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Päikesetõusel heisati Rapla Kultuurikeskuse ees riigilipud. Tervituskõnega esines vallavanem Piret Minn.
Head inimesed!
Oleme tänasel harukordsel päikesetõusul
siia kogunenud, et heisata maailma ilusaim
lipp, meie sinine ja must ja valge.
Erinevatel eluhetkedel pöördub inimene oma emotsioonidele tähendust otsides
ikka endast targemate ja kogenumate poole. Meie praegusel ajaloolisel hetkel sirvisin
mina president Lennart Meri meistriteoseid.
Ja oma lemmikküsimustele – Kes me oleme? Kust me tuleme? Kuhu läheme?
vastuseid otsides on ta meie jaoks oma mõtteavaldustega kirjeldanud justkui eestlaste
teekonna tänasesse ja homsesse päeva, sest
nagu ta on öelnud – „unustada tähendab
teist korda korrata minevikku …“
KUST ME TULEME? Lennart Meri:
- Meie esivanemad asustasid Eesti ja seejärel ka Soome umbes 12 000 aastat tagasi
pärast viimast jääaega ning oleme sellest
alates jäänud oma kodumaale truuks. Rahvasteränded ei ole meid puudutanud, mistõttu eestlasi ja keeleliselt meile lähedasi

soomlasi võib pidada Euroopa kõige vanemaks asustuseks.
- Eesti, eesti rahvas ja eesti kultuur on 50
sajandit olnud Euroopa. Me elasime oma
kodumaal ja rääkisime oma keelt Läänemere ääres juba siis, kui antiikse Rooma esimestele hüttidele laoti õlgkatuseid.
- Okupatsiooni aastakümned läksid Eestile
maksma 1/10 meie elanikkonnast. Proportsioone säilitades oleks see võrdne poole miljoni soomlase, 8 miljoni sakslase, 25 miljoni
ameeriklase eluga.
- Eesti tugevus on isegi meie sukeldumisrekord, meie vajumine 50 aastaks okupatsiooniookeani pimedasse olematusse, kust
me õhku ahmides kaldale jõudsime, vabadus, võrdsus, vendlus endist viisi hammaste
vahel.
KES ME OLEME? Lennart Meri:
- Eestlastel ei ole teist kohta, kus oma kodu
ja riiki üles ehitada, ja me ei kavatsegi teist
kohta otsida. Oleme oma jaheda päikese
all kümneid kordi alustanud ja alati ennast
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püsti ajanud …
- Eestlase silmis ei asu Eesti põhjas ega lõunas, vaid omal kohal.
- Eesti ei ole suur ega väike, ta on meile paras, ja paremat meil ei ole.
KUHU ME LÄHEME? Lennart Meri:
- Moraal ei ole nii suhteline mõiste, nagu
arvatakse. Ei saa õigustada inimeste hukkumist, ei looduse reostamist, ei etnilist kolonialiseerimist, ei keelte keetmist sellega, et
olid niisugused ajad, et siis oli vaja. Mida
lõdvemaks ja järeleandlikumaks me oma
eetilised standardid madaldame, seda suuremaks kasvab tõenäosus, et samasugused
pahed korduvad, põrkamata meie jonnakale
vastupanule.
- Inimene on seda tugevam, mida avaramalt
ta hoiab peopesal nii oma minevikku kui
tulevikku. Minevik toetab ja tulevik kutsub.
See liikumine on nagu kahel jalal kõndimine, üks toetuspunkt on alati taga ja teine
ees.
- Me oleme valmis palju unustama ja kõike
Foto: Katrin Kruusimägi
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Lugupeetud siinviibijad, mul on hea meel Teid tervitada
Rapla Vallavolikogu ja Vallavalitsuse nimel sellel ilusal päikesepaistelisel ja kargel talvepäeval, Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeval.
Tänasel tähtpäeval on igati paslik ja vajalik meenutada
meie esivanemaid – neid mehi ja naisi, kes on andnud meile
võimaluse tänast riigi juubelisünnipäeva tähistada, paljud
andsid selle nimel oma kõige kallima – oma elu!
Tähistame üheskoos seda olulist tähtpäeva, hoides jätkuvalt meeles ja au sees meie riigi loomise lugu. Seiskem head
selle eest, et ajalugu ei ununeks meie kiires ja muutuvas
maailmas.
Nähes 24. veebruaril erinevatele riigilipu heiskamise tseremooniatele kogunenud rõõmsate inimeste hulka ja noorte
suurt osakaalu nende seas, on väljavaated Eesti riigi tulevikule positiivsed.
Siinkohal tahan erilist tänu avaldada Kaitseliidu ja tema
allorganisatsioonide liikmetele ja nende perekondadele, kes
annavad väga olulise panuse meie riigikaitsesse. On väga
oluline hoida kodanikes isamaalist hoolivust, traditsioone
ja järjepidevust. Tänan Teid, Noored Kotkad, Kodutütred ja
Naiskodukaitse liikmed, et te olemas olete!

andestama. Me ei ela mineviku vihas, vaid
tuleviku lootuses. Ainus, mida me unustada
ei kavatse, on meie riikide sõltumatus, meie
rahvaste vabadus.
- Riik algab kodanikust, tema õiguste ja kohustuste tasakaalust.
- Väike liivatera paneb liikuma teise, kolmanda ja kolmekümnenda liivatera ning
nii sünnivad mägedes laviinid, mida ükski
võim ei suuda peatada. Tähtis on, et keegi
oleks esimese liivatera juures ja paneks selle
liikuma.
President Meri õhutas oma rahvast võtma
aega silmapiiri taha vaatamiseks. Ärgem
rääkigem edaspidi Eestist kui väikesest
unustatud maast! – ütles ta.
Soovin minagi oma riigile ja oma rahvale,
oma koduvallale ja kaaskondsetele tahtmist
kasvada endast suuremaks ja tarkust olla
endast suurem, et meie riik jääks olema.
Head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!
PIRET MINN
vallavanem

Kaitseliidu paraad ja rivistus

Fotod: Armar Paidla

Kell 12 toimus kirikus jumalateenistus, kus vallavanem
Piret Minn luges ette Manifesti kõigile Eestimaa
rahvastele, seejärel siirduti Vabadussamba juurde.

Seni, kuni me ei unusta oma ajalugu ja seda, kust kohast
me tuleme ja anname endale aru, mis lõivu on tasutud meie
vabaduse eest, võime olla lootusrikkad, et järeltulevad põlvkonnad tähistavad ka Eesti Vabariigi 200. ja 500. aastapäeva.
Ilusat Eesti Vabariigi juubelit meile kõigile!
ELAGU RAPLAMAA, ELAGU EESTI VABARIIK!!!
RENE KOKK
vallavolikogu esimees
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vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid veebruaris 2018
5. veebruari istungil
• Kinnitati Rapla keskväljaku
ehitustööde
omanikujärelevalve hanketulemused.
Edukaks
pakkumuseks tunnistati
AS Infragate Eesti pakkumus
maksumusega
7536,00 € koos käibemaksuga.
• Kinnitati Rapla Vallavalitsuse tööruumide üürimiseks korraldatava riigihanke alusdokument.
• Määrati Väljataguse külas asuvast Allikivi katastriüksusest eraldatud katastriüksustelähiaadressid
ja sihtotstarbed: Allikivi
(100% maatulundusmaa),
Kännuotsa (100% maatulundusmaa),
Allikivi
(100% elamumaa), Mätta
(100% maatulundusmaa).
• Määrati Atla külas asuvast Eero katastriüksusest
eraldatud katastriüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed: Eero (100% maatulundusmaa), Eerometsa
(100% maatulundusmaa),
Tuisu (100% maatulundusmaa), Tuura tee L3
(100% transpordimaa).
• Määrati Kuku külas asuvast Peetre katastriüksusest eraldatud katastriüksuste
lähiaadressid
ja sihtotstarbed: Peetre
(100% maatulundusmaa),
Kasteheina (100% maatulundusmaa).
• Määrati Sulupere külas
Sulupere katastriüksusest
eraldatud katastriüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed: Sulupere (100% maatulundusmaa), Sulutaguse
(100% maatulundusmaa),
Sulunõmme (100% maatulundusmaa),
Sulujõe
(100% maatulundusmaa).
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- isikliku kasutusõiguse
seadmiseks
Elektrilevi
OÜ kasuks madalpinge
maakaabelliini ja jaotuskilbi ehitamiseks ning majandamiseks Rapla linna
Kooli tänavale, keskpinge
maakaabelliinide ehitamiseks ning majandamiseks
Rapla linnas ja Uuskülas,
jaotus- ja liitumiskilpide
ning kesk- ja madalpinge
maakaabelliinide ehitamiseks ning majandamiseks
Hagudi alevikus, Hagudi
külas ja Kuku külas;
- Mõisaaseme külas asuva kinnistu Nurme katastriüksusele püstitatava
elamu
teenindamiseks
vajalikule katastriüksusele sihtotstarbe määramiseks, kuna omanik soovib
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele
elamu püstitada;
- Hagudi alevikus Kuuse
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tn 3 asuva ehituskrundi
võõrandamise või kasutusse andmise kohta;
- Hagudi Põhikooli arengukava kinnitamiseks;
- Rapla Lasteaia Päkapikk
põhimääruse kinnitamiseks;
- Nõusoleku saamiseks
enne 2018. aasta vallaeelarve vastuvõtmist riigihanke korraldamiseks Rapla linna keskosa ja Rapla
valla haljasalade hoolduseks neljaks aastaks;
- Hagudi Põhikooli arengukava kinnitamiseks;
- Rapla valla 2018. a eelarve esimeseks lugemiseks;
- Rapla valla finantsjuhtimise korra vastuvõtmiseks;
- Rapla valla põhimääruse
esimeseks lugemiseks;
- Rapla Vallavolikogu töökorra esimeseks lugemiseks.
• Otsustati sõlmida kolmeks aastaks leping Teie
Aednik OÜga Rapla linna
lillepeenarde hooldamiseks.
• Kinnitati Rapla valla infolehe „Rapla Teataja“ väljaandmise põhimõtted.
• Nimetati Terviseameti
poolt perearsti leidmiseks
korraldatava
konkursi
komisjoni vallavalitsuse
esindajaks vallavanem Piret Minn.
• Menetleti perekonnaseisuametniku ettepanekut
abielu piduliku kombetalituse teenuste hindade
kehtestamiseks.
12. veebruari istungil
• Anti projekteerimistingimused
mänguväljaku
rajamiseks Panga pargi
maaüksusele Kodila külas,
Kuusiku alevikus Mõisa
tee 7 kinnistule abihoone
ehitusprojekti, Raka külas
Langu maaüksusele suvemaja ehitusprojekti ning
Rapla linnas Telliskivi tn
3 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku kordusenampakkumise teel Purku külas asuv Postimaja
kinnistu alghinnaga 7500
€.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Väljataguse külas
asuvale Rapla–Väljataguse kergliiklustee kinnisasja katastriüksustele;
- nõusoleku saamiseks
enne 2018. a vallaeelarve
vastuvõtmist ja hankeplaani kinnitamist Rapla valla
teede suvehoolduseks riigihanke korraldamiseks.
• Anti nõusolek iseseisva

