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Kaunis pidu, mis ühendas tuhandeid raplamaalasi

Fotod: Armar ja Rainar Paidla

„Sa ei saa kogu aeg ühes
metsanurgas istuda ja
oodata, millal keegi sulle
külla tuleb – sa pead ise
kellelegi külla minema.“
(Tsitaat A. A. Milne raamatust
„Karupoeg Puhh“)
Kenal juunikuu pühapäeval oli Rapla linn külalistest tulvil. Teoks sai Rapla
maakonna laulu- ja tantsupidu „Üle õue õunapuu“,
mille idee autoriks Tõnis
Blank ning kunstiliseks
juhiks ja lavastajaks Valter
Uusberg. Võõrustaja rolli
täitis Tammemäe lauluväljak. „Teeme Tammemäe
peoplatsile sellisel kujul
viimase
kummarduse,“
ütles ajalehes Raplamaa
Sõnumid Valter Uusberg.
Kenasti ütles, sest Tammemäe lauluväljakut ootab
ees tõsine uuenduskuur.
Tammemäel esines paar
tuhat lauljat, tantsijat,
võimlejat ja pillimängijat
kogu maakonnast. Neist
pea tuhat olid Rapla valla kollektiividest, kokku
kuuekümne kolmest kollektiivist. Osavõtjad olid
lasteaialastest memmedeni ning kõikidest valla
piirkondadest.
Sügav kummardus teile, Rapla valla lauljad,
tantsijad, võimlejad ja
pillimängijad,
imelise
kontserdi eest!

Aitäh kollektiivide juhendajad, kelle käe all
valmisid nõnda erakordsed etteasted!
Mudilas-, laste-, poiste-,
nais-, mees- ja segakooride ning pilliansamblite
dirigendid:
Elve Ruus (Juuru Eduard Vilde Kooli mudilaskoor), Kai Kuusemets
(Alu Kooli mudilaskoor,
poistekoor), Monica Arme
(Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi mudilasansambel,
lastekoor), Anu Siniroht
(Kabala Lasteaed-Põhikooli mudilaskoor, lastekoor, Kabala segakoor),
Vahur Soonberg (Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumi
1.–2. klasside mudilaskoor, Segakoor Cantus),
Thea Paluoja (Rapla Laulustuudio mudilaskoor,
lastekoor, Rapla Poistekoor, Raplamaa Noorte
Meeskoor), Signe Rääk
(Rapla Poistekoor), Pilvi
Pärnapuu (Hagudi Põhikooli mudilaskoor), Ülle
Piil (Rapla Ühisgümnaasiumi mudilaskoor), Argo
Niinemets (Kaiu Põhikooli lastekoor), Urve
Uusberg (Riinimanda lastekoor, Mitte-Riinimanda
noortekoor, Mitte-Riini-

manda vilistlaskoor, August07), Martin Trudnikov (Järlepa Hoovikoor),
Rita Kikajon (Maarja
koor), Marike Uusjärv
(Kabala segakoor), Viive
Raam (Kabala lauluklubi), Ene Kangur (Raikküla
naisansambel E-mažoor),
Margit Sarri (Härmalise
koor), Helgi Viirlaid (Kaiu
Elurõõm), Aigar Kostabi
(Rapla Pasunakoor), Aivar Arak (Juuru kapell),
Terje Kaur (Kandleansambel Ülepõlve), Tekla
Tappo (Rapla Muusikakooli viiuldajad), Angela
Katkosilt (Rapla Muusikakooli flöödimängijad).
Tantsurühmade
ja
võimlejate juhendajad:
Liis Lillestik ja Lilit Kadarpik (Rapla Lasteaed
Kelluke
tantsurühm),
Anu Meresmaa (Rapla
Lasteaed
Naksitrallid
tantsurühm), Kai Kuusemets (Alu lasteaia tantsurühm), Anne Paluoja
(Rapla Ühisgümnaasiumi
tantsurühmad, Alu segarühm, Alu Kuremari),
Almar Paluoja (Alu segarühm), Anne Pokrovski (Kaiu Põhikooli 3.–4.
klassi tantsurühm, Kaiu
segarühm), Riho Pohla

(Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi segarahvatantsurühmad), Kersti Saia
(Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi neidude tantsurühm, Rapla naisrühm
Linda), Ly Tommingas
(Juuru naisrühm Pöörased pastlad, Kuimetsa
naisrühm Agnes), Kadri
Väli (Raikküla naisrühm),
Sigrid Praats ja Siim
Praats (Kaiu naisrühm
Kai...uu), Tiiu Laurimaa
(Rapla naisrühm Talutütred), Age Vendt (Juuru
Luiskajad, Rapla Eideratas), Tiiu Tomei (Kuimetsa Lustilised), Helle Pohla
(Raikküla folkloorirühm
Ristik), Helen Reimand
(Hagudi Põhikooli väikesed võimlejad), Kadi Saks
(Kadi võimlejad).
RITA TRIINU
PEUSSA
kultuurinõunik
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vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid juunis 2018
4. juuni istungil
• Kinnitati Rapla linnas
Side tn silla ehitamiseks
korraldatava riigihanke
alusdokumendid.
• Määrati Härgla külas
asuva Pae katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Pae ja Paepõllu ning
ning sihtotstarbeks 100%
maatulundusmaa.
• Otsustati osta Rapla vallale Raela kergliiklustee
ehitamiseks Raela külas
asuvate kinnistute koosseisu kuuluvad transpordimaad.
• Anti load avalike ürituste korraldamiseks:
- Hiphop Suvetuur 2018
Tammemäe laululaval 17.
juunil 2018 kell 21.00;
- Hagudi Jaanikohvikute
päev 23. juunil 2018 kell
12.00;
- Järlepa jaanituli 23.
juunil 2018 kell 18.00;
- Rapla jaaniõhtu Tammemäel 23. juunil 2018
kell 20.00.
• Otsustati eraldada reservfondist 25 437 € mittetulundusühingule Rapla Korvpallikool vallale
kuuluva Rapla võimla renoveerimistööde lõpule
viimiseks.
• Suurendati Rapla Lasteaia Naksitrallid rühmades laste arve: rühmades
Kuremari ja Linnupesa
kahe lapse võrra ning
rühmades
Kingpool,
Sammalhabe, Muhv, Hiireke nelja lapse võrra.
• Kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvatel
ametnikel on Rapla Vallavalitsuse nimel pädevus
riikliku järelevalve tegemiseks ning väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles
kohalikul omavalitsusel
on kohtuvälise menetleja
õigused.
• Tunnistati kehtetuks
endiste
vallavalitsuste
määrused vastavalt sellele, millised endise Rapla
Vallavalitsuse määrused
jäävad kehtima ning ei
vaja uuendamist või on
juba uuendatud.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamiseks;
- Rapla Avatud Noortekeskuse, Kaiu Noortetoa
ja Raikküla Valla Avatud
Noortekeskuse tegevuse
ümberkorraldamiseks;
- Kaiu Hooldekodu ja
Juuru Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamiseks.
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11. juuni istungil
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu,
abihoonete ja neid teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Seli-Nurme külas Männituka maaüksusele.
• Nõustuti Kuusikul Mõisa tee ja Mõisa tee 3 katastriüksuste omavahelise piiri muutmisega.
• Määrati Juula külas
asuva Perdi katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Perdi ja Metsaääre ning
sihtotstarbeks
100%
maatulundusmaa.
• Otsustati osta Rapla vallale Raela kergliiklustee
ehitamiseks Raela külas
asuvate kinnistute koosseisu kuuluvad transpordimaad.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Rapla
linnas Tallinna mnt 32
maaüksusel asuv korteriomand (eluruum nr 2,
üldpindala 25,5 m²), alghinnaga 6000 €.
• Anti load avalike ürituste korraldamiseks:
- Mahtra külas Sõjavälja
kinnistul 22. juunil 2018
kell 18.00 kuni 23. juuni
kell 03.00 avalik üritus
„Ajaloolis-kultuuriline
rännak „Tagasi Mahtrasse““;
- Rapla linnas kultuurikeskuse
parklas
21.08.2018 kell 7.00 kuni
22.08.2018 kell 21.00
doonoritelgi püstitamine
ning doonorlust propageeriv üritus.
• Kinnitati Kaiu Põhikooli hoolekogu koosseis.
• Kehtestati Rapla Kesklinna Kooli ning Rapla
Vesiroosi Kooli õpilaste
vastuvõtmise tingimused
ja korrad.
• Arutati Rapla vallas
makstavate sotsiaaltoetuste ja osutatavate sotsiaalteenuste
hindade
kehtestamist.
18. juuni istungil
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja
seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks Rapla linnas
Jõe tn 52 kinnistule.
• Anti projekteerimistingimused Rapla linnas
Suve tn 3 kinnistul paikneva üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle
esialgu kavandatud mahust.
• Anti projekteerimistingimused
majapida-

misabihoone ning seda
teenindavate
rajatiste
ehitusprojekti koostamiseks Rapla vallas Ridakülas Põlma maaüksusele.
• Otsustati saata volikogule menetlemiseks pikaajalise lepingu sõlmimine
Uuskülas, Alu tee 21 asuva vallavara otsustuskorras kasutusse andmiseks
Matusebüroo MT Memoris OÜ-le mälestuste pargi
rajamiseks. Matusebüroo
MT Memoris OÜ tegeleb
muu hulgas puumatustega, mille puhul lahkunu
tuhk sängitatakse mulda
biolagunevast materjalist istiku-urnina, milles
hakkab kasvama uus elu
– puu. Rapla uue kalmistu läheduses paiknevale
metsamaale soovitakse
alustada avalikus kasutuses mälestuste pargi
rajamist.
• Kinnitati Lasteaia Naksitrallid parkla ümberehituseks korraldatava riigihanke alusdokumendid.
• Anti ehitise kasutusluba
Rapla linnas Väljataguse
tänava, sadeveetrassi, tänavavalgustuse ja kergtee
kasutamiseks.
• Määrati Rapla vallas
Valli külas asuva Metsatöölise katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Metsatöölise ja Tammiku
ning sihtotstarbeks 100%
maatulundusmaa.
• Määrati Rapla linnas Kevade tn 10 asuva
katastriüksuse
sihtotstarbeks 100% riigikaitsemaa; Koigi külas
asuva Reinu katastriüksuse sihtotstarbeks 80%
mäetööstusmaa ja 20%
maatulundusmaa ning
Reinumetsa katastriüksuse sihtotstarbeks 90%
mäetööstusmaa ja 10%
maatulundusmaa; Mahlamäe külas asuva Vahtra
katastriüksuse sihtotstarbeks 85% üldkasutatav maa ja 15% transpordimaa.
• Otsustati korraldada segaolmejäätmete jäätmeveo hange Rapla vallas
iseseisvalt.
• Arutati Rapla Kardiraja
rendikonkursi tingimusi.
• Otsustati moodustada
alates 1. augustist 2018
Rapla Erilasteaias Pääsupesa üks tasandusrühm
ja üks arendusrühm ning
kinnitada laste arvuks tasandusrühmas 12 last ja
arendusrühmas 7 last.
• Otsustati esitada „Ühtekuuluvuspoliitika
fondide
rakenduskava

