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Haldusreformi käigus Kaiu valla,
Raikküla valla ja Rapla valla
ühinemiseks
haldusterritoriaalse
korralduse muutmise kohta elanike
arvamuse väljaselgitamise tulemuste
kinnitamine
Rapla Vallavolikogu 26. novembri 2015. a otsuse nr 48 “ Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“, Kaiu
Vallavolikogu 27. jaanuari 2016. a otsuse nr 1 “Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimistega nõustumine“ ja Raikküla Vallavolikogu 3. veebruari 2016. a otsuse nr
90“Nõusoleku andmine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ alusel on Kaiu vald, Raikküla vald
ja Rapla vald teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla
valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku
moodustamiseks. Muu hulgas korraldati Rapla valla haldusterritooriumil 7. ja 8. detsembril 2016
elektroonilise küsitlusena ning 11. ja 12. detsembril 2016. a küsitlus-punktides haldusterritoriaalse
muutmise kohta elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlus.
Lähtudes elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemustest, võttis Rapla
Vallavolikogu “Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ paragrahvi 7 lõigete 7–8 ja Vabariigi
Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ paragrahvi 13 lõike 9 ning
paragrahvi 16 lõike 1 alusel vastu otsuse.
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 “Haldusterritoriaalse korralduse ja
haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“
paragrahvi 13 lõikest 9 ja Rapla vallas Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemiseks
haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta korraldatud elanike küsitluse tulemustest, kinnitab
Rapla Vallavolikogu küsitluse andmed alljärgnevalt:
1. Rapla vallas toimusid haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta elanike arvamuse
väljaselgitamiseks küsitlused järgmistel aegadel ja kohtades:
7. detsembri 2016 kella 10:00 kuni 8. detsembri 2016 kella 20:00 e-küsitlus;
11. detsembril 2016 kella 12:00–20.00 ja 12. detsembril 2016 kella 10:00–18:00 küsitlus
küsitluspunktides:
küsitluspunkt nr 1: Rapla linn, Tallinna mnt 17a – Rapla Kultuurikeskus;
küsitluspunkt nr 2: Hagudi alevik, Kooli 1 – Rapla Keskraamatukogu Hagudi haruraamatukogu
küsitluspunkt nr 3: Kodila küla, Kooli 5 – Rapla Keskraamatukogu Kodila haruraamatukogu
küsitluspunkt nr 4: Kuusiku alevik, Kuusiku Mõisaallee 3 – Kuusiku lasteaed-päevakeskus.
2. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks 1. detsembri 2016 seisuga koostatud hääletajate nimekirja
oli kantud 7536 vähemalt 16-aastast hääletama õigustatud isikut.
3. Küsitluses osales 91 vähemalt 16-aastast Rapla vallas elavat hääletama õigustatud isikut.
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4. Küsitluse tulemused:
1) Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise poolt 63 hääletanut;
2) Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise vastu 27 hääletanut.
Küsitluse tulemuste kindlakstegemisel oli üks kehtetu küsitlussedel.
5. Rapla Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada otsus internetis Rapla valla veebilehel.
6. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 “Haldusterritoriaalse korralduse ja
haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“
§ 16 lõike 2 alusel on käesolev otsus jõus selle internetis Rapla valla veebilehel
teatavakstegemisest alates.
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