastamist. 

 Väljastati projekteerimistingimused 52 objekti rajamiseks (2014. aastal 48), projekteerimistingimuste taotlusi 

laekus aasta jooksul menetlusse 56. Rapla valla tellimusel sõlmiti 11 projekteerimistööde ja projektijuhtimise 

lepingut ning 40 ehitamise, heakorratööde ja järelevalve lepingut. 

 Väljastati 78 ehitusluba (2014. aastal 112) ja 68 ehitise kasutusluba (2014. aastal 49).  

 Aasta esimeses pooles hoogustunud ehitisregistri korrastamise ning juulis jõustunud uue ehitusseadustiku ja 

planeerimisseaduse rakendumisega kaasnenud küsimuste lahendamiseks viis majandusosakond läbi kodanike 

individuaalnõustamist vallavalitsuses, samuti avaldati kirjutisi Rapla valla kodulehel ning „Rapla Teataja“ 

vahendusel. Planeeringute menetlemisel on senisest enam kasutatud huvitatud isikute kaasamist, samuti on 

põhjalik teave valla arendatavate objektide ning vallas menetletavate planeeringute kohta saadaval valla 

kodulehel. 

Tabel 8. Arengukava ülesannete täitmine 

 Täitmine aastal 2015 Kommentaar 

Valla üldplaneeringu 

ülevaatamine ja 

korrigeerimine lähtuvalt Rail 

Baltic kiirraudtee trassist ja 

uuest maakonnaplaneeringust 

üldplaneeringu 

ettevalmistus 

On tehtud sisulist tööd Rapla maakonna- ja maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringutega (Rail Baltic, väärtmaastikud, rohevõrgustik), 

mis omakorda saavad valla üldplaneeringu lähteseisukohtade aluseks. 

Toimub valla üldplaneeringu lähteülesande koostamine. 

Rapla lennuvälja 

detailplaneeringu koostamine 

detailplaneeringu 

ettevalmistus 

Toimub detailplaneeringu lähteseisukohtade kogumine. 

Alu hariduskeskuse 

rekonstrueerimine 
projekteerimine 

lõpetatud  

Valmis ehitusprojekt põhiprojekti (PP) staadiumis (Paide EKE 

Projekt), viidi läbi projekti ekspertiis (P.P. Ehitusjärelevalve), viidi 

läbi ehituse riigihange. 

Rapla Lasteaed Kelluke 

renoveerimine 
projekteerimine 

lõpetatud 

Valmisid hoonete ja õueala ehitusprojektid PP staadiumis (Valtu 

Projekt), viidi läbi ehituse riigihange, lõpetati abihoone ümberehitus 

ja alustati peamaja ning õueala ümberehitust. 

Rapla Ühisgümnaasiumi 

hoone ümberehitus 
lifti projekteerimine 

valmis 

Koostati ehitusprojekt lift paigaldamiseks hoonesse (Valtu Projekt). 

Toimus lähteseisukohtade formuleerimine hoone ümberehituse 

projekteerimiseks. 

Rapla Hooldekeskuse 

rajamine 

eskiisprojektid 

detailplaneering 

koostamise faasis 

Koostati hoone lahenduse eskiisprojektid (U-Disain) ning alustati 

detailplaneeringu koostamist (Artes Terrae). 

Tõnu Susi Muusikastuudio 

rajamine 

projekteerimine 

lõpetatud 

Koostati ehitusprojekt PP staadiumis (Valtu Projekt) 

Rapla keskosa linnaruumi 

arhitektuurivõistlus 
tulemused selgunud 

Koostöös Eesti Arhitektide Liiduga viidi EV100 

arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames läbi Rapla keskosa 

arhitektuurivõistlus ja selgitati välja parim kavand (Siiri Vallner 

„Holly“). 

Rapla keskväljaku 

projekteerimine projekteerimise eeltööd 

Alustati keskväljaku projekteerimismeeskonna kokkupanekuga ning 

läbirääkimistega parima lahenduse leidmiseks kinnistuomanike ja 

Maanteeametiga. 

Rapla rulapargi 

projekteerimine 

projekteerimine 

lõpetatud 

Valmis ehitusprojekt rajatise ümberehituseks (Pekko Projekt). 

Rapla Lasteaia Päkapikk 

ümberprojekteerimine 

projekteerimishanke 

ettevalmistus 

Projekteerimishange 166777 on ette valmistatud. 

Kuusiku lasteaed projekteerimine ja Lõpetatud ehitusprojekti koostamine ja hoone ehitus (Akso Haus).  
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 Täitmine aastal 2015 Kommentaar 

ehitus 

Rapla Lasteaed Naksitrallid parkla projekteerimine Ehitusprojekt koostatud (Reaalprojekt). 

Tammemäe laululava 
projekteerimishanke 

ettevalmistus 

Toimunud on kohtumised projekteerimise lähteseisukohtade 

kujundamiseks. Projekteerimishanke läbiviimist takistab 

linnaehituslik määramatus, aga töö lahenduse leidmise nimel käib. 

Jalgpallistaadion lähteseisukohtade 

kujundamine 

Projekteerimise lähteseisukohtade kujundamine eeldab suurema ala 

linnaehituslikku kavandamist; töö lahenduse leidmise nimel käib.  

 

 Ettevõtluse arengut soosiv keskkond. 

 Soodsa ettevõtluskeskkonna loomiseks on eelkõige tehtud sisulist tööd selle nimel, et arendajate taotlused 

leiaksid heal tasemel lahendused viisil, mis tagab kogukonna huvide tasakaalustatud arvestamise.  

 Peeti läbirääkimisi teiste ametkondade ja ettevõtetega taristute parendamise osas. 

 Valla eelarvest ja erinevate toetustega investeeriti kohalikku elukeskkonda, et tagada kohapealsele tööjõule 

võimalikult head elutingimused (haridusasutused, sportimisvõimalused, teed jm taristud). 
 

 Valla vara hallatakse ja arendatakse heaperemehelikult 

 Alustati Rapla lennuvälja arengukontseptsiooni uuendamist, esitati vastav eeltaotlus piirkondade 

konkurentsivõime programmi raames maakondliku eelistusnimekirja koostamiseks. Arengukontseptsiooni 

väljatöötamist jätkatakse 2016. aastal.   

 Munitsipaalomandisse antud maadest on katastrisse kantud 70 maaüksust üldpinnaga 22,6. (2014. aastal 26 tk 

üldpinnaga 10,1 ha), menetluses veel 455 maaüksust üldpinnaga 488 ha, sealhulgas: 

o valla teede ja tänavate katastriüksuste moodustamine – tehtud 64, üldpinnaga 20,33 ha (2014. a  23, 

üldpinnaga 7,77 ha), menetluses 319 üldpindalaga 151 ha, 

o munitsipaalomandisse antavad ehitiste teenindavad maad, parkeplatsid, pargid ja rekreatsioonialad – tehtud 

6, pindalaga 2,25 ha, (2014 a. 3, pindalaga 1,96 ha), menetluses 136 üldpinnaga 337 ha. 

 Kinnistusraamatusse on kantud 9 munitsipaalmaad (2014. a 21), menetluses 8 katastriüksust.  

 Ostueesõigusega erastamised – katastrisse kantud 5 (2014. a 7) üldpinnaga 0,53  ha , menetluses 58 maaüksust 

üldpinnaga 34 ha. 

 Riigi omandisse jäetavate katastriüksuste moodustamine – tehtud 25 üldpinnaga 285,5697 ha (2014. a 0), 

menetluses 42 maaüksust üldpinnaga 305 ha. 

 Tagastatud katastriüksused – 0 (2014. a 2 üldpinnaga 36,89), menetluses 2 üldpinnaga 2 ha. 

 Põllumaade kasutusvaldused –menetlused lõpetatud. 

 Katastrisse on kantud 100 katastriüksust (308,2 ha, s.o. 1,27 % valla üldpindalast), (2014. a 37 katastriüksust, 

pinnaga 82,6  ha, 0,34% valla üldpindalast). Katastrisse on kandmata 849 ha, s.o. 3,49 % valla maadest (2014 

a. 1156,6 ha, s.o. 4,75 % valla maadest) 

 Vallale mittevajalike kinnistute müük: summas 67 720 €: Mõisa tee 3 korter 9 (220), Veetorni tn 5 korter 2 

(5000),  Mõisa tee 5 (36 000, ostetud tagasi 14.03.2016 36 000), Mõisa tee 7 (26 000), Pargi elamu korter 2 

(500) 
 

 Küladel ja alevikel on hea ühendus valla kantide keskuste ning Rapla linnaga. 

 Teede võrk on rahuldavas seisukorras. Teostati pidevat teede hooldust. Kõik valla kandid olid kaetud 

lumekoristustöödega ning korraldati suvist tolmutõrjet teedel.  
 

 Tehniline taristu on välja arendatud ja heas korras. 

 Koostati uus Rapla valla teehoiukava. 

 Rapla-Alu kergliiklustee taotluse ettevalmistamine ja esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. 

 Tegeleti Rapla ja Hagudi raudteejaamade projektitaotluste ettevalmistamisega. 

 Teostati teede korralist hooldust ja uuendati katteid vastavalt teehoiukavale.  

 Tolmuvaba katteid rajati Sikeldi-Koigi, Suurearu teedel, osaliselt Varbola teel, Kallaku ja Kitsal   tänavatel;  

remonditi Tõru, Loo, Põllu, Staadioni ja Sulupere tänavaid, Uugivälja ja Hagudi põlluvahe teedel. Ehitati 

Vesiroosi Gümnaasiumi, Pargi tänava parkla, remonditi Kuusiku tee 5 parkla. 

 Tööprojektid valmisid Side ja Ülejõe tänava maanteesildadele. 
 

 Haljasalad ning veekogud on kavandatud atraktiivselt ja miljöösse sobivalt 

 Taotleti toetusi ja viidi ellu keskkonnaprojekte: Kuusiku Mõisapargis teostati Keskkonna Investeeringute 

Keskuse toetusel puude hoolduslõikust, Vigala jões oleval saarel tehti korrastustöid ning viidi välja jõkke 

kukkunud puud ning Alu mõisapargis teostati pargi renoveerimistöid. 

 Rapla linnas Tulbi tänaval lammutati Keskkonna Investeeringute Keskuse toetusega vana tootmishoone. 
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 Riigihange on korraldatud Rapla valla haljasalade hoolduseks 2015-2017 aastaks. Hankes olevate haljasalade 

pindala on 22,12 ha. Hooldustööde periood on aprillist novembrini. 

 Väljaspool hanget on sõlmitud lepingud lillepeenarde hoolduseks- 700m², Valtu veehoidlaäärse ala hoolduseks- 

2500 m² ja kalmistu hoolduseks- 8,2 ha. 

 Ülejäänud haljasalade hooldus on korraldatud valla poolt, sõlmitud on töövõtuleping heakorratööde 

teostamiseks, soetati murutraktor ning rakendatakse tööle ÜKT tundide tegijad. 

 Linna keskosa kaunistamiseks on istutatud lillekastidesse suvelilli kolmel korral aastas, samuti on täiendatud 

istutusalasid sibullilledega. 

 Soetati linna keskele uued jõulukaunistused. 

 Linna parkides teostati pinkide ja prügikastide remonti, mõned prügikastid said ka välja vahetatud. 

 Lastepargi turvalisuse tagamiseks alustati pargi valgustite paigaldamise projektiga, soetati valgustid, 

paigaldustööd toimuvad 2016. aasta kevadel. 
 

 Toimib nõuetele vastav jäätmekäitlussüsteem. 

 Korraldatud jäätmevedu toimub AS Keskkonnateenuste poolt. 2016 aastal toimub uus hange uueks 

veoperioodiks pikkusega 5 a. Uuendusena jõustub uue hankelepingu sõlmimisel korraldatud jäätmevedu 

biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele. Kohustatud liituma on kortermajad alates 8 korterist ning 

toiduainete ning toitlustusega tegelevad asutused. 

 Rapla valla territooriumil toimib pakendite ning paberi- ning papijäätmete (sh vanapaberi) kogumine. 

 Paigaldatud on riidekonteiner kultuurimaja kõrvale, kuhu inimesed saavad tuua oma kasutuskõlblikke riideid. 

 Jäätmeliigid, mida ei koguta korraldatud korras, saavad inimesed viia Mäepere Jäätmejaama. 

 Jäätmevaldajate kohta peetakse registrit EVALDis. Infot vahetatakse AS Eesti Keskkonnateenustega. 
 

 Rapla vald on turistidele ja külalistele atraktiivne 

 Valla turismi areng on toimunud maakonna turismi arengukava, Rapla valla arengukava ja üldplaneeringus 

osalistega kokkulepitud arenguplaanide alusel.  

 Tehti koostööd turismiinfokeskuse, ettevõtjate jt koostööpartneritega messide ettevalmistamisel. 

 Osaleti Euroopa kultuurilinnade koostöövõrgustikus. 

 Rapla vallas toimus mitmeid avalikke kontserte ja muid sündmusi, mis tõid siia rohkearvulise publiku (Rapla 

Kirikumuusika Festival, Rapla lennupäev). 

 Taotleti ja viidi ellu Kuusiku ja Alu parkide korrastusprojekte. 

 Korrastati ja hooldati Kuusiku ja Alu mõisaparke, Rapla linna puhkekohti ja parke ning jõe promenaadi koos 

Vesiroosi tervisepargiga. 

 Rapla ja Hagudi raudteejaamade projektitaotluste ettevalmistamine. 

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata: 

 Rapla keskosa (kultuurikeskuse ümbruse, “Hollivuudi platsi” ja turu piirkonna) projekt. 2015. aastal avanes 

võimalus programmi “Eesti Vabariik 100” raames teha koostööd Eesti Arhitektide Liiduga, et viia läbi 

arhitektuurivõistlus antud alale. Projekt valmib 2016. aastal. 

 Tammemäe laululava eskiis valmib 2016. aastal. 

 Ehitusprojektidele tehakse harva alternatiivseid võimalusi läbi kalkuleerivaid tasuvusarvutusi, mistõttu 

strateegiliste otsuste langetamisel puudub tihti põhjendatud majanduslik alus. 

 Vallavalitsus esitab hiljemalt 30. juunil 2016 taotluse maavanemale maa munitsipaalomandisse saamiseks. 

Rapla vallas 455 maaüksust üldpinnaga 488 ha. Taotluse esitamiseks on vaja koostada toimikud maaüksuste 

munitsipaalomandisse andmiseks. Selleks on vaja maaüksustele määrata sihtotstarbed, teenindavate maade 

pindalad ja maksustamishinnad (vallavalitsuse korraldustena). Tuleb koostada maaüksuste asendiplaanid, 

määrata aadressiandmete süsteemis (ADS) maaüksuste koha-aadressid. Riigi omandisse jäetavate maade (305 

ha) osas ei ole lõpptähtaegu määratud. 

 2015. aastal ei toimunud valla teedel sildade remonte (plaanis 2018. aasta). Tööprojekti haigla juures asuva 

jalakäijate silla projekteerimine ja väljaehitamine plaanis 2017.aastal.  

1.5.3. Haridusvaldkond 

Rapla Vallavalitsuse hallata on kokku 10 haridusasutust:  

 3 gümnaasiumi, neist üks täiskasvanute gümnaasium – jaanuaris 2015. a kokku 1 286 õpilast 58. 

klassikomplektis, neist 441 õpilast gümnaasiumiklassides; detsembris 2015. a kokku 1 328 õpilast 60. 

klassikomplektis, neist 437 õpilast gümnaasiumiklassides;  
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 3 põhikool-lasteaeda – jaanuaris 2015. a õpilasi Alus 43, Hagudis 70 ja Kodilas 29; detsembris 2014. a Alus 43, 

Hagudis 70 ja Kodilas 17; 

 lasteaiarühmad 2015 algul kaheksas asutuses, neist 3 põhikool-lasteaeda ja 5 lasteaeda, alates 1.09.2015 

likvideeriti Kuusiku Lasteaed Tareke Kuusikul töötav rühm liideti Rapla Lasteaia Päkapikk juurde; lasteaia 

kohti 2015. a jaanuaris 27. rühmas kokku 540, neist täidetud 548 ehk 101,5%; 2015. a detsembris 28. rühmas 

lasteaiakohti kokku 544, neist täidetud 542 ehk 99,6%;  

 töötab elektroonne lasteasutusesse kohtade  avalik järjekord, mis tagab täpse ülevaate lasteaiakoha soovijatest 

ja olemasolevate kohtade võimalikult maksimaalse täitmise.  

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast täideti: 

 Vallas toimib optimaalne ja kvaliteetne haridusvõrk. 

 Gümnaasiumi lõpetajate riigieksamite tulemused olid keskmised. Medaliste oli RÜGs 1 kuldne ning Rapla 

Vesiroosi Gümnaasiumis 1 kuldne ja 1 hõbedane. Põhikooli lõpetasid kiitusega RÜG kaks õpilast. 

 Alu Lasteaed-Algkooli kooli osa asus septembrist 2015 tööle Rapla linnas Kooli tn 8. Alus asuv koolimaja läheb 

renoveerimisele. Koolilastele tagatakse vajalikud sõidusoodustused. 

 Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Hagudi Põhikooli asusid juhtima konkursi korras valitud uued direktor. 

Hagudi Põhikooli direktor sai valla suunamise vabariiklikku koolijuhtide arenguprogrammi. 

 Alus töötab HEV lastele 2 väikeklassi ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis 2 väikeklass. HEV lasteaialastel on 

vajadustele vastav õpe korraldatud Rapla Erilasteaia Pääsupesa kahes rühmas. 

 RVG, RÜG, Alu ja Rapla linna lastele on tagatud tugisüsteemid HEV lastega tööks. 

 Alates 1.09.2015 likvideeriti Kuusiku Lasteaed Tareke Kuusikul töötav rühm liideti Rapla Lasteaia Päkapikk 

juurde. Kuusiku sai tuttuue moodulmaja ja seal töötab 1 liitrühm ning päevakeskus küla elanikele.  

 Esitatud sisehindamise aruanded said kõik kooskõlastatud, nende alusel asutuste poolt koostatud arengukavad 

menetletud ning kinnitatud. 

 Riigigümnaasiumi osas sai kinnitatud detailplaneering ja RKAS kuulutas välja gümnaasiumihoone eskiisi 

konkursi. 
 

 Vallas on lasteaiakoht igale lapsele ja lasteaedades tagatakse laste koolivalmidus. 

 Rapla Lasteaia Kelluke majandushoone ehitati ringi ja alates 1.09.2015 avati seal kuues rühm. Sellega tagati 

enam lasteaiakohti just 1,5-3 aastastele lastele. 2015 detsembriks said koha 97% kohasoovijatest. Kohata 

jäänutele tagati lapsehoiuteenuse kompenseerimine. 

 Rapla Lasteaia Kelluke kuuenda rühma avamiseks kirjutati ja ka rahastati EL SF projekt alates 1.09.2016-

31.08.2018. vahendeid eraldati summas 128 702,17 eurot, sellest saab tasutud suur osa kuuenda rühma töötajate 

töötasust ja 40% majanduskuludest kolme aasta jooksul. 

 Alu Lasteaed-Algkooli lasteaiarühmad asusid alates septembrist 2015 tööle Kodilas tühjaks jäänud 

lasteaiamajas ja koolimajas. Tööle jäi 4 rühma asemel 3. Lasteaialastele tagatakse transport. 

 Jätkati koostööd kolme lapsehoiuteenuse pakkujaga (Sinilinnu Lastehoid OÜ, Here Invest OÜ ja Ridiradiralla 

OÜ) . Kokku oli detsembriks 2015 vallas 30 lapsehoiukohta ja neist täidetud 26. Vanemad. kelle lapsed 

kasutavad lapsehoiuteenust, said vallalt igas kuus maksimaalselt 200 eurot toetust. Toetuse suurus on võrdne 

suure lasteaia koha maksumusega valla eelarves. 

 Alu Lasteaia-Algkooli maja renoveerimisprojekti elluviimiseks saamiseks korraldati rahvusvaheline riigihange. 
 

 Õpilastransport on hästi korraldatud. 

 Koostöö Rapla Bussipark OÜ-ga toimis õpilaste koolitransport kuni juunini 2015. Uue vedajana alustas juulist 

2015 maakonna liinidel tööd HansaLiinid OÜ. Taas kasutusel kaardisüsteem ja üleminek toimus tõrgeteta. 

 HEV õpilaste vanematele kompenseeritakse lapse sõidutamine vajalikku kooli ja koju taotluste alusel.  
 

 Kõik lapsed täidavad koolikohustust. 

 Rapla vallas täidavad seisuga 31.12.2015 koolikohustust kõik rahvastikuregistri järgi meie valda sissekirjutatud 

õpilased. 12 koolikohustuslikus eas last (kirjas rahvastikuregistri järgi Rapla vallas) elavad koos vanematega 

välismaal ja õpivad sealsetes koolides.  

 Koostöös koolide ja lastekaitse peaspetsialistiga on vajadusel toimunud arutelud ja koosolekud õpilastele 

koolikohustuse täimiseks sobivate võimaluste leidmiseks. Mitmele õpilasele oleme leidnud sobiva võimaluse 

käia õpilaskoduga koolis, et kodu mõju koolikohustuse mittetäitmisele vähendada.   

