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Tähistame koos
24. veebruaril
Eesti Vabariigi
100. aastapäeva
Raplas
• Päikesetõusul, kell 7.33
Heiskame Rapla Kultuurikeskuse ees pidulikult
riigilipud. Laulu võtab üles Segakoor August07 ja
liituma on oodatud kogu valla laulurahvas.
Tervitab vallavanem Piret Minn.
Varahommikune sünnipäevakringel ja soe jook
Rütmani Galeriis.
• Kell 12.00
Jumalateenistus Rapla kirikus.
• Kell 13.00
Pärgade asetamine Vabadussõjas langenute
mälestussamba juurde. Kaitseliidu pühaliku tõotuse
andmine.
• Kell 13.25
Kaitseliidu Rapla maleva paraadmarss kiriku
juurest Karmani platsile. Marsil osalevad Rapla
maleva kaitseliitlased, naiskodukaitse liikmed,
kodutütred ja noored kotkad.
• Kell 13.40–15.30
Karmani platsil:
- Kaitseliidu Rapla maleva pealiku tervitus.
- Kaitseliidu, Politsei ja Päästeameti tehnika
näitus.
- Võimalik on tutvuda Kaitseliidus tänapäeval
kasutatava relvastusega.
- Pidupäeva sõdurisupp.
- Naiskodukaitse ja Rapla maleva tutvustus.
- Osalejatel on võimalus sõita veoauto kastis.
• Kell 14.00
Rapla Kultuurikeskuse suures saalis
dokumentaalfilmid Rapla ajaloost:
- Sini-must-valge lipu heiskamine Rapla
pangahoone katusele.
- Vabadussamba avamine Rapla kirikuaias.
- Balti kett Raplas.
• Kell 14.00–15.30
Kultuurikeskuse kammersaalis tegevused noortele.
NB! Karmani platsil ei ole parkimine
lubatud 23. veebruari õhtust.
Palun ärge jätke oma autosid
ööseks parklasse.

Eesti
Vabariigi
100. aastapäeva
tähistamine Juurus
24. veebruaril 2018

Eesti
Vabariigi
100. aastapäeva
tähistamine Kaius
24. veebruaril 2018

7.30
Lipu heiskamine Juuru Rahvamaja ees
Tervituslaulud Järlepa Hoovikoorilt
Aastapäevatervitus
Kiluleib, kringel ja kohv Juuru kooli
auditooriumis
11.00
Kontsert-palvus ja pärja asetamine
Vabadussõja mälestustahvli
juurde Juuru Mihkli
kirikus

8.00
Lipu heiskamine Kaiu keskväljakul,
millele järgneb rahvamajas
hommikukohv ja kohtumine
hr Lembit Arroga
Üritusest võtavad osa kohalikud
kaitseliidu organisatsioonide
liikmed
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vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid jaanuaris 2018
2. jaanuaril
• Anti ehitusluba Tamsi
külas Hindreku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.
• Määrati Juuru alevikus
asuva Lati katastriüksuse jagamisel moodustuvatele katastriüksustele
koha-aadressideks Lati ja
Läti ning sihtotstarbeks
elamumaa.
• Määrati Vahastu külas
asuva Ibaru katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele
lähiaadressideks Ibaru ja
Ibarumetsa ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
„Ülejõe talu heitvee projekt“ aruanne ning anti
nõusolek 10% toetusesumma väljamaksmiseks.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost isikud, kes ei
ela ega kasuta oma kinnistut aastaringselt.
• Määrati sotsiaalvaldkonna 2018. a I vooru
projektitoetusteks MTÜ
Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühingule
480 €, millest 360 € tantsuõppe töötoa läbiviimiseks ning 120 € puutöötoa läbiviimiseks.
• Määrati puudega isikule
hooldaja.
• Määrati üksi elavale vanaduspensionärile koduteenus alates 02.01.2018.
• Kinnitati Rapla valla
koolieelsete lasteasutuste
2018. a kollektiivpuhkuste graafik.
• Kinnitati lasteasutuste
lasteaiaõpetajate töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise korral alates
1. jaanuarist 2018. a 978 €
kuus.
• Menetleti hariduskomisjonile ja volikogule esitatavaid eelnõusid
pädevuse delegeerimise
ning õigusaktide kehtetuks tunnistamise kohta.
• Otsustati osaleda teistes
KOVides õppivate laste ja
õpilaste tegevuskuludes.
• Moodustati Rapla Vallavalitsuse arendusnõuniku ametikoha täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon.
• Määrati Rapla valla
esindajad ROLi komisjonidesse:
1) Kodukaunistamise konkursi „Eesti kaunis kodu“
maakondlik
komisjon
– Cerly-Marko Järvela;
2) Laulu- ja tantsupeo
maakondlik
komisjon
– Rita Triinu Peussa;
3) Tervisenõukogu – Margo Hussar;
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4) Turvalisuse nõukogu
– Piret Minn;
5) Liikluskomisjon – Margus Koll.
8. jaanuaril
• Määrati teenindava maa
pindalad Rapla valla munitsipaalomandisse taotletavatele Rapla linnas
asuvatele teedele: Jürna
tänav L1, Kuusiku tee L2,
Side tänav L3, Lao tänav,
Krookuse tänav, Nelgi
tänav L1, Nelgi tänav L2,
Kitsas tänav, Jõe promenaad, Sika tee.
• Kehtestati vallateedel,
kus teeolud on halvenenud, kuni 1. maini 2018.
a või kuni teeolude paranemiseni, liikluspiirang
(välja arvatud teeomaniku loal) üle 8tonnise registrimassiga sõidukitele.
Piiranguga teed tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.
• Otsustati tasuda asendushooldusteenust osutavatele hooldusperedele
laste ülalpidamisega seotud kuludeks 365 € lapse
kohta. Asendushooldusteenust osutavatele asenduskodudele ja perekodudele tasutakse teenuse
eest vastavalt esitatud
arvetele.
• Menetleti sotsiaalkomisjonile ja volikogule
esitatavat eelnõud toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate
eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamise kohta.
• Otsustati nimetada vallavanem Piret Minn Rapla
Vallavalitsuse volitatud
esindajaks Terviseameti
poolt perearsti leidmiseks
väljakuulutatud konkursi
komisjoni.
• Menetleti hariduskomisjonile ning volikogule
esitatavat otsuse eelnõud
Rapla
Täiskasvanute
Gümnaasiumi tegevuse
lõpetamise kohta.
• Kinnitati Rapla Vallavalitsuse (asutusena) töökorralduse reeglid.
15. jaanuaril
• Vaadati läbi Rapla linna keskväljaku rajamise
ehitustöödeks korraldatud riigihankele laekunud
pakkumused.
• Lõpetati Juuru Eduard
Vilde kooli osaliseks lammutamiseks korraldatud
hankemenetlus, lükates
tagasi kõik pakkumused.
• Vaadati läbi Rapla Kultuurikeskuse
hoonete
osaliseks ümberehituseks
korraldatud riigihankele
laekunud pakkumused.

• Anti ehitise kasutusload
Warmeston OÜ-le tootmishoone kasutamiseks
aadressil Purila küla,
Härgla tee 2a.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta
oma kinnistut.
• Otsustati maksta Juuru
valla eelarvest sotsiaaltoetust.
• Kinnitati Tõnis Blank
Rapla Ühisgümnaasiumi
direktori kohusetäitjaks
alates 15.01.2018. a kuni
konkursi korras valitud
direktori ametisse kinnitamiseni.
• Määrati Rapla valla
eelarvest
kultuuritööle
eraldiseks ette nähtud vahenditest 2650 € projektitoetusteks.
• Määrati Rapla valla
eelarvest
noorsootööle
eraldiseks ette nähtud vahenditest 500 € projektitoetusteks.
• Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle
eraldiseks ette nähtud
vahenditest 890 € projektitoetusteks.
• Vaadati läbi Juuru Rahvamaja põranda renoveerimiseks korraldatud
riigihankele
laekunud
pakkumused.
• Vaadati üle Rapla Teataja väljaandmise põhimõtete muutmiseks laekunud ettepanekud.
• Käsitleti komisjonidele
ja volikogule menetlemiseks esitatavaid õigusaktide eelnõusid:
- Rapla linnas Sauna tn 8
kinnistu detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu algatamise
eesmärgiks on sätestada
tingimused olemasoleva
hoone ümberehitamiseks
korterelamuks.
Detailplaneering on üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse
sihtotstarvet
muutev, muus osas järgib
planeering üldplaneeringu põhimõtteid.
„Planeerimisseaduses“ sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitmise delegeerimiseks Rapla Vallavalitsusele.
- Volikogult nõusoleku
saamiseks hankelepingu
sõlmimiseks Rapla Kultuurikeskuse hoonete osaliseks ümberehituseks.
- Volikogult nõusoleku
saamiseks hankelepingu
sõlmimiseks Rapla keskväljaku rajamise ehitustöödeks.
- Rapla valla osalemise
kohta MTÜs Harjumaa
Ühistranspordikeskus.

