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Maret Saatus peab parimaks rahaühikuks tänulikkust
Foto: Armar Paidla

Kui Maret Saatus üheksakümnendate alguses
seoses turumajandusele üleminekuga oma
töö Põllumajandusministeeriumi koosseisu
kuuluva Rapla maakonna pearaamatupidajana koondamise tõttu kaotas ja sundkorras
pensionäristaatusesse sattus, ei saanud temast kodus istuvat ja sukka kuduvat vanaema
– varem hinnatud raamatupidajast sai hoopis
koolitaja ja audiitor.
Arvudemaailmaga sinapeal oleva ja loogikat hindava naise käepigistus on
soe ja naeratus sõbralik,
ta toob endaga kaasa killukese vürtsi piparkookides ja valgust Võhma Valgusevabriku küünla näol,
seejärel on ta üsna avatult valmis rääkima oma
teekonnast karjas käimisest, pidevast õppimisest
ja tööst vandeaudiitorini.
Maret Saatuse põhitööks
on juba aastakümneid
audiitorlus ning riik,
majandus ja arvestus on
tema jaoks terminid, mis
kokku kuuluvad. „Riigi
aluseks on majandus ning
majanduse aluseks on
arvestus – nii lihtne see
ongi!“ tõdeb naine, „Kogu
majandus saab tugineda
raamatupidamisele kui
arvestusele. Arvan, et
kõik inimesed võiksid arvestust pidada oma isikliku eelarve piires. Praegu
õnneks õpetatakse seda
ka koolides. Minulgi oli
võimalus omaaegses Rapla 2. Keskkoolis kunagi
majanduse arvestuse aluseid õpetada, see oli vabariigis üks esimesi, kus
alustati sellist õpet. Mäletan, et seal oli üks poiss,
kes kogu kursuse peale
esialgu vilistas, kuid elu
tõi talle olukorra, kus oli
vaja vanemate asjad üle
võtta ning veel tänagi ütleb see noormees mulle,
et on tänulik koolipingis
kätte näidatud majandusarvestuse teeotsa eest.“
Tee kutsumuse poole
Võib öelda, et Maret Saatus on õnnelik inimene,
sest ta teeb tööd, mida
armastab. „Raamatupidamine on loogiline ja
loominguline töö,“ õhkab
Maret. „Kõige tähtsam
on loogika. Ma vaatan
lihtsalt arvule peale ja
saan aru, kas see on õige
või ei. Muidugi suudan
ma seda ka põhjendada
ja peangi seda tegema.
Raamatupidamine ei ole
ainult arvude kokku liitmine, ka seadusi peab
tundma.“ Enda jaoks õige
asja äratundmine jõudis

Maretini
sammhaaval
juba varases nooruses,
kuid sellegipoolest ei ole
tema koolitee olnud sile.
„Mäletan, et karjas käimise ajal leidsin enda
kutsumuse – minu tädi
elas kolhoosi kontoriruumide teisel korrusel, seal
kontoris nägin erinevaid
pabereid: arveraamatuid,
saatelehti ja dokumente
karja- ning põllupidamise kohta. Näiteks piima
veeti meiereisse 40-liitriste nõudega. Hiljem
nautisin, kui sain kirjutada läbi kopeerpaberi saatelehte, tundsin end siis
tähtsa ja vajalikuna. Ma ei
olnud kooliajal väga lahtise peaga. Toona oli n-ö
põhikool seitsmeklassiline. Ma ei lõpetanud seda
koos klassikaaslastega,
jäin suvetööle ning sain
lõputunnistuse alles sügisel. Ma ei saanud kohe
minna keskkooli õppima.
Alustasin õpinguid 1. oktoobril 1952. aastal Suure-Jaani Põllumajanduskoolis ning omandasin
kolhoosi arvepidaja kvalifikatsiooni. 1. detsembril 1953 alustasin oma
esimest tööpäeva Jõgeva
MTJis nooreminstruktorraamatupidajana.“
Edasised õpingud viisid Maret Saatuse Kehtna Parteikooli, järgnesid
tööaastad komsomoli- ja
parteitööl ning lõpuks
kuus aastat kaugõppeõpinguid Eesti Põllumajanduse Akadeemias, et
omandada põllumajanduse raamatupidamise
eriala. Maretist sai Rapla
rajooni Põllumajandusliku Tootmise Valitsuse
pearaamatupidaja asetäitja ning kolhooside
raamatupidajad
olid
tema hallata. „Raamatupidamises on põllumajandus üks keerukamaid
valdkondi, sest tegemist
on lõpetamata tootmisega.
Turumajandusele üleminekul oli teiste
valdkondade raamatupidajatele seda vaja selgitada, siis tõin ikka näiteks
vasika, kellest saab lehm

Maret Saatus: „Raamatupidamine on loogiline ja loominguline töö.“
alles pisut enam kui kahe
aasta pärast. Mõnel võttis selle mõistmine ikka
aega. Riigikorra muutus
tõi aga minulegi kaasa
suured muutused. Senine töö kadus ära. Kuna
mul oli pensionieani alla
kahe aasta, siis koondamine viis mu seaduslikult
pensionäristaatusesse,“
meenutab Maret. „Viimasel koosolemisel soovitas
Põllumajandusministeeriumi pearaamatupidaja
meil, maakonna pearaamatupidajatel, teha ära
audiitorieksam. Võtsin
sellest mõttest kinni. Kuigi see oli parasjagu raske,
lausa iga neljas kukkus
läbi, siis minul see ometi
õnnestus. Nii saigi minust audiitor.“
Täna on Maret Saatus
Raplamaal ja mujalgi
hinnatud audiitor ja koolitaja, avaliku sektori vandeaudiitor ja omanimelise audiitorbüroo omanik.
Siitkandi raamatupidajad
peavad teda tööalaselt
heas mõttes kõigi raamatupidajate emaks. „Minu
eluajal on olnud palju
muutusi, eriti üheksakümnendatel, olen enda
teele tulnud pakkumised
ja võimalused vastu võtnud. Näiteks käisin kaheksakümnendate teisel
poolel Mõdrikul kaugõppetudengeid koolitamas
ja sain seeläbi hea koge-

muse. Pärast koondamist
ja audiitorikutse saamist
otsisin väljundit edasitegutsemiseks, koolitasin
ennast. Kõik ümberringi
tegid aktsiaseltse. Mina
hakkasin koolitama AS
Biko, hiljem Rapla Infokeskuse OÜ kaudu.
Esimese
õppegrupiga
alustasime 1992. aasta
oktoobris ja käisime koos
kevadeni ning lõpetas 72
inimest. Kokku oli kolm
õppegruppi. Varasemalt
oli kogu raamatupidamine olnud kitsa spetsiifikaga, raamatupidajaid
polnud õpetatud suurt
pilti nägema. Andsin oma
koolitustel
raamatupidajatele n-ö suure pildi
ja nendest õppegruppidest sirgus ka n-ö suuri
raamatupidajaid, kes on
tänaseni ettevõtetes tööl.
Lisaks oli neid inimesi,
kes varem ei osanud arvata, et raamatupidamine
nii huvitav on. Minu käe
alt käis läbi 155 inimest,
kes said väga põhjaliku
ettevalmistuse nii õiguste
alustest kui raamatupidamise alustest. Kui nüüd
tagasi vaatan, siis võiksin
mainida praegugi tuntud
ettevõtete pearaamatupidajaid: Kaia Bristol,
Riina Oidsalu, Laidi Maasalu, Heli Halliste ja ka
presidendi kantselei raamatupidamisosakonna
juhataja Lea Tammemäe

on minu õppegrupist välja kasvanud. Lisaks mulle olid mul partneriteks
teised tugevad koolitajad. Kuna nägin vajadust
kompaktse õppematerjali
järele, kirjutasin raamatu
„Raamatupidamise ABC“,
viisin selle poodidesse
müüki. Raamat oli kirjutatud lihtsas keeles ja
sellel oli hea minek. Kokku on minu lühi- ja pikaaegsetest õppegruppidest
läbi käinud 366 inimest.
2001. aastal oli viimane
lühiajaline koolitus. Koolitustel osales ka teiste
valdkondade
inimesi,
kellel oli oma töö jaoks
raamatupidamisalaseid
teadmisi vaja. Seal olid
näiteks maksuameti töötaja, veterinaar, apteeker,
perearst jt. Mulle on aga
väga südamelähedaseks
jäänud minu esimene
grupp, nende tänu on
olnud nii liigutav.“ Muu
tänu hulgas on õpilased
jätnud Maret Saatusele
selliseid ridu: Sa koolist
minnes jõuad vähem
kanda, kui tema jõuab
sulle anda! Sa ikka jälle
tuled tema juurde, kui
deebet-kreedit
teevad
peas tuure! Maret Saatuse koolitused olid hinnatud nii Raplamaal kui
mujal. Tema juurde tuldi teadlikult õppima. Ja
kuigi (pikaajalised) koolitused end ühel hetkel am-

mendasid, jäi võimalus
OÜ Stellene vahendusel
lühemateks konkreetse
sisuga koolitusteks teabeja infopäevadena ning
olulisel kohal olid väljasõitudega suveseminarid
– 10 aasta jooksul sõideti
läbi suuremad saared ja
kaunid kohad vabariigis,
kaasas lektor asjakohase
teemaga.
Elujaatav optimist
Oma loomult on Maret
Saatus positiivne ja elujaatav. Vaatamata isikliku elu raskustele, mille
hulka kuuluvad laste haigused ning ühe lapse kaotus, ei ole naine elule alla
vandunud. Tema suust ei
kuule vabandusi, ta usub,
et õppida ei ole kunagi
hilja, vanus ei loe. „Oluline on tahe näha lõppvisiooni. Ma pean endale
ütlema, et ma suudan!
Inimesel on kõik mõtlemises kinni. Peab mõtlema positiivselt!“ sõnab
naine ja lisab, et ta ise
püüab elada Dalai-laama
viie olulise õpetuse järgi: Ole andja. Ole kaastundlik. Ole salliv. Ole
andestav. Ole enda vastu
aus. Need lihtsad tõed on
Maret sobitanud oma ellu
ja jagab neid mõtteid ka
teistele: „Need põhitõed
meenusid mulle erastamise käigus, üleminekul
turumajandusele.
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Vallavalitsuse istungid detsembris 2017

Rapla Vallavolikogus detsembris 2017

4. detsembril
• Anti luba füüsilisest isikust ettevõtjale Meelis
Kernile 10. detsembril
2017 Rapla linnas jõululaada korraldamiseks.
• Määrati Rapla valla
eelarvest
kultuuritööle
eraldiseks ette nähtud vahenditest 600 € alljärgnevalt:
- MTÜ Ingli puudutus
projektile
„Lavastuse
„Mina olen“ rahva ette
toomine ja uute lavastuste ettevalmistamine“
– 250 €;
- MTÜ Rapla valla külade ühendus projektile
„Rapla valla külade ühenduse jõuluüritus – aasta
kokkuvõte“ – 100 €;
- MTÜ Loomeruum projektile „Rapla Jõulumaa
2017“ – 250 €.
• Määrati Vaopere külas
asuva Koidu katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele
alljärgnevad
lähiaadressid: Koiduotsa,
Vahekoidu, Koidupõllu
ning sihtotstarbed: maatulundusmaa.
• Moodustati konkursikomisjon perekonnaseisuametniku ametikoha
täitmiseks korraldatud
avaliku konkursi läbiviimiseks.
• Tutvuti kohaliku tee
ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse
taotlemise võimalustega
ja Rapla Vallavalitsuse
ametnike ning töötajate
värbamise ja valiku korra
eelnõuga. Lisaks arutati
Rapla Vallavalitsuse töökorralduse ning jooksva
töö korraldamise küsimusi.