 HEV õpilastele on 98% tagatud õppimine määratud õppevormis. 
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 Haridusasutuste õpikeskkonnad vastavad õppekava nõuetele. 

 Kõigi haridusasutuste eelarvetesse on laste ja/või õpilaste arvudest lähtuvalt eraldatud vahendeid õppevahendite 

ostmiseks ja õpikeskkondade kaasajastamiseks. Igal asutusel on olnud vastavate vahendite kasutamiseks omad 

prioriteedid ja neid on nõuetest lähtuvalt täidetud. 

 Kuusikul avati 1.09.2015 tuttuus moodulmaja, kus töötab lasteaia liitrühm ja päevakeskus küla elanikele. 

 Alu Lasteaia-Algkooli maja renoveerimiseks on olemas projekt ja välja kuulutati rahvusvaheline riigihange. 

 Riigigümnaasiumi rajamiseks on koostatud ja kehtestatud Kooli tn 8 detailplaneering ning ette valmistatud 

arhitektuurivõistlus parima kavandi leidmiseks uuele hoonele. 

 2014. aastal alustati Alu hariduskeskuse projekteerimist. Kavas on hoone põhjalikult rekonstrueerida, uuendada 

tehnosüsteemid ja sisustus. Rekonstrueerimise käigus lammutatakse üks hoonetiib, mis parandab hoone 

kompaktsusnäitajaid, soojustatakse kogu perimeeter ning tõstetakse energiatõhusust madalenergiahoone 

tasemeni. Ehitust on plaanis alustada 2016. aasta, hoone valmimine on kavandatud 2016. aasta novembrisse. 
 

 Rapla valla koolid lõpetanud noored on teadlikud karjääriplaneerijad. 

 Koolid on teinud sisukat koostööd  SA Innove poolt maakonda loodud Rajaleidja keskuse töötajatega. Rajaleidja 

tegevuse üks alalõik on noorte karjääriõppe alane tegevus. 

 Kõigi koolide kolmanda kooliastme õpilastele viidi läbi testid, saamaks informatsiooni erialaste eelistuste ja 

oskuste kohta. Testide tulemuste alusel toimusid õpilastega vestlused, andmaks enam teavet eriala valiku 

võimaluste kohta.  

 Gümnaasiumite õppekavades on karjääriplaneerimist toetavad kursused, mis on õpilaste hulgas populaarsed. 

 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õppealajuhataja koolitas nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil koolide 

töötajaid karjääriplaneerimise alal. 

 Põhikoolide lõpetajatest (84 õpilast meie vallas) jätkas õpinguid 100%, neist 23% kutseõppes ja 77% 

gümnaasiumites. 

 Gümnaasiumilõpetajatest (95 lõpetajat meie vallas) jätkas erinevates vormides õpinguid koheselt 67 % 

lõpetajatest. 
 

 Koolides ja lasteaedades töötavad motiveeritud töötajad. 

 Kõikide haridusasutuste eelarvetesse eraldati vajalikud vahendid täiendkoolitustel osalemiseks. Koolituste 

läbimisteks on igal asutusel omad prioriteedi ja koolituskorrad, neid on hästi täidetud. Enam pööravad juhid 

tähelepanu sisekoolituste korraldamisele. 

 2015. a tõsteti lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide töötasusid. Rahandusministeeriumi andmetel olema 

lasteaiatöötajate keskmise töötasuga esimese 50ne seas. 

 2015. a Rapla valla kooliõpetaja keskmine töötasu kuus on kõrgem kui Rapla valla keskmise maksumaksja 

töötasu kuus. 

 2015. a Rapla valla õpetajate töötasu oli Rapla maakonna keskmisest kõrgem. 

 Valla hallatavate asutuste juhtidele korraldame juba kolmandat aastat sügisese motivatsioonipäeva, põhimõttel 

– midagi kasulikku ja midagi head. 
 

 Vallas toimub täiskasvanute õpe. 

 2015. a avati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis taas kümnes klass e-õppe vormis, võimaldamaks enamatele 

keskhariduse omandamise võimalust. Nüüd on e-õpe võimalik kogu gümnaasiumi osas. 

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata: 

Eesmärk 13. Vallas toimib optimaalne ja kvaliteetne haridusvõrk. 

 Koolidevaheline  konkurents Rapla linnas suurenes taas. Ühisüritusi on vähe. 

 HEV lastele õppimisvõimaluste loomise ja arendamise arutelu ei ole andnud selgeid vastuseid kuna HTM ei ole 

omi plaane avaldanud. 

 HEV laste ja õpilaste arvu kiire suurenemine nõuab tugiteenuste tagajate arvu suurenemist. Vastavaid töötajaid 

(logopeed, eripedagoog, väikeklassi õpetaja) on väga raske leida.  
 

Eesmärk 15. Õpilastransport on hästi korraldatud. 

 Huvihariduses osalejatele sõidusoodustuse võimaldamine ei täitunud. 
 

Eesmärk 16. Kõik lapsed täidavad koolikohustust. 

 Eesti Hariduse Infosüsteemi täpsem täitmise koolide poolt koolikohustuse mittetäitjate osas on vajalik, aga alati 

ei toimi. Sõlmitud kokkulepete täpsemat täitmist on vaja kontrollida. 
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 Ühele väikeklassi suunamise saanud õpilasele ja ühele tasandusõppele suunatud õpilasele ei ole tagatud 

nõustamiskomisjoni määratud õppevorm. 
 

Eesmärk 17. Haridusasutuste õpikeskkonnad vastavad õppekava nõuetele. 

 Haridusasutuste jätkusuutliku renoveerimiskava koostamist ei ole tähtsustatud. 

 

Eesmärk 18. Rapla valla koolid lõpetanud noored on teadlikud karjääriplaneerijad. 

 Enam on vaja koolidel teha karjäärialast  koostööd eriala õpetavate asutustega, suunamaks õpilased õigel ajal 

õigesse õppevormi. Kuigi kutseõppele asunud õpilaste hulk põhikooli lõpetajatest suurenes veidi. 
 

Eesmärk 19. Koolides ja lasteaedades töötavad motiveeritud töötajad. 

 Lasteaedade õpetajate abide soov saada puhkust 35 päeva 28 asemel ei täitunud.  

 Haiguspäevade tasustamine 1st päevast ei täitunud. 
 

1.5.4. Sotsiaalvaldkond 

2014. aastal valminud sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava on täpsemaks valdkonna arendamise aluseks 

ja kõige olulisemate probleemide lahendamiseks kavandatud tegevuste planeerimiseks. Rapla valla 

sotsiaalhoolekandetöö sisu oli suures osas sama, mis viimastelgi aastatel – menetleti hulgaliselt inimeste poolt esitatud 

avaldusi, nõustati neid muredes, aidati elujärge korraldada ja maksti rahalisi toetusi.  
 

 Olemas on hea ülevaade elanikkonna tervislikust seisundist. 

 2014. aastal uuendati Rapla valla terviseprofiil. Terviseprofiili uuendamine ja andmete analüüs toimub iga 

kolme aasta järel. 
 

 Toimetulekuraskustes peredele on tagatud kvaliteetsed teenused ja toetused. 

 Toimetulekutoetus iseloomustab toetustest kõige paremini raskemais olukorras olevate vallakodanike 

hakkamasaamist, 2015. aastal maksti kuus keskmiselt 94 (2014. aastal 90) perele; toetust maksti kokku 1 126  

(2014.aastal 1076) korral. 2015. aasta kulutused menetluse kohta tõusid 7 euro võrra (182 eurolt 189 euroni), 

samuti tõusis toetust saavate perede arv keskmiselt kuu kohta 4 pere võrra. 

 Lisaks riiklikule toimetulekutoetustele maksti abivajajatele Rapla valla täiendavat sotsiaaltoetust 682 (2014. 

aastal 630) korral. Menetluste arv võrreldes eelmise aastaga on 52 võrra suurem, menetluse kohta välja makstud 

summa on 41 eurolt tõusnud 44 euroni. 

 2015. aastal maksti vajaduspõhist peretoetust 633 korral, 2014. aastal toimus väljamaks 485 korral (vt joonis 

10). 

 Täiskasvanud puuetega inimeste hooldamise eest maksti hooldajatoetust ja kindlustamata hooldajate eest 

sotsiaalmaksu. 

 Toetuste maksmine aastatel 2015 – 2010 
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 Vallas toimivad vajadustele vastavad erinevad sotsiaalteenused ja arendatakse teenuste 

osutamiseks vajalikku taristut. 

 Rapla valla peamine sotsiaalteenuste osutaja on Rapla Hooldekeskus. Statsionaarne hooldus - Rapla 

Hooldekeskuses on 50 statsionaarse hoolduse kohta. Aasta jooksul teenust saanud isikute arv oli 67 (2014.aastal 

63), isikute teenusel viibimise aeg 605 (2014. aastal 566) kuud. 2015. aastal saabus hooldamisele 18 isikut, 

kellest 4 saabus kodust, 6 hooldusravilt ja 8 teistest hooldekodudest. Hooldamiselt lahkus 17 isikut. 

 Kulutused ühe teenusesaaja kohta kuus olid 560, (2014. aastal 530) eurot.  

 Koduhooldus - osutati 54 eakale või puudega inimesele. Kulutused ühe teenuse saaja kohta kuus 77 eurot.  

 Isiklik abistaja või tugiisik määrati 29 isikule.   

 Saunateenust osutati eakatele ja puuetega inimestele aastas 1670 (2014. aastal 1949) korda.  

 Invatransporditeenust osutati puuetega inimestele kokku 22 582 km  63 erinevale isikule (2014. aastal 21 931 

km 68 einevale isikule).  

 Pesumajateenust osutati 142 (2014. aastal 100) korral.  

 Eluasemeteenus – sõlmiti või pikendati uued lepingud 44 üksikisiku või perekonnaga sotsiaalkorteritele ja 

sotsiaalelamispindadele Rapla Hooldekeskuses, Alu Sotsiaalmajas, Alu Tugikeskuses.  

 Puudega lapse hooldamise eest maksti hooldajatoetust üheksale (2014. aastale seitsmele) lapsevanemale. 

 Puudega lapse hoiuteenust osutati 7 (2014. aastal 4) lapsele.  

 Sünnitoetust maksti 58 (2014. aastal 89) lapsele ja 1.klassi mineva lapse toetust maksti 109 (2014. aastal 107) 

lapsele.  

 Sotsiaaltöö korraldamiseks ja teenuste osutamiseks jätkati kahe elektriauto ja Rapla Hooldekeskuse mikrobussi 

kasutamist.  

 Lõppes Euroopa Liidu projekt tugiisikuteenuse rakendamiseks Rapla vallas, mille peamine eesmärk on 

pikaajalisi noori töötuid emasid ja kinnipidamiskohast vabanenud mehi tööle aidata. Projektiga haaratuid 34, 

neist tööl või tööga võrdsustatud tegevusega hõivatuid 17. 

 Jätkati seltsidele püsi- ja projektitoetuste maksmist. 

 Rapla Hooldekeskuse uue hoone rajamiseks on analüüsitud Alu tee 1, Alu tee 1b ja Alu tee 3 kinnistute sobivust 

kavandatavale ruumiprogrammile, peetud läbirääkimisi Sihtasutusega Raplamaa Haigla, Raplamaa 

Omavalitsuste Liiduga ja naaberkinnistute omanikega, tehtud kolm erinevat ruumiprogrammi eskiisprojekti 

koos ümbritseva linnaruumi lahendamisega (arhitektid Uko Künnap ja Andrus Vahruśev), koostatud kinnistute 

detailplaneering. Toimusid ka mitmed avalikud arutelud eskiislahenduste ja detailplaneeringu tutvustamiseks. 
 

 Puuetega inimestele on sobivad töövõimalused ja teenused. 

 Erihoolekandeteenus - Rapla Hooldekeskus osutab toetatud elamise teenust 6-le puudega inimesele, 

igapäevaelutoetamise 18-le Rapla valla elanikule ja 6-le isikule naabervaldadest. 

 Puuetega inimestele väljastati 36 (2014. aastal 25) parkimiskaarti. 

 Rapla vald on eestkostjaks 6 täiskasvanud isikule. 
 

 Vallas toimib hea koostöövõrgustik tegelemaks erivajadustega ja probleemsete lastega 

 Vähekindlustatud perede laste huvitegevuse kuludeks maksti toetust 432 (2014. aastal 455) korral ja 

kordumatute saajate arv oli 134 (2014. aastal 145). Lastevanemaid informeeritakse regulaarselt toetuse saamise 

võimalustest. Lisaks laste tasuta huviringidele koolis on võimalik valida tasulisi huviringe väljaspool kooli. 

Maksti toetust lastele suve- ja huvilaagrite toetuseks.  

 Toidurahatoetust koolis ja lasteaias maksti 112 (2014. aastal 110) lapsele.  

 Vald kui eestkosteasutus -  2015. aastal oli kohtumenetluses lahendatud 3 juhtumit kohtuväliselt menetletud 

vaidlusi 69 lapse eeskoste- ja hooldusküsimuses.  2014. aastal oli kohtumenetluses lahendatud 12 juhtumit, 

kohtuväliselt menetletud vaidlusi 71 lapse eeskoste- ja hooldusküsimuses.   

 Varajaseks märkamiseks ja sekkumiseks osaleti lastekaitse võrgustiku koolitustel projekti „Kogukondlik 

ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas“ raames.  Seiklustegevustes osales 

13 last. 

 Koostöö MTÜ-ga Saagu Valgus. 
 

 Abi vajavatele lastevanematele on tagatud piisavad teenused 

 Tasuti abivajavate laste psühholoogilise nõustamisteenuse eest.  

 Perelepitusteenuse arendamise ja osutamise vabariikliku projektiga liitumine. 

 3-le puudega lapse regulaarne invatransporditeenus. 

 Koostöö autistlike laste vanemate tugigrupiga. 

 Koostöö MTÜ Terve Pere Pesa. 

 Tugiisiku rakendamine 2-le puudega lapsele. 
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 Avalikesse asutustesse on tagatud head juurdepääsutingimused eakatele, puuetega inimestele ja 

väikeste lastega vanematele arvestades universaalse disaini põhimõtteid 

 Kõigi uute hoonete ja linnaruumi kavandamisel peetakse silmas universaalse disaini põhimõtteid. Rapla 

Ühisgümnaasiumisse lifti paigaldamiseks korraldati projekteerimine ja ehitushange.  

 Olemasolevate hoonete viimine juurdepääsutingimuste põhimõtetega kooskõlla on üksjagu aeganõudev, kohati 

ressursimahukas ning mõnedel juhtudel võimatugi, aga töö selles suunas käib. 
 

 Vald on turvaline 

 Naabri Valve jätkab oma tegevust. 

 Rapla vald teeb koostööd erinevate organisatsioonidega. 
 

 Alkoholismi ja narkomaania levik elanikkonna hulgas on peatunud 

 „Varajase märkamise“ projekti põhimõtete praktiline ellu rakendamine.  

 Maakondliku riskinoorte projektiga liitumine.  

 Koostöö piirkonna politseinikuga. 
 

 Tervislik eluviis on au sees ja riskikäitumine vähenenud 

 Rapla Sadolin Spordihoones on saaliajad kaetud, lastele on mitmeid spordiringe. 

 Rahastatakse vähekindlustatud laste sportimisega seotud kulusid. 

 Lähisuhtevägivalla juhtumite analüüs ja sekkumised koostöös politseiga. 
 

 Tervise- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus vallas on hea 

 Perearstid töötavad Rapla valla poolt renditavas hoones, mis asub Rapla linna keskel. Jätkus koostöö SA Rapla 

Haiglaga uue tervisekeskuse rajamiseks.  

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata 

 Sotsiaalhoolekande infrastruktuuri arendamine venib. 

 Sotsiaaltöötaja tööle rakendamine peale tugiisikuprojekti lõppemist (plaanis 2016/2017). 

1.5.5. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkond 

 Valla kandid on eripärased 

 Valmis Tõnu Susi nimelise muusika ja helistuudio ehituse II etapp. 

 Jätkus annetuste kogumine Tõnu Susi nimelise muusika- ja helistuudio rajamiseks. 

 Kolmanda sektori tegevust kantides, sealhulgas külaliikumist, traditsiooniliste sündmuste korraldamist,  toetati 

läbi valla kultuuri-, spordi- ja noortetöö projektitoetuste vastavalt ühenduste taotlustele 19 711 eurot. 

 Õpilasmaleva noortega korrastati Vesiroosi Terviserada, Rapla kalmistut, Kodila, Alu, Rapla ja Hagudi keskust 

jne. 

 Toimus Rapla Kirikumuusika Festival, Rapla Melu, Selveri Jooks, Konsumi jooks, Tähtede Gala, kaks Susi ÖÖ 

kontserti, Linna Pea Rock, Rapla valla laulukarussell. Lennupiknik, VII koduloopäev. Osaleti messil „maale 

elama“. 

 Tegevustoetuse lepingud 3 ühendusega (Rapla Valla Külade Ühendus, Rapla kogudus, Kirikumuusika Festival). 

 Rapla raamatu koostamine. 

 Alu noortetoa avamine. 

 Kuusiku Päevakeskuse-noortetoa ja raamatukogu välisteeninduspunkti avamine. 

 Rapla Keskraamatukogus sisestas kodulooliste artiklite andmebaasi 1094 kirjet, kirjete üldarv kokku 23625. 

 Rapla keskossa linnaväljaku rajamiseks on läbi viidud arhitektuurivõistlus, peetud läbirääkimisi 

Maanteeametiga mõistliku liikluskorralduse lahenduse leidmiseks Rapla linna keskosas ning algatatud 

keskväljaku projekteerimine. 
 

 Kunstiliseks eneseväljenduseks on kvaliteetsed tingimused 

 Püsitoetuslepingud oli sõlmitud 7 kultuuriharrastuse ühendusega. 

 Valmis Tõnu Susi nimelise muusika ja helistuudio ehituse II etapp. 

 Vallal on 2 huvikooli, lisaks tegutsevad vallas eraõiguslikud 2 huvikooli (sport ja tants). 

 Rapla Muusikakoolis avati 2 uut huviala: laulmine ja tuuba ning vabaõpe. 
 

 Valla kultuuriruum toetab mitmekesiseid ideid ja vajadusi 

 Rapla Kultuurikeskuse ja Elioni maja projekteerimiseks lähteülesande koostamine. 
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 Alu raamatukogu ehitamise alustamine Alu Hariduskeskuse koosseisus. 

 Tammemäe vabaõhusündmuste ala uue ja täpsema eskiisprojekti valmistamiseks lähteülesande koostamine. 

 Eraõiguslikke ühendusi toetati läbi projektitoetuste erinevate sündmuste läbiviimiseks. 

 Rapla raamatukogude võrk alustas uue struktuurina: ühtne Rapla Keskraamatukogu ja harukogud + 

välisteeninduspunkt. 

 Rapla Keskraamatukogus uuendati seoses raamatukoguvõrgu ümberkorraldamisega dokumente. Rapla 

Vallavolikogu 29.01.2015 määrusega nr 1 „Rapla Keskraamatukogu põhimäärus“ kinnitati Rapla 

keskraamatukogu põhimäärus. Muudatusi viidi sisse raamatukogu kasutamise eeskirjas, tagatise võtmise ja 

tagastamise korras, mittevajalike teavikute kustutamise korras, raamatukogule mittavajalike teavikute tasuta 

võõrandamise ja müümise korras jne. Kinnitati eriteenuste eest võetava tasu suurused ja raamatukogu nõukogu 

koosseis. 

 Raamatukogu soetas uusi teavikuid, perioodikat, õppekirjandust, uuendas arvuteid ja rentis serveri ning ostis 

uue, II põlvkonna Apollo e-lugeri ja tahvelarvuti. 

 Rapla Keskraamatukogu alustas koostööd Eesti Draamateatriga, avades raamatukogus  Piletimaailma 

müügipunkti. 

 Rapla Keskraamatukogu veebilehel on jooksva aasta soovitusnimestik lastele „Hea raamat “, samuti Raplamaa 

kodulooliste tähtpäevade kalender. Sealsamas tutvustatakse uusi kodulooväljaandeid ja  täiendatakse 

bibliograafianimestikku „Raplamaa kirjarahvas”. Uudisena lisati koduloo rubriiki Rapla valda tutvustavate 

trükiste nimekiri. 

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata: 

 Andres Ehini luulepreemia – preemia läheb 2016 uude „Rapla valla tunnustamise korda“.  

 Kalmistu infotahvel – tellitud ja pannakse ülesse 2016. 

 Alustati vabaõhukohtade kontseptsioonide väljatöötamisega lähtuvalt valla üldplaneeringust. Antud tegevus 

jätkub 2016. aastal. Rapla Tammemäe vabaõhukoha jaoks on koostatud eskiislahendus, mis vajab täpsustamist. 