- Ühistranspordi korraldamiseks lepingu sõlmimiseks MTÜga Harjumaa
Ühistranspordikeskus.
- Maamaksu täiendava
vabastuse andmise korra
kinnitamiseks.
- Täiendava tasu määramiseks koondatavatele.
- Rapla maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise,
tippauhinna
Rapla Redel ning teenetemärgi andmise korraldamiste õiguste andmiseks
Raplamaa Omavalitsuste
Liidule.
- Uute vallavalitsuse liikmete kinnitamiseks.
„Korruptsioonivastase seaduse rakendamise
korra“ muutmiseks.
- Volikogult nõusoleku
saamiseks hankelepingu
sõlmimiseks Juuru Rahvamaja põranda renoveerimiseks.
- Volikogult nõusoleku
saamiseks riigihanke läbiviimiseks vallavalitsusele
tööruumide üürimiseks.
22. jaanuaril
• Otsustati võõrandada
avaliku suulise kordusenampakkumise korras
Rapla vallale kuuluv Rapla linnas Eha tn 22 asuv
korteriomand (eluruum
nr 6) alghinnaga 4000 €.
• Kinnitati 17. jaanuaril
2018. a toimunud vallavara avaliku enampakkumise tulemus: Eha tn 22
asuv eluruum nr 7 müüdi
3000 €-ga.
• Määrati Rapla valla munitsipaalomandisse taotletava Rapla linnas asuva
Võsa põik tänava teenindava maa pindalaks 2273
m2.
• Määrati Purku külas
asuvast Lindepooli katastriüksusest eraldatud
katastriüksuste lähiaadressideks Lindepooli, Lindehoovi, Lindeaasa, Lindemetsa ja sihtotstarbeks

100% maatulundusmaa.
• Kooskõlastati Väljataguse külas Ussikuninga
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Nõustuti OÜ-le Soval
Teenus viieks aastaks vee
erikasutusloa väljastamisega vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks
Rapla vallas Maidla külas.
• Nõustuti Haridus- ja
Teadusministeeriumile
vee erikasutusloa väljastamisega seoses Rapla
Gümnaasiumi kinnistule
Rapla linnas, Kooli 8 projekteeritava sademeveekanalisatsiooniga.
• Kiideti heaks 2017. aasta
hajaasustuse programmi
raames teostatud Metsaloigu veesüsteemide rajamise projekti aruanne.
• Kehtestati lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse
maksimaalseks suuruseks
2018. aasta ühes kuus
250 €.
• Vaadati läbi Rapla Kesklinna Kooli direktori leidmiseks korraldatava konkursi kuulutus.
• Menetleti volikogule esitatavat eelnõud matusetoetuse maksmise kohta.
• Määrati raske puudega
eakatele hooldaja.
• Määrati 16 252 € Rapla
valla eelarvest spordiõppe
toetuseks ette nähtud vahenditest spordiklubidele ajavahemikus jaanuar
kuni märts 2018. a.
• Otsustati tasuda Rapla
Korvpallikoolile ettemaksuna kõik 2018. aastal
lepingutega ettenähtud
summad.
• Menetleti ametiautode kasutamise ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise kulude hüvitamise korda.
29. jaanuaril
• Anti projekteerimistingimused Vaopere külas

Laane kinnistule üksikelamu
laiendusprojekti
koostamiseks.
• Määrati Uuskülas asuva liikluspinna nimeks
Päikese tänav. Tegemist
on 2017. aastal kehtestatud Uuskülas Sügise ja
Suve tänavate elamuala
detailplaneeringuga, kus
moodustati osadele elamukruntidele juurdepääsuks uus transpordimaa
katastriüksus, mille ääres
paiknevatele elamukruntidele lähiaadresside määramiseks on vaja moodustada uus liikluspind.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta
oma kinnistut või kelle
kinnistule ei võimalda
teeolud prügiautol ligi
pääseda.
• Kehtestati Rapla valla
koolieelsete lasteasutuste, munitsipaalüldhariduskoolide ja huvikoolide
2018. a tegevuskulu arvestuslik maksumus.
• Määrati sügava puudega isikule hooldaja ning
hooldajale toetus.
• Kooskõlastati uute
ametnike leidmiseks korraldatavate konkursside
kuulutused:
haridusspetsialist, noorsootööspetsialist, spordi- ja tervisedenduse spetsialist,
lastekaitsespetsialist, sotsiaaltööspetsialist (kokku
1,5 ametikohta Raikkülas
ja Raplas), planeeringu- ja arendusspetsialist,
hankespetsialist, järelevalvespetsialist.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla
vallale kuuluv Seli külas,
Seli-Alatare
maaüksusel asuv korteriomand
(eluruum nr 2, üldpinnaga 40,2 m²) alghinnaga
7500 €. RT

kuhu minna
Vallavanem Piret Minn ja volikogu esimees Rene Kokk ootavad
21. veebruaril kell 18.00 Rapla valla elanikke
Rapla Kultuurikeskuse kammersaali kohtumisele.
Arutame koos Rapla valla elu, tuleviku ning murede ja rõõmude üle!
Kohtumise eesmärk on kuulata vallaelanikke puudutavaid olulisi küsimusi
ja need vallavalitsuse jaoks kaardistada.
Rapla SVK korraldab laupäeval, 3. märtsil 2018 kell 12.00
Rapla Vesiroosi Terviserajal

RAPLA VALLA LAHTISE SUUSAVÕISTLUSE.

Võisteldakse erinevates vanusegruppides. Eraldi arvestus spordiveteranidele.
Selgitatakse välja parim kool ning tööandja.
Võimalus distants läbida ka matkates!
Võistluse juhend Rapla valla ja Rapla MSLi kodulehel.
Info telefonil 5303 1964, Ants Lindre.

▲ Väljaandja: Rapla Vallavalitsus ▲ Aadress: Viljandi mnt 17, Rapla 79511 ▲ Telefon: 489 0524 ▲ Artiklid: teataja@rapla.ee ▲
▲ Tootja: Rajakaar OÜ ▲ Toimetaja: Armar Paidla, telefon: 5301 0364 ▲ E-post: armar@rajakaar.ee ▲
▲ Trükk: OÜ Rebellis ▲ Levi: Omniva ▲ Tiraaž: 6400 ▲ Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada ▲
▲ Rapla Teataja ilmub iga kuu teisel reedel ▲ Järgmine number ilmub 9. märtsil ▲
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vallavolikogu

Rapla Teataja
Rahvastikutoimingud

Rapla Vallavolikogus 25. jaanuaril 2018

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud

• Viidi läbi esimene lugemine otsusele Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamise
kohta alates 31.08.2018.
Teemat käsitletakse edasi
komisjonides ning korraldatakse kohtumised Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste ning
riigigümnaasiumi esindajate vahel.
• Kinnitati volikogu esindajad Rapla valla üldhariduskoolide hoolekogudesse järgmiselt: Alu Kool
– Jane Schelejev; Hagudi
Põhikool – Erti Suurtalu;
Kabala
Lasteaed-Põhikool – Anne Kalf; Kaiu
Põhikool – Sirje Laansoo;
Juuru Eduard Vilde Kool
– Marina Runno; Rapla
Vesiroosi Gümnaasium
– Alar Mutli; Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
– Aare Heinvee; Rapla
Ühisgümnaasium – Ilvi
Pere.
• Otsustati Rapla valla
koolieelsete lasteasutuste
arengukavade avalikustamine ning sisehindamise
aruannete kooskõlastamine delegeerida Rapla
Vallavalitsusele.
• Seoses lasteaiaõpetajate
töötasu alammäära tõusuga, otsustas volikogu 21.
detsembri 2017. a istungil
ühtlustada valla lasteaiaõpetajate töötasud. Kuna
endistes Juuru, Kaiu ja
Raikküla valdades olid
töötasud kehtestatud vastavate volikogude määrustega (Raplas volikogu
otsusega), siis tunnistati
varasemad endiste valdade õigusaktide vastavad
sätted kehtetuks.
• Otsustati delegeerida
Rapla maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamine,
Raplamaa tippauhinna
Rapla Redel ning Rapla
maakonna teenetemärgi
andmise
korraldamine
Raplamaa Omavalitsuste
Liidule.
• Kehtestati toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
• Otsustati delegeerida
matusetoetuse maksmise
korraldamine tähtajaliselt, kuni vastava kor-

Jaanuarist asub Rapla valla rahvastikuregistri spetsialisti Eha Tolmu kabinet riigimajas. Muutunud on samuti telefoninumber. Uuest aastast on valla ülesanne ka
perekonnaseisutoimingute teostamine ja nüüd saab neid teha ühes kohas.
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
Vastuvõtuajad:
E, T, K 8.00–14.00
N 8.00–13.00 ja 14.00–18.00
R 8.00–12.00

Kavand „Juurte juurde“
(autor Priit Herodes)

ra kinnitamiseni, Rapla
Vallavalitsusele. Matusetoetust makstakse 250 €
ühe matuse korraldamise
kohta, matusekorraldajale surmatõendi originaali ja avalduse alusel, kui
surnu viimane rahvastikuregistrijärgne elukoht
oli Rapla vald.
• Kehtestati maamaksuvabastuse andmise kord.
Maamaksuvabastuse
andmise eesmärk on toetada ja soodustada pensionäride, isikute, kellel
on tuvastatud osaline või
puuduv töövõime ning
represseeritute ja represseerituga võrdsustatud
isikute toimetulekut.
• Tunnistati kehtetuks
Raikküla
Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a
määrus nr 43 „Maamaksumäärade kehtestamine
Raikküla vallas“.
• Anti vallavalitsusele
nõusolek hankelepingu
sõlmimiseks Mivo Ehitus OÜga vastavalt Juuru Rahvamaja põranda
renoveerimiseks läbiviidud riigihanke tulemustele. Lepingu summa on
46 078,39 € koos käibemaksuga.
• Anti vallavalitsusele
nõusolek hankelepingu
sõlmimiseks Rapla linna
keskväljaku
ehitustöödeks vastavalt läbiviidud
riigihanke tulemustele.
Parimaks pakkumuseks
tunnistati OÜ RTS Infraehitus ühispakkumus
koos ASiga Ehitusfirma
Rand ja Tuulberg ning
Wesico Projekt OÜ, maksumusega 1 192 260,62 €
koos käibemaksuga.
• Anti vallavalitsusele
nõusolek hankelepingu
sõlmimiseks Rapla Kultuurikeskuse
hoonete
osaliseks
ümberehituseks. Parim pakkumus oli
ühispakkujate OÜ Silindia Ehitus ja OÜ Expolio
ühispakkumus
maksumusega 2 096 203,78 €
koos käibemaksuga.
• Otsustati kinnitada
täiendavalt vallavalitsuse
liikmeteks abivallavanem
Margo Hussar ning teenuskeskuste juhid Kaja
Heinsaar ja Aili Normak.
• Otsustati kinnitada Rap-

la Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvuks
neli liiget.
• Kinnitati revisjonikomisjoni liikmeteks Kristjan Aller ja Erika Reinumägi.
• Algatati Kuku külas Väike-Küünimäe detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni
viie üksikelamu püstitamiseks.
• Algatati Rapla linnas
Sauna tn 8 kinnistu detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused
olemasoleva hoone ümberehitamiseks korterelamuks.
• Anti Rapla Vallavalitsusele volitused planeerimisseaduses sätestatud
kohaliku omavalitsuse ja
kohaliku
omavalitsuse
üksuse ülesannete lahendamiseks.
• Otsustati astuda MTÜ
Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmeks.
• Otsustati sõlmida MTÜga Harjumaa Ühistranspordikeskus haldusleping
vallasisese õpilas- ja ühistranspordi korraldamiseks.
• Muudeti korruptsioonivastase seaduse rakendamise korda.
• 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.
• Kinnitati volikogu tööst
osavõtu eest hüvituse ja
tasu määramise kord.
• Kehtestati Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus.
• Kehtestati eelarve- ja
arengukomisjoni
põhimäärus.
• Otsustati muuta volikogu sotsiaalkomisjoni
nimetus sotsiaal- ja tervisekomisjoniks.
• Anti vallavalitsusele
nõusolek enne 2018. a vallaeelarve vastuvõtmist ja
hankeplaani kinnitamist
korraldada Rapla Vallavalitsusele
tööruumide
üürimiseks riigihange. RT

Rapla maakonnas registreeriti 2017. aastal 315 sündi, 356 surma, 127 abielu
(neist Maavalitsus 96 ja vaimulikud 31), 35 lahutust ja 17 nimemuutmist.

sümboolika

Rapla valla sümboolikakonkursi tulemused
Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla
ja Rapla valla ühinemisgrupi juhtrühm
kuulutas välja konkursi Juuru, Kaiu,
Raikküla ja Rapla valdade ühinemise
teel moodustuvale uuele Rapla vallale
sümboolika leidmiseks. Tööde esitamise tähtpäev oli 01.11.2017. Laekus kokku
31 kavandit. Tööd vaatas üle ühinenud
valdade esindajatest moodustatud hindamiskomisjon koosseisus Ülle Kiviste,
Aili Normak, Ado Tuuga, Anne Kalf ja
Cerly-Marko Järvela ning valis rahvahääletusele väljapanekuks 15 kavandit.
Rahvahääletus
toimus
29.11–
27.12.2017. Kavandite poolt sai hääli
anda valla kodulehel (autentimise vahendusel), valla kantseleisse e-kirja
saatmisega või helistades, arvamust sai
avaldada ka suhtlusportaali Facebook
vahendusel ning Google vormi täitmisega.
Kodulehel hääletas 81 inimest, Facebooki vahendusel laekus ca 300 arvamust, valla sekretär registreeris 3 seisukohta ning Google vormi vahendusel
esitas eelistuse 4 inimest. Rahvaküsitluse selge favoriit oli kavand märgusõnaga „A333“, mis sai ülekaaluka häälteenamuse. Populaarne oli ka kavand
märgusõnaga „Sild“. Ülejäänud tööde
häältesaak jäi väiksemaks, kuid üle 10
poolthääle pälvisid veel kavandid märgusõnadega „Elav pärimus“, „Kuldne kesktee“, „Juurte juurde“ ja
„Pihlapuu“.

Tööd saadeti hinnangu andmiseks
ka Riigikantselei heraldika ekspertkomisjonile. Komisjon koosseisus Arno
Mäger ja Ivo Manfred Rebane vaatas
kavandid üle 21.12.2017 toimunud nõupidamisel. Ekspertkomisjoni hinnangul
vastas heraldikanõuetele täies mahus
vaid kavand märgusõnaga „Juurte
juurde“. Enamus kavandeid vastas
heraldikanõuetele osaliselt ja ekspertkomisjon esitas ettepanekud kavandite
täiendamiseks.
Valla hindamiskomisjon analüüsis
kujunenud olukorda ja leidis konsensuslikult, et töö märgusõnaga „Juurte
juurde“ vastab kõige suuremas ulatuses konkursitööde hindamiskriteeriumitele ning kavandi saab muutmata
kujul võtta valla sümboolikana kasutusele. Vapil on neljastatud rohelisel ja
hõbedasel kilbil kujutatud vastasvärvides kaheksatipuline pügalrist, mis on
taassünni märk ning muistne õnne- ja
kaitsesümbol. Roheline värvus tähistab
loodust ja lootust, elu võitu ning häid
tegusid, hõbedane – tarkust, ustavust
ning vaimuvalgust. Roheline ja hõbedane on ka uueks Rapla vallaks ühinenud
Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla senistel sümbolitel esindatud. Vapi ja lipu
pinnajaotus märgib nelja ühinenud valla võrdväärset osapoolt.
Rahva lemmikkavand märgusõnaga
„A333“ on hindamiskomisjoni hinnangul pakkunud originaalse idee, ent mittevastavuse tõttu heraldikanõuetele on
kavandit tarvis muuta.
Töö autor on koostanud kaks uut lahendusvarianti, millised
läkitati Riigikantselei
heraldika ekspertkomisjonile ülevaatamiseks. Niipea, kui sealt
tagasiside
laekub,
kuulutatakse välja uus
rahvaküsitlus
kahe
parima kavandi võrdluses.
Cerly-Marko
Järvela
vallaarhitekt

Kaks kavandi „A333“ ümberkujundatud varianti
(autor Aldis Toome)
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töö
RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI
(1,0) ametikoha täitmiseks
Ametikoha üldeesmärk:
Noorsootöö valdkonna juhtimine
ja töö korraldamine vastavalt Rapla
valla arengukavas seatud eesmärkidele.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• keskeri- või kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö alane);
• noorsootöö valdkonna kogemus/
hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• projektide kirjutamise oskus/kogemus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel
võimalusel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 23. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: kultuurinõunik Rita
Triinu Peussa, tel 516 9448 või
ritatriinu.peussa@rapla.ee.

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
SPORDI- JA TERVISEDENDUSE SPETSIALISTI
(1,0) ametikoha täitmiseks

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
(ametikohti kokku 1,5)
ametikoha täitmiseks

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
LASTEKAITSESPETSIALISTI
(1,0) ametikoha täitmiseks
(lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Ametikoha üldeesmärk:
Spordi- ja tervisedendusliku valdkonna juhtimine, töö korraldamine
ja kontrolli teostamine Rapla vallas.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• keskeri- või kõrgharidus (soovitavalt valdkonnaalane);
• spordivaldkonna kogemus/hea
tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• projektide kirjutamise oskus/kogemus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel
võimalusel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 23. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: kultuurinõunik Rita
Triinu Peussa, tel 516 9448 või
ritatriinu.peussa@rapla.ee.

Ametikoha üldeesmärk:
Sotsiaalteenuste osutamise ja määramise korraldamine ning sotsiaalnõustamine Rapla vallas lähtudes
riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaalvaldkonna töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 23. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu
Kalmus, tel 5342 6030 või
maiu.kalmus@rapla.ee.

Ametikoha üldeesmärk:
Laste ja perede õiguste kaitse ning
hoolekanne, lastekaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine Rapla
vallas lähtudes riiklikest seadustest
ja kohalikest õigusaktidest.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaal- ja lastekaitse valdkondade
töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 23. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu
Kalmus, tel 5342 6030 või
maiu.kalmus@rapla.ee.

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
Rapla Ühisgümnaasiumi
(alates 01.09.2018 Rapla Kesklinna Kooli) (I–III kooliaste)
DIREKTORI
ametikoha täitmiseks
Kandidaadil on:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, õpikeskkonna kujundamise ja
iga õpilase arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside
juhtimise vallas;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöötahe ja -võime ning väga hea
suhtlemisoskus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat
peab oluliseks;
• essee, kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal
„Rapla Kesklinna Kool aastal 2023“.
Tööle asumise aeg: esimesel
võimalusel või hiljemalt 01.07.2018.
Dokumendid palume esitada
1. märtsiks 2018 Rapla
Vallavalitsusele aadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil
rapla@rapla.ee.
Lisainfo: haridusnõunik Tiina
Roosimägi, tel 522 8791 või
tiina.roosimagi@rapla.ee.