7. detsembril
Istungil osales esimest
korda Erika Reinumägi, kes asus volikogusse
asendusliikmena eelmisel istungil valitsuse liikmeks kinnitatud Anne
Lehe (Leht) asemele.
• Otsustati määrata Rapla valla esindajateks SA
Raplamaa Omavalitsuste
Arengufond
nõukogus
Ain Täpsi ja Alar Mutli.
• Võeti vastu Raikküla
valla 2017. aasta II lisaeelarve.

11. detsembril
• Käsitleti volikogu komisjonidele ning istungile esitatavaid eelnõusid:
- detailplaneeringu algatamiseks
Mahlamäe
külas asuvale Kasetuka
maaüksusele ning Kuku
külas Väike-Küünimäe
maaüksusele;
- arvamuse andmiseks
ASi TREV-2 Grupp maavara kaevandamise loa
muutmiseks Künka kruusamaardlas;
- maamaksumäära kehtestamiseks 2018. aastaks;
- vallavara võõrandamiseks ja riigile kuuluva vara omandamiseks
(seoses Rapla keskväljaku ehitamisega toimub
vahetus: riigile antakse
osa Välja tänavast ja riik
annab vallale lõigud Tallinna maanteest);
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- nõusoleku andmiseks
Juuru alevikus Tallinna
mnt 18 asuva kinnistu
koormamiseks
isikliku
kasutusõigusega
Elisa
Eesti ASi kasuks;
- muudatustest Rapla
Vallavalitsuse (asutusena) struktuuris ja teenistujate koosseisus;
- täiendava tasu määramiseks vallavalitsustest
koondatavatele.
• Anti projekteerimistingimused
Riigimetsa
Majandamise Keskusele
puhkekoha
rajamiseks
Järlepa külla.
• Anti ehitusload OÜle Kaiu LT Karitsa külla
Lüpsikarja
katastriüksusele vedelsõnniku mahutite rajamiseks, OÜ-le
Formica Projekt teraviljakuivati rajamiseks Juuru alevikku Farmi katastriüksusele ning eraisikule
lihaveiste lauda püstitamiseks Toomja külla Pilli-Hindreku katastriüksusele.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta
kinnistut talveperioodil.
• Nõustuti Eesti Keskkonnateenused
ASile
jäätmeloa väljastamisega
ohtlike jäätmete veoks,
tavajäätmete veoks ning
olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena
Rapla vallas.
• Nõustuti Maidla külas asuvate Saviaugu ja
Saueaugu katastriüksuste
omavahelise piiri muutmisega vastavalt omanike
poolt esitatud avaldusele.
• Määrati Rapla linnas
asuva Veetorni tn 8 uueks
koha-aadressiks Liiva tn
5.
• Kehtestati Rapla Vallavalitsuse ametnike ning
töötajate värbamise ja valiku kord.
• Arutati Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile
kohaliku
tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste esitamist
ja otsustati esitada Rapla
valla poolt taotlused Valli–Põlma tee, Alu–Tallinna mnt ning Rapla linnas
Väljataguse tn korrastamisteks.
• Anti luba Rapla linnas
ilutulestiku korraldamiseks 16. detsembril kell
22.00.
• Arutati valla ajalehe väljaandmisega seonduvaid
küsimusi.
18. detsembril
• Käsitleti volikogule esitatavat otsuse eelnõud

Kuku külas Väike-Küünimäe detailplaneeringu
algatamise kohta.
• Tutvuti Rapla keskväljaku omanikujärelevalve
hankele esitatud pakkumustega.
• Anti ehitusload Kuimetsa külas Mäekuivati
katastriüksusel teraviljakuivati ning kaalumaja
ümberehitamiseks.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost
kinnistuomanikud, kes ei ela seal
ega kasuta oma kinnistut.
• Nõustuti OÜ-le Feralmet uue ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi väljastamisega ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks Rapla vallas.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
„Pähklimäe
puurkaev“
aruanne.
• Kinnitati Juuru Vallavalitsuse allasutuste 2017.
aasta eelarvetes maksukuluta personalikulude
mahud aasta lõpul preemiate maksmiseks.
• Eraldati Eesti Huumorimuuseumile Raikküla
valla 2017. aasta eelarve
reservfondist
projekti
„Ühised mõtted ja tegevused Purkus“ omaosaluse katteks 316,05 €.
• Tutvuti perekonnatoimingute
läbiviimiseks
vajaminevate
ruumide
rentimise tingimustega
riigimajas.
• Tutvuti SAga Rapla
Spordirajatised sõlmitava sihtfinantseerimislepinguga. Leping hõlmab
Sadolini Spordihoonet,
Alu Spordihoonet ja Vesiroosi terviserada.
• Muudeti kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumeid, kehtestades 2018. jaanuarist
juhendajate tunnitasud
järgmiselt: erialane haridus või kutsetunnistus
III või 4.–5. tase – 8 €/
tunnis ja erialane kõrgharidus või kutsetunnistus
IV–V või 6.–8. tase – 10
€/tunnis.
• Otsustati nimetada Rapla valla esindajaks ROLi
Auhindamiskomisjonis
vallavanem Piret Minn
ning Eesti Vabariik 100
Rapla maakonna komisjonis kultuurinõunik Rita
Triinu Peussa.
• Moodustati kolleegium
Rapla vallalehe „Rapla
Teataja“
väljaandmise
suunamiseks.
• Anti luba aastavahetuse
ilutulestiku korraldamiseks Rapla linnas.
• Moodustati konkursi-

21. detsembril
• Otsustati võõrandada
otsustuskorras Vahastu
külas asuv Puurkaevu
kinnistu.
• Seoses Rapla linna keskossa kavandatud keskväljaku rajamisega otsustati
võõrandada vallavara ja
omandada riigile kuuluv
vara (toimub vahetus:
riigile antakse osa Välja tänavast ja riik annab
vallale lõigud Tallinna
maanteest).
• Nõustuti Juuru alevikus
Tallinna mnt 18 asuva
kinnistu koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elisa Eesti ASi kasuks
sidetrassi ja -konteineri
omamiseks, ehitamiseks

ning majandamiseks.
• Algatati Mahlamäe külas Rapla valla üldplaneeringut järgiv Kasetuka
maaüksuse detailplaneering eesmärgiga sätestada
tingimused kuni kuue üksikelamu püstitamiseks.
• Otsustati mitte nõustuda ASi TREV-2 Grupp
maavara kaevandamise
loa nr Rapm-071 muutmisega.
• Nimetati 2018. aastaks
Rapla valla esindusvõistkonnaks MTÜ Rapla
Korvpallikooli Avis Utilitas Rapla korvpallimeeskond.
• Kehtestati 2018. aastal
maamaksumääraks
2,5% maa maksustamishinnast.
Põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava
ja loodusliku rohumaa
osas on 2018. aastal maamaksumääraks 2,0% maa
m a ks u s t a m i s h i n n a s t .
Maamaksust vabastatakse täiendavalt pensionärid ning isikud, kellel on
töövõimetoetuse seaduse
alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime
ning represseeritutele.
• Muudeti Rapla Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koos-

seisu. Lisanduvad üleminekuperioodiks vajalikud
ametikohad ja teenindav
personal.
• Määrati pikaajalise ja
eeskujuliku teenistuse ja
töötamise eest täiendav
tasu töötajatele ja teenistujatele, kes vabastatakse
ametist seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva
ameti- või töökoha koondamisega.
• Kehtestati Rapla Vallavalitsuse põhimäärus.
• Kehtestati Juuru ja Kaiu
osavaldade põhimäärused.
• Määrati alates 01.01.
2018 vallavanema töötasuks 2700 € kuus.
• Määrati Rapla Vallavalitsuse liikmele Anne Lehele hüvitis 2017. a detsembrikuu eest summas
1700 €.
• Viidi läbi määruse „Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimehele ning tasu määramine
volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest“
esimene lugemine.
• Kinnitati Rapla valla
Juuru Osavallakogu ja
Kaiu Osavallakogu koosseisud ning asendusliikmete nimekirjad. RT

kohalik maks

Maamaksumäärad Rapla vallas 2018. aastal
Rapla Vallavolikogu 21.
detsembri 2017 määrusega nr 23 kehtestati
ühinenud Rapla vallas
2018. aastaks ärimaa,
tootmismaa, elamumaa,
sotsiaalmaa, veekogude
maa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, riigikaitsemaa, kaitsealuse maa,
mäetööstusmaa ja sihtotstarbeta maa ning maatulundusmaa koosseisus
oleva metsamaa, õuemaa
ja muu maa kõlviku maamaksumääraks 2,5% maa
maksustamishinnast.
Põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks kehtestati 2,0% maa
maksustamishinnast.
Täiendavalt
vabastakomisjon ametisse nimetatava
abivallavanema
ametikoha
täitmiseks
korraldatud avaliku konkursi läbiviimiseks.
• Vaadati läbi Rapla Vallavalitsuse töökorralduse
reeglid koos tehtud muudatusettepanekutega. RT

takse 2018. aastal lisaks
koduomanike maamaksuvabastusele
„Riikliku pensionikindlustuse
seaduse“ alusel pensioni
saajad ning isikud, kellel
on töövõimetuse seaduse
alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime,
nende kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa koosseisus oleva
õuemaa kõlviku osas vallasiseses linnas, alevikus
ning üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal maamaksust
kuni 1500 m2 ulatuses.
Täiendavalt vabastatakse 2018. aastal lisaks koduomanike maamaksuvabastusele maamaksust
„Okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku
seaduse“ alusel represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud
nende kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa koosseisus oleva õuemaa kõlviku osas.
Represseeritutele kehtib
täiendav maamaksu soodustus kogu valla territooriumil.
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Täiendava maamaksusoodustuse saamiseks tuleb esitada Rapla Vallavalitsusele kirjalik avaldus
hiljemalt 20. jaanuaril
2018.
Rapla valla tiheasustusalad, kus asuvate elamumaade pensionäridest
omanikel on õigus taotleda maamaksusoodustust:
- Endises Juuru vallas:
Pirgu küla aianduspiirkond, Juuru alevik, Juuru uusarendus ja Järlepa
küla tiheasustusala:
- Endises Kaiu vallas:
Kaiu alevik ja Kuimetsa
küla tiheasustusala;
- Endises Raikküla vallas: Raikküla, Kabala küla
ja Purku küla tiheasustusalad;
- Endises Rapla vallas:
Alu-Rapla-Valtu tiheasustusalad, Hagudi alevik,
Iira küla tiheasustusala,
Kodila küla tiheasustusala, Kuusiku alevik, Purila
küla tiheasustusala.
Tiheasustusalade plaanidega saate tutvuda Rapla valla kodulehel.
ÜLO SAAR
maanõunik