Ülevaade Rapla Kultuurikeskuse 2015. aasta tegevuse kohta 

 

2015. aasta oli Rapla kultuurielu väga sündmusterohke ning tegus aasta. Toimusid väga erinevad sündmused: vabariigi 

aastapäeva tähistamine lipu heiskamisega, Tähtede Gala, kaks Susi ÖÖ kontserti, Rapla Melu, jaanipäev, 

promenaadikontsert, Linna Pea Rock, Rapla valla laulukarussell, suvetuurid Tammemäel jpt. Teatrietendused toimusid 

vähemalt üks kord kuus põhihooajal september kuni mai.  2015. aastal külastasid Raplat järgmised teatrid: Rakvere 

Teater, Vana Baskini Teater, Kuressaare Linnateater, R.A.A.A.M Teater, Mart Sander ja Jan Uuspõld monotükiga, Point 

Teater, Vat Teater, lastele Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky korduvalt. 2015. aastal oli käsunduslepinguga tööl 12 

ringijuhendajat. Iga nädalaselt harjutasid majas naiskoor  Õnnehein, naisrahvatantsurühm Eideratas, Talutütred ja Linda; 

seltskonnatantsurühm  Kuukiir ja Raudrohi, segakoor Härmaline, naisansambel  Meelespea, ansambel Tungaltera, Alu 

rahvatantsurühm Kuremari, Alu Segarühm. Lisaks kasutasid kultuurikeskuse ruume segakoor Cantus, Rapla Pasunakoor, 

tantsuklubi Mustang, tantsuklubi Flex, Rapla Poistekoor, Raplamaa Noorte Meeskoor, liikumiskunsti ja moeshow 

stuudio Julie Stinette. Palju renditi ruume erinevate koolituste,  seminaride, firmapidude jaoks. Heaks partneriks on Eesti 

Töötukassa, kelle ettevõtmisel korraldati koolitusi. 2015. aasta tehti jooksvat remonti fuajees, suures saalis, 

Kammersaalis.   
 

Ülevaade Rapla Keskraamatukogu 2015. aasta tegevuse kohta 

Rapla vallas toimus raamatukoguvõrgu ümberkorraldamine, mille tulemusena suleti Kuusiku raamatukogu ning 

iseseisvad Alu, Hagudi ja Kodila raamatukogud muudeti Rapla Keskraamatukogu haruraamatukogudeks. Kuusiku 

päevakeskuses avati Rapla Keskraamatukogu välisteeninduspunkt. Rapla Keskraamatukogus uuendati seoses 

raamatukoguvõrgu ümberkorraldamisega dokumente. 2015. aastal alustati Alu Hariduskeskuse hoone 

rekonstrueerimisprojektiga. Alu raamatukogu viidi ajutisele avariipinnale ja uued ruumid peaks valmima 2016. aasta 

lõpuks. Rapla Keskraamatukogus on võimalik alates 2016. aasta jaanuarist tasuda viiviste ja teenuste eest pangakaardiga.  

Rapla Keskraamatukogu töötajad jätkasid maakonna põhikoolide õpilastele mõeldud mälumängu „Netikirjariin“ 

läbiviimist Socrative`i keskonnas.  Rapla Keskraamatukogu vahendab raamatukarussellide projekti Rapla 

Maakonnahaiglas. Üritused: Muinasjutuõhtud; Ürituste sari „Loe ja meisterda“; Netikirjariin; Rapla Vesiroosi 

Gümnaasiumi lugemislaager; Kirjandusmängu maakondlik voor; lastekirjanik Milvi Panga juubeli tähistamine; 

kohtumine kirjanik Heli Künnapasega; projektipäev Rapla Ühisgümnaasiumis - „Lugemise töötuba“; Grupikoolitused ja 

teematunnid. Rapla Keskraamatukogus esitles Laine Randjärv oma koostatud raamatut „Meie küla eided...”, 

emakeelepäeval esitles Ly Seppel oma luulekogu „Kunas kodu saab valmis”, koduloopäeval esitleti  2015. aastal ilmunud 
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koduloolisi raamatuid. Tähistati Milvi Panga 70. juubelit. Suvised luulelõunad jätkusid Mathura, Peet Leppiku, Andres 

Langemetsa ja Mall Jaaksoni esinemistega. Loodushuvilised said kokku pilveõhtul „Eesti pilveatlase” autori Jüri 

Kamenikuga. Muusika-aastale pühendati kaks üritust, kus esinesid Marju Kõivupuu ja Kaarel Kõivupuu ning Kadi Toom 

ja Kaido Kodumäe. 
 

 Rapla vallas on kaasaegsed spordirajatised ning aktiivne sporditegevus 

 Rapla Rulapargi projekteerimine. 

 Rapla Vesiroosi Terviseraja stardikoridori juures asuva Vesiroosi parkla valgustuse rajamine 
 Rapla Ühisgümnaasiumi õpilaskodu SA´le Rapla Spordirajatised üleandmise ettevalmistamine 
 Rapla staadioni kontseptsiooni edasiarendus (kunstmurukattega jalgpalliväljaku loomine, kogu maa-ala 

planeerimise lähteülesannete koostamine: Tammemägi, RÜG staadion, planeeritav jalgpalliväljak, teede taristu) 

 Rapla Vesiroosi Terviserajal rajapõhja ehitus 

 SA Rapla Spordirajatised rajas talvel uisuväljaku ja laenutas uiske, hoidis korras ja tähistas suusarajad  

 Alu Spordihoone väljaarendamiseks spordi- ja laagrikeskuseks on astutud esimesi samme. Alustatud on hoone 

ümberprojekteerimisega. 
 

 Noortel on head võimalused vaba aja sisustamiseks 

 Alus avati noortetuba. 

 Kuusikul avati Kuusiku Päevakeskus, kus tegutsevad ka noored. 

 Korraldati noorte töömalev, 75 noort 6-s rühmas: Raplas 3 rühma, Kodilas, Alus, Hagudis igas 1 rühm. 

 Valla kahes huvikoolis õppis kokku 258 õppurit. 

 Toetati spordiõppes 368 noort 

 Noorte kultuuriharrastuse toetuslepingud 3 ühendusega. 

 Toetati noori kaasavaid ja noorte korraldatud kultuurisündmusi. Noorsootöö projektitoetusteks eelarves 2000 

eurot. 

 Rapla rulapargi rekonstrueerimise projekteerimine. 

 Noorte bändidele paremad salvestustingimused - Susi muusikastuudio ehituse II järk valmis 

 Kultuurikeskuse ja Elioni maja projekteerimise lähtülesandega erinevate kultuuriharrastuste stuudiote 

planeerimine. 

 Noortele suunatud Rapla Keskraamatukogus algatatud internetipõhine kirjandus-kodulooline mälumäng 

„Netikirjariin“. 

Eesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvalt tegevuskavast jäid täitmata 

 Arutelud ja vestlusringid Rapla staadioni kontseptsiooni väljatöötamiseks jätkuvad. 

Ülevaade Rapla Muusikakooli 2015. aasta tegevuse kohta  

 

Rapla Muusikakoolis lõpetas kevadel 10 õpilast järgmisel erialadel:  klaver - 4; viiul - 3; akordion -1;  flööt - 1. Koolis 

õppis 2015. aasta lõpuseisuga 148 õpilast, kellest 10 õppis ettevalmistusklassis. Lisaks Rapla valla lastele õppisid 

põhiõppes Raikküla, (6% õpilaste arvust), Kehtna (2%), Kohila, Juuru ja Järvakandi  valla õpilased. Muusikakooli 

õppetöö koosneb individuaalõpetusest erialaainetes ja grupiõpetusest üldainetes. 2015/16 õppeaastal avati lisaks 

pilliõppele laulu eriala. Õpilastel on võimalus koolis õppida kas põhi-, huvi- või vabaõppekavade järgselt. Vabaõpe viidi 

sisse käesoleva õppeaasta algusest. Kõik õppekavad on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. 67% kooli 

õpilastest on tüdrukud ning 33% poisid. Poisse õpib rohkem löökpillide, vaskpillide, klarneti, saksofoni, tšello- ja 

akordioni erialal. Suurema õpilaste arvuga erialad on: klaver, viiul, löökpill,  kitarr, flööt. Koolis töötab  24 õpetajat, 

kellest ligi 25% elab Rapla vallas; 8% Rapla maakonnas ja 67% sõidab tööle Tallinnast. Kool on pidanud tähtsaks lisaks 

tavapärasele pilliõppele õpilaste arengus võimalust mängida erinevates ansamblites ja  kooli sümfoniettorkestris ning 

samuti Raplamaa Noorte Puhkpilliorkestris. Kooli sümfoniettorkester kuulub  2015. aastast Eesti Sümfooniaorkestrite 

Liitu. Orkester esines juunis Tallinna Raekoja platsi suurel laval Vanalinnapäevadel ning mais Haapsalu muusikakoolis. 

Koolis tegutsesid järgmised ansamblid:  flöödid (2); viiulid (3); tšello (1); akordionid (1); saksofonikvartett;  kitarrid (1); 

löökpillid (1). Õpilased osalesid ka Harjumaa keelpilli-, puhkpilli- ja sümfooniaorkestris. Õpilased olid väga edukad nii 

regiooni kui ka vabariiklikel konkurssidel. Vabariiklikule konkursile pääses koolist 10 õpilast. Suuremad muusikakooli 

kontserdid toimuvad Rapla Kultuurikeskuse suures saalis  vähemalt 5 korda aastas. Kooli vilistlased on samuti tihti 

nimetatud kontsertidel üles astunud. Kooli väikeses saalis toimusid  klassikontserdid. Ühiseid kontserdikülastusi  tehti 

nimetatud aastal nii Estonia kontsertsaali (“Kujuta pilti“) kui ka Tohisoo mõisa („Elav muusikaajalugu: keskaeg ja 

renessanss“).  Kooli õppetööks vajalikke vahendeid hangiti lisaks eelarve vahenditele veel erinevatest õnnestunud 

projektitoetustest („Varaait“, „Igal lapsel oma pill“) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud vahenditest.  
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Ülevaade Rapla Huvikooli 2015. aasta tegevuse kohta  

 

Rapla Huvikoolis õppis 01.01.2015. a seisuga kokku 113 õpilast. Neist 88 õpilast laulustuudios ja 25 õpilast 

õmblusstuudios. Uue õppeaasta alguses seisuga 01.10.2015. aasta õppis huvikoolis  kokku 100 õpilast. Neist 80 õpilast 

laulustuudios ja 20 õpilast õmblusstuudios. Huvikoolis töötas kaks õpetajat/ringijuhti. Rapla Õmblusstuudios alustas 

2015/2016 õppeaastal õpinguid 6 täiskasvanut ja 14 alaealist õpilast. Kõik õpilased on Rapla valla elanikud.  Õppetöö 

toimub õppekava alusel ning on iga õpilasega individuaalne. Õmblusstuudio õpilased osalesid oma õmmeldud 

loomadega laatadel ja esinesid endale õmmeldud riietega moedemonstratsioonil  perepäeval kultuurikeskuses. Rapla 

Laulustuudios alustas 2015/2016 õppeaastat õpinguid 80 õpilast. Neist 57 olid Rapla valla elanikud, 4 Märjamaa, 1 

Järvakandi, 3 Raikküla, 4 Juuru, 1 Kaiu, 3 Kohila, 2 Käru ja 5 Kehtna valla elanikud. Rapla Laulustuudios töötas 2015. 

aastal neli koori: mudilaskoori eelkoor, mudilaskoor, lastekoor ja neidude koor. Lisaks veel õppisid mitmed solistid ja 

ansamblid. Suurim projekt 2015. aastal oli suvine laululaager Soomes Nurmijärvil. Lisaks anti möödunud aastal mitmeid 

kontserte (kevadkontsert, jõulukontsert kultuurikeskuses ja Rapla kirikus) ning toimus erinevaid esinemisi asutuste ja 

kollektiivide üritustel.  
 

Ülevaade Rapla Avatud Noortekeskuse 2015. aasta tegevuse kohta  

2015 aastal külastuskordade arv noortekeskuses kokku 3141. Külastusi suvisel perioodil vähem ja talvisel rohkem. Kõige 

noorte rohkem oli september, külastuste arv 468 ja kõige väiksem külastuste arv juunis - 67 külastust. Kõige mahukamad 

koolitused olid seotud riskinoorte projektiga, "Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine 

Raplamaal". Keskusesiselt toimusid discod, lauajalgpalli-xbox mängude - lauatennisevõistlusi. Filmiõhtud, 

uisutamispäev Sadolin spordihoone jääl, jalgpallipäev Vesiroosi gümnaasiumi jalgpalli platsil, jõulukaunistuste 

meisterdamine koos naiskodukaitsega, Just Filmi esitlus noortele, mille kestvus oli ca 1,5 tundi, kodanikupäeva esitlus. 

Alu noortetoa avasime 1. juuni, suurem külastus hakkas Alus septembris. Külastuste arv noortetoas kokku 1134. 

Noortetoas on olnud jalgratta vigursõidu võistlus, discod, meisterdamispäevad, spordisaalis on toimunud jalgpalli, 

korvpalli, võrkpalli, sulgpalli võistlused ja külas on käinud Kloun Ummi.  

Lähiaastate peamised prioriteedid Rapla valla arengu tagamiseks valdkondade kaupa 

 Noorte huvitegevuse mitmekesistamine (sh tehnilised alad, kunst). 

 Vabaõhusündmuste ja spordirajatiste arendamine (Tammemägi, linnaväljak, spordihooned, staadion, 

terviserajad, loodusmatkarajad). 

1.6. Ülevaade konsolideerimisgrupi valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, äriühingu ja 

mittetulundusühingu kohta  

Rapla valla ettevõtluse osalemise eesmärgiks on vallaelanike kvaliteetse teenuste kättesaadavuse tagamine. Sellest 

põhimõttest lähtuvalt ei saa äriühingute eesmärgiks olla mitte alati kasumi teenimine, vaid valla kui kohaliku 

omavalitsuse ülesannete täitmine. 

Sihtasutus Rapla Spordirajatised 

Sihtasutus asutati 28.08.2007. Rapla valla osaluse määr sihtasutuses on 100%. Sihtasutuse eesmärgiks on spordiehitiste 

rajamine ja rahastamine ning sihtasutusele kuuluvate või tema kasutuses või haldamisel olevate spordirajatiste ja muu 

vara efektiivne välja rentimine. Sihtasutuse kasutuses olevas spordihoones pakutakse kaasaegset sporditeenust. 

Hommikupoolse aja täidab Rapla Vesiroosi Gümnaasium, pärastlõunaseid ja õhtuseid aegu kasutatakse laste huviringide 

läbiviimiseks ning täiskasvanute spordiharrastuse tarbeks. 
 

Sihtasustuse kasutuses olevas Sadolin Spordihoone kasutus arvudes oli järgmine: üksikkülastus kokku 14 546 (2014. 

aastal 13 906); nendest: jõusaal 11 443 külastust (2014. aastal 10 072), sulgpall 381 külastust (2014. aastal 411), squash 

729 külastust (2014. aastal 557), saun 1872 külastust (2014. aastal 1758), lauatennis 121 külastust (2014. aastal 95); 

lisaks suuskade, uiskude rent 1206 laenutust (2014. aastal 1013). Laenutustest ligikaudu 90% kooliõpilaste laenutus. 

Pallisaalide kasutus on keskmiselt 200 tundi/kuus ning aktiivne kasutus on 9 kuud aastas. Aeroobika saali kasutus on 

keskmiselt 140 tundi/ kuus ning aktiivne kasutus on 9 kuud aastas. Jooksuraja kastus on keskmiselt 40 tundi/ kuus ning 

aktiivne kasutus on 6 kuud aastas. Lisaks kasutas Rapla Vesiroosi Gümnaasium pallisaali, aeroobika saali ja jooksurada 

320 tundi kuus (koolitunnid 65 tundi nädalas ja huviringid 22,5 tundi nädalas) keskmiselt 5 kuud aastas.  
 

Suurematest sündmustest toimusid 2015. aastal Sadolin Spordihoones Eesti MV ja Balti Liiga mängud korvpallis 

meestele läbi hooaja, Miss Raplamaa 2015 ja Jõululaat 2015.  



Rapla vald                                    Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015 

 27 

Samuti viidi ellu investeering, et vähendada tulevikus hoone majanduskulusid – koostöös Rapla Vesiroosigümnaasiumiga 

paigaldati 40 kW päikesepaneele. Antud investeeringust loodetakse kokkuhoidu 3000-4000 EUR aastas. Samuti viidi 

läbi jõusaali juurdeehitus inventari ruumi arvelt. Antud muutus on toonud klientidelt väga positiivset tagasisidet 

 

SA Rapla Spordirajatised 2016. aasta tegevuse eesmärgiks on tegeleda sihtasutuse jätkusuutliku arengu planeerimisega 

ja elluviimisega. Põhitegevusena jätkatakse Sadolin Spordihoone haldamisega ning Vesiroosi tervisepargi hooldamisega, 

et tagada paremad võimalused spordiga tegelemiseks kohalikele elanikele. Lisaks tavapärasele korrastavale remondile 

on plaanis rajada väliinventari hoiuruumi, millega vähendame inventari ladustamise probleeme hoones.  
 

Sihtasutuse juhatus koosneb alates 01.10.2009. aastast ühest liikmest ja kuuest nõukogu liikmest. Nõukogu liikmetele 

2015. aastal tasu ei makstud. Rapla vald tegi Sihtasutuse asutamisel sissemakse asutuse arveldusarvele 63,91 eurot. 

08.08.2008. aastal sõlmis Rapla Vallavalitsus Sihtasutusega hoonestusõiguse seadmise lepingu, millega anti Rapla vallas 

Rapla linnas sotsiaalmaa pindalaga 13 147 m2 Sihtasutusele 50 aastaks tähtajalisse kasutusse. 2010. aastal sõlmiti 

koostöölepingu ES Sadolin AS-ga, kes abistab Sihtasutust järgneval 10 aastal spordihoone püsikulude katmisel 50 000 

euro väärtuses iga kalendriaasta kohta. 

AS Rapla Vesi  

AS Rapla Vesi aktsiakapitalis on 4000 aktsiat, millest Rapla vallale kuulub alates 2012. aasta aprillist 100%. Ühe aktsia 

nimiväärtus on 6.40 eurot ja aktsiakapitali suuruseks 25 600 eurot. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu 

viiest liikmest. Ainuaktsionär korraldab ettevõtte tegevust läbi vallavolikogu või vallavalitsuse istungite. AS Rapla Vesi 

omandivormist tulenevalt peab ettevõtte oma raamatupidamises lähtuma riigi raamatupidamise üldeeskirjast. AS Rapla 

Vesi annab tööd kümnele töötajale. AS Rapla Vesi põhitegevusalaks on klientide varustamine joogiveega ning reovee 

ära juhtimine ja puhastamine. Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on Rapla vald, sealhulgas Rapla linn, Alu, Hagudi, Kuusiku 

alevikud ja Iira, Kodila, Uusküla ning Valtu külad. 
 

2015. aasta juulis toimus tehing Rapla Varahaldusega, millega raames omandati Ühtekuuluvusfondi II projekti varad, 

mida ettevõte oli senini teenuse osutamiseks rentinud. Tehing maksumusest jäi 2015. aastal tasumata 110,5 tuhat eurot, 

mis tasutakse Rapla Vallavalitsusele viie aasta jooksul. Hetkel renditakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 

varasid Alu, Hagudi, Kuusiku alevikus ning Iira ja Kodila külas AS-lt Matsalu Veevärk ning rendilepingut pikendati 

2014. aastal 2019. aasta lõpuni. 
 

Ettevõtte müügitulud on 2015. aastal 4% võrra vähenenud võrreldes eelmise aastaga. Klientide vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tarbimise mahud on võrreldes eelneva aastaga vähenenud 4% võrra. Vähenemise põhjuseks 

piima- ja toidutööstuse väiksemad teenuse kasutamise mahud. Suurima kliendi AS Solbritt (piimatööstus) 

kanalisatsiooniteenuse tarbimine on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 41%. Ettevõtte ärikulud on võrreldes eelneva 

aastaga vähenenud 6%. Välja toodud kuluartiklite vähenemine tulenes soojast ja vähese sademetega aastast ning samuti 

soodsast elektribörsihinnast ning kütuse hinnast tanklates. Vaatamata müügitulude vähenemisele on ärikulude 

märkimisväärse vähenemise tõttu ettevõtte puhaskasum (arvestamata sihtfinantseeringuid ja sihtfinantseeritud põhivara 

kulumit) võrreldes eelneva aastaga kasvanud 16%. 2015. aastal soetati ja parendati põhivara 54 tuhande euro eest, millest 

SA KIK sihtfinantseerimine moodustas 32 tuhat eurot. Rapla Varahalduselt osteti Ühtekuuluvusfondi varad väärtusega 

346,2 tuhat eurot, millest 125 tuhat eurot oli tasutud varade rajamise ajal, 110,7 tuhat eurot tasuti 2015. aastal ja 110,5 

tuhat eurot tasutakse viie aasta jooksul. Samuti lõppes 2015. aastal Uusküla veehaarde uuring, millesse ettevõtte panustas 

4,3 tuhat eurot ning SA KIK poolsed vahendid uuringusse olid 20,2 tuhat eurot. Uusküla veehaarde rekonstrueerimise 

projektis on 2015. aasta lõpus tehtud esimene väljamakse, kus ettevõtte osalus oli 9 tuhat eurot ja SA KIK poolne osalus 

47 tuhat eurot. Projekti lõpp on planeeritud 2016. aasta septembriks. 