Rapla Spordirajatised SA
kuulutab välja
TEGEVJUHI/JUHATUSE LIIKME
konkursi
Peamised tööülesanded on:
• sihtasutuse igapäevase töö korraldamine ja koordineerimine;
• sihtasutuse halduses olevate spordirajatiste edukas majandamine;
• sihtasutuse strateegiline juhtimine,
kooskõlastatud arengusuundade ellu
viimine.
Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus;
• juhtimisalane kogemus;
• head organisatoorsed võimed;
• ta on avatud suhtleja, hea esineja, läbirääkija, meeskonnatöötaja;
• algatusvõimeline, tasakaalukas ja
kohusetundlik;
• asjaajamises täpne ja korrektne.
Kasuks tuleb:
• juhilubade olemasolu koos isikliku
auto kasutuse võimalusega;
• digitaalse asjaajamise oskused;
• töökogemused sporditegevuse korraldamisel või eelnev ettevõtte juhtimiskogemus;

• väga hea eesti keele ja võõrkeelte oskus (inglise ja vene);
• vähemalt ühe spordiala pikaajalise
harrastamise kogemus või spordikohtuniku kategooria.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegset ja avatud töökeskkonda
ning sõbralikku ning toetavat meeskonda;
• mitmekülgset ja arendavat tööd ning
võimalusi eneseteostuseks;
• häid täiendkoolituse- ja arenemisvõimalusi;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Huvi korral palume kandidaadil
saata CV koos motivatsioonikirjaga
e-postiga rapla@rapla.ee või saata
dokumendid paberkandjal Rapla
Vallavalitsusse (aadress: Viljandi
mnt 17, Rapla 79511) hiljemalt
12. veebruaril 2018 märgusõnaga
„Tegevjuhi konkurss“.
Täpsustavad küsimused ja info:
Väino Sassi, vaino@raplaty.ee.
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töö
RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
JÄRELEVALVESPETSIALISTI
(1,0) ametikoha täitmiseks

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
HARIDUSSPETSALISTI (1,0)
ametikoha täitmiseks

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
HANKESPETSIALISTI (1,0)
ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla ehitusalase, keskkonna,
heakorra, jäätmehoolduse, koerte,
kasside ja teiste koduloomade ning
tehnovõrkude alase töö järelevalve
korraldamine ja teostamine, ettekirjutuste ja hoiatuste menetlemine,
väärteomenetluse korraldamine ning
Rapla valla haldusalal toime pandud
väärtegude kohtueelse menetluse
korraldamine oma pädevuse piires
ning turvalisuse alase töö korraldamine.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• keskeri- või kõrgharidus;
• tööks vajaliku seadusandluse väga
hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja
vene keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui
meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 5. märtsiks 2018
aadressil Viljandi mnt 17, 79511
Rapla või digiallkirjastatult e-posti
aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Meelis
Mägi, tel 489 0533 või
meelis.magi@rapla.ee.

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla haridusvaldkonnaga seotud info kogumine, analüüsimine,
edastamine ja avaldamine. Hallatavate huvi-, alus- ja üldharidusasutuste andmetest vajalike kokkuvõtete
koostamine ja edastamine.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus;
• haridusvaldkonna hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• koostöötahe ja -võime ning väga
hea suhtlemisoskus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel
võimalusel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 23. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: haridusnõunik Tiina
Roosimägi, tel 522 8791 või
tiina.roosimagi@rapla.ee.

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla riigihangete läbiviimine,
hangete korraldamist reguleerivate
töökordade ja protseduuride välja töötamine, töötajate hankealane
nõustamine ja juhendamine, hangete planeerimine ja ettevalmistamine, hankedokumentide koostamine,
hindamiskriteeriumite välja töötamine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, lepingute ettevalmistamine
ja sõlmimine, hangete üle arvestuse
pidamine, vastava aruandluse koostamine ja selle põhjal järgnevate tegevuste planeerimine, vajaliku teabe
vahetamine.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• keskeri- või kõrgharidus;
• tööks vajaliku seadusandluse väga
hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• teadmised ja kogemused hangete
korraldamisel;
• kogemus projektide juhtimisel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja
inglise keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui
meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kasuks tuleb läbitud riigihangete
koolitus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 26. veebruariks
2018 aadressil Viljandi mnt 17,
79511 Rapla või digiallkirjastatult eposti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Meelis
Mägi, tel 489 0533 või
meelis.magi@rapla.ee.

külaelu

Valitud on Raplamaa Aasta Sädeinimene ja
Aasta Küla
26. jaanuaril tunnustati Rapla maakonna külasid ja nende sädeinimesi ning
küla sõpra. Aasta küla nominentide
seas oli Rapla valla Nõmme küla ning

Aivi Meister.

sädeinimese nominatsioonis Nõmme
külavanem Aivi Meister, MTÜ Kappeli
Külad üks asutajaliige Tiia Sõber ning
MTÜ Lipa Küla asutamise eestvedaja Anne Kalf. Küla sõbra
Foto: erakogu
tiitlile konkureeris Raikküla Vallavalitsus.
Raplamaa Aasta Sädeinimese tiitli pälvis
Aivi Meister.
Aivi on Nõmme küla
külavanem. Oma isatalu
ja lapsepõlveküla käekäik on talle alati korda
läinud, tal oli raske vaadata, et külaelu hääbub.
Aivi lööb aktiivselt kaasa Rapla Valla Külade
Ühenduse tegevustes. Ta
on Raplamaal ning Eestis laiemalt tuntud rist-

sõnade koostaja. Oma nobeda sule ja
sõnaosavusega on ta kajastanud külade
tegemisi nii Rapla valla infolehes Rapla
Teataja kui maakonnalehes Raplamaa
Sõnumid.
Aivi on tubli projektikirjutaja. Kohaliku omaalgatuse programmi toel teostas
Nõmme küla 2012. aastal viidaprojekti,
mille tulemusena on iga talu märgistatud kauni stiilse puidust viidaga.
Kuna läbi Nõmme küla planeeriti Rail
Balticu raudteed, oli külavanem Aivi
aktiivne külakaitsja – korraldas Rail
Balticu koosoleku, kirjutas artikli Raplamaa Sõnumitesse ning koostas küla
poolt pöördumise maavanemale.
Aivi Meister on tõeline SÄDE: värviline, loominguline, siiras, vaimukas ning
elutark.
Rita triinu peussa

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
PLANEERINGUJA ARENDUSSPETSIALISTI
(1,0) ametikoha täitmiseks
Ametikoha üldeesmärk:
Osalemine valla arengukava ja valla
üldplaneeringu koostamises, üld-,
teema- ja detailplaneeringute ning
keskkonnamõju hindamisega seotud
menetlusprotsesside korraldamine
ja läbiviimine, kodanike nõustamine planeerimisalastes küsimustes,
projektide kirjutamine fondidele,
MTÜde (sh külade) nõustamine projektide koostamisel. Erinevate planeeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega
seotud toimingute teostamisel osalemine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus (eelistatud arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või geograafia erialal);
• tööks vajaliku seadusandluse väga
hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse
aluste tundmine;
• varasem erialane töökogemus;
• teadmised hangete korraldamise
kohta;
• kogemus projektide kirjutamisel ja
juhtimisel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja
inglise keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui
meeskonnaliikmena;
• oskus korraldada koostööd avalike
huvide elluviimisel;
• oskus pidada läbirääkimisi;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Konkursil osalemiseks esitada
järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 5. märtsiks 2018
aadressil Viljandi mnt 17, 79511
Rapla või digiallkirjastatult e-posti
aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Meelis
Mägi, tel 489 0533 või
meelis.magi@rapla.ee.
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ehitus & planeerimine

Projekteerimistingimuste eelnõud avatud
menetluses
Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse ehitusseadustikus
ettenähtud juhtudel või oluliste ruumilist keskkonda kujundavate otsuste
korral. Veebruaris on avalikus väljapanekus kaks eelnõu, mille avaliku väljapaneku periood kestab kuni 23.02.2018.
Selle aja jooksul on igal huvitatul õigus
Katlamaja, Valtu küla
Telia Eesti AS on esitanud taotluse püstitada Valtu külla Katlamaja kinnistule (katastritunnus 66904:002:0012)
40 meetri kõrguse mobiilsidemasti ja
paigaldada sideseadmete konteineri.
Kavandatav tegevus on kooskõlas valla
üldplaneeringuga sätestatud tootmismaa arendamistingimustega. Üldjuhul
on tehnomastide kavandamine detailplaneeringukohustuslik, kuid kohalikul
omavalitsusel on õigus ehitise sobimise korral üldplaneeringu tingimustega
lubada olemasoleva hoonestuse vahele
jäävale kinnisasjale püstitada ühe hooKukomäe, Kuku
Kukomäe maaüksusele Kuku külas
(katastritunnus 66903:001:0362) on
esitatud taotlus päikeseelektrijaama
rajamiseks. Jaama kavandatav võimsus
on ca 1 MW. Põllutäis päikesepaneele
paigaldatakse maapinnale toetuvatele terasraamidele. Maaüksusel kulgeb
keskpinge õhuliin, mis võimaldab jaama võrku ühendada. Taastuvenergeetika suurema osakaalu saavutamine
energiavarustuses kuulub üleriigilise
planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt
energeetikavaldkonna peamiste eesmärkide hulka. Üleminekut laialdasele
taastuvenergia kasutamisele on nimetatud üheks olulisematest Eesti ruumilist arengut mõjutavatest tulevikusuun-

esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning
põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse
elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.
Projekteerimistingimuste eelnõud kogumahus on välja pandud Rapla valla
kodulehel: rapla.kovtp.ee/projekteerimistingimused.

Telia Eesti AS illustratsioon
kavandatavast mobiilsidemastist.
ne ja seda teenindavad rajatised projekteerimistingimuste alusel.

Taotleja esitatud illustratsioon
sarnasest päikeseelektrijaamast Kose
vallas.
dumustest. Rapla valla üldplaneeringu
kohaselt rajatakse täiendavad tootmismaad olemasolevatesse tehnilise taristu piirkondadesse. Kukomäe maaüksus
vastab neile tingimustele.

enampakkumine
Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas Eha tn 22 (katastriüksus 67001:007:0019, pindala 1740
m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile: kinnistu nr 3146237, mis
koosneb 193/1418 mõttelisest osast maast
ja reaalosana eluruumist nr 6 (üldpind 19,3
m²) alghinnaga 4000 €.
Korter asub II korrusel. Korteris on kaminaga elutuba. Korter vajab sanitaarremonti,
elektrijuhtmestik uuendamist. Küttekolle
vajab renoveerimist.
Kinnistul asuv kortermaja on ühendatud
ühisveevärgiga ja lokaalse kanalisatsiooniga. Käimla asub I korrusel.
Kinnistul asuvad ühiskasutuses olevad
abihooned: pesuköök (ehitusalune pind 42
m²) ja kuur (ehitusalune pind 31 m²).
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt
kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad
esitama 19. märtsiks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn;
79511):

Detailplaneeringute algatamine
Jaanuaris 2018 algatati Rapla vallas kahe detailplaneeringu koostamine. Planeeringute kohta leiab huviline täpsemat teavet valla kodulehel: rapla.kovtp.
ee/algatamine.
Sauna tn 8 detailplaneering Rapla linnas
Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 11 algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistule (katastritunnus 67001:001:0870). Planeeringualal kehtib Rapla
Vallavolikogu 25.06.2015 otsusega nr 24 kehtestatud
Sauna tn 8 kinnistu detailplaneering, millega kauban- Ruutkood, mille abil nudus-, teenindus- ja büroohoone sihtotstarbega maa- tiseade leiab detailplaüksus jagati kaheks elamumaa krundiks ja üheks jät- neeringute algatamise
kuvalt ärimaa sihtotstarbega kinnistuks ning sätestati rubriigi valla kodulehel.
ehitusõigus. Detailplaneering on ellu viidud kruntide
Foto: Tõnis Kurisoo
moodustamise osas, ehitusõigust pole rakendatud.
Kehtiva detailplaneeringuga nähti ette olemasoleva,
1954. aastal kasutusele võetud saunahoone endisaegsel kujul renoveerimine. Algatatava detailplaneeringu
eesmärk on hoone ümberehitamine korterelamuks.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Sauna tn 8 maakasutuse sihtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, mistõttu detailplaneering on selles
osas üldplaneeringut muutev. Arvestades planeerin- Korterelamuks
guala paiknemist Rapla linna keskuse vahetus naab- ümberkavandatav
ruses, on kohane lisaks korterelamu juhtotstarbele saunahoone.
ette näha ka sobivaid kaasfunktsioone ning kõrvalsihtotstarbeid.
Väike-Küünimäe detailplaneering, Kuku küla
Hagudi aleviku vahetus naabruses Kuku küla tiheasustusalal algatati Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 10 üldplaneeringut muutva Väike-Küünimäe
detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab kolme elamumaa kinnistut
– Kuuse tn 7 (katastritunnus 66903:003:0252), Kuuse tn 9 (66903:003:0253) ja
Kuuse tn 11 (66903:003:0254) ning Väike-Küünimäe maatulundusmaa kinnistut
(66903:003:0256). Planeeringu eesmärk on tingimuste sätestamine viie täiendava üksikelamu püstitamiseks. Planeeringu koostamise käigus on vajalik lahendada
juurdepääsude küsimused, samuti tehnovõrkudega seotud probleemid, mis mõlemad eeldavad koostööd ka planeeringuala vahetu ümbruse kinnistuomanikega.
Planeeringualal kehtib Rapla Vallavolikogu 27.11.2008 otsusega nr 63 kehtestatud Väike-Küünimäe maaüksuse detailplaneering, millega Väike-Küünimäe jäeti
puhke- ja virgestusmaaks. Ka Rapla valla üldplaneeringu järgi on asumistruktuur
kavandatud selliselt, et elamualad vahelduksid haljastuse ja kogukonna ühiskasutuses olevate maadega. Üldplaneeringu maakasutuse põhimõtteid ei ole antud
asukohas rakendama asutud. Algatatav detailplaneering sisaldab üldplaneeringu
muutmisettepanekut.
Planeeringualast põhja poole jääb Rapla Vallavolikogu 25.11.2004 otsusega nr
29 kehtestatud Küünimäe II detailplaneering, millega nähti muu hulgas ette Kuuse tänava pikenduse rajamine. Planeeringut pole ellu viima asutud.

1) avalduse enampakkumisest osavõtuks
koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Enampakkumine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 20. märtsil 2018.
a kell 16.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn;
79511).
Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale
kuuluvale Seli külas asuvale Seli-Alatare (katastriüksus 66903:002:1100, pindala
5640 m², sihtotstarve elamumaa) korteriomandile: kinnistu nr 2234337, mis
koosneb 402/3636 mõttelisest osast maast
ja reaalosana eluruumist nr 2 (üldpind 40,2
m²) alghinnaga 7500 €.
Korter on elamiskõlblik, asub I korrusel. Korteris on 2 elutuba, köök ja
vannituba+WC. Köögis asub puuküttega
pliit, elutoad on ahjuküttega, aknad vahetatud. Korter vajab vee- ja kanalisatsioonitorustike ning elektrijuhtmete väljavahetamist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.

Algatatava detailplaneeringu põhimõtteskeem.
Kinnistul asuv 8korteriga kortermaja
(ehitusaasta ca 1965) on ühendatud Seli
Tervisekeskuse veevärgiga. Kanalisatsioon
on lokaalne.
Kinnistul asub ühiskasutuses olev abihoone-puukuur (ehitusalune pind 95,6 m²).
On moodustatud Rapla vald, Seli küla,
Seli-Alatare Korteriühistu (registrikood
80013382). Vahetatud on maja välisuksed ja trepikoja aknad. Korteriühistul
on plaanis katusekatte (eterniit) vahetus.
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt
kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad
esitama 19. märtsiks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn;
79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks
koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga:
„Seli-Alatare. Mitte avada enne
20.03.2018. a kell 15.00“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 20. märtsil
2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla
linn; 79511).
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leader

Politseiametnikud

Külade videoklippide konkurss

Aasta algusest on politseis muudatusi ja meie piirkonnapolitseinike kontaktid on
alljärgnevad:
Piirkonnapolitseinik Jaan Padrik Piirkonnapolitseinik Elle Tikki
E-post: jaan.padrik@politsei.ee
E-post: elle.tikki@politsei.ee
Telefon: 489 2931, 5854 4413
Telefon: 489 2929, 5329 2044

Nurmijärvi vald, Raplamaa kauaaegne
partner Soomest, Nurmijärve piirkonna
LEADER tegevusgrupp Emo ry ja Raplamaa LEADER tegevusgrupp Raplamaa Partnerluskogu korraldavad ühiselt
Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tähistamise ürituste raames
konkursi parimale külaelu kajastavale videoklipile.
Videoklipi eesmärk on näidata tänapäevase Soome-Eesti küla elu-olu, ühiseid tegevusi külades, külade looduslikku keskkonda, laste ja noorte ettevõtmisi, külade
kultuurile omaseid tegevusi nagu käsitöö,
taidlus, talgud, külapäevad, pärimuslike
tähtpäevade tähistamist, vestelda külaelanikega.
Video peaks näitama, kuidas maaelu
Soomes ja Eestis muutub ning edeneb,
kuidas külades levivad uued kaasaegsed
teadmised ning säilivad vanad pärimused.
Videoklipi pikkus olgu 5–7 minutit.
Videoklipi võiks võimalusel kas alaosas
subtiitrina kirjutada või siis peale lugeda

Savi 2, Rapla
Kasvandu tee 17, Kaiu alevik

Vastuvõtt:
Veski 1, Juuru alevik
Kabala mõis, Kabala küla

Noorsoopolitseinik Triin Tähtla
E-post: triin.tahtla@politsei.ee
Telefon: 489 2938, 5656 9930

Noorsoopolitseinik Kristel Põhjala
E-post: kristel.pohjala@politsei.ee
Telefon: 489 2937, 5305 4811

kroonika

Kuremari 40
26. jaanuaril tähistas Alu rahvatantsurühm Kuremari oma 40. aastapäeva.
Rapla Kultuurikeskuses peetud juubelipeol olid juhendaja Anne Paluoja käe
all tantsimas Ebe Nõmmik, Ilse Suiste,
Marje Rosenthal, Merike Lill, Milvi Soo-

saar, Sirje Lehtmaa, Sirje Lubja, Sirje
Tüvist, Tiiu Koppel ja Urve Põlma.
Kaasa tegid veel Kaiu Lustilised, Juuru Luiskajad, Kaiu Elulust ja Rapla Eideratas.

ingliskeelse lühikese selgitava teksti, kus
selgitada, millega on tegemist.
Videoklippides võib kasutada ka külades 2017. a jooksul salvestatud huvitavamaid tegevusi, ühendades need uute salvestusmaterjalidega.
Konkursi eesmärk on valida välja 5 parimat videoklippi Eestist ja Soomest, mida
ühiselt esitada laiemale avalikkusele ja
massimeedia vahenditesse.
Parimate videoklippide koostajad sõidavad ühisele tutvumisreisile Soome, Soome
parimate videoklippide kokkupanijad tulevad aga vastukülaskäigule Eestisse.
Videoklippide esitamise tähtaeg on 15.
september 2018.
Videoklipid võiks esitada kas külaseltsi
poolt või külaseltsi puudumisel ka lihtsalt
külakogukonna poolt. Tähtis on siiski, et
videoklipil oleks konkreetne autor ja esitaja.
Videoklipid esitada Raplamaa Partnerluskogule.
Täiendav informatsioon e-posti aadressil info@raplaleader.ee.

Fotod: Armar Paidla

Infopäev
LEADER meetme 1 „Kogukondade
investeeringud“ infotund toimub
teisipäeval, 20. veebruaril 2018
Rapla Kultuurikeskuse Valgre
toas kell 16.00–18.00.
Meetme kaudu rahastatakse avalikus
kasutuses olevate ehitiste (hooned,
rajatised) projekteerimist, ehitamist,
rekonstrueerimist,
renoveerimist
(remonti) ja avalikuks kasutamiseks
vajaliku sisseseade ja vahendite
(spordivahendid,
käsitöövahendid,
kultuuritööks vajalik sisseseade jm)
soetamist. Toetust saavad taotleda
Rapla maakonnas registreeritud ja
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused
(KOV hallatavad asutused ainult läbi
KOVide).
Toetuse maksimaalne summa on

100 000 €. Toetuse määr kuni 90%
abikõlbulikest kuludest.
Objekt, mille jaoks toetust taotletakse,
peab olema kas taotleja omandis või
antud talle omaniku poolt õiguslikul
alusel kasutamiseks. Objekt peab
üldjuhul asuma Raplamaal.
Toetust ei anta KOV omandis
olevate hoonete ja rajatiste tavaliseks
rekonstrueerimiseks ja remondiks, kui
sellega ei kaasne uue lisaväärtuse või
tegevuse loomine objektile. Toetust
ei anta KOV taristu ehitamiseks (vesikanalisatsioon, elekter, teed).
Taotlusvoor algab 1. märtsil ja lõpeb
2. aprillil kl 23.59.
Kuna
uuenenud
on
taotluste
esitamine e-pria portaali kaudu, siis on
ka „vanadel tegijatel“ oluline info kätte
saada!

Ülemisel pildil Kuremari ja Anne Paluoja, alumisel ollakse koos külalistega.
projektimajandus

Toetused I kvartali kultuuriprojektidele
Rapla Vallavalitsus määras 15. jaanuaril Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2650 € järgmiselt:
Taotleja: Mittetulundusühing Nomela.
Projekt: Rapla Poistekoori ettevalmistavad laagrid. Eraldatav summa: 500 €.
Taotleja: Riinimanda Kooristuudio.
Projekt: Segakoori August07 kontsertreis Norrasse. Eraldatav summa: 200 €.
Taotleja: Riinimanda Kooristuudio.
Projekt: Riinimanda koorid 30 – juubelikontsert. Eraldatav summa: 400 €.
Taotleja: Rapla Vesiroosi Gümnaasium.
Projekt: Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ajalugu ja väärtusi kokkuvõttev raamat
„Vesiroosi lood“. Eraldatav summa: 450 €.
Taotleja: Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus.
Projekt: Visandinäitus „Ühest minutist viieteistkümneni“. Eraldatav summa: 200 €.
Taotleja: Mittetulundusühing Hagudi Hakkajad.
Projekt: Eesti Vabariik 100 Rahvapidu Hagudi kandis. Eraldatav summa: 400 €.
Taotleja: Mittetulundusühing Valtu küla.
Projekt: Valtu küla jaanipidu ja 13. külapäev. Eraldatav summa: 500 €.

Toetused I kvartali noorsooprojektidele
Rapla Vallavalitsus määras 15. jaanuaril Rapla valla eelarvest noorsootööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 500 € alljärgnevalt:
Taotleja: Mittetulundusühing RAPLA HKS.
Projekt: Rapla Ühisgümnaasiumi Moeshow „Keskkooli2“. Eraldatav summa: 500 €.

Toetused I kvartali spordiprojektidele
Rapla Vallavalitsus määras Rapla valla eelarvest sporditööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2018. a I taotlusvooru projektitoetusteks 890 € järgmiselt:
Taotleja: Mittetulundusühing Raplamaa Jalgpallikool.
Projekt: Raplamaa JK Saalikarikad 2018. Eraldatav summa: 800 €.
Taotleja: Rapla Spordiveteranide Koondis.
Projekt: Rapla valla lahtised suusavõistlused. Eraldatav summa: 90 €.
Mittetulundusühingu Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani taotlus Rapla seltskondliku bridži taaselustamise ürituse korraldamiseks otsustati jätta rahuldamata, kuna
taotlust ei esitatud tähtajaks.
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Vahastu vabatahtlikud jäädvustasid tükikese ajalukku
Vahastu vabatahtlike päästekomando
pealik Raivo Murumägi kutsus laupäeval, 27. jaanuaril üles kõiki Vahastu
piirkonna seniseid, endiseid ja tulevasi
vabatahtlikke pritsumehi ja -naisi ning
külaelanikke kogunema kohaliku pritsumaja ette, et ühiselt taaselustada põnev pilt ajaloost.
Idee sääraseks kogunemiseks tuli Murumägil, kui ta leidis Vahastu rahvamaja seinalt foto, mis pärines 1930ndatest
aastatest. Selle peal olid tolleaegsed Vahastu vabatahtlikud tuletõrjujad. Koheselt tekkis pealikul mõte Eesti Vabariik
100 puhul üles jäädvustada samasugune pilt – samas kohas, sama ülesrivistusega, kuid uute inimestega. „Et
siis inimesed saaksid saja aasta pärast
vaadata ja meenutada, kuidas Vahastus
vabatahtlikud toimetasid,“ rääkis Murumägi.
Esmalt jäädvustati pritsumaja ees,
tuletõrjeauto kõrval, kõik Vahastu vabatahtlikud päästjad. Edasi liikus kogu
kohaletulnud seltskond kiriku poole, et
taaselustada 1930ndate pilt. Fotojäädvustuse üritusele oli kogunenud pea nelikümmend inimest. Seda, milline pilt

välja tuli, näeb juba õige pea Vahastu
küla keskel.
Murumägi sõnul oli üheks ürituse
eesmärgiks ka värvata uusi vabatahtlikke ning rääkida selle aasta plaanidest.
Ees on ootamas pritsumaja ehitus, millega loodetakse algust teha sel kevadel.
Kui praegune hoone mahutab ühe tuletõrjeauto, siis juurdeehituse valmimisel
saavad katuse alla mõlemad vabatahtlikele kuuluvad tuletõrjemasinad.
Kuigi seoses ehitustöödega mõtles
Murumägi algselt jätta see aasta naistele, meestele ja noortele võistlustevabaks, siis Vahastu pritsunaised selle
mõtte välistasid ning otsustati ikkagi,
et ka sel aastal osaletakse tuletõrjevõistlustel. Murumägi kiidab aktiivset
kogukonda – nii pritsunaisi, kes mehi
tagant utsitavad, kui mehi, kes vabatahtlike päästjate tegemistest ja üritustest aktiivselt osa võtavad ja neisse ühel
või teisel moel oma panuse annavad.
Pealik lisas tsiteerides Kalev Kivistet,
et Vahastu kogukonnas on inimesed,
kes ei süüdista Eestimaa probleemides
teisi, vaid tegutsevad ja aitavad siis, kui
tegutseda ja aidata vaja on. „Kuni su

Foto: Kalev Kiviste

küla elab, ei loe kas vald on Kaiu, Rapla
või Tallinn. Äge on olla sellise komando pealik. Ma tänan kõiki, kes osalesid
meie üritusel,“ ütles Murumägi. Kindlasti on Vahastu vabatahtlikel sel aastal
veel plaanis korraldada VII Alar Akka-

tuse mälestusvõistlused.
27. jaanuari fotojäädvustuse teostas
Kalev Kiviste koos Kaia Saaremetsaga.
Droonivideo kogu üritusest pani kokku
Valmar Viisler.
MARILIIS VEST

noored

„KOV strateegiline koostöö“
Rapla vald osaleb 2017.–
2018. aastal programmis „KOV strateegiline koostöö“ Raplamaa
koostöögrupis, mille läbi
on käivitatud täiendavaid
noorsooteenuseid
7–26aastastele noortele.
Koostöögruppi kuuluvad
lisaks Raplale Raikküla,
Kaiu, Juuru, Järvakandi,
Kehtna, Käru ja Vändra
piirkonnad. Peaeesmärk
on viia noorsootöö uute
noorteni, pakkuda neile
erinevaid võimalusi, mida
varem polnud võimalik
kasutada, kaasata noorsootööle vanema vanuserühma noori. Programmi
tulemusena jõuab noorsootöö ühel või teisel moel
võimalikult paljude maakonna noorteni. Piirkonna
koostööna valmib tegevuskava.
2017. aastal algatati
spordiürituste sari, mille
eesmärk on noorte tervislike eluviiside edendamine, koostöö arendamine
piirkonna noorte vahel
ning erinevate spordialade
ja liikumisharrastustega
tutvumine.
Eelmisesse
aastasse
jäi „Kanuuseiklus Pär-

nu jõel“, mille korraldas
Vändra vald. Teine etapp
oli seikluspäev Karitsa
jahispordi- ja puhkekeskuses, mille tulemusel sai
varaaita soetada airsoftrelvade komplekti, mida
hoiustatakse Kaiu Noortekeskuses. Kolmanda etapi
korraldajaks oli Rapla vald
ja noored said võistelda
bowlingumängus.
Tegevustega alustasid
noorte täiskasvanute õpiklubid, mille põhirõhk on
eluks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamisel,
sotsiaalsete
pädevuste
arendamisel. Veebruaris
alustab Raplas ka noorte
tehnikaring, mille eesmärgiks on põlvkondadesidususe toetamine, noorelt
noorele ja meistrilt õpipoisile. Täpsem info tulekul.
Eelmise aasta lõpul käivitati ka kohtumisõhtud
„Külast-külla“, mis on
mõeldud õpilasesinduste
ja aktiivsete noorte koostöö soodustamiseks. Esimesena oli korraldajaks
taas Vändra. Põhja-Pärnumaa ja Raplamaa inspiratsioonipäev, mille raames
toimusid erinevad töötoad,
esinesid Rapla räpparid
Foto: erakogu

nime alt VT X Ditto.
19. jaanuaril 2018 organiseerisid sündmust Rapla
ja Raikküla noortekeskused. See toimus Rapla
ööklubis Madhouse. Koha
valimisel oli korraldajate
sooviks viia noori kokku
eeskujuliku ja vastutustundliku klubikultuuriga.
Üritusel osales ligi 100
noort. Tutvustati Rapla ja
Kabala koolide õpilasesinduste tegevusi, osaleti
mikrofonikoolitusel, elati
kaasa noortebändile Rutiin, tantsiti diskomuusika
saatel.
Projekti raames on Rapla Noortekeskus saanud
tööle võtta lisaks ühe uue
noorsootöötaja.
Lisaks
noorsootöötajate palgafondile saadi ressursse
transpordi
korraldamiseks. See tähendab, et
igale maakonna noorele
garanteeritakse transport
üritusele jõudmiseks.
Uute
ettevõtmistena
saavad sel aastal alguse
tehnikaring, noore ettevõtja programm, meediaring, heli- ja valgustehnika
õpe koos praktikaga.
Koostöös
toimuvat
noorsootöö
arendamist
rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Raplamaa koostöögrupile
eraldati projekti käigus
rohkem kui 200 000 €.
Kohalikel omavalitsustel

Uus aasta tõi muutusi Rapla Avatud
Noortekeskuse tegemistesse
Foto: erakogu

2018. aasta algus tõi Rapla ANKi kaasa muutusi.
Esiteks, tuli noorsootöötajaks tööle uus inimene,
Merike Rego. Merike on
pikaajaliste kogemustega
kultuuritöötaja Järvakandist. Viimased aastad on ta
tegelenud noorsootööga.
Jaanuarikuu jooksul on
Merike algatanud mitmeid
ettevõtmisi nagu „Kokkamise kolmapäev“ ja „Kohtumiste kolmapäev“. Ka
veebruarikuus saab kokata
kahel kolmapäeval. Koeraaastat aga alustame „Naljaka neljapäevaga“.
Teiseks muutuseks on
lahtiolekuaeg. Nüüdsest
oleme avatud esmaspäevast-reedeni kell 14.00–
20.00. Seega tund aega
otsest omaosalust ei ole.
Projektis on Rapla poolne
spetsialist Geio Rüütalu,
kelle käest saab täpsemat
informatsiooni. Projekt on
noorsootööle andnud tuge
ja uut hoogu ning loodame, et noored saavad palju
põnevaid väljakutseid.
MERIKE REGO
Rapla ANK noorsootöötaja

kauem.
Ja kolmandaks. Seoses
hoone
renoveerimisega

kolib noortekeskus veebruari keskel teise kohta.
Meie ajutine pind saab
olema aasta lõpuni Rapla
Kultuurikeskuse kammersaalis. Sissepääs hoovi
poolt. Ja seoses sellega ei
tee me noortekeskuses sel
aastal rohkem broneeringuid.
Kõige parema ülevaate
saab meie tegemistest FB
lehel: https://www.facebook.com/raplaank.
GEIO RÜÜTALU
noorsootöö koordinaator

keskkond

Vesiroosi Tervisepark
2017. aastal taotles Rapla Vallavalitsus SA KIKilt rahastust projektile „Harrastuskalapüügi taristu arendamine Vesiroosi Tervisepargis“.
Otsus oli positiivne kahe tegevuse osas: paigaldada
üle jõe jalakäijatele sild või purre ning juurdepääsutee
rajamine ja parklaosa katmine purukruusaga.
Projekti kogumaksumus on 7437,6 €, millest SA
KIK finantseerib 5345,1 €, valla osalus on 2092,5 €.
Jaanuaris 2018 lõpetati silla paigaldustööd ettenähtud mahus. Silla viimistlusega tegeleb edasi Rapla
Vallavalitsus.
SIRLE SULE
Foto: Sirle Sule
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kool
Foto: Eva Hindremäe

Rapla Vesiroosi Gümnaasium 30
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi sünnidaatumiks on 1988. aasta 23. veebruar.
Perestroika tuultes sulavas ühiskonnas
sündis uusi ideid ja algatusi nagu varakevadisi lilli. Selline õis oli ka Rapla 2.
Keskkool, mida võimulolijad küll põhikoolina tahtsid ilmale tuua, kuid lapsevanemate ja kogukonna survel sündis
Raplasse siiski uus keskkool, mis enda
sünnipäeva tähistab alati koos Eesti Vabariigi sünnipäevaga. Ja kui Eestil on
juubel, siis on juubel ka RVG-l. Nii ka
seekord. EV 100 ja RVG 30 toimuvad
nii lähestikku, et moodustavad peaaegu
terviku.
RVG juubeliüritused avab 10. veebruaril Vesiroosivisioon, mis kannab järjekorranumbrit 22. Seekordne muusikaõhtu tuleb teistsugune: kõigepealt on
Foto: Armar Paidla

kuus noortebändi, kes on kokku tulnud
eri paikadest üle Eesti ja seejärel on laval enamus Vesiroosivisiooni kõikide
aegade kõige legendaarsematest muusikutest. Nende hulgas on Maili ja Marju
Metssalu; ansambel ZIP eesotsas Ragnar Toompaluga; Raigo Saariste, StenOlle Moldau, Aivar Surva ja Lennart
Lennuk ansambliga Malena; Piia Põder
ja Second Door Right; Uku Kübar, Liisa
Rebane, Kristiina Lips, Priit Karu, Joonas Helde ja Ants Tammik, kes moodustavad koosluse nimega WKA; Madis
Reimund ja Mitokonder; legendaarne
punkbänd Lüpsirobot; Markus ja Morten Langi, Markus Allikmäe ja Rene
Reede ansambliga Psycho ning Markus
Bachmann. Siinkohal peab lisama, et
mõnedki muusikud osalevad mitmes
projektis. Õhtu lõpeb ühise tulelaternate lennutamisega koos sooviga, et Rapla
ilus noortemuusika traditsioon jätkuks
ka tulevikus.
17. veebruaril ootab kool vilistlasi
ja kõiki kunagi kooliga seotud inimesi
kell 18.00 Sadolini Spordihoones toimuvale pidulikule kontsertaktusele ja
sellele järgnevale vilistlasõhtule kooli
ruumides. Kontsertaktuse lavastaja on
Maili Metssalu ja see võtab kokku kooli
mineviku ja oleviku ning vaatab hetkeks ka ilma gümnaasiumiosata jääva
kooli tulevikku. Täpsem info sündmuse
kohta on kooli kodulehel ja ürituse FBs.
Koolis on avatud ka paljud näitused,
mis kajastavad kooli minevikku, samuti
foto- ja maalikunsti ja disainiväljapanekud.
19–23. veebruarini tähistab kool
erinevate sündmuste kaudu mõlemat
tähtpäeva. Nädala alguses toimuvad
gümnaasiumi- ja põhikooli Eesti ajaloo
teemalised mälumängud, algklasside
mälumäng on selleks ajaks juba toimunud.

1.a klass koos kooli viimaste abiturientidega 2017. aasta 1. septembril.
Teisipäeval, 20. veebruaril annavad
koolis kontserdi Viljandi pärimusmuusikud eesotsas Cätlin Mägiga, kes on ka
RVG vilistlane.
Kolmapäeval, 21. veebruaril viib Kaitseliit koolis põhikoolile läbi laskmissimulatsiooni ja tutvustab kaitsejõudude
tegevust Eestis. Algklassid püüavad
väljendada tortide kaunistamise kaudu enda nägemust Eestist. Päeva lõpul
süüakse tordid laste poolt ära.
Neljapäev, 22. veebruar kannab nimetust Sini-Must-Valge. See väljendab
nii päeva riietusstiili kui ka sisu. Hommikul võistlevad eestiteemaliste tortide
kujundamises põhikooli- ja gümnaasiumi õpilased. Päeval toimuvad Krista
Oleski teatritruppide etendused eri vanuseastmetele, mis kõik lõpevad ühise
isamaaliste laulude laulmisega. Vahetundidel tantsitakse ühiselt kooli rahvatantsurühmade eestvedamisel Kaera-Jaani. Vahepeal on žürii selgitanud
välja kaunimad ja maitsvamad tordid
ning päev lõpeb ühise tordisöömisega
koduklassis.

Reede, 23. veebruar on aga siiski eelkõige pühendatud kooli juubelile, sest
gümnaasiumi nime all tähistab kool
enda viimast sünnipäeva. Päev algab
Vesiroosi ketiga, mille moodustavad
õpilased, õpetajad ja külalised ning mis
moodustab ühise ringi ümber kooli ja
Sadolini Spordihoone. Sellele järgneb
vilistlastund klassides ja pidulik juubeliaktus Sadolini Spordihoones. Pärast
aktust kell 11.00 katsuvad korvpallis
jõudu vilistlaste ja õpilaste korvpallinaiskonnad ja kell kaksteist kohtuvad
meeskonnad.
Juubeli puhul ilmub kooli raamat,
mille on kokku pannud Krista Mägi.
Rikkaliku fotomaterjaliga raamat sisaldab kooli kroonikat, aga eelkõige õpetajate, vilistlaste ja õpilaste mälestusi
ja mõtteid oma koolist. Raamat peaks
valmima vilistlasõhtuks, aga seda saab
ka ette tellida. Täpsem informatsioon
raamatu kohta kooli kodulehel ja FBs.
KERSTI SAADLO
huvijuht

üleskutse

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi põhikampaania „Üleannetus“ muusika-, hipoehk ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt haigetele lastele arendavalt, parandavad
nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine
ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei
ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele
lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid.
Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline
saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei
ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel
peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia
eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse korral
peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige
lapse transportimisega ravi- või erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.

Lastefondi esindajad nendivad, et arendavate teraapiatega seonduv temaatika on jõudnud haripunkti ja tulenevalt suurest abivajadusest on tõstatunud
probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat
teraapiat vajavat last, kuid arstidelt ja terapeutidelt
saadud infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid
vajavaid lapsi, kuni riiklikud vahendid pole piisavad,
et neid aidata. Lisaks survestab Lastefond temaatikat
ka riiklikul tasandil, võttes eesmärgiks saada Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja
eraldi ka hipoteraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks taustaeesmärk on aga üles leida ka need Eesti
lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid
teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga keskusest
või riiklikult piiratud rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab
Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega
e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse
saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili
aadressil info@lastefond.ee. Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel
täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi
nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
Üleannetuse kampaania tipneb laupäeval, 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi

15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt
annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.
Raplamaal toimub perepäev kell 11.00–14.00 Rappeli
keskuses. Üritusel esinevad Artjom Savitski ja Eleryn,
päeva juhib Robert Rebel ning kohal on ka vahvad
muinasjututegelased, näomaalija ja õnneloos.

Tulge laulma!
115aastane Rapla kirikukoor, mida on juhatanud Eesti muusika suurkujud Enn Võrk ja Hugo Lepnurm,
ootab uusi lauljaid igasse häälerühma. Harjutused on
neljapäeviti kell 18.00 Rapla pastoraadi Inglisaalis.
Täpsem info koorijuht Kaia Väljamäelt telefonilt
5373 0976.
Foto: Armar Paidla

Rapla Teataja

10

9. veebruar 2018

kuhu minna

Rapla Kultuurikeskus
11. veebruaril kell 19.00
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld kontserttuur
„Vaikus“. Pilet 10 €
14. veebruaril kell 11.00
Kontsert-balletietendus Tšaikovski „Aastaaegade“
ainetel „Neli heldet haldjat“. Pilet 5 €
22. veebruar kell 19.00
Trad.Attack Eesti tuur. Pilet alates 15 €
24. veebruaril kell 7.33
Pidulik lipu heiskamine kultuurikeskuse ees
24. veebruaril kell 14.00
Rapla kultuurikeskuse saalis filmid Balti ketist, Vabadussamba avamisest ja lipu heiskamisest pangahoone
katusele. II korruse saalis tegevused noortele
28. veebruaril kell 19.00
Mina olen noortestuudio tantsuline etendus.
Pilet 5 €
1. märtsil kell 19.00
Vana Baskini teatri etendus „Öökuninganna“.
Pilet 14/16 €
8. märtsil kell 10.00–14.00
Doonoripäev
11. märtsil kell 19.00
Naised köögis kontsert. Pilet 10/13 €
15. märtsil kell 19.00
Kaunimate aastate vennaskond „Kaunimad 25 aastat
me elus“. Pilet 16/18 €

Juuru Rahvamaja

Kaiu Rahvamaja

Kuimetsa Rahvamaja
17. veebruaril kell 16.00–19.00
Koolilaste disko. DJ Rainis. Pakume morssi ja küpsist. Olete kõik oodatud! Tasuta
8. märtsil kell 13.00
Pensionäride klubi „Kuimetsa Pruudid“. Naistepäeva
pärastlõuna. Eelregistreerimine telefonil 5347 2669,
Külliki
10. märtsil kell 21.00
Naistepäeva pidu. Tantsupõrandale kutsub ansambel
Mama. Pilet 8/11 €
12. aprillil kell 19.00
Komöödiateatri etendus „Kohe näha, et vanad sõbrad“. Laval Anne Paluver ja Pille Pürg. Pilet 13/15 €.
Piletite müük ja broneerimine telefonil 53472669,
Külliki

9. veebruar 2018
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Rapla Keskraamatukogu

Raikküla Kultuurikeskuses
11. veebruaril 2018
Kell 14.00

Kabala koolimaja

Pääse 4 €

Üritused:
10. veebruaril kell 12.00
Loe ja meisterda!
12. veebruaril kell 17.30
Nii kaugel, kuid siiski nii lähedal: esineb Aivar Paidla
Brüsselist
14. veebruaril kell 13.00–16.00
Netikirjariini 4. voor
14. veebruaril kell 17.30
Inimhetked ja kohtumisretked: Ena Metsa lugude
õhtu
20. veebruaril kell 17.00
Maavalitsused 100aastases Eestis: kõneleb Tõnis
Blank
2. märtsil kell 17.30
Kalmer Kaera näituse „Seinakellad“ avamine
6. märtsil kell 16.00
Teetund raamatuga
Näitused:
Kuni 3. märtsini
Janika Valdmanni fotonäitus „Eesti mustrid“
Kuni 3. märtsini
Meie kogu vanimad raamatud
Kuni 28. veebruarini
Aileen Umala näitus „Rännak“
2.–31. märts
Kalmer Kaera näitus „Seinakellad“
Teavikute näitused:
Eesti 100: 101 elamust kojulaenutuses
Kuni 20. veebruar
Nukitsa konkursi raamatud lasteosakonnas
20. veebruar – 31. märts
Meie Eesti
Eesti maitsed lugemissaalis
Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 11.00–19.00; L 10.00–15.00
23. veebruaril avatud 10.00–15.00
24. veebruaril suletud
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Raikküla Kultuurikeskus
Veebruari lõpuni jääb avatuks

Anu Altmetsa maalinäitus
Näitust saate külastada Teile sobival ajal,
kui helistate ette 516 0783

Vahastu Trehvamise tare

Märtsi lõpuni jääb avatuks

Näitusmüük
Tiina Ox on toonud kauneid esemeid
Saaremaalt ja Muhust
Taldrikud, tassid, kausid, alused jne on
Tiina käe läbi saanud kauni maalingu
Näitust saate külastada Teile sobival ajal,
kui helistate ette 516 0783
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Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus
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Uued vallakodanikud
Luukas Laiapea
Aart Ubbo Arusaar
Renee Juhken
Jürgen Pütt
Roosi Küüsmaa
Loore Piirsalu
Thea Akkatus

Lisandra Paluoja
Marleen Kontus
Hanna-Elise Vichmann
Hannele Solovjev
Kelly Linke
Saskia Arrof
Kirke Laurimaa

Veebruarikuu sünnipäevad

SSG Disaini- ja kunstistuudio

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 11. veebruaril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 14. veebruaril kell 12.00
Tuhkapäeva jumalateenistus pastoraadi saalis
Neljapäeval, 15. veebruaril kell 17.00
Piiblitund „Kahe riigi õpetus“ pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 18. veebruaril kell 12.00
Paastuaja I pühapäeva armulauaga jumalateenistus
Laupäeval, 24. veebruaril kell 12.00
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus, ühendatud segakoor ja pasunakoor
Laupäeval, 24. veebruaril kell 13.00
Pärgade panek Vabadussõja mälestussamba jalamile,
pastoraadis kirikukohv ja sünnipäevatort
Pühapäeval, 25. veebruaril kell 12.00
Paastuaja II pühapäeva armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 1. märtsil kell 17.00
Piiblitund „Inkarnatsioon, Jeesus kui Kristus“ pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 4. märtsil kell 12.00
Paastuaja III pühapäeva armulauaga jumalateenistus
Pühapäeviti kell 13.30
Kevadine leerikool pastoraadi Inglisaalis, kõik huvilised on oodatud. Täpsem info telefonil 5565 0722

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 11. veebruaril kell 15.00
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva jumalateenistus

95
Valve Sillaste
Hilda Anderson
94
Salme Oraste
93
Amanda Klemmer
Benita Matsoo
92
Aino Volmer
Hilda Põldroos
91
Erich Toirk
Hilda Roosimägi
90
Ellen Rahe
Aede Kaseniit
89
Vilma Toomet
Alma Raava
Aino Mettas
88
Eevi Salumäe
Elju Praats
Helmi Soitu
Arnold Valk
87
Vaike Alevi
Regina-Elise Karkonen
Paul August Jõeäär
86
Vaike Saar
Vaike Randmaa
Ljudmilla Poom
Mihail Lindma
Hillar-Verner Viinamägi
85
Elvi Remi
Ninelda Kudrjavtseva
Valve Liblikas
Elga-Astrid Hiob
Hellen Lehesalu
84
Raul Tommingas
Liane Konts

83
Arno Tüür
Hilja Kiiroja
Velda Uuskam
Helvi Vaidla
Meeri Spelman
Ellen Mulin
82
Evi Männi
Ilse Varvas
Hilja Jõerand
Zoja Butõmova
Maimu Laane
Salme Tamm
Eevi Kukk
Linda Tunnel
Luule Barnabas
Ahto Viilop
Marina Ponkina
Hilja Meister
81
Elfriede Tomingas
Linda Dupikova
Flora Sark
Vaike Naurits
80
Meeli-Reet Kübarsepp
Laine Laurimäe
Aima Hansen
Alma Simkin
Ilme Aas
Virve Valli
Elgi Soekov
Aino Laur
75
Salme Elvre
Uno Klein
Vello Vonbret
Eino Kose
Hilda Reede
Eevi Allemann
Monika Pohla
Maie Jõulu

Mälestame lahkunuid

Sadolini Spordihoone
10. veebruaril kell 13.00
Raplamaa Jalgpallikooli noorteturniir
11. veebruaril kell 12.00
Saalihoki naiste ML: KL Rapla Malev – SK Link/Saku
11. veebruaril kell 14.30
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused
12. veebruaril kell 18.00
Tallinna Kossuliiga: Rapla KK – SK Linnujalad/
Ylemere
14. veebruaril kell 18.30
OlyBet Naiste korvpalliliiga:Payless Rapla – OSK
15. veebruaril kell 18.00
Tallinna Kossuliiga: Rapla KK – Hausers SK
18. veebruaril kell 10.00
Raplamaa Jalgpallikooli noorteturniir
21. veebruaril kell 9.30
Saalihoki U13 Eesti Noorte MV 2018

Juhannes Ilves
Arvi Viiron
Armin-Johannes Valtri
Raivo Reede
Urmas Tuurmann
Lembit Muinasmaa
Arvo Rikkinen
Meeri Heinvee
Nelja Laasme
Hilje Latsitom

Naima Treinberg
Regina Kõrge
Vaike Ülenõmm
Ellen Viikberg
Eevi Lepik
Ija Pakkassaar
Elvi Taavel
Mai Meisalu
Katsiaryna Timofejeva

24. veebruaril kell 13.00
Raplamaa Jalgpallikooli turniir (maakonna talimängud)
25. veebruaril kell 10.00
Raplamaa Jalgpallikooli noorteturniir
2. märtsil kell 19.00
Alexela korvpalli meistriliiga: Avis Utilitas Rapla –
Tallinna Kalev/TLÜ
4. märtsil kell 14.30
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused

