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Rapla valla lipp ja vapp on valitud
Rapla Vallavolikogu kinnitas 26. aprilli istungil
Rapla valla sümboliteks
sümboolika konkursile
laekunud Priit Herodese
kavandi „Juurte juurde“.
Uue sümboolika leidmiseks korraldati avalik
konkurss, kuhu laekus
kokku 31 kavandit. Hindamiskomisjon
valis
neist
rahvahääletusele
väljapanekuks 15. Rahvahääletus viidi läbi 2017.
aasta lõpus. Rahvaküsitluse favoriit oli kavand
märgusõnaga
„A333“,
mis sai ülekaaluka häälteenamuse.
Riigikantselei heraldika
ekspertkomisjon vaatas
Rapla valla vapi ja lipu

kavandid üle ning nende
hinnangul vastas heraldikanõuetele täies mahus
vaid kavand märgusõnaga „Juurte juurde“.
Kuna
rahvahääletuse selge favoriit kavand
„A333“ ei osutunud konkursikomisjoni hinnangul parimaks, tegi vallavalitsus autorile ettepaneku
kavandit Riigikantselei
heraldika ekspertkomisjoni märkustele tuginedes täiendada.
Kavandid „Juurte juurde“ ja täiendatud „A333“
esitati Rapla Vallavolikogule valiku tegemiseks.
29.03.2018 volikogu istungil toimunud hääletusel pälvisid mõlemad

kavandid 10 poolthäält
ning otsustati saata tagasi komisjoni.
Rapla
Vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjon esitas volikogu
26.04.2018 istungile kinnitamiseks ühe kavandi: „Juurte juurde“, mis
osutus 13 poolthäälega
(istungil osales 15 volikoguliiget) valituks.
Uue Rapla valla vapi
värvid on roheline ja
hõbedane. Roheline värvus tähistab loodust ja
lootust, elu võitu ning
häid tegusid; hõbedane
tarkust, ustavust ja vaimuvalgust. Roheline ja
hõbedane on ka uueks
Rapla vallaks ühinenud

Juuru, Kaiu, Raikküla
ja Rapla valla senistel
sümbolitel domineerivad
värvused. Vapi ja lipu
pinnajaotus märgib nüüd
uueks Rapla vallaks ühinenud nelja võrdväärset
osapoolt. Kaheksatipuline pügalrist on taassünni
märk, muistne õnne- ja
kaitsesümbol, mis oli kasutusel ka varasematel
Rapla valla sümbolitel.
Lipu värvid on roheline
ja valge. Rapla valla lipp
on heraldiline vapilipp:
neljastatud rohelisel ja
valgel lipukangal on vastasvärvides pügalrist.
arengukava

Kätte on jõudnud aeg ühinenud Rapla
valla arengukava koostamiseks
Selleks, et antud dokument kajastaks objektiivselt
kõigi piirkondade vajadusi, alustasime aprillis piirkondlike (ehk „kantide“) vestlusringide läbiviimisega,
et uurida, mis on seni positiivset toimunud ja tehtud,
kust 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 algavad kõigis kantides kell 18.00.
Mais on vestlusringid veel toimumas:
16. mai Kuimetsa kant (Kuimetsa Rahvamaja)
17. mai Kuusiku kant (Kuusiku Päevakeskus)
21. mai Kodila kant (Kodila Raamatukogu)
22. mai Mahtra kant (Mahtra Seltsimaja)
23. mai Raikküla kant (vabaaja keskus Lipal)
24. mai Purku kant (Purku koolimaja)
29. mai Rapla kant (Rapla Keskraamatukogu)
Info piirkondade ja vestlusringide kohta on valla
kodulehel: www.rapla.kovtp.ee/et/arengukavad.

Rapla Vallavolikogu kultuurikomisjoni „Juurte juurde“ eelistus
Visuaalses kultuuris tekib ikka olukordi, kui kõrvutuvad kaks võrdväärset lähenemist – reaalsusest lähtuv
ja abstraktne. Rahvale meeldib loomulikult realistlikum. Siin mõned põhjendused, miks eelistada abstraktsemat.
1. Ühinenud Rapla vald on uus moodustis. Ühise
identiteedi (mis on alati kokkuleppeline) kujundamist
tasuks alustada võimalikult puhtalt lehelt. Põhimõtteks võiks olla, et uus identiteet kujuneb ajalooliste
keskuste (Juuru, Kaiu, Raikküla, Rapla) identiteetide
ja ideede summana (milles ükski liidetav ei domineeri
teiste üle) või nende ülesena.
2. Uue ja värske graafilise identiteedi loomisel pakub „Juurte juurde“ just „puhta lehe“ võimalust, kuna
on vaba tuttavate objektide kujutamisest. Ainsa kujundina on kasutusel pügalrist ehk kaheksakand. See
on iidne, energeetiliselt laetud märk, mis moodustub
mitme lihtsa sümboli kohakuti asetamisega.

Sellise märgi laiale avalikkusele vastuvõetavaks tegemine on teadlik tegevus, mis ei tohiks piirduda vaid
sümboolika formaalse kehtestamisega. Ahvatlev on
märgi programm („Juurte juurde“) ja sellest lähtuvad
võimalikud tõlgendused-tegevused. Neisse mahuks
nii pärimuslikkust, innovaatilisust, individuaalsust
ja kollektiivsust, näitena võib öelda, et märk sobib
nii kirikumuusika kui rockmuusika festivalile. Tasub
märgata, kuidas „Juurte juurde“ jooned ja pinnad fokusseerivad nii vapil kui lipul välja keskme. See kese
ei asu ainult Raplas. Võib kujutleda valla iidsete keskuste vahel liikuvat „Valla Vapi Päeva“, mis iga paari aasta tagant võimendab valla keskuseks mistahes
kandi.
3. Seni Rapla valda teeninud vapp vabaneb tagasi
kordumatuks Rapla linna vapiks. Sellel on piltsümbolitena väga õnnestunult kujutatud kaht Raplale olulist
reaalsust – kivisilda ja jõge. Kavand „A333“ mõjub
(eriti kõrvutudes) kahjuks Rapla linna vapi kahvatu
edasiarendusena. Sillakaar ilma jõeta mõjub vaesena
ja valgel ristikulehel (mis lipul juba ilma sillata domineerib) on probleeme „piimasusega“. Ja, mis ehk olulisim, võrreldes „Juurte juurde“ lahendusega ei paista
„A333-l“ erilisi võimalusi ega ka otsest vajadust lahtimõtestavaid tegevusprogramme rakendada.
VALTER UUSBERG
kultuuri- ja spordikomisjoni liige

kuhu minna
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vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid aprillis 2018
2. aprilli istungil
• Anti projekteerimistingimused masinakoja ja seda
teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Purila külas Vahi kinnistule.
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja seda
teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Uuskülas Pääsukese tn 4
kinnistule.
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu,
abihoonete ja neid teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks Väljataguse külas Ussikuninga
kinnistule.
• Otsustati lugeda Rapla
linnas Eha tn 22 eluruumile nr 6 korraldatud avalik
suuline enampakkumine
nurjunuks, kuna pakkumisi ei esitatud. Nimetatud
eluruum võõrandatakse
otsustuskorras.
• Otsustati likvideerida
Hõreda külas Põlluääre
korteriühistu, kuna elamu
oli ajaks, mil riik ühistu lõi,
juba lammutatud. Määrati
korteriühistule likvideerija.
• Määrati Hagudi külas
asuva Rehe katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Rehe
ja Pihlaka ning sihtotstarbeks 100% elamumaa.
• Määrati Palamulla külas
asuva Reivälja katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
Reivälja – 100% elamumaa ja Kullerkupu – 100%
maatulundusmaa.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Ohulepa külas asuvale
Vana-Anni maaüksusele.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei kasuta oma kinnistut ega ela seal.
• Määrati kultuurinõukogule esitatud projektidele
Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette
nähtud vahenditest 2850
€.
• Määrati kultuurinõukogule esitatud projektidele
Rapla valla eelarvest noorsootööle eraldiseks ette
nähtud vahenditest 600 €.
• Määrati 2018. a Rapla
valla eelarves sporditööle
eraldisteks ette nähtud vahenditest 155 100 €.
• Määrati spordinõukogule esitatud projektidele
Rapla valla eelarvest 2018.
a II taotlusvooru projektitoetusteks 2861 €.
• Määrati 2018. a Rapla
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valla eelarves kultuuritegevuse toetusteks 43 773
€.
• Anti füüsilisest isikust
ettevõtjale Meelis Kernile
luba Rapla linnas Karmani parklas 14. aprillil 2018
kella 9.00–16.00 avaliku
ürituse „Rapla kevadlaat“
korraldamiseks.
• Anti füüsilisest isikust
ettevõtjale Silvi Pärnale
luba Rapla linnas Karmani parklas avalike ürituste
korraldamiseks
järgmiselt:
- Lehekuu laat, 1. mail
2018 kella 9.00–16.00;
- Jaanikuu laat, 30. juunil
2018 kella 9.00–16.00;
- Lõikuskuu laat, 20. augustil 2018 kella 9.00–
16.00;
- Mihklikuu laat, 8. septembril kella 9.00–16.00;
- Sügislaat, 17. novembril
kella 9.00–16.00.
• Kinnitati Tõnis Blank
Rapla Ühisgümnaasiumi
direktoriks.
• Moodustati Raikküla
Valla Noortekeskuse juhataja kohusetäitja ametikoha täitmiseks korraldatava
avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon.
• Arutati läbi Rapla Kultuurikeskuse kohvikuruumide rendileandmise tingimused ning moodustati
konkursi läbiviimiseks komisjon.
• Määrati puudega isikule
hooldaja.
• Arutati Kabala LasteaiaPõhikooli lasteaiarühmade
olukorda, lisaks lasteaiakoha kasutamise võimalikkust Soome Vabariigi
elaniku poolt ning liikmete
nimetamist AS Rapla Vesi
nõukogusse ning Eesti
Linnade ja Valdade Liidu
töörühmadesse.
9. aprilli istungil
• Kinnitati Rapla valla kattega teede remontimiseks
korraldatava
riigihanke
alusdokumendid.
• Määrati Kõrgu külas
asuva Pädametsa katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Kõrgupõllu ja Pädametsa
ning sihtotstarbeks 100%
maatulundusmaa.
• Määrati Sulupere külas
asuva Jõetaguse tee 1//
Tõnise
katastriüksusest
moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid:
Jõetaguse tee 1//Tõnise,
Jõetaguse tee 1a, Jõetaguse tee 3a ja Jõetaguse tee
3b; sihtotstarve 100% elamumaa.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:

- Kalevi külas asuvate Aruvälja ja Orupõllu katastriüksustele
sihtotstarbe
määramiseks;
- isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Raikküla kergtee
kinnisasjale;
- isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Telia Eesti AS
kasuks Purku külas asuvale Postimaja kinnisasjale;
- loa andmiseks Rapla valla Pirgu külas asuva Raidi
kinnistu omandamiseks
OÜ-le Tammikumäeagro;
- Alu Kooli arengukava
kinnitamiseks aastateks
2018–2021.
• Moodustati Rapla valla
sotsiaalnõukogu. Sotsiaalnõukogu teeb vallavalitsusele ettepanekud Rapla
valla eelarves mittetulunduslikuks sotsiaaltegevuseks planeeritud toetuse
määramiseks vastavalt laekunud projektitaotlustele.
• Kinnitati Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste, hallatavate üksuste ja
valdkondade 2018. a alaeelarved.
• Otsustati mitte nõustuda
Kaiu Põhikooli taotlusega
koolivaheaegade kuupäevade muutmiseks, kuna
taotlus selleks on esitatud
liiga hilja ja lastevanematel võivad juba plaanid
tehtud olla.
• Volitati Raplamaa Omavalitsuste Liitu korraldama avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute
kaasamise Rapla maakonna arengustrateegia koostamisse ning avalikustama
maakonna arengustrateegia eelnõu ROLi veebilehel.
• Loeti Rapla Vallavalitsuse hankespetsialisti avalik konkurss luhtunuks,
kuna konkursikomisjoni
poolt koostatud pingereas
loobusid kaks kõrgematel
kohtadel olnud kandidaati teenistusesse asumisest.
Kuulutatakse välja uus
konkurss.
• Arutati vallavalitsuse
struktuuri muutmist.
• Otsustati nimetada aktsiaseltsi Rapla Vesi nõukogu uuteks liikmeteks
Tarmo Lukk, Uno Markson, Andrus Tamm ja Ain
Täpsi.
• Käsitleti Kaiu Rahvamaja
vanade toolide müüki: aprilli lõpuni antakse teistele
valla asutustele võimalus
oma inventari täiendamiseks.
• Arutati uuele vallale sümboolika leidmiseks korraldatud konkursi preemiafondi jagamist.

16. aprilli istungil
• Nõustuti Atla külas asuva
Tuura tee L3 katastriüksuse tasuta omandamisega
Rapla vallale.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- nõusoleku saamiseks
Purila II uuringuruumi
geoloogilise
uuringuloa
andmiseks ASile TREV-2
Grupp.
- Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra kinnitamiseks.
• Kinnitati Rapla Varahalduse juhatajaks Margit
Pärna.
• Kinnitati Rapla Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan.
• Volitati Rapla Vallavalitsuse järelevalvespetsialisti
Aime Linket tegema Rapla
Vallavalitsuse nimel hoiatusi ja ettekirjutusi, andma
täitekorraldusi, rakendama ettekirjutuse täitmata
jätmise korral asendustäitmist või sunniraha ning
rakendama
erijuhtudel
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
korras asendustäitmist.
• Määrati Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna
2018. a püsitoetusteks
seltsidele ja seltsingutele
summas 9528 € alljärgnevalt:
- MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus
– 1000 €.
- Rapla Linna Pensionäride Seltsing – 4228 €, millest:
- - Eakate tegevustoetuseks – 2500 €;
- - Tervise ja vesivõimlejate transpordiks – 1728 €.
- MTÜ Rapla Maakonna
Psühholoogiateenistus
– 800 € Raplamaa usaldustelefonile.
- Rapla Linna Puuetega
Inimeste Selts – 2800 €.
- Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing
– 700 €.
• Määrati sotsiaalvaldkonna 2018. a II vooru projektitoetusteks Raplamaa
Vaimupuudega Inimeste
Tugiühingule 480 €, millest:
- tantsuõppe töötoa läbiviimiseks 360 €;
- Puutöötoa läbiviimiseks
120 €.
• Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
• Arutati Rapla Kardiraja
kasutusse andmist.
• Anti luba 19. aprillil Rapla linnas 23. Jüriöö jooksu
korraldamiseks.
• Otsustati toetada MTÜ
Ingli Puudutus tegevust

Kuusikul asuva noortestuudio Mina Olen tegevuste elluviimiseks valla
eelarves
noorsootööle
ettenähtud vahenditest 2
880 €-ga.
• Arutati Kaitseliidu taotlust Kabala Spordimaja ja
Raikküla Noortekeskuse
ruumide kasutusele võtmiseks Mini-Põrgupõhja
luurematka
läbiviimise
perioodiks.
23. aprilli istungil
• Lükati tagasi Rapla Vallavalitsuse
tööruumide
üürimiseks korraldatud
hankele esitatud kõik pakkumused ja lõpetati hankemenetlus.
• Anti projekteerimistingimused
lühiajalise
majutuse hoone ja seda
teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Kasvandu külas Jõeääre
kinnistule.
• Anti projekteerimistingimused lao- ja tootmishoone ning seda teenindavate
rajatiste
ehitusprojekti
koostamiseks Hagudi külas Rebase kinnistule.
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja
abihoonete ning neid teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Hagudi külas Õnne kinnistule.
• Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Järlepa külas Tuuleveski 10
maaüksusel paikneva loomakasvatushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
• Kinnitati 17. aprillil 2018.
a Kuimetsa külas asuva
Kooli kinnistu müügiks
korraldatud munitsipaalvara kirjaliku enampakkumise tulemus.
• Kinnitati 17. aprillil 2018.
a Purku külas asuva Postimaja kinnistu müügiks
korraldatud munitsipaalvara kirjaliku enampakkumise tulemus.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Rapla linnas asuva Ehitaja
tn 14-20 katastriüksusel
asuva ehitise omaniku kasuks.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Purila külas asuva Kase
katastriüksusel
asuvate
ehitiste omaniku kasuks.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Alu alevikus Tallinna mnt
22/19 katastriüksusel asuvate ehitiste omaniku kasuks.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Alu alevikus Tiigi tn 11-9
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katastriüksusel
asuvate
ehitiste omaniku kasuks.
• Määrati Põlma külas
asuva Uuetoa katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
Uuetoa – 100% elamumaa
ja Uuetoapõllu – 100%
maatulundusmaa.
• Määrati Rapla linnas
munitsipaalomandisse
taotletava maaüksuse lähiaadressiks Veetorni tn
3a, teenindusmaa suuruseks 753 m2 ja sihtotstarbeks elamumaa.
• Määrati Atla külas asuva Vahepõllu maja uueks
koha-aadressiks Vahepõllu.
• Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 4520,48 € MTÜ-le
Vahastu Vabatahtlik Päästekomando Vahastu pritsimaja laiendamiseks ning
omanikujärelevalve teostamiseks.
• Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ettenähtud vahenditest tegevustoetust 1500
€ MTÜ-le Kappeli külad
kultuuritöö osaliseks korraldamiseks Rapla valla
Raikküla piirkonnas 2018.
aastal.
• Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ettenähtud vahenditest tegevustoetust 1500
€ MTÜ-le Purculi kultuuritöö osaliseks korraldamiseks Rapla valla Raikküla
piirkonnas 2018. aastal.
• Moodustati endise Rapla
valla haldusterritooriumi
elukohajärgse
munitsipaalpõhikooli määramise
taotluste menetlemiseks
komisjon.
• Arutati valla ruumide
kasutusse andmist Rapla
Kirikumuusika Festivali
Suvekoolile.
• Menetleti volikogule esitatavat eelnõud riikliku
järelevalve ülesannete delegeerimiseks.
• Informatsiooni korras
käsitleti valla tunnustamise korra väljatöötamist,
kaasava eelarve rahvahääletuse
väljakuulutamist
ning valla osalemist Eesti
Linnade ja Valdade Liidu
suvepäevadel.
30. aprilli istungil
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra kinnitamiseks;
- vallavara koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks;
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vallavalitsus
- Väljataguse külas asuva
Ussikuninga katastriüksuse sihtotstarbe määramiseks (100% elamumaa);
- Alu Kooli arengukava
kinnitamiseks;
- Rapla Kesklinna Kooli põhimääruse kinnitamiseks;
- Rapla Vesiroosi Kooli põhimääruse kinnitamiseks;
- valla noortekeskuste töö
ümberkorraldamiseks.
• Anti projekteerimistingimused:
- üksikelamu, abihoone ja
seda teenindavate rajatiste
ehitusprojekti koostamiseks Jaluse külas Umbru
kinnistule;
- liinirajatise projekteerimiseks Rapla vallas Kodila külas Palamulla tee 1 ja
Hageri–Kodila–Kuusiku
tee kinnistutele;
- Sulupere külas Käbi tee 2
maaüksusele üksikelamu
kavandamiseks;
- Nurga detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamiseks.

• Keelduti projekteerimistingimuste andmisest
Rapla linnas Kooli tn 3
maaüksusele
täiendava
abihoone projekteerimiseks.
• Määrati ühinenud Rapla
valla sümboolika leidmiseks korraldatud konkursil
osalejatele väljamaksmiseks preemiad järgmiselt:
- I preemia summas 2000 €
– kavandi „Juurte juurde“
autorile Priit Herodesele;
- II preemia summas 1200
€ – kavandi „A333“ autorile Aldis Toomele;
- III preemia summas 800
€ – kavandi „Rabamari“
autorile Kaupo Kangrole.
• Määrati Pirgu külas asuva Kivi katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Kivi ja
Västriku ning sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
• Määrati Seli külas asuva
Kasevälja katastriüksuse

jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Kasevälja
(100% maatulundusmaa,
40% mäetööstusmaa) ning
Liivaaugu (100% maatulundusmaa).
• Anti luba Karmani parklas 12. mail Rapla XVI kevadlaada korraldamiseks.
• Anti luba kontsertide
korraldamiseks Palamulla
küünis: 27. mail Chalice,
22. juulil Lõõtsavägilased
ning 26. augustil Jaagup
Kreem.
• Seoses Juuru Lasteaia
Sinilill ja Järlepa Lasteaia ümberkorraldamisega
moodustati komisjon Järlepa Lasteaia tegevuse lõpetamiseks.
• Otsustati rahuldada Rapla Lasteaia Päkapikk taotlus õppealajuhataja ametikoha suurendamiseks.
• Kinnitati Agnes-Carmen
Olju Raikküla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja kohusetäitjaks. RT

Vallaametnike telefonid
Juuru teenuskeskus
Piirkonnajuht

Aili Normak

484 1005, 527 1481

Sotsiaaltöö spetsialist

Kristina Eesmets

484 1004

Tehniline sekretär

Tamara Anderson

484 1000

Kaiu teenuskeskus
Piirkonnajuht

Kaja Heinsaar

Tehniline sekretär

Agnes Kurvits

Majandus- ja arendusspetsialist

Villu Vasar

484 5525, 5329 2701
484 5297
484 5438, 5345 6010

Raikküla teenuskeskus
Piirkonnajuht

Anne Leht

525 8191

Tehniline sekretär

Kaie Merila

Sotsiaaltööspetsialist

Sandra Saankül

Majandusspetsialist

Uno Markson

511 6033

Raamatupidaja

Õnne Merdikes

486 5542

486 5560
5400 5812

Rapla vallamaja
Vallavanem

Piret Minn

489 0511, 517 7604

Arendusnõunik

Heiti Vahtra

489 0512, 5340 4797

Avalike suhete spetsialist

Katrin Kruusimägi

489 0525, 5698 7818

Vallakantselei
Kantselei mobiil

529 9254

Vallasekretär

Ülle Eesik-Pärn

489 0543

vallasekretäri abi

Ants Soodla

489 0518

volikogu sekretär

Irma Kirst

489 0518

IT spetsialist

Ivo Mäeoja

489 0525

Jurist

Kaire Sädemets

489 0516, 5620 3767

Rapla Vallavolikogus 26. aprillil 2018

Personalispetsialist

Anu Sillandi

489 0517, 5194 7952

Sekretär

Sigrid Algre

489 0510

• Muudeti Kaiu Vallavolikogu määrust sotsiaalteenuste osutamise eest
võetava tasu suuruse ja
sotsiaaltoetuste määrade
kehtestamise kohta.
• Kinnitati Rapla valla
sümboliteks sümboolika
konkursile laekunud kavandis „Juurte juurde“ esitatud lipp ja vapp.
• Anti luba Pirgu külas asuva Raidi kinnistu omandamiseks OÜ-le Tammikumäeagro.
• Määrati Kalevi külas asu-

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

vallavolikogu

vate Aruvälja ja Orupõllu
katastriüksuste sihtotstarbeks 100% elamumaa.
• Nõustuti Raikküla kergtee kinnistu koormamisega isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
0,4 kV maakaabelliini ja
liitumiskilbi ehitamiseks
ning majandamiseks.
• Nõustuti Purku külas
asuva Postimaja kinnisasja koormamisega isikliku
kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks sideehitiste
(maakaabelliin) ehitami-

seks ning majandamiseks.
• Tunnistati Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering tiigi
rajamist puudutavas osas
kehtetuks.
• Nõustuti Röa külas asuva Purila II uuringuruumi
geoloogilise uuringu loa
andmisega ASile TREV-2
Grupp.
• Kinnitati volikogu eelarve- ja arengukomisjoni
liikmeks Andrus Saare. RT

1. juunist tõusevad jäätmeveo hinnad
endise Rapla ja Juuru valla piirkonnas
2018. aasta alguses pöördus Rapla valla poole AS Eesti Keskkonnateenused, sooviga tõsta jäätmeveo teenustasusid. Keskkonnateenused on 2016. aasta suvel peale
riigihanke läbi viimist sõlminud jäätmete veoks viieaastase lepingu Kohila vallas
ja endise Rapla ning Juuru valla territooriumil. Hinnatõus on 10% ja uued olmejäätmete käitlemise teenuse hinnad alates 01.06.2018 on järgmised:
Ühe jäätmemahuti
tühjendus (km-ta) €

Margo Hussar

5389 2441

Haridusnõunik

Tiina Roosimägi

Hariduse spetsialist

Lea Leppik

Kultuurinõunik

Rita Triinu Peussa

Noorsootööspetsialist

Helen Hints

489 0542, 5598 7070

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist

Anabell Kinkar

489 0542, 5553 1785

Sotsiaalnõunik

Maiu Kalmus

489 0515, 5342 6030

Sotsiaaltööspetsialist

Maarika Leenurm

489 0526, 5562 3828

Sotsiaaltööspetsialist

Keity-Johanna Õis

489 0526, 5866 8695

Lastekaitsepeaspetsialist

Sirve Salu

489 0545, 504 8563

Lastekaitse spetsialist

Sven Murula

489 0545, 524 0423

489 0547, 522 8791
489 0547, 5561 5405
489 0523, 516 9448

Majandus-, arengu- ja planeeringuosakond

jäätmemajandus

Jäätmemahuti maht m3

Abivallavanem

Ühe jäätmemahuti
tühjendus (km 20%) €

Jäätmekott 0,02 (kuni 10 kg)

0,17

0,20

kuni 0,08

0,61

0,73

kuni 0,14

1,06

1,27

kuni 0,24

1,82

2,18

kuni 0,37

2,80

3,36

kuni 0,66

5,00

6,00

kuni 0,80

6,06

7,27

kuni 1,10

8,34

kuni 1,50
kuni 2,50

Abivallavanem

Meelis Mägi

489 0533, 506 3491

Vallaarhitekt

Cerly-Marko Järvela

489 0519, 506 1360

Keskkonnaspetsialist

Donald Lunev

489 0538, 565 4006

Ehitusnõunik

Elmar Purge

Maanõunik

Hannes Milsaar

489 0534, 5818 8845

Teede spetsialist

Margus Koll

489 0534, 5342 3541

Andmetöötlusspetsialist

Sirje Salu

489 0536

Vallaaednik

Sirle Sule

489 0540, 5557 8210

Maakorraldusspetsialist

Tiit Olju

489 0535, 508 6475

Ehitusspetsialist

Vallo Leinberg

Planeeringu- ja arendusspetsialist

Tiina Martin

489 0512, 5554 3755

Järelevalvespetsialist

Aime Linke

489 0538, 524 4493

489 0537, 517 3059

489 0537

Rahandusosakond
Raamatupidamise mobiil

5333 2308

Finantsjuht

Küllike Orul

Pearaamatupidaja

Marju Toel

489 0529

Pearaamatupidaja asetäitja

Anneli Reissar

489 0528

Raamatupidaja

Agle Romulus

489 0520

Raamatupidaja-kassapidaja

Anne-Liis Valbrit

489 0513

10,01

Raamatupidaja

Ene Fuchs

489 0541

11,36

13,63

Raamatupidaja

Sirje Lehtmaa

489 0528

18,93

22,72

Rapla riigimaja

kuni 4,50

34,07

40,88

Rahvastikuregistri spetsialist

Kuni 6,00

45,42

54,50

Perekonnaseisuametnik

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad 01.06.2018 ei muutu.
Kuna vedaja soovis oluliselt suuremat hinnatõusu ja vallad sellega ei nõustunud,
siis lõpetatakse AS Eesti Keskkonnateenustega leping 31.10.2018. Uue vedaja leidmiseks Rapla ja Juuru piirkonnas korraldab vald riigihanke.
MEELIS MÄGI, abivallavanem

489 0514, 5646 5865

Eha Tolm
Marju Pajo

484 1127
484 1157, 5303 7344

Korrektse asjaajamise korraldamiseks saatke palun e-kirjad vallamajas aadressile
rapla@rapla.ee ning teenuskeskustes aadressidele juuru@rapla.ee, kaiu@rapla.
ee, raikkula@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja
suunata seejärel ametnikule täitmiseks. Ametnike poole otse pöördumiseks on eposti aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee.
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ehitus & planeerimine

Projekteerimistingimused
Avatud menetlus korraldatakse projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolu korral
või olulise avaliku huviga objekti kavandamisel. 2018.
aasta maikuus on avalikus väljapanekus kolm eelnõu.
Avaliku väljapaneku periood kestab kuni 25.05.2018.
Avalikustamise jooksul on igal huvitatul võimalus esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse 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:
http://rapla.kovtp.ee/projekteerimistingimused.

Suve tn 9 hoonestusala täpsustamine Koguduse detailplaneeringualal
Uuskülas Suve tn 9 krundi (katastritunnus
66904:001:0216) hoonestusala täpsustamise vajaduse tingib asjaolu, et detailplaneeringuga määratud
hoonestusala jääb suures ulatuses elektripaigaldise
kitsenduse alale, kuhu hooneid püstitada pole võimalik. Detailplaneeringuga on ette nähtud elektriõhuliini
likvideerimine, milline on võrguvaldajal kavandatud,
kuid tööde teostamise aeg pole teada. Detailplaneeringu elluviimise võimaldamiseks nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala projekteerimistingimustega
kuni 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Detailplaneeringuga sätestatud ehitusõigus projekteerimistingimuste andmisega ei muutu. Projekteerimistingimuste andmine ei takista detailplaneeringu
terviklahenduse elluviimist.

Matsi detailplaneeringu
algatamine Uuskülas
Rapla vallale on laekunud taotlus tankla rajamiseks
Tallinna maantee ja Rapla–Varbola tee ringristmiku
piirkonda Uuskülas Matsi kinnistule (katastritunnus
66801:001:0164). Planeeringuga kavandatakse kütusetanklale vajalik hoonestus, seadmed, parkimiskohad, liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrgud. Ette nähakse kuni kahe hoone püstitamine,
millest üks on kuni 2korruseline bensiinijaam, teine
– tankurite varjualune. Lisaks nähakse ette rajatisena
bensiinijaama hinnaposti püstitamine.
Valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna planeeritav maakasutus kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Algatatav detailplaneering järgib üldplaneeringu tingimusi. Tanklaga seotud võimaliku
keskkonnamõju eelhinnang on koostamisel. Enne
planeeringu algatamist on tehtud koostööd piirkonna
kinnistuomanike ja puudutatud ametitega. Detailplaneeringu algatamise eelnõu võetakse Rapla Vallavalitsuse 14.05.2018 istungi päevakorda. Detailplaneeringust huvitatud isik on AS Omakodumaja, planeeringu
koostaja on Hendrikson ja Ko, planeeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus. Täpsem info valla kodulehelt: http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Täpsustatud hoonestusala skeem.

Sügise tn 2a ja 2b Rapla linnas
Rapla linnas Sügise tn 2a (katastritunnus
66901:001:0861) ning Sügise tn 2b (katastritunnus 66901:001:0862) kehtib Rapla Vallavolikogu
31.08.2017 otsusega nr 47 kehtestatud Alu tee 16a
ja Alu tee 16b detailplaneering, millega moodustati
Sügise tn 2a ning 2b krundid ja anti ehitusõigus paarismaja püstitamiseks kummalegi krundile. Detailplaneeringu kehtestamise järel on selgunud, et puuduvad paarismajade püstitamise huvilised, küll aga
on üksikelamu soovijaid, samuti on muutunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mille kehtiva re-

Höhle OÜ tootmishoone
Koostatud on projekteerimistingimuste eelnõu
Lõiuse külas Sigala kinnistul
(katastritunnus
24001:001:0596) paiknevate tootmishoonete
ümberehituse ja laienduse projekteerimiseks. Tegemist on aastaid kasutu
ja tühjana seisnud sigalakompleksiga, kuhu Höhle
OÜ soovib üle tuua oma
tootmise. Kinnistu korrastatakse, lammutatakse lagunenud hooned ja
rekonstrueeritakse ning
laiendatakse olemasolevat hoonemahtu. Summaarne
hoonetealune
pind praegusega võrreldes väheneb.
Höhle OÜ toodab valguskaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid, mille abil rajatakse
ülikiire interneti ühendus. Ettevõte valmistab
rahvusvahelisel
turul konkurentsivõimelisi tooteid: tänaseks on
kliente 7 välisriigis.

daktsiooni kohaselt lisanduks paarismaja omanikele
rida kohustusi. Ehitusseadustiku kohaselt võib uute
asjaolude ilmnemisel või õigusaktide muutumise
korral anda projekteerimistingimused ehitusprojekti
koostamiseks. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sügise tn 2a ja Sügise tn 2b kruntide kasutamise
otstarvet ja hoonete arhitektuurilisi tingimusi järgmiselt:
• kruntidele võib püstitada 100% üksikelamu;
• üksikelamute katusekalle võib olla 15…30 kraadi.

üleskutse

Ülevaated koostas CERLY-MARKO
JÄRVELA, vallaarhitekt

Asendiskeem.
Kavandatav tootmishoone koosneb kahest
omavahel
ühendatud
hoonemahust – tootmishoonest ja külmlaost.
Tootmishoone ette projekteeritakse büroo- ja
olmerumid. Olemasolevat hoonemahtu pikendatakse mõlemas suunas,
et tootmisliinile vajalik

Detailplaneeringu eskiis. Autor Hendrikson & Ko.

pikkus anda. Kasutatav tootmistehnoloogia
– ekstrusiooniliinid – on
kaasaegne ja efektiivne.
Tootmisprotsess on ohutu keskkonnale – sellega
ei kaasne õhu-, vee- ega
mürareostust. Tekkivad
tootmisjäägid taaskasutatakse.
Kuna tegemist on väga

Kavandatava tootmishoone eskiis. Autor arhitekt Kristiina Hussar.

suure
hoonemahuga,
siis kasutatakse monokroomseid värve – valget büroo- ja erinevaid
halltoone tootmishoonel.
Hoone peaks kaugelt
vaadates maastikul soliidne välja paistma ega
torkama erksavärvilisena
liigselt silma.

Enne, kui Raplast sai linn
Oktoobris saab Rapla linn 25aastaseks. Aastakümneid on aga Rapla olnud alevi staatuses.
Milline oli eluolu ühes väikeses Eesti alevis 1930ndatel, 40ndatel, 50ndatel, 60ndatel, 70ndatel, 80ndatel?
Rapla Keskraamatukogu kuulutab välja mälestuste
kogumise Rapla ajaloo jäädvustamiseks.
Ootame meenutusi erinevatest ajaperioodidest Rapla alevi väljanägemise ja selle eri piirkondade (näiteks
jaama piirkond, Veneküla jt), hoonete, ettevõteteasutuste paiknemise ja tegevuse kohta. Kirjutada võib
igapäevasest olmest (veevarustus, kütmine, aiamaaning loomapidamine alevis), ostukohtadest (kauplused, turg), vaba aja veetmise võimalustest (mängu- ja
spordiplatsid, vabaõhulava, kultuurimaja, kino, raamatukogu jne); teenindusasutustest (postkontor, telegraaf, (kaugekõne)telefonid, teeninduskombinaat,
saun, sööklad, restoranid, baarid, kohvikud); tervishoiuteenustest (polikliinik, haigla), transpordist
(bussiliiklus – alevi sees ja väljaspoole, rongiliiklus,
raudteejaam, taksod), korrakaitsest (miilits), elamurajooni kerkimisest Mahlamäele. Meenutamist väärivad ka alevi omaaegsed markantsed inimesed ja nendega seotud lood.
Samuti võib kirjeldada töötamist mõnes ettevõttes,
mis on oma tegevuse Raplas ammu lõpetanud. Hea,
kui mälestuste juurde on lisada fotosid. Fotod võib
eraldi tuua raamatukokku, kus need arhiivi tarvis digiteeritakse. Originaalfotod jäävad omanikule.
Oodatud on ka ainult ühe fotoga seotud meenutuslugu. Töö maht pole piiratud. Lisage mälestuste juurde ka oma kontaktandmed.
Huvitavamatele töödele on auhinnad.
Mälestusi (käsitsi kirjutatud või arvutis vormistatud) ootame 1. oktoobriks 2018 Rapla Keskraamatukokku. Saata võib aadressil lugemissaal@raplakrk.ee
või tuua ise raamatukokku. Postiaadress: Rapla Keskraamatukogu, Lasteaia 5, Rapla 79512.
Info telefonil 489 4039.
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kaasav eelarve

Alu Kooli II klass ootab uuest õppeaastast omale
särasilmset õpetajat. Klassis on 12 õpilast.
Eeldame õpetajalt head suhtlemisoskust, uuendusmeelsust, aktiivsust, avatud
suhtumist õpilastesse, kolleegidesse ja lastevanematesse.
Kool on neljaklassiline ja koolis õpib 60 õpilast.
Koolis töötavad mudilaskoor, ansamblid, toimub süvendatult pilliõpe, töötab
puutööring, kunsti-saviring. Õpime robootikat, mis on meie õppekavas.
Kool asub looduskaunis kohas Alu mõisa kõrval ja on äsja renoveeritud.
Pakume kokkuhoidvat meeskonda ja häid töötingimusi.
Tööleasumise aeg 27. august 2018. a.
Konkursist osavõtuks esitada avaldus, CV ja klassiõpetaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid: kool@alulakool.edu.ee.
Täiendav info 5569 4827, direktor Ülle Riisalu.
Dokumendid saata hiljemalt 15. maiks 2018. a.
2018/2019. õppeaastast alustav Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle
huvijuhi, klassiõpetaja, kunstiõpetaja, psühholoogi,
saksa keele õpetaja, IT-spetsialisti.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. maiks
2018. a aadressil Viljandi mnt 69, Rapla või rvg@rvg.edu.ee. Info
telefonil 489 0121, 489 0120 või jaan.reimund@rvg.edu.ee.

vastuvõtt
Rapla
Täiskasvanute
Gümnaasium ootab uusi
õppureid!
Õppetöö alates 7. klassist,
gümnaasiumis pakume ka
e-õpet ning riigieksamiteks
valmistumist üksikaineõppijana.
Dokumentide vastuvõtt toimub koolimaja II korrusel õppenõustaja kabinetis (Rapla,
Lasteaia 5): • kuni 21. juunini tööpäeviti kella 9–16; • 13. augustist kuni 17. augustini tööpäeviti kella 9–13; • alates 21. augustist tööpäeviti kella 9–16.
Lisainfo: oppenoustaja@raplatg.ee või telefonitsi 489 4219, 485 5859 või 5647 3488 (õppejuht). Kooli koduleht: www.raplatg.ee.

noored

Aprillikuu Rapla Avatud Noortekeskuses
Aprill kui südamekuu läbis ka Rapla noortekeskuse tegemisi. Noored võtsid
mõõtu
terviseteemalises
mälumängus ja valmistasid
kokkamise sarjas tervislikke
smuutisid.
Kevadisel koolivaheajal
viidi läbi mitu liikumisüritust. Noorematele alustas
tegevust poiste seiklusring.
Uus ring on mõeldud ellujäämis- ja matkatarkuste
õppimisele looduses. Esimesel korral orienteeruti õues
„Liigu ja õpi Rapla Avastusrajal 2018“ ja tehti tutvust
matkavarustusega. Juunis
on plaanis korraldada 2päevane matk koos ööbimisega.
Seiklusringi viib läbi instruktor Andres Lääne ja see
toimub üks kord kuus.
Vanematele noortele toimus väljasõit Halinga Airsoft keskusesse. Kolm tundi
militaarseiklusmängu võttis noored põhjalikult läbi.
Kuid elamus oli nii suur, et
sooviti millalgi seiklust korrata.

Rapla Teataja

6. aprillil toimusid noortele KTG 2017–18 spordiürituste sarjas järjekordsed
võistlused. V etapile Järvakanti oli tulnud ligi 60 noort
Raplamaalt ja Vändrast.
Päev oli sisustatud mitmete tegevustega: lennutati
discgolfikettaid, lasti vibu,
osaleti meeskonnamängudes.
Spordisarja rahastatakse
haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisaks mahtus aprillikuusse sarjas „Kohtumiste
kolmapäev“ tore pärastlõuna Vesiroosi Gümnaasiumi
11. klassi õpilase Kadi-Triin
Varikuga. Neiu unistus on
minna sügisel õppima Argentiinasse. Ta jagas näpunäiteid, mis selliseks
otsuseks ette võtma peab.
Foto: erakogu

Geio ja Merike Rapla ANKist tervitavad 10aastast
Raikküla ANKi uhke kommilillega.

Vahetusaasta saab teoks
15–18aastastele
mõeldud
YFU (Youth For Understanding) programmi kaudu. Kuna Kadi-Triinu üheks
hobiks on mängujuhtimine,
siis said noored osa ka seltskonnamängudest.
12. aprillil toimunud Raplamaa töö- ja karjäärimessil
Sadolini Spordihoones sai
tutvutud mitmete noortele
mõeldud töötubadega. Tore
oli 25aastase noore ettevõtja Hannes Saardi (OÜ
Megapiksel) mõtteavaldus
edukuse kohta: edukus on
olemine seal, kus sa tahaksid olla. Sinna jõudmine on
raske, kuid võimalik. Selle
nimel tuleb alguses loobuda
isegi rahast ja sõpradest.
Häid nõuandeid jagati
messil veelgi. Sealt sai kaasa
toodud infomaterjale, mida
saab noortekeskuses lugeda.
Noortele suunatud tööinfot annab ka FBs „Töökas
noor“, millega soovitame
liituda.
20. aprillil toimus äge
noortesündmus Purku koolimajas. Raikküla Avatud
Noortekeskusel täitus 10
aastat tegevusest. Noored
said kaasa elada mustkunstnik Richard Samarüütli võlukunstile, räppida DJ Ditto
ja V saatel. Ei puudunud
ka disco, suupisted ja uhke
sünnipäevatort.
Parima ülevaate noortekeskuse tegemistest saab
Rapla ANK FB lehe kaudu.
Sealt saab vaadata ka pildigaleriid. Olete oodatud jälgima ja laikima!
MERIKE REGO
Rapla ANK noorsootöötaja

Kaasava eelarve rahvahääletus
8. mai kell 8.00 kuni 23. mai kell 8.00.
Hääleta elektrooniliselt aadressil: www.rapla.kovtp.ee/haaletus või tule kohale kas Rapla
Vallavalitsusse, Kaiu, Raikküla või Juuru teenuskeskusse. Samuti saab tulla hääletama ka
kõikidesse Rapla valla raamatukogudesse!
HEITI VAHTRA, arendusnõunik

kroonika

„Bumerangi“ võit
18. aprillil toimus koolinoorte
sporditeemalise
mälumängu
„Bumerang“
finaal. Maakondliku ja regionaalse
mõõduvõtmise
võitudega oli sinna jõudnud
ka Vesiroosi esindus. Hästi
on läinud varemgi. Kui 2016
saadi 5. koht, eelmine aasta 2. koht, siis seekord tuli
VÕIT!!! Järgnesid Tallinna
Reaalkool, Saaremaa ÜG,
Treffneri gümnaasium jt.
Sporditeadmiste meistrid
on 9.a noormehed Hendrik Peterson, Mihkel Rääk
ja Sten Tepner. Juhendaja
Peep Vahtrik.
Mängust pikemalt, lõputabel, küsimused-vastused ja
paar piltigi on Koolispor-

Foto: erakogu

diliidu kodulehel https://
www.koolisport.ee/index.
php.
Mõni päev varem saavuta-

sid samad noormehed ja
Liis Kruuv Eesti koolinoorte
mälumängumeistrivõistlustel tubli 9. koha.

Töö- ja karjäärimess

Foto: Katrin Kruusimägi

12. aprillil Sadolini Spordihoones toimunud I Raplamaa töö- ja karjäärimessi
külastas ligi 1400 inimest.
Kokku said tööandjad ja
tööotsijad, koolitajad, nõustajad ning tulevased ametiõppijad. Samal ajal, kui
spordisaalis vahendati tööpakkumisi, sai kõrvaloleva
gümnaasiumi aulas kuulata
põnevaid ettekandeid. Kooli I korruse auditooriumis
toimusid karjääriteemalised
töötoad.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

Jüriöö jooks

Foto: Katrin Kruusimägi

19. aprillil korraldati Rapla linnas 23. korda Jüriöö
jooksu. Joosti ühe gümnaasiumi juurest teiseni. Kui
algselt osalesidki jooksul
ainult mõlema kooli teatevõistkonnad klasside kaupa,
siis viimastel aastatel võtavad jooksust osa ka asutused ja sõpruskonnad. Sellel
aastal osales 47 võistkonda
ja üldvõidu saavutas juba
mitmendat aastat Kaitseliidu võistkond. Suur tänu
korraldajatele ning osalejatele tervisliku õhtupooliku
eest.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

suvekool

Pärimuskultuuri suvekool
17.–23. juuni suvekooli I vahetus,
5.–11. august II vahetus
Kutsume koolinoori kõigis vanuseastmetes
ja ka teisi huvilisi mõnusalt aega nautima
Kõnnumaa loodusesse, Keava raba õhustikku, Tarsi talu maadele. Ühes vahetuses
maksimaalselt 45 osalejat ja tegevusjuhid
ja kokk.
Pakume koduse ja perekeskse õhustikuga
harivat suvepuhkust, kus laps-noor tunneks

end kodusemalt kui suuremaarvulistes lastelaagrites. Me väärtustame kogukonna- ja
peretraditsioone.
Põhjalik info laagri programmist ja korraldusest Tarsi talu kodulehel:
web.zone.ee/tarsi (teated).
Korraldaja: Krista Olesk – Tarsi perenaine, tel 521 5990.



Rapla Teataja

11. mai 2018

tervis & turvalisus

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise
taotlejatele
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme
hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav
ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme
hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks.
Kellele on teenus mõeldud?
Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad):
• kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude
raskusastme hindamist;
• kelle töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid
kes ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajavad abi otsuste sisu selgitamisel;
• kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel
seoses töövõime hindamise ja/või puude raskusastme hindamise otsustega.
Kuidas on võimalik nõustamist saada?
Nõustamine toimub kontaktkohtumise, e- posti ja/või telefoni teel:

• Kontaktkohtumine toimub EPIKojas Toompuiestee 10,
Tallinn. EPIKoda on avatud tööpäeviti kell 9–17. Nõustamisele on vajalik eelregistreerimine telefonil 671 5909 või
noustaja@epikoda.ee;
• E-posti teel nõustamiseks kirjutada noustaja@epikoda.ee;
• Telefoni teel nõustamiseks helistada 671 5909.
Vajadusel pakutakse nõustamisel viipekeeletõlke teenust,
vastavast soovist tuleb teada anda nõustamisele eelregistreerimisel. EPIKoja hoone on ligipääsetav. Nõustamisele
pöördujal on võimalik kasutada kohapeal internetiühenduse ja ID-kaardi lugejaga kliendiarvutit (nt elektrooniliste
taotluste täitmiseks nõustaja abiga).
Nõustamisteenust pakub Kristi Rekand, kes omab magistrikraadi nii sotsiaaltöös kui ka õigusteaduses.
Lisainfo leiab EPIKoja koduleheküljelt – www.epikoda.ee.

Kodutoetus lasterikastele peredele – taotlusvooru avamise
teade
Südamekuul Mukri rappa
KredEx avab lasterikastele peredele
suunatud kodutoetuse taotlusvooru
07.05.2018. Taotlusvoor on avatud
kuni 11.06.2018.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19aastast (kaasa arvatud)
last ning kelle 2017. aasta keskmine
maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme
kohta on kuni 355 € kuus.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala
sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav
eluase või olemasolev eluase ei vasta
elementaarsetele elamistingimustele
(sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus,

katus ei ole vettpidav või küttekolded
ei taga eluaseme optimaalset siseõhu
temperatuuri).
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 €. Taotleja, kellele
on varasemalt kodutoetust eraldatud
mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 €.
Toetuskõlblikud tegevused on ehitamisega seonduvad tegevused: eluaseme püstitamine, ümberehitamine
või laiendamine, renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude
rajamine, muutmine või asendamine,
projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa taotlemise esitamisega seotud kulude katmine; või
eluaseme soetamine leibkonnale.

Fotod: Aivo Sildvee

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud juhendis
„Kodutoetus lasterikastele peredele“.
Juhend, taotlemiseks vajalik info ja
korduma kippuvate küsimuste rubriik
on leitav KredExi kodulehel www.kredex.ee. Lisaküsimuste korral vastavad
taotlejate küsimustele kodutoetuse
haldurid:
Kersti Saar, tel 667 4109
Aire Oolup, tel 667 4120
Anu Holmberg, tel 667 4110
E-posti aadress toetused@kredex.ee.
Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi
kodulehelt.

külaelu

Suur sädemesadu Juurus
Et valdade ühinemine tõesti toimunud on, kinnitas 13. aprillil Juuru Rahvamajas Rapla valla külade tänuüritus, mis
oli esimene suurem kokkusaamine. Valla külade arvus on
toimunud omapärane vangerdus – varasema 38 küla asemel on nüüd 83.
Kokku oli tulnud 73 inimest 32st külast/alevist, „uusi
ja vanu“ enam-vähem pooleks. Avasõnavõtus arvas Ülle
Laasner muigamisi, et tänuürituste korralduspaikadele
saigi juba ring peale, nii et ühinemine tuli õigel ajal.
Vallavanem Piret Minn leidis, et enda initsiatiiv elu korras hoida on oluline, kui vald vähegi saab, siis aitab. Kultuurikomisjoni esimehe Väino Sassi sõnul sai nüüd Raplast
pealinn. Tugev pealinn annab tuge maale ja tugeva maa
hoidmiseks peab olema jaksu ja jõudu. Rapla Valla Külade
Ühenduse juhatuse esimees Tiit Tammsaar tervitas kevade puhul, mis on uue algus, nagu ka see kokkusaamine.
Rapla Maakonna Külade Liidu juhatuse liige Ivi Sark pani
südamele, et sädeinimesed oma leegil kustuda ei laseks,
kui on väsimus, tuleb hoog maha võtta. Üllatuskülaline,
riigikogulane Tanel Talve tõi kaasa tervitusi Voose külast
Harjumaalt, kus tema enda juured ja arvas, et tore olekski
vastastikku külas käia. Rita-Triinu Peussa, Partnerluskogu juhatuse liige, andis põgusa ülevaate Leaderi abikäe
võimalustest toetuste näol. Tutvustamiseks panid Röa külavanema Sandra Mägi ettepanekul laudkonnad kokku loo
elust enesest. Meelelahutust pakkusid Juuru kooli noored
näitlejad Pipi looga, keerutati jalga Aivar Araku juhitud kapelli saatel ning pandi teadmised proovile viktoriinis.
Valiti aasta sädeinimene. Nominentideks olid Age Rebel, Andra Liibek ja Meelika Reede MTÜst Hagudi
Hakkajad, Kairi Kaadu Purilast, Milvi Karen Juurust,
Margo Koppelmann Röast, Irma Robam Vahastust,
Ivi Sark Iirast, Urmas Tulvik Jalaselt, Margus Viidemann Kuusikult.
Kõikide tublide ja veel tublimate hulgast kuulutati Aasta
Sädeinimeseks Kairi Kaadu, kes on Purila tõeline patrioot. Mida iganes ta oma rahuliku, samas tulihingelise järjekindlusega eest vedada võtab, see ka tehtud saab. Kairis
on olemas just see Säde, mis hoiab elavana terve kogukonna
tuld.

Ja valiti ka aasta küla. Nominentideks Kabala, Kodila,
Kuusiku, Purila ja Vahastu. Kõik külad on ääretult tegusad ja tublid, aga Aasta Küla tiitliga läks koju Vahastu, mis asub praeguse ühisvalla piiri ääres, vallakeskusesse
jääb suisa 43 km. Nende uhkuseks on vabatahtlikud pritsumehed ja on ka oma „kirik keset küla“. Külas elavad toimekad inimesed, kellele läheb korda oma kodukoha minevik,
olevik ja tulevik.
Kui kõigil tiitlid, õnnesoovid ja kingitused käes ning aitäh saanud ka laua hea ja paremaga katnud Caiselle Catering, õla allapanijad Saarioinen OÜ, Rapla Vallavalitsus,
Maarahva pood, Taevanimaani Meistrikoda, Akzo Nobel
ja Frank Kutter, oligi aeg kahjutundega ära süüa imekaunis tort, et siis tuleviku suhtes lootusrikkad sammud kodu
poole seada.
AIVI MEISTER
Nõmme küla külavanem

Mida tervem on valla kodanik, seda tervem ja tugevam on ka meie Rapla vald.
Inimese tervis on aga tema
enda kätes. Üheks alustalaks
tugevale tervisele on liikumine värskes õhus. Nii saigi
tänavu otsustatud, et läheme koos matkale. Teiseks
mõtteks oli hakata suures
vallas rohkem looma selliseid ettevõtmisi, kus osalejad on just mitmest kandist.
Nii panimegi paika teekonna, kus buss rahva peale
võtab ning otsapidi Mukri
matkarajale viib. Alustasime
Foto: Sandra Mägi

Nomineeritud külade esindajad.

Kuimetsast ning edasi liikusime läbi Kaiu, Juuru, Rapla, Kabala ja Raikküla ja nii
see buss rahvast täis saigi.
Osad tulid oma autoga. Raja
alguspunktis ootas meid
matkajuht Romet Vaino, kes
suurepäraselt selgitas rahvale rabade olemusest, loomade ja lindude elust-olust
ning matkaradade võrgustikust, et leida juba järgmine võimalus, kuhu matkale
minna. Raja lõpus ootas
meid Kaiu rahvale juba tuttav mees Imre Strom, kes
oli matkajatele küpsetanud
vorstikesi. Samas oli kõigil
võimalus juua sooja jooki,
hammustada kõrvale saiakesi ja tunda end mõnusalt.
Kuna ilm oli suurepärane ja
matkarada fantastiline, siis
otsustati sama rada teistpidi
uuesti läbi käia. Loomulikult
teises otsas enam pirukaid
ei pakutud. Kokku osales 51
matkajat, noorim oli neist
veidi üle aasta ja vanim mõned aastad üle kaheksakümne. Need numbrid näitavad,
et matkale minnes ei ole vaja
uurida, kui vana sa oled, vaid
lihtsalt mine ja liigu värskes
õhus. Suured tänud kõigile
osalejatele, sest teiega koos
oli mõnus. Äkki mõtleme
sügisel järgmise matka ette
võtta.
AIVO SILDVEE
matka organiseerija
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Raikküla Kool õpetab õppima
Rapla maakonnas juba kuus aastakümmet tegutsenud Raikküla Kool asub haldusreformijärgselt Rapla vallas. Mõisakompleksi külje alla pargi ja rohelusega ümbritsetud erivajadusega lastele mõeldud
põhikool on riigikool ning teenindab lapsi üle terve
maakonna ja vajadusel kaugemaltki.
„Aprillis käisid Rapla valla juhid Raikküla kooliga tutvumas ning tõdesid, et niisuguses keskkonnas on sarnaste erivajadustega lastel koos hea õppida,“ sõnab Raikküla Kooli
õppejuht Tiia Kiviselg. „Raikküla koolis õpivad lapsed põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel kas lihtsustatud,
toimetuleku- või hooldusõppel. Need on eelkõige lapsed,
kelle õpiraskus tavaprogrammiga toimetulekuks on liiga
suur, kes vajavad rohkem selgitusi, asjade näitlikustamist,
rohkelt kordamist ja harjutamist. Oskamatus õppida on
sageli kõige tõsisem ja esimene vajakajäämine, kust lastel
algavad erivajadused või õpiraskused, sest laps ei oska kuulata, vaadelda, asuda kohe korralduse järel tööle, viia alustatud tegevust lõpule ja ka selle õigsust kontrollida. Kõiki
neid õpioskusi tuleb lastele õpetada, mõnedele põhjalikumalt ja mõnedele igas uues olukorras, aines, tingimustes
ning mitmeid kordi. See nõuab kannatlikkust.“
Pädevad spetsialistid ja personal
„Meie kooli motoks on Õpime õppima! Meil on väikesed
klassid ja see toetab igati õppimist. Lapsele on vaja õpetada,
kuidas olla ning endaga hakkama saada. Meie koolis õppiv
laps õpib õppima, temaga tegeletakse tema võimete kohaselt ning see paneb lapse end hästi tundma. Lapse heaolu
on meile tähtis. Me väärtustame üksteise märkamist ja toetamist, õppimine on meie eluviis,“ sõnab Kiviselg ja lisab, et
lastega töötavad inimesed on neil suurte kogemustega.
„Meie koolis on ka õpilaskodu,“ ütleb direktor Andres
Muddi. „Lastele, kes vajavad ka sotsiaalset tuge, on see oluline, kuid see pole kohustuslik. Mitmed omavalitsused aitavad kooliteed alustavatel ja algklasside lastel ning vajadusel
suurematelgi igapäevast transporti korraldada. Mingis vanuses soovivad lapsed ise õpilaskodusse jääda, siis võimaldame selle sobivust neil proovida,“ selgitab Muddi. „Lisaks
õpetajatele tegelevad lastega õpetaja abid, kuus tugiisikut,
kes on ka nagu abiõpetajad – nad tunnevad meie maja ja
meie lapsi ning nende iseärasusi.“
Õppejuht peab oluliseks, et neil on olemas erinevad spetsialistid: sotsiaalpedagoog, psühholoog, haridustehnoloog
ja kõneraviõpetaja. „Meil on arvutitunnid, kasutame õppetöös nutiseadmeid ja robootilisi vidinaid, on oluline, et lapsed saaksid elus hakkama, leiaksid vajaliku bussiaja, et neil
oleks infootsimise oskus. Me võimaldame kõneravitunde,

meie õpetajad on kõik kõrgharidusega ja läbinud eripedagoogilise koolituse. Lisaks pakume laias valikus tugiteenuseid, mida lapsed saavad kas rehabilitatsiooniplaani alusel,
õppekava osana või huviringina.“ „Paljudele õpilastele on
koostatud rehabilitatsiooniplaan ning määratud erinevad
teraapiad. Meie kool pakub laias valikus teraapiaid, eriti
populaarsed on muusikateraapia ja hipoteraapia,“ sõnab
direktor Muddi, „ka psühholoogiteenus on laste seas hinnatud. Tugiteenuste valikus on füsioteraapia – vesiravi, soojaravi, massaaž, liivaravi, ravivõimlemine.“
Laps saab eduelamuse
Nii nagu igas teiseski Eestimaa koolis, õpivad ka Raikküla Koolis väga erinevatest peredest pärit lapsed. Kool peab
oluliseks, et kõik lapsed oleksid märgatud ja toetatud. Direktor Muddi sõnul on neil ka lapsi, kes tavakoolis torkaks
oma eripära tõttu silma ja oleks sildistatud, kuid siin seda
pole. „Kõik lapsed on meie jaoks võrdsed ja olulised. Nõrgemaid ei lükata kõrvale ja kõik on tegevustesse kaasatud.
Meil saab laps eduelamuse, tunneb, et ta saab hakkama ja ta
saab tunnustuse. Tublimad on meil autahvlil ning autahvel
on laste endi seas hinnatud nagu ka teisipäevane kogunemine, kus võetakse eelmine nädal kokku ja tutvustatakse
uut nädalat,“ ütleb õppejuht. „Seal saavad ära märgitud nii
sünnipäevalapsed kui kooli esindanud õpilased. Lapsed ootavad seda iganädalast kogunemist väga!“
Lisaks tundidele toimub õppimine ka erinevatel üritustel, õppekäikudel ja huviringides. Lastel on võimalik valida
spordi-, arvuti-, rahvatantsu-, riigikaitse- ja kunstiringi vahel. „Sel õppeaastal on eriti populaarsed sport ja riigikaitse,
juhendajateks on noored mehed. Riigikaitseringi raames
said lapsed käia ka laagris ja telkides ööbida.
Eelkool ja lisaõpe
Ainukesena riigikoolidest on Raikküla Koolil ka eelkool.
Seal on kooliteed alustavatel lastel kevadperioodil võimalik
tutvuda õpetajaga, kooliga ning kooli kodukorraga, lastele
pakutakse vajalikke tugiteenuseid ning tegeletakse vanemate nõustamisega. „Korraldame seda juba kolmandat aastat
ning näeme, et see on vajalik, see teeb vanematele koolivaliku lihtsamaks. Lisaks õppetööle pakume eelkoolilastele ka
muid tegevusi ning nad saavad kogeda eduelamust,“ selgitab Kiviselg.
Kui tavapäraselt lõpeb põhikool 9. klassiga, siis lihtsustatud õppekava lastel on võimalus jääda üheks aastaks lisaõppele, mille eesmärgiks on toetada õpilase arengut, iseseisva
töö oskusi ja anda töökogemusi reaalses töökeskkonnas.
„See on mõeldud kõikidele meie ja teiste koolide põhikooli

Toimetuleku klassi õpilased.
lõpetanutele, kes on õppinud lihtsustatud õppekava alusel
ja ei ole veel valmis alustama õpinguid kutsekoolis. Pakume
lastele eelkutseõppe raames perekonnaõpetust, karjääriõpetust, varahaldamise algkursust, toitlustust koos köögipraktikaga, restaureerimist, et laps saaks aimu erialadest,
mida tal on võimalik õppida. Lisaks teeme koostööd Rapla
Selveriga, et pakkuda lisaõppe õpilastele esmaseid töökogemusi,“ selgitab õppejuht Kiviselg ning lisab, et väljundeid
kutseõppes ei ole lihtsustatud õppekavaga lõpetanutele
palju. Direktori sõnul valmistab lisaõpe lapsed ette kutseõppeks ning aitab neil iseendaga elus paremini toime tulla.
Lõpuklasside õpilased saavad palju koolimajast väljas käia
ja tutvuda erinevate praktikavõimalustega.
Andres Muddi sõnab lõpetuseks: „Paljud vanemad on
peale meie kooli lõpetamist tänutundega öelnud, et laps sai
meie koolist abi – kui seda kooli poleks, siis ei oleks minu
lapsest midagi saanud!“ Tänavu 1. juunil tähistab kool oma
60. sünnipäeva ning nii kooliõuele kui -majja kogunevad
praegused ja endised töötajad ja koostööpartnerid. Seoses
ruumikitsikusega on külaliste arv piiratud.
LIIS EHAVERE

Raikküla Kool ootab endisi töötajaid külla
1. juunil 2018 kell 11.00,
et tähistada kooli 60. juubelit.
Osavõtust teatada hiljemalt 18. maiks 2018
telefonil 489 2428 või 5308 7762.

külaelu

Vahastu ja jüriöö märgutuled
On pühapäeva, 22. aprilli õhtu. Kell on kolmveerand kümme ja õues hakkab pimedaks minema. Paneme tõrvikud autokasti ja sõidame külasse. Järvamaad Raplamaaga ühendava maantee ääres sätivad helkurvestides vahastlased end
tõrvikutega kohtadele. Kell 22.00 süütab Paide vallitornis
peaminister tõrviku ning jüriöö märgutuled hakkavad neljas suunas liikuma. Vahastu küla läbib Tallinna suund ja vähemalt nelikümmend külaelanikku aitavad märgutuld edasi
anda. Uskumatu, aga tõsi: kell 22.13 süttib tõrvik vahetult
enne Suurekivi bussipeatust. Läidame oma tõrviku ja näeme, kuidas süttib juba järgmine tuluke jahedas aprilliöös.
Jüriöö märgutuli liigub kiirelt pealinna poole. Aitäh kõigile,
kes tõrviku meisterdasid ja tuld edasi anda aitasid!
Aga muidu elab Vahastu kant tavapärast külaelu, kuigi
oleme nn ääremaa, vaatamata sellele, mis nime vald parasjagu kannab.
Nii kogunesid jaanuari keskel Trehvamise taresse kunagised Vahastu metskonna töötajad ja meenutasid aegu, kui
küla suurimaks tööandjaks oli metskond. Liialdamata võib
öelda, et vahastlaste käte abil kasvab siinkandis tuhandeid
puid. Metskonna moodustamisest möödus 16. jaanuaril
seitsekümnend aastat.
Meie riigi sünnipäevanädal sai avalöögi Indrek ja Paul
Kristjan Kalda muusikalise ekskursiga lauludest, mis erinevatel aegadel, moel või teisel, meid mõjutanud on. Tähtsa
päeva eelõhtul sai Trehvamise tares uudistada näitust „100
aastat külaelu“, mis andis ülevaate külas tegutsenud ettevõtetest, kollektiividest ja leidudest vahastlaste kodudest.
Valmis ka slaidiprogramm: 100 aastat, 100 seika Vahastu
küla elus sõnas ja pildis. Sai maitsta sünnipäevatorti ja vabatahtlikel päästjatel valmis suur pannoofoto, millel päästjad aastal 1934 ja 2018.
24. veebruari külmal hommikul aga tõusis hümni saatel
vardasse kaks sinimustvalget ja Vabadussõja monumendile
jäid tähtsat päeva meenutama pärjad ja küünlad külaelanikelt, Kaiu kaitseliitlastelt, naiskodukaitsjatelt.
Märtsis toimunud külakoosolekul vaatasime üle Rapla
valla külaliikumisega seotud tähtsad paberid ja aprillis sai
Vahastu kant endale külavanema.
Nagu kevadeti ikka, sai kirikumäel sinililled leheprahi alt

Foto: Kalev Kiviste

välja aidatud ehk siis kirikumägi taaskord korda tehtud ehk
siis oleme valmis võõrustama 26. kirikumuusikafestivali.
Enne suurt suve teeme talgute korras korda küla keskuse
ja külaplatsi, korrastame linnamäe. 30. mail ootab vallavalitsus vestlusringi Vahastu kandi külade elanikke, et uurida,
mis on seni toimunud ja kus king kipub enam pigistama.
Vahastu jahiselts kutsub juuni alguses külla Raplamaa jahimehed, et mõõtu võtta jahinduslikel võistlusaladel ja lustida koos peredega Selgemäel. Vabatahtlik päästekomando
aga korraldab juuni lõpus Alari mälestusvõistlused tuletõrjespordis ja lööb kopa maasse pritsikuuri laiendamiseks, et
tuletõrjeautod lahedalt ära mahuksid.
Kesk lõputut raba, kesk tolmuseid teid, on Vahastu küla,
on kodupaik meil.
ERIKA REINUMÄGI
vahastlane

kuhu minna

Ootame Sind koos perega osalema
ja kaasa mõtlema ennetusüritusel
„Turvaline kodukant

Alu Raamatukogus kolmapäeval, 6. juunil kell 18.00
Kostitame sooja tee,
kohvi ja küpsistega.

Arutame ja soovime just Sinu ideid
olulistel turvalisust puudutavatel teemadel,
et siis ühiselt leida neile ka parimad
lahendused.
Palume oma tulekust teavitada tel 5329 2044,
Elle Tikki; elle.tikki@politsei.ee
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kool
Foto: erakogu

Saksa kevad Baierimaal
Aprillikuu lõpus, ajal, mil
paljudes Eestimaa paikades
sai nautida suurepärase kultuurifestivali „Saksa Kevad“
mitmekülgset
programmi, võtsid Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi ja Märjamaa
Gümnaasiumi koolinoored
ette ühise reisi Lõuna-Saksamaale, et nautida Saksa
kevadet imekaunil Baierimaal.
Varahommikul Raplast
teele asudes saatsid meid
jahedad temperatuurid ja
vihmapiisad, kuid juba Poolas tervitasid meid rohelised
aasad ja soojad päikesekiired ning teisel pool Odra
jõge juba õites puud-põõsad
ja suvised lõhnad, mis meile tuttavad juunikuu teisest
poolest.
Baieri suursugune arhitektuur ja lummav loodus on

saksa keele õpilastele tundidest tuttav, aga võtab siiski
kohale jõudes hingetuks. Nii
olid ka need kohapeal veedetud päevad emotsioonidest tulvil. Emotsioonidest,
mida oli keeruline sõnadesse vormida.
Võrdselt võimsaid tundeid
tekitasid kuningas Ludwig
II poolt rajatud muinasjutuloss Neuschwanstein võimsa Baierimaa looduse keskel
ning kuninglikus Münchenis
asuv suveresidents Nymphenburg. Õnnelikke kilkeid
tekitasid nii kuristiku kohal
kõrguval sillal jalutamine
kui lapsepõlvejuttudest tuttava kõrvitsatõlla elusuuruses nägemine. Silmipimestavalt kuldne ja päris!
Võrdselt võimsaid emotsioone pakkus Saksamaa
kõrgeima mäe Zugspitze

vallutamine lume ja sooja
päikesega ning hilisem jalutuskäik Partnachklammi
kanjonis. Kui esimesel juhul
saime end peaaegu 3 km
kõrgusel tunda sama võimsalt ja vägevalt kui vaikuses
ja rahus vankumatult seisev
mägi, siis jalutuskäik kanjonis andis kinnitust sellest,
kui väikesed me tegelikult
võimsa looduse kõrval oleme …
Emotsionaalsed olid ka
Baieri au ja uhkuse, BMW
mootoritööstuse muuseumi
ning Augsburgi WWK Arena külastus. Kui Eestimaad
teatakse ja tuntakse Saksamaal ikka, siis FC Augsburgi
kodustaadionit külastades
sai meile osaks eriti soe ja
südamlik vastuvõtt, seda
suuresti tänu meie rahvuskaaslasele, armastatud jalg-

Märjamaa Gümnaasiumi õpetajad Ülle Kasemaa, Sirje Ehrenpreis, Tiia Oidram ja Laine
Lemmik ning Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetajad Ene Saldu ja Grete Elbrecht koos
õpilastega sinimustvalgelt Saksamaa kõrgeima mäe tipus.
pallurile Ragnar Klavanile.
Ärasõidu hommikul jäi
meid saatma sombune taevas, millelaadset me neil
päevil näinud ei olnud, justkui oleks ta peegeldanud
kõikide meie õpilaste kahjutunnet lahkumise pärast.
Kuid
Lõuna-Saksamaalt

kaasa võetud muljed pakkusid jutuainet ka pikkadeks
tagasisõidutundideks.
Pikalt teel olles võib vahel
ka igatsus koduste toitude
ja tuttavate maitsete järele
hinge pugeda. Et meie tublidel ja toredatel õpilastel
oleks reis võimalikult mu-

retu, andis Rapla maakonna
suurettevõte Saarioinen OÜ
meile teele kaasa suurepärase valiku Mamma kaubamärgiga kehakinnitust,
mille mõnusad maitsed peegeldusid tänulikes pilkudes.
GRETE ELBRECHT
RVG saksa keele õpetaja

Vaheaeg Londonis
Minnes ei osanud me keegi midagi oodata.
Lennujaamas ei pidanud õnneks kaua ootama, lennuk sõitis veidi üle kolme tunni ja
saime ilusti lennukilt maha. Õhk oli soojem.
Sõitsime bussiga kesklinna, kella kolme paiku öösel jõudsime hotelli ja magama.
Esimesel päeval tahtsime näha Big Beni.
Selleks, et sinna jõuda, käisime maha pika
tee, mis kulges läbi Hyde Park’i ja selle servas oleva Speakers’ Corneri (kõnelejate nurga), St Jamesi pargi ja mööda Buckinghami
paleest. Aga kui kohale jõudsime, olime pisut pettunud, kuna Big Ben oli tellingutes.
Edasi läksime üle Westminsteri silla, millelt
paistis vaateratas London Eye. Vaatasime ka
Parlamendihoonet ja seisime Westminster
Abbey ees vihma käes. Edasi läksime Trafalgari väljakule ja käisime Rahvusgaleriis. Ei
saanud käimata jätta Hamleys, ühes maailma suurimatest mänguasjapoodidest, mis
asus meie hotelli lähedal.
Järgmisel hommikul jalutasime Madam

Tussauds’ vahakujude muuseumisse, mis
tasus külastamist. Seejärel sõitsime metrooga linna teise otsa ja vaatasime Tower
of Londonit, kõndisime üle võimsa Tower
Bridge’i ja jalutasime tagasi mööda lõunakallast Shakespeare’i teatri poole. Teel
möödusime Euroopa kõrgeimast ehitisest
The Shard. The Globe teatrist jäi meelde
ümar valge maja ja suur sepistatud värav.
Üle järgmise silla minnes jõudsime St Pauli
katedraali juurde, mis oma suursuguses ilus
oli justkui kingitus väsinud rändajatele.
Käisime ka poodides ja kohvikutes, nägime plataanipuid ja õitsevaid magnooliaid.
Parkides olid mitmevärvilised tulbipeenrad
ja kastanid õitsesid. Kohtasime erinevaid
inimesi ja igaüks meist koges midagi uut ja
huvitavat.
JAKOB ERMANN
HENDRIK OJAMETS
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
6.a klassi rändurid

Fotod: Ave Suiste

Tower Bridge ja Thames’i jõgi.

Tellingutes Big Ben.

„Isamaalt Eestimaale“ – isamaaline luulekava RÜGi noortelt
Sõnal on väge. Ja kui ta on
öeldud õigesti, õiges kohas
ja kontekstis ning õigete inimeste poolt, omab ta võimu
ja väge panna kuulama ja tekitada emotsioone.
Nii juhtus ka meie kooli
isamaateemalise
luulekavaga „Isamaalt Eestimaale“. Algselt kevadel Rapla
Keskraamatukogu töötajale

Kaja Tammarile antud lubadus sisustada sügisel hooaja
viimane luulelõuna Rapla
Ühisgümnaasiumi õpilaste
esinemisega, pani augustis
mind ja Maarika Lipsu kiiresti tegutsema. Kuna oli Eesti
riigi sünnipäeva tähistamise
aasta, sündis mõte koostada
kava isamaaluulest. Ja headest luuletustest puudust ei

olnud.
Kui mind kõnetasid enam
lüürilisemat laadi, siis õpetaja
Maarika lisas vürtsi mängulisemate ja irooniliste värssidega. Kui meie viis välja valitud
abiturienti paar nädalat enne
õppeaasta algust kooli kogunesid ja koos õpetaja Maarikaga proove tegema hakkasid, sündiski koosloomisest

kroonika

Patrik Sebastian Unt võitis IX üleriigilise
muusikaolümpiaadi
Vabariiklikule järgnes rahvusvaheline voor, mis seekord toimus Tallinnas 18.–
21. aprillil. Seal sai Patrik
kulddiplomi, kolmanda
koha ja eripreemia parima omaloomingu eest.
(Kaks aastat tagasi sai ta
Kaunasest pronksdiplomi.)
Paljudel on ettekujutus, et
mis see muusikaolümpiaad
ära ei ole … et kui juba viisi pead, siis oledki peaaegu
võitja. Nii see siiski ei ole.
Juba ettevalmistus on palju
mahukam kui teistel aineolümpiaadidel, kuhu laps
läheb lihtsalt kohale ja teeb,
mida kästakse. Muusikas
peab olema ette valmistatud

laul esitamiseks kontserdil,
omalooming ja essee, alles
seejärel tuleb teha kirjalik

test, solfedžo- ja rütmiülesanded.
EHA MEIDLA
Foto: erakogu

tervik. Luuletustele lisandusid muusika, laulud ja liikumine, mis koos moodustasid
kõneka ja emotsionaalse loo
Eestimaast, eestlaseks olemise uhkusest ja probleemsusestki. Juhan Liiv, Kalju
Lepik, Hando Runnel, PaulErik Rummo, Kalev Kesküla
ja mitmed teised eesti luuletajad on ausalt ja südamega
kirjutanud nii isamaa helgemast kui ka tumedamast
poolest. Just mõlemat ongi
noortel vaja iseseisva mõtlemise kujundamiseks.
Algselt oli plaanitud esinemine vaid 6. septembril
Rapla Keskraamatukogu ees
Ehini pinkidel. Et sellest kasvas välja kooliaastat täitev
kava, seda ei osanud meist
keegi oodata. Juba esimese
esinemise järel saime kutse
sisustada vabariigi aastapäeva aktust Kehtna Kutseha-

riduskeskuses
veebruaris.
Järgnesid kolm ülesastumist
oma koolis, novembris Raikküla koolis, Purku rahvamajas veebruaris, Märjamaa
raamatukogus märtsis. Meie
õppeaastapikkune esinemiste
tsükkel lõppes 19. aprillil Rapla kiriku pastoraadihoones,
kus oma kavaga väljendasime
austust Raplamaa naiskodukaitsele. Kõigil esinemistel
tundsime end väga oodatuna,
mille eest ka meie siiras tänu
kõigile korraldajaile.
Imetlusväärne oli koostöö
noortega, kes kõigi oma paljude tegemiste kõrvalt leidsid
kordagi nurisemata aega nii
proovideks kui ka esinemisteks. Iga esitus oli erinev:
kord tõusid esile kindluse ja
tasakaalu taotlus, edasikestmise valmidus, mõnel esinemisel jäi kõlama tõsisem pool,
kas me suudame ikka panna
Foto: erakogu

Eesti õpilased rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil.
Patrik Sebastian Unt paremalt teine. Lippude järgi näeb,
millised maad osalesid.

vastu jõule, mis tuleb kuskilt
väljastpoolt nagu vaablaste
kari, mõnel iroonilisem pool:
kas eestlane ikka eurooplane
olla tahtis.
Ka esitajad muutusid iga
ülesastumisega järjest küpsemaks ja lisasid oma isikupäraseid jooni. Meie koostöös
sündiski kolm erinevat kava:
põhikava koos saksofoni
ja kitarriga ning kava koos
trompeti ja kitarriga ning
algklassidele
kohandatud
esitus. Kõik need esinemised
tekitasid erinevaid mõtteid ja
emotsioone nii esitajatele kui
ka publikule.
Meie, õpetajate, imetlus
ja tänu kuuluvad teile, kallid abituriendid Eliise Orav,
Daniela Torilo, Allan Niin,
Georg Martin Mettas ja Patrik Sebastian Unt ja Sulle,
Tuudur Tilk!
Nii võibki öelda, et mõjuva
sõna ja muusika ühendusest
sündis meie kingitus Eestimaale.
Kui jõevulina ja linnulaulu saatel üle silla kodu poole
kõndisin, kumisesid kõrvus
ikka L. Tungla luuleread:
„Sind ma tahan armastada,
nagu merepiisk armastab
merd
nagu verepiisk tervet verd
nagu hangesid armastab
räitse
nagu õunapuud uibuhäitse.“
KOIDULA TAKK
MAARIKA LIPS
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rapla muusikakool

Õpilaste ülesastumised regiooni
konkurssidel ja festivalidel
Eesti muusikakoolides toimub iga õppeaasta kolmandal veerandil nn mõõduvõtmine.
Eesti on jagatud selle tarbeks erinevateks
regioonideks. Rapla Muusikakool kuulub
Loode-Eesti regiooni koos 22 muusikakooliga Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaalt.
Kõigepealt selgitatakse välja oma regiooni
parimad, kes siis lähevad mõõtu võtma juba
vabariiki. Üleriiklikud konkursid toimuvad
kaheaastase tsükliga erinevate pillide lõikes.
Käesoleval aastal korraldas Rapla Muusikakool regiooni löökpillikonkursi, millest
sai sisuliselt 3 regiooni konkurss, kuna osavõtjaid oli meie regioonile lisaks ka Lääneja Ida-Virumaalt ning Pärnumaalt. Konkurss sai teoks tänu Eesti Kultuurkapitali
Raplamaa ekspertgrupi ja Rapla valla kultuurinõukogu toetusele.
Loode-Eesti regiooni konkursilt toodi
koju 7 auhinnalist kohta ja 10 diplomit.
I koha sai Saale Iti Pihlap õp Tekla
Tappo viiuliklassist.
III koha saavutasid:
Liisbeth Fuchs ja Marleen Tilga õp
Maiken Pajupuu viiuliklassist;
Kertu Bachmann õp Tekla Tappo viiuliklassist;
Patrik Sebastian Unt õp Jandra Puusepa saksofoniklassist;
Agur Münter õp Jandra Puusepa ja
Hannes Altrovi klarnetiklassist;
Lota-Mii Pesti õp Talvi Lukase klaveriklassist.
Diplomid kava hea esituse eest tõid koju:
Markus Peäske õp Paul-Gunnar Looranna tšelloklassist;
Kertu Reimal, Ingrete Hermanson,
Leandra Kalf ja Jakob Ermann õp
Maiken Pajupuu viiuliklassist;
Hanna Luukas, Iris Vahtra ja Aveli
Rannamäe õp Tekla Tappo viiuliklassist;
Daili-Eliise Tall õp Uku Kübara löökpilliklassist.

Kert Vahtre saavutas rahvusvahelisel
konkursil II koha
Foto: Rita Kikajon

Saale Iti Pihlap.
Kahjuks kõikidele meie õpilastele auhinnalisi kohti ei jagunud, kuigi mõnel jäi auhinnalisest kohast õige väheke puudu! Tublilt esinesid ka õp Jandra Puusepa õpilased:
Mervin Mägi, Artur Rosenthal, Rednar
Moks, Liseth Vain, Stefan Sarv; õp Maiken
Pajupuu õpilane Jette Rosenthal; õp Tekla
Tappo õpilane Mia Sepp; õp Uku Kübara
õpilane Ott Laurson ning õp Robert Rebeli
õpilane Kaspar Krill. Kontsertmeistritena
astusid üles Kristi Hinsberg, Lilian Jõesaar
ja Aleksei Lõgun.
Rapla valla laulukonkursil esinesid tublilt
õp Triin Saarela õpilased: Johanna Herkel,
Veronika Gabriel, Annemari Mõttus, Lisete
Kirs, Eleri Rahuoja, Agur Münter ja Geidy
Tšumitšev, kes sai žürii eripreemia.
Kiilis toimunud tšellofestivalil esinesid
südikalt õp Paul-Gunnar Looranna õpilased Maria Luukas, Marjette Tammik, Anete Otti, Markus Peäske, Christian Viiart ja
Mari Laurson.
Õpilasi saatsid klaveril kontsertmeistrid
Kristi Hinsberg, Lilian Jõesaar ja Aleksei
Lõgun.
Õpetaja Angela Katkosilti flöödiklassi
kõik õpilased esinesid Tallinnas 13. aprillil
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias korraldatud „Flöödilaupäevakul“.
RITA KIKAJON
Rapla Muusikakooli direktor

sport

Rapla tugevamad mehed Märjamaal
raskusi tõstmas
28. aprillil toimusid Märjamaa võimla raskejõustiku saalis järjekordsed klassikalise
(varustuseta) jõutõstmise võistlused nime
all Rapla maakonna klassikalise jõutõstmise karikavõistlused 2018.
Rapla parimad saavutasid kolmevõistluses oma kaaludes järgmised
kohad:
Jüri Haud
–83 kg 477,5 kg II
Janar Jõgimaa –120 kg 660 kg I
Mart Laanisto
–120 kg 532,5 kg I
Armin Liivat
–83 kg 407,5 kg III
(Kehtna mees, kes treenib Raplas)
Sellel aastal tuli lamades surumises Rapla
KV võitjaks Jüri Haud.
Rapla parimate lamades surumises
kohad olid:
Jüri Haud (162,5 kg, 108,86 Wilksi
I
Janar Jõgimaa (185 kg, 108,15 Wilksi II
Mart Laanisto (142,5 kg, 80,77 Wilksi VI
Kõik Rapla tugevad mehed treenivad Rap-

Foto: Kersti Tamsalu

Pärast võistlust. Pildil vasakult: Jüri
Haud lastega, Janar Jõgimaa, Mart
Laanisto ja Armin Liivat.
la Sadolini Spordihoones. Aitäh kõigile
võistlejatele ja vaatajatele, kes tegid sellest
ühe mõnusa ürituse. Võistlused viisid läbi
Rapla Maakonna Spordiliit koos Kalev Kotto ja Heino Maistega.
KALEV KOTTO
võistluste läbiviija

18.–20. aprillil toimus Riias
rahvusvaheline 19. Karlis
Štralsi nimeline flöödimängijate konkurss. Meie kooli
esindasid Kert Vahtre ja Angela Muddi koos õpetaja Angela Katkosilti ning kontsertmeister Kristi Hinsbergiga.
Konkurss toimus neljas vanusegrupis ning kahes voorus. Mõlemas voorus tuli esitada üks korraldajate poolt
välja valitud kohustuslik pala
ning teine teos omal valikul.
Žüriisse kuulusid Leedu ja
Läti muusikaakadeemiate
professorid: Algirdas Vizgirda ja Vilnis Strautinš, Läti
Riikliku Sümfooniaorkestri
esiflööt Dita Krenberg ning
Tallinna Georg Otsa nim
Muusikakooli flöödiõpetaja
Peeter Malkov.
Kert Vahtre ja Angela
Muddi mängisid I voorus
väga hästi ja musikaalselt.
Angelal tekkis kahjuks teise
loo esituse ajal häälestusprobleem ning II vooru ta
edasi ei pääsenud. Konkursi
tase oli väga tugev ja ühtlane. Läti on tuntud oma kõrgel tasemel flöödimängijate
poolest ja selgus, et neil järelkasvuga mingeid probleeme pole. Juba mõlema
vooru kohustuslikud palad
olid päris keerulised – mis

5. mail täitus Rapla Kultuurikeskuse saal poistelauluga.
Rapla poistekoor tähistas oma 20 lauluaastat kevadkontserdiga. Tänases poistekooris laulab 28 poissi ning neid juhendavad Thea Paluoja ja abidirigent Signe Rääk. Poisid on
osalenud nii maakonna kui suurtel laulupidudel ning koos
laulustuudio teiste kooridega on lauldud ka mujal Euroopas. Kuna sünnipäeva tähistati puuistutamise päeval, siis
istutasid ka poistekoori poisid Rapla kesklinna oma pihlaka. Palju õnne ja toredaid tegutsemiseaastaid poistele ja
juhendajatele!
KATRIN KRUUSIMÄGI, avalike suhete spetsialist

Kert Vahtre.
täiesti lätikeelset lõputseremooniat, millele aeg-ajalt
kostsid sekka mõned venekeelsed fraasid. Tekkis väike
kahjutunne isegi, et polnud
jõudnud läti keelt ära õppida. Et Kert Vahtre saavutas
auhinnalise II koha, saime
teada alles siis, kui tema
diplomit ja medalit nägime!
Suured tänud ka Eesti
Kultuurkapitali Raplamaa
ekspertgrupile ja Rapla Vallavalitsuse kultuurinõukogule toetuse eest, et meie
õpilased said väärt kogemuse, et oma arenguteel toredasti edasi liikuda.
RITA KIKAJON
Rapla Muusikakooli direktor

Vabariiklik konkurss
„Parim noor instrumentalist 2018“
Vabariiklikule konkursile
pääses meie koolist 9 õpilast.
III koha vääriliseks tunnistati Daili-Eliise Tall õp
Uku Kübara löökpilliklassist.
Diplomi tõid koju suurepärase esituse eest Liisbeth Fuchs, Marleen
Tilga ja Kertu Reimal
õp Maiken Pajupuu viiuliklassist; Mia Sepp, Aveli
Rannamäe ja Iris Vahtra õp Tekla Tappo viiuliklassist ning Kertu Bachmann õp Tekla Tappo
vioolaklassist.
Väga tublilt esines ka
Jette Rosenthal õp Maiken Pajupuu viiuliklassist.
Õpilasi saatsid klaveril
kontsertmeistrid
Kristi
Hinsberg, Lilian Jõesaar ja
Aleksei Lõgun.
RITA KIKAJON
Rapla Muusikakooli direktor

kroonika

Poistelaul

sisuliselt võttis võimaluse
igal ühel osaleda.
20. aprillil oli siis Kerdil II voor. Peale mitmeid
eneseületamisi õnnestus tal
konkursivoor lõpuks kenasti läbida. Trotsides mehiselt
haigust, mis talle eelmisel
õhtul külje alla puges, on
ta päris kindlasti eeskujuks
meile kõigile. Tema tahtejõud ning eesmärgipärane
liikumine sellel konkursil
väärib kindlasti eraldi peatükki!
Enne konkursi lõputseremooniat anti meile märku,
et Kert on oodatud esinema II vooru kohustusliku
palaga, milleks oli L. Liepina-Kanepe seatud Läti rahvamuusikast pärit „Gaju
pa mežu“. Selgus, et see oli
suur au, kuna igast vanusegrupist anti võimalus vaid
ühele konkursandile esineda. Pärast Kerdi etteastet,
millega
lõputseremoonia
algas, autasustati teda parima kohustusliku loo esituse
eest oma vanusegrupis ka
eripreemiaga. Kert puudutas perfektse ja väga emotsionaalse mänguga iga saalis viibijat ja loomulikult ei
tahtnud publiku aplaus talle
kuidagi lõppeda!
Päris huvitav oli kuulata

Foto: Rita Kikajon

Foto: Katrin Kruusimägi

Foto: M. Mändla

Daili-Eliise Tall.
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Rapla Kultuurikeskus

Kaiu Rahvamaja

12. mail kell 9.00–15.00
Rapla kevadlaat Karmani parklas
12. mail kell 15.00
Raplamaa Laulukarusselli finaalkontsert. Tasuta
14. mail kell 10.00–14.00
Doonoripäev
18. mail kell 19.00
Hooaja lõpupidu / Susi stuudio 2, ansambliga Justament. Pilet 10 €
19. mail kell 10.00
P. Kerese 29. mälestusturniir males
25. mail kell 18.00
Rapla Muusikakooli kevadkontsert. Tasuta
27. mail kell 12.00
Rapla Muusikakooli 44. lennu kontsert-aktus. Tasuta
29. mail kell 18.00
Rapla Laulustuudio kevadkontsert. Tasuta
2. juunil kell 18.00
Zumba kevadpidu ja laste kunstiringi tööde näitus.
Tasuta
9. juunil kell 10.00–16.00
Rapla melu 2018, Raplamaa suur hobiautode näitus ja
show Sadolini Spordihoone ja Vesiroosi kooli juures
10. juunil kell 16.00
Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Üle Õue Õunapuu“
Tammemäe laululaval

Eesti Huumorimuuseum

Kabala mõis

Kultuuriklubi Baas
11. mail kell 19.00
Kontsert Maast-Kuuni // Esmaesitlus @BAAS x MaaKuu / J. Randmann / M. Bachmann

11. mai 2018
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Kuimetsa Rahvamaja

Purku koolimaja

Rapla vallamaja
Vallamaja II korruse saalis on üleval Romet Vaino
looduspiltide näitus „Hämarik“. Igal pildil on oma
saamislugu, mille autor ka meile jutustab. Romet loodab, et tema fotod kannustavad vaatajaidki omal käel
maastikke avastama ning lõpuks jõutakse äratundmiseni, et tegelikult on käigud hämarikku mitte niivõrd
käigud füüsilisele maastikule kui käigud iseendasse.
Kui vallamajast tööpäeval möödute, astuge läbi! Kui
kaugemalt sätite ennast näitusele tulema, siis küsige
igaks juhuks enne sekretärilt tel 489 0510, ega saalis
koosolekut toimu.
Foto: Katrin Kruusimägi

Rapla Keskraamatukogu

Eelteade
23. juunil algusega kell 19.00
Kuimetsa jaanituli

Juuru Rahvamaja
18. mail kell 19.30
Kevadkontsert.
Esinevad Juuru Kooli näitering maakonnas laureaadi tiitli võitnud etendusega „Pipi“, Järlepa Külateater
oma uue etendusega ja Juuru Rahvamaja tantsijad,
lauljad ja pillimängijad.
Osalustasu annetuslik
20. mail kell 11.00–12.00
Taimevahetus Juuru Rahvamaja peoplatsil
24. mail kell 19.00
Mängufilm „Portugal“ (EST 2018). Pilet 4/3 €
31. mail kell 19.30
Kontsert. Marju Metssalu laulud. Pilet 6 €
1. mail
Lastekaitsepäev. Patsipunumise töötuba. Näomaaling. Disco. Korraldab Juuru noortetuba
22. juunil Mahtra sõjaväljal
Ajaloolis-kultuuriline rännak „Tagasi Mahtrasse“.
Pühendatud Mahtra sõja 160. aastapäevale.
„Kas sõda oli lahendus? Erinevaid vaateid Mahtra
sõja olemusele ja tähendusele ning E. Vilde romaani
rollile selle müüdi loomisel eestlaste teadvuses.“ Vestlevad kirjandusteadlane Tiina Ann Kirss ja ajaloolane
Kersti Lust.
Improteater Impeerium. Ansambel Jäääär. Jaanilõke
23. juunil
Juuru jaanipäev Juuru Rahvamaja peoplatsil.
3x3 Jaanikorvpall. Autode vigursõit. Mängud. Lõke.
Tantsuks Viljo Tamm & Agu Tammeorg bänd
18.–19. augustil
Inspireeriva juhtimise koolitus. Lektor Colin P. Sisson
Rohkem infot: www.juururahvamaja.eu, 529 0023,
Terje Kaur

Rütmani Galerii
Mais
Belgia fotokunstniku Nicolas Bouvy fotod Tallinna
korstnapühkijatest

Kuimetsa Raamatukogu
Kuimetsa Raamatukogu on töötaja puhkuse ajal suletud 14.–23. mai 2018.

Üritused:
31. mail kell 17.30
Ain Mihkelsoni raamatu „Ümberpööratud pahupidi“
esitlus
6. juunil kell 13.00
Luulelõuna: ilmaluulet loevad raamatukogutöötajad,
Eesti ilmast läbi aegade räägib Ele Pedassaar
Näitused:
Mina näen nii 2: illustratsioonide näitus
Kersti Kesküla hõbeehted
Teavikute näitused:
Aiad-põllud kutsuvad kojulaenutuses
Ma olen tüdruk lasteosakonnas
Eesti loodus lugemissaalis
Ilmaluulet raamatuis kojulaenutuses
Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 11.00–19.00; L 10.00–15.00
25. mail raamatukogu suletud – sisetöö päev
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

matk
Looduskaitsekuu matk 26. mail
Matkame 7,7 km pikkusel Loosalu–Paluküla loodusrajal, millest 4 km on laudteed rabas. Matk algab
11.30 Vana-Kaiu lähedal Loosalu soosaarelt. Näeme
Eesti suurimat rabajärve – Loosalu järve. Matk lõpeb
Paluküla Hiiemäel, mis on Loode-Eesti kõrgeim tipp
(106 m).
Buss matkale väljub 10.00 Märjamaa bussijaama
bistroo eest, Raplast 10.30 Kauba tn 10 (Konsumi tagant). Tagasi jõuame Raplasse 16.30 ja Märjamaale
17.00.
Lisainfo ja registreerumine: Maarika Männil, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee, 5328 5846.
Linnulaulu hommik 21. mail
Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakond korraldab
linnulaulu hommiku Raplas 21. mail algusega kell
6.30. Kogunemine Rapla kalmistu juures Alu tee 21.
Linnulaulu õpe kestab 1–1,5 tundi. Osalustasu 2 €,
õpilased tasuta.
Juhendab Monika Laurits-Arro.
Linnulaulu hommikut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisateave: Jüri Kõiv, tel 509 4480,
e-post jyrikoiv@gmail.com.
Liigu ja õpi Rapla avastusrajal 2018
Veel maikuus saab panna ennast proovile Rapla
Vallavalitsuse ja Keskkonnaameti poolt koostatud
avastusrajal.
Umbes 4,5 km pikkusel rajal tuleb läbida 20 kontrollpunkti. Raja läbimiseks on vaja omada internetiühendusega mobiiltelefoni või tahvelarvutit. Lingi
juhendile ja mängule leiate valla kodulehelt „Sport ja
tervis“ rubriigist www.rapla.kovtp.ee/sport_tervis.
Loodetavasti olete raja läbinuna midagi uut ja huvitavat oma kodukoha kohta teada saanud või märganud midagi sellist, mida muidu tähele ei pane.
Rada on kõige toredam läbida koos sõpradega! Toredat avastamist!
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Uued vallakodanikud
Trevor Janson
Markus Ert
Aron Hintsalu
Hugo Vahtre
Rasmus Kullap
Kedrin Niinemets
Lauren Teets

Amanda Brit Kivi
Emma Koger
Anete Sulu
Mirell Koolma
Loore Ilumaa
Britt Rüütmaa

Maikuu sünnipäevad

Palamulla küün

Rappeli keskus

Hagudi

Hea Hagudi kandi pere!
Hagudis on peagi taas üks vahva päev –
HAGUDI JAANIKOHVIKUTE PÄEV 23. juunil.
Kutsume teid sel päeval avama oma kodu uksed
ja väravad ning pakkuma külalistele parimaid
maitseid. Info ja registreerimine age.rebel@rapla.ee
või 529 0853.

Rapla Elujõu Keskus
Rapla Maarja-Magdaleena kirik

Karmani plats

Laupäeval, 12. mail alates kell 9.00
„Teeme ära“ talgupäev Rapla kalmistul. Korrastame
üheskoos koguduse endiste vaimulike ja teiste töötegijate hauaplatsid
Pühapäeval, 13. mail kell 12.00
Emadepäeva perejumalateenistus
Neljapäeval, 17. mail kell 17.00
Piiblitund „Püha Vaim, pühitsus“ pastoraadi inglisaalis
Pühapäeval, 20. mail kell 12.00
Nelipüha armulauaga jumalateenistus, ristimis- ja
leeripüha, laulab koguduse segakoor Kaia Väljamäe
juhatusel
Laupäeval, 26. mail kell 18.00
Kammerkoori „Head Ööd, Vend“ 10. aastapäeva kontsert
Pühapäeval, 27. mail kell 12.00
Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 3. juunil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 13. mail kell 15.00
Emadepäeva jumalateenistus

97
Maimu Salumäe
96
Helga Parker
Eduard Tamberg
95
Selma Kaisla
Asta Mäe
93
Meeta Kamat
Laine Rommot
Meeri Karlsfrei
92
Elena Makus
Richard Kraus
Senta-Linda-Margareta
Pukk
Asta Hermaküla
91
Jegor Andrejev
Zinaida Kaer
90
Linda Reidla
89
Helene Valgur
Aita Paes
88
Ellen Leinmets
Ruth Klaus
Ellen Arro
Helve Satsi
Ülo Püü
Aime Stein
87
Ilmar Tunnel
86
Milve Kiik
Maie Suitslepp
Avo Kivitoa
85
Helju Kaarsalu
Leili Mets
Valdek-Karonne Piho
84
Helju Kaljumets
Lii Kruus

83
Vello Arro
Lemmi Rohtla
Endel Jaani
Valdo Raadik
Asta Satsi
Elvi Haavasaar
82
Urve Porovardja
Jaak Martin
Maie Ormus
Ennu Kuul
Ants Seersant
Aado-Endrik Kesküla
Aime Järvine
Huko Peetersoo
Salme Karlson
Heino Niit
Helju Olup
Hilja Randma
Lia-Mai Sepp
81
Jaan Ilves
Helje Ottens
Lea Täheväli
Zakro Bregadze
Linda Silman
Ilmar Laak
Vilme Paluoja
80
Elle Aller
Laine Gerst
Nelli Mikson
Maie Asveid
Rita Blond
75
Helmut Press
Ellen Kreem
Linda Mikkus
Maie Roosimägi
Taimi Mullas
Linda Härma
Urve Ainumäe
Ester Reimand
Arvi Kaal
Hille Pärn
Maie Pekkermann

Mälestame lahkunuid
Neeme Terase
Vladimir Selesnev
Hansemar Randmaa
Simo Kuuskmaa
Roland Laanemets
Jüri Trofimov
Mihhail Lukjanov
Rein Miller
Andres Pärt
Taavi Kaikonen

Asta Liiders
Elvira Kaljuvee
Aino Nurmsalu
Helga Rebane
Vilma Kaarlep
Luule Ülenõmm
Juta-Pia Holm
Helju Väli
Merle Maasoo
Hille Krasov

Sadolini Spordihoone
12. mail kell 9.00
Maadlusvõistlused Kehtna Liud