2015. aastal valmistas ettevõtte ette Ühtekuuluvusfondi perioodi 2014 - 2020 rahastustaotluse, mida 2015. aastal ei 

rahastatud ning ettevõte jätkab rahastustaotluse ettevalmistamisega 2016. aastal vastavalt muudetud meetmemäärusele 

ja rahastustingumustele. Ettevõtte on aasta jooksul likvideerinud 16 veeavariid, 210 kanalisatsiooniummistust ning 

vahetanud 408 veemõõtjat. Ettevõtte teeninduspiirkonnas liitus aasta jooksul vee- ja kanalisatsiooniteenusega 16 uut 

klienti, ainult veeteenusega 2 uut klienti ja ainult kanalisatsiooniteenusega 10 uut klienti. 
 

Tabel 9. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni hinnad teeninduspiirkonniti: 

Rapla linnas, Uusküla ja Valtu külas kehtivad vee- kanalisatsiooniteenuste hinnad eurodes 

  Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Vesi 1 m3 0,71 0,85 

Kanalisatsioon 1 m3 0,94 1,13 
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Kodila külas kehtivad vee- kanalisatsiooniteenuste hinnad eurodes 

  Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Vesi 1 m3 0,51 0,61 

Kanalisatsioon 1 m3 0,77 0,92 

 

Alu, Hagudi ja Kuusiku alevikus ja Iira külas kehtivad vee- kanalisatsiooniteenuste hinnad eurodes 

  Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Vesi 1 m3 0,85 1,02 

Kanalisatsioon 1 m3 0,83 1,00 

AS Matsalu Veevärk 

15.07.2004. aastal asutati üheteistkümne Rapla-, Lääne- ja Pärnumaa omavalitsuste poolt AS Matsalu Veevärk, et ellu 

viia Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi Matsalu alamvesikonna projektiga kaasatud asulates ühisveevärgi vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine 

üheteistkümnes omavalitsuses. ÜF projektiga seoses nõutud lõpparuanne ja finantsanalüüs ei ole veel Euroopa komisjoni 

poolt endiselt kinnitatud kuna kogu Matsalu valgalaga seotud kasusaajatelt on soovitud lisainformatsiooni täpsustavate 

küsimuste näol.  
 

Aktsiaseltsil on 17 790 lihtaktsiat, nimiväärtusega 63.90 eurot. Rapla vallal on 2549 aktsiat. AS Matsalu Veevärk 

aktsiakapitali Rapla vallale kuuluv osa (14,3283%) on võrreldes 2012. aastaga jäänud samaks. Aktsiaseltsi juhatus 

koosneb ühest liikmest, nõukogu 13 liikmest. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek. Üldkoosolekul esindab 

Rapla valda vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik.  
 

Aktsiaselts osutas 2015. aastal vee- ja kanalisatsiooniteenust üheksas vallas, Rapla vallas pakub teenust AS Rapla Vesi, 

Kehtna vallas OÜ Kehtna Elamu, kellega pikendati rendilepinguid järgmiseks viieks aastaks alates 01.01.2015. Igas 

vallas, kus ettevõte osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid, on kehtestatud ühtne teenuse osutamise hind nii veele kui 

kanalisatsioonile, mis tõusis alates 01.02.2013. aasta.  
 

2015. aasta põhieesmärgiks investeeringute osas oli: hooldustehnika soetused, Virtsu RVPJ rekonstrueerimine (jätkub 

2016. aastal), veearvestite hange, Märjamaa Orgita vee-kanalisatsiooni torustiku ehitus. Investeeringute maht oli 2 276 

tuhat eurot ning planeeritud tööd viidi ellu.  

   

2015. aasta eesmärgiks oli plaan jääda 2014. aasta lõpuks saavutatud veekadude protsendi (omatarbeta alla 20%) juurde, 

see õnnestus. Tulenevalt seadusest sõlmib vee - ettevõtja teenuselepingud vaid kinnistu omanikuga. Teeninduspiirkonnas 

allesjäänud korteriomanikega sõlmitud teenuslepingute lõpetamise protsess jätkatakse jooksvalt ka 2016. aastal.   

Tabel 10. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni hinnad  

  Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Vesi 1 m3 1,11  1,33  

Kanalisatsioon 1 m3 1,42 1,70  

 

Ettevõtte eesmärgiks seatud 2016. aastal: Virtsu reoveepuhasti rekonstrueerimise lõpetamine, Märjamaa reoveepuhasti 

ehitushanke läbiviimine, Varbla purgimissõlme väljaehitamine, hoida veekadu omatarbeta 20% piires; seoses 

suuremahuliste investeeringutega ja püsikulude sisendite kasvuga esitada teenuse hinna taotlus Konkurentsiametile 

kooskõlastamiseks, kehtima hakkaks uus hind 01.04.2016. aastal.   
 

Klientide ootuste täitmiseks on seatud eesmärgiks: veekvaliteedi parendamise jätkamist, pideva veevarustuse tagamist, 

hoida keskkonda vähendades veelekkeid, hoiduda olukordadest, kus kanalisatsioonisüsteemide rikke tõttu võib tekkida 

oht elu- ja looduskeskkonnale. Eelarve koostamise juures jätkame tasakaalustatud ja konstruktiivset hoiakut. 
 

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus 

4. juunil 2003. aastal loodi seitsme omavalitsuse poolt MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus, mille ülesandeks on 

jäätmekäitluse korraldamine ja teenuse osutamine oma liikmetele ja teistele omavalitsustele. 2015. aasta lõpu seisuga on 

MTÜ-s kolm liiget: Rapla, Kohila ja Juuru vald. Üldkoosolekul esindab Rapla valda vallavanem või vallavanema poolt 

volitatud isik.  
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MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse ja Rapla Vallavalitsuse vahel on sõlmitud Mäepere Jäätmejaama hoonestusõiguse 

leping, mis kehtib 2019. aastani. 2015 aastal sõlmiti OÜ Amestop koostööleping maa-ala kasutamiseks ja 

kaalumisteenuse osutamiseks.2015.aastal pikendati poolte kokkuleppel komposteerimis väljaku AS Rag-Sells 

rendileping kuni 31.12.2020. 
 

2015. aastal esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele (edaspidi KIK) neli rahataotlus projekti: 

1."Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumine 2015.a.". Projekt lõpetatud 2015 aastal 

2."Kohila valla elanikelt ohtlike jäätme te ja eterniidi kogumine 2015.a." Projekt lõpetatud 2015 aastal. 

3."Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine 2015.a.". Projekt lõpetatud 2015 aastal. 

4."Mäepere Jäätmejaama jäätmepressi jäätmekonteinerite ja konteineri luugi tõstemehhanismi vahetus" Projekti taotlust 

KIK ei rahastanud. 

 

2015. aastal võeti Mäepere Jäätmejaamas vastu kokku ca 990 tonni erinevat liiki jäätmeid (segaolmejäätmed, ehitus-ja 

lammutussegapraht, eterniit, puit ja lehtklaas taaskasutusse, kasutatud rehvid, betoon ja kivid. Taaskasutusse suunati ca 

370 tonni jäätmeid. Jäätmaliigiti koguti taaskasutuseks segapakendit, pappi, rehvid, lehtklaasi, kivi ja betoon ja puitu. 

Planeeritavad tegevused: 2016. aastal planeeritakse ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringide korraldamist kõigis 

MTÜ liikmesvaldades KIKi projektidena. Samuti on ka planeeritud vahetada KIK rahastusega Mäepere Jäätmejaama 

jäätmepressi, jäätmekonteinerid ja konteineri luugi tõstemehhanism. 2016. aastal lõpeb rendileping AS Eesti 

Keskkonnateenused maa-ala kasutamiseks. Selles osas planeeritakse läbirääkimisi rendilepingu jätkumise osas. 

 

Järgnevalt on toodud valla osalusega sihtasutuse, äriühingute ja mittetulundusühingu finantsnäitajad.  

Tabel 11. Valla osalusega sihtasutuse, äriühingute ja mittetulundusühingu olulisemad finantsnäitajad (eurodes): 

  Osaluse 

määr 

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad seis 31.12.2015 

Tulud Kulud Tulem 
Tulem 

(netomeetod) 
Varad Kohustused Netovara 

Seisuga 31.12.2015                 

SA Rapla Spordirajatised 100 198 785 -278 845 -80 060 23 372 1 906 770 25 036 1 881 734 

AS Rapla Vesi 100 620 886 -473 189 147 697 61 505 1 454 835 225 513 1 229 322 

AS Matsalu Veevärk 14 2 327 991 -2 068 732 259 259 -68 686 35 864 033 647 883 35 216 150 

MTÜ Raplamaa 

Jäätmekäitluskeskus   159 937 -179 970 -20 033 15 451 346 564 12 640 333 924 

 

  Osaluse 

määr 

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad seis 31.12.2014 

Tulud Kulud Tulem 
Tulem 

(netomeetod) 
Varad Kohustused Netovara 

Seisuga 31.12.2014                 

SA Rapla Spordirajatised 100 188 870 -299 323 -110 453 3 054 1 985 417 23 623 1 961 794 

AS Rapla Vesi 100 611 484 -506 087 105 397 53 076 1 178 177 96 552 1 081 625 

AS Matsalu Veevärk 14 993 526 -2 048 930 -1 055 404 -54 202 35 163 699 206 808 34 956 891 

MTÜ Raplamaa 

Jäätmekäitluskeskus   134 729 -175 617 -40 888 -5 404 364 108 10 151 353 957 

 

Avaliku sektori üksus, kelle põhieesmärk on omanikule kasumi teenimine ja kes koostab raamatupidamise aruandeid 

Eesti hea raamatupidamisetava alusel ja kelle aastaruandes avaldatud perioodide kasumit või kahjumit mõjutab oluliselt 

sihtfinantseerimine varade soetamiseks, lisab kasumiaruandes kirje „ aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise 

netomeetodi korral“, arvestades tulu varde sihtfinantseerimisest ja varadelt arvestatud kulumit ja väärtuse langust 

sihtfinantseerimisega kaetud varadelt. Tabelis 11 on toodud kõigi valla osalusega ettevõtete tulem netomeetodit 

arvestades. 
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1.7. Ülevaade finantsriskide juhtimisest 

Rapla vald on suutnud ka majandussurutise aastatel hoida põhitegevuse tulude-kulude tasakaalu. 2012. aastast kehtiv 

„Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ (KOFS) näeb ette netovõlakoormuse ülempiirist kinnipidamise.  
 

Tabel 12. Rapla Vallavalitsuse konsolideeritud üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 2015 aastal (eurodes): 

Aasta   2015 

Põhitegevuse tulud Maksutulud 6 465 109 

Kaupade ja teenuste müük 1 290 763 

Saadud toetused 3 353 246 

Muud tegevustulud 27 230 

Põhitegevuse tulud kokku 11 136 348 

Põhitegevuse kulud Antud toetused -793 080 

Muud tegevuskulud -8 664 476 

Põhitegevuse kulud kokku -9 457 556 

Põhitegevuse tulem 1 678 792 

Investeerimistegevus Põhivara soetus -1 435 408 

Põhivara müük 413 873 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 65 513 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -9 773 

Finantstulud ja finantskulud -42 054 

Investeerimistegevus kokku -1 007 849 

Ülejääk/puudujääk 670 943 

Võlakohustused Laenukohustused 4 112 254 

Toetuste maksmise kohustused 5 067 

Toetusteks saadud ettemaksed 35 313 

Üle üheaastase perioodiga mittekatkestatavad 

kasutusrendikohustused 

44 467 

Võlakohustused kokku 4 197 100 

Likviidsed varad Raha ja pangakontod -2 706 366 

Likviidsed varad kokku -2 706 366 

Netovõlakoormus 1 490 734 

Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused 1 490 734 

  Rendikulu üle üheaastase tähtajaga mittekatkestatavatest 

kasutusrendilepingutest 

14 719 

  Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 1 693 511 

Netovõlakoormuse ülemmäär Põhitegevuse tulud 11 136 348 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe 10 161 067 

60% põhitegevuse tuludest 6 681 809 

Netovõlakoormuse ülemmäära ja 

netovõlakoormuse vahe 

Põhitegevuse tulude kogusumma (100%) 9 645 614 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe 8 670 332 

60% põhitegevuse tulude kogusummast 5 191 075 

 
2013 - 2016.aasta kohta kehtivad järgmised netovõlakoormuse arvestuse reeglid: 

 Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruande alguse seisuga üle 

60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016.aasta lõpuni netovõlakoormust suurendada (KOFS §59 lg 71). 

 Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga 

väiksem kui 60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016.aasta lõpuni võlakohustuste võtmisega seda määra 

ületada (KOFS §59 lg 72). 

 Kui kohaliku omavalitsuse üksus või tema arvestusüksus rikuvad seadusega kehtestatud piiranguid, algatab 

rahandusministeerium tulumaksu ja tasandusfondi vahendite kinnipidamise (KOFS §55 p5). 
 

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Netovõlakohustuste ülemmäär on põhitegevuse tulude 

kogusumma, kui see on väiksem kui 6-kordne põhitegevuse tulude ja – kulude vahe, vastasel korral kas 6-kordne 
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põhitegevuse tulude ja – kulude vahe või 60% põhitegevuse tuludest olenevalt sellest, kumb neist on suurem. 
 

Rapla valla konsolideerimisüksusel on antud metoodika kohaselt kasutamata limiiti 5 191 075 eurot (vt tabel 12, lk 30). 

Tegelik netovõlakoormus seisuga 31.12.2015. aasta oli 13,4% (seisuga 31.12.2014. aasta 16,7%) ja likviidseid varasid 

arvestamata 37,7% (2014. aastal 22,1%). Rapla vald on olnud konservatiivse laenupoliitikaga. Laenu on võetud vaid 

investeeringute katteks, aktsiate soetamiseks ja võla refinantseerimiseks. Laenu teenindamine ei ole olnud viimastel 

aastatel väga koormav vallale, sest Euribor on väga madal püsinud pikemat aega. 
 

Arvestades poliitilist tahet ja valla arenguvajadusi soovitakse vastavalt arengukavale ja strateegiale järgnevatel aastatel 

võtta suuremas summas laenu investeeringute katteks. Laenu tagasimaksed on hetkel täna planeeritule jõukohased. 

Vabariigi Valitsus lükkas 2012. aastal tagasi otsuse, et omavalitsuse netovõlakoormus võiks olla 100%. Rapla valla 

eelarvestrateegias 2016 - 2019 jõuab netovõlakoormus 40%-le. 
 

Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisel ei arvestata tasuta saadud põhivara ega saadud sihtotstarbelisi toetusi 

põhivara soetamiseks, mistõttu nimetatud tabelis ei ole toetuste summa võrreldav tulemiaruandes kajastatuga. 

1.8. Ülevaade sisekontrollsüsteemist ja tegevustest 

Avalikku sektorit saab kontrollida mitmel viisil: 

 Läbi poliitilise kontrolli, mis tuleneb võimude lahususe printsiibist. 

 Läbi finantskontrolli, mistõttu peab avaliku organisatsiooni tegevus olema kooskõlas eelarvega. 

 Läbi sisekontrolli, kus peamine vastutus lasub vastavate allüksuste juhtidel. 

 Läbi kohtu vaid äärmisel vajadusel. 

 Läbi avalikkuse on sagedaim teostatav kontroll ajakirjanduse kaudu. 
 

Lisaks toimivad põhimõtted, mis tagavad teatud kontrolli organisatsiooni tegevuse üle: 

 Asjaajamise kirjalikkus, st kõik jääb paberile või andmebaasidesse. 

 Otsuste põhinemine seadustele, mis tähendab, et iga üksik otsus põhineb seadusandlikel aktidel. 

 Dokumentide avalikkus: kodanikel on juurdepääs avaliku sektori dokumentidele. 

 Tegevuse institutsionaliseeritus: vastaval ametipostil tehakse ülesandeid sõltumata sellest, kes seal parajasti 

töötab. 

 Ressursside limiteeritus: tegevus peab olema rangelt kooskõlas vastuvõetud eelarvega. 

 Kindel organisatsioonistruktuur: kindlad alluvussuhted, võimu ja vastutuse jaotus. 
 

Rapla vallas on kehtestatud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ alusel eeskirjad ja nõuded põhiliste tegevuste 

reglementeerimiseks (toetuste eraldamiseks; vara kasutamiseks, võõrandamiseks ja maha kandmiseks, volitatud isikute 

kinnitamine, jne). Vallavalitsus lähtub volikogu poolt kehtestatud õigusaktidest ja vastutab vastuvõetud õigusaktide 

täitmise eest. Täitmise kontrollimise eest vastutab volikogu esimees, kui õigusaktis ei ole määratud kontrollijat. Valla 

2015. aasta majandusaasta aruannet auditeerib volikogu poolt valitud audiitorfirma Assertum Audit OÜ. 
 

Sisekontrollsüsteemi täiustamiseks 2015. aastal arendati edasi dokumendihaldussüsteemi: võimalikult palju kasutatakse 

dokumentide digitaalset allkirjastamist ning dokumendid edastatakse e-postiga ja dokumendivahetuskeskuse kaudu. 

Arvestus on alates 01.07.2015. aastast elektroonne, kasutatakse omniva poolt pakutavat e- arvete keskkonda. 

 

Eelarve täitmise järelevalve, arvete põhjendatuse ja vastavust lepingutele ning vahendite olemasolu eest eelarves 

kontrollivad ja vastutavad vallavanema käskkirjaga 13.10.2011. aastal nr 21.2-1/15 määratud volitatud isikud. Vastavalt 

raamatupidamise sise-eeskirjale toimub valla varade aastainventuur, mille eesmärgiks on vara ja bilansivälise vara 

inventuur vallavalitsuses ja hallatavates asutustes. Inventuuri käigus kontrollitakse vara olemasolu vastutajate lõikes, 

hinnatakse varade järelejäänud kasulikku eluiga ja kehtivaid kulunorme.  
 

Revisjonikomisjoni kontroll jälgib tööplaani või volikogult saadud ülesande alusel vallavalitsuse tegevuse vastavust 

volikogu määrustele ja otsustele, valla poolt sõlmitud lepingute täitmist, vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste 

tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust. 2015. aastal kontrollis volikogu revisjonikomisjon vallavalitsuse alljärgnevaid 

valdkondi: majandusaasta aruandega seonduvaid küsimusi.  
  
Riikliku järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuse ja õigust loovate aktide üle teostavad maavanem, 

riigikontroll ja õiguskantsler. 
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Riigikontroll viis läbi auditit „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse 

suunamisel“, mille eesmärgiks oli saada infot jäätmehoolduse kavandamist ja korraldamist puudutavate aspektide kohta 

kohalikus omavalitsuses. Rapla Vallavalitsuse poolt täitis küsimustiku keskkonnanõunik 6. märtsiks 2015. aasta. 

  

Riigikontroll viis 2014. aastal läbi auditi „Eakate hoolekande korraldus omavalitsuse hooldekodudes“. 01.10.2015. aasta 

esitas auditi osakond järelpärimise ettepanekute täitmise küsimustes, millele vastati 02.10.2015. aasta (kiri 21.3-

13/3014). 
 

Tööinspektsioon teostas 28.01.2015. aastal Viljandi mnt.17, Rapla linn Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse 

töökeskkonna kontrolli. Ettekirjutused täideti 2016.aasta alguseks. 

 

Rahandusministeerium teostas riigihangete seaduse § 104 lg1 p 1 alusel riiklikku- ja haldusjärelevalvet riigihangete 

korraldamise üle. 

 

Rapla maavanema kirjaga 14.09.2015 nr 1-1/15/739 muudeti 31.01.2011 korraldusega 62 kinnitatud  „Rapla maakonnas 

osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud rahaliste vahendite 

kasutamise järelevalve kava“ ning määrati Rapla Vallavalitsuse järelevalve ajaks 26-31 oktoober 2015. aasta. Järelevalve 

akt kinnitati 17.12.2015.aasta, millele vastati 07.01.2016. aasta.  