Rapla Teataja

on autorikaitse objekt
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Rapla vald 2018

Juuru Teenuskeskus
Aili Normak

Juuru Teenuskeskuse
piirkonnajuht

aili.normak@rapla.ee

Kristina Eesmets

sotsiaaltöö spetsialist

kristina.eesmets@rapla.ee

Tamara Anderson

tehniline sekretär

tamara.anderson@rapla.ee

Kaiu Teenuskeskus
Kaja Heinsaar

Kaiu Teenuskeskuse
piirkonna juht

kaja.heinsaar@rapla.ee

Villu Vasar

majandus- ja
arendusspetsialist

villu.vasar@rapla.ee

Raikküla Teenuskeskus
Anne Leht

Raikküla Teenuskeskuse
piirkonnajuht

anne.leht@rapla.ee

Kaie Merila

sekretär-registripidaja

kaie.merila@rapla.ee

Uno Markson

majandusspetsialist

uno.markson@rapla.ee

Õnne Merdikes

raamatupidaja

onne.merdikes@rapla.ee

Rapla vallamaja
Piret Minn

vallavanem

piret.minn@rapla.ee

Aadressid ja vastuvõtuajad
Juuru Teenuskeskus
Veski 1
79401 JUURU
Telefon: 484 1000
E-post: juuru@rapla.ee

Kodanike vastuvõtuajad:
T 9.00–16.00
N 9.00–18.00
Lõuna: 13.00–14.00

Kaiu Teenuskeskus
Kasvandu tee 17
79301 KAIU
Telefon: 484 5297
E-post: kaiu@rapla.ee

Kodanike vastuvõtuajad:
T 9.00–16.00
N 9.00–18.00
Lõuna: 13.00–14.00

Raikküla Teenuskeskus

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
Margo Hussar

abivallavanem

margo.hussar@rapla.ee

Tiina Roosimägi

haridusnõunik

tiina.roosimagi@rapla.ee

Rita Triinu Peussa

kultuurinõunik

ritatriinu.peussa@rapla.ee

Maiu Kalmus

sotsiaalnõunik

maiu.kalmus@rapla.ee

Inna Tamm

sotsiaaltööspetsialist

inna.tamm@rapla.ee

Maarika Leenurm

sotsiaaltööspetsialist

maarika.leenurm@rapla.ee

Piret Jaakberg

lastekaitsespetsialist

piret.jaakberg@rapla.ee

Sirve Salu

lastekaitsepeaspetsialist

sirve.salu@rapla.ee

Kabala mõis
78403 KABALA
Telefon: 486 5560
E-post: raikkyla@rapla.ee
Kodanike vastuvõtuajad:
T 9.00–16.00
N 9.00–17.00 (ajutiselt)
Lõuna: 13.00–14.00

Rapla vallamaja

Viljandi mnt 17
79511 RAPLA
Telefon: 489 0510
Faks: 489 0521
E-post: rapla@rapla.ee
www.rapla.ee
Kodanike vastuvõtuajad:
T 9.00–16.00
N 9.00–18.00
Lõuna: 13.00–14.00

Rahvastiku- ja
perekonnaseisutoimingud

Rapla Riigimaja, Tallinna mnt 14,
II korrus, kabinet 204
Perekonnaseisuametnik
Marju Pajo
Telefon 484 1157, 5383 7344
II korrus, kabinet 205
Rahvastikuregistri spetsialist
Eha Tolm
Telefon 484 1127
Kodanike vastuvõtuajad:
E, T, K 8.00–14.00
N 8.00–13.00 ja 14.00–18.00
R 8.00–12.00
Rapla Vallavalitsusel on alates
2. jaanuarist uus registrikood:
77000312.

Majandus-, arengu- ja planeeringuosakond
Meelis Mägi

abivallavanem

meelis.magi@rapla.ee

Cerly-Marko Järvela

vallaarhitekt

marko.jarvela@rapla.ee

Donald Lunev

keskkonnaspetsialist

donald.lunev@rapla.ee

Elmar Purge

ehitusnõunik

elmar.purge@rapla.ee

Hannes Milsaar

maanõunik

hannes.milsaar@rapla.ee

Margus Koll

teede spetsialist

margus.koll@rapla.ee

Sirje Salu

andmetöötlusspetsialist

sirje.salu@rapla.ee

Sirle Sule

heakorraspetsialist

sirle.sule@rapla.ee

Tiit Olju

maakorraldusspetsialist

tiit.olju@rapla.ee

Vallo Leinberg

ehitusspetsialist

vallo.leinberg@rapla.ee

Ülo Saar

maanõunik

ylo.saar@rapla.ee

Küllike Orul

finantsjuht

kyllike.orul@rapla.ee

Marju Toel

pearaamatupidaja

marju.toel@rapla.ee

Anneli Reissar

pearaamatupidaja asetäitja anneli.reissar@rapla.ee

Agle Romulus

raamatupidaja

Anne-Liis Valbrit

raamatupidaja-kassapidaja anne-liis.valbrit@rapla.ee

Ene Fuchs

raamatupidaja

ene.fuchs@rapla.ee

Sirje Lehtmaa

raamatupidaja

sirje.lehtmaa@rapla.ee

Ülle Eesik-Pärn

vallasekretär

ulle.eesik@rapla.ee

Ants Soodla

vallasekretäri abi

ants.soodla@rapla.ee

Irma Kirst

volikogu sekretär

irma.kirst@rapla.ee

Ivo Mäeoja

IT spetsialist

ivo.maeoja@rapla.ee

Kaire Sädemets

jurist

kaire.sademets@rapla.ee

Sigrid Algre

sekretär

sigrid.algre@rapla.ee

Rahandusosakond

agle.romulus@rapla.ee

Vallakantselei

Katrin Kruusimägi avalike suhete spetsialist

katrin.kruusimagi@rapla.ee

Rapla Riigimaja
Marju Pajo

perekonnaseisuametnik

marju.pajo@rapla.ee

Eha Tolm

rahvastikuregistri
spetsialist

eha.tolm@rapla.ee

2018. aasta jooksul vallavalitsuse koosseis veel muutub.

Rahvastikutoimingud

Rahvastikutoimingud ja riigilõivud
Rahvastikutoimingud:
• sünni registreerimine;
• surma registreerimine;
• abielu registreerimine;
• koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
• lahutuse registreerimine;
• isikunime muutmine (Raplas ei ole, on ainult Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis);
• soo muutmine;
• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
• isaduse omaksvõtt;
• tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt;
• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.
Riigilõiv:
Saaja: Rahandusministeerium
• SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
• Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
• Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
• Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Viitenumber: 10294002000118
• Abielu sõlmimine – 30 €
• Abielu lahutamine – 50 €
• Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest – 10 €
• Abieluvõimetõendi väljastamise eest – 10 €
• Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest – 10 €
• Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise ja soo muutmise tõendi eest – 5 €
• Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise eest – 5 €
• Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (eesti või inglise keeles) eest
enda, oma alaealise lapse, eestkostetava või surnud abikaasa kohta.

Rapla Teataja
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vallavolikogu
Foto: Armar Paidla

Rapla Vallavolikogu. Esireas vasakult: Ilvi Pere, Ülle Kiviste, Anne Kalf, Sirje Laansoo, Kaisa Kuusemets, Age Rebel, Jane Schelejev, Anne-Ly Pedaja, Erika
Reinumägi, vallavanem Piret Minn, volikogu sekretär Irma Kirst; teises reas: Kalle Kilter, Tarmo Lukk, Väino Sassi, Andrus Tamm, Urmas Tammemäe, Margus
Jaanson, Hans Liibek; kolmandas reas: Aare Heinvee, Màris Rudnevs, Kalle Toomet, Alar Mutli, Erti Suurtalu; tagareas: Ain Täpsi, volikogu esimees Rene Kokk,
Ants Raismaa, Kristjan Aller. Pildilt puuduvad Marina Runno ja Margus Tamberg. Pildistatud 21. detsembril 2017.
tunnustamine

Aeg tunnustada tublimaid!
2017. aasta oli meie vallas toimetamiste- ja sündmusterohke.
Raikküla vald tänas aasta lõpus oma piirkonna tublimaid, kuid Juuru, Kaiu ja Rapla piirkondadel on see
tegemata. 2017. aastal toimetasid vallad veel eraldi ja
seega toimub ka kandidaatide esitamine ja tunnustamine eelmise aasta tegude eest nii, nagu seni piirkondades kombeks on olnud.
Meenutage neid kõiki erilisi sündmusi, toredaid
inimesi, ettevõtteid, seltsinguid, ühendusi, kes andsid
oma panuse 2017. aastal Rapla valla piirkondade ja
kogu valla heaks ja kes kõik vääriksid tunnustamist.
Juuru piirkond
Ootame kandidaate Juuru valla preemiatele. Kandidaate preemiate määramiseks võivad esitada viimase
Juuru Vallavolikogu ja Juuru Vallavalitsuse liikmed,
volikogu komisjonid, vallas tegutsevad juriidilised isikud, vallavalitsuse hallatavad asutused, külaliikumised (külavanemad) ja mittetulundusühingud.
• Elutöö preemia
On tunnustuseks isikule, kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud või kes on oma tööga positiivselt mõjutanud Juuru valla arengut ja mainet.
• Aasta sotsiaaltöö preemia
Määratakse Juuru vallas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on märkimisväärselt
tegelenud kas tervisedendusega Juuru vallas või riskirühmade (lapsed, puuetega inimesed, eakad, töötud)
ja teiste abivajajate sotsiaalse heaolu parandamisega.
• Aasta hariduspreemia
Määratakse Juuru vallas haridusvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on saavutanud väljapaistvaid
tulemusi kas haridusasutuses juhina, õpetajana või
töötajana, haridusalaste uuenduste algatamisel ja ellurakendamisel või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.
• Aasta kultuuripreemia
Määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule
või kollektiivile, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonnas või tulemuslikult tegelenud kultuuri edendamisega.