kasutusvõimaluseta maatüki erastamiseks ja liitmiseks kõrvalasuva kinnisasjaga Uuskülas Ülejõe
tänaval.
• Moodustati Uuskülas
asuvast Sügise ja Suve
elamuala katastriüksustest uued katastriüksused,
määrates neile lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Kuimetsa külas
asuva Lepiku katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid
ja sihtotstarbed: Lepiku
(100% maatulundusmaa),
Lehtmetsa (100% maatulundusmaa).
• Nõustuti Nurmeveere
katastriüksuse ja Nurme
katastriüksuse omavahelise piiri muutmisega ning
määrati selle tulemusena moodustatavate uute
katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:
Nurmeveere 100% maatulundusmaa ja Nurme
100% maatulundusmaa.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma
kinnistut.
• Nõustuti ASi Green Marine taotlusega jäätmeloa
muutmiseks, et ettevõte
saaks vedada Raplamaal
täiendavalt õli sisaldavaid
jäätmeid.
• Kooskõlastati Äherdi külas Põlluaasa kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti luba 24. veebruaril Rapla linnas EV 100.
aastapäeva tähistamiseks
avaliku ürituse korraldamiseks.
• Määrati Rapla valla
eelarves
kultuuritööle
eraldiseks ette nähtud
vahenditest 2018. a traditsiooniliste sündmuste projektitoetusteks 3322 €.
• Muudeti Rapla Vallavalitsuse kultuurinõukogu ja
spordinõukogu koosseise.
• Määrati abivajajale erakorraline sotsiaaltoetus.
• Moodustamaks kuu alguses väljakuulutatud vabade ametikohtade (haridusspetsialist, spordi- ja
tervisedenduse spetsialist,
noorsootöö
spetsialist,
lastekaitsespetsialist, sotsiaaltööspetsialist) täitmiseks korraldatavate avalike
konkursside läbiviimiseks
konkursikomisjonid.
• Tutvuti 2018. aasta kaasava eelarve menetlusega
kaasnevate tegevustega
ning planeeritava ajakavaga. Ideede esitamise
tähtpäev 21. märts ja tulemused on selged juuni
alguseks.

20. veebruari istungil
• Anti projekteerimistingimused Tuti külas Sõerumäe maaüksuse elektriliitumise kavandamiseks.
• Anti projekteerimistingimused Rapla linnas Tammemäe tn 11 kinnistule
leivaküpsetuskoja ehitusprojekti koostamiseks.
• Vaadati üle vallavalitsuse tööruumide üürimiseks
korraldatava hanke dokumendid.
• Kinnitati valla haljasalade hoolduseks korraldatavate riigihangete eeldatavad maksumused.
• Kinnitati riigihanke
„Rapla linna keskosa
hooldus
2018–2021“
alusdokumendid.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla
vallale kuuluv Kuimetsa
külas asuv Kooli kinnistu
pindala 4585 m², alghinnaga 2500 €.
• Seoses Rapla–Järvakandi–Kergu mnt äärde Raela
kergliiklustee
kavandamisega jagati kinnistud,
millest eraldatakse maa
kergliiklusteele.
• Kinnitati hankespetsialisti,
järelevalvespetsialisti ning planeeringu- ja
arendusspetsialisti ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursside komisjonide koosseisud.
• Otsustati kuulutada välja
konkurss Rapla Varahalduse juhataja ametikoha
täitmiseks.
• Muudeti korraldust Alu

Kooli hoolekogu koosseisu
kinnitamise kohta, nimetades volikogu esindajaks
hoolekogusse Jane Schelejevi.
• Kinnitati Juuru Eduard
Vilde Kooli ning Kabala
Lasteaed-Põhikooli hoolekogude koosseisud.
• Tehti Sihtasutusele Juuru ja Hageri Kihelkonna
Muuseumid
ettepanek
nimetada Rapla valla esindajana juhatuse liikmeks
Juuru teenuskeskuse piirkonnajuht Aili Normak.
• Ennistati alaealise elukoht.
• Määrati abivajajatele erakorraline sotsiaaltoetus.
• Kehtestati alates 2018.
aasta 1. märtsist abielu
sõlmimise piduliku tseremoonia hinnad Rapla Vallavalitsuses järgmiselt:
ametiruumides:
esmaspäevast reedeni 50 €;
laupäeval 100 €;
väljaspool ametiruume:
Rapla maakonnas 200 €;
väljaspool Rapla maakonda 400 €.
28. veebruari istungil
• Tutvuti OÜ SOVAL Teenuse tegevusega.
• Anti projekteerimistingimused Valtu külla mobiilsidemasti püstitamiseks,
Rapla linna Kevade tänavale iseteenindusliku autopesula ning Kuku külla
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Määrati Uuskülas asuva
Teramatsi katastriüksuse
jagamisel
moodustata-

vatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Teramatsi ja Matsi ning
sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
• Määrati Vana-Kaiu külas
asuva Peetrimäe katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Peetrimetsa, Peetripõllu,
Peetrimäe ja Väike-Peetri
ning sihtotstarbeks 100%
maatulundusmaa.
• Kinnitati 2018–2021 valla haljasalade hoolduseks
korraldatava rahvusvahelise hanke alusdokumendid.
• Määrati valla tänuüritusel 03.03.2018 üleantavate 2017. a tunnustustega
kaasnevad auhinnarahad.
Vastne Rapla vald tunnustab tänuõhtul endise
Juuru valla, Kaiu valla ja
Rapla valla silmapaistvaid isikuid ja kollektiive
vastavalt nendes valdades
kehtinud
tunnustamise
kordadele.
• Kooskõlastati Alu Kooli
sisehindamise aruanne.
• Kehtestati Rapla vallas
osutatavate sotsiaalteenuste hinnad.
• Käsitleti valla sotsiaaltoetuste ühtlustamise teemat.
• Volitati plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamisel
kohaliku
omavalitsuse
volitatud esindaja ülesandeid täitma maakorraldusspetsialist Tiit Olju.
• Suunati eakas abivajaja
hooldusteenusele. RT

renoveerimine

Kultuurikeskus laieneb, Rapla Huvikool ja
noortekeskus kolisid
1. märtsist alates on Rapla
Kultuurikeskuse
juures
asuva nn Elioni ja postimaja ümber piirdeaiad
ning kompleksi ümberehitus on alanud. Kümme
kuud kestva ehituse hanke
võitsid OÜ Silindia Ehitus
ja OÜ Expolio ühispakkumisena. Renoveeritavasse
hoonesse tulevad kaasaegne kinosaal, huvikooli
ruumid,
noortekeskus,
bändiruumid, vajalikud
majandusruumid jm.
Seoses ehitusega asuvad Rapla Laulustuudio,
Rapla Õmblusstuudio ja
Rapla Avatud Noortekeskus uues asukohas. Laulustuudio kolis ajutiselt tagasi kultuurikeskuse lava
alusesse stuudio kunagisse ruumi (sissepääs Pargi
restorani poolsest õueuk-

sest). Linda Rausi tuba on
hetkel hoolikalt kokku pakitud ning avatakse uues
renoveeritud majas Valgre
toa kõrval I korrusel. Meie
õmblusstuudio
asubki
endises Linda toas (sissepääs läbi kammersaali).
Noortekeskus on vallutanud kultuurikeskuse II

▲ 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 13. aprillil ▲

korruse kammersaali. Samuti pääseb edaspidi ka
Susi stuudiosse ajutiselt
läbi noortekeskuse.
Ootame
põnevusega
2019. aasta algust, et pidulikult uus ja avaram
maja avada!
AGE REBEL
Kultuurikeskuse juhataja
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on autorikaitse objekt
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Rapla Vallavolikogus 22. veebruaril 2018
• Kinnitati Hagudi Põhikooli arengukava aastateks 2018–2021.
• Kinnitati Rapla Lasteaia
Päkapikk põhimäärus.
• Viidi läbi Rapla valla
põhimääruse I lugemine.
• Viidi läbi Rapla Vallavolikogu töökorra I lugemine.
• Viidi läbi Rapla Vallavalitsuse töökorra I lugemine.
• Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks Rapla
Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine.
Ühinenud valdade vallavalitsuse liikmed on kõik
ametiasutuse ametnikud
ning valitsuse liikmeks
kinnitatud ametniku palk
sisaldab hüvitust valitsuse liikme töö eest.
• Anti vallavalitsusele nõusolek enne 2018.
a vallaeelarve vastuvõtmist ja hankeplaani
kinnitamist korraldada
riigihanked Rapla linna

keskosa ning valla haljasalade hoolduseks aastatel
2018–2021.
• Anti vallavalitsusele
nõusolek enne 2018. a
vallaeelarve vastuvõtmist
ja hankeplaani kinnitamist Rapla valla teede
2018–2020 suvehoolduse riigihanke korraldamiseks.
• Otsustati seada isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks jaotus- ja
liitumiskilpide, kesk- ja
madalpinge maakaabelliinide ehitamiseks ning
majandamiseks Hagudi
alevikus, Hagudi, Kuku,
Väljataguse ja Uusküla
külades ning Rapla linnas.
• Määrati Mõisaaseme
külas asuva Nurme katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa,
kuna omanik soovib
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele elamu püstitada.

• Määrati Rapla valla
2017. a majandusauhind
„Rapla Sild“ Rapla Tarbijate Ühistule.
• Määrati 2017. aasta Juuru valla preemia saajad:
elutöö preemia – Tiina
Tiitso; aasta sotsiaaltöö
preemia – Juuru Hooldekodu personal; aasta
hariduspreemia – Kalev
Kask; aasta kultuuripreemia – Merike Ulma; aasta spordipreemia – Henri
Loose.
• Kinnitati Rapla valla finantsjuhtimise kord.
• Viidi läbi Rapla valla
2018. aasta eelarve I lugemine.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärus.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni põhimäärus.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus.