 

Rapla Vallavalitsuse haldustegevuse kohta on kuus pooleliolevat kohtuasja Risti 1 PRKT OÜ kaebuste osas. 
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2. Raamatupidamise aastaaruanne 
 

2.1. KONSOLIDEERITUD BILANSS  

 

  Lisa nr 31.12.2015 31.12.2014 

VARAD    

Käibevara    

Raha 2 2 853 672 558 249 

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded 3 587 095 543 856 

Muud nõuded ja ettemaksed 4 233 241 229 016 

Varud 6 13 104 3 512 

Käibevara kokku  3 687 112 1 334 633 

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 7 5 045 865 5 008 718 

Kinnisvarainvesteeringud 8 592 206 650 718 

Materiaalne põhivara 9 21 383 254 21 400 245 

Põhivara kokku  27 021 325 27 059 681 

VARAD KOKKU  30 708 437 28 394 314 

    

KOHUSTUSED JA NETOVARA    

Lühiajalised kohustused    

Võlad tarnijatele 11 212 884 199 170 

Võlad töötajatele 12 667 487 624 598 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 13 361 558 325 975 

Laenukohustused 15 590 814 740 745 

Lühiajalised kohustused kokku  1 832 743 1 890 488 

Pikaajalised kohustused     

Laenukohustused 15 3 521 439 1 512 254 

Pikaajalised kohustused kokku  3 521 439 1 512 254 

KOHUSTUSED KOKKU  5 354 182 3 402 742 

NETOVARA    

Eelmiste perioodide tulem  25 040 041 25 374 831 

Aruandeaasta tulem  314 214 -383 259 

NETOVARA KOKKU   25 354 255 24 991 572 

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU  30 708 437 28 394 314 
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2.2. KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE  

 

  Lisa nr 2015 2014 

Tegevustulud    

Maksutulud 16 6 465 109 5 824 759 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 17 1 779 793 1 709 494 

Saadud toetused 18 3 508 361 3 132 008 

Muud tegevustulud 19 72 061 101 287 

Tegevustulud kokku  11 825 324 10 767 548 

Tegevuskulud    

Antud toetused 20 -802 857 -707 881 

Tööjõukulud 21 -6 123 586 -5 681 628 

Muud tegevuskulud 22,23 -3 145 898 -3 054 945 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9,23 -1 433 287 -1 496 940 

Tegevuskulud kokku  -11 505 628 -10 941 394 

Aruandeperioodi tegevustulem  319 696 -173 846 

Finantstulud ja -kulud    

Intressikulud 15 -42 723 -55 183 

Tulu osalustelt 7 37 147 -154 481 

Intressitulud 2 94 251 

Finantstulud ja -kulud kokku  -5 482 -209 413 

    

Aruandeperioodi tulem  314 214 -383 259 
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2.3. KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE  

 
    Lisa nr 2015 2014 

Rahavood põhitegevusest    

Tegevustulem  319 696 -173 846 

Korrigeerimised:    

 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 1 433 287 1 496 940 

 Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu 22 231 885 136 143 

 Kasum (kahjum) põhivara müügist ja maha kandmisest 19 -43 391 -56 165 

 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 18 -34 690 -233 141 

 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 20 9 776 37 563 

 Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine 9,18 -120 425 -57 206 

Põhitegevusega seotud käibevarde muutus   -62 188 -64 190 

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus   -11 321 104 584 

Kokku rahavood põhitegevused  1 722 629 1 190 682 

     

Rahavood investeerimistegevusest    

Materiaalse põhivara soetus 9 -1 366 768 -931 830 

Kinnisvarainvesteeringute soetus 8 -6 300 0 

Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara 

müügist 8 67 679 123 684 

Laekunud põhivara ettemaksed 13 990 0 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4,13,18 62 848 192 301 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4,20 -2 051 -15 550 

Laekunud intressid ja muu finantstulu      4,2 88 254 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -1 243 514 -631 141 

     

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekunud laenud 15 2 600 000 0 

Tagasi makstud laenud  -740 745 -807 082 

Tasutud intressid ja muud finantskulud  -42 947 -55 774 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest  1 816 308 -862 856 

     

Rahavood kokku  2 295 423 -303 315 

     

Raha perioodi alguses  558 249 861 564 

Raha perioodi lõpus  2 853 672 558 249 

Raha muutus  2 295 423 -303 315 
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2.4. KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE  

 
  Lisa nr Netovara 

   

Saldo seisuga 31.12.2013  25 349 286 

   

Aruandeperioodi tulem  -383 259 

Põhivara ümberhindlus  25 545 

   

Saldo seisuga 31.12.2014  24 991 572 

   

Aruandeperioodi tulem  314 214 

Põhivara ümberhindlus 8,9 48 469 

   

Saldo seisuga 31.12.2015  25 354 255 
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2.5. KONSOLIDEERIMATA EELARVE TÄITMISE ARUANNE 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata finantsaruannetega 

võrreldav (vt lisa 27, lk 55). 
 

  2015        

Esialgne 

eelarve 

2015             

Lõplik 

eelarve  

2015  

Eelarve 

täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 10 541 974 10 757 098 10 970 187 

Maksutulud 6 174 358 6 276 731 6 421 582 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 134 343 1 149 845 1 188 302 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 205 273 3 312 522 3 333 259 

Muud tegevustulud  28 000 18 000 27 044 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 10 276 157 10 406 754 9 627 507 

Antavad toetused tegevuskuludeks 879 403 888 972 809 280 

Muud tegevuskulud 9 396 754 9 517 782 8 818 227 

Personalikulud 5 846 587 5 884 063 5 799 208 

Majandamiskulud 3 415 606 3 499 158 3 018 475 

Muud kulud (reservfond) 134 561 134 561 544 

PÕHITEGEVUSE TULEM 265 817 350 344 1 342 680 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 478 261 -1 555 903 -894 423 

Põhivara müük (+) 384 050 178 813 179 334 

Põhivara soetus (-) -3 190 394 -1 820 386 -1 174 768 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  427 410 185 397 143 891 

Finantstulud (+) 500 100 65 

Finantskulud (-) -99 827 -99 827 -42 945 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -2 212 444 -1 205 559 448 257 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 1 861 912 1 861 912 1 861 916 

Kohustuste võtmine (+) 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Kohustuste tasumine (-) -738 088 -738 088 -738 084 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) -350 532 656 353 2 310 173 
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2.6. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 
 

Lisa 1. Raamatupidamise konsolideeritud aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

Rapla valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 

põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise 

Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise konsolideeritud 

aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud 

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes (enne 1995. aastat soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on 

kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses). Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 

eurodes. 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajaliseks 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine 

kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna. 

Raha  

Bilansis ja rahavoogude aruandes kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode 

jääke ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid 

kajastatakse viitlaekumistena.  

Nõuded  

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest 

summades. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat 

informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani 

alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud 

aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 

võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.  

Varud 

Varudena on kajastatud haridusasutuste toiduladude jäägid ja materjali varud. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, 

mis koosneb ostuhinnast (v.a. käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest 

kuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimis-

maksumus. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.  

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused 

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas 

juhtorganis ning omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.  

Konsolideerimine 

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes 

alates valitseva või olulise mõju tekkimisest. Valitseva mõju all oleva üksuse finantsnäitajad on konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruandes rida - realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised 

nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Osalusi olulise mõju all 

olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. 

Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud konsolideerimata aruanded 

Vastavalt raamatupidamise seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada 

konsolideeriva üksuse eraldiseisvad konsolideerimata aruanded. Rapla Vallavalitsuse konsolideerimata aruannete 

koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande koostamisel. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone, rajatised), mida hoitakse väljarentimise või 

turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma 

põhitegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka 

soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse 
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meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogselt 

materiaalse põhivara kajastamisele. Parendusega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele 

ainult juhul, kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku kasu 

tekitamisel. Uute kinnisvarainvesteeringute amortisatsiooninorm aastas on 5 –10 %. 

Materiaalne põhivara  

Materiaalseks põhivaraks loetakse kontserni enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta 

ja maksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on 100 -  2000 eurot, 

kantakse kuludesse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
 

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara 

soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel 

reguleeritakse põhivara kulumi normi.  

 

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad 

maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna. Kui parendusega kaasneb vara olulise osa 

väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellel vastav kogunenud kulum 

põhivara arvelt maha. Kapitalirendile võetud põhivara võetakse arvele ja põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud 

põhivaraga. Kasutusrendile võetud põhivara arvestatakse bilansiväliselt. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, 

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.  

 

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara objekt koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga 

komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. 

Põhivara amortiseerimist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt planeeritud eesmärgil ning 

lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.  

Tabel 13. Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele:  

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm aastas Kasulik eluiga aastates 

Maa ei amortiseerita  

Hooned ja rajatised 2 -14% aastas 50 – 7 aastat 

Masinad ja seadmed 5 - 20% aastas 20 – 5 aastat 

Info-ja komm. seadmed 20-40% aastas 5 – 2,5aastat 

Muu inventar 10 - 20% aastas 10 - 5 aastat 
 

 

Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning – meetodi põhjendatust. Vajadusel vaadatakse üle ja 

hinnatakse ümber kasutatavad amortisatsioonimäärad. Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik eluiga esialgu hinnatust 

oluliselt erineb, muudetakse amortisatsiooniperioodi. 

Ümberhindlus  

Seoses maareformi kestmisega võetakse arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti 

võetakse arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara. Varade ümberhindamisel kasutatakse eelisjärjekorras 

turuhinda. Objektide korral, mille turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 

meetodit. 2009. aastal on Rapla vallas teostatud teede ümberhindlus antud meetodi alusel kuna Eestis puudub teede 

õiglase väärtuse määramiseks toimiv ostu-müügi turg. Maa arvele võtmisel kasutakse maa maksustamishinda, kui 

turuhind pole teada.  

Immateriaalne põhivara 

Kajastatakse bilansis siis, kui vara on asutuse poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus kasu ning vara 

soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav, vara kasulik eluiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus alates 2000 

eurost. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja 

otseselt soetamisega seotud kulutustest. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes kasulikust elueast. 

Amortisatsiooninorm aastas on immateriaalsetel põhivaradel 20% - 40% aastas. Uurimis- ja arenguväljaminekud 

kajastatakse kuluna. 

Renditud vara 

Kapitalirendina käsitletakse renditehingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad 

üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.  
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Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara 

kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama 

tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt 

rendiperioodi jooksul. 

Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) 

võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine 

kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud 

soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse 

bilansis maksmisele kuuluvas summas.  

Tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse tingimuslike kohustustena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline 

alus ning mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt 

fikseeritud. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, on 

avalikustatud raamatupidamise aastaruande lisades tingimuslike kohustusena. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei 

kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine on ette nähtud, ning 

eksisteerib piisav kindlus, st. sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse 

brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust 

mõlemaid eraldi. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui 

sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline 

tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 
 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu 

sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Avaliku sektori üksuste vahelistes 

tehingutes kajastatakse toetused vastastikusel kokkuleppel raha ülekandmisel kas kohe tulu-kuluna või ettemaksetena 

ning periodiseeritakse vastava aruandluse kohaselt. 

Põhivara sihtfinantseerimisel võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa 

kajastatakse samal ajal bilansis tuluna.  

Tulude arvestus 

Maksud – kogutud maksude (tulumaks, maamaks) ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele 

tekkepõhiselt vastavalt Maksu-ja Tolliameti poolt esitatud teatistele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud 

toimingu päeval ning trahve nende määramise päeval. 

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud 

allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid 

on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadav tasu 

laekumine tõenäoline. Müügitulu tekkimise momendiks on kauba omandiõiguse üleminek ostjale ja teenuse tulu 

kajastatakse teenuse osutamise järel.  

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt 

hinnata. 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või kaupade ja teenuste ostmisel tasutud mittetagastatavad maksud ja 

lõivud, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud 

tegevuskulud“. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.  

Rahavoogude aruanne 

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud rahavoogude arvestamise kaudset meetodit – põhitegevuse rahavoogude 

leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud 

käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.  

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Rapla valla volikogu, valitsuse liikmed ja hallatavate asutuste juhid, kellele on antud õigus 

iseseisvalt lepinguid sõlmida; konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuse ja äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmed; 
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kõigi eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevad 

sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Käesoleva majandusaasta aruandes on avaldatud tegevusaruandes 

volikogu, vallavalitsuse liikmete, asutuste juhtide ja tegevjuhtide ja nõukogu liikmete töötasud. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid 

bilansi kuupäeva ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel 

perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse 

võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades. 

Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei 

ole võimalik võrrelda tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele 

ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 

 Põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud 

summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisis tehinguid eelarve täitmise 

aruandes ei kajastata; 

 Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 

sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara 

soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud). 

 

Lisa 2. Raha  

  31.12.2015 31.12.2014 

Sularaha  2 429 2 241 

Arvelduskontod pankades 2 851 243 556 008 

Raha kokku 2 853 672 558 249 

Rahalt teenitud intressitulu 94 251 
 

Rapla Vallavalitsus sõlmis 12.01.2015. aastal Danske Bank AS laenulepingu majandusaastal planeeritud investeeringute 

omaosaluse maksete tegemise katteks. Laenu väljamaksmise lõpptähtaeg oli 31.12.2015. aastal. Investeeringute 

üleminekul 2016. aastasse jäid kasutamata ka laenuvahendid, mis on vastavalt eelarvele planeeritud kasutusse võtta 2016. 

aastal investeeringute realiseerumisel.  
 

Rapla vallal on sõlmitud üleöö deposiidileping AS-iga SEB Pank ja AS-iga Swedbank. Tähtajalised deposiidid pankades 

on etteteatamise tähtajata katkestatavad, kuid siis ei kanna need intressitulu. 
 

Lisa 3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

  31.12.2015 31.12.2014 

Üksikisiku tulumaks 578 615 536 792 

Maamaks 4 455 2 751 

Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud 4 025 4 313 

Kokku  587 095 543 856 
 

Lühiajalise nõudena on kajastatud Maksu-ja Tolliameti teatise alusel detsembrikuu eest arvestatud ja 2016. aastal 

ülekantavad tulu- ja maamaks ning loodusressursside kasutamise tasud. 
 

Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab kohalikele omavalitsustele Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks 

deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. Tulu 

loodusressursside kasutamisest kogub Keskkonnaministeerium ja üle kannab Maksu- ja Tolliamet (vt lisa 16, lk 48 ja 

lisa 19, lk 51).  
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Lisa 4. Muud nõuded ja ettemaksed 

  Lisa nr 31.12.2015 31.12.2014 

Nõuded ostjate vastu  141 330 152 599 

Ebatõenäoliselt laekuvad arved  -1 475 -1 352 

Nõuded ostjate vastu kokku  139 855 151 247 

Saamata sihtfinantseerimine 18 30 350 14 597 

Saamata põhivara sihtfinantseerimine 18 47 132 44 548 

Ettemakstud põhivara sihtfinantseerimine  0 7 722 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  5 10 171 6 329 

Muud nõuded   0 400 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud  5 719 4 165 

Laekumata intressid  14 8 

Muud nõuded ja ettemaksed kokku  93 386 77 769 

Nõuded ja ettemaksed kokku  233 241 229 016 
 

Nõuded ostjate vastu – tavapäraste arvelduste osas ei ole võlgnevuste maht võrrelduna eelmise perioodiga oluliselt 

suurenenud. Võlgnevuste sissenõudmiseks on Rapla Vallavalitsus sõlminud lepingu Raidman OÜ-ga ja AS Intrum 

Justitia-ga.  
 

Saamata sihtfinantseerimine – nõue sisaldab SA Keskkonna Investeeringute Keskuse kohustust kulude katmiseks 

summas 18 425 eurot Alu Mõispargi renoveerimistööde eest, SA Innove kohutust Rapla Lasteaed Kelluke kulude 

katmiseks (meede „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele“) summas 9858 

eurot, Hariduse- ja Teadusministeeriumi erakoolide kulude katmise kohustust summas 1092 eurot, 

Sotsiaalkindlustusameti kohustust hüvitada täiendavad puhkepäevad summas 717 eurot ja Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet kohustust koolipiima kulutuste katmiseks summas 258 eurot. 2014. aastal on kajastatud SA Innove 

kohustust kulude katmiseks (projekt „Tugiteenuste rakendamine Rapla vallas“) summas 6 156 eurot, SA Keskkonna 

Investeeringute Keskuse kohustust kulude katmiseks Alu mõisapargi renoveerimistööde eest summas 8 249 eurot ja 

Sotsiaalkindlusametile nõuet täiendavate puhkepäevade hüvitamiseks summas 192 eurot.  
 

Saamata põhivara sihtfinantseerimine – nõue sisaldab SA Keskkonna Investeeringute Keskuse kohustust tasuda Uusküla 

veehaarde rajamise projekti kulutuste eest summas 47 132 eurot. 2014. aastal jäi laekumata Ettevõtluse Arendamise SA´lt 

Rapla Ühisgümnaasiumi võimla remonttööde eest summas 2 065 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskuselt jäi 

laekumata 42 483 eurot Alu Sassijani joogivee parandamise projektile tehtud kulutused.  
 

Ettemakstud põhivara sihtfinantseerimine - hajaasutuse programmi raames vastavalt lepingutele ettemaksed 

lepingupartneritele 2014. aastal.  
 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud – arvestatud puhkustasude ettemaksed koos deklareeritud maksude 

ettemaksetega, majanduskulude ja rendi ettemaksed tarnijatele. 

Lisa 5. Maksud 

  31.12.2015 31.12.2014 

  Ettemaks Võlg Ettemaks Võlg 

Ettemaksu konto jääk 10 171 0 6 329 0 

Käibemaks  0 768 0 5 431 

Ettevõtte tulumaks 0 1 130 0 819 

Üksikisiku tulumaks 0 91 809 0 93 391 

Sotsiaalmaks 0 182 300 0 176 460 

Kohustuslik kogumispension 0 8 681 0 8 227 

Töötuskindlustusmaks 0 11 683 0 14 196 

Loodusressursside kasutamise, saastetasude kohustus 0 9 491 0 9 158 

Kokku 10 171 305 862 6 329 307 682 
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Lisa 6. Varud 

  31.12.2015 31.12.2014 

Tooraine ja materjal 11 769 1 874 

Ostetud kaubad müügiks 1 335 1 638 

Varud kokku 13 104 3 512 
 

Tooraine ja materjal – AS Rapla Vesi materjali varud ning tänavavalgustuse lambid, mille paigaldus toimub 2016. aastal. 

Arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Ostetud kaubad müügiks – õppeasutuste toiduladude jäägid seisuga 31. 

detsember. Toiduladude jääke inventeeritakse õppeaasta lõpus. Aruandes on arvestuslikud jäägid.  

Lisa 7. Finantsinvesteeringud 

  Pikaajaline 

finantsinvesteering 

31.12.2015 

Kapitaliosaluse 

korrigeerimine 

Osalus 

perioodi algul 

31.12.2014 

Aktsiate 

arv 

AS Eesti Veevärk 0  0 51 

AS Matsalu Veevärk 5 045 865 37 147 5 008 718 2459 

Kokku  5 045 865 37 147 5 008 718 2 510 

 

AS Eesti Veevärk 51 aktsiat olid arvel soetusmaksumuses. Seisuga 31.12.2014. aasta on Harju Maakohtu 

kohtumäärusega, tsiviilasjas 2-14-58102, kuulutatud välja AS Eesti Veevärk pankrot ning määratud pankrotihaldur. AS 

Eesti Veevärk osalus on seoses eeltooduga allahinnatud seisuga 31.12.2014. aasta summas 3259 eurot. AS Matsalu 

Veevärk aktsiaid ei ole börsil noteeritud ning neid ei ole õiglasse väärtusse ümber hinnatud.  Valla osalusega sihtasutuse, 

äriühingute ja mittetulundusühingu olulised finantsnäitajad toodud tabelis 11, lk 29.  

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud 

Jääk sisuga 31.12.2014 Summa 

   Soetusmaksumus 984 312 

   Akumuleeritud kulum -333 594 

   Põhivara jääkväärtus 650 718 

Soetused 6 895 

sh. munitsipaliseerimine 595 

Müük müügihinnas -67 679 

Müügikasum 10 095 

Üle viidud materiaalsesse põhivarasse -10 805 

Amortisatsioon ja allahindlused -35 442 

Müüdud vara kulum 33 296 

Üle viidud materiaalsesse põhivarasse 5 128 

Jääk sisuga 31.12.2015   

   Soetusmaksumus 922 818 

   Akumuleeritud kulum -330 612 

   Põhivara jääkväärtus 592 206 
 

2015. aastal remonditi Kodilas asuvat lasteaia maja 6 300 euro eest. Ajutiselt asuvad antud hoones Alu Lasteaia -Algkooli 

rühmad. Antud hoone on plaanis müüki panna 2016. aastal. Munitsipaliseeriti kolm kinnistut, mis vastavalt strateegiale 

lähevad müüki 2016. aastal.   
 

Müüdi 2015. aastal: Kuusikul lasteaia maja (omand tagastati Rapla Vallavalitsusele 14.03.2016. aasta) ja raamatukogu 

hoone, korter Kuusikul Mõisa tee 3-9, kinnitu Purilas Pargi 2 ja kinnitu Raplas Veetorni 5. 
 

Materiaalsesse põhivarasse läks üle korter Alus, Saaremäe 1-2 (sotsiaalkorteriks). 