2014–2020“ raames Rahandusministeeriumile
taotlus Rapla valla puudega inimeste liikuvuse
ja
hügieenitoimingute
parandamiseks vajaminevate tegevuste elluviimiseks kogusummas 25
700 €. Toetusega tagatakse kolme ratastooli
inimese iseseisvad võimalused liikumiseks kodust välja ning ühe puudega inimese paremad
hügieenitoimingud.
• Kehtestati Rapla vallas
makstavate sotsiaaltoetuste määrad ning -teenuste hinnad:
- sünnitoetus 340 € kokku, millest pärast lapse
sünni
registreerimist
makstakse 170 € ning
lapse üheaastaseks saamisel 170 €;
- 1. klassi astuja toetus
– 70 €;
- hoolduspere vanema
toetus – 365 € kuus kokku, millest lapse isiklike
kulude katteks 240 € kuus
ning hoolduspere vanema
toetus 125 € kuus.
- hooldajatoetus puudega
lapse hooldajale – 50 €
kuus.
- matusetoetus – 250 €.
- isikliku abistaja teenus
– 7 €/h.
- sotsiaaltransporditeenus juhuveona:
- - invabussiga liikumis-,
nägemis- ja vaimupuudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit
tasuta. 500 kilomeetri
täitumisel 0,65 €/km;
- - sotsiaaltransporditeenus sõiduautoga – 0,3
€/km.
• Et tagada Rapla vallas
perearsti teenus, otsustati sõlmida teenuse pakkujatega sihtfinantseerimise lepingud:
- perearst Kalle Poroson
– 2018. aastal 1026 € ja
2019. aastal 2052 €,
- Rapla Perearstikeskus
– 2018. aastal 8750 € ja
2019. aastal 175 00 €.
• Menetleti volikogule
esitatavat eelnõud Kaiu
Hooldekodu ja Juuru

Hooldekodu
tegevuse
ümberkorraldamiseks.
• Kehtestati Rapla linnas
Keskkooli tn 1/1 asuva
ühiselamu
kasutamise
hinnakiri.
Muudeti ja tunnistati
kehtetuks Rapla Vallavalitsuse
õigusaktid,
mis puudutavad Rapla
Ühisgümnaasiumi õpilaskodu, seoses õpilaskodu üleandmisega Rapla
Varahaldusele (alates 1.
juulist Rapla Ühiselamu)
ning gümnaasiumide nimede muutumisega.
• Tutvuti Rapla valla
2018–2025 arengukava
loomise protsessi ja hetkeseisuga.
• Tutvuti 2019–2022 investeeringute kava töödokumendiga.
• Arutati Kuimetsa Spordihoonega seotud lepingute lõpetamist.
• Saadi ülevaade vallavalitsusele ruumide üürimiseks peetud läbirääkimistest.
25. juuni istungil
• Anti projekteerimistingimused lao- ja kontorihoone ning neid
teenindavate
rajatiste
ehitusprojekti koostamiseks Röa külas asuvale
Mäeotsa maaüksusele.
• Lõpetati Rapla Tammemäe laululava renoveerimise I etapi ehitustöödeks korraldatud
riigihanke menetlus, sest
tähtajaks esitatud pakkumus ületas hanke eeldatavat maksumust ja eelarves selleks planeeritud
vahendeid. Vallavalitsus
valmistab ette uue hanke,
vähendades mahtu osas,
mis ei halvenda objekti
kvaliteeti.
• Menetleti volikogule
esitatavat eelnõud nõusoleku saamiseks vallavalitsusele tööruumide
üürimiseks korraldatud
konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamiseks ning eduka
pakkujaga hankelepingu

sõlmimiseks.
• Anti load avalike ürituste korraldamiseks:
- 8. juulil 2018 kell
10.00–15.00 „Juuru kihelkonnalaat 2018“,
- Tammemäe laululaval
5. juulil 2018 kell 19.00–
22.00 „Kontsert „Eesti
Pidu Omas Mullis““,
- Rapla linnas kultuurikeskuse parklas 30. juunil 2018 kell 9.00–17.00
toimuv „Eesti Tänavahoki Tuur 2018 Rapla
etapp“;
- Karmani parklas 22.
juulil 2018 kell 9.00–
16.00 avalik üritus „Rapla suvelaat“.
• Moodustati Kuimetsa
Raamatukogu inventuuri
läbiviimiseks komisjon.
• Kinnitati Rapla Keskraamatukogu inventuuriaktid.
• Määrati Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna
2018. a II vooru projektitoetusteks 1180 €, millest:
- Raplamaa ATH Ühingule
Raplamaa ATH perepäeva
korraldamiseks Polli Loomaaias teadusteatri etendusega – 250 €;
- MTÜ-le Elupuutalu Ratsamatkad 5päevase ratsamatka korraldamiseks
10-le noorele – 780 €;
- MTÜ-le Raplamaa
Vaegkuuljate Ühing kohtumisürituse ja teabepäevade korraldamiseks
– 150 €.
• Tutvuti volikogule esitatava otsuse eelnõuga
Kaiu Teenuskeskuse juhi
Kaja Heinsaare vabastamise kohta vallavalitsuse
liikme kohustest seoses
tema teenistusest vabastamisega.
• Tutvuti Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis,
Kaiu Põhikoolis, Juuru
Eduard Vilde Koolis ja
Kabala Lasteaias-Põhikoolis tõhustatud- ja eritoega õpilaste dokumentatsiooni ja õppekava
täitmise kohta korraldatud teenistusliku järelevalve tulemustega. RT

sotsiaal

1. klassi astuja toetus
Rapla vald maksab toetust lapsevanemale, kelle laps astub sügisel 1. klassi.
Esimesse klassi astuja toetust makstakse
kirjaliku taotluse alusel iga esimesse klassi astuja kohta tingimusel, et laps on asunud õppima Rapla valla munitsipaalkooli
või väljaspool valda asuvasse hariduslike
erivajadustega õpilaste kooli ning lapse ja
tema ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

▲ Väljaandja: Rapla Vallavalitsus ▲ Aadress: Viljandi mnt 17, Rapla 79511 ▲ Telefon: 489 0524 ▲ Artiklid: teataja@rapla.ee ▲
▲ Tootja: Rajakaar OÜ ▲ Toimetaja: Armar Paidla, telefon: 5301 0364 ▲ E-post: armar@rajakaar.ee ▲
▲ Trükk: OÜ Rebellis ▲ Levi: Omniva ▲ Tiraaž: 6400 ▲ Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada ▲
▲ Rapla Teataja ilmub iga kuu teisel reedel ▲ Järgmine number ilmub 10. augustil ▲

Taotluse toetuse maksmiseks võib
esitada kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates, st alates 1. septembrist.
Taotluse näidised on saadaval Rapla
valla kodulehel.
MAIU KALMUS
sotsiaalnõunik

Rapla Teataja

on autorikaitse objekt
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vallavolikogu

Vallavolikogu istungil 29. juunil 2018
• Kehtestati Lasteaia Sinilill põhimäärus.
• Kehtestati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus.
• Kinnitati Juuru, Kaiu,
Raikküla ja Rapla valdade 2017. aasta majandusaasta aruanded.
• Otsustati liita üheks
asutuseks 2019. aasta 1.
jaanuarist Rapla Avatud Noortekeskus, Kaiu
Noortetuba ja Raikküla
Valla Avatud Noortekeskus. Ümberkorraldatud
Rapla Avatud Noortekeskuse nimeks saab Rapla
Valla Avatud Noortekeskus.
• Otsustati korraldada
ümber Kaiu Hooldekodu ja Juuru Hooldekodu
tegevus ning liita üheks
asutuseks 2019. aasta 1.
jaanuarist. Asutuse nimeks määratakse Juuru
ja Kaiu Hooldekodu.
• Otsustati keelduda OÜle Klarnest Invest kaevandamisloa andmisest
Reinu II lubjakivikarjääri. Rapla Vallavolikogu
on seisukohal:
- otstarbekas ei ole uute
lubjakivikarjääride avamine Rapla vallas, kuna
lähipiirkonnas
avatud
karjääride ehituslubjakivi ressursid on piisavad

ja ehituslubjakivi varustuskindlus piirkonnas tagatud, seega oleme seisukohal, et kaevandamisloa
väljastamine
lubjakivi
kaevandamiseks on ebaotstarbekas, arvestades
taastuva ja taastumatu
loodusvara säästva kasutamise põhimõtet;
- tegemist on äärmiselt
tundliku
piirkonnaga,
kus kaevandamine võib
põhjustada täiendavaid
negatiivseid mõjusid kohalikule elanikkonnale,
kelle elukeskkond on juba
tänasel päeval mõjutatud
lähedal asuvast Reinu I
karjäärist tuleneva lõhketööde vibratsiooni ja kaevuvee kvaliteedi halvenemise tõttu. Seega avalik
huvi keskkonnahäiringu
vältimiseks on kaalukam
kui huvi kaevandamisloa
väljastamiseks;
- uurimata on mõju inimestele, keskkonnale ja
teede võrgustikule kõigi
piirkonnas asuvate ja siia
kavandatavate kaevanduste koosmõjus üheaegse töötamise korral.
Koostatud keskkonnamõju hindamise aruanded käsitlevad ainult ühe
kaevanduse mõjusid ega
arvesta nende kumulatiivset mõju piirkonnale;

- lahendamata on Reinu
II lubjakivikarjääri alal
asuvate
kaevandamisjäätmete probleem.
• Otsustati arvata Rapla
Vallavolikogu sotsiaal- ja
tervisekomisjoni koosseisust välja Harri Õunapuu ja Maimi Pärn ning
kinnitada uueks liikmeks
Katrin Klaebo.
• Otsustati vabastada
vallavalitsuse liige Kaiu
Teenuskeskuse juht Kaja
Heinsaar
vallavanema
ettepanekul
vallavalitsuse liikme kohustustest
30. juunil 2018. a seoses
tema teenistusest vabastamisega.
• Lükati tagasi otsuse eelnõu vallavalitsusele nõusoleku andmiseks Rapla
Vallavalitsuse tööruumide üürimiseks korraldatud konkurentsipõhise
läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamiseks ning eduka
pakkujaga hankelepingu
sõlmimiseks. Volikogu
asus seisukohale, et teemaga tuleb veel edasi tegeleda, et leida vallavalitsuse tööruumidele parim
lahendus ning küsimuse
juurde tullakse tagasi augustis. RT

lühiuudised

Rapla Vallavalitsus ootab ettepanekuid kauni koduaia
tunnustamiseks
Kui teie tuttaval, naabril või teil endil on kaunis aed või olete märganud Rapla
vallas ringi liikudes tunnustamist väärivat aeda, siis palun kirjutage sellest meile
15. augustiks e-postile rapla@rapla.ee.

Rapla valla elanike arv piirkonniti
01.01.
2018

01.07.
2018

Juuru piirkond
Juuru

Valli

55

55

Vahakõnnu

41

41

1412

1425

Kokku

477

470

Atla

70

65

Helda

46

43

Rapla

5138

5079

800

793

42

41

Rapla piirkond

Härgla

53

52

Alu

Hõreda

30

26

Alu-Metsküla

Jaluse

33

33

Aranküla

Järlepa

167

168

11

14

Lõiuse

109

107

Maidla

88

92

Mahtra

95

Orguse

Kalda

Pirgu

24

26

305

305

94

90

120

120

Juula

66

64

91

Kalevi

77

79

43

47

Kelba

21

20

152

158

Kodila

265

263

15

14

Hagudi alevik
Hagudi küla
Iira

Sadala

10

9

Vankse

27

27

Koigi

35

34

Kokku

1411

1402

Kuku

112

113

Kuusiku

190

191

Kuusiku-Nõmme

33

35

Kaiu piirkond
Kaiu

Kodila-Metsküla

381

384

Kõrgu

17

18

Karitsa

75

74

Lipstu

15

14

Kasvandu

49

51

Mahlamäe

66

66

Kuimetsa

306

309

Mõisaaseme

15

15

14

13

Oblu

16

15

Mällu

Põlliku

26

24

Nõmme

23

24

Suurekivi

38

37

Oela

44

43

Tamsi

28

28

Ohulepa

19

19

Tolla

82

80

Oola

28

28

Toomja

51

53

Palamulla

35

33

Vahastu

68

67

Purila

130

124

Vana-Kaiu

78

81

Raka

75

75

Vaopere

54

55

Ridaküla

28

27

Kokku

1252

1258

Röa

36

31

Seli

43

43

Seli-Nurme

13

12

Sikeldi

56

55

Raikküla piirkond
242

248

Jalase

35

32

Sulupere

191

199

Kabala

274

277

Tapupere

9

9

Kaigepere

37

39

Tuti

70

72

Keo

57

57

Tõrma

22

22

Koikse

53

51

Uusküla

397

406

Lipa

91

87

Valtu

232

222

Lipametsa

19

21

Väljataguse

110

114

Loe

18

18

Äherdi

19

17

Lõpemetsa

80

80

Ülejõe

107

104

Metsküla

13

13

Kokku

9151

9072

Nõmmemetsa

39

39

Juuru teenuskeskus

Nõmmküla

23

24

Alates 1. juulist saab Juuru teenuskeskusesse helistada ainult mobiiltelefonidele:
piirkonnajuht Aili Normak – 5699 5463,
sotsiaaltöö spetsialist Kristina Eesmets – 5699 5462,
tehniline sekretär Tamara Anderson – 5699 5461.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

Purku

161

169

Põlma

47

47

Kaiu teenuskeskus
Seoses Kaiu teenuskeskuse piirkonnajuhi Kaja Heinsaare ametist lahkumisega täidab 2. juulist piirkonnajuhi ülesandeid Villu Vasar, telefon: 484 5438 ja
5345 6010.
Kaiu teenuskeskus palub sotsiaaltöö küsimustes pöörduda Rapla Vallavalitsuse
sotsiaalnõuniku Maiu Kalmuse poole, telefon: 489 0515, 5562 3828.
Maiu Kalmus abistab Kaiu osavalla elanikke sotsiaaltöö küsimustes seni, kuni
on leitud uus sotsiaaltööspetsialist, kes Kaiu piirkonda (0,5 koormusega) sotsiaaltöö küsimustes teenindama hakkab.

Peretoimingute info
Rapla vallas on I poolaastal registreeritud 80 sündi, 84 surma, sõlmitud 32 abielu,
neist 6 kirikus ja lahutatud 9 abielu.
Rapla valla perekonnaseisuametnikud asuvad Rapla Riigimajas, Tallinna mnt
14, II korrus, kabinetid 204 ja 205.
Kodanike vastuvõtt E, T, K 8.00–14.00, N 8.00–13.00 ja 14.00–18.00, R 8.00–
12.00.
Telefonid 484 1157, 484 1127, 5303 7344.
MARJU PAJO
perekonnaseisuametnik

Raikküla

Raela

81

81

Ummaru

46

46

Valla täpsusega aadress
Kokku

108

125

Kokku vallas
Kokku

13334

13282

enampakkumine
AS Rapla Vesi müüb 17. augustil 2018 kell
10.00 AS Rapla Vesi kontoris aadressil
Välja tn 9 Raplas suulisel enampakkumisel kinnistu Lepiku tn 19 Rapla linn
(67001:008:0980), pindala 3926 m2.
Maa sihtotstarve on tööstusmaa, mida on
võimalik vajadusel muuta. Enampakkumise alghinnaks on 6000 €. Enampakkumisel osalemiseks tuleb 13. augustil
2018 kell 11.00ks esitada avaldus enampakkumisel osalemiseks, isikut tõendava

dokumendi koopia ja juriidilisest isikust
pakkuja korral esindaja volikiri või esindusõigust tõendava registrikaardi koopia
ASile Rapla Vesi postiga või e-posti (rapla.
vesi@rv.ee) vahendusel ja tasuda tagatisraha 600 € AS Rapla Vesi pangakontole
EE621010802000817009 SEB Pangas.
Objekt on ligipääsetav ja sellega on
võimalik tutvuda iseseisvalt.
Lisainfo: Tarmo Ärmpalu, +372 5272
707, tarmo.armpalu@rv.ee
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ehitus & planeerimine

Detailplaneeringute
avalikustamine

Eesti planeerimissüsteem ja valla
üldplaneering

Juulis ja augustis 2018 Rapla vallas avalikustatavad
detailplaneeringud on üleval valla kodulehel: rapla.
kovtp.ee/avalikustamine.
Ruutkood, mille abil nutiseade leiab
detailplaneeringute avalikustamise
rubriigi valla kodulehel.

Eesti planeerimissüsteem
on hierarhiline. Ruumilised planeeringud jagunevad neljaks põhiliigiks
– üleriigiline planeering,
maakonnaplaneering,
üldplaneering ja detailplaneering.
Suurema
üldistusastmega planeering annab detailsema
planeeringu jaoks üld- Eesti planeerimissüsteemi skeem.
põhimõtted, detailsema Allikas: planeerimine.ee
planeeringuga omakorda
saab teha ettepanekuid
liigilt üldisema planeeringu muutmi- la valla territooriumil ühinenud valdade
seks. Selline ülesehitus peaks võimal- varasemalt kehtestatud üldplaneerindama saavutada mõistliku tasakaalu gud, mis on kõik nähtaval valla kodumuutuvate suundumuste ning ruumili- lehel: http://rapla.kovtp.ee/yp. Juba
se arengu järjepidevuse vahel.
käesoleva aasta sügisel alustatakse
Kohaliku omavalitsuse tasandil koos- uue, kogu valda hõlmava üldplaneerintatakse kahte liiki planeeringuid – üld- gu koostamisega. Kuna üldplaneering
ja detailplaneeringud. Et üldplaneering moodustab valla ruumilise keskkonna
piisavalt ajakohasena püsiks, on koha- kujunemise selgroo, on planeeringu
liku omavalitsuse volikogu kohustatud koostamine vastutusrikas ja töömahuüldplaneeringu iga viie aasta tagant üle kas ettevõtmine, eeldades erinevatel
vaatama. Rapla vallas kinnitati voliko- tasanditel läbimõtlemist ning vallakogu 31.05.2018 otsusega üldplaneerin- danike osalemist. Hea üldplaneering
gute ülevaatamise tulemused, millega loob valla kestliku arengu eeldused
saab huviline tutvuda valla kodulehel.
ning ühtlasi tingimused meie kantide
Haldusreformi järgselt kehtivad Rap- omapära ja rikkuse säilimiseks.

Sauna tn 8 detailplaneering Rapla linnas
Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsu- planeeringuga sätestatud maakasutuse
sega nr 11 algatatud üldplaneeringut juhtotstarvet.
muutva detailplaneeringu Rapla linnas Sauna tn
8 kinnistule (katastritunnus 67001:001:0870) on
koostanud Valtu Projekt.
Planeeringust
huvitatud isik on Rudolf & Co
OÜ. Detailplaneeringu
eesmärk on olemasoleva
saunahoone ümberehitamine korterelamuks. Korterelamuks ümberkavandatav saunahoone.
D e t a i l p l a n e e r i n g u g a Detailplaneeringu illustratsioon.
muudetakse kehtiva üld- Autor: Valtu Projekt

Hoolekandekeskuse detailplaneering Uuskülas
Rapla
Vallavolikogu
28.04.2017 otsusega nr
24 algatati hoolekandekeskuse
detailplaneeringu
koostamine
Uuskülas Uus-Kalmistu
maaüksusel (katastritunnus
66904:001:0313).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tingimuste loomine AS
Hoolekandeteenused
erihoolekandeasutuse Detailplaneeringu illustratsioon, kus hoonestusalale
rajamiseks. Planeeringu on markeeritud erihoolekandeasutuse hooned ning
koostaja on AS Kobras. rajatised. Illustratsiooni autor: AS Kobras
Planeeringuga nähakse
ette Uus-Kalmistu maaüksusest ühe osa parkla ning Aranküla peakraavi ääres
eraldamine hoolekandeasutuse tarbeks kulgev kergtee. Detailplaneering on valning ülejäänud osas üldplaneeringuko- la üldplaneeringuga sätestatud maakahased avalikuks kasutamiseks mõeldud sutuse juhtotstarvet osaliselt muutev.
haljasala ja parkmets, perspektiivne

Uus-Kadaka detailplaneering Juuru alevikus
Juuru Vallavalitsuse 13.05.2015 korraldusega nr 82 algatati Juuru aleviku
tiheasustusalal Uus-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0053), Vana-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0052)
ja
Puhasti
(katastritunnus
24005:002:0146) katastriüksuste üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringuga sä-

testatakse tingimused ühe uue üksikelamu püstitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, määratletakse haljastuse
ning heakorra põhimõtted ja tehakse
maaüksuste piiride muutmisettepanek.
Detailplaneeringuga tehakse valla üldplaneeringus sätestatud maakasutuse
sihtotstarvete muutmisettepanek planeeringualal.

Ülevaated koostas CERLY-MARKO JÄRVELA, vallaarhitekt
Pikemalt saate kõigest lugeda valla kodulehelt rapla.ee.

liikluskorraldus
Fotod: Rainar Paidla

Keskväljaku
ehitus Raplas
Seoses keskväljaku ehitamisega on 2. juulist 3. augustini liikluseks suletud
Rapla kesklinnas Tallinna maantee kultuurikeskuse ja ärihoone vaheline teelõik. Ümbersõit on
korraldatud Välja tänava
kaudu.
„Kesklinna“ bussipeatus asub ajutiselt vallamaja ees (Viljandi mnt
17), kus peatuvad mõlema suuna bussid.
Vabandame ebamugavuste pärast.
KATRIN
KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

Tallinna maantee on Rapla kesklinnas üles
kaevatud.

Bussipeatus vallamaja ees.

järelevalve

Ehitise ja rajatise ohutuse eest vastutab alati omanik!
Kinnistu ning sellel asuvate ehitiste omaniku
kohustus on tagada seal
asuvate hoonete ja rajatiste ohutus ning kinnistu
heakord. Omanik vastutab alati oma kinnistul
asuvate hoonete ja rajatiste ohutuse eest, sh ka
siis, kui temale kuuluval
kinnistul juhtub ohtliku
hoone või rajatise tõttu
õnnetus.
Suvel on koolivaheaeg

ja lapsed sisustavad ise
oma päevi. Üks tegevus,
millega lapsed oma päevi
sisustavad, on mahajäetud majades ringi uudistades. Sellised mahajäetud
ning kaua aega kasutusest väljas olevad hooned
on alati laste jaoks huvitavad, kuid need võivad
olla varisemisohtlikud ja
seetõttu kujutada endast
suurt ohtu inimeste elule
ja tervisele.

Seetõttu soovime selgitada, millised on kinnistu
omaniku kohustused, kui
sellel asuvad mahajäetud
pikalt kasutuseta olnud
hooned või rajatised, mis
võivad olla ohtlikud.
Ehkki mahajäetud ehitisi enam igapäevaselt ei
kasutata ja alaliselt seal
sees ei elata, nõuab seadus ikkagi, et omanik
peab hoone eest hoolitsema. Kinnistu omanik peab

teadma, millised hooned
ning rajatised tema kinnistul asuvad ja jälgima
pidevalt nende seisundit.
Omanik peab tegema korralisi ülevaatusi, eemaldama ripnevaid osi, hoolitsema ehitise ohutuse eest
ning lagunenud maja vajadusel osaliselt või täielikult lammutama. Tühjalt
seisva ehitise sissepääsud
ja juurdepääs selle juurde
kuuluvale kinnistule tuleb

sulgeda, kinnistu territoorium korras hoida (viia
ära seal olevad jäätmed,
niita muru, maha võtta
võsa jms).
Kui omanik avastab
oma kinnistul ohtliku
kaevu vms, tuleb ohuala
märgistada, piirata sellele
juurdepääs ning võimalikult kiiresti see katta.
Kinnistute korrashoiu ja
kinnistul asuvate rajatiste, sealhulgas tehnovõr-

kude – kaevude, veevõtukaevude,
maa-aluste
keldrite, mahutite jms
– ohutuse eest vastutab
alati omanik. Samuti on
oluline silmas pidada, et
kui kinnistu territooriumil juhtub ohtliku ehitise
(sh rajatise) tõttu õnnetus, siis õnnetuste korral
võetakse vastutusele kinnistu või rajatise omanik.
AIME LINKE
järelevalvespetsialist
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ühistransport

Miks ikkagi tasuline bussisõit?
Nüüd oleks Eesti nagu jälle kaheks löödud: peaaegu poolele
Eestile on ühistransport tasuta, teisele poolele soodustustega. Ja rahul pole kumbki pool: seal, kus transport tasuta, ei
liigu see piisava tihedusega ega ole teed korras. Sellel poolel aga, kus transport osaliselt tasuta, vaadatakse teist poolt
vingus näoga – teie saate ju päris tasuta.
Segadust ja mittemõistmist on palju.
Üritan siin veel kord lahti rääkida, miks meie otsustasime oma piirkonnas 0-hinnaga pileteid ehk tasuta bussisõitu
mitte rakendada. Alustagem natuke kaugemalt.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on piirkondlik
ühistranspordikeskus, mis korraldab maakonna avalike
bussiliinide ühistransporti selle aasta algusest. Haldusreformi käigus liitusid vabatahtlikult Harjumaa, Raplamaa,
Läänemaa ja Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused
üheks keskuseks. Keskuse liikmeteks on 29 selle piirkonna linna ja valda (kokku on piirkonnas 31 kohalikku omavalitsust) ja piirkonnas elab 36% Eesti
maaelanikkonnast. Seega on loodud keskus arvestatav jõud ühistranspordi korraldamisel.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas moodustab keskuse poolt korraldatav avalik liinivedu
ligi 50% vabariigis toimivast ühistranspordist (rong+buss).
Sellest tulenevalt tähendaks tasuta ühistranspordi sisseviimine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas poolte ühistranspordi kasutajate ebavõrdset kohtlemist
(rong jääb ju tasuliseks).
Teiseks. Ainuüksi Harjumaal katavad kommertsbussiliinid ligi 40% bussidega osutatavast ühistranspordist. Siia

lisandub linnalähirong, millega näiteks 2017. aastal tehti
Harjumaal kokku ca 3,3 miljonit sõitu. Harju maakonnas
on ühistranspordi nõudlus kasvanud väga kiiresti. Lisaks
praegusele läbisõidule (6,7 miljonit liinikilomeetrit) oleks
tasuta ühistranspordi korral vaja korraldada riigihanked
vedaja leidmiseks (kommertsliinid ju kaovad!) veel sellel
aastal vähemalt 4,5 miljonile liinikilomeetrile ja lähema
viie aasta jooksul veel 5 miljonile liinikilomeetrile. Tasuta
ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse alla maakondlike kommertsliinide toimivuse, kuivõrd nad ei suuda konkureerida tasuta avalike bussiliinidega. Kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt
elanike ühistranspordi teenuse kättesaadavus, kuivõrd pole
võimalik kohe kõiki kommertsliine avalike liinidega asendada, ja samas tekib avalike busside ületäituvus, mistõttu
halveneb oluliselt reisijateveo kvaliteet.
Kolmandaks. Läbi kaalumata on tasuta bussitranspordi
mõjud raudteel toimuvale reisijateveole, mis omab piirkonna ühistranspordi korralduses olulist kohta, olles lisaks kiiresti kasvava osakaaluga. Riigi doteeritavate rongiliinidega
paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate arvu ja reisijakilomeetreid. Niisugune investeeringute
ja toetuste ebaefektiivne kasutamine tooks samuti kaasa
kiire, mugava ja keskkonnasõbraliku raudteetranspordi kasutajate arvu vähenemise ja riigipoolse raudteetranspordi
dotatsiooni vajaduse kasvu.
Avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud liinide osas
tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvaksid Põhja-Eesti

töö
RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisus oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva
ERIPEDAGOOGI või LOGOPEEDI
ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2018
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti
2002. a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse
pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 31 ja/või §
32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime, hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime.
Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna
munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega. Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised
dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 5. augustiks 2018
Rapla Vallavalitsusele aadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult
e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: haridusnõunik Tiina Roosimägi
(tel 522 8791, tiina.roosimagi@rapla.ee).
Järlepa Lasteaed
pakub tööd
õpetaja assistendile
alates 13.08.2018, koormusega 1,0 kohta.
Peamised tööülesanded:
• õpetaja abistamine õppetöös;
• laste abistamine ja toetamine igapäeva tegevustes;
• lapsevanematega suhtlemine;
• rühmaruumide korrashoid.
Kui soovid töötada laste keskel ning oled loova mõtlemisega, oskad olla hea meeskonnakaaslane, oled
hea pingetaluvusega, oled sõbralik, kohusetundlik
ja aus, siis ootame Sind tööle!
Boonuseks on kindlasti võimalus tegeleda särasilmsete lastega ja puhkus suvisel ajal!
Soovikiri ja cv saada palun 1. augustiks 2018
meiliaadressile: sinilill@rapla.ee.
Kontakttelefon: 529 1374 (direktor).

ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt. Tasuta ühistranspordiks kulutatavate summade ulatuses oleks mõistlik
teha hoopis investeeringuid kiirema, säästlikuma, kvaliteetsema ja tihedama liinivõrgu arendamiseks. Me ei toeta
väljapakutud viisil tasuta bussitranspordi kontekstis ühtegi
toimingut, millel oleks negatiivne mõju selle toetusega hõlmamata ühistranspordi segmentidele või Põhja-Eesti ühistranspordi tervikpildile.
Neljandaks. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonna paremaks teenindamiseks Lääne-Virumaal ja Raplamaal
on vajalik nende liinivõrkude tihendamine ja ühildamine
Harjumaa liinivõrguga. Samuti tuleb korraldada nende
maakondade piletisüsteemide integreerimine. Analüüsid
tariifisüsteemide integreerimiseks ja tsoonitariifide kehtestamiseks teeme me lähikuudel ning piletisüsteemid on
võimalik ühendada 2019. aasta alguses.
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegi ka ettepaneku kehtestada tasuta bussisõit kõigile puuetega inimestele sõltumata nende vanusest. Kahjuks ei leidnud see Maanteeameti
poolt toetust. Samuti on meil ettepanek kaaluda täiendavalt
eraldatavate vahendite arvel seniste sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist, võimaldades eristada sõitjate gruppe (nt
õpilased, pensionärid), samuti geograafilisi või asustustiheduse kriteeriume. Põhja-Eesti keskuse kontekstis peame
eriliselt vajalikuks liinivõrgu arendamist ja terviklahenduste väljatöötamist, mis arvestaks rohkem inimeste tegelike
vajadustega ning vähendaks tööandjate vajadust töötajate
vedu ise korraldada.
Kinnituseks toon siin mullu detsembris ja tänavu jaanuaris läbi viidud Kantar Emori uuringuandmed, kus käsitletakse Harjumaa – väljaarvatud Tallinn – ning Kohila ja Rapla
valla elanike liikumisviise. (Uuring on vabalt kättesaadav
maanteeameti kodulehel: https://www.mnt.ee/sites/default/files/harjuliikuvusuuringu2017_aruanne2018.pdf).
Küsimusele „Kuivõrd järgmised tingimused paneks Teid
vähendama auto kasutamist ning otsustama ühistranspordi
kasuks?“ vastas ainult 14% küsitletuist, et „ühistranspordi soodsam hind“. Oluliselt mõjusamateks osutusid sobivamad ühistranspordi liinid (44%), ühtne piletisüsteem
(38%), kiirem ühistransport (37%) ja paremad „pargi ja reisi“ tingimused (34%).
Vello Jõgisoo
tegevdirektor
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Tasuta bussisõit

üleskutse

Alates 1. juulist kehtib
nulleurone
maakonna bussiliini pilet Viljandimaal,
Valgamaal,
Võrumaal,
Põlvamaal,
Järvamaal, Jõgevamaal,
Tartumaal,
Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse
poolt korraldatavatel liinidel Läänemaal.
Pärnumaal, Harjumaal,
Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib nulleurone
bussipilet alates 1. juulist
ühistranspordi kasutajatele vanuses 0–20 eluaastat
ning alates 62. (kaasaarvatud) eluaastast. Nulleurose bussipiletiga liinide
juurde on alates 1. juulist
kirjutatud „Tasuta“.
Nulleurone bussipilet
hakkab 1. juulist kehtima
avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel
bussiliinidel, kui lepingut
haldav
ühistranspordikeskus selleks soovi avaldab. Nulleurone
bussipilet ei laiene kommertsalustel sõitvatele
bussiliinidele, rongidele,
parvlaevadele, lennukitele ega kohalike omavalitsuste poolt hallatavatele
liinidele.
Nulleurose bussipileti-

ga saavad sõita kõik, kes
on bussist või muudest
müügipunktidest ostnud
kuni kaks eurot maksva
ühiskaardi ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaarti ei pea isikustama.
Ühiskaart on ristkasutatav ehk kehtib kõigis
nulleurose pileti üle võtnud maakondades.
Maakondades, kus rakendub nulleurone bussipilet, hakkavad vastavad
bussid alates 1. juulist
kandma sellekohast silti. Bussi sisenedes tuleb
enda sõit registreerida
ehk valideerida ühiskaart.
Kui valideerimisaparaate
bussis ei ole, siis väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse
sõnul tegeletakse hetkel
Raplamaa bussiliinidele
validaatorite paigaldamisega ning lähiajal antakse
teada, kust on võimalik
soetada ühiskaarti. Rapla Vallavalitsus edastab
jooksvat infot oma kodulehel: http://rapla.kovtp.
ee/uldinfo.
Nulleurose
piletiga
bussiliinidega saab tutvuda aadressil: www.
peatus.ee.
KAIRE SÄDEMETS
jurist
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tervis & turvalisus

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik toetusvoor
Viiendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Sellest aastast on
toetusvooru läbiviijaks maakonnas Raplamaa Omavalitsuste Liit.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele,
kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning
kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks
võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt
ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus
toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate
ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing
ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks
ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 15.08.2018 (info aadressil
www.rol.raplamaa.ee). Taotluste esitamise tähtaeg:
15.09.2018 kell 16.30.
Info: Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu
turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, e-post: ylle.
laasner@raplamaa.ee, tel 528 4090.

Uued tuuled liikluspildis – mopeedauto ja tasakaaluliikur
Tänaseks on paljud ilmselt
juba harjunud nägema meie
teedel liikuvaid mopeedautosid. Neljal rattal ja katusega sõidukit, mis küll näeb
väga sarnane välja tavalisele
autole, aga mil on tegelikult
omad iseärasused.
Mopeedauto omamine on
kasvav trend eriti eakamate
inimeste ja noorte seas. Kuna
tegemist ei ole Eesti seaduste
mõistes sõiduautoga, on rooli pääsemine lihtsustatud.
Mopeedauto juhtimisõigust
annab omandada 14. eluaastaks ja seda ei nõuta inimeselt, kes on sündinud enne
1993. aasta 1. jaanuari. Siinkohal tuleks aga mopeedauto juhil endale teadvustada, et tegemist on sõidu-

vahendiga ja liiklusreeglid
laienevad ka nendele. Olgu
roolikeerajaks soliidses eas
inimene või koolis käiv noor,
tuleb aru saada, et kasinate
liiklusalaste teadmistega on
õnnetus kerge tulema.
Ning näiteid ei tasu kaugelt otsida. Me ei saa politseis
alati teada kõigist väikestest
õnnetustest mopeedautodega. Küll aga saame öelda, et
viimastel aastatel on juhtunud kümmekond liiklusõnnetust mopeedautoga, kus
inimene on viga saanud. Üks
liikleja sai seejuures raskelt
viga. Seega tasub mopeedautot juhtides kindlasti olla
ettevaatlik ning teistel liiklejatel nende sõidukitega arvestada.

Inimeste poolt laekub meile pidevalt kaebusi, et mopeedautod sõidavad suurel
teel ja takistavad liiklust. Tänasel päeval ei ole mopeedautole piiranguid teekasutuse osas, kuid asulavälistel teedel 45 kilomeetrise
tunnikiirusega on kolonnid
kerged tekkima. Kolonnide vältimiseks tuleks sõita
paremal pool tee ääres, et
lihtsustada järel sõitvate
sõidukite möödumist. Juhul
kui on võimalust, oleks kõigile ohutum, kui järele kogunenud sõidukite kolonn
lastakse mööda, põigates
bussipeatusesse.
Teiseks aktuaalseks teemaks ja populaarsust koguvaks sõidukiks on kõikvõi-

kool

Alu Kool
Alu Kool on neljaklassiline kaasavat
haridust pakkuv uuendusmeelne kool.
Meie eesmärk on pakkuda õpet igale
õpilasele, mis tähendab õppe kohandamist vastavalt õpilase eeldustele.
Meie kindel veendumus on, et iga laps
on kordumatu oma eelduste ja võimete
poolest. Ükski laps ei ole andetu!
Meil on neli tavaklassi ja klassid erituge vajavatele õpilastele. Nendesse klassidesse võtame õpilasi ainult koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel.
Erituge saavate õpilaste klassides on
3–4 õpilast, sest rohkemat ei võimalda
meie ruumid. Eritoena pakume eripedagoogi-sotsiaalpedagoogi ja logopeedi
teenust. Vajadusel ostame psühholoogi
teenust väljastpoolt.
Meil on seitse klassiõpetajat. Inglise
keelt, kehalist kasvatust, muusikat ja
robootikat õpetavad meil eriala spetsialistid. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse
alateemana õpetame robootika aluseid
ühe ainetunni ulatuses igas klassis.

Hakkame eritoe klassides juurutama
muusikateraapiat.
Kool on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba kool“. Kooli juures tegutsevad
lasteaiarühmad, mida on koos Kodila
õppekohaga kokku viis. Lasteaias õpime ja areneme „Hea Alguse“ metoodika järgi. Kahes lasteaiarühmas on meil
ühe õpetaja süsteem, kus töötavad õpetaja ja kaks assistenti. Meie õpetajatele see väga meeldib, sest siis tegelevad
ennelõunasel ajal pidevalt kolm täiskasvanut. Seda eeldab ka „Hea Alguse“
metoodika.
Erilist tähelepanu pöörame väärtuskasvatusalasele tööle õpilastega ja
personaliga. Oleme võtnud sihi luua
väärtuspõhise koolikultuuriga koostöine meeskond, kuhu kuuluvad õpilased, vanemad, õpetajad ja kogu kooli
meeskond. Käimas on väärtuspõhise
meeskonnatöö koolitustsükkel, millest
saavad osa ka vanemad, see jätkub ka
järgmisel õppeaastal. Koolitus on proFoto: Rainar Paidla

malikud elektrijõul liikuvad
tasakaaluliikurid. Olles tasakaaluliikuril,
laienevad
sõites kõik samad reeglid,
mis jalgrattaga sõiteski.
Teisisõnu, sõites tasakaaluliikuriga on alla 16aastane
noor kohustatud kandma
kiivrit. Sõites tasakaaluliikuriga üle ülekäiguraja, kaotab inimene enda eesõiguse
sõidukijuhtide ees. Mõistlik
on tasakaaluliikur kaenlasse
võtta ja teed ületada kõndides. Ristmikutel ja piiratud

nähtavusega kohtades tuleks
olla eriti tähelepanelik, sest
teie sõiduk liigub võrdlemisi
kiirelt ja hääletult.
Meist keegi ei soovi sattuda sihtkoha asemel haiglavoodisse, seega soovin

kõigile liiklejatele praegusel
suvisel ajal mõistvat suhtumist ja tähelepanelikkust!
KASPAR RODES
Rapla politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik

Arvestame kaasliiklejatega!
Üks juhtum elust enesest.
Ilus päikeseline päev, soojakraade ligi 30. Tõmban
selga erksavärvilise jalgrattariietuse, pähe kaitsekiivri,
ajan jalgratta kuuri alt välja.
Seejärel tuled vilkuma ja sadulasse, et sõites tekkivast
tuulenatukesest veidigi palaval päeval kosutust saada.
Ühildan meeldiva kasulikuga. Nii mõtlevad kindlasti
paljud, arvestades jätkuvalt
kestvaid fantastilisi suveilmasid.
Kilomeetrid mööduvad,
jälgin ümbritsevat ja samas
olen ka ise nähtav. Ilm ja
enesetunne on mõnusad,
kordagi ei tule pähe mõtet, et
midagi võiks halvasti minna.
Sõidan tihti ja alati on kõik
turvaline. Vahepeal olen
jõudnud asulasse, kus on tihedam liiklus ja see nõuab
minult suuremat tähelepanelikkust ning keskendumist.
Kuigi liigun peateel, jälgin
siiski iga ristmikku ning ülekäigurada. Olen ju jalakäijaga võrreldes tugevam, aga
sõidukist oluliselt nõrgem.

Eesõigus ei tähenda, et võiksin muretult peateel kulgeda. Taamal näen ristmikul
veoautot, mis on alustamas
manöövrit. Mõtlen, et küllap
autojuht on mind märganud
ja laseb mul mööduda. Miski
sunnib mind ikkagi hoogu
vähendama ja pidurit vajutama – ja seekord teen õige
otsuse. Veoautojuht ei ole
mind ilmselt märganud ja
juba ta ongi täpselt minu ees.
Kiire reageerimine, äkiline
pidurdus ja omajagu õnne
päästavad mind halvimast.
Väga vähe jäi puudu. Ehmatus on suur. Hiljem sellele
mõeldes kujutan ette võimalikku kokkupõrget, õhulendu ja valusat maandumist
asfaldil …
Olen vihane ja pettunud.
Miks ta mind ei märganud?
Millega ta rooli taga tegeleb?
Miks ta edasi sõidab? Õnneks kohtume eemal asuvas
tänavas ja ma saan teada,
et autojuht mind tõepoolest
ei märganud. Asi lõppeb
vabandusega ja ongi kõik.
Lihtne? Aga tegelikult sellest
ei piisa.

jektipõhine ja seda rahastab Euroopa
Liidu Euroopa Sotsiaalfond 4265 euroga.
Samas tahame suuremat tähelepanu
pöörata õpilaste ja õpetajate digipädevuste kujundamisele. Selleks oleme vabariigis üheks pilootkooliks Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt korraldatavas pilootprojektis, mis keskendub õpetajate ettevalmistamiseks digivahendite kasutuselevõtuks õppetöös.
Alu Koolis on I kooliastmes (I–III
klassis) kirjeldav ehk kujundav hindamine, alates IV klassist numbriline

Head kaasliiklejad, praegusel ajal on tänavapildis
palju jalgrattureid, rulluisutajaid ja teisi, kes tunnevad
liikumisest rõõmu. Samal
ajal vuravad ringi sõidukid,
mootorrattad. Kõik tahavad
liiklusesse ära mahtuda, ja
mis peamine, turvaliselt ja
tervena sihtkohta jõuda. Selleks, et ei juhtuks raskete tagajärgedega õnnetusi, tuleb
olla hooliv, viisakas, tähelepanelik ja teineteisega arvestada. Kaotajaks jääb alati
nõrgim, olgu tal eesõigus või
mitte.
Sellest ei piisa, et tunneme
liikluseeskirja ja oleme eeskujulikud liiklejad. Õnnetus
võib juhtuda ka kaasliikleja
tähelepanematusest. Seetõttu peame alati jälgima, mis
toimub ja olema valmis reageerima. Öeldakse, et kõigil
võib juhtuda, aga liikluses
maksab see elu!
Turvalist suve soovides
JAAN SILDOJA
Rapla politseijaoskonna
piirkonnavanem

hindamine. Meie kodulehel olev hindamissüsteem pakkus huvi Tartu Ülikooli
hindamisviiside uuringu töötajatele,
kes viisid aprillis läbi küsitlused koolijuhile, õpetajatele, vanematele, õpilastele ning käisid meie tööga ka kohapeal
tutvumas. Uuring oli tellitud Haridusja Teadusministeeriumi poolt.
Koolis töötavad muusikaring (plokkflööt), ansamblid, kunsti-saviring,
mudilaskoor, puidutöö- ja spordiring.
Peale tunde on võimalik viibida pikapäevarühmas, kus õpilasi ka toitlustatakse.
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Rapla Vesiroosi Kool
Rapla Vesiroosi Koolis
õpib algavast õppeaastast üle viiesaja õpilase.
Kool toetab iga õpilase
arengut ja kasvamist temale võimalikult sobivas
keskkonnas, professionaalsete õpetajate ja teiste spetsialistide koostööl.
Selleks, et õpilasel oleks
koolist edasisele haridusteele võimalikult mitmekülgne ja tugev pagas
kaasa saada, on õppekavas suurendatud eesti
keele, matemaatika ja
võõrkeelte tundide arvu.
Valikaineteks on teadusterake, informaatika,
loodusainete praktikum,
karjääriõpetus, draamaõpetus ja rahvatants. Algklasside õpilased saavad
osaleda pikapäevakoolis.
Meil on suurepärane
õppekeskkond: kaasaegselt sisustatud ainekabinetid ja arvutiklassid,
hästivarustatud raamatukogu koos lugemissaaliga, paljude võimalustega
auditoorium ja aula, ansambli- ja salvestusruum.
Õuesõppeks on arvukad
paigad Vesiroosi tervisepargi loodusradadel.
Oleme liitunud mitmete vabariiklike prog-

Fotod: Eva Hindremäe

4. klassi bänd.
rammidega, mis annavad
võimaluse kohtuda ja
kursis olla teistes koolides toimuvaga, ka oma
kogemusi jagada. Kool
kuulub tervist edendavate, ettevõtlike, liikuma kutsuvate koolide ja
UNESCO ühendkoolide
hulka. Oleme karjääriõppe, kogukonnapraktika
ja TORE liikumise kool.
Algklassides rakendatakse „Kiusamisest vabaks“
ja VEPA Käitumisoskuste Mängu programmide
metoodikat. Õpilased võtavad aktiivselt osa Tartu Ülikooli Teaduskooli
tööst, olümpiaadidest ja
mälumängudest. Koostöö toimub Narva Soldi-

no Gümnaasiumiga. Aastaid on õpilased osalenud
keskkonnahariduslikel ja
koduloolistel reisidel.
Meie koolis tegutsevad
mudilaskoor, lastekoor,
ansamblid, juhendatakse
soliste, töötavad rahvatantsurühmad. Pillimänguhuvilistel on võimalus
õppida kitarri- ja mandoliinimängu. Erinevas
vanuses õpilased saavad
osaleda kooliteatris. Huviliste päralt on robootika-, kunsti-, keraamika-,
muusika- ja spordiringid.
Õpilastel on väga head
sportimistingimused Sadolin Spordihoones.
Koolis jätkab tööd õpilasesindus.

Kabala Lasteaed-Põhikool
Kabala kool on tervist
edendav, liikumist ja
keskkonnahoidu väärtustav piirkonnakool. Kooli
aastaring toetub traditsioonidele,
põnevust
pakuvad
ainenädalad.
Õpilaste vaieldamatud
lemmikud on õuesõppetunnid, kablutamine,
jõulumeisterdamine, öölugemine, orienteerumine, maastikumäng, muusikanädal, emakeelepäev,
tantsupäev, pallimängude päev, keskkonnanädal. Kõik tegevused ning
klassiruumist väljaspool
toimuv õppetöö aitavad

Fotod: erakogu

Esimene klass kunstiprojektiga tegelemas.
meie õpilasi ette valmistada kiiresti muutuvaks
tulevikuks,
õpetavad

Spordipäev. Õpilased teevad
soojendusharjutusi.

kaaslastega koos töötama, seovad õpitu igapäevaeluga.

Mulla praktikumis uuritakse kooli
juures mulla erinevaid kihte.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis
saad jätkata oma poolelijäänud haridusteed – võtame vastu õppijaid põhikooli 7.–9. klassi ja gümnaasiumi.
Töötamine, õppija vanus ega vahepeal
koolist eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida!

Kooliolümpiamängud.

Rapla Kesklinna Kool

Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumis
ootavad Sind:
• kaasaegsed
õppetingimused;
• õppetöö alates 7.
klassist;
• õppetöö kahel
päeval nädalas, e-õpe
kontakttundidega
laupäeviti;
• õppenõustamine;
• VÕTA ehk varasema
töö- ja õpikogemuse
arvestamine;
• tasanduskursused
eksamiainetes;
• robootika kursus;
• koolielu rikastavad
õppekäigud;
• toetavad ja
kogemustega õpetajad;
• individuaalne
lähenemine;
• tasuta lapsehoiuteenus.

Õppetöö korraldus on paindlik ja
gümnaasiumiharidust saab omandada
ka e-õppes. Õpilastele pakutakse tasanduskursusi, toimuvad õppekäigud ning
õppimise muudab põnevamaks robootika kursus. Lapsevanematele pakutakse lapsehoiuteenust.
Fotod: Peeter Linnamäe

Bioloogia klass.

Õige aeg on õppida!
www.raplatg.ee
Tutipidu.
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Rapla Valla Külade Ühenduse uus algus

Sikeldi jaanipäev

28. juunil toimus Rapla Valla Külade Ühenduse üldkoososlek, kus kinnitati möödunud aasta aastaaruanne ja valiti ühendusele uus juhatus.
Seoses uue suurema valla tekkega on liitunud meiega neli küla. Need on Vaopere, Vahastu, Kuimetsa ja
Purku. Valla külade ümarlauas ja mujalgi tegime korduvalt üleskutseid liitumaks meie ühendusega. Olen
väga tänulik nende külade inimestele, kes on tunnetanud uues situatsioonis vajadust koos oma külade inimeste huve vallas kaitsta. Me saame suurepäraselt aru,
et uues suures vallas on vallaisadel-emadel niigi palju
tegemist uue struktuuri kokku sulandamisel ühtseks
tervikuks. Pahatihti on ikka nii, et väiksemad ja vaiksemad kandid ja probleemid jäävad tahtmatult tagaplaanile. Selleks ongi külade ühendus ellu kutsutud,
et enda muredest ja tegemistest valda teada anda. Tahame olla jätkuvalt Rapla vallale võrdväärsed partnerid osalusdemokraatia edendamisel oma koduvallas.
Usume, et ka vallavõimud arvestavad meie püüdlusi
nn rohujuure tasandilt sama tähtsana kui kõiki muid
ettetulevaid. Me oleme sügavalt veendunud, et meie

Sikeldi küla jaanipidu toimus 22. juunil juba kaheksandat korda, seekord Keskküla talu õuel. Meie peol
osalemise tingimus on side Sikeldiga. Selgi korral oli
kohaletulnute hulgas ka kaugema kandi rahvast, kes
ei ole küll Sikeldist pärit, ent kohtusid siin mitmete
vanade tuttavatega.
Mängude korraldamise oli enda peale võtnud Roosi Mari, kes hoolimata oma noorusest sai ülesandega
suurepäraselt hakkama.
MARVE REEDE
Sikeldi külavanem

vallas ei ole suuri ja väiksemaid muresid: kõik vallakodanike tõstatatud mured on võrdväärselt tähtsad.
Enne uue juhatuse valimisi tänasime vana juhatust
tehtud tänuväärse ja ennastsalgava töö eest. Tänukirja said Ülle Laasner, Maarika Nurmsoo, Marve Reede,
Sandra Mägi ja Tiit Tammsaar, kes kõik olid ühenduse loomise ja arendamise algatajad.
Uude juhatusse valiti üksmeelselt Aivi Meister Nõmme külast, Kertu Künnapas Vaoperest, Salle Nurmeta
Purkust, Ants Kuningas Kuusikult ja juhatuse esimeheks Tiit Tammsaar Raka külast.
Selline koosseis on suuresti lisaks isikuomadustele
ka kantide esinduste võimalikult laialdaselt esindamist arvestav.
Uuel juhatusel seisab ees tegevusplaani ja tööjaotuse täpsustamine ning tulevikuvisiooni rajamine.
Igal juhul ootame jätkuvalt oma ridadesse uusi külasid ja külaseltse, et koostöös vallaga oma kodukandi
inimeste huvide eest järjest paremini seista.
TIIT TAMMSAAR
Rapla Valla Külade Ühenduse juhatuse esimees

Kolmandad kodukohvikute päevad Kaius
Kaiu alevikus on kujunenud kenaks traditsiooniks
korraldada maikuus kodukohvikute päeva. Kuna tänavune kevad ei lasknud loodusel varakult tärgata,
siis otsustasime meie ettevõtmise lükata kuu viimasele nädalavahetusele. Hea on see, et paljud küsisid
juba märtsis, kas tänavu tuleb ikka meie kena üritus.
Sel korral oli toimkonnal väga hea kokkulepe „taevataadiga“. Päike säras ja tuult ei olnud. Traditsiooniliselt alustasime kohvikute päeva ilusa kultuurisüstiga.
Meile esinesid Kaiu Põhikooli laululapsed ja rahvatantsijad, Kuimetsa rahvatantsurühm Agnes ning eakate tantsurühm Elurõõm. Tänavu osales 11 kodukohvikut, kes leidsid koha Kaiu aleviku koduaedades või
rahvamaja ümbruses ning kolmele kohvikule leidsime
kohad põhikooli staadioni ümbruses – Kuimetsa VPK,
KT+NK+NNK ning Tiiru kohvik lasketiirus. Endise kaupluse Maria tagahoovis olid end sisse seadnud
Olavi grilli kohvikupidajad. Lähenedes aleviku keskusele, ootas meid Maribella kohvik koos väikese teenindajaga. Rahvamaja esisel väljakul toimetasid Caiselle
kohvikupidajad Kuimetsast ja Pähklisalu rahvas Põlliku külast. Väga suurejooneliselt olid oma kohviku
püsti pannud Kaiu Põhikooli õpetajad, kes igal aastal
on oma tegemistega toetanud ja aidanud vedada seda
üritust. Tore on see, et meie kauplus COOP annab alati
kasutada kaupluse kõrval olevat muruplatsi ja nende
kohvik on kindla koha leidnud selles pikas kohvikute
reas. Kohvikute rea lõpetas aleviku teises servas olev
Lepikumaja kohvik, kuhu rahvas hea meelega siirdus,

Fotod: erakogu

Foto: erakogu

Peaaegu 60 jaanipäevalist võtsid mõõtu
kummikuviskamises, õhupallivõistluses,
kotijooksus ja Viikingite sõjamängus. Medalid
riputati kaela Sikeldi kõige silmatorkavamatele
osalejatele (kõige noorem, kõige pikem jne).

Õpside kohviku naiskond – Kätlin, Miralda, Lily,
Tiina, Kaia.
mis sest, et see oli teistest veidi kaugemal. Lemmiktoiduks oli naadi- ja nõgesesupp, lisaks grill, kali, külm
morss ja loomulikult jäätis ning kõikvõimalikud erinevad koogid. Kuna rahvast oli seekord jälle rohkem kui
eelmisel aastal, siis paljud kohvikud said 100% oma
kaubast rahvale ka jagatud. Inimeste arvamus oli, et
selline rahvaüritus peaks kindlasti Kaiu jääma kui üks
traditsiooniline ettevõtmine.
Suured tänud esinejatele ja nende juhendajatele, kohvikutepidajatele ning toimkonnale – eesotsas
Argo Niinemets, Miralda Sildvee ja Tiina Metsalu.
AIVO SILDVEE
kohvikutepäeva üldjuht

Selleks, et osalejate hulgast ülevaadet saada, on
Sikeldis kombeks märkida küla kaardile oma talu
juurde osalejate arv, siis saab hiljem kõik kokku
liita.

kroonika

Kohvikud Rapla melupäeval

Fotod: Armar Paidla

Eelneva väga kuiva perioodi tõttu ei süüdatud
seekord suurt jaanituld, naabritelt oli laenatud
teisaldatav tulealus, mida oli mugav õhtu jooksul
platsil liigutada.
Väike osa kohvikutest, mis Rapla Melul olid avatud
melu keskmes – Vesiroosi Gümnaasiumi ja Sadolini
Spordihoone juures – ning Rapla linna hoovides.
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Hagudi jaanikohvikud pakkusid elamusi juba kolmandat korda
Kolmandat aastat järjest avasid jaanilaupäeval Hagudis kõikidele huvilistele oma aiaväravad kohalikud
elanikud, et pakkuda kodukohvikus maitseelamusi,
meisterdamisrõõmu, mängulusti, muusikaelamusi ja
palju-palju muud.
Tänavu avas oma jaanikohviku kaheksa koduaeda.
MTÜ Hagudi Hakkajad juhatuse liige Andra Liibek,
kes on tegev ürituse korraldustoimkonnas, jagas oma
muljeid kohvikukülastustest.
Hagudi kortermajade läheduses tegutses Kirbuka
Kohvik, kus perenaised Egne Rebel ja Annela Kiirats
pakkusid viineripirukaid, kass Arturi ja kirju koera
kooke. Jaanituleplatsi kõrvale Kirbukale olid kauplema tulnud nii kohalikud kui ka kaugemalt inimesed.
Lisaks Kohvikule ja Kirbukale oli seal võimalik ratsutada – Liina Härma armsad hobused on populaarsed
nii kohalike laste kui täiskasvanute seas ja kohvikutepäeval lookles ratsutamisvõimaluse juures päev läbi
järjekord.
Kui hobused pakkusid ratsutamisnaudingut kohapeal, siis Tarmo Härma pakutav kohvikubuss viis inimesi soovi korral ühest kohvikust teise. „Mõni kohvik
jäi keskusest kaugemale ning kuna kilomeetrite pikkune jalutamine võib väga kaua aega võtta, siis aitas
inimesi Tarmo kohvikubuss. See oli tänavu hea lahendus paljudele,“ sõna Andra.
Hagudist Purila poole liikudes pakkus jõekäärus kosutust imeilus Lonni Kohvik-kirbukas. Perenaine Rita
Kraani koos oma sõpradega pakkus suppi, küpsetisi,
erilist jäätist ja kõikvõimalikke seiklusi. Soovijad said
paadiga jõele minna ning nautida noolemängu, hüpata batuudil, mängida võrkpalli ja lihtsalt olla. Lonni
kohviku juures tegutses ka kirbukas.
Tagasi Hagudi poole liikudes jäi tee äärde Rebelite kodukohvik. Seal sai nautida elavat muusikat,
värskelt suitsuahjust tulnud kala ja kanatooteid ning
muud head ja paremat. Perenaine Age Rebel ja peremees Egon Rebel on oma kodukohviku väravad avanud juba kolmandat korda. „Tundub, et pererahvale
kohvikumelu meeldib ja ilmselt meeldis see ka kõigile
külalistele, kes nautisid sealset hõngu, maiustusi, suitsukala, mõdu ja rabarberi limonaadi,“ kiidab Andra.
Hagudi mõisaalleele oli end sisse seadnud mitu kohvikut. „Metsavahe Lounge oli justkui lastekohvikuks
loodud – seal pakuti popcorni ja viineripirukaid, mis
lastele hästi meeldivad, lisaks käsitsi tehtud ülihäid
burgereid, mille kuulsus jõudis juba levida üle Hagudi – peremees Risto Tasane muudkui küpsetavat
ja perenaine Meelika Reede võtvat aga külalisi vastu!
Lisaks maitseelamustele sai euroalustest kujundatud
laudade ja toolidega hoovis mängida discgolfi ja hüpata batuudil.
Metsanurga Talu kohvik, mis samuti mõisaalleel
asus, avas oma kodu külastajatele juba kolmandat
aastat järjest. Kohviku tegid eriliseks seal mängiv
grammofon ning muhustiilis riietunud peremees Tiit
Kand ja perenaine Hille Kand. Kehakinnituseks sai
seal nautida kodukana munadest valmistatud vaari-

Rebelite kodukohvik.

Fotod: erakogu

Kirbuka Kohviku ponid.
kamoosi rullbiskviiti ning silmailu ja ostmisvõimalust
pakkusid perenaise Hille valmistatud käsitööesemed,
muuhulgas imeilusad Muhu rahvariideseelikud.
Hagudi on asula, mille seda läbiv raudtee justkui kaheks lõikab. Teisel pool raudteed tegutses koolimaja
juures juba kolmandat aastat Keraamikakohvik, tänavu tegutseti koolimaja siseruumide kodundusklassis,
kuhu külalised jõudsid tänu suurtele täpilistele kohvitassikujulistele viitadele. Keraamikakohvikus pakkusid perenaised Raili Veevel ja Eve Veevel arbuusivardaid, salateid, suppi ja erilisi pestoga snäkke, lisaks
sai keraamikatoas keraamikaõpetaja Aksella Piiliste
juhendamisel meisterdada riputatavat nimesilti.
Koolimaja läheduses asus teinegi, ON-SITE kohvik.
Lisaks ülimaitsvatele pavlovatele ja teistele kookidele
pakuti kohvikus massaaži. „Järjekorras olemise ajal
sai nautida ilusat aeda, maitsvat kohvi ning maiustusi. Perenaine Pille Väli tegi midagi täiesti uut – ONSITE massaaž on n-ö kontorimassaaž, mida klient
saab nautida istuvas asendis spetsiaalsel toolil ning
massaaži tehakse üla- ja alaseljale. Minu jaoks oli see
tõeline üllatus meie jaanikohvikute ajaloos – kõike on
võimalik teha kodukohvikus,“ rõõmustas Andra.
Jaanikohvikute hulka mahtus ka Hagudi–Kodila tee ääres olev Meepunkt – Kohvik Nõlvaku talus,
kus perenaine Ly Ostrov ja peremees Andrus Ostrov
pakkusid värsket selle aasta mett hea maitsta ja kaasa
osta.
Jaanikohvikute päeva lõpetuseks toimus Hagudi
kortermajade juures jaaniõhtu koos ansambliga Rein

Lonni Talu.
Kontson. Meeleolu hoidsid õhtujuhid Jaan ja Jaanika ehk päriselus Age Kilter ja Hans Liibek, nad tutvustasid jaaniõhtu traditsioone ja viisid läbi mänge.
Lastele aitasid mänge korraldada Reti Lisett, Krislen
ja Ketlin.
MTÜ Hagudi Hakkajad aktiivsed liikmed ja päeva
organisaatorid Andra Liibek, Age Rebel, Age Kilter,
Meelika Reede, Liina Härma, Tarmo Härma ja Hans
Liibek tänavad kõiki, kes päeva õnnestumiseks õla
alla panid ning neid, kes osalesid ja nautisid seda imelist päeva!
Hagudi 2018 Jaanikohvikute ja Jaaniõhtu korraldamist rahastasid Kohaliku Omaalgatuse Programm
ja Rapla Vallavalitsus. Jaanilõkke materjaliga aitas
meid Kaitseliit, EV100 raames.
LIIS EHAVERE

Metsavahe Lounge.
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Raikküla Avatud Noortekeskus sai endale
uued ja kaasaegsed tegevusvahendid
Raikküla valla Avatud Noortekeskus
avati aastal 2008. Veel viis aastat tagasi oli noortekeskus ainult Raikkülas
ja keskmine külastatavus oli 16 noort
päevas. Aastatega oleme laienenud ja
põhiline arendustegevus on toimunud
Purku ja Kabala noortetubades. Purku
noortetoa juurde kuulub näiteks paljude võimalustega fotostuudio ning selle
aasta alguses soetas noortetuba endale ka väga kvaliteetsed kõlarid. Kabala
noortetuba sai 2016. aastal endale päris
oma remonditud ruumid ja vajamineva
tehnika.
Aastatega on Raikküla noortetoa külastatavus vähenenud. Põhjuseks kindlasti see, et noorte osakaal külas väheneb järk-järgult. Kuid need allesjäänud
noored ei leia tihti teed noortekeskusesse, seepärast, et seal ei leidu neile
meelepäraseid tegevusi. Noored vaja-
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vad eelkõige tegevusvahendeid, mida
neil koju soetada pole võimalik.
Seetõttu saigi selle aasta alguses ANK
2018 projekti raames ENTK-le esitatud
taotlus täiendavate võimaluste loomiseks Raikküla noortekeskusesse.
Praeguseks hetkeks on projekti rahastuse toel soetatud uus teler, PS4 mängukonsool ja sellega sobituvad mängud
ning VR prillid. Lisaks sellele ka suur
hulk uusi ja kaasahaaravaid lauamänge
igas vanuses noorele. Samuti vahetame
välja oma aja truult ära mänginud piljardikiid ja -kuulid.
Suvel ootame kõiki noori meie noortetubadesse, kuna ka suvel on meil palju põnevat teoksil. Infot tegevuste/võimaluste ja lahtiolekuaegade kohta leiad
meie FB lehelt.
AGNES-CARMEN OLJU
Raikküla valla ANK juhataja kt

Ühisnädal otsib sündmusi!
Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal
– Ühisnädal – tuleb taas!
Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama erinevaid
sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa
kodanikud ja seeläbi tähistada kodanikuühiskonna
sajandat tegutsemisaastat.
Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust
tunda, sest juba kuuendat
korda toimuv Ühisnädal
on sellel aastal pühendatud
aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule
üldiselt viimase saja aasta
jooksul. Nõupuu: „Soovi-

rahujooks

Maailma kõige laiaulatuslikum tõrvikuga rahujooks
ühendab kõiki Euroopa riike Sofiast Lissabonini.
Eestit läbib Rahujooksu rahvusvaheline meeskond
16.–19. juulil 2018. Meil kõigil on võimalus joosta või
kohtuda rahujooksjatega. 18. juulil kell 14.45 stardivad rahujooksjad Rapla linnas Tallinna mnt Järvakandipoolselt ringristmikult ning jõuavad vallamaja
ette (Viljandi mnt 17) umbes kell 15.00.

kuhu minna

me näidata, kuhu on inimeste koostöö ja hoolivus
meie ühiskonna viinud.“
Ühisnädala keskne teema
on 100 aastat kodanikuühiskonda Eestis seoses
26. novembril 1918. aastal
Maanõukogu poolt vastu
võetud määrusega Eesti
kodakondsuse kohta, ehkki
seltsiliikumise ajalugu ulatub lausa 18. sajandisse.
Ühisnädalal toimub üle
Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse
inimeste omaalgatuslikke
ettevõtmisi ja räägitakse
kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Nõupuu: „Tegemist
on meie kõigi suure pidupäevaga, mida tähistame
terve nädala vältel, seetõt-

Foto: Fiorello Rand

tu ootame ka kõiki: vabaühendusi, ettevõtjaid, kodanikke esitama sündmusi
Ühisnädala kavasse!“
Enda sündmustest on
võimalik anda märku kuni
11. novembrini 2018 Ühisnädala
veebiaadressil:
http://uhisnadal.ee/esitaenda-sundmus/.
Sellel aastal toimub
Ühisnädal juba kuuendat
korda ja leiab aset 26. novembrist kuni 2. detsembrini, kodanikupäeva lähistel, üle Eesti.
Ühisnädala
toimumist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja
EV100 toimkond.
MAAKONDLIKE
ARENDUSKESKUSTE
VÕRGUSTIK

Rapla rahujooksu tõrvikukandjaks on Miss Raplamaa 2018 Anni Velks. Rahujooks on inimkonna
suurim ja pikim jooks, mis sümboliseerib inimkonna
püüdlust rahumeelsema maailma poole.
ANABELL KINKAR
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Rapla Autobaas

Rapla Keskraamatukogu
Üritused:
Kuni 31. augustini
Maakonna raamatukogude programm „Suveraamat
2018“ 1.–9. klassi õpilastele
8. augustil kell 13.00
Luulelõuna: esineb Leelo Tungal

Rapla Autobaasi
60 a juubeli kokkutulek
endistele töötajatele
1. septembril 2018 algusega kell 15.00
Rapla lähistel Krantsi kõrtsis.
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Näitused:
Laura Lainväe joonistuste näitus „Kohtumised“ (kuni
24. juulini)
Made Balbati raamatuillustratsioonide näitus „Pildid
lastele“ (25. juuli – 7. september)
Eve Vetemaa nahkehistööd „Mälestuste radadel“
(kuni 31. juulini)
Põhjamaade romaan – Made Balbati kujundatud
teosed (1. august – 7. september)
Kaleidoskoop: Tarvo Aro Meti vitraažid

Osavõtust palun teatada
tel 5304 6677 või e-postile
eevi.troost@gmail.com
hiljemalt 20. augustiks
ning osavõtutasu 20 €
kanda Eevi Troosti a/a
EE862200001102777968.

Rapla
14. juulil kell 20.00
Marko Matvere juubelikontserdid „50 ringi“. Tammemäe laululaval. Jaan Tätte, Liisi Koikson, VLÜ ja
Ooper-Kvartett. Piletid Piletilevis
16. juulil kell 19.00
Siiditee saadikud: ansambel OXUS. Suurepärane
võimalus osaleda Usbeki traditsioonilise klassikalise
muusika ansambli OXUS etteastel. Lauludele lisaks
eksootiline tantsijanna, kes lisab muusikale hoopis
uue ja erilise mõõtme. Meieni aitab seda sooja, iidset
ja salapärast kultuuri lähendada Ly Ehin.
OXUS on: Azamat Ergašev – nei, doira; Ziodžon
Changi – tšang; Šavkat Matiakubov – vokaal, tanbur,
doira, dutar, surnaa, košnei, bulaman; Husniddin Ato
– ud, tšang-kobuz, kairak; Umida Ahmedova – tantsijanna ja koreograaf.
Kontsert toimub vabas õhus Pargi tn 13 Raplas. Palun
võta kaasa istumine (lebomatt või tool). Sündmuse
toetus 10 €.
22. juulil kell 9.00–16.00
Suvelaat Karmani parklas
22. juulil kell 21.00
Suur rahvapidu Läti moodi. Tammemäe laululaval.
Laval ansambel Saragossa Band (Saksamaa), ansamblid Patune Pool, Hellad Velled ja Sinu Naine. Show’d
juhib Henrik Normann. Piletid Piletilevis
2. augustil kell 12.15
Märjamaa Folgi külaliskollektiiv AYFAS Tšehhist.
Kultuurikeskuse ees. Tasuta
10. augustil kell 20.00
Dokumentaalne vabaõhulavastus „Rapla 1941“. Kultuurikeskuse ees, Sulupere metsas ja promenaadil.
Pilet 10 € (piletite arv piiratud). Piletid saadaval vaid
Piletilevis

Teavikute näitused:
Lõhnab mõrva järele kojulaenutuses
Suveraamat lasteosakonnas
Ellen Niidu suur maalritöö lasteosakonnas
Eesti fotokunst lugemissaalis

Alu Kool

Rapla Keskraamatukogu avatud:
E–R 10.00–18.00
Kuni 31. augustini raamatukogu laupäeviti suletud
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

JutuPeatus

Juuru Rahvamaja

JutuPeatus on Tartu Linnaraamatukogu poolt ellu
kutsutud projekt, mis on kingitus Eesti Vabariigile
100. sünnipäeva puhul. Projekti raames on üle Eesti
välja pandud 100 silti, mis märgivad nende paikade
seost mõne olulise eesti ilukirjandusteosega. QR-koodi abil saab igaüks oma nutitelefonis asuda kohe lugema lõiku teosest, kuulata katkendit valitud raamatust
ja vaadata teisi läheduses asuvate JutuPeatuste asukohti.
Jutupeatus.ee veebilehelt leiab kaardi kõigi siltide
asukohtadega.
Projekti peamine eesmärk on juhatada inimesi (sh
noori) rohkem lugema ning (taas)avastama eesti kirjandust ning tugevdada kirjanduslike kihistuste nähtavale toomisega paikkondlikku identiteeti.
Raplamaal asuvad 5 jutupeatuse paika: Kohilas
(avatakse augustis), Kehtna raamatukogus, Kuimetsa
rahvamajas, Krantsi Kõrtsi juures ning Rapla raudteejaamas. Otsige need üles ja tutvuge eesti kirjandusega!

Oela küla
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Kuimetsa küla

Jalase küla

?kes?

Uued vallakodanikud
Frank Martin Mürk
Karl-Henri Käärt
Rasmus Tepper
Mairon Mais
Harald Vessart
Kevin Praun
Ronja Lutsepp
Kristelle Lihtsa

Kristella Luise Kivi
Diana Aasa
Eleen Saar
Meria Ligi
Marie Lurje
Natali Säinas
Deliise Artov
Estelle Sinijärv

Juulikuu sünnipäevad

VANATEHNIKA PÄEV
KÜLAPÄEV
4. AUGUSTIL 2018
KUIMETSA KROSSIRAJAL
12.00 TÄHESÕIT
VANADE KROSSIKATE SÕIT
15.00 ANNE VESKI KONTSERT

Kuusiku-Nõmme küla

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 15. juulil kell 12.00
Jumalateenistus, peab jutlustaja Riina Kaukver
Kolmapäeval, 18. juulil kell 20.00
Orelimuusika pooltund
Pühapäeval, 22. juulil kell 12.00
Rapla kiriku nimepäeva – Maarja Magdaleena päeva
ja leerimälestuspäeva armulauaga jumalateenistus,
kuhu ootame kõiki neid, kelle leerist möödub 50, 60
või 70 aastat, laulab koguduse segakoor
Teispäeval, 24. juulil kell 19.00
Kontsert Mikk ja Heno Sarve mälestuseks, traditsioonilist indiaani ja kreooli muusikat esitab ansambel
Los EstAndinos, sissepääs prii
Kolmapäeval, 25. juulil kell 20.00
Orelimuusika pooltund
Neljapäeval, 26. juulil kell 19.00
XXVI Rapla Kirikumuusika Festivali avakontsert
– Vari ja Valgus, esineb Eesti Rahvusmeeskoor Mikk
Üleoja juhatusel, kaastegevad solist Iris Oja ja organist Ene Salumäe, piletid 12/7 €
Pühapäeval, 29. juulil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Esmaspäeval, 30. juulil kell 19.00
Kirikumuusika festivali kontsert – Ooperigala, esinevad Rapla vokalistide suvekooli lauljad, piletid 12/7 €
Kolmapäeval, 1. augustil kell 20.00
Orelimuusika pooltund
Reedel, 3. augustil kell 19.00
Kirikumuusika festivali kontsert, esineb Rapla keelpillimängijate suvekooli kammerorkester, piletid
12/7 €
Pühapäeval, 5. augustil kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 5. augustil kell 18.00
Vestluskohtumine kirikumuusika festivali patrooni
peapiiskop Urmas Viilmaga professor Hugo Lepnurme pingi juures kirikuaias
Pühapäeval, 5. augustil kell 19.00
XXVI Rapla Kirikumuusika Festivali lõppkontsert
– Imeline helin, esinevad organist Ines Maidre ja lastekoor Ellerhein, piletid 7/5 €

Vahastu kirik
Neljapäeval, 2. augustil kell 19.00
Rapla Kirikumuusika Festivali kontsert – Renessansist tänapäeva, esineb Moraavia õpetajate meeskoor
Tšehhist, piletid 7/5 €

95
Linda Ots
Ellen Vanatalu
94
Meeta Pihlamäe
93
Julia Markson
91
Laine Kard
90
Anatoli Kaluhin
Vaike Schmidt
89
Õilme Kerdmann
Helve-Rosalie Littover
88
Kunda Terasmees
Agnia Vaino
87
Hilja Kast
Aino Säkk
Lia-Meloona Toom
Linda Vahtre
86
Vilma Vangonen
Virve Jõgiso
Erich Uustalu
Lilija Süld
Helmi Nuut
85
Silvia Kuusemets
Ants Lagemann
Laine Lambasaar
Ülo Aaren
84
Helga Kiis
Imbi Andrespok
Rosina Teras

Lia Suviste
Hillar Mullas
83
Leida Jõenurm
Evi Salmiste
Arne Kornak
Udo Pere
Helgi Ehas
82
Maie Kukk
Aino Viirok
Vello Tall
Heiki Kraam
Malle-Maimu Tammi
Ülo Parts
81
Maie Isak
Linda Lemetsaar
Venno Leinberg
Aino Saarmann
Laine Kitt
80
Urve Saarso
Aleksandra Pakhomova
Riina Susi
Jüri Baldesport
Tõnu Runno
Reet Ojavee
Taimi Sõmer
75
Eha Poverus
Kalju Abel
Väino Kasenurm
Jüri Huntsaar
Allan-Egon Kuuli
Kalju Pikner
Vahur Sander
Liili Viilop

Mälestame lahkunuid
Karl Kast
Rein Škubel
Hilda Põldroos
Joanna Leier
Aita Kell

Helju Margus
Maimo-Helene Triik
Ira Peregodova
Germo Visnu

Kaiu Raamatukogu
Kaiu Raamatukogu ja postipunkt on puhkuseks suletud kuni 12. augustini. Puhkuse ajal avatud 23. juulil
kell 10.00–17.00, sel päeval postiteenust ei osutata.
Mõnusat suve!

Kuimetsa Raamatukogu
Kuimetsa Raamatukogu on töötaja puhkuse ajal suletud, 1. augustist 1. septembrini. Puhkuse ajal on raamatukogu avatud 15. augustil kell 10.00–18.00.

Sadolini Spordihoone
Kuni 2. septembrini on spordihoone avatud:
E–L kell 10.00–20.00 P – suletud
Sauna on võimalik kasutada:
E–N kell 17.00–19.45 R–L kell 15.00–19.45
Suveperioodil kehtib soodusaja hinnakiri!