RT

töö
RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
RAPLA VARAHALDUSE JUHATAJA
(1,0) ametikoha täitmiseks
Rapla Varahaldus on valla hallatav asutus, mille peamisteks ülesanneteks on
vallavara haldamine, valla taristu rajamine, arendamine ja korrashoid, investeerimisprojektide teostamine. Samuti uue vara saamisega seotud tegevuste
korraldamine.
Ametikoha üldeesmärk:
Allasutuse juhtimine, asutuse igapäevase töö korraldamine vallavara haldamisel, vajadusel töötajate asendamine.
Kandidaatidele esitatavad
nõuded:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses
sätestatud tingimustele;
• kesk-eri- või kõrgharidus;
• töökogemus majanduse valdkonnas;
• teadmised valdkonda reguleerivatest
õigusaktidest;
• valmisolek füüsiliseks tegevuseks;
• koostöötahe ja -võime ning väga hea
suhtlemisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• iseseisev mõtlemine, õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;

• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
• kasuks tuleb kogemus projektijuhtimise ja riigihangete alal.
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 12. 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.

kaasav eelarve

2018. aasta kaasav eelarve
Juba neljandat aastat saab pakkuda
välja ideid ning seejärel läbi hääletuse
suunata, milles näevad valla kodanikud
prioriteeti kasutada kuni 30 000 € valla eelarvelisi vahendeid.
Kaasava eelarve objektiks on Rapla
vallas korraldatav üritus või muu
vallaga seotud idee, mis peab pakkuma
avalikku
hüve,
olema
avalikus
kasutuses ning objektist ei tohi tekkida
ebamõistlikult suuri kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele. Idee
teostamise hinnanguline maksumus
ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui
pakutakse välja sündmuse (ürituse)
idee, siis see peab toimuma Rapla vallas
2018. aastal ning olema suunatud Rapla
valla positiivse maine kujundamisele.
Kaasava eelarve ideid võib esitada 21.
märtsini 2018 Rapla Vallavalitsusele epostiga rapla@rapla.ee või tavapostiga
aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Ideid võivad esitada nii valla elanikud
kui mujal elavad inimesed.
Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või eposti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust
valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue
võimaluse avanemisest otsest kasu;
ürituse korral hinnanguline sihtrühma
suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust koos
hinnapakkumis(t)e või maksumuse
kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimalusel muud ideed iseloomusta-

vat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).
Laekunud
ideed
avaldatakse
lühikokkuvõttena valla kodulehel,
kus saab nende kohta ka 29. märtsini
2018 arvamust avaldada. Arvamuse
avaldamine ei ole veel hääletamine.
Hääletamine on planeeritud mais
2018, täpsed ajad antakse eelnevalt
teada. Rahvahääletusel saab osaleda iga
vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri andmetel
rahvahääletuse
väljakuulutamise
kuupäeva seisuga Rapla vallas.
Hääletada saab elektrooniliselt valla
kodulehel või isiklikult, identifitseerides
ennast isikut tõendava dokumendiga
Rapla Vallavalitsuses, teenuskeskustes
ja kõigis Rapla valla raamatukogudes.
Iga rahvahääletusel osalev isik saab
hääletada kuni kolme erineva endale
meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse
tulemusena reastatakse ideed vastavalt
saadud häälte arvule, alustades enim
hääli saanud ideest.
Rahvahääletusel
enim
toetust
leidnud idee realiseerimise korraldab
idee esitaja või vallavalitsus. Kui
idee
realiseerimiseks
läbiviidava
hanke tulemusel selgub, et selle
maksumus ületab eelarves ettenähtud
rahalisi võimalusi, antakse idee
esitajale
võimalus
kaasrahastada
idee realiseerimist puudujäävas osas,
kaalutakse võimalusi eelarvevahendite
ümberpaigutamiseks või selgitatakse
võimalusi realiseerida paremuselt
järgmine investeeringuidee. Võiduideed
saab hakata ellu viima eeldatavasti
juunis 2018.
Täiendav info: Heiti Vahtra, tel 5340
4797, heiti.vahtra@rapla.ee.

tunnustus

Eesti tunnustab
Vabariigi
Presidendi
Kantselei teatel andis
president Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 166
inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on
muutnud kogu Eesti elu
paremaks.
„Eesti on see, mis me
ise teeme. Eesti on meie
Foto: Armar Paidla

Jaan Reimund Valgetähe
IV klassi teenetemärgiga

kõigi mõtete ja tegude
summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks
sõbralikum, turvalisem
ja edukam. Nad kõik on
andnud enam, kui nõuab
nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks,“
ütles president Kaljulaid.
Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja
meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse
eest oma tegevuses ning
lojaalsuses põhimõtetele,
millele toetub kaasaegne
Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele
ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.
Rapla vallast tunnustati sellel aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgiga
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi pikaaegset direktorit Jaan Reimundit.
Kool sai äsja 30aastaseks, sellest 21 on sealset
meeskonda suunanud,
toetanud ja koostööle in-

nustanud Reimund. Rapla Vesiroosi Gümnaasium
on vabariigis tuntud ja
tunnustatud kool. Reimund mõjutab oma olemusega kõiki oma koolis
ja koolist väljaspool.
Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis Margus
Mikomägi. Margus on
hinnatud ajakirjanik, kes
on avaldanud teatrikriitikat, lavastaja- ja näitlejaportreid ning intervjuusid.
Vabariigi President andis teenetemärgid üle 21.
veebruaril Tartu Ülikooli
Narva kolledžis.
Palju õnne tunnustuse
saajatele!

tänu
Vahastu ja Suurekivi eakad tänavad Vahastu Vabatahtlikke Pritsumehi,
kes Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva neile meeldejäävaks muutsid.
Foto: Irma Robam

Foto: Viio Aitsam

sotsiaal

20. märtsil on Rapla Vallavalitsuse sotsiaalosakond suletud.
Avaldusi võetakse vastu kantseleis.

President Kersti Kaljulaid ja Margus Mikomägi. 21.
veebruar Narvas.

Selma Villak.
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enampakkumine
Rapla Vallavalitsus kuulutab
välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallas
Purku külas asuvale Postimaja (kinnistu registriosa
nr 3444037; katastriüksus
65403:001:0146;
pindala
7195 m², sihtotstarve ühiskondlike ehituste maa) kinnistule alghinnaga 7500 €.
Kinnistu asub Rapla linnast 17 km kaugusel, Purku
küla keskuses, läheduses
asuvad raamatukogu, lasteaed ja bussipeatus.
Kinnistu asub kaitsealal
„Purku kooli park koos männikuga; Purku park“.

Kinnistul asub kahekorruseline kivimaja (ehitatud
Järvakandi vallamajaks, esmane kasutuselevõtu aasta
1895), krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist,
ahjuküte (ahjud vajavad
renoveerimist), veevarustus
puudub.
Ehitusalune pind 327 m²,
kõrgus 9,90 m, netopind 265
m². Hoonel on neli eraldi
sissepääsu. Elektriliitumine
olemas.
Võimalik on liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning internetiühendusega.

Informatsioon
kinnistu
kohta: Uno Markson, 511
6033; uno.markson@rapla.
ee.
Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult
kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad
osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 16. aprilliks 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:
„Purku Postimaja. Mitte avada enne 17.04.2018.
a kell 15.00“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II
korruse saalis 17. aprillil
2018. a kell 15.00 (Viljandi
mnt 17, Rapla linn, 79511).

Rapla Vallavalitsus kuulutab
välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallas
Kuimetsa külas asuvale
Kooli (kinnistu registriosa
nr 3201637; katastriüksus
27701:001:0184;
pindala
4585 m², sihtotstarve ühiskondlike ehituste maa) kinnistule alghinnaga 2500 €.
Kinnistu asub Rapla linnast 24 km ja Kose alevikust
17 km kaugusel, Kuimetsa
küla keskuses, läheduses
asuvad rahvamaja, spordihoone, kauplus ja bussipeatus. Lähim lasteaed ja kool
asuvad Kaiu alevikus 6 km
kaugusel.
Kinnistule jääb osaliselt
looduskaitsealune
puistu
„Kuimetsa põlispuud“. Kinnistu sobib elamuehituseks.
Kinnistul asub ühekorruseline kivimaja (ehitatud
algklasside majaks, esmane
kasutuselevõtu aasta 1962).
Ehitusalune pind 310 m²,
kõrgus 7,6 m, suletud netopind 239,3 m². Hoone on
amortiseerunud.
Elektriliitumine olemas.
Võimalik on liituda ühis-

eesti vabariik 100

Riigikantselei ja EV100 korraldustoimkonna eestvedamisel peeti 22. veebruaril meeles Eesti riigile oluliste suurmeeste sünnikohti. Erinevates valdades üle
Eesti sõlmiti riigimeeste mälestuskivide ümber rahvusvärvides lindid. See on sümboolne žest ja kummardus endistele riigimeestele, kes on Eesti Vabariigi
toonud 1918. aastast tänasesse aega.
Samuti ehiti Eesti linnades tunnuskujud sinimustvalgeteks. Raplas said LinnaPea mütsi ja Alu mõisahärra salli.
• Helmut Maandi oli Maatööliste ja Väikemaapidajate
Koja esimees ja septembris 1944 loodud Vabariigi Valitsuse juures riigisekretär.
• Otto Tiefi korstenmonument Uuskülas. Otto Tief oli
Eesti poliitik ja sõjaväelane (kapten), Vabariigi Valitsuse moodustaja ja peaminister 1944. aastal.
Foto: Katrin Kruusimägi

tunnustamine

Aasta Küla ja Aasta Sädeinimene
Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus
ootavad 26. märtsiks 2018
ettepanekuid Aasta küla ja
Aasta Sädeinimese tunnustamiseks.
Tunnustamise ettepanek
peab sisaldama:
• Aasta Sädeinimese nimi,
kontaktid ja elukoht;
• Aasta Küla nimi ja kontaktid;
• Tunnustamise põhjendus;
• Nominendi esitaja nimi,

kontaktandmed, kuupäev,
allkiri.
Kirjalik ettepanek saata
e-postile rapla@rapla.ee või
aadressil Viljandi mnt 17,
79511, Rapla.
Tunnustamine
toimub
valla külade tänuüritusel
aprillis.
Aasta Küla nominendile
esitatavad nõuded:
- eriliselt nähtav on külakogukonna positiivne areng
ja külasisene koostöö vähe-

misest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kuimetsa Kool. Mitte
avada enne 17.04.2018.
a kell 16.00“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II
korruse saalis 17. aprillil
2018. a kell 16.00 (Viljandi
mnt 17, Rapla linn, 79511).

tööturg
Fotod: Armar Paidla

Sini-must-valge

veevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Informatsioon kinnistu
kohta: Villu Vasar, 5345
6010; villu.vasar@rapla.ee.
Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult
kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad
osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 16.
aprilliks 2018. a Rapla
Vallavalitsusele
(Viljandi
mnt 17, Rapla linn, 79511):
1) avalduse enampakku-

malt 2 aasta jooksul;
- külaarenduslike projektide/initsiatiivide
edukas
algatamine ja elluviimine;
- koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega;
- avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel
tasandil;
Aasta Sädeinimese nominendile esitatavad nõuded:
- isik on tuntud, autori-

Tulge Raplamaa esimesele töö- ja
karjäärimessile
Raplamaa esimene tööja karjäärimess toimub
Sadolin Spordihoones
12. aprillil kell 11–14.
Messil saavad kokku
tööandjad ja tööotsijad. Oodatud on ka kõik
need, kes alles mõtlevad, kuhu minna õppima või milline võiks olla
nende tulevane amet.
Kuigi paljudes Raplamaa
ettevõtetes ja asutustes
napib töökäsi, on ka neid,
kes ei ole endale veel sobivat tööd leidnud või käivad
tööl väljaspool maakonda.
Messil on hea võimalus teha
tutvust erinevate ettevõtjatega, uurida töötingimuste
kohta ja miks mitte sõlmida ka juba kokkuleppeid.
Tööpakkumisi on lihttööst
juhiametini, pakutakse osalise tööajaga tööd, hooajatööd. Kindlasti on sobivaid
ameteid ka noortele ning
vähenenud töövõimega inimestele.
Kutseõppeasutused tutvustavad võimalusi ümberõppeks ning töötukassa
teenusekonsultandid
ennetavate meetmete programmi „Tööta ja õpi“.
Vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuste
kohta saab küsida töötukassa juhtumikorraldajatelt.
Raplamaa osakonna töötajad jagavad informatsiooni teenuste ja toetuste kohta
ning vastavad küsimustele.
Nii töötavad kui tööd otsi-

vad inimesed saavad pöörduda meie karjäärinõustajate poole. Need, kes
messil karjäärinõustamisele
ei jõua, võivad alati tulla
tasuta nõustamisele töötukassa Raplamaa osakonda
– lisainfot leiab lehelt www.
minukarjaar.ee.
Messi avab kell 11 Eesti
Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. Messil
on kohal Raplamaa TRE
Raadio saatejuhid, kes teevad kohapeal intervjuusid ja
otselülitusi.
Samal ajal kui spordisaalis vahendatakse tööpakkumisi, saab kõrvaloleva Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
aulas kuulata põnevaid ettekandeid. Töötukassa Noortegarantii juht Kadi Toomi
räägib
tulevikuametitest,
SA Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse juhataja
Janek Kadarik ettevõtluse
võimalikkusest Raplamaal.
Maksu- ja Tolliameti Rapla
teenindusbüroo
juhataja
Aare Lenk annab ülevaate
maksuvabast tulust 2018.
aastal ja Ilvi Pere tööturu
olukorrast maakonnas.
Kooli I korruse auditooriumis toimuvad karjääriteemalised töötoad, kus
otsitakse koos koolitajatega
vastuseid küsimustele, kuidas end tööandjale nähtavaks teha, millist töötajat
ootab tööandja täna, kuidas
olla noor ja edukas ning
mida teha, kui oled karjääri

teetne ja aktiivne oma kodukohas ja maakondlikul
või üleriigilisel tasandil;
- on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas
algataja ja elluviija;
- tegutseb aktiivselt küla-

liikumises nii vabariiklikul,
maakondlikul kui ka kohalikul tasandil ning teeb
koostööd kohaliku omavalitsusega.
Palume lisada ka fotomaterjali!

ristteel.
Kell 12.45–14.00 arutlevad ettevõtjad ja omavalitsusjuhid teemal, kas Raplamaal on tööpuudus või
tööjõupuudus.
Kui teie ettevõttes või
organisatsioonis on vabu
töökohti, mida messil tööotsijatele pakkuda, siis kirjutage palun aadressil andrei.mitt@tootukassa.ee või
täitke registreerimisvorm
Eesti
http://toomess.ee/
toomessid-2018. Osalemine
on tasuta.
Messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside kodulehelt www.toomess.ee.
Töömess on tasuta.
Infotelefon 15501,
www.toomess.ee.
ILVI PERE
Eesti Töötukassa Raplamaa
osakonna juhataja
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Kultuurkapital ja Omavalitsuste liit
tunnustasid
16. veebruaril tunnustas Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupp koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liiduga Rapla Kultuurikeskuses 2017. aasta maakonna kultuuri- ja
spordielu silmapaistvaid eestvedajaid ning
loomeinimesi.
Kultuurkapital andis välja 7 aastapreemiat, 5 kultuuripreemiat ja elutööpreemia.
Ühiselt ROLiga anti üle Raplamaa kultuuripärl. Omavalitsuste liit tunnustas kolme
inimest hõbedase vapimärgiga ning andis
välja Rapla Redeli preemia koos kuldse vapimärgiga.
Meie vallast pälvisid tunnustuse:
• Tõnis Tõnisson – Elutööpreemia pikaajalise ja südamega tehtud töö eest kohalikus maakonnalehes. Missioonitundega
kirjamees ning koduloouurija ja ajaloo talletaja.
• Hely Kuus ja Age Ilumaa – Kultuuripreemia südamega tehtud töö eest Vahtra
noortega ning „Vahtra tantsud tähtedega“
korraldajatele.
• Jüri Metssalu – Kultuuripreemia tunnustatud kohapärimuse uurijale ja ajaloo
talletajale.
• Kaja Tammar – Kultuuripreemia traditsiooniliste ettevõtmiste elushoidmise,
Raplamaalt pärit kirjanike tutvustamise ja
esiletõstmise eest ning pikaajalise töö eest
Rapla raamatukogus.

Raikküla piirkonnas tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja tunnustati tublimaid
Foto: Siim Solman

Tõnis Tõnisson.
• Ants Tammik – Aastapreemia noorele
Raplamaa filmioperaatorile ja loodusfilm
„Habras maailm“ autorile.
• Merike Ulma – Aastapreemia Järlepa
Kodukultuuri Seltsi asutajaliikmele panuse
eest kogukonna tegevuses ning aktiivsele
rahvapillimängijale.
• Piia Põder – Aastapreemia suurepärase
lavastajatöö eest muusikalis „Grease“ ning
Raimond Valgre lavastuses.
• Kristel Murel – Aastapreemia laste lugemise arendamisel ja üleriigiliste lasteürituste läbiviimisel Raplamaal.
• Maret Saatus – Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas maakonna hõbedase vapimärgiga.

eesti vabariik 100

Matk Sikeldi põrguallikatele
18. veebruaril tähistas Sikeldi külarahvas möödunud
vastlapäeva koos tulevase
vabariigi aastapäevaga väikese talvise matkaga Sikeldi
põrguallikatele.
Matkateekonda alustati
külavanema väravast, kuhu
koguneti lähematest taludest. Teel ühinesid meiega
ülejäänud. Sikeldi põrguallikad asuvad Varbola maanteele suhteliselt lähedal,
mistõttu suurem osa teest
kõndisime maantee ääres.
Metsa jõudes oli allikate
asukoht teejuhtidele põhimõtteliselt teada, sellegipoolest hargneti ja otsiti
metsa all allikaid. Nooremad tundsid huvi, et millised need allikad on, mida
me otsime. Ei möödunudki
palju aega, kui juba hõisati,
et allikad on leitud. Suurim
kolmest allikast on talviselgi
ajal jäävaba, teisel oli õhuke
jää peal, sellele ei juletud
lapsi lubada ja kolmas allikas on aja jooksul ilmselt

kokku kasvanud – lohk on
küll olemas, aga vett selles
praegu küll ei olnud. Vaadati allikaid ja vanemad
mehed rääkisid oma noorusaegadest, kui see kant oli
nende mängude maa.
Peale väikest puhkehetke
seati sammud tagasi teele, kust nüüd jätkus matk
Hindreku talu õuele. Vastlapäeva meeles pidades keedeti õues pajas hernesuppi
ja hammustati kõrvale Otti
talu leiba. Nüüd sai jalga
puhata ja külajuttu puhuda.
Sellistel kokkusaamistel va-

Foto: Aili Grichin

nema ja noorema külarahvaga veereb jututeema ikka
küla ajaloole ja inimestele,
kes on kelle sugulane, või
kelle esivanemad millises
talus on elanud.
Kõik osalejad jäid päevaga väga rahule, sest lisaks
toredale seltskonnale oli
meile sattunud ka väga ilus
päikesepaisteline talveilm,
mis tekitas soovi järgmisel
aastalgi külas ringi matkata
– vaatamist ja uudistamist
Sikeldis juba jätkub!
MARVE REEDE
Sikeldi külavanem

Kabalas tähistati EV100 sportides
Vaatamata 24. veebruari varahommikul
väljas paukunud ligi 20-kraadisele pakasele
kogunesid autospordisõbrad Kabala rallirajale, kus toimus Kaiu lume- ja jääraja õppesõitude ning võistluste sarja viies etapp.
Osalejaid oli erinevate vanuse- ja masinaklasside peale stardis kokku 75. Ajasõitudele lisaks peeti maha ka nelja erineva masinaklassi ühisstardid.
Kabala etapi parimad: noortest Kristjan
Radiko, naistest Merilin Mäekivi (2WD
klass) ja Terje Meister (4WD klass), meestest Indrek Vulf (FWD klass), Tauri Soome
(RWD klass), Vaiko Järvala (4WD klass).
Ühisstartide parimad: Tarmo Tanvel (klass

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommik,
24. veebruar, oli eriliselt kaunis. Päike säras
ja inimeste meeleolu oli ülev. Eesti sünnipäevaga seotud ettevõtmisi jagus Raikküla
teenuspiirkonna igasse kanti.
Kabalas valmistuti jäärajaralliks, Purkus
asetasid Kaitseliidu Rapla maleva esindaja Peep Ummalas ja teenuspiirkonna juht
Anne Leht küünlad, lilled ja pärja Vabadussõjas langenute monumendi jalamile. Lipal
valmistuti pidulikuks aktus-kontserdiks.
Keskpäeval kogunesid inimesed Lipale
Raikküla Vabaajakeskusesse Eesti juubelisünnipäevale ja tublide inimeste austamiseks korraldatud koosviibimisele.
Teenuskeskuse juht Anne Leht pidas
aastapäevakõne, seejärel jagati tänukirja
ja sooja kindapaariga tunnustust neile, kes
2017. aastal olid oma tubli tegevusega silma
paistnud. Tunnustust jagus nii allasutuste
töötajatele, noortele, õpilastele, ettevõtjatele, isetegevuslastele, koostööpartneritele
kui neile, kes eelmisel aastal olid esitatud
nominentidena tunnustamiseks maakonna
erinevatele konkurssidele.
Metsküla elanik Anu Altmets andis vabaajakeskusele üle arhiivist leitud materjalid, mis valgustavad saja aasta taguseid
tegevusi Raikküla piirkonnas. Ta nimetas,
et 100aastaseks saab ka Raikküla Metsküla
küla, sest veebruaris-märtsis 1918 leidis aset
kahe küla – Sääsküla ja Suitsuküla ühendamine Metskülaks.
Väga kauni muusikaelamuse pakkusid
rahvale Inga ja Toomas Lunge, kelle muusikaline omalooming vaheldus Hando Runneli luuletekstidega, pakkudes soojust ja südamlikkust kõikide osalejate hinge.
Eesti sünnipäeva auks olid vabaajakeskuse saali seinu kaunistamas kohaliku harrastuskunstniku Ly Vaikmets-Vainu maalinäitus teemal „Eesti looduse pidulikkus tema
tagasihoidlikkuses ja lummavas rikkuses“
ning Eha Pärdi valmistatud ruumikujunduse kompositsioonid.
Pärast ühispildi tegemist jätkus koosviibimine pidutorti süües ja juttu vestes.
Tänukirja saajad:
• Kaie Merila – tubli vallatöötaja 2017.
• Hele Ojamaa – Kabala Lasteaia-Põhikooli Aasta Õpetaja 2017.
• Pilve Raudsepp – Kabala Lasteaia-Põhikooli Aasta Töötaja 2017.
• Kristo Bogdanov – Kabala Lasteaia-Põhikooli Aasta Õpilane 2017.

– Opel), Heiki Teder (klass – BMW), Merkko Haljasmets (klass – SOJUZ) ja Indrek
Hämarsalu (klass – 4WD).
Võistluste protokoll oli esmakordselt
jooksvalt nähtav ka internetis ja on kättesaadav võistluste kodulehelt kabalasm.ee/
lumerada.
Täname Ago Auto töökaid mehi, kes valmistasid ette suurepärase raja. Samuti Taurit, kes aitas võistluspaiga varustusega ning
kohtunikebrigaadi, võistlejaid, publikut ja
toitlustajaid. Kohtumiseni järgmistel sõitudel!
TARMO RAHUOJA
Kabala Spordimaja

• Annemari Laane – Raikküla noorte
omakirjutatud ja -kirjastatud noorteraamatu „Rahapaja rada“ käsikirja autor.
• Laine Oga – väärikas, särasilmne, rõõmsameelne ja kergejalgne tantsumemm, folkloorirühma „Ristik“ tantsija, 85. sünnipäev.
• Eha Jõesar – väärikas, särasilmne,
rõõmsameelne ja kergejalgne tantsumemm,
folkloorirühma „Ristik“ tantsija, 80. sünnipäev.
• Mai Reimann – väärikas, särasilmne,
rõõmsameelne ja kergejalgne tantsumemm,
folkloorirühma „Ristik“ tantsija, 80. sünnipäev.
• Virve Valli – väärikas, särasilmne ja
rõõmsameelne isetegevuslane, pikaaegne
ansambli „Enelas“ laulja, 80. sünnipäev.
• Kati Petter – väärikas, särasilmne,
rõõmsameelne ja kergejalgne tantsumemm,
folkloorirühma „Ristik“ tantsija, 70. sünnipäev.
• Ilmar Petter – tubli ettevõtja, hea koostööpartner, 70. sünnipäev.
• MTÜ Lipa Küla – Kaidi Kalf – uus tulija Raikküla piirkonna kodanikuühiskonna
maastikul 2017. aastal, ürituse „Sume augustiõhtu Väikeste Lõõtspillide Ühinguga“
korraldamine.
• Aime Muliin – Raikküla Valla Kaunis
Kodu 2017.
• Peep Ummalas – tubli kaitseliitlane,
maakaitsepäeva korraldamine 2017. aastal
Tamme külas, esitatud nominendina konkursile Aasta Tegu 2017.
• Maiu Kalmus – tubli vallaametnik, esitatud nominendina konkursile Raplamaa
Parim Sotsiaaltöötaja 2017.
• Anne Kalf – aktiivne kogukonna tegemiste eestvedaja, esitatud nominendina
konkursile Sädeinimene 2017.
• Tiia Sõber – aktiivne kogukonna tegemiste eestvedaja, esitatud nominendina
konkursile Sädeinimene 2017.
• Margit Düüna – Raikküla valla Aasta
Ema 2017.
• Enekun OÜ – esitatud 2017. aastal nominendina konkursile Raplamaa Parimad
Ettevõtjad 2016 kategoorias Tubli Talu.
• Vir-Var Kauba OÜ – esitatud 2017.
aastal nominendina konkursile Raplamaa
Parimad Ettevõtjad 2016 kategoorias Väike
ja Tubli.
ANNE KALF
Raikküla Vabaajakeskuse juhataja
Foto: Kaidi Kalf

Tunnustatavad.
Foto: Jaan Säkk

Parimad.
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Rapla vald tunnustas
Elutöö
Juuru valla elutöö preemia on tunnustuseks isikule, kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud või kes on oma
tööga positiivselt mõjutanud Juuru valla arengut ja mainet.
Elutöö preemia laureaat on aktiivne ja osavõtlik kodanik, nelja vallavolikogu koosseisu saadik, eakate ja puuetega inimeste
eest seisja Tiina Tiitso.
Kaiu valla elutöö preemia antakse viljaka töö, märkimisväärse pikaajalise panuse eest endise Kaiu valla arengusse, arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasi
andmisel noorematele põlvedele.
Elutöö preemia laureaat on Eesti motospordi edendaja, priitahtlik pritsumees ja kauaaegne talupidaja Juhan Uustalu.
Sport
Rapla 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.
Parim meessportlane 2017 – profijalgrattur Peeter Pruus.
Parim naissportlane 2017– Eesti seenioride korvpalli naiskonna korvpallur Tiiu Kosk.
Parim võistkond 2017– Avis Utilitas Rapla korvpallimeeskond.
Parim treener 2017 – Kadi võimlejate treener Kadi Saks.
Kaiu valla aasta kultuuri- või spordielu edendaja aunimetus
antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuuri- ja spordielu.
Aunimetuse pälvis Kaiu Vabatahtliku Tuletõrje Selts.
Juuru valla 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.
Aasta spordipreemia laureaat on kergejõustiklane Henri
Loose.
Haridus
Rapla valla haridusauhind „Rapla Rüblik“ omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.
Haridusauhinna „Rapla Rüblik“ laureaat on rahvakultuuri
edendaja, rahvatantsu traditsioonide väärtustaja ning tunnustatud tantsupedagoog Anne Paluoja.
Haridusauhinna „Rapla Rüblik“ laureaat on Rapla Muusikakooli kauaaegne klaveriõpetaja Talvi Lukas.
Haridusauhinna „Rapla Rüblik“ laureaat on Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning valla spordielu
edendaja Ingrid Lenk.
Juuru valla 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 hariduspreemia laureaat on tahtekindel, laia silmaringiga ja heade kommetega noor õpetaja, kes on eeskujuks õpilastele ja hea kolleeg õpetajatele: Kalev Kask.
Kultuur
Juuru valla aasta kultuuripreemia määratakse Juuru vallas
tegutsevale üksikisikule või kollektiivile, kes on saavutanud
väljapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonnas või tulemuslikult
tegelenud kultuuri edendamisega.
Aasta kultuuripreemia laureaat on aktiivne ja elurõõmus kultuuriürituste ja külaelu korraldaja, rahvamuusik ja kollektiivide juht Merike Ulma.
Rapla valla kultuuriauhinnaga „Valla Vedur“ tunnustatakse
kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike
traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule,
ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
Kultuuriauhinna „Valla Vedur“ laureaat on Rapla Pasunakoori looja ja dirigent, trompetist ja pedagoog Aigar Kostabi.
Kultuuriauhinna „Valla Vedur“ laureaat on Rapla Kultuurikeskuse ning paljude valla kultuuriürituste kujundaja ja
kunstnik Maarika Riismaa.
Kultuuriauhinna „Valla Vedur“ laureaat on noor helilooja,
saksofoni- ja klaverimängija, dirigent ja muusikatundja, kohaliku teatrielu rikastaja Patrik Sebastian Unt.
Sotsiaaltöö
Rapla valla aasta sotsiaalvaldkonna auhind „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.
„Elusa tule auhinna“ laureaat on Rapla valla sotsiaalse elukeskkonna kujundaja, arendaja ja tervisedendaja ning 26 aastat valla sotsiaalvaldkonda juhtinud Inna Tamm.
Juuru valla 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 sotsiaaltöö preemia laureaadiks on pühendunud ja
kohusetundlikud inimesed, kes teevad kõik, et nende hoolealustel oleks rahulik ja väärikas elu: Juuru Hooldekodu
personal.

Kaunis kodu
„Rapla valla kaunis kodu“ on aastaauhind, millega tunnustatakse kauneid, heakorrastatuid ja tähelepanuäratavaid kodusid ja asutusi.
2017. aasta kauneimad kodud on:
Perekond Ülle ja Tanel Laguse kodu Rapla linnas;
Pille Otsa ja Arvi Laagi kodu Valtu külas;
Palamulla küün – Jaanus Benjamin.
Majandus
Kaiu valla aasta tegija aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle töö või idee on möödunud aasta vältel jätnud kõige
silmapaistvama jälje valla jaoks tähtsa valdkonna ellu.
Aasta tegija laureaat on 2016. aastal asutatud toitlustamisettevõte Caiselle OÜ.
Rapla valla 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.

Majandusauhinna laureaat on stabiilselt viimase 10 aasta
jooksul üks suurematest Rapla valla tööandjatest ja maksumaksjatest: Rapla Tarbijate Ühistu.
Kalev Kask, Tiiu Kosk, Peeter Pruus ja Palamulla küüni
eestvedaja Jaanus Benjamin ei saanud kahjuks üritusel
osaleda.
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Rapla valla tänuõhtu
3. märtsil toimus Sadolin Spordihoones uue Rapla valla tänuõhtu. Rahvapeoga tähistati ühtlasi ka Eesti 100. sünnipäeva.
Õhtu lavastaja Piia Põder ütles: „Me kõnnime igapäevaselt ringi oma kodukohas – olgu selleks Kaiu, Juuru, Raikküla või Rapla piirkond. Oluline on see, et kodus. Ja kui me
vahel siis peatume ning meie silm püüab kinni näiteks mõne
vanema ja väärika hoone, hakkan imetledes ette kujutama
inimesi, kes enne mind siin on astunud ja seda paika enda
koduks pidanud – millised olid nende õnnestumised, katsumused ja valugi?! Mõtlen enda omadele ja kõigele uuele
… Igal ajastul on oma märgiline lugu, omad rõõmud ja taak,
mida kanda. Kes on need inimesed paljudest, kelle uhkusega ja alateadlikult või suurima teadlikkusega enda juurestikuga oleme sidunud ja kes seda sama kunagi meile mõeldes
tegema hakkavad? Jah, mõtlen, kõik uus on esmapilgul hirmutav, aga kas mitte ka seesmiselt seotust täis?!“
Seekord võiski laval näha meie suure valla erinevatele piirkondadele läbi ajaloo kuulsust toonud mitmeid tegelasi.
Tänuõhtul esinesid:
• Robert Rebel – Uku Masing/röövel/postimaja klient
• Patrik Sebastian Unt – Gabriel/Hagudi mõisahärra
• Markus Bachmann – käraja/röövel
• Carl Alas – lavastaja/manager
• William Stein – käraja/Benno Hansen
• Allan Niin – õpetaja/Ivo Schenkenberg/Alu mõisahärra
• Markus Allikmäe – käraja/Raikküla mõisahärra

• Nele Randpere – Agnes/postimaja klient
• Merilyn Elge – UFO 1
• Inga Tarto – UFO 2
• Anelle Trepp – postimaja töötaja
• Rasmus Koit, Henrik Heliste, Sandra Härmask, Kirke Rebane, Elisabet Ööpik, Kendra Piirimets – lapsed
• Gaspar Varblane, Kaarel Kõuts, Markus-Aleks Trofimov
– kärajad (juhendaja Riho Pohla)
• Geili Vesinurm, Gerda Saks, Minna Mari Ambur, Gertrud Vesinurm, Jazmin Karp, Natali Agu, Lisbet Lillemägi
– võimlejad (juhendajad Nele Randpere, Kadi Saks)
• Kert Vahtre, Kärt Pihlap, Roosi Mari Reede, Loore Tilk,
Veronika Pavliuk, Angela Muddi, Hiie Münter, Karmen Palusoo – flöödid (juhendaja Angela Katkosilt)
• Lavastaja – Piia Põder
• Muusikaline juht – Thea Paluoja
• Kunstnik – Maarika Riismaa
• Tehniline abi – Kalju Visnu
• Helikunstnikud – Ivo Rüütalu, Sigfried Keskküla/OÜ
Eventech, Heiti Vahtra
• Valguskunstnik – Leo Gromov/OÜ Eventech
• Juuksur – Kadi Rahe
• Grimeerijad – Heldi Aun Trepp, Arlin Saan, Kertu Tammeleht, Katrin Tammsaar, Raili Roosma
• Tulemeistrid – Toomas Tõnisson, Maarika Riismaa
• Projektijuht – Age Rebel
Suur tänu kogu meeskonnale meeldejääva õhtu eest!

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Juurus
24. veebruari imelisel hommikul kogunes Juuru Rahvamaja
lipuplatsile rahvast rohkem kui varasematel aastatel. Traditsioonilised toimingud kulgesid 100. aastapäeva vääriliselt.
Päikesetõusul olid lipu juures auvalves Juuru kaitseliitlased Eerik Nipper, Villu Susi, Peeter Leinmets, Sven Arakas,
Ardi Soovik ja Kaido Kaljuste. Lipp heisati hümni saatel,
laulis rahvas ja Järlepa Hoovikoor. Tervitusena Hoovikoorilt veel ka „Kaunistagem Eesti kojad …“
Pärast liputseremooniat liikusime Juuru kooli auditooriumisse, kus päevakohaste kõnedega astusid rahva ette
Juuru osavallakogu esimees Hannes Vald ja kaitseliitlane
Eerik Nipper – vaadati lähemasse ja kaugemasse ajalukku,
tsiteeriti iseseisvusmanifesti, kutsuti austama ja hoidma
kodu, puudutati haldusreformigi. Noorim kuulaja oli 1-aastane ja vanim 90-aastane.
Hommikukohvi juurde pakuti kiluleiba ja kringlit.
Juuru kihelkonna ajaloo autoriteetse jäädvustaja Kalev
Kase ja kaitseliitlaste eestvõttel suunduti Juuru kalmistute-

le, et süüdata rahvusvärvides küünlad Vabadussõjas langenute ja Vabadusristi kavaleride kalmudel.
Kell 11 algas kontsert-palvus Juuru Mihkli kirikus, esines
Miikaeli koor, trompetil Kristjan Jalukse. Järgides peapiiskopi üleskutset luges koguduse juhatuse esimees Joel-Siimo
Põld ette ajaloolise „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele“.
Kuid enne seda toimus pidulik protsessioon, kanti sisse sini-must-valge lipp ja kaitseliitlased asetasid pärja altariruumi seinal paikneva mälestustahvli juurde. Tahvel
paigutati sinna 1924. aastal koguduse õpetaja ja kohalike
inimeste eestvõttel, et osutada au Vabadussõjas langenud
Juuru kihelkonna meestele. Tahvlil on 23 nime. Nõukogude
ajal oli tahvel krohviga kaetud, kuid vabaduse taas saabudes see puhastati. Pärja asetamine on olnud traditsiooniline
austusavaldus Eesti Vabariigi sünnipäeval, kuid tänavu oli
midagi teisiti. Igal aastal on pärg asetatud tahvli ees olevale pingile. Ajaloolane Kalev Kask ja kaitseliitlane Villu Susi
asusid uurima, kas pärgi on tahvli ette alati sellisel viisil
paigutatud. Kalev leidis vanad arhiivipildid, kus on näha,

et tahvli ees oli alus (nagi) pärja riputamiseks ja küünalde
asetamiseks. Villu tegi joonised, Kalev taotles Muinsuskaitseametist vajaliku loa kirikul kui kinnismälestisel tööde
tegemiseks ja aluse paigaldamiseks, aluse tegi valmis Villu,
kasutades oma vanaisa sepatööriistu ja järgides sepistamise
põhimõtteid.
Vahetult enne aastapäeva asetasid Kalev, Villu ja Eerik
aluse kohale. Muinsuskaitseametile saadetud kirjas märgivad Kalev Kask ja Villu Susi, et nii avaldavad Juuru kiriku
kogudus ja Kaitseliidu Rapla maleva Juuru üksuse liikmed
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval austust Vabadussõjas langenutele.
AILI NORMAK

Sinna üles vaata sa ...

Täpne töö. Eerik Nipper ja Villu Susi.

Foto: erakogu

Fotod: Aarne Havamaa

Kaunistagem Eesti kojad ...
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miss raplamaa 2018
näitustel nii siin Eestis
kui ka välismaal. Loomult
olen väga kohusetundlik ning alati kahe käega
vastuvõtlik kõigile uutele
teadmistele ning seiklusrohketele tegudele! Mind
inspireerib kuulsa kunstniku S. Dali öeldud lause:
„Intelligents ilma ambitsioonideta on nagu lind
ilma tiibadeta.“
Katrin Sillavere
1. Olen 22aastane neiu
Katrin Sillavere. Pärit
väikesest armsast Keo
külast. Hetkel on minu
kodukohaks Kohila. Õpin
Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogika erialal, haridustehnoloogia
suunal. Olen ka paralleelselt leidnud omale väga
meelepärase töö, kus
saan praktiseerida õpetajaoskusi lasteaias. Pean
oluliseks olla abistav ja
suunav lüli laste mitmekülgses arengus, mistõttu
tunnen, et antud erialavalik on osutunud õigeks
ning tunnen ennast selles valdkonnas kindlalt.
Mind köidavad ka kokkamine ja rändamine, need
aitavad mul vajadusel viia
muremõtted mujale ning
nautida oma vaba aega.
Minu suureks unistuseks
on luua omapärane ning
rõõmurohke lastehoid,
mis oleks omamoodi
kiiksuga. Olen missikandidaat number 1.

mis, kus mul on au olla
ka õpilasesinduse president.
Kooli kõrvalt tegelen
aktiivselt tantsimisega,
mis on minuga üle poole
mu elust kaasas käinud.
Viimased 4 aastat olen
tegelenud rahvatantsuga
ning latiinoga juba kümme aastat. Veel on mulle
südamelähedased hobid
jooga ja näitlemine.
Soovitan kõigil olla
sina-ise, sest kõik teised
on juba võetud.

Getter Saidla
3. Mina olen missikandidaat number 3, Getter
Saidla. Olen 18aastane
Märjamaalt pärit neiu.
Õpin Rapla Ühisgümnaasiumi lõpuklassis.
Vabal ajal proovin ennast arendada lihastreeningus nii jõusaalis kui
ka kodustes tingimustes.
Lisaks meeldib mulle
käia ujumas ja jooksmas.
Suure osa enda vabast
ajast veedan ka raamatuid lugedes ning looduses jalutades. Varasemalt
olen tegelenud rahvatantsuga ja käinud neli
aastat kunstikoolis. Mulle
meeldivad tohutult uued
väljakutsed ja adrenaliin.
Minu lemmikuteks on
lõbustuspargid ja tivolid.
Minu unistuseks on sooritada langevarjuhüpe.
Olen alati avatud uutele
väljakutsetele ning enamusele neist lähen vastu
suure põnevusega.
Arvan, et kõikidesse
inimestesse tuleks suhtuda ilma eelarvamusteta.

Sindy Tsukker
5. Minu nimi on Sindy
Tsukker, olen 18aastane
Rapla neiu. Õpin meedia
ja ühiskonna suunal Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 12. klassis.
Minu üheks suurimaks
kireks on tantsimine.
Seitsme aasta jooksul
olen tegelenud nii zumba,
hip-hopi, iluvõimlemise kui ka showtantsuga.
Tunnen suurt huvi erinevate kultuuride ja keelte
vastu, mistõttu armastan
ka väga reisida. Ringi reisides inspireerivad mind
erinevad religioonid, ajalugu, inimesed ja nende
huvitavad lood.
Seejuures soovin aidata
ka abivajajaid, olles neile
eeskujuks. Ma usun, et
inimesed ei ole kurjad,
meie käitumine sõltub
hoiakutest ja suhtumisest nii iseendasse kui ka
teistesse.

Alondra Saar
2. Mina olen missikandidaat number 2, Alondra Saar. Olen 17aastane
Varbola külast pärit neiu.
Keskharidust omandan
ma Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis loodus-reaali
õppesuunal.
Kooli kõrvalt on minu
hobideks aastate jooksul
välja kujunenud maalimine ja rahvatants, alati
leian aega ka spordiga
tegeleda. Kunsti, mis on
mulle väga südamelähedane, olen teadlikult
arendanud juba 10 aastat, kuid tegelenud sellega kauemgi.
2016. aastal lõpetasin
kiituskirjaga Märjamaa
kunstikooli, millega seoses on minu teoseid eksponeeritud
erinevatel

neiuna väldin rutiini ning
pigem meeldivad mulle
uued väljakutsed, seiklused ja muutused. Minu
elus on olulisel kohal
muusika ja olen tänaseks
päevaks 13 aastat kooris
laulnud. Loomingulisust
kasutan soengute tegemisel ja pildistamistel.
Armastan olla sportlik
ja hoolin oma tervisest.
Suureks unistuseks on
tulevikus saada edukaks
ettevõtjaks ja proovida
mõnd hulljulget ekstreemspordiala.
Olen veendumusel, et
igal ausal ja tegusal inimesel on võimalik jätta
siia maailma maha positiivne jälg ning arvan, et
siin ilmas ei tohi kunagi
öelda nõrkusest „jah“ ega
uhkusest „ei“!

Katrin Tänav

Maris Maasalu

4. Mina olen missikandidaat number 4, Katrin
Tänav. Olen 17aastane
Märjamaa vallast, Sipa
külast pärit neiu, kes
suhtub ellu positiivselt
ja usub, et naeratus avab
inimeste südameid. Õpin
Märjamaa Gümnaasiu-

6. Mina olen missikandidaat number 6, Maris
Maasalu. Olen 18aastane
Rapla linnast pärit neiu
ja õpin Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi 12. klassis
meedia-ühiskonna suunal.
Aktiivse ja ettevõtliku

Kätrin Pärna
7. Olen Kätrin Pärna ja
minu
missikandidaadi
number on seitse. Olen
20aastane ja pärit Varbola külast. Hetkel õpin
Tartu Ülikoolis ettevõtlust ja projektijuhtimist.
Olen endamisi mõelnud
ja loodan, et mul on tulevikus võimalus ka ise
valitud erialast lähtuvalt
Raplamaa arengusse panustada.
Minu hobideks on raamatute lugemine ning
sõpradega aja veetmine.
Peale nende naudin väga
koduküla metsaradade
peal jooksmist, aga ei
ütle ära ka intensiivsest
rühmatreeningust. Viimasel ajal olen rohkem
tähelepanu pööranud ja
silmaringi laiendanud ka
tervisliku eluviisi ja toitumise teemadel. Tänu
sellele jälgin üha enam,
kuidas näiteks oma hommikut alustan, et päev
oleks energiat ja teotahet
täis.
Oma tegudes lähtun
mõtteviisist: „Kui soovin,
et midagi mu elus muutuks, siis ma pean ise selle nimel vaeva nägema.“

Fotod:
Kristi Heil
Photography
Jumestus ja soengud:
Tradehouse
Ilukaubamaja

likuna abistamas käia.
Iseloomult olen väga
kohusetundlik, usaldusväärne, hooliv ja kaitsev
– seda eriti enda lähedaste suhtes.
Minu soovitus kõigile
on muuta iga päev oma
elus oluliseks!

Romi Buusmann
8. Mina olen Romi Buusmann, kandidaat number
8. Olen 17aastane Märjamaa neiu ja õpin Märjamaa Gümnaasiumi 10.
klassis.
Hobisid ja huvialasid
on mul palju. Õppetöö
kõrvalt osalen ma bändis,
kus mängin klaverit. Klaveri mängimise avastasin
enda jaoks umbes aasta
tagasi ja õpin seda iseseisvalt. Mulle meeldib
võimalikult palju aega ka
looduses veeta, käia pikematel matkadel ja looduse ilu nautida. Seejuures
annan olulise panuse
Märjamaa noortekeskuse
töösse, kus aitan noorte
huve silmas pidades planeerida ja läbi viia erinevaid üritusi, projekte
kirjutada.
Kuid minu suurimaks
kireks on ikkagi näitlemine. Kui saaksin, käiksin igal nädalal teatris.
Unistan ühel päeval lavakunstikooli õppima minemisest ning soovin ka
ise lavalaudadele jõuda.

Maris Adoma
10. Mina olen missikandidaat number 10, Maris
Adoma. Olen 17aastane
Raikkülast pärit neiu
ja õpin Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi 11. klassis.
Mulle meeldib olla laval
või kaamera ees. Naudin
meelelahutaja rollis olemist ja soovin seda teed
ka tulevikus jätkata. Oma
vaba aja veedan ma kas
jõusaalis treenides, näideldes, raamatuid lugedes või discgolfi mängides. Kuid kui küsida, mis
on minu kõige-kõige, siis
selleks on jumestamine.
Soovin minna õppima ja
end täiendama profimeigikooli ja seejärel asutada oma ilustuudio.
Oma loomult olen ma
sihikindel, abivalmis ja
kohusetundlik. Olen arvamusel, et elus tuleb
teha kõik, et saada seda,
mis muudab sind õnnelikuks.

töö

Anni Velks
9. Mina olen missikandidaat number 9, Anni
Velks. Olen 20aastane
Raplast pärit neiu ja lõpetasin sel aastal Tallinna Tööstushariduskeskuses sisekujunduse eriala.
Uuel õppeaastal plaanin
jätkata õpinguid samal
erialal kõrgkoolis.
Terve elu olen nautinud
loomingulist
meisterdamist, seega valmistan
suurema osa sisustuselementidest ja kingitustest
ise. Niisamuti meeldib
mulle teha siseviimistlustöid, õmmelda ja korraldada erinevas stiilis
üritusi. Ma armastan
väga loomi ja minu jaoks
on oluline neid vabataht-

Rapla valla Avatud
Noortekeskus
võtab tööle Juuru
noortetuppa
1,0 töökohaga

NOORSOOTÖÖTAJA

Konkursil osalemise
dokumendid palume
saata hiljemalt
16. märtsiks 2018
meilile
raplaank@gmail.com,
märksõnaks
„Noorsootöötaja
konkurss“.
Lisainfo:
Geio Rüütalu,
raplaank@gmail.com,
telefon 5804 9470.
Tööle asumise aeg
esimesel võimalusel.
Töökuulutust saab
täpsemalt näha Rapla
valla kodulehel
www.rapla.ee.
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lapsevanematele

üleskutse

Raplamaa ATH Ühing pidas oma esimest sünnipäeva
Üks ühingu eestvedajatest Ege Vonbret rääkis piduõhtut sisse juhatades esimesel aastal tehtud tegemistest, tulevikuplaanidest ja tänas toetajaid. Ühingu
suurimateks saavutusteks tuuakse välja järjepidev
tugigrupi kooskäimine, ATH lastele ja vanematele
mõeldud suvine perepäev Polli loomaaias ja osalemine Rapla Kultuurikeskuses toimunud Perepäeva üritusel, jagades flaiereid aktiivsus- ja tähelepanuhäiret
tutvustades ning jagamaks infot tugigrupi kohta, mis
käib koos kord kuus. Et ühing saaks muretult tegutseda, on tegevusele suureks toeks olnud toetajad. Aasta
jooksul on ühingut aidanud järgmised toetajad: Rapla
Vallavalitsus nõu ja rahalise toega projekti raames,
Kulukaubandus OÜ ja Eifeli Köök OÜ nõudega ja söögipoolisega suvisel perepäeval, Kaire Magus Maailm
kinkis ühingu esimeseks sünnipäevaks tordi, TaevaniMaani Meistrikoda aitas tänada sünnipäeval esinejaid keraamikaga. Suurim tänu, et tugigrupp saab
koos käia, on aga Rapla Vabakogudusele, kes pakub
oma ruume ühingule kasutamiseks tasuta.
Peo alguses lõigati lahti imemaitsev peotort ning
teetassi taga asuti kuulama vestlejaid teemal „ATH ja
rehabilitatsioon“.
Rapla haigla sotsiaaltöötaja Mai Einama rääkis rehabilitatsiooni võimalusest Raplamaal. Rapla valla
lastekaitse peaspetsialist Sirve Salu andis ülevaate
seadusandlusest, juhtumiplaani koostamisest ja vallapoolsetest võimalustest raske ja sügava puudega
laste vanematele. Anne Helme, kes rääkis puudega
lastele mõeldud tugiteenustest, esindas Ridiradiralla
OÜd. Vestlused olid vabas vormis ja küsimusi oli võimalik vabas vestluses kõigil huvilistel esitada.

Raplamaa ATH tugigrupp on loodud Eesti
Lastefondi toel ja tugigruppides
tegeletakse
peamisel ATH lastevanemate toetamisega. Selliseid tugigruppe on loodud peaaegu igasse Eesti maakonda. ATH tugigrupp
annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH
(aktiivsus- ja tähelepanuhäire) diagnoosiga, tunnustega või kaasnevate häiretega (autism, asperger jms)
laps kodus, lasteaias, koolis.
Järgmine kohtumine toimub 22. märtsil kell
18.00–20.00. Teemaks „ATH laps, vanavanemad, õed ning vennad – suhted lähedastega“.
Eriti oodatud on sel korral tugigrupi kohtumisele
ATH lapse lähisugulased (vanaemad, vanaisad, õed,
vennad, tädid, onud jne) jagamaks oma kogemusi!
Järgnevad kohtumised:
19. aprill
ATH laps ja tema kaotusvalud, kuidas üle saada?
24. mai
ATH lapse vaba aeg ning vaheaeg.
21. juuni
ATHst tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ning konflikte.
Juulikuus toimub taas suvine pereüritus. Tugigrupis käimine on TASUTA! Olete väga oodatud!
RAPLAMAA ATH ÜHING

kuhu minna

Rapla Kultuurikeskus
10. märtsil kell 12.00
Heli- ja valgustehnikute koolitus noortele. Info Rapla
ANK
11. märtsil kell 19.00
Naised köögis kontsert. Piletid 10/13 €
14. märtsil kell 19.00
Emakeelepäev. Ly Ehin, Margus Mikomägi, Valter
Uusberg, August07, Mitte-Riinimanda jt. Tasuta
15. märtsil kell 19.00
Kaunimate aastate vennaskond. „Kaunimad 25 aastat
me elus“. Piletid 16/18 €
16. märtsil kell 19.00
Rapla Muusikakooli I klassi õpilaste kontsert. Tasuta
28. märtsil kell 13.00
Rakvere Teatri etendus lastele „Päästame ema“. Pilet 8 €

noored

Rapla Noortekeskuses
Rapla Noortekeskuses on kujunemas aktiivsete noorte rühm,
kes on eestvedajaks mitmetele ettevõtmistele. Eriti oodatud
on kolmapäevad, kui noored saavad süüa teha. Veebruaris
valmistasime mustikamuffineid. See oli meie jaoks sobilik
magustoit, mida võis ka pakkuda pidulauale vabariigi aastapäevaks. Seni kuni küpsetis ahjus kerkis, värskendasime
oma teadmisi Eesti ajaloo tundmises. Ka enne suurt vabariigi
100. sünnipäeva pidasime maha mälumängu Eesti teemadel.
Vastlapäeval aga proovisime vastlavurri ehk vanaaja spinneri
tegemist. Saime kõik vurrid maagiliselt vurisema ka!
Peale sõbrapäeva võtsime vastu kollase maakoera aastat.
Koera-aasta algus viis valla noorsootöötajad kokku uue abivallavanema Margo Hussariga. Üksteisega tuttavaks saanud,
andis igaüks ülevaate oma keskuse rõõmudest ja probleemidest. Margo Hussar rääkis oma nägemusest ja valdkondade
ühtlustamisest noorsootöös.
Kuu viimased päevad kulusid kolimisele ja sisseseadmisele
kultuurikeskuse kammersaali. Seal saab olema noortekeskuse ajutine pind aasta lõpuni. Sissepääs on kultuurikeskuse
peauksest. Meie kontakttelefon on 5804 9470.
Seoses asukoha muutusega ei tee me noortekeskuses sel
aastal broneeringuid.
Vaata meie tegemisi ja pildigaleriid FB lehel: https://www.
facebook.com/rapla-ank.
MERIKE REGO, Rapla ANK noorsootöötaja

MULDA PANDUD SEEMNETERAST…
KOHTUME EMAKEELEPÄEVAL
14. märtsil 2018 kell 19
Rapla Kultuurikeskuses
Ly Ehin, Margus Mikomägi,
Valter Uusberg, August07,
Mitte-Riinimanda, kammeransambel
Esiettekanne
Pärt Uusberg/Ly Ehin kooriteos
„Mulda pandud seemneterast“
CD „Lapsepõlves lauldud laulud“
esitlus

28. märtsil kell 19.00
Etendus täiskasvanutele „Astuge edasi“. Piletid 13/15 €
5. aprillil kell 12.00
Rapla valla laulukarusselli kontsert. Tasuta
9. aprillil kell 10.00–14.00
Doonoripäev
17. aprillil kell 19.00
Kuressaare Linnateatri etendus „Paljasjalgne Debora“. Piletid 12/14 €

Rapla Teataja
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kuhu minna

Rapla Kultuurikeskus

Juuru Rahvamaja
14. märtsil kell 19.00
Aiandushuviliste kokkusaamine teemal „Loomine
aiaruumis“. Aiatrendid ja suundumused. Parimate tööde tutvustamine (Chelsea jm näidetel). Stiilid.
Mida arvestada loomisel. Aiainventuuri tegemine.
Oma teadmisi jagab Mariann Roosla. Osalustasu 6 €.
Osalemisest palume ette teatada.
16.–17. märtsil
Raplamaa kooliteatrite festival 2018
Etenduste algus 16. märtsil kell 10.30. Lisainfo www.
juururahvamaja.eu. Toetajad: Eesti Kultuurkapital,
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond, Rahvakultuuri
Keskus
23. märtsil kell 19.00
Mängufilm „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“
(Est 2018). Pilet 4 €, sooduspilet 3 €.
25. märtsil kell 6.00
Naistele – maarjapäeva tähistamine. Tule, tähistame
ilma ilu ja iseend! Kohtume hommikul enne päikese
tõusu Juuru Rahvamaja ees. Riietu valgesse ja võta
kaasa punane pael, punast jooki ja linnupetet. Teata
oma osalemisest.
6. aprillil kell 15.00–20.00
Konstellatsioonide päev. Konstellatsioon on intuitiivne grupimeetod, mille käigus saab vaadata ja transformeerida järgmisi energiaid: - Keerulised korduva
mustriga suhted partneritega, lastega, vanematega,
õdede/vendadega, töökaaslastega; - Tugevad seletamatud tunded (hirm läheduse ees, armukadedus, ärevus, ängistus, viha, süü, kurbus), mis hoiavad justkui
ilma nähtava põhjuseta meid oma võimuses; - Oma
tegelikku hinge. Juhendaja Kristel Rannamees. Kristel Rannamees on tegutsenud psühholoogiasuuna
koolitustreeneri ja psühholoogilise nõustajana aastast 2004. On lõpetanud 4aastase perekonstellatsiooni väljaõppe ja viinud läbi erinevaid konstellatsiooni
alaseid töötubasid ja loengusarju. Osalustasu 10 €.
Isikliku teema käsitlemine 120 €. Osalemisest palume ette teatada.
12. aprillil kell 18.00
Raplamaa Laulukarussell 2018 Juuru eelvoor. Esinevad Juuru piirkonna laululapsed.
20. aprillil kell 19.00
Tuluõhtu Juuru Rahvamaja toetuseks. Tule kaema
meie uut, imelist tammeparkett-põrandat, mis sai
loodud Sinu ja paljude teiste heade inimeste annetuste toel! Esinevad Mari Jürjens, Martin Trudnikov,
Juuru Teater, Gerli Ogga, Järlepa Hoovikoor jt. Avatud kohvik parimate kodusvalmistatud hõrgutistega.
Annetusi 10, 20, 30 € või annetajale sobivas summas
saab teha kohapeal või Rapla Vallavalitsuse kontole
EE181010052037477000 SEB. Kindlasti märkida selgitusse „Toetus Juuru Rahvamajale“. Osalemisest palume teatada rahvamaja@juuru.ee, 529 0023, Terje
Kaur. Lisainfo www.juururahvamaja.eu.

6. aprillil kell 15.00–20.00

Rappeli keskus

Kultuuriklubi Baas

Kabala koolimaja

9. märts 2018
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kuhu minna

Kodila koolimaja

Kuimetsa Rahvamaja

Raikküla Vabaajakeskus

Raikküla Kultuurikeskus

NADJA KOHVIK
on avatud tund enne kontserdi algust!!!

Purku koolimaja

Rapla Keskraamatukogu
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kuhu minna

Rapla Keskraamatukogu

Rapla Maarja-Magdaleena kirik

Üritused:
13. märtsil kell 17.30
Muinasjutuõhtu mudilastele
14. märtsil kell 13.00–16.00
Netikirjariini 5. voor
14. märtsil kell 17.00
Emakeelepäev: Eesti külanimed ajaloolist Harjumaad
silmas pidades – esineb keeleteadlane Marja Kallasmaa. Purku näitemängusõltlaste selts toob lavale Armin Kõomägi lühijutustuse
17. märtsil kell 12.00
Loe ja meisterda!

Pühapäeval, 11. märtsil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 15. märtsil kell 17.00
Piiblitund „Ristiteoloogia“ pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 18. märtsil kell 12.00
Jumalateenistus
Pühapäeval, 25. märtsil kell 12.00
Palmipuudepüha ja paastumaarjapäeva armulauaga
jumalateenistus, mälestame 1949. aasta küüditamisohvreid
Suurel Neljapäeval, 29. märtsil kell 17.00
Armulauaga jumalateenistus
Suurel Reedel, 30. märtsil kell 12.00
Jumalateenistus, laulab segakoor
I ülestõusmispühal, 1. aprillil kell 7.50
Pasunakoori äratusmäng kirikutornist
I ülestõusmispühal, 1. aprillil kell 8.00
Armulauaga jumalateenistus, jutlustab Tallinna Jaani
koguduse abiõpetaja Eve Kruus, pasunakoor ja segakoor
I ülestõusmispühal, 1. aprillil kell 12.00
Kontsert-jumalateenistus, laulab kammerkoor Studium Vocale
I ülestõusmispühal, 1. aprillil kell 9.00–14.00
Käsitöö näitusmüük koos loosilaua ja vaimuliku kirjanduse müügiletiga pastoraadis, Inglisaalis kohv,
koogid ja pühademunad
Neljapäeval, 5. aprillil kell 17.00
Piiblitund „Ülestõusmine ja usk“ pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 8. aprillil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus

Näitused:
Epp Maria Kokamägi maalinäitus „Inglid maastikul“
Sada aastat, 100 Eesti raamatut
Kalmer Kaera näitus „Seinakellad“
Teavikute näitused:
Kohtumine teatris kojulaenutuses
Minu Eestimaa lasteosakonnas
Eesti sümbolid lugemissaalis
Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 11.00–19.00; L 10.00–15.00
27.–31. märts raamatukogu suletud – inventuur
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Rapla Hooldekeskus
Suurel Neljapäeval, 29. märtsil kell 10.00
Armulauaga jumalateenistus

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 11. märtsil kell 15.00
Paastuaja jumalateenistus
Pühapäeval, 8. aprillil kell 15.00
Ülestõusmisaja jumalateenistus

Rapla Vabakogudus

?kes?

Uued vallakodanikud
Märten Puntso
Mairold Salumäe
Joosep Kolesnikov
Susanna Sipelga

Emilia Jakk
Mila Taru
Marii Tammaru

Märtsikuu sünnipäevad
95
Salme Kirsi
Valve Tõntson
94
Ellen Vesker
Selma Kosenko
93
Vilma Karp
Veera Rüütmaa
92
Õie Sööt
Ester Talpsep
Enno Eensalu
91
Halje Uus
90
Helju Kuusik
89
Neeme Terase
Viktor Vender
Vilma Minn
88
Lembit Kaljuvee
Elfe Hart
Natalja Žurakovskaja
Kaljo Lõokene
Klavdia Kahhitško
Linda Jüris
87
Eduard Ader
86
Laine Väli
Meida Veelaid
Erna Abramson
Linda Prõgunova
Aksel Eboldt
85
Salme Uuesoo
Õie Mälk
Helmi Kask
Anna Koppel
Laine Talistu

84
Koidula Kingsepp
Eino Haasmaa
August Viin
Taimi-Reet Kabral
83
Elfrida Kimberg
Ülo Romulus
Harri-Lembit Siniallik
Enn Jaanus
Asta Rüütmaa
Helvi Haagen
82
Heino Aavik
Mare Arro
Henno-August Aaver
Aavo Mägi
Elve Niinepuu
Eha Mänd
Marta Aljas
Helgi Bristol
Eleonora Lõokene
Sulev Toomla
81
Aili Alev
Liidia Soone
Aadu Roosson
Vello Tihemaa
Aili Soikonen
Anne Meerents
Elli Saar
Helvi Esnar
80
Elve Korbe
Veera Linkolm
Virve Adra
Arvo Oruste
75
Hilja Pütt
Ants Lindre
Ants Liblikas
Eevi Kupper
Rudolf Steinberg
Päivi Aljamaa
Eevi Tätte

Mälestame lahkunuid
Tiit Tohver
Mati Leipalu
Ella Kutser
Heljo Linnamäe
Ella Kadarik

Sadolini Spordihoone
10. märtsil kell 12.00
EKSL Võimlemisfestival
11. märtsil kell 10.00
Raplamaa Jalgpallikooli noorteturniir
11. märtsil kell 17.30
U18 vanuseklassi EMV Raplamaa vs Tallinna Kalev/
TSK

Ilme Treimaa
Ainu Meidla
Anne-Hele Riiga Riga
Vaime Saar

17. märtsil kell 12.00
Sulgpalli maakonna meistrivõistlused paarismängus
18. märtsil kell 10.00
Saalihokiliiga M35+ Naiste energialiiga VIII etapp
24. märtsil kell 12.00
Tüdrukute mini-klassi EMV korvpallis
25. märtsil kell 14.00
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused
31. märtsil kell 17.00
Alexela Korvpalli Meistriliiga Avis Utilitas Rapla vs
BC Valga-Valka/Maks&Moorits
1. aprillil kell 12.00
U18 vanuseklassi EMV Raplamaa vs BC Tartu
7. aprillil kell 19.00
Miss Raplamaa 2018
10. aprillil kell 19.00
Alexela Korvpalli Meistriliiga Avis Utilitas Rapla vs
Pärnu Sadam