Juhtkond on hinnanud vara väärtust ning pole tuvastanud vajadust allahindluseks. 
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Tabel 14. Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringute põhivara kasutusrenditulu 

  2015 2014 

  Hooned ja rajatised Hooned ja rajatised 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt  43 326 40 467 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud -27 369 -28 990 

Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest 15 957 11 477 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel   

Järgmisel majandusaastal 9 702 10 135 

Kasutusrendile antud põhivara jääkväärtus 31.12 364 826 408 937 

Soetusmaksumus 539 164 573 625 

Akumuleeritud kulum -174 338 -164 688 
 

Renditulu rendilepingutelt tulevastel perioodidel - Riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani kasutusjuhendi alusel 

klassifitseeritakse bilansivälisel kontol „Nõuded rendile antud varalt“ selliseid kasutusrendilepinguid, mille maksmisest 

ei ole tulevastel perioodidel lepingu katkestamisel võimalik hoiduda. Rendile antavatest kinnisvarainvesteeringute 

nimekirjast läksid välja korter Tallinna mnt 36-4 (müük) ja korter Alus Saaremäe 1-2 (sotsiaalkorter).  

Lisa 9. Materiaalne põhivara 

  Maa  
Hooned ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd  
Kokku 

Jääk 31.12.2014             

          Soetusmaksumus 305 672 30 536 727 1 420 670 360 943 241 757 32 865 769 

          Akumuleeritud kulum 0 -10 286 521 -920 938 -258 065 0 -11 465 524 

         Põhivara jääkväärtus 305 672 20 250 206 499 732 102 878 241 757 21 400 245 

Soetamine 47 874 239 434 55 212 10 256 1 022 404 1 375 180 

sh munitsipaliseerimine 47 874 0 0 0 0 47 874 

sh. kantud hankijate sihtfinantseerimine  0 120 425 0   0 120 425 

Ümberklassifitseerimine  0 740 606 0 0 -740 606 0 

Allahindlus (-) 0 -5 263 0 0 0 -5 263 

Maha kandmine (-) 0 -5 344 -1 754 -20 246 0 -27 344 

Mitterahaline sihtfinantseerimine -3 0 0 0 0 -3 

Ümberklassifitseerimine 

kinnisvarainvesteeringutest 196 10 609 0 0 0 10 805 

Amortisatsioon ja allahindlused 0 -1 272 261 -89 226 -33 808 0 -1 395 295 

Allahindlus 0 5 262 0 0 0 5 262 

Maha kantud põhivara kulum (-) 0 2 795 1 754 20 246 0 24 795 

Ümberklassifitseerimine 

kinnisvarainvesteeringutest 0 -5 128 0 0 0 -5 128 

Jääk 31.12.2015             

          Soetusmaksumus 353 739 31 516 769 1 474 128 350 953 523 555 34 219 144 

          Akumuleeritud kulum 0 -11 555 853 -1 008 410 -271 627 0 -12 835 890 

         Põhivara jääkväärtus 353 739 19 960 916 465 718 79 326 523 555 21 383 254 
 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summa  1 366 768 eurot, mis tuleneb järgmistest 

summadest: 

1. Aruandeaasta põhivarade soetuste summa 1 375 180 eurot. 

2. Põhivara käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 231 885 (vt lisa 22, lk.53). 

3. Lahutatud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 71 998 eurot (vt lisa 11, lk.46). 

4. Lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara summas 120 425 eurot, mille eest tasusid toetuse andjad 

otse tarnijatele ja mis ülaltoodud tabelis on kajastatud soetusena. 

5. Lahutatud munitsipaliseeritud maad, maksumuses 47 874 eurot. 
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Aruandeaastal võeti arvele varem maakatastrisse kandmata maad maksustamishinnas 47 874 eurot, sh teede ja tänavate 

aluste maade munitsipaliseerimine moodustab kogumahust 2015. aastal 99%.   
 

Aruandeaastal valmis Rapla Lasteaed Kelluke abihoones lasteaiarühm (163 833 eurot) ning alustati lasteaia hoone 

rekonstrueerimist (182 330 eurot), valmis Kuusikul moodulmaja, millesse investeeriti 2015. aastal (297 500 eurot), 

paigaldati Rapla linna lasteaedadesse Naksitrallid ja Päkapikk tuletõkkeuksed, ehitati Rapla Kultuurikeskusesse Tõnu 

Susi nimeline muusikastuudio (28 739 eurot), remonditi Rapla Ühisgümnaasiumi aula (9 242 eurot), Rapla 

Hooldekeskuses teostati remontöid (10 336 eurot). Vastavalt teehoiukavale remonditi ja korrastati valla teid 129 608 

euro eest. Ehitati Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi juurde parkla koos valgustusega (120 321 eurot). Valmis Rapla Lasteaia 

Päkapikk aed (12 844 eurot), Hagudi Põhikooli juurde tuletõrjeveehoidla (13 526 eurot), tänavavalgustus rajati 

Kuusikule lasteaia sissesõidu juurde ja lisati valgustust Kevade tänavale (13 734 eurot). Alus teostati töid tiikide 

korrastamisel (33 018 eurot) Rapla Vesi ehitas kanalisatsiooni torustikke 346 194 euro eest. SA Rapla Spordirajatised 

paigaldas päikesepaneelid (39 050 eurot). Soetustest 120 425 eurot kantud otse hankijale (SA Keskkonna Investeeringute 

Keskuse kaudu).  
 

Lõpetamata töödena jääb ülesse 523 555 euro ulatuses töid, millest suuremad lasteaed Kelluke peahoone renoveerimine, 

Alus tiikide ja Rapla Kultuurikeskuses Tõnu Susi nimelise muusikastuudio ehitus ning Uusküla veehaarde ehitamise 

kulud. Lõpetamata ehituses ootel 20 projekti.   
 

Masinate seadmete all on suuremad ostud AS Rapla Vesi poolt soetatud ultraheli veearvestid, madalsurvepuhur. Muu 

põhivara all on soetatud Rapla Muusikakooli õppevahendeid ja mänguväljak Rapla Lasteaia Päkapikk Kuusiku rühmale. 
 

Aruandeaastal anti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Kinnistu Alu Keskuse tee 1 osa pidalaga 104 m2, 

sihtotstarve – transpordimaa. 
 

Kinnisvarainvesteeringutest klassifitseeriti ümber Alus Saaremäe 1-2 korter, mis võeti kasutusele sotsiaalkorterina.  
 

Kui parendusega kaasneb vara oluline väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne 

soetusmaksumus ja sellele vastav kogunenud kulum põhivara arvelt maha. Väljavahetatud osa hinnanguline maksumus 

kajastatakse real ”Allahindlused”. 2015. aastal hinnati alla scatepargi atraktsioonid summas 5 262 eurot.   
 

2015. aastal kanti inventuuriga maha põhivara soetusmaksumusega 27 344 euro eest: kulunud ja kasutusest kõrvaldatud 

põhivara (helitehnika, promenaadi sild, lasteaia Kelluke piirdeaed ja mänguväljak, mööbel). Põhivarade nimekirjast 

väljakandmine on kooskõlastatud Rapla Vallavalitsuse istungil 01.02.2016. aastal.  

Tabel 15. Kasutusrendile antud materiaalne põhivara 

  Maa Hooned ja rajatised Kokku 

Jääkväärtus 31.12.2014 2 563 1 945 417 1 947 980 

Soetusmaksumus 2 563 2 735 060 2 737 623 

Akumuleeritud kulum 0 -789 643 -789 643 

Jääkväärtus 31.12.2015 2 733 1 906 500 1 909 233 

Soetusmaksumus 2 733 2 791 822 2 794 555 

Akumuleeritud kulum 0 -885 322 -885 322 
 

Tabel 16. Kasutusrendile antud materiaalne põhivara kasutusrenditulu 

  2015 2014 

Kasutusrenditulu materiaalselt põhivaralt 59 262 60 940 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel  

Järgmisel majandusaastal 6 643 6 455 
 

Kasutusrendile antud põhivarade nimekirja lisandus kinnisvarainvesteeringust sotsiaalkorter Saaremäe 1-2 Raplas. 
 

16.02.2005. aastal sõlmis Rapla Vallavalitsus MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskusega Hoonestusõiguse seadmise 

lepingu, millega anti Rapla vallas Ülejõe külas Mäepere jäätmejaama asuv kinnistu nimega Mäepere jäätmejaam 7 

aastaks tähtajalisse kasutusse. 29.09.2011. aasta volikogu otsusega nr 81 „Kinnistu koormamine hoonestusõigusega“ 

pikendati MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse hoonestusõigust kestusega seitse aastat alates 5. märtsist 2012. aastal. 

Põhivarana on arvel kinnistu maaüksus, maksumusega 366 eurot. MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus likvideerimine 

ei too kaasa vallale täiendavaid kohustusi. 
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Lisa 10. Immateriaalne põhivara 

  Tarkvara 

Jääkväärtus  31.12.2014 0 

   Soetusmaksumus 6 647 

   Akumuleeritud kulum -6 647 

Jääkväärtus  31.12.2015 0 

   Soetusmaksumus 6 647  

   Akumuleeritud kulum -6 647 

 

Immateriaalse põhivarana on arvel Rapla kalmistu inventariseerimise programm koos kaartidega aastast 2010.  

Lisa 11. Võlad tarnijatele  

  31.12.2015 31.12.2014 

Kohustused tarnijatele toodete ja teenuste eest 140 886 156 687 

Kohustused tarnijatele põhivara eest  71 998 42 483 

Kohustused tarnijatele kokku 212 884 199 170 

 

Kohustustena on üleval 2015. aasta detsembrikuu arved, mis tasuti 2016. aasta jaanuaris. Kohustused tarnijatele põhivara 

eest on seotud Keskkonna Investeeringute Keskuse projektiga Uusküla veehaardele, päikesepaneelidele ja lasteaia 

Kellukese ehitustööde järelevalvele tehtud kulutustega. 2014. aasta võlgnevus seotud Keskkonna Investeeringute 

Keskuse projektiga Alu Sassijani joogivee parandamise projektile tehtud kulutustega.  

Lisa 12. Võlad töövõtjatele 

  31.12.2015 31.12.2014 

Töötasu võlgnevus 285 129 265 296 

Deklareerimata töötasumaksude kohustused 181 151 168 870 

Puhkusekohustus 198 490 188 768 

Muud võlad töötajatele 2 717 1 664 

Võlad töötajatele kokku 667 487 624 598 

Lisa 13. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

  Lisa nr  31.12.2015 31.12.2014 

Maksukohustused  5 305 862 307 682 

Intressikohustused  1 995 2 219 

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 20 5 067 9 675 

Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemaks  35 033 4 290 

Ettemaksed põhivara eest  990 0 

Muud kohustused ja ettemaksed  12 611 2 109 

Kokku kohustused ja ettemaksed  361 558 325 975 

 

Sihtfinantseerimisega seotud kohustuste all on kajastatud lapsehoiuteenuse väljamaksed, õpilastranspordi kuludes 

osalemine ja sporditoetuste väljamaksete kohustus. 

Põhivara sihtfinantseerimise ettemaksete kirjel on kajastatud Rapla Maavalitsuselt saadud vahendid hajaasustuse 

piirkondade programmi läbiviimiseks (2015. aastal 5033 eurot ja 2014. aastal 4 290 eurot) ja Kultuuriministeeriumist 

saadud vahendid Rapla Kultuurikeskuses Tõnu Susi nimelise muusikastuudio parendamiseks (30 000 eurot).  

Muude kohustuste ja ettemaksete kirjel on tagatistasud, ettemaksed toodete ja teenuste eest. 
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Lisa 14. Tingimuslikud kohustused ja nõuded 

Konsolideerimisgruppi kuuluval ettevõttel AS Rapla Vesi on bilansipäeva seisuga jaotamata kasum. Dividendide 

väljamaksmisel kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Maksimaalselt 

võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja kasumiaruandes 

kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12. 
 

Sõiduautosid on kasutusrendil kuus, alates 2017. aastast jääb rendile neli autot. Inventari osas on sõlmitud lepingud Rapla 

Vallavalitsusel, Rapla Ühisgümnaasiumil, Hagudi Põhikooli ja Alu Lasteaed -  Algkoolil. Rendile on võetud arvutid, 

paljundusmasinad. AS Rapla Vesi rendib teenuse osutamiseks Matsalu Veevärk AS-ilt rajatisi.   
 

23.12.2015. aasta sõlmiti Mittetulundusühing Rapla Korvpallikooliga sihtfinantseerimise leping Aasa tn 1 MTÜ valduses 

oleva Rapla võimla ülalpidamiskulude katmiseks. Leping kehtib perioodil 01.01.2016 kuni 31.12.2018. aastani.  

Tabel 17. Tingimuslikud kohustused 

  31.12.2015 31.12.2014 

Tingimuslikud kohustused     

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 240 233 210 694 

Sõlmitud ehitus- ja renoveerimistööde tarnelepingud 248 173 390 005 

Paide EKE Projekt OÜ - Alu Hariduskeskuse projekt 21 840 0 

Eviko AS - Rapla Kultuurikeskus muusikastuudio 96 433 0 

Rapla KEK OÜ - Rapla Kultuurikeskus muusikastuudio 1 920 0 

Hansa Ehitus Eesti AS - Rapla Lasteaed Kelluke 73 054 0 

Vändra MP - Alu mõisapark 34 384 0 

Arrtes Terrae OÜ - Hooldekodu eskiisprojekt 5 820 0 

E.T Sild Oü-Ülejõe tänava silla remondi tööprojekt 4 800 0 

Expolio OÜ 9 922 0 

Kauri OÜ - tulekindlate uste paigaldus lasteaedades 0 8 373 

Akso Haus OÜ Kuusikul lasteaia ehitus 0 354 000 

Jäätmeproff OÜ Alus tiikide puhastus 0 26 672 

IBG OÜ Alu tiikide puhastuse järelevalve 0 960 

Võetud rendikohustused (tabel 19) 100 740 35 727 

Sõiduautod võlakohustus kuni üks aasta 19 194 7 925 

Sõiduautod võlakohustus üle ühe aasta 18 445 20 890 

Inventari rent kuni üks aasta 10 440 3 031 

Inventari rent üle ühe aasta 17 017 3 881 

Rajatiste rent kuni üks aasta 8 911 0 

Rajatiste rent üle ühe aasta 26 733 0 

Toetuse andmise kohustus 79 029 26 343 

Rapla Korvpallikool- halduskulude sihtfinantseerimise leping 79 029 26 343 

Kokku tingimuslikud kohustused 668 175 662 769 
 

09.11.2015. aastal sõlmiti SA Keskkonnainvesteeringu Keskusega kaasrahastamise leping Alu mõisapargi 

renoveerimistöödeks. Lepingu täitmise tähtaeg 20.11.2016. aasta. 15.12.2015. aastal rahuldati SA Keskkonna 

Investeeringute Keskuse poolt Rapla ja Hagudi raudteejaama väljaarendamise projektid. Projekti abikõlblik periood on 

kuni 31.12.2017. aastal. SA Keskkonna Investeeringute Keskuse ja AS Rapla Vesi sõlmisid 15.10.2015. aastal 

sihtfinantseerimise lepingu lõpptähtajaga 07.10.2016. aastal. 15.06.2015. aastal sõlmiti toetusleping Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutusega Raplas rulapargi rekonstrueerimiseks. Toetuslepingu tähtaega pikendati 30. novembrini 2016. 

aastal. 
 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritav Alu mõisapargi renoveerimistööde leping sõlmiti 24. 

november 2014. aastal ja tööd lõppesid 31. mai 2015. aastal. SA Innove poolt finantseeritav projekt – „Tugiteenuste 

rakendamine Rapla vallas“ algas 01.09.2012. ja kestis kuni 30.06.2015. aastani.  
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Tabel 18. Toetus saamise nõuded 

  31.12.2015 31.12.2014 

Toetuse saamise nõue     

Keskkonna Investeeringute Keskus - Alu mõisapark ja tiigid 91 773 25 865 

Keskkonna Investeeringute Keskus - VG loodusprojekt 2 041 0 

Keskkonna Investeeringute Keskus - Hagudi PK loodusprojekt 1 958 0 

Keskkonna Investeeringute Keskus - Hagudi raudteejaam 97 323 0 

Keskkonna Investeeringute Keskus - Rapla raudteejaam 461 950 0 

Keskkonna Investeeringute Keskus - Rapla Vesi veehaarde projekt 200 100 0 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - Rapla rulapark 29 172 0 

SA Innove poolt finantseeritav tugiteenuste projekt Rapla Kelluke 118 844 22 137 

Kokku tingimuslikud nõuded 1 003 161 48 002 

 
 

Lisa 15. Laenukohustused 

    Tagasimakse tähtaeg     

 

Saldo 

31.12.2015 

12 kuu 

jooksul 

1-5 aasta 

jooksul üle 5 aasta 

Tagasimakse 

tähtaeg 

Intressi-

määr 

Investeerimislaen 573 602 276 900 296 702 0 31.12.2017 3,01% 

Investeerimislaen 160 000 80 000 80 000 0 31.12.2017 1,26% 

Investeerimislaen 778 651 60 674 242 696 475 281 11.10.2028 1,22% 

Investeerimislaen 2 600 000 173 240 693 360 1 733 400 05.12.2030 0,93% 

Kokku 4 112 253 590 814 1 312 758 2 208 681   

s.h pikaajaline laenukohustus 3 521 439      

 

    Tagasimakse tähtaeg     

 

Saldo 

31.12.2014 

12 kuu 

jooksul 

1-5 aasta 

jooksul üle 5 aasta 

Tagasimakse 

tähtaeg 

Intressi-

määr 

Investeerimislaen 2 662 2 662 0 0 18.12.2015 0,84% 

Investeerimislaen 320 509 320 509 0 0 15.12.2015 0,37% 

Investeerimislaen 850 502 276 900 573 602 0 31.12.2017 3,19% 

Investeerimislaen 240 000 80 000 160 000 0 31.12.2017 1,67% 

Investeerimislaen 839 326 60 674 242 696 535 956 11.10.2028 1,37% 

Kokku 2 252 999 740 745 976 298 535 956   

s.h pikaajaline laenukohustus 1 512 254      

 

Laenude alusvaluuta on EUR. 13.01.2015. aastal sõlmisid Rapla Vallavalitsus ja Danske Bank AS laenulepingu 

tagastamistähtajaga 05.12.2030. aastal. Seisuga 31.12.2015. aasta on konsolideerimisüksusel kaks laenulepingut AS 

Danske Bangaga, üks laenuleping SEB Pangast ja Swedbangast. Pikaajaliste laenude intressimäär on seotud EURIBOR-

iga. Vastavalt intressimääradele olid intressikulud 2015 aastal 42 723 eurot ja 2014 aastal 55 183 eurot. 
 

Lisa 16. Maksutulud 

  2015 2014 

Füüsilise isiku tulumaks 6 223 041 5 680 996 

Maamaks 242 068 143 763 

Maksud kokku 6 465 109 5 824 759 
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Lisa 17. Tulud kaupade ja teenuste müügist 

  2015 2014 

Elamu-ja kommunaalmajanduse tulud  497 960 522 209 

Tulud haridusalasest tegevusest 571 314 530 028 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 327 952 290 688 

Tulud majandusalasest tegevusest 154 537 161 644 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 143 161 126 294 

Tulud spordi tegevusvaldkonnast 73 365 66 785 

Riigilõivud 11 504 11 846 

Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku 1 779 793 1 709 494 
 

Elamu- ja kommunaalmajanduse tuludes kajastub AS Rapla Vesi poolt pakutavate teenuste müügitulu, millest ligi 60% 

moodustab kanalisatsiooni ja heitveekäitluse teenus. 
 

60% haridusasutuste majandustegevusest moodustab arvlemine teiste omavalitsustega hariduskulude katmisel. 

Munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuste tegevuskulude katmisel osalevad teised vallad või linnad proportsionaalselt 

selle omavalitsuse koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Alates 

2011. aastast kehtestatakse PGS §83 lõike 7 kohaselt õpilaskoha piirsumma, 2015 aastal on kinnitatud piirsummaks 91 

eurot kuus (2014. aastal 83 eurot). Lasteasutuste kulud kaetakse vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsuse alusel 

osaliselt lastevanemate poolt. Vastavalt Rapla Vallavolikogu 27.02.2014. aasta määrusele nr 2 „vanemate poolt kaetava 

osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“on koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa seotud 

töötasu alammääraga. Vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga 

alammäärast (Koolieelsete lasteasutuste seadus § 27 lg 3), mis oli 78 eurot kuus (Rapla vallas 23.40 – 31.20 eurot kuus 

ehk 6 - 8% kuus). Kohatasu soodustused Rapla valla koolieelsetes lasteasutustes on kehtestatud sama määrusega, 

rakendatavad kohatasude soodustused vähendavad planeeritavat laekumist õppekulude osas ligikaudu 25 % võrra. 

Toetuse saajaid on ligikaudu 47% teenuse saajatest. Tasu toitlustamiskuludest laekub vanematelt, kelle lapsed käivad 

koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolis ja osalevad pikapäevarühma töös; asutuse töötajatelt, kes kasutavad 

toitlustusteenust. Toidupäeva maksumus lasteaedades keskmiselt 1,50 eurot päev. 
 

Sotsiaalabialasest tegevusest saadavad tulud kajastavad: keskmiselt 47 hoolaluse pensione ja kohatasusid (Rapla 

Hooldekeskuse kohatasu 2015. aastal 560 eurot, 2014. aastal 530 eurot); sotsiaalkorterite üüri ja elamisega seotud 

teenuseid (soojusenergia-, elektrienergia-, prügiveo- ja vee kulu); päevakeskuse teenuse tulusid. 26.01.2015. aasta 

vastavalt Rapla Vallavalitsuse määrusele nr 1 „Rapla valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“ 

lisandus Rapla valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste hindade nimekirja koduteenuse hind (2 eurot tund). 

Koduhoolduses on ligikaudu 50 inimest ja lisanduv tulu 2015. aastal oli 5 700 eurot. 
 

Tulud majandusalasest tegevusest sisaldavad kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara kasutusrendi tulusid ja 

antud ruumide haldamisega seotud kommunaalteenuste tasusid. 
 

Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest saadavatest tuludest moodustab ca 50% huvikoolide tegevuskulude katmine teiste 

valdade poolt ja õpilaste õppetasud vastavalt Rapla vallavolikogu 29.05.2015. aasta määrusele nr 12 „Rapla valla 

huvikoolide õppetasu suurus“. 41% tuludest on reklaami tulud (SA Rapla Spordirajatised reklaami müük ja Rapla 

Teatajas avaldatud reklaam). 
 

Tulud spordi tegevusvaldkonnast sisaldavad SA Rapla Spordirajatiste ruumide renditulusid sporditegevuseks ja -

üritusteks. SA Rapla Spordirajatiste muude ruumide üür on kajastatud kasutusrendi tuludes. 
 

Riigilõivude arvestuses kajastub tulu ehitus- ja kasutuslubade väljastamisest. 
  

Lisa 18. Saadud toetused 

  

Tegevuskulude 

siht-

finantseerimine 

2015 

Põhivara  

siht-

finantseerimine 

2015  

Nõue 

seisuga 

31.12.2015 

Tegevuskulude 

siht-

finantseerimine 

2014 

Põhivara  

siht-

finantseerimine 

2014  

Nõue 

seisuga 

31.12.2014 

Rahalised sihtfinantseerimised 3 352 966 29 816 30 350 2 841 661 233 141 16 662 

Kultuuriministeerium 101 421 0 0 96 699 0 0 

Rapla Keskraamatukogu komplekteerimise 
kulud 100 551 0 0 95 607 0 0 

Muud projektid 870 0 0 1 092 0 0 
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Tegevuskulude 

siht-

finantseerimine 

2015 

Põhivara  

siht-

finantseerimine 

2015  

Nõue 

seisuga 

31.12.2015 

Tegevuskulude 

siht-

finantseerimine 

2014 

Põhivara  

siht-

finantseerimine 

2014  

Nõue 

seisuga 

31.12.2014 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium-
teed 30 000 0 0 0 200 081 0 

Ühisgümnaasiumi võimla remont 0 0 0 0 20 647 2 065 

SA Keskkonnainvesteeringute  Keskus  70 157 20 602 18 425 64 189 0 8 249 

Keskkonnaprojektid 64 177  18 425 55 144 0 8 249 

Koolide loodusprojektid 5 980 0 0 9 045 0 0 

Hagudi Põhikooli katlamaj renoveerimine 0 20 602 0 0 0 0 

Põllumajandusministeerium - koolipiim, -
puuvili 6 381 0 258 5 725 0 0 

Siseministeerium -lastaedade 

inventariseerimine 0 0 0 10 000 0 0 

Haridusministeerium 47 271 0 0 0 0 0 

Vesiroosi Gümnaasiumi infotehnoloogia 
vahendid 5 000 0 0 0 0 0 

Erakoolide kulude katmine 4 550 0 1 092 0 0 0 

Muusikakolli õppevahendid 5 000 0 0 0 0 0 

Alu lasteaed-algkool  32 000 0 0 0 0 0 

Haridusministeerium-asutuste projektid 721 0 0 616 6 000 0 

Rahandusministeerium 9 277 0 0 11 065 0 0 

Õppelaenud 6 970 0 0 9 615 0 0 

Muud projektid 2 307 0 0 1 450 0 0 

Maavalitsus   13 489 0 0 13 067 6 413 0 

Eesti Noorsoo Töökeskus 800 0 0 1 450 0 0 

Sotsiaalkindlustusamet  442 0 0 575 0 192 

Töötukassa 875 0 0 2 435 0 0 

Eesti Kultuurkapital 350 0 0 1 577 0 0 

Eesti Muusikakoolide Liit 6 174 0 0 0 0 0 

Eesti Kooriühing 4 020 0 0 2 205 0 0 

Eesti-Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 1 725 0 0 1 995 0 0 

SA Innove 23 006 0 9 858 24 911 0 6 156 

SA Eesti Terviserajad-VG terviserajaja parkla 

arendus 0 5 000 0 10 000 0 0 

Raplamaa Omavalituste Arengufond 4 535 0 0 4 072 0 0 

Kaitseliit-Alu mõisapargi arendustööd 0 4 214 0 0 0 0 

MTÜ Raplamaa Omavalituste Liit 0 0 0 2 220 0 0 

Muud projektid 4 000 0 717 1 635 0 0 

Riigieelarvest tasandus-ja toetusfond 3 029 043 0 0 2 587 225 0 0 

Mitterahalised sihtfinantseerimised  0 120 425 47 132 0 57 206 42 483 

SA keskkonnainvesteeringute Keskus 0 120 425 0 0 57 206 0 

sh. haljastuse projektid 0 30 824 0 0 4 616 0 

sh. Rapla Vee varade renoveerimine 0 89 601 47 132 0 0 0 

sh. torustiku ehitus Rapla linnas 0 0 0 0 52 590 42 483 

Sihtfinantseerimise vahendamine 280 4 874 0 0 0 0 

Toetus põhivara ja tegevuskulude 

sihtfinantseerimiseks 3 353 246 155 115 77 482 2 841 661 290 347 59 145 

Saadud toetused kokku:   3 508 361     3 132 008   
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Sihtfinantseerimisest saadi tulu 3 508 361 eurot (2014. aastal 3 132 008 eurot) sh põhivara soetamiseks 155 115 eurot 

(2014. aastal 290 347 eurot). Sihtfinantseerimiseks saadud nõuete jääk perioodi lõpuks summas 77 482 eurot laekub 

planeeritult 2016. aastal. 
 

Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks:  

 hariduskulude katmiseks 2 360 364 eurot (2014. aastal 2 101 085 eurot); 

 toimetulekutoetusteks 184 105 eurot (2014. aastal 215 272 eurot); 

 vajaduspõhiseks peretoetuseks  53 215 eurot (2014. aastal 17 742 eurot;) 

 sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetuseks 20 771 eurot (2014. aastal 20 115 eurot); 

 omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest tulenevalt 209 527 eurot (2014. aastal 233 011 eurot). 

 Teede korrashoiuks 201 061 eurot. 
 

Rahavoogude aruandes kajastub põhivara soetuseks laekunud sihtfinantseerimine summas 62 848 eurot, mis tuleneb 

järgmistest summadest: 

 aruandeaastal põhivara soetuseks eraldatud rahaline sihtfinantseerimine summas 29 816 eurot ja rahaline 

vahendamine summas 4 874 eurot; 

 liidetud 2014. aasta lõpuks laekumata põhivara sihtfinantseerimise nõue 44 548 eurot (lisa 4, lk 42)/; 

 lahutatud aruandeaasta lõpus põhivara sihtfinantseerimise nõue 47 132 eurot (lisa4, lk 42); 

 lahutatud 2014. aasta põhivara sihtfinantseerimise ettemaks 4 290 eurot ja liidetud 2014. aasta põhivara 

sihtfinantseerimise ettemaks summas 35 033 eurot (lisa 13, lk 46).  

Lisa 19. Muud tegevustulud 

  2015 2014 

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist (vt lisa 8) 43 391 6 239 

Kasum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 9) 0 49 926 

Viivisintressitulud 564 1 022 

Tasu vee erikasutusest 16 240 17 098 

Saastetasud 986 1 740 

Kohaliku tähtsusega kaevandamisõiguste tasu 8 918 13 527 

Muud tegevustulud 1 962 11 735 

Muud tegevustulud kokku 72 061 101 287 

 

Müüdi 2015. aastal: Kuusikul lasteaia maja (omand tagastati Rapla Vallavalitsusele 14.03.2016. aasta) ja raamatukogu 

hoone, korter Kuusikul Mõisa tee 3-9, kinnitu Purilas Pargi 2 ja kinnitu Raplas Veetorni 5. 

 

2014. aastal müüdi Uuskülas Vallamaja, kinnistu koos korteriga Piiri 3-3, Kuusikul Mõis tee 3- 5,6,7,15; Kuusikul Mõisa 

tee 9 -4,5,9,11; korter Tallinna mnt 36-4.; Rapla linnas: Vahtra tn 15, kinnistu Nurmenuku 1.  
 

Lisa 20. Antud toetused 

  2015 

Kohustused 

2015 2014 

Kohustused  

2014 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -471 137 5 067 -391 388 7 480 

Toimetulekutoetused -212 656 0 -199 323 0 

Õppetoetused -41 661 223 -44 459 2 845 

Peretoetused -135 829 4 844 -80 409 4 635 

Puudega inimeste toetused -50 872 0 -41 436 0 

Muud sotsiaaltoetused -30 119 0 -25 761 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -257 415 0 -219 380 2 195 

Spordiõppe- ja sporditegevuse toetus -122 527 0 -115 277 2 195 

Noorsootoetused -1 824 0 -1 500 0 
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  2015 

Kohustused 

2015 2014 

Kohustused  

2014 

SA Rapla Maakonnahaigla kuludes osalemine -13 089 0 -14 109 0 

OÜ Hepa bussijaama kuludes osalemine -15 338 0 -15 338 0 

Rapla Maakonna Spordiliidu kuludes osalemine -6 024 0 -6 140 0 

Kalmistu korrashoiukuludes osalemine -22 600 0 -11 300 0 

Kultuurilise püsitegevuse toetus -37 344 0 -33 755 0 

Ainesektsioonide- ja ühisüritustes osalemine -21 237 0 -20 690 0 

Arhitektuuri konkursi stipendium -16 000 0 0 0 

Valla auhinnad -1 375 0 -1 271 0 

Toetus eraisikule -57 0 0 0 

Liikmemaksud -19 673 0 -17 302 0 

MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit -13 867 0 -11 281 0 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu -300 0 -300 0 

MTÜ Eesti Linnade Liit -4 895 0 -4 618 0 

MTÜ Eesti Kultuurilinnade Ühendus 0 0 -200 0 

Maksumaksjate Liit -50 0 -50 0 

Eesti Muusikakoolide Liit -262 0 -274 0 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus 0 0 -320 0 

Teised liidud -299 0 -259 0 

Muud toetused - raamatute soetus maakonnas -44 576 0 -42 248 0 

Sihtfinantseerimise vahendamine  -280 0 0 0 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -9 776 0 -37 563 0 

Kaevuprogramm -9 773 0 -12 827 0 

Teed eravaldusse 0 0 -24 736 0 

Mitterahaline sihtfinantseerimine -3 0 0 0 

Kokku antud toetused -802 857 5 067 -707 881 9 675 

 

Toetusi määrati ja anti 2015. aastal rohkem 94 976 euro võrra sh füüsilistele isikutele anti toetusi 79 749 euro võrra 

rohkem.   

Lisa 21. Tööjõukulud 

  2015   2014   

Tegevusvaldkond Töötajate arv Töötasukulud Töötajate arv Töötasukulud 

Haridus 302 -3 164 481 306 -2 891 302 

Vallavalitsus 28 -409 866 28 -390 770 

Vaba aeg, kultuur 56 -522 878 59 -498 474 

Sotsiaalne kaitse 32 -243 547 36 -245 766 

Majandus 11 -139 371 11 -129 570 

Ajutised töölepingud     

Haridus  -23 799  -20 857 

Vallavalitsus  -2 885  -664 

Volikogu hüvitis  -31 005  -18 904 

Vaba aeg, kultuur  -6 579  -10 594 

Majandus  -8 308  -4 548 

Sotsiaalne kaitse  -6 732  -15 060 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 429 -4 559 451 440 -4 226 509 
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Kalmistu haldamisteenuse ja tegevuskulude katteks sõlmiti finantseerimiseleping EELK Rapla Maarja-Magdaleena 

Kogudusega 01.07.2014. aastal ning 2015. aastal uuendati lepingut.   
 

MTÜ Eesti Arhitektide Liit ja Rapla Vallavalitsus sõlmisid koostöölepingu, mille alusel maksti välja Rapla keskväljaku 

ja linnaruumi arhitektuurivõistluse parimatele kolm preemiat summas 16 000 eurot.  
 

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Volikogu ja ajutiste lepingute korral ei ole 

töötajate arvu esitatud. Töötasukuludesse on arvestatud lisaks töötasudele, lisatasudele, preemiatele ja hüvitistele ka 

arvestuslikud puhkustasukohustuse summad. 

 

  2015 2014 

Töötasukulud -4 559 451 -4 226 509 

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed -1 545 563 -1 440 862 

Õppelaenude kustutamine, koolitus -4 193 -5 711 

Esindus ja vastuvõtukulud -10 642 -6 801 

Muud erisoodustused -3 737 -1 745 

Kokku tööjõukulud -6 123 586 -5 681 628 

 

Õppelaene kustutati 2015. aastal 11 töötajale ja 2014. aastal 14 töötajale.  

Lisa 22. Muud tegevuskulud 

  2015 2014 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -372 210 -364 289 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt -231 885 -136 143 

Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud -643 296 -749 654 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud -27 369 -28 990 

Üürile ja rendile antud ruumide haldamiskulud -10 276 -9 189 

Rajatiste majandamiskulud -470 058 -484 595 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -288 486 -265 025 

Toiduained ja toitlustusteenused -314 860 -290 189 

Administreerimiskulud -169 659 -133 892 

Inventari majandamiskulud -96 292 -74 233 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -89 868 -86 124 

Sõidukite majanduskulud -92 301 -92 447 

Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud -87 793 -92 293 

Koolitus- ja lähetuskulud -54 149 -58 272 

Mitmesugused majanduskulud -37 161 -23 948 

Meditsiinikulud ja hügieenikulud -27 749 -26 114 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -57 179 -56 320 

Sotsiaalteenused -36 182 -41 799 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -182 -1 433 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud -36 462 -38 106 

Muud tegevuskulud -2 481 -1 890 

Kokku majandamiskulud -3 145 898 -3 054 945 

 

Konsolideerimisgrupp on võtnud alates 2013. aastast kasutusrendile transpordivahendeid, inventari ja rajatisi. Vastavad 

rendikulud on kajastatud ülaltoodud tabelis sõidukite ja inventari majandamiskulude koosseisus ning mittekatkestatavad 

kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised: 
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Tabel 19. Kasutusrendilepingud 

31.12.2015 Transpordivahendid Inventar Rajatised Kokku 

Rendikulu kasutusrendilepingutelt 19 218 7 665 8 911 35 794 

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest 

rendilepingutest: 37 639 27 457 35 644 100 740 

s.h kuni 1 aasta 19 194 10 440 8 911 38 545 

     1-5 aastat 18 445 17 017 26 733 62 195 

 

31.12.2014 Transpordivahendid Inventar Kokku 

Rendikulu kasutusrendilepingutelt 8 068 2 905 10 973 

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest 

rendilepingutest: 28 815 6 912 35 727 

s.h kuni 1 aasta 7 925 3 031 10 956 

     1-5 aastat 20 890 3 881 24 771 

 

Lisa 23. Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi 

2015 Tööjõukulud 

Muud 

tegevuskulud 

Antud 

toetused 

Põhivara 

amortisatsioon Kokku 

Haridus -4 276 976 -1 552 152 -97 317 -358 292 -6 284 737 

Vaba aeg, kultuur, religioon -717 854 -421 164 -223 392 -194 544 -1 556 954 

Üldised valitsussektori teenused -604 174 -153 118 -20 487 -10 350 -788 129 

Sotsiaalne kaitse -329 313 -225 449 -384 801 -36 201 -975 764 

Avalik kord 0 -6 451 0 0 -6 451 

Majandus  0 -252 019 -28 487 -509 037 -789 543 

Elamu- ja kommunaalmajandus  -186 706 -324 611 -48 373 -279 858 -839 548 

Keskkonnakaitse  -8 563 -210 934 0 -45 005 -264 502 

Kokku tegevuskulud -6 123 586 -3 145 898 -802 857 -1 433 287 -11 505 628 

Tõus 2015/2014 7,8% 3,0% 13,4% -4,3% 5,2% 

 

 

2014 Tööjõukulud 

Muud 

tegevuskulud 

Antud 

toetused 

Põhivara 

amortisatsioon Kokku 

Haridus -3 911 677 -1 473 958 -77 287 -416 788 -5 879 710 

Vaba aeg, kultuur, religioon -683 807 -439 338 -210 021 -208 969 -1 542 135 

Üldised valitsussektori teenused -560 754 -115 411 -17 984 -9 864 -704 013 

Sotsiaalne kaitse -345 627 -231 944 -338 389 -49 887 -965 847 

Avalik kord 0 -2 940 0 0 -2 940 

Majandus  0 -188 469 -40 073 -497 046 -725 588 

Elamu- ja kommunaalmajandus  -179 763 -408 885 -24 127 -248 062 -860 837 

Keskkonnakaitse  0 -194 000 0 -66 324 -260 324 

Kokku tegevuskulud -5 681 628 -3 054 945 -707 881 -1 496 940 -10 941 394 

Tõus 2014/2013 8,0% -5,4% 12,0% -15,3% 0,5% 

 

 

 



Rapla vald                                    Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015 

 55 

Lisa 24. Tehingud seotud osapooltega 

Osapooli loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole 

majanduslikele otsustele. Rapla Vallavalitsuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: volikogu ja 

valitsuse liikmeid ja hallatavate asutuste juhte, kellel on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida; konsolideerimisgruppi 

kuuluvate sihtasutuste ja äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmed; kõigi eelpool loetletud isikute lähikondlased. 
 

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele, hallatavate asutuste juhtidele, sihtasutuse ning äriühingu nõukogu ja juhatuse 

liikmetele arvestatud töötasud on välja toodud tabelis 20. 

Tabel 20. Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud: 

  31.12.2015   31.12.2014   

Üksuse nimetus 

Keskmine 

arv 

Makstud 

tasud 

Keskmine 

arv 

Makstud 

tasud 

Volikogu liikmed 25 31 005 25 18 885 

Vallavalitsuse liikmed 6 49 765 6 48 921 

Asutuste juhid 16 230 171 20 205 848 

Nõukogu liikmed 11 4 601 11 4 497 

Juhatuse liikmed 2 23 659 2 26 818 

Kokku 64 339 201 64 304 969 
 

Vallavalitsuse liikmeteks on vallavanem ja abivallavanem - palgaline valitsuse liige, teised valitsuse liikmed on ametisse 

nimetatud ametnikena. Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 

hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema 

juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud . 
 

Seotud osapoolte tehingute hindamisel on lähtutud põhimõttest: avalikustatud ei ole tehinguid, mis on toimunud seotud 

osapooltega normaalsetel turutingimustel või tingimustel, mis kehtivad ühtviisi nii seotud isikutele kui ka mitteseotud 

isikutele. 
 

Tabel 21. Tehingud seotud osapooltega 2015 

Mittetulundusühingu, äriettevõtte nimi   

Antud 

toetused 

Ostetud 

teenused 

ja kaup Kohustus 

MTÜ Rapla Noorte Nõukoda volikogu liige  1 278 160 

MTÜ Eesti Terviseedendamise Ühing volikogu liige  461  

MTÜ Ellu volikogu liige  950  

MTÜ Rapla Korvpallikool volikogu liige 26 343   

OÜ Varena Metall volikogu liige  444  

OÜ Paka Sepp volikogu liige  527  

MTÜ Põrgupõhja Risti Selts volikogu liige  255  

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus volikogu liige  590  

OÜ Varena Grupp volikogu liige  30 660  

AS Estko volikogu liige  7 627  

Heiti Vahtra asutuse juht  1 340  

 

08.08.2008.a. sõlmis Rapla Vallavalitsus Rapla Spordirajatised Sihtasutusega hoonestusõiguse seadmise lepingu, millega 

anti Rapla vallas Rapla linnas sotsiaalmaa pindalaga 13 147 m2 Sihtasutusele 50 aastaks sihtotstarbeliseks kasutamiseks.  
 

Aruandeaastal ei ole konsolideerimisgrupp teinud turuhinnast erinevaid tehinguid seotud osapoolteks olevate isikutega.  

Käesolevas lisas ei kajastu informatsioon konsolideerimisgruppi kuuluvate, valitseva mõju all olevate, rida-realt 

konsolideeritud üksustega tehtud ning aruandest elimineeritud tehingud.  
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Lisa 25. Bilansipäevajärgsed sündmused 

Rapla Vallavalitsusel on seisuga 31.12.2015. aasta Risti 1 PRKT OÜ pooleli 6 erinevat kohtuasja, neist neli on 

menetluses I astme kohtus ja kaks II astme kohtus. Hinnanguliselt ei kaasne antud kohtuvaidlustega varalisi kohustusi. 

Risti 1 kohtuvaidlused on ehitise kasutusloa, detailplaneeringu kehtestamise, ehituslubade tühistamisteks.  

 

Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus ja Rapla vald sõlmisid 16.03.2012. aasta hoonestusõiguse seadmise 

lepingu muutmise kokkuleppe, millega hoonestusõigus on tähtajaline, kestusega seitse aastat alates 05.03.2012. Antud 

lepinguga anti Rapla vallas Ülejõe külas Mäepere jäätmejaama asuv kinnistu nimega Mäepere jäätmejaam 7 aastaks 

tähtajalisse kasutusse.  
 

Sihtasutus Rapla Spordirajatised ja Rapla vald sõlmisid 06.01.2010. aastal koostöölepingu ES Sadolin AS-ga. Lepinguga 

võtab ES Sadolin AS kohustuse finantseerida kuni aastani 2020 SA Rapla Spordirajatised lepinguga saadavate õiguste 

ja hüvede eest 50 000 EUR aastas. 
 

Rapla Vallavolikogu võttis 30.08.2012. a otsusega nr 30 “Rapla Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a otsuse nr 83 

“Nõusolek vallavara kasutusse andmiseks” muutmine kohustuse aastatel 2012 – 2021 planeerida valla eelarvesse igal 

aastal rahalised vahendid MTÜ Rapla Korvpallikool haldamiseks Rapla Spordihoones asukohaga Rapla linn, Aasa tn 

ning 25.02.2010. a otsusega nr 15 “Rahalise kohustuse võtmine SA Rapla Spordirajatised tegevuskulude 

sihtfinantseerimiseks” aastatel 2010–2019 planeerida valla eelarvesse rahalised vahendid SA Rapla Spordirajatised 

tegevuskulude sihtfinantseerimiseks.  
 

Lisa 26. Konsolideerimata finantsaruanded 

Konsolideerimata bilanss 

  31.12.2015 31.12.2014 

VARAD   

Käibevara   

Raha 2 660 705 350 532 

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded 587 095 543 856 

Muud nõuded ja ettemaksed 132 256 95 976 

Varud 10 071 1 638 

Käibevara kokku 3 390 127 992 002 

Põhivara   

Osalused tütar-ja sidusettevõtjates 631 377 631 377 

Finantsinvesteeringud 244 366 244 366 

Muud nõuded ja ettemaksed 88 400 0 

Kinnisvarainvesteeringud 592 206 650 718 

Materiaalne põhivara 14 747 628 15 891 494 

Põhivara kokku 16 303 977 17 417 955 

VARAD KOKKU 19 694 104 18 409 957 

   

KOHUSTUSED JA NETOVARA   

Lühiajalised kohustused   

Võlad tarnijatele 130 424 142 132 

Võlad töötajatele 640 274 598 024 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 336 133 314 865 

Laenukohustused 590 814 738 083 

Lühiajalised kohustused kokku 1 697 645 1 793 104 

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 3 521 439 1 512 254 

Pikaajalised kohustused kokku 3 521 439 1 628 344 
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  31.12.2015 31.12.2014 

KOHUSTUSED KOKKU 5 219 084 3 421 448 

NETOVARA   

Eelmiste perioodide tulem 15 036 978 14 725 947 

Aruandeaasta tulem -561 958 262 562 

NETOVARA KOKKU  14 475 020 14 988 509 

 

 

Konsolideerimata tulemiaruanne 

  2015 2014 

Tegevustulud   

Maksutulud 6 465 109 5 824 759 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 159 705 1 091 292 

Saadud toetused 3 418 759 3 079 418 

Muud tegevustulud -841 775 466 423 

Tegevustulud kokku 10 201 798 10 461 892 

Tegevuskulud   

Antud toetused -857 856 -762 881 

Tööjõukulud -5 836 971 -5 405 354 

Muud tegevuskulud -2 899 480 -2 754 520 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -1 127 390 -1 218 564 

Tegevuskulud kokku -10 721 697 -10 141 319 

Aruandeperioodi tegevustulem -519 899 320 573 

Finantstulud ja -kulud   

Intressikulud -42 723 -54 983 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 73 -3 028 

Muud finantstulud ja -kulud 591  

Finantstulud ja -kulud kokku -42 059 -58 011 

   

Aruandeperioodi tulem -561 958 262 562 

 

 

Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

    2015 2014 

Rahavood põhitegevusest   

Tegevustulem -519 899 320 573 

Korrigeerimised:   

 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 127 390 1 218 564 

 Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu 231 885 136 143 

 Kasum (kahjum) põhivara müügist ja maha kandmisest 869 005 -426 812 

 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -65 513 -233 141 

 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 9 776 37 563 

Põhitegevusega seotud käibevarde muutus  -75 040 -38 551 

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  -96 811 -331 776 

Kokku rahavood põhitegevused 1 480 793 677 947 

    

Rahavood investeerimistegevusest   

Materiaalse põhivara soetus -1 353 165 -857 437 
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    2015 2014 

Kinnisvarainvesteeringute soetus -6 300 0 

Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara 

müügist 413 873 494 331 

Laekunud põhivara ettemaksed 990 230 708 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 67 497 -15 550 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -2 051 0 

Korrigeerimine järelmaksunõuete muutusega -110 500 0 

Laekunud intressid ja muu finantstulu 65 234 

Kokku rahavood investeerimistegevusest -989 591 -147 714 

    

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekunud laenud 2 600 000 0 

Tagasi makstud laenud -738 084 -767 254 

Tasutud intressid ja muud finantskulud -42 945 -55 561 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 818 971 -822 815 

    

Rahavood kokku 2 310 173 -292 582 

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 350 532 643 114 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 660 705 350 532 
 

 

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 

  Netovara 

Saldo seisuga 31.12.2013 14 700 402 

Aruandeperioodi tulem 262 562 

Põhivara ümberhindlus 25 545 

Saldo seisuga 31.12.2014 14 988 509 

Aruandeperioodi tulem -561 958 

Põhivara ümberhindlus 48 469 

Saldo seisuga 31.12.2015 14 475 020 
 

Lisa 27. Eelarve täitmise aruanne  

Rapla valla eelarve on kassapõhine: eelarve tulud tekivad raha laekumisel ja kulud arvete ja laenude tasumisel ning 

toetuste väljamaksmisel. Eelarve koosneb tuludest, kuludest, investeerimis- ja finantseerimistehingutest. 
 

Tulubaasi moodustavad tulud (maksud, laekumised majandustegevusest, saadud toetused ja muud tulud) ning 

finantseerimistehingud tulude ja kulude vahe katmiseks (laenu võtmine, aasta alguse vabad vahendid). 
 

Kulubaasi moodustavad tegevuskulud (valla struktuuriüksuste ja asutuste ülalpidamiskulud, lepinguliste kohustuste 

täitmine, reservfond), investeeringud ning finantseerimistehingud (laenude tagasimaksmine) 
 

Rapla valla 2015. aasta eelarve kinnitati Rapla vallavolikogu 29.01.2015. aasta määrusega nr 2 „Rapla valla 2015. a 

eelarve“. Rapla Vallavolikogu 24.09.2015. aasta määrusega nr 18 „Rapla valla 2015. a I lisaeelarve“ võeti vastu 

lisaeelarve. Lisaeelarve muudatuse tingis eelkõige investeeringute kava muutus: lisandusid eelarvesse Rapla 

Ühisgümnaasiumi lifti ehituse kallinemine, Rapla Vesiroosigümnaasiumi parkla ehitus ja Rapla Kultuurikeskuse Tõnu 

Susi nimelise muusikastuudio ehituse lisarahad. 2016. aastasse kandus Alu Lasteaed Algkooli ehitus ja skatepargi ehitus; 

Koidu tänava ehitus 2016/2017. aastasse.  
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Tabel 22. Investeeringute eelarve, muutus ja täitmine seisuga 31.12.2015 ( eurodes) 

  

2015 esialgne 

eelarve Muutus 

2015 lõplik 

eelarve 

2015     

täitmine 

Täitmise jääk 

seisuga 

31.12.2015 

Investeeringud haridusvaldkonda 2 493 740 -1 380 000 1 113 740 848 804 264 936 

Kuusiku lasteaed 382 725 0 382 725 357 000 25 725 

Alu Lasteaed- Algkool 1 547 320 -1 450 000 97 320 31 692 65 628 

Rapla Lasteaed Kelluke  485 320 0 485 320 414 377 70 943 

Rapla Lasteaed Päkapikk 34 150 0 34 150 21 919 12 231 

Rapla Lasteaed Naksitrallid 4 225 0 4 225 4 225 0 

Hagudi Põhikool 40 000 0 40 000 16 231 23 769 

Rapla Ühisgümnaasium 0 70 000 70 000 3 360 66 640 

Investeeringud kultuurivaldkonda 61 080 63 204 124 284 35 567 88 717 

Rapla skatepargi rajamine 37 080 -36 000 1 080 1 080 0 

Rapla kultuuri ja huvihariduskeskus 20 000 99 204 119 204 34 487 84 717 

Rapla Tammemäe laululava 4 000 0 4 000  4 000 

Investeeringud sotsiaalvaldkonda 27 000 0 27 000 18 290 8 710 

Rapla Hooldekeskus  27 000 0 27 000 18 290 8 710 

Investeerimine teedesse ja tänavatesse 318 700 5 800 324 500 211 082 113 418 

Projekteerimised 54 500 0 54 500 62 604 -8 104 

Kastani ja Koidu tänav 178 000 -178 000 0  0 

Alu Keskuse tee, Rapla-Varbola kergetee 86 200 3 800 90 000  90 000 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi parkla 0 180 000 180 000 148 478 31 522 

Investeerimine elu- ja looduskeskkonda 289 874 -59 012 230 862 61 025 169 837 

Alu Mõisapargi renoveerimistööd 196 874 -51 012 145 862 52 897 92 965 

Hajaasustusprogramm 20 000 0 20 000 6 434 13 566 

Sadeveesüsteemide projekteerimine 8 000 -8 000 0  0 

Vesiroosi tervisepargi väljaarendamine 15 000 0 15 000 1 694 13 306 

Rapla keskosa projekteerimine 50 000 0 50 000  50 000 

    Investeeringud kokku 3 190 394 -1 370 008 1 820 386 1 174 768 645 618 

 

Lisaeelarve vajadus tulenes:  

 tulumaksu laekumine ületas esialgselt planeeritut, planeeritust enam tõusis Rapla valla maksumaksja sissetulek; 

 kaupade ja teenuste müük suurenes hallatavate asutuste projekti tulude ning renditulude arvelt. Tulud jäävad 

hallatavate asutuste kulutuste katteks 75% ulatuses; 

 toetused tegevuskuludeks suurenesid aasta jooksul siht- ja mittesihtotstarbeliselt laekunud tulude arvelt; 

 vähenesid põhivarade müügist planeeritavad summad; 

 põhivara soetuste maht vähenes, seega vähenes ka planeeritav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks. 
 

Tabel 23. Tulude muutus 2015 aasta lisaeelarvetega ( eurodes) 

Kokku tulude muutus -232 526 

Tulumaks 102 373 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 15 502 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 107 249 

Muud tegevustulud -10 000 

Põhivara müük -205 237 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine -242 013 

Finantstulud -400 

 

Eelarve kulude suurenemine on tingitud sihtotstarbeliste projektide kulude lisandumisega eelarvesse. Personalikuludes 

toimunud muutused: volikogu hüvitiste tõus alates 01.04.2015. aastal; väikeklassi avamine ja Alu Lasteaed - Algkooli 

projektist tulenevad lepingulised töötasud. Majanduskuludesse on lisandunud projektide kulud, majade haldamisega ja 
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inventari soetamise kulud. Investeeringute muudatused on tingitud järgmistesse perioodidesse üleminekutest. Vabanev 

raha suunati 2016. aasta investeeringute katteks. 

Tabel 24. Kulude muutus 2015. aasta lisaeelarvetega (eurodes) 

Kokku kulude muutus -232 526 

Antavad toetused 9 569 

Personalikulud 37 476 

Majandamiskulud 83 552 

Põhivara soetus -1 370 008 

Likviidsete varade muutus 1 006 885 

 

Tabel 25. Eelarve täitmise aruanne 2015 (eurodes) 

  

2015       

esialgne 

eelarve 

2015             

Lõplik 

eelarve 

2015 Eelarve 

täitmine 

Täitmise 

% 

Täitmise 

tulem 

eurodes 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 10 541 974 10 757 098 10 970 187 102,0% 213 089 

Maksutulud 6 174 358 6 276 731 6 421 582 102,3% 144 851 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 134 343 1 149 845 1 188 302 103,3% 38 457 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 205 273 3 312 522 3 333 259 100,6% 20 737 

Muud tegevustulud  28 000 18 000 27 044 150,2% 9 044 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 10 276 157 10 406 754 9 627 507 92,5% -779 247 

Antavad toetused tegevuskuludeks 879 403 888 972 809 280 91,0% -79 692 

Muud tegevuskulud 9 396 754 9 517 782 8 818 227 92,7% -699 555 

Personalikulud 5 846 587 5 884 063 5 799 208 98,6% -84 855 

Majandamiskulud 3 415 606 3 499 158 3 018 475 86,3% -480 683 

Muud kulud (reservfond) 134 561 134 561 544 0,4% -134 017 

PÕHITEGEVUSE TULEM 265 817 350 344 1 342 680 383,2% 992 336 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 478 261 -1 555 903 -894 423 57,5% 661 480 

Põhivara müük (+) 384 050 178 813 179 334 100,3% 521 

Põhivara soetus (-) -3 190 394 -1 820 386 -1 174 768 64,5% 645 618 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  427 410 185 397 143 891 77,6% -41 506 

Finantstulud (+) 500 100 65 65,0% -35 

Finantskulud (-) -99 827 -99 827 -42 945 43,0% 56 882 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -2 212 444 -1 205 559 448 257 -37,2% 1 653 816 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 1 861 912 1 861 912 1 861 916 100,0% 4 

Kohustuste võtmine (+) 2 600 000 2 600 000 2 600 000 100,0% 0 

Kohustuste tasumine (-) -738 088 -738 088 -738 084 100,0% 4 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - 

vähenemine) -350 532 656 353 2 310 173 352,0% 1 653 820 

 

2015. aasta põhitegevuse tulude eelarve täideti 102 %. Maksutulusid laekus planeeritust rohkem 144 851 eurot, millest 

üksikisiku tulumaksu laekus 137 487 eurot planeeritust enam. Muudes tuludes laekus planeeritust enam tasu maavaradelt 

(2015. aastal ei planeeritud eelarves maavarade tasu). 
 

Põhitegevuse kulude eelarve täitus 92,5% ulatuses; toetused tegevuskuludeks täitus 91%. Toetused on sihtotstarbelised 

ning kulutused, mis 2015. aastal tegemata jäid kanduvad üle 2016. aasta eelarvesse (sotsiaalvaldkond). Majanduskulude 

eelarve täitmine oli 86,3% ja jääk 480 683 eurot, millest 463 513 eurot on sihtotstarbeliste kulude (lumetõrje; majade 

otsesed haldamiskulud: küte, elekter, vesi ja toiduainete kulu) ülejääk. 

 

Alljärgnevalt on toodud valla tulubaasi struktuur ning osatähtsuse võrdlus Eesti omavalitsustega (välja jäetud võrdlusest 

põhivara müük, osaluste müük ja finantstulu), tõusu protsent aastatel 2015/2014. Tulubaasi üldises struktuuris on 

suuremad muutused maksude osas: maksutulude tõus oli 10,6% ja kaupade teenuste müügist tõus 9,5%. Vähenenud on 

võrreldes 2014. aastaga toetused, millega finantseeritakse põhivarade soetust.   
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Tabel 26. Tulubaasi struktuur ja osatähtsus, võrdlus Eesti teiste omavalitsuste koondnäitajatega ning tulude tõus 2015/2014. 

  

Täitmine 

2015 Osatähtsus 

Täitmine 

2014 Osatähtsus 

Osatähtsus 

Eesti OV 

2015 

Tõus 

2015/2014 

Maksutulud 6 421 582 57,8% 5 807 041 57,9% 58,9% 10,6% 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 188 302 10,7% 1 084 750 10,8% 10,8% 9,5% 

Toetused tegevuskuludeks 3 333 259 30,0% 2 881 129 28,7% 25,3% 15,7% 

Toetused põhivara soetuseks 143 891 1,3% 224 708 2,2% 3,8% -36,0% 

Muud tulud 27 044 0,2% 34 183 0,3% 1,2% -20,9% 

Kokku tulud 11 114 078 100% 10 031 811 100% 100% 10,8% 

 

Kulude struktuuris sarnaselt eelmise perioodiga on personalikulude osatähtsus üle 50% ja ka personalikulude tõus on 

olnud kiire – 9,1% (2014. aastal 8,2%). Võrrelduna 2014. aastaga oli personalikulude tõus 484 595 eurot, mis on 

võrreldav maksutulude tõusuga: 614 541 eurot. Investeeringute maht suurenes eelmise perioodiga 34,5%.  

Tabel 27. Kulubaasi struktuur ja osatähtsus, võrdlus Eesti teiste omavalitsuste koondnäitajatega ning kulude tõus 2015/2014. 

  

Täitmine 

2015 Osatähtsus 

Täitmine 

2014 Osatähtsus 

Osatähtsus 

Eesti OV 

2015 

Tõus 

2015/2014 

Antavad toetused tegevuskuludeks 809 280 7,0% 682 433 6,5% 10,8% 18,6% 

Personalikulud 5 799 208 50,1% 5 314 613 50,9% 41,4% 9,1% 

Majandamiskulud, muud kulud  3 019 019 26,1% 2 755 110 26,4% 29,6% 9,6% 

Investeeringud 1 174 768 10,1% 873 390 8,4% 10,8% 34,5% 

Intressikulu 42 945 0,4% 55 561 0,5% 0,7% -22,7% 

Kohustuste tasumine 738 084 6,4% 767 254 7,3% 6,9% -3,8% 

Kokku kulud 11 583 304 100,0% 10 448 361 100% 100% 10,9% 

 

 2015 aasta kulubaasi struktuur ja võrdlus 2014 aastaga (tuhandetes eurodes) 
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Järgnev joonis iseloomustab vallaeelarve valdkondade kulude osatähtsust valla kulude eelarve täitmise üldmahus. 

Kulude koosseisus on arvestatud personali-, majandus- ja investeerimiskulud. 

 Kulud valdkondade lõikes 2015 aasta koos investeerimis- ja finantseerimistegevusega (tuhandetes  eurodes) 

 

 

Tabel 28. Valdkondade kulud ja osatähtsus, võrdlus teiste Eesti omavalitsuste koondnäitajatega ja kulude tõus 2015/2014. 

  Täitmine 

2015 

Osatähtsus  Täitmine 

2014 

Osatähtsus  Osatähtsus 

Eesti OV 

2015 

Tõus 

2015/2014 

Tõus 

2014/2013 

Haridusvaldkond 6 641 592 57,3% 5 736 070 54,9% 42,9% 15,8% 6,5% 

Kultuuri ja spordivaldkond 1 362 810 11,8% 1 338 195 12,8% 12,2% 1,8% 7,1% 

Sotsiaalvaldkond 975 393 8,4% 925 341 8,9% 8,7% 5,4% 6,4% 

Üldvalitsemine 775 633 6,7% 697 562 6,7% 7,6% 11,2% 2,5% 

Majandusvaldkond 1 046 847 9,0% 928 378 8,9% 21,3% 12,8% -46,8% 

Laen ja laenu teenindamine 781 029 6,7% 822 815 7,9% 7,4% -5,1% -2,5% 

Kokku 11 583 304 100% 10 448 361 100% 100,0% 10,9% -3,0% 

 

Lisa 28. Reservfondi kasutamine 

Reservfondi suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel. 2015. aasta esialgse eelarvega kinnitas volikogu reservfondi 

summas 134 561 eurot ning lisaeelarvega suurendati seoses üleminevate investeeringutega reservfondi 1 141 446 euroni.  

 

2015. aastal tehti Advokaadibüroo Varul AS väljamakseid õigusabi kulude katteks summas 18 077 eurot (Risti 1 PRKT 

OÜ). Rapla Vallavalitsuse 21.12.2015  korraldusega nr 14 “Raha eraldamine reservfondist“ eraldati reservfondist 1454 

eurot Mart Linnale kuuluva sõiduki avariiremondiks, millest 2015. aastal tasuti KG Knutsson AS-ile 69 eurot ja 2016. 

aastal AS RMW-le 1385 eurot remondiks. 

 

  

776; 7%

781; 7%

974; 8%

1 363; 12%

1 047; 9%

6 642; 57%

Üldvalitsemine

Laenumaksed, intressikulud

Sotsiaalhoolekanne

Kultuur ja sport

Majandus

Haridus



Rapla vald                                    Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015 

 63 

3. Majandusaasta aruande allkirjad 

Rapla valla 31.12.2015. aasta lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 

konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja sõltumatu vandeaudiitori aruandest. 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Rapla Vallavalitsus. 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande juurde kuulub Rapla Vallavalitsuse protokolliline otsus aruande 

heakskiitmise kohta. 

 

Nimi    Ametinimetus    

 

Ilvi Pere   Vallavanem /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