• Aasta spordipreemia
Määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule
või kollektiivile, kes on saavutanud auhinnalisi kohti
vähemalt maakonnavõistlustel, omab silmapaistvaid
tulemusi treeneritöös või on kaasa aidanud sporditegevusele vallas.
Ettepanek esitatakse kirjalikult ning sellele peab
olema lisatud kandidaadi iseloomustus ja põhjendus, miks taotletakse isiku või kollektiivi preemiakandidaadiks tunnistamist. Ettepanekuid, millel iseloomustus ja põhjendus puuduvad, ei menetleta.
Ettepanekud preemiate määramiseks palume
esitada 5. veebruariks e-posti aadressil juuru@
rapla.ee või tuua või saata kiri Juuru teenuskeskusesse, Veski 1, Juuru alevik 79401 Rapla maakond.
Kaiu piirkond
Ootame taotlusi Kaiu piirkonnas Elutöö preemia ja
valla aunimetuste väljaandmiseks.
• Elutöö preemia
Antakse viljaka töö, märkimisväärse pikaajalise panuse eest endise Kaiu valla arengusse, arvestatakse
kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasiandmisel noorematele põlvedele.
Aunimetused on aasta tegija ja aasta kultuuri- või
spordielu edendaja:
• Aasta tegija
Aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle töö
või idee on möödunud aastal vältel jätnud kõige silmapaistvama jälje valla jaoks tähtsa valdkonna ellu.
• Aasta kultuuri- või spordielu edendaja
Aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuuri- ja spordielu.
Kandidaadid esitada vastaval vormil allkirjastatuna, kas paberkandjal või e-posti aadressile rapla@
rapla.ee 20. jaanuariks. Tunnustamise kord on
leitav koos taotlusega endise Kaiu valla kodulehelt:
http://www.kaiu.ee/eeskirjad-ja-korrad.
Rapla piirkond
Rapla Vallavalitsus ootab ettepanekuid endise Rapla valla tublimate tunnustamiseks.

Rapla vald tunnustab:
• Haridusauhind „Rapla Rüblik“
Omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.
• Kultuuriauhind „Valla Vedur“
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide
hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
• Valla parimad sportlased
On valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära
sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale
mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile,
kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.
• Majandusauhind „Rapla Sild“
On aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla
valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa
valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.
• Sotsiaalvaldkonna „Elusa tule auhind“
Omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid)
tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt
kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja
täiustamisele.
Ettepanekud võib saata 1. veebruarini e-postile
rapla@rapla.ee või toimetada vallamajja aadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Vormikohaseid ettepanekuid võivad teha kõik vallakodanikud, ettevõtjad,
ühendused ja seltsingud.
Tunnustamise ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: • tunnustamiseks esitatava isiku nimi,
elukutse, töökoht; • tunnustamise põhjendus; • ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja
allkiri.
Täpsem info tunnustamise kohta on valla kodulehel https://rapla.kovtp.ee/tunnustamine ja samas
saab alla laadida ka taotluse vormi.
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valdade ühinemine
Fotod: Aare Hindremäe

Aastaalguse pidu Juurus
5. jaanuaril toimus Juuru Rahvamajas traditsiooniline aastaalguse pidu. Sel korral
oli peakorraldaja Terje Kaur lavastanud sümboolse pulmapeo pealkirja all „Paneme Juuru valla mehele“. Kirevas kavas astusid üles kõik rahvamaja kollektiivid.
Loomulikult olid kohal pruut-Juuru ja peigmees-Rapla. Peojuht Andres Aule sidus kava vaimukas-leebelt mõnusaks tervikuks. Peokülalised mahtusid saali vaevu ära.* Kui Meelis Punder ja Martin Trudnikov pillide taha asusid, täitus põrand
kiiresti tantsijatega.
AILI NORMAK
* Peame rahvamaja remondi lõpule viima ja saali suuremaks tegema. Selgi peol annetati
remondi toetuseks.

Pulmamarss eriti jõuliselt
instrumendilt.

Vallavanem Piret Minn esimest korda
Juuru rahva ees.

Pruut–Juuru ja peigmees–Rapla.

Noorpaari oli õnnitlemas ka Juuru
esimene vallavanem Tõnu Runno
abikaasaga.

Noorpaaari küsitleb õhtujuht Andres
Aule.

Peo korraldaja, Juuru rahvamaja juhataja Terje Kaur oma kandletüdrukutega.

Liikuvpea prožektorite müsteerium Juuru Teatrilt.
Juuru seenioride rühm. Õhtujuhi väitel ainus tantsurühm maailmas, kes esineb
Juuru rahvariietes.

Juuru naisrühm tuntud headuses.

Järlepa naiste talvemõtisklus, esiplaanil tantsu autor Age Tekku.
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tervis & turvalisus

Kodukoha turvalisus – hea koostöö naabritega
Aasta lõpul allkirjastati Rapla vallas
naabrivalvega liitumise neljapoolne leping. Naabrivalve piirkonna moodustamiseni jõuti Kodilas. Liitus 53 peret.
Vallas oli see 17. naabrivalve piirkond.
Sektori vanema Merilin Högreni sõnul
külas ühistegevus juba toimis. Elanikud
hoiavad piirkonna liikumistel silma peal
ja jagavad omavahel informatsiooni, kui
võõrad peaksid kellegi territooriumile
sattuma. Ennetustegevuse võimendamiseks on vaja veel paigaldada naabrivalve piirkonda eristavad plakatid. Kui
külarahvas hoolib üksteise tegemistest,
siis see soodustab ka turvatunnet. Lisaboonusteks on naabrivalve liikumisega
kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise
tegutsemise rõõm. Naabrivalve annab
selleks esmase ja odavaima võimaluse.
Lepingu allkirjastamise käigus anti
Rapla Vallavalitsuse töötajale CerlyMarko Järvelale üle Hea Ametnik 2017
nominendi tänukiri.
Naabrivalve – hooli, märka,
reageeri
Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja
turvalist elukeskkonda.
Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühisesse tegevusse

kaasatakse naabrid, politsei, kohalik
omavalitsus ning naabrivalve ühing. Sel
aastal möödub 18 aastat Eesti Naabrivalve loomisest. Kokku on liitunud üle
11 tuhande majapidamise enam kui 500
erinevast paigast Eestis.
Naabrite koostöö on piirkonna
turvalisuse nurgakivi, mis toimib
põhimõttel hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on
kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised
eristavad teie piirkonna ning teevad teie
tegevuse nähtavaks ka teistele. Loodud
piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna.
Mõelge juba täna, kuidas teil endal
on võimalus üheskoos naabritega kodu
ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja „tere“ naabrile
olgu esimene samm, et muuta tõeliseks
koduks piirkond, kus elate.
Henry Ford on öelnud: „Kui kõik liiguvad edasi koos, siis kordaminek tuleb
iseenesest.“ Koos minnes ootab edu ka
naabrivalvega liitujaid. Tuleb vaid astuda esimesed sammud.
Kuidas liituda Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise eelduseks
Foto: Katrin Kruusimägi

on Sinu huvi kodukoha
turvalisuse parandamise
vastu
2. Jaga mõtet oma naabritega
3. Naabrivalve liikumist
võib tutvustada näiteks
külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks
naabrid hoovi kokku kutsudes
4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi
hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem
5. Sektori vanem esindab
naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel
6. Täitke ühingust või
Naabrivalve kodulehelt
saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad
naabrivalve liikumisega
ühineda ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule
7. Naabrivalve sektor
saab alguse ühingu poolt
ettevalmistatud koostöö-

Foto: Eesti Naabrivalve

lepingu sõlmimisega
8. Uue sektori liikmed
saavad oluliste numbrite lehe kõikide naabrite
ning koostööpartnerite
kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks
9. Naabrivalve piirkonna
märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning
kleebised
10. Naabrivalvega liitumine maksab 1 € liituja/
majapidamise kohta ja
aastamaks on samuti 1 €.
Korteriühistu / juriidilise
isiku liitumine on 10 € ja
aastamaks 10 €.
Meeldetuletamiseks
mõned lihtsad
turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks
muuta
• Uksesilm aitab kindlaks
teha, kes on ukse taga
• Ka kodus olles hoia vä-

lisuks lukus
• Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus,
sest Sa ei näe ja ei kuule,
mis teisel pool maja toimub
• Paigalda territooriumile
valgustussüsteem
• Aiatööde lõpetades paiguta aiatööriistad kuuri,
keldrisse või garaaži
• Kui jalgrattasõit tehtud,
vii ratas tuppa, kuuri või
garaaži. Aeda järelvalveta jättes võib sellest ilma
jääda. Kehtib ka teiste
kergesti kaasavõetavate
spordivahendite kohta,
nagu rulluisud jne.
Lisainfo
Lisainfot ja abi saab
Naabrivalve kodulehelt
www.naabrivalve.ee
ja
telefonil 652 2522.
JÜRI SIIM
Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht

Väikelastega juhtub liiga palju õnnetusi
Päästeamet osaleb eeskujukampaanias „Aga Mina“
sõnumiga „Aga mina teen
kodu ohutuks“. Päästeamet kutsub lapsevanemaid üles pöörama rohkem tähelepanu kodus
valitsevatele
ohtudele,
just lapsevanema roll on
luua lapsele ohutu kodu,
kus kasvada suureks.
Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kairet Kõljalg: „Lastele
tuleb kodus ja selle ümbruses valitsevatest ohtudest rääkida. Ühtpidi on
see oluline seepärast, et
vanem ise koduseid riske
hindaks, vajadusel minimeeriks, ja teisalt laste
ohutusteadmiste tõstmiseks – kui laps teab, mis
ohtu tekitab, siis oskab
ta sellest eemale hoida.
Lastega tuleks rääkida

ka õnnetuse korral käitumisest, tihtipeale piisab sellest, kui laps teab
hädaabinumbrit, oskab
sinna helistada, teab et
õnnetuse korral tuleb
ohukoldest lahkuda ja
alati teavitada vanemaid
või täiskasvanut.“
Päästjatel on üha rohkem selliseid sündmuseid, mida saab liigitada
koduohutuse alla. Need
on sündmused, mis toimuvad kodus või selle
ümbruses, näiteks kukkumised ja mürgistused.
Kõige sagedamini satuvad lastest õnnetusse
just väikelapsed, vanuses
kuni 4. eluaastani.
„Lastega seotud väljakutsed on enamasti sellised, kus laps on kodus
luku taha jäänud, näiteks
lukustanud end vanni-

tuppa ja seal on lapsele
kättesaadavas kohas kodukeemia. Mürgistuste
tagajärjel vajab arstiabi
aastas umbes 300 väikelast. Probleemiks on ka
väikelaste kukkumised,
enamasti on need seotud
laste akna peal kõõlumisega. Akna ees võiks olla
kaitseriiv, et väikelaps ei
saaks ise seda lahti teha.
Mõistlik oleks ka mööblit
akna alla mitte paiguta-

da,“ rääkis Kõljalg.
Kui kodu on muudetud
turvaliseks ja lastele on
ohtudest räägitud, ei tohi
ära unustada vanemlikku
järelevalvet, eriti väikeste
laste puhul. Liigagi sageli
juhtuvad lastega õnnetused siis, kui vanemad on
nad omapäi jätnud.
Ühiskampaaniaga „Aga
Mina“ on liitunud üle 20
ameti ja organisatsiooni.
PÄÄSTEAMET

lasteaiad

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste kollektiivpuhkused
Kollektiivpuhkuste ajad:
Alu Kool (Alu rühmad)		
Alu Kool (Kodila rühm)		
Hagudi Põhikool		
Juuru Lasteaed Sinilill		
Järlepa Lasteaed		
Kabala Lasteaed-Põhikool
Kabala Lasteaed-Põhikool
(Lipa ja Purku rühmad)
Kaiu Lasteaed Triinutare
Rapla Erilasteaed Pääsupesa
Rapla Lasteaed Naksitrallid
Rapla Lasteaed Kelluke		
Rapla Lasteaed Päkapikk
(Rapla rühmad)		
(Kuusiku rühm)		

02. juuli – 29. juuli
25. juuni – 05. august
02. juuli – 29. juuli
02. juuli – 29. juuli
02. juuli – 29. juuli
02. juuli – 29. juuli
25. juuni – 05. august
02. juuli – 29. juuli
02. juuli – 29. juuli
02. juuli – 05. august
11. juuni – 15. juuli
16. juuli – 19. august
25. juuni – 05. august

Valverühmadega lasteaiad suveperioodil:
Rapla Lasteaed Päkapikk
11. juuni – 15. juuli
Rapla Lasteaed Kelluke		
16. juuli – 19. august
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Maret Saatus peab parimaks rahaühikuks tänulikkust

Foto: Armar Paidla

algus lk 1

Vara jagamisel kerkisid
esile ahnus ja sallimatus,
kadus ausus. Oma tööalaselt nägin olukordi, kus
õed-vennad ja suguvõsad
läksid vara jagamisel tülli. Mulle meeldib elada
põhimõtte järgi: suhtle
inimesega nii, nagu sa tahad, et sinuga suheldakse. Ma hindan inimest pigem tema olemuse järgi,
mitte pelgalt selle järgi,
mis inimesel seljas on. On
üksjagu inimesi, kes vajavad välist tunnustust, kes
lausa presenteerivad end,
kuid tunnustus ei saa tulla pelgalt enese näitamisest, see tuleb ikka teiste
arvamusest ja loeb see,
kes sa päriselt oled. Kui
on vaja töömeest, siis ei
vali me ju teda pelgalt
reklaami põhjal, vaid pigem ikka tema varasemate tööde põhjal. Ehk
raamatupidamislikult
öeldes kõlaks, et tähtis ei
ole vorm, vaid sisu.“ Raamatupidajana ja loogilise
mõtlemise väärtustajana
peab Maret Saatus rehkendust ka isikliku eelarve üle ja arvab, et seda
peaksid tegema kõik, et
mitte teha ebapädevaid
finantsotsuseid.
„Reklaame võib vaadata küll,
hinda peabki vaatama,
kuid valikud tuleb teha
arukalt ja otstarbekalt.
Kui mul on mingi kindel
soov, siis vaatan, et kaup
oleks ka kvaliteetne. Meil
ei ole vaja ülearu palju
asju ega niisama trinutränu kokku osta. Minule
meeldib alati külakostiks
mõni hoidis kaasa haarata. Ütlen ikka, et lähen
külla keldri kaudu,“ muigab naine.

Audiitor kui saatuse
määraja
Nii raamatupidajana kui
inimesena hindab Maret
Saatus inimesi enda ümber. „Ettevõtja peab küll
oskama näha rahavoogusid, kuid ta peab ka teadma, et esialgu on kindlasti
rohkelt kulusid, esialgu ei
saa tulu. Kui saadud tulu
ei investeeri, siis ei tule
edaspidi tulu. Just ettevõtte juht ja teised otsustajad peavad tundma majandust, teadma, millised
on kulud ning mille arvelt
saab investeerida. Mulle
meenub ühe firma juht,
kes aastaid tagasi investeerimisega üle pingutas.
Soovitasin tal lõpetada
autode liisimine, sest oli
oht, et need jäävad tal aia
äärde seisma ja pankrot
paistabki. Kahjuks ta ei
võtnud nõuannet kuulda
ja pankrot oli varsti käes.
Kõige selle juures on aga
oluline austada oma töötajaid, ei tohi olla ahne,“
mõtiskleb Maret ning
lisab, et tema investeeringuks on 1995. aastal
asutatud „Mari lilleäri“.
„Tütar Mari õppis floristiks ning talle oli vaja rakendust. Oleme suutnud
püsima jääda ning oma
loodut säilitada. Mulle on olnud läbi aegade
headeks partneriteks endised kolleegid, eriti Maire Saar. Olen talle väga
tänulik. Olen tänulik ka
kõigile teistele kolleegidele, endistele ja praegustele ettevõtete raamatupidajatele,“ sõnab
Maret. „Kui praktilistest
teadmistest jääb puudu,
julgen alati nõu küsida ja
kuulata teiste arvamust.
Alles hiljuti tuli minult

abi paluma nooruke raamatupidaja põllumajanduse kohta. Tean küll teoreetiliselt, aga kuidas see
praeguse aja praktikas
välja näeb …, jäin vastusega võlgu. Läksime siis
koos Juuru, Pae Farmer
OÜ raamatupidaja Elve
Haljaste juurde ja saime
asja selgeks.“
Rääkides nii inimeseks
olemisest, tarkusest, loogilisest mõtlemisest kui ka
ärist, tõdeb Maret Saatus,
et ettevõtja peab kõikide
nende komponentidega
arvestama ja ettevõtte
juhil peaks olema aimu,
kui pädevad tema spetsialistid on. „Kuna pakun
audiitoriteenust, kutsus
kord üks Rapla tuntud
ettevõtja mu enda juurde
ja palus, et ma viskaksin
pilgu peale tema firma
raamatupidamisele, tal
oli kahtlus, et asjad on
paigast ära. Mina siis vaatasin, sain aru, et asjad on
vägagi paigast ära. Ütlesin firmajuhile otse: raamatupidaja on vaja välja
vahetada, muidu lähed
ise kinni! Juht võttis asja
tõsiselt ja sai hiljem asjad
joonde, tema suust aga
kostus ikka tunnustavalt:
tuleb Saatus ja paneb asjad paika!“ muigab Maret
ja lisab, et n-ö savijalgadel olevat raamatupidamist on ta auditi käigus
ikka kohanud. Vajadusel
on ta soovitanud raamatupidajate vahetust.
Audiitori töös on oluline jälgida kutse-eetikat.
„1995. aastal algas riigi
osalusega aktsiaseltside
erastamine. Tuli kinnitada likvideerimise lõpp-bilansid Viljandi Viljasalves,
Saaremaa Liha- ja Pii-

kool

Alu Kooli eelkool alustab

Esimene kokkusaamine 24. jaanuaril kell 17.00–18.00.
Ootame lapsi, kes alustavad õpinguid Alu Koolis 2018/2019. õppeaastal.
Infot saab küsida marika.raudauk@mail.ee.

Maret Saatus ja loo autor Liis Ehavere.
matööstuses, Järvakandi
Klaasitehases. Oli suur
vastutus anda lõplik kinnitus erapooletu eksperdina,“ tõdeb Maret. „Mul on
tulnud audiitorina kontrollida ka majanduslikku
kuritegevust, rahapesu ja
muid sahkerdamisi. Kuigi
raamatupidamise teenust
ma üldjuhul ei osuta, pole
ma hädasolijatele söandanud ära öelda. Mõned
aastad tagasi tuli jõululaupäeval ühe firma juht
abipalvega, et sai PRIA-lt
raha metsa kuivendamiseks, uuel aastal tuleb
kontroll, aga raamatupidamise arvestus puudub.
Jõulud oli rahulik aeg ja
arvestus sai korda. Praegu
lõpetasin ühe hooneühistu raamatupidamise, mis
oli kolm aastata tegemata
ja aruanded äriregistrisse
esitamata. Endal on hea
tunne, et sain aidata ja
abisaaja poolt tänutunne
on suur.“
Omapärased lood on
saatusliku nimega. Saatus
on naist aga ikka ja jälle
saatnud. „Olen uurinud,
et seda nime ei ole Eestis
rohkem kui minul ja Maril.
See on perekonnanimena
võetud 1936. aastal nimede eestistamise käigus. Äi
kandis eelnevalt hoopis
nime Steinberg. Mina ise
olen aga mitmeid põlvi
tagasi mustlassuguvõsa
järeltulija. 17. sajandil
oli üks minu esiemadest
mustlasega abielus, see
on Laiuse valla kroonikakirjades. Minu neiupõlvenimi oli hoopis Metjer.
Saatuse nimega on aga
üksjagu ütlemisi tõesti olnud. Kord ühele koolitusele jäin veidi hiljaks: tõusis
üks härrasmees ja üles: sa
mu saatus! Mu kõrval on
sulle koht! Ja audiitorina
on mulle ikka öeldud: Elu
on ilus, aga kui Saatus tuleb, siis rikub elu ära!“ pajatab audiitoriproua oma
nimega seotul lugusid ja
lisab, et tema teravat ja
selget silma iseloomustab
ütlus: Saatus näeb juba
läbi kausta!
Nii raamatupidaja- kui
audiitoritöö on naiseni
toonud nii mõnegi ras-

ke südamega antava allkirja ning palju erinevat
infot ja lugusid, mida ta
avalikult ei jaga. „Konfidentsiaalsuse järgimine
on mulle oluline. Ma tean
küll palju, kuid see info
jääb nende seinte vahele, kuhu ta kuulub. Tark
ei torgi!“ lausub Saatus.
Kogu jutuajamise vältel
vaatab Maret Saatus mingis mõttes ennast ja oma
tegemisi justkui kõrvalt,
ta on oma olemuselt siiras, avatud ja aus. Ta ei
upita ennast kuidagi ning
on südamest rõõmus oma
õpilaste tänu üle, kes talle tänavu sügisel kaheksakümnendaks
sünnipäevaks raamatupidajate
päeval Valgre toas üllatuspeo korraldasid. Oma
tegemiste kõrvalt leiab
eakas naine aega ka laste ja lastelaste jaoks ning
kui vaja, veab kullerina
tütre lilleäri tellimusi.
Jätkab vaiksemalt
Kui Maret Saatus audiitorina koolitama hakkas,
oli nõudlus turul suur ja
pakkujaid vähe. „Nüüd
on koolitajate valik suur,
kuid eks pealinna koolitusfirmade pakutavad
hinnad ole ka krõbedamad. Mina ei aja taga
suurt hinda. Kolleeg-audiitorina on mul partneriks olnud Toomas
Villems. Ka tänavu 25.
jaanuaril
korraldame
koos temaga aastaaruande- ja maksudeteemalise
koolituse. Kuna aga mõned uued seadused on
meil alles eelnõu tasemel,
on kõik üsna lahtine ja
ebakindel,“ sõnab Maret.
Kodanikuna on Maret
Saatus veidi kurb, et meie
riigi poliitika ei tugine
enam mitte niivõrd majandusele, vaid on lihtsalt
poliitiline.
„Mõnikord
ütlen, et osaliselt meie
riigikogulastel
puudub
kompetentsus, seadused
ja otsused ei tugine meil
enam majanduses toimivatele reeglitele, vaid on
poliitilised. Inimesed riigikogus vaatavad pigem
saadavat rahanumbrit,
kuid majanduse toimimisest pole neil aimu.

Ministritelgi puudub tihti
vastav erialane ettevalmistus. On kurb, et riik ei
ole meie rahale alati heaperemehelik majandaja,“
tõdeb ta, „Kuna riigipada
on tühi, tuleb leida laekuvat maksuraha. Ma ei
ole küll maksuekspert ja
ei tea, kas jõustunud tulumaksureformist lõppkokkuvõttes võidetakse,
kuid selle rakendamine
võtab kahtlemata oma
aja. Raamautupidamise
programmid tuleb ringi
teha. Muudatusi tehakse
meil kiirustades.“
Eesti elu ülepolitiseeritusele ei vaata naine hea
pilguga, ta usub, et partei
liikmed ei ole oma otsustes vabad. „Kui oled hunt,
pead olema karjas! Kogu
kohalikele
valimistele
eelnev reklaam käis suurparteide puhul läbi Tallinna. Aga Eesti ei ole ainult
Tallinn. Mul on hea meel,
et Raplas hakkavad arenguid juhtima kogukonna
inimesed, mitte suurparteid läbi Tallinna. Mulle
meeldib, et Raplas oli
võimuvahetus. Olen siin
elanud alates 1963. aastast. Rapla on palju muutunud ja näeb ilus välja,“
kiidab Maret Saatus. „Ma
ei ole kunagi ühtegi suurparteid toetanud, küll aga
olen võimaluselt toetanud nt RVG õpilasi sihtotstarbeliselt mõne eesmärgi teostamisel ja SOS
Lasteküla. Minu jaoks ei
olegi alati küsimus selles,
kui palju kellelegi toetust
anda, vaid küsija peaks
suutma põhjendada, miks
tal seda vaja on.“
Maret Saatuse jaoks on
oluline, et noortel oleksid sihid, kuhu püüelda
ning kui tema antud väikegi toetus avab kellelegi
mõne ukse, on see talle
vaid puhas rõõm: „Ma
tajun, et vanemaks saades muutub maise vara
väärtus meie jaoks järjest väiksemaks. Inimese
loomus on oluline, see,
mis tal peas ja südames.
Kõige parem rahaühik on
aitäh! See tuleb alati ringiga tagasi!“
LIIS EHAVERE

Rapla Teataja
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sotsiaal

2018. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas
Toetused ja hüvitised
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 €-ni
2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse
kohta 55 €. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse
suurus 100 €.
Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike
toetus
1. märtsist 2018 makstakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike
toetust, mis on 1000 € kuus ühele vanemale kuni laste 18kuuseks
saamiseni.
Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida
senisest suuremat töist tulu (alates 1. märts 2018)
Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu
kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal 1544 € kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Kui inimene teenib samal ajal
suuremas summas töist tulu, kui 1544 €, lahutatakse tema vanemahüvitisest sissetulekupiiri (ehk 1544 €) ületav tuluosa, mis on jagatud kahega. Kui vähendatud vanemahüvitis on väiksem kui hüvitise
määr (2018. aastal 470 €), makstakse vanemahüvitist hüvitise määra suuruses. Muudatus jõustub 1. märtsist.
Retseptiravimid muutuvad suurte ravimikuludega inimeste jaoks taskukohasemaks
Täiendava ravimihüvitise eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust kõrgendatud ravimivajaduse ja suurte ravimikuludega
inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud kulutusi senisest
oluliselt rohkem. Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100
€. Kulutustelt vahemikus 100–300 € saab hüvitist 50% ulatuses
ning 300 € ületavate kulutuste puhul 90% ulatuses. Hüvitist hakatakse arvestama automaatselt apteegis ravimite ostmisel. Lisainfo:
https://www.haigekassa.ee/ravimihuvitis.
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb 40 €-ni
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb seniselt 30 €-lt 40 €-ni.
Lisaks hakkavad suuremat, 85€ hüvitist saama ka keerukate haigustega inimesed, kellel on hambaravi vajadus suurem (diabeet ja
autoimmuunhaigus Sjögreni sündroom).
Proteesihüvitist saab uuest aastast kasutada haigekassa
partnerite juures
Sellest aastast saab 260€ hambaproteesihüvitist kasutada haigekassa lepingupartnerite juures. See tähendab, et hüvitis arvestatakse arsti juures kohapeal ning hüvitist tagantjärele taotlema ei pea.
Hambaarst lähtub hüvitise pakkumisel oma hinnakirjast.
Viljatusravi ravimeid hakatakse hüvitama apteegis
kohapeal
Uuest aastast hakatakse kunstliku viljastamise ravimeid hüvitama apteegis ravimi ostmisel ning kaob vajadus hüvitise taotlemiseks
tagantjärele.
Toimetulekutoetuse regulatsioon muutub paindlikumaks ja toimetulekupiir tõuseb
Toimetulekutoetuse regulatsioon muutub paindlikumaks, et soodustada toimetulekutoetuse saajate tööle asumist, lisaks tõuseb toimetulekupiir täiskasvanutel seniselt 130 €-lt 140 €-ni ja lastel 168
€-ni kuus. Prognoosi kohaselt väheneb leibkondade absoluutse vaesuse määr kuni 2,8 protsendipunkti.
Pensionide kasvuks on prognoositud 6,3%
Näiteks keskmine pension (44 aastase staažiga vanaduspension)
kasvab 2018. aastal eelduslikult 416 €-lt 442 €-le ehk 6,3 protsenti.
Eesti ja Austraalia vahel jõustub sotsiaalkindlustusleping
Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal välja teenitud
riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi
mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Näiteks Eestis töötatud
viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui 15 aastat pensionistaaži. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma
territooriumil omandatud staažide eest.
Vanaduspensione hakatakse eksportima ülemaailmselt
2018. aasta algusest makstakse Eesti vanaduspensione välja üle
maailma, kuid selleks on vajalik Eestis omandatud pensionistaaž
15 aastat. Seega kaotatakse pensionite maksmisel senised elukohapiirangud ja pensionide maksmine laieneb kõikidesse riikidesse.
Samas ei maksta kolmandatesse riikidesse töövõimetuspensione
(kuna need asenduvad töövõimetoetusega) ega rahvapensione.
Riik toetab matuste korraldamist
Riik toetab matuste korraldamist lahkunute puhul 250 € ulatuses
ning eraldab vastavad vahendid kohalikele omavalitsustele.
Tööandjad saavad tuge alaealistele töökogemuse pakkumiseks
2018. aastal on tööandjatel võimalik taotleda töötukassast toetust
alaealistele töökogemuse andmiseks. Toetuse suurus on 30% tööle
võetava alaealise brutotöötasust ning kokku on tuleva aasta eelarves
planeeritud selleks 3,87 miljonit €. Meedet rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi toetuse „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ vahenditest.
Äriühingu juhid saavad õiguse töötuskindlustushüvitisele
Äriühingu juhtidele, kes ei saa tasu ja on kaotanud palgatöö, tagatakse õigus saada töötuskindlustushüvitist ja abi töö leidmisel
võrdselt teiste töötutega.
Uued ja paremad teenused
Kümned tuhanded inimesed pääsevad kiiremini arsti
juurde
Tervishoiureformi tulemusel lisandub haigekassa eelarvesse
tuleval aastal 34 miljonit €, millega rahastatakse ligi 140 000 uut
ravijuhtu, sh 7000 operatsiooni rohkem kui tänavu. Lisanduvad
mitmed võimalused vähi ennetamiseks ja raviks, paraneb laste ja
mitmete raskete haiguste ravimite ja ravi kättesaadavus. Uue teenusena rahastab haigekassa alates 2018. aastast ka digitaalset dermatoskoopiat nahavähi avastamiseks.
Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm laieneb
Alates 2018. aastast kutsutakse rinnavähi varaseks avastamiseks

sõeluuringule ka 68- ja 69aastased naised sünniaastatega 1949 ja
1950. Kokku kuulub 2018. a rinnavähi sõeluuringusse üheksa gruppi: 1949., 1950., 1956., 1958., 1960., 1962., 1964., 1966. ja 1968. aastatel sündinud naised.
Paraneb ligipääs sotsiaalsele rehabilitatsioonile ning
lepitusele
Õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemine muudetakse teole
reageerivast lapse abivajaduse põhiseks. Selleks osutatakse lastele
sotsiaalset rehabilitatsiooni ja lepitusteenust ning vajadusel ööpäevaringset tuge senisest suuremas mahus. Kohalik omavalitsus saab
alates 2018. aastast suunata lapsi otse sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenusele. Laieneb ka lepitusteenuse sihtrühm ning edaspidi on
teenust õigustatud saama ka alla 14aastased süüteo toime pannud
lapsed.
Raske ja sügava puudega lapsed saavad vanemate tööl
käimist toetavaid tugiteenuseid
Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17aastastele lastele pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ning toetava
teenusena transporditeenust Euroopa Sotsiaalfondi toel. Tugiteenused on kättesaadavad kõigile raske ja sügava puudega lastele,
kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse
lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.
Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse
päeva- ja nädalahoid
Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatel raske
või sügava intellektihäirega täiskasvanutel on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab
vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega
täisealisele võimaluse elada oma kodus.
Asendushoolduses suureneb perepõhise hoolduse
osatähtsus ning asendushoolduselt elluastujate tugisüsteem paraneb
Senised asenduskoduteenus ja perekonnas hooldamine kujundatakse ümber asendus- ja järelhooldusteenuseks ning teenuste
korraldamine ja rahastamine antakse üle kohalikele omavalitsustele. Hooldusperede hindamise ja üleriikliku ülevaate koondamisega
tegeleb edaspidi Sotsiaalkindlustusamet. Lisandub kohaliku omavalitsuse poolt hoolduspere vanema toetamine nelja lapse hooldamisel
töölepingu seaduses sätestatud töötasu alammääras ning vähemate
laste hooldamisel proportsionaalselt laste arvule.

Riik hakkab pakkuma mitut olulist vaktsiini
Kasutusele võetakse uus väikelaste liitvaktsiin, millega saab samaaegselt vaktsineerida kuue erineva haiguse vastu – difteeria,
teetanus, läkaköha, lastehalvatustõbi, b-tüübi hemofiilusnakkus ja
B-viirushepatiit. Seni vaktsineeriti B-viirushepatiidi vastu kolme
erineva vaktsiiniannusega. Uue liitvaktsiiniga väheneb väikelapseeas tehtavate vaktsiinisüstete arv ning vaktsineerimist alustatakse
alles 3 kuu vanuselt. Lisaks hakatakse alates 2018. aastast pakkuma
12–14aastastele tütarlastele tasuta HPV ehk inimese papilloomiviiruse vastast vaktsiini, mis aitab ennetada emakakaelavähki.
Mittetöötavad ja -õppivad noored saavad tuge tööturule
ja haridusse naasmiseks
Eesmärk on võimaldada kohalikel omavalitsustel jõuda enda
piirkonna 16–26aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni,
aitamaks neil jõuda püsivalt tagasi tööturule või haridusse.
Töötavad inimesed saavad riigi toel oskusi täiendada
Töötavatel inimestel on võimalik suuremas mahus saada Eesti
Töötukassa toel täiend- ja ümberõpet, sh astuda tasemeõppesse.
Õppimisvõimalust pakutakse inimestele, kelle oskused on aegunud
või muutunud puudulikuks, et aidata neil tööl püsida või töökohta
vahetada.
Töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub
Kohtuväline töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub uute
võimalustega kirjaliku ja lepitusmenetluse ning kompromissi näol.
Toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni
7aastastele lastele
2018. aasta alguses avanenud teiseks taotlusvooruks on Euroopa Sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit € lapsehoiukohtade
loomiseks. Muuhulgas toetatakse ka eriilmeliste lapsehoiukohtade
loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele,
ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures
asuvad või võõrkeelsed hoiukohad.
Raske puudega laste vanemad saavad õiguse õppelaenu
riigipoolsele kustutamisele
1. jaanuarist said õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka
raske puudega laste vanemad ning senisest lihtsamaks ja kiiremaks
muutub õppelaenu kustutamise menetlus. Seni oli õigus õppelaenu
kustutamisele sügava puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel.
SOTSIAALMINISTEERIUM

kroonika
Fotod: Armar Paidla

Vallavanem Piret Minn tervitas 28. detsembril Rapla Keskraamatukogus 2017. aastal 21. oktoobrini Rapla
valda sündinud beebisid. Kutsutud oli 79 uut vallakodanikku koos peredega.
Ühinenud uude valda on sündinud pisut enam kui kahe kuuga 19 last.
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Riinimanda 30
Sel aastal täitub 30 aastat sellest, kui Urve Uusberg asutas toonase Rapla 1. Keskkooli juures mudilaskoori, millest said alguse Riinimanda koorid – laste-, noorte
ja vilistlaskoor ja mis kujunenud (täpsemalt küll Urve poolt kujundatud) aastatega
tugevaks loominguliseks koosluseks, kokkuhoidvaks ühenduseks, kellest suur osa
iga 5 aasta järel taas juubelipidustustel Raplas kohtub.
Lummav oli juubelikontsert 5. jaanuaril Riinimanda kooride koduses Rapla kirikus, altari ees ühendkooris üle 100 laulja, lisaks kammeransambel Heli Kendra
juhatusel, orelil Hille Poroson, koorist võrsunud ansambel „The Notes“. Kirikutäis
rahvast tänas kontserdi lõppedes püsti seistes imelise muusikalise elamuse eest.
Õpetaja Mihkel Kuke ava- ja tänusõnad koorile ning eriti selle loojale – Urve Uusbergile, avasid Riinimanda kui nähtuse erilisust.
Juubeliks valmis „Riinimanda ReisiRaamat“, milles kajastatud lugude ja fotodena kõik Riinimanda kooride välissõidud alates 1993. aastast.
Täname Rapla kogudust ja õpetaja Mihkel Kukke. Oleme tänulikud toetajatele:
Rapla valla kultuurinõukogu, Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, Raplamaa
Partnerluskogu Leader programm, Raplamaa Omavalitsuste Liidu arengufond.
Suur tänu kõigile meie kontsertide külastajatele-kuulajatele, sõpradele, lapsevanematele.
PILLE KULDKEPP

Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses avati 26. detsembril näitus, väljapanekus
on valik kooride loovlaagrites valminud eri tehnikates kunstitöödest ja
Riinimanda Teatri etenduste lavakujunduselementidest. Näitus jääb avatuks
21. jaanuarini 2018.
Fotod: Marju Bachmann

Foto: Jaak Müürsepp

Foto: Armar Paidla

Pille Kuldkepp, Valter
Uusberg ja Urve Uusberg
on saanud trükisoojad
raamatud kätte.
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Rapla Kultuurikeskus
18. jaanuaril kell 19.00
Komöödiateatri etendus „Kohe näha, et vanad sõbrad“. Laval Anne Paluver ja Pille Pürg. Pilet 14/16 €
20. jaanuaril kell 19.00
Pereklubi tantsuõhtu
25. jaanuaril kell 19.00
Kinos Eesti mängufilm „Rohelised kassid“. Pilet 4 €
26. jaanuaril kell 18.00
Kuremari 40. Kontsert „Aeg annab kõik …“. Tasuta
5. veebruaril kell 10.00–14.00
Doonoripäev
8. veebruaril kell 11.00
Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky lavastus „Väike
merineitsi“. Pilet 8 €

Rapla Keskraamatukogu
Üritused:
13. jaanuaril kell 12.00
Loe ja meisterda!
16. jaanuaril kell 17.30
Koguteose „Raplamaa: loodus, aeg, inimene“ 2. köite
„Aeg“ esitlus
17. jaanuaril kell 13.00–16.00
Netikirjariini kolmas voor. Põhikooliõpilaste maakondlik mälumäng
23. jaanuaril kell 16.00
Teetund raamatuga
27. jaanuaril kell 12.00
Loe ja meisterda!
6. veebruaril kell 17.30
Jutuõhtu „Helisevad metsamuinasjutud“
Näitused:
Lemmi Kuulbergi fotonäitus „Unihobu“
Lembe Maria Sihvre näitus „Peenike pere“
Ailen Umal Rännak (Noorte kunst raamatukokku)
Talveaknad: Tarvo Aro Meti vitraažid
Teavikute näitused:
Naudi head sõna kojulaenutuses
Nukitsa konkursi raamatud lasteosakonnas
Eesti kirjandus heliraamatutes lugemissaalis
Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 11.00–19.00; L 10.00–15.00
Viivisevaba aeg 18. detsember – 13. jaanuar
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Juuru Rahvamaja
16. jaanuaril kell 19.00
Kohtumine Kirna mõisa peremehega (17. novembril
2017 toimunud loengu kordus)
25. jaanuaril kell 19.00
Etendus „Savann“. Teater Kelm ja Kuressaare Linnateater. Piletid saadaval Juuru Rahvamajas ja Piletilevis
2. veebruaril kell 19.00
Mängufilm „Igitee“ (Fin 2017). Pilet 4 €, eakad ja õpilased 3 €
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Raikküla Kultuurikeskus

Kuimetsa Rahvamaja

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 14. jaanuaril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 17.00
Piiblitund „Jumala viha, jumalakartus“ pastoraadi
Inglisaalis
Pühapäeval, 21. jaanuaril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 28. jaanuaril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 1. veebruaril kell 17.00
Piiblitund „Jumala riik“ pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 4. veebruaril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 4. veebruaril kell 13.30 (pärast
jumalateenistust)
Kevadise leerikooli algus, kogunemine kirikus

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 14. jaanuaril kell 15.00
Jumalateenistus

Juuru Mihkli kirik
Laupäeval, 13. jaanuaril kell 18.00
Laubaõhta palvus kirikus
Pühapäeval, 14. jaanuaril kell 11.00
2. pühapäev pärast ilmumispüha. Armulauaga jumalateenistus kiriku käärkambris
Kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 19.00
Palveosadus Tuhala koguduse rahvaga kogudusemajas
Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 19.00
Piiblitund Kaiu raamatukogus
Reedel, 19. jaanuaril kell 17.00
Väljasõit Põltsamaa Piiblikursusele 19.–20.01. Eelregistreerimine kalle@valgemaja.ee või tel 501 2325
Laupäeval, 20. jaanuaril kell 18.00
Laubaõhta palvus kirikus
Pühapäeval, 21. jaanuaril kell 11.00
3. pühapäev pärast ilmumispüha. Sõna- ja palveteenistus kiriku käärkambris
Laupäeval, 27. jaanuaril kell 18.00
Laubaõhta palvus kirikus
Pühapäeval, 28. jaanuaril kell 11.00
3. pühapäev enne paastuaega, Septuagesima. Armulauaga jumalateenistus kiriku käärkambris. Peale teenistust (13.00) koguduse juhatuse koosolek
Teisipäeval, 30. jaanuaril kell 17.00
Piiblitund Juuru raamatukogus
Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 17.00
Piiblitund Järlepa raamatukogus
Pühapäeval, 4. veebruaril kell 11.00
2. pühapäev enne paastuaega. Armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 19.00
Palveosadus Tuhala kogudusega Tuhala talvekirikus
(Oru mõisas). Väljasõit Juuru kiriku eest 18.15

kohapärimuse kursus raplas

Vahastu kirik
Pühapäeval, 14. jaanuaril kell 14.00
Armulauaga jumalateenistus
Foto: Armar Paidla

20. jaanuaril
Elavdamaks Eesti pärimuspaikade uurimist ja kohalugude jäädvustamist, korraldab MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus uuel hooajal taas kohapärimuse kursuse. Kursus toimub üks–kaks korda kuus laupäeviti
Raplas. Igal osalejal valmib 1–3 küla pärimuspaikade
uurimus, viiakse läbi juhendatud arhiivi- ja välitööd,
oktoobris toimub ühine ettekandepäev. Kohapärimuse kursus on avatud kogukondadele, kohalikele uurijatele, õpilastele, õpetajatele, turismi- ja kultuuritöötajatele. Kõik huvilised on teretulnud! Vt lähemalt:
www.ekoke.ee/kursused;
facebook.com/ekoke.ee.
Kontakt: info@ekoke.ee; telefon 5340 5189; Jüri
Metssalu.

Kaiu Rahvamaja
3. veebruaril kell 9.30
Einu Ehase mälestusele
pühendatud kabevõistlused. Võistlustele on oodatud paljud mängijad Tallinnast, Tartust, Jõgevalt
ning kindlasti ka meie
maakonna parimad. Oma
osalemisest anna teada kas
telefonil 510 9491 või aivo@kaiu.ee.
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Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus

?kes?

Sadolin Spordihoone

Uued vallakodanikud

14. jaanuaril 10.00
Naiste saalijalgpalli karikavõistlused
16. jaanuaril 18.30
Balti liiga Avis Utilitas Rapla – Betsafe/Liepaja
17. jaanuaril 18.30
OlyBet Naiste korvpalliliiga Payless Rapla – Audentese SK
20. jaanuaril 17.00
Alexela korvpalli meistriliiga Avis Utilitas Rapla –
Tartu Ülikool
21. jaanuaril 10.00
Saalihoki 35+ liiga kohtumine
25. jaanuaril 18.30
Balti liiga Avis Utilitas Rapla – Tsmoki-Minsk
28. jaanuaril 12.00
Saalihoki naiste ML KL Rapla Malev – Sparta SS
28. jaanuaril 14.30
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused
3. veebruaril 12.00
U16 EMV korvpallis Raplamaa – BC Tartu
3. veebruaril 17.00
Alexela korvpalli meistriliiga Avis Utilitas Rapla – BC
Kalev/Cramo
4. veebruaril 10.00
Raplamaa Jalgpallikooli turniir
7. veebruaril 18.30
OlyBet Naiste korvpalliliiga Payless Rapla – Keila KK

kroonika

koolielu

1928 on Rapla haridusloos ja Raplamaa laste inspireeriarengus erilise tähendusega vad karjäärimõtted
90 aastat tagasi, 28. jaanuaril 1928 võttis komisjon ehitusettevõtjalt lõplikult vastu Rapla uue algkoolimaja. Uue
koolihoone ehitamine ja valmimine oli tollaste edumeelsete Rapla ühiskonna- ja seltskonnategelaste suur kodanikualgatus ja saavutus. Ka Rapla ja selle ümbruskonna
elanike abi koolimaja ehitamisel on tähelepanu- ja imetlusväärne. Korraldati näitusmüüke ja korjandusi, võeti
lastevanematelt laenu ja tehti tasuta vabatahtlikku tööd,
sest koolimaja ehitamisel oli pidev rahapuudus ja võlad.
1928. aastal kirjutati ajalehes Vaba Maa: „Rapla 6-klassilise algkooli majja kavatsetakse paigutada ka tulevane
Rapla keskkool, kui sellest asja saab.“ Kui 1918. aastal
räägiti Rapla keskkooli avamise vajadusest, siis 1928. aastal alustati selle unistuse teostamist. 24. veebruaril, Eesti
Vabariigi 10. aastapäeval oli Rapla vallamajas Rapla volikogu pidulik koosolek, kus pikema sõnavõtuga esines
volikogu liige, koolmeister Julius Kruus, kes rõhutas, et
Eesti Vabariigi arengus on haridus suurt osa etendanud
ning tegi selle erilise tähtpäeva jäädvustamiseks ettepaneku alustada Rapla keskkooli asutamise tegevust.
Volikogu arutas Julius Kruusi ettepanekut ning jõuti
ühisele otsusele, et „keskkool Rapla vallas on väga soovitav, sest Rapla vald on süda maa keskkohas. Kui aga juba
keskkool on olemas, siis on õppejõudude abil väga hõlbus
avada ka rahvaülikool.“
10. märtsil arutati volikogus juba pikemalt Paldiski
linnast Harjumaa Keskkooli ületoomist Raplasse. Et sellele kavatsusele kiiremat ja kindlamat käiku anda, valiti
7-liikmeline komisjon, kes alustas eeltööd ja läbirääkimisi naabervaldadega. Samal aastal, 23. märtsil arutati ka
Harjumaa haridusnõukogus Harjumaa Keskkooli asupaiga küsimust ja otsustati Raplas keskkool avada.
Aastaid pikisilmi oodatud oma koolimaja sisseõnnistamine toimus pühapäeval, 23. septembril 1928. Algas uus,
väga oluline etapp Rapla haridusloos. Uue koolimaja valmimine võimaldas Rapla Keskkooli asutamisega kindlamalt edasi tegelda, mis osutus aga sama keeruliseks kui
algkooli maja ehitamine. Kui 1935. aastal algkoolimajas
Harjumaa Keskkool Raplas avati, kirjutati Päevalehes, et
Raplast on saamas Harjumaa vaimne keskpunkt, kuhu on
vaja ka kooli kõrgem aste – gümnaasium.
Seoses kooliraamatu koostamisega kogun 1928. aastal
valminud koolimajaga seotud lugusid ja fotosid. Neilt, kes
on õppinud või töötanud selles majas, palun mälestuskilde. Paljud 76. lennu vilistlased on need juba kirja pannud.
Aitäh teile!
ANTS TAMMAR
kogumiku koostaja
ants.tammar@gmail.com, 511 4665

Foto: Kerli Valgma

Raplamaa Rajaleidja keskus korraldas novembris
Raplamaa koolide 1.–6.
klasside õpilastele karjääriteemalise jutuvõistluse. Fantaasiarikkaid ja
inspireerivaid
kirjutisi
tuli kokku 138 ja seda
lausa kümnest erinevast koolist.
Karjääriteemalise jutuvõistluse eesmärk oli innustada maakonna õpilasi mõtlema oma tulevikule ja
õppima tundma erinevaid ameteid. Põnevad ja fantaasiarikkad kirjatööd olid teemadel nagu minu unistuste tööpäev; minu ema/isa/vanaema/vanaisa/õe/
venna põnev amet; millist ametit on tulevikus vaja;
kelleks tahan saada.
Viieliikmelisse žüriisse kuulusid Eesti Töötukassa
Raplamaa osakonna juhataja Ilvi Pere, Rapla Keskraamatukogu raamatukoguhoidja Taimi Jürgens, Rapla Ühisgümnaasiumi gümnasist Liisa Tõns, Raplamaa Rajaleidja keskuse eripedagoog Liis Ehavere ja
Raplamaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Kerli
Valgma. „Võistlusele saabus hulgaliselt huvitavaid lugusid. Lisaks laste enda tulevikusoovidele elukutsete
osas oli väga huvitavaid ülevaateid ka vanemate ja lähisugulaste ametitest. Tundsin lugedes mitmel korral
vau-efekti, sest kirjeldatud vanemate ametid on nii
põnevad ja kaasaegsed,“ kommenteeris Liis Ehavere.
Võistlusel olid esindatud Kehtna ja Hagudi põhikoolid, Järvakandi Kool, Kabala Lasteaed-Põhikool,
Alu Kool, Varbola Lasteaed-Algkool ning 4 gümnaasiumi. Mõlemast vanuserühmast said ära märgitud
kaheksa suleseppa.
Esimesest vanuserühmast olid tublimad:
• Meribel Maidla Rapla Ühisgümnaasiumi 2. klassist,
• Johanna Karilaid Kehtna Põhikooli 3. klassist,
• Henry Põhjakas Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 1.
klassist,
• Kuldar Kaugemaa Märjamaa Gümnaasiumi 3. klassist,
• Greta Kallau, Markus Vaher, Marten Jässi ja Ruby
Protsin Märjamaa Gümnaasiumi 3. klassist.
Teisest vanuserühmast teenisid tunnustuse:
• Roosi Mari Reede Alu Kooli 4. klassist,
• Kertu Reimal Järvakandi Kooli 5. klassist,
• Kristo Bogdanov Kabala Lasteaed-Põhikooli 5. klassist,

Carl Andreas Saareoks
Deron Tamm
Thor Elias Zink
Kirtel Riim

Emma Miina Zoobel
Iris Võigemast
Lenne Liis Laanet

Jaanuarikuu sünnipäevad
100
Tatjana Ignatjeva
97
Vassili Lepik
94
Pärja Freiberg
91
Melaina Veliste
Linda Putnik
Anna Kosemaa
Alma Alaküla
Marta Kurrel
90
Esta Jõeste
Armilde Põldmaa
89
Helene Tetschenkov
88
Leida Käärt
Hilma Baumeister
87
Marie Salmu
86
Eduard-Johannes Helde
Elfriede Teppo
Vaike Laurimaa
85
Liia Kurvits
Agnes Kaeval
Sofia Laak
Ülo-Mihkel Väljaots
Aino Rekkaro
84
Helga Randmaa
Ilse Suviste
Ida-Ilaria Rumm
Aime Raadik
Salme Reiu
83
Aino Raadik
Laine Kalm
Valentina Kähär
Juta Radik

82
Ljudmilla Ivina
Eevi Vaarmets
Rutt Tüür
Hilja Visk
Eha-Mall Tamm
Lille Pranno
Ülo Pranno
Aime Sepp
Meta Haukka
Tamara Bauman
Ilme Hõbemäe
Pilvi Ellermaa
Endel Raidma
81
Robert Rospu
Aino Kahver
Feodossia Ainsoo
Milvi Heidenthal
Elve Tall
Elvi Laurson
Henno Akkatus
Luule-Malvi Luhaorg
Elvi Lindma
Anne-Hele Riiga Riga
Laine Saar
Tiiu Puksmann
Raivo Ojaste
80
Silvia Savelli
Toivo Ilves
Maimu Veskimäe
Helga Haljasmets
75
Rein Lubaso
Vassili Novikov
Aino Tamsalu
Peeter Rudissaar
Hillar Kressel
Mait Allika
Juta Katkosilt
Mare Sepamaa
Mait Velleõu
Kalju Kõrtsini
Toivo Lehiste
Mati Kägu

Mälestame lahkunuid
Harry Lehtmaa
Jüri Sark
Rauli Tali
Feodor Kunila
Villi Beljäev
Viktor Ossipov
Märt Aigro
Makelone Raudtamm

Laine Uusima
Ester Kulagina
Leida Pärnja
Helvi Vilks
Leili Roosipuu
Evi Meister
Sirje Aunpuu

• Keiti Tasane Hagudi Põhikooli 5. klassist,
• Johanna Buht, Getter Unga, Luiselota Pernits ja
Mattias Kivisild Märjamaa Gümnaasiumi 4. klassist.
Silmapaistvamate tööde autorid olid kutsutud õpetaja või lapsevanemaga 9. jaanuaril Rapla Riigimaja
talveaeda, kus nende jutte lugesid ette Krista Oleski teatristuudio Ega Vist õpilased, jagati auhindu ja
kirjutajad said kohtuda žüriiliikmetega. Kõiki teisi
osavõtjaid tänavad Raplamaa Rajaleidja keskuse töötajad uue aasta alguses koole külastades ja tänumeeneid jagades.
Täname lapsevanemaid ja õpetajaid laste kirjutama
innustamise eest!
KERLI VALGMA
Raplamaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist

