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vallaeelarve

Lühiülevaade 2018. aasta eelarvest
2018. aasta eelarves on arvestatud järgmiste põhimõtetega: plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud;
eelarvedistsipliini ja otsustusprotsessi selguse mõttes
tehakse vajalikud strateegilised otsused eelarvestrateegia koostamisel kord aastas; eelarveaasta keskel
võimalik ülelaekumine suunatakse reservi; põhitegevuse kulude mahukasv võrrelduna eelneva perioodi
eelarvega on väiksem kui põhitegevuse tulude mahu
kasv ning valla omaosalus investeeringutes kasvab.
Säilitatakse ühinenud omavalitsuste teenuste senine tase ja kvaliteet ning tegevuste jätkumine 2018.
aastal. Ühise majandamise käigus vaadatakse aasta
jooksul üle kokkuhoiu kohad ja muudatused jõuavad
ettepanekutena läbi arengukava ja strateegia ja rahastamise põhimõtete ühtlustamisest lähtuvalt järgnevatesse eelarvetesse. 2018. aasta eelarves on kirjeldatud
kõiki tegevuskulusid ja -tulusid lähtuvalt 2017. aasta
eelarve täitmistest ning 2018. aasta teadaolevatest vajadustest.
Investeeringute ellu viimiseks planeeritakse
võtta 2018. aastal 2,2 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoormust aasta lõpuks 31%ni
valla põhitegevustuludest. Kohustuste jääk 2018. aasta lõpuks tõuseb 1,6 miljoni euro võrra, jõudes aasta
lõpuks 5,7 miljoni euroni.
Mahukaimad investeeringud 2018. aastal on kultuuri, hariduse ja majanduse valdkondades. Eelarves
kajastatud summad on orienteeruvad. Lõplikud investeeringute mahud selguvad peale hangete korraldamist.
Koostanud
KÜLLIKE ORUL
finantsjuht

Tabel 1. Rapla valla koondeelarve 2016–2018
2016
tegelik

2017
eelarve

2018
eelarve

16 187 979

17 203 776

18 808 205

9%

1 624 598

9 511 105

10 050 177

10 821 713

8%

771 536

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 683 090

1 745 656

1 483 409

–15%

–259 532

Saadavad toetused tegevuskuludeks

4 707 933

5 306 270

6 403 033

21%

1 114 217

285 851

101 673

100 050

–2%

–1 623

14 273 632

16 438 256

17 821 311

8%

1 383 055

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud

Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks

1 111 822

1 214 179

1 282 470

6%

68 291

Muud tegevuskulud

13 161 810

15 224 077

16 538 841

9%

1 314 764

Personalikulud

8 634 262

9 869 193

10 998 941

11%

1 129 748

Majandamiskulud

4 525 016

5 136 656

5 222 153

2%

85 497

Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

2 532

218 228

317 747

46%

99 519

1 914 347

765 520

986 894

29%

241 543

–2 895 184

-2 654 759

–4 755 611

79%

–2 075 852

Põhivara müük (+)

50 629

107 970

53 000

–51%

-54 970

Põhivara soetus (–)

–3 772 250

–5 845 213

–7 354 171

26%

–1 508 958

875 167

3 155 886

2 619 850

–17%

–511 036

Finantstulud (+)

1 524

1 054

1 054

0%

0

Finantskulud (–)

–50 254

–74 456

–75 344

1%

-888

–980 837

–1 889 239

–3 768 717

99%

–1 834 309

Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+)

Eelarve tulem
FINANTSEERIMISTEGEVUS

–33 414

449 079

1 623 517

262%

1 174 438

Kohustuste võtmine (+)

548 000

1 309 889

2 200 000

68%

890 111

Kohustuste tasumine (–)

–581 414

–860 810

–576 483

–33%

284 327

–1 014 251 –1 440 160

–2 145 200

49%

–659 871

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 18,8 miljonit eurot. See on
1,6 miljonit eurot ehk 9% enam kui 2017. aastal kavandatud eelarvetes.

Tabel 2. Investeeringud
Investeering
Investeeringud haridusvaldkonda

0

50 000

50 000

0

Kabala koolimaja

25 956

0

25 956

Purku koolimaja

45 000

0

45 000

1 800 000

699 120

1 100 880

12 280

0

12 280

2 959 465

750 000

2 209 465

Rapla Kultuurikeskus

2 100 000

550 000

1 550 000

Kunstmurukattega jalgpallistaadion

334 028

100 000

234 028

Rapla Tammemäe laululava

450 028

100 000

350 028

8 705

0

8 705

Kabala mõis

18 704

0

18 704

Juuru Rahvamaja

48 000

0

48 000

Investeeringud sotsiaalvaldkonda

26 418

0

26 418

26 418

0

26 418

1 083 323

384 930

698 393

Rapla valla teehoiukava

543 343

0

543 343

Kastani ja Koidu tänav

341 366

217 430

123 936

Tänavavalgustus

90 000

67 500

22 500

0

0

0

108 614

100 000

8 614

1 301 729

735 800

565 929

Hajaasustusprogramm

29 502

10 000

19 502

Vesiroosi tervisepargi väljaarendamine

15 500

5 000

10 500

Rapla Hooldekeskuse uue hoone
põhiprojekti koostamine
Investeerimine teedesse ja
tänavatesse

1. juunist suleb Pharma Holding OÜ Juurus Südameapteegi uksed.
Apteegipidaja sõnul on sulgemise peamine põhjus
apteegi vähene külastatavus, mistõttu ei saada tagada
apteegis piisavat kaubavaru. RT

1 234 116

50 000

Vabaajakeskus (Lipa koolimaja)

Juuru Südameapteek suleb uksed

749 120

50 000

Investeeringud kultuurivaldkonda

teated

1 983 236

Valla
osalus

Kaiu Põhikooli õppehoone

Digitaristu

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 17,8 miljonit eurot. See on
1,4 miljonit eurot ehk 8% enam kui 2017. aasta kavandatud eelarvetes.

Planeeritav
toetus

Rapla Lasteaed Päkapikk

Juuru Eduard Vilde Kool

Head vallakodanikud!
Palun kontrollige oma
isikutunnistuse kehtivusaega. Märtsi lõpu
seisuga on meie vallas 64
kodanikku, kellel puudub
kehtiv isikut tõendav dokument. RT

Muutus
Muutus
2018/2017 summaliselt

Valli–Põlma(MKM projekt)
Raela kergliiklustee
Investeerimine elu- ja
looduskeskkonda

Rapla keskosa projekteerimine, ehitus
Investeeringud kokku

1 256 727

720 800

535 927

7 354 171

2 619 850

4 734 321



Rapla Teataja
vallavalitsus

13. aprill 2018
vallavolikogu

Vallavalitsuse istungid märtsis 2018

Rapla Vallavolikogus 29. märtsil 2018

5. märtsi istungil
• Määrati Arankülas
asuva Maantee katastriüksusest
jagamisel
moodustatavatele
uutele
katastriüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed: Maantee (100%
elamumaa) ja Põllumetsa (100% maatulundusmaa) ning Kruustangi
katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed: Kruustangi (100%
tootmismaa), Põlluvälja
(100% maatulundusmaa)
ja Metsanurga (100%
maatulundusmaa).
• Määrati Kuku külas
asuva Maasika katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele
katastriüksustele
lähiaadressideks Maasika
ja Muraka ning sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
• Määrati Rapla linnas
Viljandi mnt 112 katastriüksuse sihtotstarbeks
100% elamumaa.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei kasuta enda
omandis olevaid jäätmetekkekohti ega ela seal.
• Kinnitati perioodil
2018–2020 Rapla valla
teede
suvehoolduseks
korraldatava riigihanke
alusdokumendid.
•
Moodustati
Rapla
Ühisgümnaasiumi (alates 01.09.2018 Rapla
Kesklinna Kool) direktori ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi komisjon.
• Otsustati anda Rapla
Ühisgümnaasiumi
õpilaskodu
haldamine
alates 01.07 üle Rapla
Varahaldusele, kes asub
koostöös vallavalitsusega
otsima võimalusi ruumidele kasutuse leidmiseks.
Seoses kooli muutumisega põhikooliks, ei vajata
alates uuest õppeaastast
enam õpilaskodu.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumi tegevuse
lõpetamiseks;
- Juuru Lasteaia Sinilill
ja Järlepa Lasteaia ümberkorraldamiseks;
- Eesti lipu alaliselt heiskamise koha määramiseks Kalevi külas asuva
Saarioinen OÜ territooriumil.
•
Kehtestati
Juuru
Eduard Vilde Koolis väljastpoolt kooli sööjatele
koolitoidu maksumuseks
2 € toidukord.

• Otsustati liita Järlepa
Lasteaed ja Juuru Lasteaed Sinilill. 1. septembrist
2018 on lasteaia nimeks
Lasteaed Sinilill.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu esindajaks Raikküla Kooli hoolekogus
Rapla Vallavalitsuse liige
Anne Leht.
• Lükati tagasi otsuse eelnõu alates 31. augustist
2018 Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamise kohta.
• Kinnitati Rapla valla
2018. aasta eelarve.
• Kinnitati Rapla valla
teehoiukava ajavahemikuks 2018–2019.
• Nõustuti Kodilas asuva vallale kuuluva Panga
pargi tasuta kasutusse
andmisega MTÜ-le Kodila Noorus mänguväljaku
rajamiseks.
• Määrati Seli külas asuva Tühiste katastriüksuse sihtotstarbeks 100%
elamumaa.
• Määrati Tuti külas asuva Remmelga katastriüksuse sihtotstarbeks 100%
elamumaa.

• Seati Elektrilevi OÜ
kasuks isiklik kasutusõigus kesk- ja madalpinge
maakaabelliinide ja liitumiskilbi ehitamiseks ning
majandamiseks
Rapla valla omandis olevale
kinnisasjale Kodila külas
asuvale Bussi tänavale.
• Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus
madalpinge maakaabelliinide ehitamiseks ning
majandamiseks
Rapla
valla omandis olevatele
Rapla–Kaerepere kergliiklustee L6 kinnisasjale
ning Väljataguse tänava
L1 kinnisasjale.
• Seati Elektrilevi OÜ
kasuks isiklik kasutusõigus kesk- ja madalpinge
maakaabelliinide ja liitumiskilbi ehitamiseks
ning
majandamiseks
Rapla valla omandis olevale Hagudi alevikus asuvale Kuusetuka kinnisasjale.
• Otsustati mitte rakendada ostueesõigust Rapla linnas asuva Tallinna
mnt 12 kinnisasja osas.
• Algatati Mahlamäe kü-

las Niinemäe detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni
nelja üksikelamu püstitamiseks.
• Otsustati saata tagasi komisjoni Rapla valla
sümboolika kinnitamise
eelnõu.
• Nõustuti AS TREV-2
Grupp maavara kaevandamise lubade nr Rapm071 ning nr Rapm-069
muutmisega.
• Määrati Eesti lipu alaliselt heiskamise kohaks
Saarioinen Eesti OÜ territoorium,
asukohaga
Rebastemäe tee 1, Kalevi
külas.
• Kinnitati Rapla valla
põhimäärus.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu töökord.
• Kinnitati Rapla Vallavalitsuse töökord.
• Arvati Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisust
välja Ülle Laasner ja Heiti Vahtra ning kinnitati
komisjoni liikmeks Kaidi
Mikkus. RT

uutele katastriüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed
järgmiselt:
Nurme-Uuenõmme,
Uuenõmme ja Kivika
(sihtotstarve 100% maatulundusmaa).
• Otsustati mitte rahuldada taotleja avaldust
täiendava maa omandamiseks Rapla linnas
Vahe tänaval.
• Menetleti volikogu majanduskomisjonile esitatavat eelnõud Hagudis
Kuuse tn 3 kinnistu võõrandamiseks.
• Arutati valla ruumide
kasutusse andmise võimalusi ja tingimusi.
• Otsustati saata Rapla
vallavanem Piret Minn
11.–13.04.2018 teenistuslähetusse
osalema
ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames
korraldatavale koolitusele „Kõrgemad sotsiaalkaitse kursused“.
• Otsustati nimetada valla
esindajaks Terviseameti
poolt perearsti uuele nimistule korraldatavale
konkursile moodustatavas komisjonis vallavanem Piret Minn.
• Nimetati valla esindajaks maakonna turvalisuse nõukogu koosseisus
vallavanem Piret Minn.
• Otsustati muuta OÜ
SOVAL Teenuse juhatuse liikme töölepingut.

26. märtsi istungil
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Tuti külas Remmelga
kinnistule.
• Kinnitati perioodil
2018–2020 Rapla valla
teede
suvehoolduseks
korraldatud riigihanke
tulemused. Edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp
pakkumus maksumusega 118 609,4 €, millele
lisandub käibemaks.
• Kinnitati Seli külas
asuva
korteriomandi
müügiks
korraldatud
enampakkumise
tulemused.
• Nõustuti riigi maareservi jätmise eesmärgil
Metskülas asuva Kaseoksa maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
• Määrati Nõmme külas
asuva Raba katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Raba ja Kassisaba ning
sihtotstarbeks
100%
maatulundusmaa.
• Määrati Purku külas
asuva Kadaka katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele
katastriüksustele
lähiaadressideks Kadaka
ja Kadakapõllu ning sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
• Määrati Purku külas asuva Põlma ka-

tastriüksuse
jagamisel
moodustatavatele
uutele
katastriüksustele
lähiaadressideks Põlma
ja Põlmametsa ning sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
• Anti MTÜ-le Vesiallika
nõusolek vee erikasutuseks Tuti külas. MTÜ
osutab kanalisatsiooniteenust.
• Suurendati Juuru Lasteaia Sinilill Päikesejänkude ja Muumipere
liitrühmades laste arvu
kahe lapse võrra.
• Tutvuti laste arvuga Kabala Lasteaias-Põhikoolis ning arutati lasteaiarühmade avamist uuest
õppeaastast.
• Nõustuti tasuma Kehtna Kunstide Koolis kolmandat aastat õppiva
Rapla vallas elava õpilase
õpilaskoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus,
kuna Rapla valla huvikoolides ei ole kunsti huviala.
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• Otsustati suunata ühinenud valdade 2017. a
eelarvete jääk valla investe erimisvajaduste
katteks.
• Jäädi seisukohale, et
vald on nõus Sulupere külas Hellenurme tn
5 asuva krundi, millel
asub laste mänguväljak,
omandama tasuta, analoogiliselt teistes kinnisvaraarendustes arendaja
poolt väljaehitatud teede-tänavate ja taristuga.
12. märtsi istungil
• Määrati Atla külas asuva Mardi katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid
ja sihtotstarbed: Kuusetiigi (100% elamumaa),
Mardi (100% maatulundusmaa) ja Kuusepõllu
(100%
maatulundusmaa).
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- Seli külas asuvale Tühiste
katastriüksusele
ning Tuti külas asuvale
Remmelga katastriüksusele sihtotstarbe määramiseks;
- Rapla linnas Tallinna
mnt 12 asuva muinsuskaitsealuse ehitismälestise ostueesõigusest loobumiseks;
- vallale kuuluva Panga
pargi andmiseks MTÜ
Kodila Noorus kasutusse
laste mänguväljaku rajamiseks;
- vallavara koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks;
- Rapla valla teehoiukava
kinnitamiseks aastateks
2018–2019;
- Rapla valla põhimääruse kinnitamiseks;
- Rapla Vallavolikogu
töökorra kinnitamiseks;
- Rapla Vallavalitsuse
töökorra kinnitamiseks;
- Rapla valla 2018. a eelarve vastuvõtmiseks.
• Anti ehitusluba Rapla
keskväljaku rajamiseks.
• Moodustati Rapla Keskraamatukogus inventuuri
läbiviimiseks inventuurikomisjon.
• Moodustati Rapla Varahalduse juhataja vaba
ametikoha
täitmiseks
korraldatud konkursi läbiviimiseks komisjon.
• Kinnitati Hagudi Põhikooli hoolekogu uuendatud koosseis.
• Otsustati viia Juuru
Eduard Vilde Koolis,
Kaiu Põhikoolis, Kabala Lasteaias-Põhikoolis
ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis läbi

plaaniväline teenistuslik
järelevalve tõhustatud ja
eritoega õpilaste dokumentatsiooni ja õppekava täitmise kohta 19.–29.
märtsil 2018. a.
• Saadeti vallavanem teenistuslähetusse Tallinna,
võtmaks osa 14.–15.03
toimuvatest XIV linnade
ja valdade päevadest.
19. märtsi istungil
• Anti projekteerimistingimused Mõisaaseme
külas Nurme kinnistule
üksikelamu, abihoonete ja neid teenindavate
rajatiste ehitusprojekti
koostamiseks.
• Saadi ülevaade vallavalitsusele tööruumide
üürimiseks korraldatud
riigihanke käigust.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- Mahlamäe külas Niinemäe detailplaneeringu
algatamise kohta, eesmärgiga sätestada tingimused kuni nelja üksikelamu püstitamiseks;
- Rapla valla sümboolika
kinnitamiseks;
- arvamuse andmiseks
maavara kaevandamise
lubade nr Rapm-071 ja nr
Rapm-069 muutmiseks;
• Kinnitati aastatel 2018–
2021 Rapla linna keskosa
hoolduseks korraldatud
riigihanke
tulemused.
Edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ Proudly
esitatud pakkumus maksumusega 121 265,6 €,
millele lisandub käibemaks.
• Määrati Uuskülas asuva
Roheline tn 27 katastriüksuse ja Roheline tn 25
katastriüksuse omavahelise piiri muutmise tulemusena moodustatavate
uute katastriüksuste lähiaadressideks Roheline
tn 25 ja Roheline tn 27
(sihtotstarve 100% elamumaa).
• Määrati Kuimetsa külas asuva Nurme katastriüksuse
jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Nurme ja
Karukella (sihtotstarve
100% maatulundusmaa).
• Määrati Tamsi külas
asuva Nurme katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele
katastriüksustele
lähiaadressideks Nurme ja
Võhumõõga (sihtotstarve 100% maatulundusmaa).
• Määrati Maidla külas
asuva Nurme-Uuenõmme katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
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28. märtsi erakorralisel istungil
• Otsustati teha MTÜ
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
üldkoosolekule ettepanek valida
Rapla valla esindajaks
MTÜ juhatuses Kohila
Vallavalitsuse arendusnõunik Herkki Olo. RT
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kaasav eelarve

Rapla Teataja
kroonika

2018. aasta kaasav eelarve

President Kersti Kaljulaid Rapla vallas

Kaasava eelarve ideede esitamise tähtajaks, 21. märtsiks, laekus kokku 18
ideed:
1. Kodila välijõusaal
2. Kodila külaplatsi arendamine – lava
3. Kuulsuste allee Raplasse
4. Kaiu osavalda peoplatsi/külaplatsi
rajamine
5. Kõiki vanuserühmi kaasava mänguala arendus Järlepa keskuses
6. Piilupardi mängutoa sisetööd
7. Vaopere küla bussipeatused lapsesõbralikumaks
8. Lauatennise lauad värskes õhus
9. Välijõusaalid/virgestusalad Rapla
valda
10. Kaiu väliujula likvideerimine
11. Koerte mänguväljak Raplasse
12. Hallpead austa, kulupead kummarda
13. Mänguväljak Kabalasse
14. Juuru Rahvamaja kõnniteede ja
platside väljaehitamine
15. Kultuuriklubi Baas sisehoov ja kultuurifestival Särin 2018
16. Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine mitmeotstarbeliseks väliujulaks
17. Kaiu discgolfi raja ehitamine
18. Rapla multifunktsionaalne miniväljak „Puur“
Laekunud ideedega saab tutvuda
valla kodulehel www.rapla.kovtp.ee/
kaasaveelarve2018. Enne hääletamist
toimuvad ideede esmane analüüs ja
sõelumine. Selle käigus hinnatakse esitatud ideede teostatavust ja vastavust

President Kersti Kaljulaid kohtus 21.
märtsil Rapla vallamajas vallavolikogu
ja -valitsuse liikmetega. President on
alates detsembrist külastanud kümmet
haldusterritoriaalse reformi järgset
omavalitsust ja kohtunud sealsete kohaliku elu edendajatega.

kaasava eelarve korrale ning selgitatakse välja ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Hääletamisele ei pääse ideed,
mis ületavad ilmselgelt teostamiseks
ette nähtud rahalist mahtu või ei vasta
kaasava eelarve nõuetele.
Kaasava eelarve rahvahääletus
toimub vahemikus 8. mai kell 8.00
kuni 23. mai kell 8.00. Anname
hääletuse toimumisest veel teada läbi
erinevate meediakanalite. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse
väljakuulutamise kuupäeva seisuga (15.
veebruar 2018) Rapla vallas. Hääletada
saab elektrooniliselt valla kodulehel või
isiklikult, identifitseerides ennast isikut
tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes või 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.
16. aprillil kell 17.00 toimub
Rapla Vallavalitsuse 2. korruse
saalis hääletusele minevate ideede tutvustamise infotund, kus
ideede esitajatel on võimalus oma esitatud ideed tutvustada.
HEITI VAHTRA
arendusnõunik

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

Lisaks külastas president Kaljulaid
meie vallas piimatootmisega tegeleva
osaühingu Kaiu LT farmi, mille juhatuse liige Margus Muld pärjati möödunud
aastal parima piimakarjakasvataja ja
aasta põllumehe tiitliga. RT
Foto: Katrin Kruusimägi

President Kersti Kaljulaid Rapla vallamajas.

Briti Teepidu Raplas
Briti saatkond tähistab Eesti 100. sünnipäeva ning 100 aasta täitumist Eesti ja
Suurbritannia vahelise sõpruse algusest,
avades 2018. aasta jooksul „pop-up saatkonnad“ kõigis 15 Eesti maakonnas.
20. märtsil külastati Rapla valda.
Päev algas Atla mõsas, kus tutvuti mõisa ning keraamikatehasega. Järgnesid
kohtumised Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Ühisgümnaasiumi õpilastega,
millega liitusid sõdurid NATO lahingugrupist ja Royal Welsh rügemendist.
Töölõuna, mille käigus RAEKi juhataja Janek Kadarik andis ülevaate meie

piirkonnas toimuvast, peeti Pargi Restos. Peale lõunat suunduti vallamajja,
kus vallavanem Piret Minn tutvustas
külalistele meie valda.
Pärastlõunal kutsus Briti suursaadik
Eestis Theresa Bubbear Raplamaa rahvast Rapla Kultuurikeskusesse British
Tea Party’le. Kohaletulnutele pakuti
teed ja võileibu, lisaks oli saatkonna
kokk valmistanud uhke sünnipäevatordi. Räägiti, millega Suurbritannia
tegeleb ning jagati meeneid. Juttu sai
ajada nii NATO sõdurite kui saadikuga
ja teiste saatkonna töötajatega. RT

planeerimine, vajaliku teabe vahetamine.
Tööle asumise aeg:
• kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla
Vallavalitsusele 6. maiks 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.
Täpsemad tingimused on leitavad
Rapla valla kodulehelt www.rapla.ee.

Foto: Marko Pilliroog

arengukava

Rapla valla piirkondlikud vestlusringid
Kätte on jõudnud aeg ühinenud Rapla
valla arengukava koostamiseks. Selleks, et antud dokument kajastaks objektiivselt kõigi piirkondade vajadusi,
soovime läbi piirkondlike (ehk „kantide“) vestlusringide uurida, mis on seni
positiivset toimunud ja tehtud, kus king
kipub enam pigistama ning millised on
peamised arengu vajadused ja võimalused.
Kutsume iga kandi elanikke, ettevõtjaid jt huvilisi osalema ning jagama
oma teadmisi antud teemal!
Vestlusringid toimuvad:
25. aprill – Alu kant (Alu Spordihoone
aula)
3. mai – Järlepa kant (Järlepa Hakuke)
7. mai – Hagudi kant (Hagudi Põhikool)
8. mai – Juuru kant (Juuru Rahvamaja)

9. mai – Kabala kant (Kabala Põhikool)
10. mai – Kaiu kant (Kaiu Rahvamaja)
15. mai – Kodila kant (Kodila Raamatukogu)
16. mai – Kuimetsa kant (Kuimetsa Raamatukogu)
17. mai – Kuusiku kant (Kuusiku Päevakeskus)
22. mai – Mahtra kant (Mahtra Seltsimaja)
23. mai – Raikküla kant (Lipa Vabaaja
Keskus)
24. mai – Purku kant (Purku Raamatukogu)
29. mai – Rapla kant (Rapla Keskraamatukogu)
30. mai – Vahastu kant (Vahastu Trehvamise tare)
Algus on kõigis kohtades kell 18.00.
RAPLA VALLAVALITSUS

Briti suursaadik Eestis Theresa Bubbear ja Rapla vallavanem Piret Minn.

külaelu

Külakoosolekud Kaiu kandis
15. aprillil 2018 algusega kell 13.00 toimub Vahastu Trehvamise Tares külakoosolek. Oodatud on Põlliku, Suurekivi ja Vahastu küla elanikud.
Külakoosoleku teemadeks on Jüripäeva tähistamine, külavanema valimine ja
ülevaade Vahastu koguduse tegemistest.
24. aprillil 2018 algusega kell 19.00 toimub Kaiu Rahvamajas külakoosolek.
Oodatud on Karitsa, Kasvandu, Vana-Kaiu, Tolla ja Toomja küla ning Kaiu aleviku
elanikud.
Külakoosoleku teemadeks on külavanema valimine, Kaiu kandi temaatika ning
piirkonda puudutavad rõõmud/mured.
26. aprillil 2018 algusega kell 19.00 toimub Kuimetsa Rahvamajas külakoosolek. Oodatud on Kuimetsa, Oblu, Tamsi ja Vaopere küla elanikud.
Külakoosoleku teemadeks on külavanema valimine, Kuimetsa kandi temaatika
ning piirkonda puudutavad rõõmud/mured. RT
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ehitus & planeerimine

Projekteerimistingimuste andmise eelnõud Rapla keskväljaku ehitus
Avatud menetlus korraldatakse projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolu korral. 2018. aasta
aprillikuus on avalikus väljapanekus
kaks eelnõu, mille avaliku väljapaneku
periood kestab kuni 27.04.2018. Avalikustamise jooksul on igal huvitatul õigus
esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning
põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse

Nurga detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamine
Nurga
detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamise vajaduse tingib
asjaolu, et vahepealsete
aastate jooksul muutunud
seaduste tõttu on detailplaneeringu sätestatud sõnastuses elluviimine võimatu.
Nurga detailplaneeringu
kohaselt paikneb juurdepääsutee säilitatava metsamaa alal, kusjuures planeeringus on sihtotstarbed
määratud osakaaluga. Säilitatava metsamaa katastriüksuse sihtotstarve on
üldkasutatav maa. Kehtiva määruse kohaselt ei
määrata katastriüksusele
samaaegselt teiste sihtotstarvetega üldkasutatava
maa sihtotstarvet.
Nurga detailplaneeringu
mõistlikul viisil elluviimise võimaldamiseks esitasid maaüksuste omanikud
Rapla vallale avalduse katastrikannete muutmiseks

Detailplaneeringuala täpsustatud krundijaotus.
ning maamõõtja Helgi
Kokk (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 308)
koostas Nurga ja Ermi katastriüksuste maakorralduskava. Katastriüksuse
sihtotstarve määratakse
kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu täpsustamiseks
antakse projekteerimistingimused. Projekteeri-

mistingimustega täpsustatakse ehitusseadustiku
§ 27 lõike 4 punkti 5 alusel maa-alal asuva ehitise
teenindamiseks vajaliku
ehitise võimalikku asukohta (juurdepääsuteede
asukohad) ning sama lõike punkti 8 alusel planeeringuala
krundijaotust.
Planeeringualale
antud
ehitusõigus ei muutu.

Käbi tee 2, Sulupere
Sulupere külas asuval Käbi tee 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0170)
kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006
otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestamistingimusi ning kavandatavate ehitiste
arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.
Detailplaneeringu kohaselt on elamu
põhimahu katusekaldeks sätestatud 45
ja väiksematel osadel 25 kraadi, abihoonetel nii 45 kui 25 kraadi. Arvestades
asjaolu, et planeeringuala hoonestuses
domineerib 25kraadine katusekalle, on
25kraadise katusekalde lubamine ka ela-

Foto: Armar Paidla

elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.
Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on
kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik
arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Projekteerimistingimuste eelnõud kogumahus on välja pandud
Rapla valla kodulehel: www.rapla.kovtp.
ee/projekteerimistingimused.

mu põhimahul õigustatud ja teenib tervikliku üldmulje kujundamise eesmärki.
Detailplaneeringuga oli krundi hoonestusala maantee-poolsesse ossa lubatud püstitada vaid kõrvalhoone. Alates
2015. aastast ei näe tee projekteerimise
normid maanteele enam ette 60meetrist
sanitaarkaitsevööndit ja kehtivate seaduste kohaselt pole kitsendus põhjendatud. Lisaks on elamugrupi ja maantee
vahelisel alal säilinud kõrghaljastus ning
liikluskoormus maanteel ei ole kasvanud detailplaneeringu koostamise ajal
eeldatud ulatuses, mis aitavad leevendada maanteest tulenevat häiringut.

Aprillis algavad reaalsed ehitustööd
Rapla keskväljaku objektil. Keskväljaku tööprojekti koostasid arhitektuuribüroo Kavakava, Sfäär Planeeringud,
inseneribürood T-Model, Ekspertiis ja
Projekt, ProSystem ning mitmed alltöövõtjad. Ehitaja leidmiseks läbiviidud
riigihankes osutus edukaks ühispakkujate OÜ RTS Infraehitus, aktsiaselts
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning
Wesico Projekt OÜ pakkumus. Ehituse
omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.
Rapla keskväljaku rajamist toetatakse
Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetusmeetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
toetusmeetme vahenditest antav toetus

Sõerumäe detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine
Tuti külas Sõerumäe maaüksusel (katastritunnus
66904:003:0106) algatati
möödunud aastal detailplaneeringu koostamine.
Planeeringu eesmärk on
tingimuste
sätestamine mõõduka suurusega
puhkekeskuse ja väikeste
puhkemajade ehitamiseks
ning alla 1 ha suuruse tehisveekogu
rajamiseks.
Kavandatav tegevus on
üldplaneeringut muutev
Vigala jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamise
osas. Rapla valla ruumilise arengu üks põhimõte
on mitmekesiste looduslähedaste kultuuriliste ja
sportlike puhkamisvõimaluste loomine, mis teeniks
nii Rapla valla ja maakonna elanikke kui kaugemalt

Detailplaneeringu põhijoonise väljavõte.
Joonise autor: arhitekt Rein Ailt.
tulijaid. Toimiva puhkekeskuse kavandamise nimel on senise põllumaa
sihtotstarbe
muutmine
Sõerumäe
maaüksusel

Kavandatava üksikelamu vaade läänest. Autor: arhitekt Jelena Truusa.

Niinemäe detailplaneeringu algatamine
Rapla Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 37 algatati Mahlamäe külas Niinemäe kinnistu (katastritunnus
66904:003:0820)
detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu eesmärk
on tingimuste määratlemine kuni nelja täiendava üksikelamu püstitamiseks
planeeringualale, et piirkonnas kujuneks
visuaalselt ja funktsionaalselt terviklik
väike asum. Rapla valla üldplaneeringu
kohaselt kuulub Niinemäe maaüksus

suures ulatuses säilitatava metsamaa
alale, kus maakasutuse juhtotstarvet
võib erandkorras muuta. Maaüksusel on
võimalik metsamaa suures osas säilitada ja näha elamukrundid ette vaid Hallikivi–Rapla tee äärde, mille tulemusena
metsamaa pindala katastriüksuse piires
väheneb ca 15% võrra. Detailplaneering
on üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarvet muutev, muus osas on üldplaneeringut võimalik järgida.

on kuni 1 016 480,90 €, ülejäänud osa
finantseerib Rapla vald.
Keskväljaku rajamisel on esimesed
tööd ehitustegevuse ala piiramine ning
praeguste bussiootepaviljonide, linnamööbli ja inventari äraviimine. Vastavalt
koostatud dendroloogilisele uuringule
võetakse maha säilitamisele mittekuuluvad puud. Kui maapind on veidi tahenenud, alustatakse tehniliste kommunikatsioonide rajamise ja mullatöödega.
Seoses keskväljaku ehitusega suletakse
juulis terveks kuuks Tallinna maantee
ehituse piirkonda jääv lõik. Liiklus korraldatakse ümber ja täpsem info avaldatakse täiendavalt. Ebamugavusteks tuleb
suvel Raplas liikumisel igal juhul valmis
olla. Kui kõik laabub, peaks keskväljak
käesoleva aasta lõpus valmis saama ning
2019. aasta kevadel avatama.

Planeeringulahenduse põhimõtteskeem.

põhjendatud. Koostatud
on detailplaneeringu lähteseisukohad, detailplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, mis
on kõik avalikult kättesaadavad Rapla valla veebilehel. Kellel juurdepääs
veebilehele puudub, võib
eelneval kokkuleppel materjalidega tutvuma tulla
vallamajja. KSH väljatöötamise kavatsuse on vallavalitsus esitanud puudutatud asutustele ja isikutele
ettepanekute tegemiseks.
Laekuvad
ettepanekud
avalikustatakse veebilehel.
Avalik väljapanek kestab
kuni 13.06.2018.
Ülevaated koostas
CERLY-MARKO
JÄRVELA
vallaarhitekt
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rail baltic

Järlepa ja Juuru lasteaedade liitmine
Rapla Vallavolikogu otsustas 29. märtsi 2018 istungil liita Järlepa Lasteaia
ja Juuru Lasteaia Sinilill üheks asutuseks. Alates 1. septembrist 2018 hakkab
ühendatud asutus kandma nime Lasteaed Sinilill.
Lasteaedade juriidiline ühendamine

ei puuduta lasteaia rühmade arvu ega
nende asukohta. Edaspidi tegutsevad
Lasteaia Sinilill Juuru ja Järlepa rühmad. Nõusoleku muudatuse tegemiseks on andnud Juuru Osavallakogu,
Järlepa Lasteaia ja Juuru Lasteaia Sinilill hoolekogud. RT

Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi eesmärgiks
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse
järgmisi valdkondi:
• veevarustussüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on vähemalt 1.
jaanuarist 2018 hajaasutusega piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud
projektile toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine,
millega seotud projektile toetust taotletakse;
3. Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotleja peab vastama taotlejaga
samadele nõuetele.
Maksimaalne toetus programmist
ühele majapidamisele on 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal
programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33% projekti abikõlbulikest
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rapla Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Uuringud, projekteerimine, riigilõivud,
notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud
enne toetuslepingu sõlmimist.
Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
Taotluste esitamise tähtaeg on
kuni 11. juuni 2018, taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna
paberil või digitaalselt. RT

kool

Rapla Ühisgümnaasiumi direktoriks sai
Tõnis Blank

Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee
trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine
Riigihalduse minister kehtestas 14.02.2018
käskkirjaga nr 1.1.4/43 Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on luua alus uue
rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu
vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab
Euroopa standardile. Rail Baltic raudtee
rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade
parem liikumisvõimalus ning transpordist
tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile
Rapla maakonnas. Minister kehtestas lisaks
13.02.2018 Harju ja Pärnu maakonna osas
maakonnaplaneeringud raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus
on Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.
Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta,
mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning
raudteest tulenevad mõjud ja häiringud
oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Rapla
maakonnas on 55 km ja see kulgeb läbi
kolme kohaliku omavalitsuse territooriumi: Kohila vald, Rapla vald ja Kehtna vald.
Trassikoridori laius hajaasustuses on 350
m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi,
mis võib osutuda vajalikuks sellisel juhul,
kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee rajamine on
võimalik üksnes planeeritud trassikoridori
sees.
Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus
on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Raplasse. Planeeringuga on ette nähtud võimalus korraldada
tulevikus Rail Balticu raudteel kohalikku
rongiliiklust Tallinna–Rapla–Pärnu–Riia
suunal. Selleks on Rail Balticu trassile ka-

Foto: Armar Paidla

Rapla Ühisgümnaasiumi
direktori konkursile laekus neli avaldust. Komisjon otsustas teise vooru
lubada kaks kandidaati,
Aivar Pihelgas ja Tõnis
Blank.
Rapla
Ühisgümnaasiumi (Rapla Kesklinna
Kooli) direktori vaba
ametikoha
täitmiseks
korraldatava
avaliku
konkursi komisjon otsustas teha Tõnis Blankile
ettepaneku asuda tööle
Rapla Ühisgümnaasiumi
(Rapla Kesklinna Kooli)
direktori ametikohal. Tõ-

vandatud perspektiivsed asukohad kohalike
rongipeatuste rajamiseks.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi
kasutada nende senise sihtotstarbe järgi,
senist maakasutust planeering koheselt ei
kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused
kehtivad kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist
tulenevad kitsendused raudteest ja selle
kaitsevööndist.
Rail Baltic maakonnaplaneering koosneb
seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on
kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa haldusreformi eelsetest piiridest lähtuvalt. Trassikoridori kasutamise
põhimõtted ja tingimused on toodud kogu
planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda hõlmav joonis
(mõõtkava 1:220 000) ja Rapla maakonna
põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti
on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000)
koostatud enne 2017. aasta haldusreformi
eksisteerinud kohalike omavalitsusüksuste
territooriumitele jäävate trassilõikude osas.
Planeeringute koostamisel on arvesse
võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel
ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline
keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale,
võimalikke alternatiivseid lahendusi ning
kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud
arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH
aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel: www.
maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud
Rapla maakonna alajaotuses.

riigikaitse

Mini-Põrgupõhja retk 2018

Tõnis Blank tutvustas 26. märtsil õpetajatele ja
hoolekogule oma visiooni Rapla Kesklinna Koolist
aastal 2023.
nis Blankilt saadi kinnitus, et ta on valmis asuma
direktori ametikohale.

Jõudu ja ärksat meelt
koolipere juhatamisel ja
juhtimisel! RT

27.–29. aprillil 2018 toimub Rapla valla territooriumil Raikküla-Kabala piirkonnas noorte mänguline luureretk
Mini-Põrgupõhja. Võistkonnad liiguvad varjatult kontrollpunktide vahel,
milles peavad lahendama etteantud
ülesandeid. Võistlejad väldivad kontakti inimestega ja võimaliku „vastasega“.
Alal liiguvad kaitseliitlased ja Kaitseliidu masinad.
Retk on pühendatud RVLi (Relvastatud Võitluse Liit) võitlejatele ning teistele metsavendadele, kes ei alistunud
võõrale võimule. Retke eesmärk on jätkata väljakujunenud retke traditsiooni
ja arendada edasi omalaadset võist-

konkurss

Rapla vald annab rendile Rapla Kultuurikeskuses asuvad
kohvikuruumid
Rapla vald annab eelläbirääkimistega
pakkumise korras kohvikuteenuse osutamiseks eeldatavalt alates 02.01.2019
kolmeks aastaks tasu eest kasutusse
Raplas Tallinna mnt 17 (Rapla Kultuurikeskus) paikneva hoone esimesel korrusel asuvad kohvikuruumid üldpinnaga kokku 105 m² ning tasuta
kasutamiseks avalikud õueterrassid keskväljaku poole suurusega
85,56 m² ja siseõues suurusega
27,8 m².

Renditavate pindadega on võimalik tutvuda 16. ja 17. aprillil 2018. Info
telefonil 529 0853 või e-posti teel kultuurikeskus@rapla.ee. Kontaktisik Age
Rebel.
Pakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel
on õigus sõlmida vastavaid rendilepinguid.
Pakkumised tuleb tuua hiljemalt
30. aprilliks 2018 Rapla Vallavalitsuse
kantseleisse või saata tähitud kirja teel

aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511,
Rapla Vallavalitsus.
Vestlusvoorud pakkujatega toimuvad
9. mail 2018 eraldi kokkuleppel.
Rapla Vallavalitsus teeb otsuse ruumide rendile andmiseks hiljemalt 11.
maiks 2018 ning sellest tulemusest
teavitatakse kõiki pakkujaid kolme tööpäeva jooksul.
Täpsem ja detailsem info on kirjas
Rapla valla ja Rapla Kultuurikeskuse
veebilehtedel. RT

Foto: Kaitseliit

luse vormi, äratada noortes huvi tõsta
oma valmidust tegutsemiseks füüsilist
ja vaimset vastupidavust ning mitmekülgseid oskusi nõudvates tingimustes.
Osaleda võivad kõik noored vastavalt
juhendile. Retkel osalevad noored vanuses 7–18 eluaastat.
Luureretke korraldavad Noorte Kotkaste Rapla malev, Kodutütarde Rapla
ringkond, Kaitseliidu Rapla malev ja
Naiskodukaitse Rapla ringkond.
Palume laupäeval ja pühapäeval (28.–29. aprill) koerad hoida oma territooriumil ja koduloomadel silma peal hoida, sest
liikuvad võistkonnad tekitavad
neis tähelepanu ning kasutatakse
imitatsioonivahendeid. Eriti palume tähelepanelik olla Raikküla, Nõmmeküla, Loe, Nõmmküla,
Keo, Lipametsa, Lipa, Lõpemetsa,
Metsküla ja Kabala elanikel.
Täname mõistva suhtumise eest.
Täpsem info: leho.rohtla@kaitseliit.ee,
5919 3531.
leho Rohtla
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tervis & turvalisus

Rahvusvaheline sotsiaaltöö päev
20. märtsil tähistati rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva.
Rapla valla sotsiaaltööga tegelevad inimesed olid palutud selle puhul Rapla Kultuurikeskusesse. Juuru, Kaiu
ja Rapla hooldekodudes ning vallavalitsuses töötab neid
üle 50. Kokkutulnuid tervitasid Rapla Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Jaanson ning abivalla-

vanem Margo Hussar. Ühinenud valdade töötajatele oli
see esmakordne kokkusaamine ja hea võimalus omavahel tuttavaks saada. Peame ju edaspidi ühiselt tegutsema ning arendama Rapla valla sotsiaalteenuseid.
Palju jõudu ja tegutsemistahet meie sotsiaaltöötajatele!
Foto: Armar Paidla

külaelu

Kabala kandi tegemised
MTÜ Kappeli Külad ja Jalase Haridusselts tegid Leader programmi ühisprojekti „Kabala koolitav külamaja“, mis on tänaseks päevaks kenasti käima läinud.
18. märtsil toimus Kabala koolimajas toidukoolitus,
mille teemaks oli vähetuntud köögiviljad. Kaupluste
köögiviljalettidel on mitmesuguseid erinevaid köögivilju, mille kohta me vähe teame ja kasutada ei oska.
Kuid vahelduseks on väga põnev rikastada oma toidulauda uute maitsetega. Maitsvaid ja värviküllaseid
roogi õpetas tegema Pärnu Kutsehariduskeskuse kokaeriala õpetaja Ingrid Ploom. Tema eestvedamisel
valmistati näiteks feta-peedisalatit röstitud seemnetega, bataadi-porgandipüreesuppi, mis vallutas mitme perenaise maitsemeele, röstitud kikerherneid, selleri-õunasalatit, mis pööras nii mõnegi selleri usku.
Juhan Liiv on öelnud: kes minevikku ei mäleta, see
elab tulevikuta. 24. märtsil sai Kabala koolimajas toimuma koduloopäev, mille teemaks oli põllumajanduse kollektiviseerimisaastad Kabalas. Urmas Tulvik
oli ette valmistanud põhjaliku näituse möödunud
kolhoosiaegadest ning teinud huvitava ja sisuka ettekande. Päeva ilmestasid Rapla pasunakoor, Kabala
segakoor ning Raul Targamaa esinemised. Päevast
kujunes tore kokkusaamiskoht vanade tuttavatega.
Aitäh osalejatele! Tore oli kuulda, et see läks teile korda!
„Kabala koolitava külamaja“ projekti raames
on tulemas lähiajal veelgi
põnevaid tegemisi: tordi
küpsetamise meistrituba, väljasõit Keila ja Saue
kanti tutvuma sealsete
käsitööühendustega ning
kultuuripaikadega,
samuti karpide ja märkmike valmistamise õpituba.
Rohkem infot MTÜ Kappeli Külade tegemistest
leiab meie Facebooki lehelt.
KATRIN GRICHIN
Fotod: Katrin Grichin, Anne Leht

Puudega isiku elukoha
kohandamisest
Rapla Vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste
eluruumide kohandamiseks.
Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele
paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingud,
sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja
eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.
Taotlused esitada hiljemalt 29.04.2018 Rapla Vallavalitsusele.
Lisainformatsiooni saab küsida tööpäevadel telefonilt 5342 6030 või e-posti vahendusel maiu.kalmus@
rapla.ee.
MAIU KALMUS
sotsiaalnõunik

Matkame koos Südamekuul
Hea Raplamaa rahvas. Lähme koos Mukri rappa ja
juba 21. aprillil 2018. a.
Buss väljub Kuimetsast kell 9.15. Teeme mõned
peatused ka vahepeal, et soovijaid bussile võtta.
Graafik on alljärgnev:
Kuimetsa			
9.15
Kaiu				
9.30
Juuru				
9.40
Rapla (kultuurikeskuse juures) 10.00
Kabala (kool)			
10.20
Raikküla			
10.35
Oma osalemisest palun anna teada tel 510 9491,
Aivo Sildvee.
Kõige mugavam oleks, kui saame kokku Mukri lõkkekohas. Täpsem info koos kohalejõudmise juhistega
selle kohta on leitav järgneval lingil: www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/koik-kaitsealad/mukri-lokkekoht.
Matkajuht – Romet Vaino.

Regulaarne liikumine
parandab südametervist ja
seksuaalelu
Selle aasta aprillikuu on
Südamekuu. Traditsiooniliselt aprillis toimuvast
Südamenädala projektist
välja kasvanud ettevõtmise eesmärgiks on juba
25 aastat tutvustada Eesti inimestele südamehaiguste riskitegureid, nende vältimist ja nendega
toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada inimeste
suhtumist oma südame tervisesse.
Järjepidev kehaline aktiivsus on üks parimaid viise
südamehaigustesse haigestumist ennetada. Kehaline
aktiivsus normaliseerib vererõhku, vähendab „halva“
ja suurendab „hea“ kolesterooli taset, langetab tromboosiriski, aitab kehakaalu kontrolli all hoida ning
parandab meeleolu. Füüsilise koormusega harjunud
inimestel on paranenud ainevahetus, mis vähendab
ka suhkruhaigusesse ehk diabeeti haigestumise tõenäosust.
Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem
liikumisharrastuse regulaarsus. Südant aitab tervena
hoida nii madala kui mõõduka intensiivsusega regulaarne liikumine. Üks kord nädalas tehtava treeningu
tervist kaitsev mõju on vähene, regulaarne koormus
tähendab füüsilist tegevust vähemalt kaks, eelistatult
kolm kuni viis korda nädalas.
Tuleb siiski rõhutada, et treeninguga üle pingutamise oht on mitmete inimeste puhul reaalne ning organismi antavaid hoiatusmärke ei ole mõistlik tähelepanuta jätta. Inimestel, kes alustavad tervisepordiga
40-50ndates eluaastates, on soovitatav läbida spordimeditsiiniline enesekontrollitest või kahtluse korral
pöörduda arsti vastuvõtule, et selgitada välja füüsilise
koormuse ohutus enne treeningutega alustamist.
Meeste puhul on raskused erektsiooni saavutamise
või säilitamisega üheks potentsiaalseks ohumärgiks,
et keha veresoonte tervisega ei ole kõik korras. Südamehaiguste ja erektsioonihäire omavaheline seotus
tähendab omakorda ka seda, et seksuaalse funktsiooni häireid märgates peaksid mehed mõtlema ka
oma südame tervise peale. Eriti kehtib see nooremate, 30-40ndates eluaastates meeste puhul. Positiivse
asjaoluna saab välja tuua, et regulaarsel liikumisel ja
füüsilisel treeningul on lisaks südame-veresoonkonna haigestumist ennetavale toimele ka võime osaliselt taastada veresoonte funktsiooni ning sealhulgas
erektsioonihäire raskusastet leevendada.
Südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks
ja tervisele soodsa mõju avaldamiseks on soovitatav
vähemalt 2,5 kuni 5 tundi mõõduka intensiivsusega
füüsilist tegevust nädalas, jagatuna 4–5 korra peale.
Seega on piisav 30 minutit liikumist viiel päeval nädalas, et anda panus oma keha südame ja veresoonte
tervise parandamiseks. Sealjuures ei tähenda füüsiline aktiivsus vaid sporditreeningute tegemist, sinna
alla käivad ka näiteks treppidest käimine, keskmisest
kiirema tempoga kõndimine, aiatööde tegemine. Suurema koormusega tervisetreeninguks sobivad näiteks
kepikõnd, sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine, uisutamine ja rulluisutamine.
Südamearstidena soovime kõigile mõnusalt veedetud aega tervisespordiga tegelemisel. Ilus kevadilm
on hea aeg alustamiseks. Mõnus treening ja rahulolu
liikumisest hoiavad südame tervena ja lisavad elurõõmu.
MARGUS VIIGIMAA, URMO KIITAM
südamearstid
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Foto: Rauno Vahtre

Märtsikuu Rapla
Noortekeskuses
Raplamaa KTG 2017–18
raames said alguse järjekordsed ühisettevõtmised.
10. märtsil toimus helija valgustehnika koolitus.
Sündmus toimus Rapla
Kultuurikeskuses
ning
koolitajateks oma ala asjatundjad Kalju Visnu ja
Joel Schelejev.
17. märtsil käivitati Järvakandis noore ettevõtja
programm. Selle käigus
saavad noored mängida
läbi ettevõtte loomise,
arendamise ja turunduse.
Neile on abiks mentorid.
Rapla
Noortekeskuse
grupp sai juhendajaks
Maria Metase (TaevaniMaani Meistrikoda), kellega usinasti käib koostöö.
24. märtsil said noored
Valtu Seltsimajas teadmisi kaasaegse meedia
võimalustest. Seal anti
nõu, mida tuleb videode
tegemisel silmas pidada.
Uuriti ka erinevaid kaameraid, tehti grupitöid.
Tuntud juutuuber Martins Lapins rääkis oma
kogemustest.
Märtsis said Raplas
alguse ka tehnikaringi
tegevused. Meie koostööpartneriks oli „Dageron
Autokaubad“.
Noored
said teadmisi auto ehitusest,
töövahenditest,
prooviti teha pisiremonti.
Koostöögrupi
üheks
eesmärgiks on kaasa haarata ka vanema sihtrühma
noori, kes on noorsooteenustest kõrvale jäänud,

nende kaasamine ja aktiveerimine noorsootöö
teenustesse ja kogukonna tegemistesse. Seega
on noored täiskasvanud
väga oodatud meie programmidest osa võtma.
On läbi viidud ka noorte täiskasvanute õpiklubisid, mille põhirõhk on
eluks vajalike teadmiste
ja oskuste õpetamisel
ning sotsiaalsete pädevuste arendamisel. Raplas on õpiklubi tegija Janne Liidik.
Koostöös
toimuvat
noorsootöö arendamist
rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisaks KTG tegevustele
toimusid noortekeskuses
omad üritused. Naistepäeva tähistasime naljaka koosolemisega „Kas on
kerge olla naine?“ Meikarioskustega Shirley ja
Netu tegid sel päeval kauniks kõiki, kes soovisid.
Kevade algust tähistasime šokolaadikarpe meisterdades. Külas oli Rita
Merekivi
Järvakandist,
kes meile kasulikke käsitöönippe jagas. Kokkamise
päeval aga valmisid kerged
salatid Periti ja AnetteLaura juhendamisel.
Seoses
riigipoolsete
laienevate võimalustega

7. aprilli õhtul astusid Sadolin Spordihoones üles kümme kaunist Raplamaa neidu, neist viis Rapla
vallast. Miss Raplamaa 2018 tiitliga pärjati meie valla neiu Anni Velks! II Printsessi tiitli pälvis samuti
meie vallast pärit Katrin Sillavere ning I Printsessi tiitel läks Varbola neiule Alondra Saarele. Palju õnne
võitjatele ja toredaid ettevõtmisi missiaastal!
huvitegevuse toetuseks
sai noortekeskus alustada aprillis ujumistreeningutega. Ujumisring viiakse läbi Valtu Spordimaja
ujulas, treeneriks Leho
Rohtla.
Aprillis alustas tööd
Juuru uus noorsootöötaja Leela Ehasalu. Juuru
noortetuba asub sealse
rahvamaja ruumides.
Kõige parema ülevaate
saab noortekeskuse tegemistest ja KTG sündmustest Rapla ANK fb-lehelt.
Ootame jälgimist ja aktiivset osavõttu!
MERIKE REGO
Rapla ANK
noorsootöötaja
Foto: Geio Rüütalu

Heli- ja valgustehnika koolitus.

laulukarussell

Karussell keerleb ja keerleb
5. aprillil toimus Rapla
Kultuurikeskuses
valla laulukarusselli Rapla
voor. Osa võtsid endise
Rapla valla 37 noort lauljat. Kaiu, Juuru ja Raikküla piirkonnad korraldavad
oma lauljate võistlused
eraldi. Igast vanuserühmast valiti välja kuni
kolm paremat esindama
valda Raplamaa laulukarussellil. Valla konkurssi
oli palutud hindama žürii
koosseisus: Ita Riina Pedanik – Ita Riina Muusikastuudio õpetaja; Marge
Lumisalu – Pärnu Muusikakooli
pop-jazzlaulu
õpetaja ja rütmimuusika
osakonna juhataja; Eha
Pärg – G. Otsa nim Muusikakooli klassikalise laulu
osakonna juhataja; Margo
Hussar – kultuuri, hariduse ja sotsiaalvaldkonna
Rapla abivallavanem.
Tulemused:
I vanusegrupp …–4a.
I koht Kirke Erg – õp
Pilvi Pärnapuu, Hagudi
Lasteaed
II vanusegrupp 5–7a.
I koht Otto Eduard Ira
– õp Thea Paluoja, Rapla
Laulustuudio

II koht Martha Antsmäe – õp Thea Paluoja,
Rapla Laulustuudio
III koht Krete Kamp
– õp Thea Paluoja, Rapla
Laulustuudio
Eripreemia – Väike ja
tubli Mia Tasane – õp
Pilvi Pärnapuu, Hagudi
Lasteaed
III vanusegrupp
7(I klass)–9a.
I koht Elisabet Ööpik
– õp Thea Paluoja, Rapla
Laulustuudio
II koht Roko Kelder
– õp Vahur Soonberg,
Rapla Vesiroosi Gümnaasium
III koht Kendra Piirimets – õp Thea Paluoja,
Rapla Laulustuudio
Eripreemia – Noor staar
Rasmus Koit – õp Thea
Paluoja, Rapla Poistekoor
Eripreemia – Julge esitus Geidy Tšumitšev
– õp Triin Saarela, Rapla
Muusikakool
Eripreemia – Julge esitus
Laura Lotte Vahtra
– õp Thea Paluoja, Rapla
Laulustuudio
IV vanusegrupp 10–12a.
I koht Robin Tärno
– õp Thea Paluoja, Rapla

Poistekoor
II koht Kirke Teder
– õp Thea Paluoja, Rapla
Laulustuudio
III koht Iris Liisa Suurväli – õp Thea Paluoja,
Rapla Laulustuudio
V vanusegrupp 13–15a.
I koht Kertu Poom – õp
Thea Paluoja, Rapla Laulustuudio
II koht Aleksander
Aruoja – õp Thea Paluoja, Rapla Laulustuudio
III koht Kärolin Hamburg – õp Monica Arme,
RVG Muusikastuudio
Eripreemia – Kauni ja
maitseka esituse eest
Caspar Alas – õp Thea
Paluoja, Rapla Poistekoor
VI vanusegrupp 16–…a
(gümnaasiumi õpilane)
I koht Kadi Poom – õp
Thea Paluoja, Rapla Laulustuudio
II koht Diana Jääger
– õp Monica Arme, RVG
Muusikastuudio
Palju õnne kõigile!
Raplamaa Laulukarusselli eelvoor toimub 18.
aprillil Märjamaa Rahvamajas.
AGE REBEL
Foto: Piia Põder

tunnustus

Aastapreemia Tekla Tappole

Foto: Armar Paidla

Rapla Muusikakooli õpetaja Tekla Tappo pälvis Sümfooniaorkestrite Liidu aastapreemia. Teist korda välja antava pedagoogipreemiaga tunnustatakse Tekla
Tappot pühendunud pedagoogitöö eest Harjumaa
Keelpilliorkestri ettevalmistusorkestri juures ja Rapla
Muusikakoolis. Soovime õpetaja Tekla Tappole palju
õnne ja jaksu edaspidiseks meie noortega tegelemisel.
Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse
esimees Jüri-Ruut Kangur andis 6. aprillil Rapla
Muusikakoolis Tekla Tappole preemia üle.

II vanuserühma lauljad.
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Keskkonnahariduslikud tegemised RVGs

Saksa Keele Päev Vesiroosi Gümnaasiumis

Loodusõpetuse tunnid oma meeli
kasutades
Veebruari keskel osalesid kõik 2. klassid
RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis „Mets meie meelte läbi“.
Algusringis tuletati meede meie meeleelundid. Küsimuse peale, mis sulle looduses meeldib, ütlesid mitmed lapsed, et
meeldib värske õhk ja looduses olemine.
Silmad kinni tuli ära arvata „asi“, mille
looduskooli õpetaja paari peale pihku
pani. Saanud loa vaatamiseks, oli päris
raske ära tunda lepakäbi, pajutibu, kastanimuna, tammetõru, saareseemneid,
toomingaoksakest ja vahet teha kuuse-,
männi- või kadakaoksal. Nii said paarilised „oma“ puu, mille kohta tuli teabelehelt lugeda, milleks inimene tema
puitu kasutab ja sellest kaaslastele rääkida. Lastel oli huvitav jälle kuulda, et
inimesed tegid ise pille, mööblit, köögitarbeid, jalanõusid, paate. Kompimiskottide, helikarpide ja lõhnapurkide sisu
äraarvamine oli põnev ja elevust tekitav,
kuid keeruline. Kompimiskottidesse oli
peidetud kasetohtu, männikorpa, kuuseokkaid, lepa „käbisid“, pajuurvasid,
tammetõrusid ja kuusekäbisid. Lõhnapurgi kaane vahelt tuli nuusutada lõhna
ja selle järgi ära tunda männi tõrvakas,
kuusevaik, toomingaoksad, kaselehed
ja kadakapuit. Helikarpe raputades tekitasid heli männikäbid, haavalaastud,
kuuseokkad, kaselehed ja lepa „käbid“.
Seitsmeteistkümnest pakutud variandist
said nutikamad 14 õiget vastust.
Hämaras metsamuuseumis said lapsed ise avastada ja oma telefonidega
pildistada. Juhendaja suunas oma kätega kaaluma kõige raskema ja kergema
puiduga puuklotse ning näitas puud ja
selgitas, miks olid tuntud muinasjutus
Lumivalgekese juuksed mustad. Tähelepanelikku vaatamist ja võrdlemist nõudis töölehelt puude bingo lahendamine.
Näiteks viited „urvaplaastri puu“, „korvipuu“ või „tikupuu” ei aidanud vastuse
leidmisel, sest nende sisu on tänapäeva lapse jaoks võõras. Väike loodusretk
Oandu põlismetsa koprarajal kinnistas
koolis ja muuseumis õpitut. Jalutuskäigu muutis seikluslikuks mööda väikeseid
künkaid kulgenud libe teerada. Parajalt
soe talveilm ja sulalumi kutsusid eriti
just poisse lumepalle tegema. Õppepäeva lõpetas lumepallivõistlus „Kelle pall
lendab kaugemale?“.

15. veebruaril keerles Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis kõik saksa keele ja kultuuri ümber. Toimus suur
Saksa Keele Päev, mille
programmi panid koos
kooliga kokku Saksamaa
Liitvabariigi
Suursaatkond, Goethe Instituut,
Austria saatkond, Saksa
kultuuriinstituudid Tartus ja Tallinnas, Saksamaa
Välismaise Koolihariduse
Keskus (ZfA), Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts
(EDLV), Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus
(DAAD) ning Tallinna ja
Tartu Ülikooli saksa keele
õppetool.
„Meie sooviks oli tõsta
saksa keel üheks päevaks
kogu koolipere tähelepanu keskpunkti. Äratada ja
suurendada huvi selle suure keele vastu, mida räägib
emakeelena maailmas ligi
100 miljonit inimest,“ ütles koolipoolne päeva korraldaja, Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi saksa keele
õpetaja Grete Elbrecht.
Päev algas piduliku aktusega, kuhu olid lisaks
kooliperele ja külalistele
oodatud ka saksa keele
õpilased teistest Rapla
maakonna koolidest, kus
saksa keelt õpetatakse. Nii
said sel päeval mitmekülgsest ja kõiki vanuserühmi
hõlmavast programmist
osa üle 700 Raplamaa
noore. Toimus Goethe Instituudi põnev mäng „Autobahn“, mille käigus lahendasid õpilased mööda
Saksamaad ehk koolimaja
reisides arvukaid ülesandeid. Vanematele õpilastele toimusid viktoriinid,
filmide vaatamised, erinevad töötoad, sportlikud
tegevused ja õppenõustamised. Algklasside õpilased said osa esimesest
saksa keelt tutvustavast
keeletunnist ning kooli kõige pisematele luges
Saksamaa suursaadik hr
Christoph Eichhorn ette
lastejutu. Lisaks leidis aset
maakondlik Scrabble-sõnamängu võistlus. Päeva
üheks tõmbenumbriks oli
aga lauajalgpalliturniir,
kus kooli võitjameeskon-

Elektri, välgu ja helide võlumaailmas
Märtsikuu viimasel koolipäeval külastasid 3. klassid Energia avastuskeskust Tallinnas. Eelmisel sajandil töötas
avastuskeskuse hoones Tallinna Linna
Elektri Keskjaam. Vana elektrijaama
masinahoones tegutseb praegu Energia
avastuskeskus, mis on unikaalne elektrija energiateemaline kogupere teaduskeskus.
Teadusteatri etendusel „Avasta elekter“ said lastel paremini selgeks voolu-

ringi osad, elektrijuhtide ja isolaatorite
omadused. Etendusel mängiti praktiliselt
läbi vooluringi koostamine, milles said
osaleda paljud õpilased. Kasutati ehtsaid, aga ohutuid igapäeva kasutuses
olevaid madalpinge seadmeid. Etendust
viis läbi Energia avastuskeskuse legendaarne leiutaja Aare Baumer, kes oma
mõnusa huumoriga lapsed mõtlema ja
naerma pani.
Lastele tekitasid erilist furoori interaktiivsed eksponaadid, mis tegid erinevaid
hääli ja helisid või võimaldasid elektri-,
valguse- või optikanüansside avastamist.
Ootusärevust tekitas välgudemonstratsioon. Seda viidi läbi Tesla generaatoriga
Faraday puuris. Tesla trafo muundas
madala sagedusega elektrivoolu kõrge
sageduse ja kuni 500 000-voldise pingega elektrivooluks. Faraday puur on elektrit hästi juhtivatest materjalidest valmistatud ja igast küljest suletud kast, mis
kaitses elektrivoolu eest. Kui Tesla transformaator sisse lülitati, siis tekkisid selle ümber sinakas-violetsed välgunooled
ja kuulda oli valju ragisevat heli. Tekkis
tunne, nagu ruumis olekski päris äikesetorm. Etendus oli tõsist pinget pakkuv.
Staatilise elektri demonstratsioonil
„Juuksed püsti!“ tõusid tõesti katsetajatel juuksed püsti. Van de Graaffi generaatori sees liikuv kummilint vedas endaga
kaasa elektrilaengud, mis kogunesid metallkera pinnale. Kera elektroodiga puudutades said katses osalejad tunda, kuidas juuksed püsti tõusid. Katsetaja keha
pinnale kogunes kuni 150 000 voldini
ulatuv laeng. Pärast tuli end ära maandada. Põnev oli nii katse sooritajatel kui
ka pealtvaatajatel.
Koolipäev ise katsetades, uurides ja
avastades ning erinevaid trikke kogedes
meeldis õpilastele.
Õppeprogrammid Sagadis ja Energia
avastuskeskuses on osa RVG keskkonnahariduse projektist ja need said toimuda
tänu KIKi rahastusele.
Rohkem pilte saab
näha RVG kodulehel
olevast
pildialbumist.
ÜLLERI POOLA
RVG õpetaja

Lauajalgpall. Keskel Saksamaa suursaadik
hr Christoph Eichhorn mänguhoos.
nale astus vastu suursaadik Eichhorn ise.
Lisaks õpilastele mõeldud tegevustele leidis aset
ka aruteluring saksa keele ja kultuurivahendajate
ning maakonna hariduse,
halduse ja poliitika esindajatega teemal „Saksa
keel – tuleviku keel?“, kus

arutleti keele olukorra
üle tänases Eestis ja meie
maakonnas.
Saksa Keele Päeva on
peetud aastast 2012. Rapla maakonnas toimus see
palju positiivseid emotsioone ja uusi teadmisi
pakkuv päev esmakordselt. RT

Aasta saksa keele õpetaja on Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumis!

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tunnustas õpetaja
Grete Elbrechti õpilasi innustava tegevuse eest tiitliga
Aasta saksa keele õpetaja.
Foto: Armar Paidla

Grete Elbrecht ja Saksamaa suursaadik
hr Christoph Eichhorn.
Fotod: erakogu

Fotod: erakogu

Ümarlaud.
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Rapla tüdrukud on võimlemisfestivali
laureaadid
10. märtsil toimus Raplas Sadolin Spordihoones Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival. Traditsioonilist võimlemisvõistlust aitasid juba neljandat korda
korraldada Laine Rokk, Kadi võimlejad
ja peakohtunikuna Kadi Saks. Festivalil osales kokku 16 kooli ligi 300 noore
võimlejaga. Laureaaditiitlit läks jahtima
25 võistluskava.
Treener Kadi Saksa juhendamisel
osales võistlusel neli rühma. Liikumisrühmade arvestuses astusid võimlemisvaibale Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi rühm kavaga „Kevadised
lepatriinud“ ja Valtu Põhikooli rühm
kavaga „Kingitus“. Treener Kadi Saks
ja väiksed Sipsikud oma suure kingitusega võitsid võistluste eriauhinna
originaalse kava ja lustliku esitamise
eest. Võimlemisrühmade arvestuses
sooritas oma etteaste Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi rühm kavaga „Unistus“.

Rapla Ühisgümnaasiumi koondrühm
esitas võimlemiskava „Talv“. Žürii
pärjas selle etteaste laureaaditiitliga.
Võistluste kuldmedalid riputati kaela
võimlejatele: Joleen Ella Karp, LotaMii Pesti, Mirtel Täpsi, Emilia Loel, Bia
Aller, Brit-Ly Ilumaa, Iris Liisa Suurväli, Eliise Leier, Gertrud Vesinurm, Natali Agu, Jazmin Elizabeth Karp, Gerda
Saks ja Geili Vesinurm.
Võistluste peakohtunik Kadi Saks
tänab kõiki võimlejaid ja juhendajaid
meeleoluka ja sportliku päeva eest, vabatahtlikke saali ettevalmistamise eest,
korraldusliku poole pealt Laine Rokki
Raplamaa Spordiliidust, Andres Saksa
Valtu Põhikoolist ning toredaid ja asjalikke noorkohtunikke Mari-Liis Nurmsalu, Mariliis Raudsepa, Lisbet Lillemägi, Renate Liivrand ja Helena Saks.
KADI VÕIMLEJAD
Foto: Pille Riin Pettai

ATO Spordiklubi Karikavõistlused 2018
10. ja 11. märtsil toimusid Kuimetsa
Spordihoones aastatel 2004, 2005 ja
2006 sündinud tüdrukute ja poiste karikavõistlused võrkpallis. Ehkki mängiti
paarisvõrkpalli, oli arvestus individuaalne. Võistlus viidi läbi „King of the Court“
– Eestis tuntud kui „Rannakuningas“ –
süsteemis, kus kõik mängud mängitakse
erineva paarilisega. Turniirile kaasa elanud treenerite mäletamist mööda ei ole
sellises süsteemis Eestis noortevõrkpalli
vähemalt viimase kümne aasta jooksul
mängitud.
Tüdrukuid osales laupäeval peetud
võistlusel 46. Ühtlasi oli see võimaluseks
näidata ennast 2004–2005 noortekoondise treeneritele Anatoli Kuprijanovitšile
ja Kaisa Kirikalile. Pühapäevast, 22 osalejaga poiste turniiri jälgis 2003–2004
noortekoondise abitreener Marko Vantsi. Tema suust kõlas ka väga tabavalt:
„Selline süsteem on aus – tulemuses ei
saa süüdistada võistkonda, ainult ennast. See, kui kõva mängumees sa tegelikult oled, kui palju oskad ja pingutad,

kajastub ka tulemuses.“
Karikavõistluse parimad tüdrukud:
Maria Saaron (MTÜ Tallinna Võrkpalliklubi), Merilin Parts (Spordiklubi Tats),
Kadri Kangro (Tartu Spordiselts Kalev).
Kolm parimat poissi esindasid Kohila
Võrkpalliklubi – Egert Roodi, Markus
Poomann, Andri Rait Schults.
Lisaks võrkpallile peeti maha kolmest
osavusharjutusest koosnev üldkehalisi
võimeid testiv mitmevõistlus. Parimad
Lisette Loos (Keila Võrkpallikool) ja
Mark Dlinnov (ATO Spordiklubi/K. Palusalu Spordiklubi). Kõik turniiri ja mitmevõistluse tulemused leiab ATO Spordiklubi kodulehelt sport.ato.ee.
Võistluse korraldamisel olid abiks ATO
Spordiklubi ja K. Palusalu Spordiklubi
noored. Toetajateks Rapla Maakonna
Spordiliit ja Eesti Kultuurkapital.
Korraldaja tänab kõiki osalejaid, nende treenereid ja vanemaid, toetajaid ja
korraldustoimkonda.
TARMO RAHUOJA
ATO Spordiklubi
Fotod: Piia-Liisa Koll

Rapla Ühisgümnaasiumi koondrühm võistlemas.

Lõppes lumerajasõitude sari
Aastaid on Kaiu valla
korraldamisel toimunud
Raplamaal õppe- ja lumerajasõitude sari. Vastavalt talvele on etappe
toimunud kuni seitse,
aga on ka nii olnud, et
etappide arvuks on jäänud ainult üks. Selleks,
et seda sarja korraldada,
tulevad tavaliselt sügisel kokku need eestvedajad, kes on huvitatud
oma piirkonnas rada
valmistama ja loomuli-

kult etappi korraldama.
Rapla vallas toimusid
erinevad etapid Traksil,
Kabalas ja kaks korda
Karitsa veehoidlal. Kolm
etappi
korraldasime
vastavalt
entusiastide
soovile Valtus, Pael ja
Ohekatkus.
Osalejate
arv kokku oli veidi alla
seitsmesaja. Sama sarja
raames korraldasime ka
maakonna talimängud
lumerajasõidus
ning
teatud arvestusega, st

seitsmest etapist läksid
kuue parema etapi tulemused arvesse, selgusid maakonna meistrid.
Meie sarjast võtavad osa
sõitjad Tallinnast, Harjumaalt, Järvamaalt ja
Läänemaalt. Arvestust
peetakse eraldi noortele,
naistele ja meestele ning
kindlasti on ka erinevad
masinaklassid.
Nüüd
aga meie valla sportlased, kes tulid esimese
kolme hulka:

Tüdrukud: Elis Ojandu,
I koht
Poisid: Jürgen Lee, II
koht
Stenar Niinemets, III
koht
Naised: Merilin Mäekivi, I koht
Kaisa Kristel Ojamaa, III
koht
Mehed: esivedu:
Tarmo Tanvel, I koht
Marek Mäekivi, II koht
Taavi Niinemets, III koht
tagavedu:
Merkko Haljasmets, I
koht
Raido Vetesina, II koht
Rein Tommingas, III
koht
nelivedu:
Taavi Niinemets, I koht
Indrek Hämarsalu, III
koht
Ühissõidus, kus stardivad kuus autot korraga:
Opel:
Tarmo Tanvel, I koht
Merilin Mäekivi, II koht

BMW:
Raido Vetesina, II koht
Tauri Soome, III koht
SOJUZ:
Merkko Haljasmets, I
koht
Rein Tommingas, III
koht
4WD:
Taavi Niinemets, I koht
Indrek Hämarsalu, III
koht
Meie võistlussarja tulemusi on võimalik näha
Rapla maakonna Spordiliidu kodulehelt www.
raplamsl.ee.

Suured tänud etappide korraldajatele Truvo Leinbergile, Veiko
Haljasmetsale,
Rein
Tommingasele,
Mati
Kutserile, Indrek Kiole,
Tarmo Rahuojale, Rünno Leinbergile, Ago Lehele, Marek Mäekivile,
Õie Kopli-Mäekivile ja
Alo Vahtmäele, samuti
Kultuurkapitalile, Rapla
Vallavalitsusele ja sponsoritele.
AIVO SILDVEE
sarja peakorraldaja
ja kohtunik
Fotod: erakogu
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Rapla Kultuurikeskus
14. aprillil kell 9.00–16.00
Kevadlaat Karmani parklas
16. aprillil kell 11.00
Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky etendus „Nukitsamees“. Pilet 8 €
17. aprillil kell 19.00
Kuressaare Linnateatri etendus „Paljasjalgne Debora“. Piletid 12/14 €
21. aprillil kell 19.00
Rapla Pereklubi tantsuõhtu
22. aprillil kell 15.00
Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestri 19. sünnipäeva kontsert „Kodune viis“. Pilet annetuslik

töö
Rapla Ühisgümnaasium võtab konkursi korras
tööle õppealajuhataja (1,0 ametikohta).
Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja motiveeritud avaldus hiljemalt 20. aprilliks
2018 aadressil ryg@ryg.edu.ee.
Tööleasumine esimesel võimalusel.
Kontaktisik direktor Tõnis Blank,
direktor@ryg.edu.ee tel 489 8880, 506 1322.
Täpsem info kooli kodulehel.

üleskutse

1. mail kell 9.00–16.00
Kevadlaat Karmani parklas
5. mail kell 13.00
Kontsert „Täna tüdrukud ei laula“. Laval musitseerimas igas vanuses noormehi 20aastasest Rapla Poistekoorist. Tasuta
6. mail kell 19.00
Heategevuslik kõhutantsu õhtu ALS haigete toetuseks. Pilet 5 €
9. mail kell 19.00
Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused“. Piletid 13/15 €
10. mail kell 18.00
Pidu just Sulle, 60+. Kevadpidu. Pilet 2 €

13. aprill 2018

13. aprill 2018
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Rütmani Galerii

Mahtra Talurahvamuuseum

Aprillis ja mais
Belgia fotokunstniku Nicolas Bouvy fotod Tallinna
korstnapühkijatest

Kultuuriklubi Baas
13. aprillil kell 22.00
Elektroonilise tantsumuusika pidu „Ruum | Vabadus“
20. aprillil kell 19.00
Kontsert: MandoTrio
24. aprillil kell 18.30
Mine metsa, kui äge loodusfilmiõhtu: „Metsmesilased“

Juuru Rahvamaja
12. aprillil kell 18.00
Raplamaa laulukarussell 2018 Juuru eelvoor. Esinevad Juuru piirkonna laululapsed.
20. aprillil kell 19.00
Tuluõhtu Juuru Rahvamaja toetuseks.
23. aprillil kell 18.30
Härgla lubjakivikarjääri teemaline rahvakoosolek.
28. aprillil kell 18.00
Sünnipäevapidu „Pöörased Pastlad 35“. Tantsuks
mängib Merivar+. Oodatud on kõik endised tantsijad!
Pidu aitab pidada Eesti Kultuurkapital.
3. mail kell 19.00
Mängufilm „Seltsimees Laps“. Eesti 2018.
Piletid 4/3 €

Kuimetsa Rahvamaja
19. aprillil kell 20.00
Lustakas ajastulugu „Körts“. Näitemängu „Körts“ kirjutamisele pani aluse 1783–1970 tegutsenud Järgküla
körts. Körts oli praeguse Haimre Rahvamaja asukohal. Etendusega teadvustame ja tähistame Järgküla
körtsi olemasolu. Meie näitetrupp Mokakobin tervitab teid laval järgmises koosseisus:
Körtsmik Jaan		
Egon Jakobson
Värava Kai		
Eha Kaljusaar
Lepiku Liisu		
Helle Kingisepp
Sulane Jaagup		
Hannes Sassi
Rahema Ruudi		
Ants Riisma
Rahema Kustas		
Riho Vöigemast
Tuulja Juuli		
Kätlin Kingisepp
Tuulja Tuuli		
Marve Johanson
Pikamargu Mari
Liis Johanson
Kallid huvilised, ootame teid vaatama! Pääse 5 €.
Näitetrupp Mokakobin.
Pühapäeval, 13. mail kell 15.00
Emadepäeva kontsert. Esineb Saku Mandoliinide orkester. Sissepääs 6 €. Olete kõik oodatud meeleolukale kontserdile! Lisainfo: 5347 2669, Külliki

Juuru kihelkonna ajalugu tutvustav näitus koosneb planšettidest, arhiividokumentidest, ajaloolistest kaartidest,
kihelkonna ajaloo- ja kultuurialastest raamatutest.

Rapla Keskraamatukogu
Hea nutihuviline!

NutiAkadeemia koos Rapla Keskraamatukoguga kutsub
Sind osalema tasuta nutiseadmete nutikoolitusel, mis
toimub järgmistel aegadel: 16. aprillil kell 17.00, 20.
aprillil kell 15.00, 4. mail kell 16.00 Rapla Keskraamatukogu saalis; Alu raamatukogus 8. mail kell 17.00.
Koolitustele ootame kõiki huvilisi, kes tunnevad end
nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis veel pisut ebakindlalt,
kuid soovivad oma igapäevaseid toiminguid nende abil
mugavamaks muuta. Koolitusel on vajalik oma nutiseadme olemasolu.
Nutiakadeemia koolitustel saab tutvuda nutiseadmete
kasutamise põhitõdedega. Saab teada, mis on rakendused
ja andmeside, kuidas otsida nutiseadme abil internetist
infot, saata e-kirja või jagada fotosid. Kõike seda õpetatakse tegema turvaliselt. Tähtsaks osaks NutiAkadeemiast on
ka isikutuvastusvahendite Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamise tutvustamine.
Vajalik on eelregistreerimine: info@raplakrk.ee, või telefonil 5340 8308. Lisainfot ja koolitusele registreerimise
neti teel leiad www.nutiakadeemia.ee.

Tere tulemast nutikate sekka!

Kaiu Rahvamaja

Üritused:
17. aprillil kell 14.00
Maakondlik 4.–5. klasside õpilaste kirjandusmäng
„Meie Eestimaa“
18. aprillil kell 16.00
Teetund raamatuga
21. aprillil kell 12.00
Loe ja meisterda!
8. mail kell 16.00
Teetund raamatuga
9. mail kell 13.00
Luulelõuna. Esinevad Triin Soomets ja Tiit Born
Näitused:
Epp Maria Kokamägi maalinäitus „Inglid maastikul“
Eesti Huumoriliidu karikatuurinäitus „Juubel – Eesti
Vabariik 100“
Rapla lastetööde näitus „Minu kodu – Eesti“
Teavikute näitused:
Ly Seppel 75 kojulaenutuses
Avasta maailma! lasteosakonnas
Eesti nüüdismuusikat lugemissaalis
Kaunimad Eesti raamatud 2017 kojulaenutuses
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Rapla Keskraamatukogu

Alu Spordihoone

Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 11.00–19.00; L 10.00–15.00
27. aprillil raamatukogu suletud – sisetöö päev
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

13. aprill 2018
?kes?

Uued vallakodanikud
Daniel Aun
Kristofer Erk
Kalev Kõlvart
Dominik Sopp
Theodor Otstavel
Huko Kusmin
Hendrik Palm
Ameelia Silm

Marite Murd
Liseth Riismann
Steffy Kaur
Lisanna Ojandu
Anett Rahkemaa
Nora Eliise Reemann
Geterin Paluoja

Aprillikuu sünnipäevad

Sadolini Spordihoone

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 15. aprillil kell 12.00
Jumalateenistus
Neljapäeval, 19. aprillil kell 17.00
Piiblitund pastoraadi Inglisaalis
Pühapäeval, 22. aprillil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 29. aprillil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 3. mail kell 17.00
Piiblitund pastoraadi Inglisaalis
Laupäeval, 5. mail kell 9.00–14.00
„Teeme ära“ talgupäev kirikus ja kirikuaias koos talgusupiga
Pühapäeval, 6. mail kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 10. mail kell 12.00
Taevaminemispüha jumalateenistus
Pühapäeval, 13. mail kell 12.00
Emadepäeva perejumalateenistus

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 13. mail kell 15.00
Jumalateenistus

96
Olga Sidorova
Leida Kuum
93
Vaike Einsok
Karl Estrik
Ilse Kamp
92
Ilse Heinaste
91
Laine Potsepp
Joanna Leier
Salme Ljubimova
Helga Valli
Vaike Ainsaar Mänd
90
Maimu Münt
Asta Vaiksaar
Salme Veersalu
Asta Toirk
Maria Semjonova
Maimu Ole
89
Endel Mäekivi
Aino Koplimets
Õie-Agatte Merisaar
88
Eevi Liivaku
Asta Pärn
Asa Pranno
Aleksandra Kramarenko
Lembit Arro
Lea Grossfürst
87
Helga Liimann
Saima Pisarev
86
Robert Mürk
85
Milva Lehtmaa
Helle Kalmus
84
Milma Tõntson
Ilmar Tellus
83
Elmar Saar
Helvi Rahula
Silvia Varimõis
Ene Trisberg
Ene Pere

Linda Illupmägi
Endel Vilepill
Leida Nuter
Maire Kivioja
82
Maria Kurnau
Elmo Nurmik
Salme Nurk
81
Helve Ambur
Vaike Põder
Endel Meelimäe
Leili Leo
Arvi Aalde
Linda Valk
Helmi Klein
Valve Põldsamm
Evald Kukk
Maiu Kess
Elmo Jaason
Vilma Puhkan
Laine Paeorg
80
Ene-Mall Allvee
Eve-Pille Kase
Endel Aljas
Heljo Jaani
Ludmilla Romulus
Sofia Malken
Maie Neidlich
Väino Linamägi
Olga Pallas
Heldi Ausmees
Eino Bender
Laine Sassian
Eha Kaarlep
Helmi Roodi
Zoja Poopuu
Elle Kirsman
75
Hedda Salem
Virve Murula
Tõnu Savelli
Ellen Limberg
Pärja Major
Heili Järve
Elmar Bollverk
Krista Pinka
Siim Nurmik
Ly Ehin
Juhan-Mait Elvre

Mälestame lahkunuid
Edgar-Gustav Tooma
Ülo Pranno
Kaljo-Valdur Friedberg
Timofei Metsniit
Juhan Kopra
Rein Laurimaa
Märt Mangmann

14. aprillil kell 12.00
U16 EMV korvpallis Raplamaa vs Keila KK
14. aprillil kell 17.00
Alexela Korvpalli Meistriliiga kohtumine Avis Utilitas
Rapla vs TLÜ Kalev
15. aprillil kell 11.00
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused

Heldur Mäe
Ilmar Viltok
Hilja Päll
Armilde Helde
Sofia Laak
Milvi Lilleväli
Reet Kuldvee

22. aprillil kell 12.00
Rapla maakonna meistrivõistlused sulgpallis
29. aprillil kell 10.00
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused finaal
5. mail kell 17.00
Kadi võimlejate kevadkontsert

