Rapla Teataja
Rapla Gümnaasium on avatud
31. augustil avati pidulikult Rapla Gümnaasiumi hoone. Vastvalminud hoonekompleksis said kokku vana
ja uus: 90 aastat tagasi, 28. jaanuaril 1928 võttis komisjon ehitusettevõtjalt lõplikult vastu Rapla uue algkoolimaja ja tänaseks on see vana maja läbinud uuenduskuuri ning saanud juurde uhke laienduse.
Pärast haridus- ja teadusministri Mailis Repsi, Rapla vallavanema Piret Minni, Rapla Gümnaasiumi direktori Sirje Kautsaare ja Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnavõtte, lipuheiskamist
ja pidulikku lindi läbilõikamist oli kõigil soovijail võimalus koolimajaga tutvuda. Terve päeva oli uudistajaid uues koolis palju: eks ole ju selle hoonega ühel või
teisel moel seotud suur osa Rapla inimesi.
Rapla Gümnaasiumi õppekorraldust ilmestab suur
paindlikkus. Lisaks kohustuslikele õppeainetele saavad õpilased osaleda valikkursustel, seejuures aitab
eesmärke seada isiklik mentor. Koolipäeva keskel
seatakse sisse iseõppimise tund. Õppimiseks sobilik keskkond on loodud ka väljapoole klassiruume:
õueauditooriumis, raamatukogus, avatud alal ja koridorides. Uudne õpiruum on suure ekraaniga varustatud 6kohaline rühmatööklass.
4,7 miljonit eurot maksma läinud hoones asus esimesel septembril statsionaarses õppes õppima 270 ja
mittestatsionaarses 8 noort. RT
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vallavalitsus

vallavolikogu

Vallavalitsuse istungid augustis 2018

Vallavolikogu istungil 30. augustil 2018

8. augusti istungil
• Anti ehitise kasutusluba
Rapla linnas Mahlamäe,
Koidu ja Kastani tänavate
ja kergtee kasutamiseks.
• Määrati Rapla linnas
asuva Kastani tn 8 katastriüksuse
jagamisel
moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks Kastani tn 8 ja
Kastani tn 12b ning sihtotstarbeks tootmismaa.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- nõusoleku andmiseks
Rapla kalmistu juures
oleva ca 1 ha maaüksuse
kasutusse andmiseks Matusebüroo MT Memoris
OÜ-le avalikult kasutatava
mälestuspargi rajamiseks;
- Rapla valla arengukava
2018–2025 vastuvõtmiseks;
• Anti Raplamaa Koerteklubile luba Kuusiku
mõisa pargis 19. augustil
2018. a kella 10.00–23.00
avaliku ürituse „Raplamaa
Koerteklubi
suvepäev“
korraldamiseks
ning
Kuusiku Kandi Külaseltsile luba korraldada 25.
augustil 2018. a Kuusiku
alevikus Kuusiku mõisa
auringi ja pargi alal avalik
üritus „Kuusiku täika“.
• Muudeti vallavalitsuse
korraldust sotsiaaltoetuste määrade kehtestamise
kohta, lisades sellesse sotsiaaltranspordi seisutunni
maksumuse (5 eurot/tunnis).
• Tunnistati kehtetuks
ühinenud Kaiu, Raikküla
ja Rapla valdade kriisikomisjonide põhimäärused.
Raplamaa vallad on kokku leppinud ühise valdadeülese
kriisikomisjoni
moodustamises, kõik vallavalitsused on kinnitanud
kriiskomisjoni koosseisu
ametikohtade
põhiselt
ning kinnitanud ka põhimääruse.
• Käsitleti 19. ja 20. oktoobril toimuva vallavalitsuse meeskonnakoolitusega seonduvat.

• Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus.
• Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini
ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti ASi
kasuks Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas Koidu
tänav L3, Koidu tänav L4,
Linnapea kõnnitee L5 ja
Savi tänav L1 asuvatele
kinnisasjadele.
• Otsustati seada isiklik
kasutusõigus maakaabelliinide ja liitumiskilpide ehitamiseks ning majandamiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Rapla vallale kuuluvatele
Kaiu alevikus Vade tee ja
Tehnika tänav L1 asuvatele
kinnisasjadele.
• Otsustati seada isiklik
kasutusõigus maakaabelliini rajamiseks ja majandamiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Rapla vallale kuuluvale Kalevi külas asuvale
Viita talutee kinnisasjale.
• Kehtestati Juuru alevikus Uus-Kadaka, VanaKadaka ja Puhasti katastriüksuste üldplaneeringut
muutev detailplaneering.
Detailplaneeringuga sätestatakse
tingimused
ühe uue üksikelamu püstitamiseks, lahendatakse
liikluskorraldus, määratletakse haljastuse ning

• Saadi ülevaade volikogule laekunud taotlusest
Rapla valla seitsme küla
Kohila vallale üleandmise
protsessi alustamiseks.
• Käsitleti Kabala Põhikooli-Lasteaia Lipal asuva
Lustilapse lasteaiarühma
olukorda, kus kuu jooksul
ei ole oodata rühma ühtegi
last.
• Saadi ülevaade Tolla külas tekkinud olukorrast,
kus küla kaheksa ühepereelamu veega varustamiseks rajatud puurkaev ja
trassid on amortiseerunud
ja vesi on tugeva rauasisaldusega. Küla kogukond
ootab veerajatistesse vallapoolset investeeringut.
Otsustati teha elanikele ettepanek osaleda riigi poolt
osaliselt finantseeritavas
hajaasustuse programmis
2019. a.
15. augusti erakorralisel istungil
• Muudeti 23. juuli 2018.
a korraldust nr 332 „Katastriüksuse
jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“. Nimetatud korralduses on
ekslikult
lähiaadressiks
määratatud Koigi tee 1a,
õige lähiaadress on Koigi
tee 1b.
• Anti luba 20.08.2018
Kuimetsa krossirajal toimuvaks Raplamaa Rattaklubi Rattasarja 2018 VI
etapp MRB sprindiks.
21. augusti istungil
• Anti load ATO Spordiklubile Rapla linnas Sadolini Spordihoone ja Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumi
spordirajatistel 25. augustil kella 8.00–20.00
avaliku ürituse „Laste 10.
mitmevõistlus“ ning Alu
Spordiklubile Alu aleviku
ümbruses 21. septembril
2018 kella 16.00–18.30
29. Alu suurjooksu, 24.
Alu minijooksu ja 7. kepikõnni korraldamiseks.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:

- haldusüksuste piiride
muutmise algatamiseks
ning Kohila Vallavolikogule ettepaneku tegemiseks
läbirääkimiste alustamiseks seitsme küla üleandmiseks Kohila vallale;
- Rapla valla eelarvestrateegias ja valla 2019–2024
a eelarves SA-le Rapla
Maakonnahaigla täiendava renditoetusega arvestamiseks Rapla perearstikeskusele uute ruumide
rajamise kallinemise kulude katteks.
• Moodustati Järlepa Lasteaia tegevuse lõpetamiseks komisjon.
• Arutati Kabala Lasteaia-Põhikooli Lipal asuva
Lustilapse lasteaiarühma
töökorraldusega seonduvat ja leiti, et Lipa rühm
peaks tegutsema veel algaval uuel õppeaastal kuni
21. juunini 2019.
• Otsustati teha Kaiu osavallakogule ettepanek uue
Kaiu piirkonnajuhi kandidaadi osas juuli alguses
teenistusest lahkunud K.
Heinsaare asemele.
• Saadi ülevaade Kabala
Lasteaia-Põhikooli küttesüsteemi halvast olukorrast ja kaaluti erinevaid
lahendusvariante.
27. augusti istungil
• Otsustati sõlmida lepingud spordiklubidega
endise Raikküla valla territooriumil
spordiõppe
läbiviimiseks käesoleva
aasta teisel poolel.
• Kinnitati 2018. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemused.
• Saadeti vallavanem Piret Minn teenistuslähetusse Tallinnasse osalema
29.08.2018
koolitusel
„TAC0033 – Infoturbe
koolitusseminar juhtidele“.
• Tutvuti Juuru Eduard
Vilde Kooli hoone rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks korraldatud
riigihanke esmaste tulemustega. RT

kontaktid

Muudatused valla kontaktides
Alates 1. septembrist on suletud juuru@rapla.ee, kaiu@rapla.ee ja raikkula@rapla.ee e-postiaadressid. Palun kirjutage meile rapla@rapla.ee ja kiri saab registreeritud ühises dokumendisüsteemis ning suunatud vastavale ametnikule.
Muutunud on järgmised telefoninumbrid:
• vallasekretär Ülle Eesik-Pärn – 5886 5930
• IT spetsialist Ivo Mäeoja – 5886 4213
• Kaiu Teenuskeskuse tehniline sekretär Agnes Kurvits – 5884 3832
• Raikküla Teenuskeskuse tehniline sekretär Kaie Merila – 5912 6790
• Juuru Teenuskeskuse tehniline sekretär Tamara Anderson – 5886 4756
• rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm – 5919 7589
• pearaamatupidaja Marju Toel – 5886 7579
• raamatupidaja Õnne Merdikes – 5886 7784
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heakorra põhimõtted ja
tehakse maaüksuste piiride muutmisettepanek.
• Otsustati anda Matusebüroo MT Memoris OÜ
kasutusse Rapla kalmistu
1 ha suurune osa. Rapla
uue kalmistu läheduses
paiknevale metsamaale
soovitakse alustada avalikus kasutuses mälestuste
pargi rajamist. Matusebüroo MT Memoris OÜ
tegeleb muu hulgas puumatustega, mille puhul
lahkunu tuhk sängitatakse mulda biolagunevast
materjalist istiku-urnina,
milles hakkab kasvama
uus elu – puu.
• Võeti vastu Rapla Valla Avatud Noortekeskuse
põhimäärus.
• Muudeti volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni
koosseisu, kinnitades liikmeks Kaja Heinsaare.
• Salajase hääletamise tulemusena nimetati Rapla
Vallavolikogu hariduskomisjoni esimeheks Jane
Schelejev ja aseesimeheks
Ilvi Pere.
• Salajase hääletamise tulemusena nimetati Rapla
Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Kalle
Toomet ja aseesimeheks
Aare Heinvee.

• Viidi läbi Rapla valla
arengukava 2018–2025
esimene lugemine.
• Istungil ei saanud piisavalt poolthääli vastu
võtmaks otsuse eelnõud,
millega sooviti arvestada eelarvestrateegias ja
2019–2024. a eelarvetes
täiendava renditoetusega
SA-le Raplamaa Haigla
kogusummas 183 630 eurot.
• Otsustati jätta tühistamata Rapla Vallavolikogu
31.05.2018 määrus nr 27
„Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse
taotlemise ja kasutamise kord“. Ettepanekuid
määruse
muutmiseks
oodatakse Rapla Vallavalitsuse e-posti aadressile
rapla@rapla.ee hiljemalt
17.09.2018 või 06.09.2018
toimuval Rapla Valla Külade Ühenduse ümarlaual.
• Käsitleti informatsiooni
korras seitsme küla taotlust haldusüksuse piiride
muutmiseks. Samal teemal on teinud Kohila vald
Rapla vallale ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Rapla vallal
on kaks kuud aega vastata. RT

Muudatus volikogu koosseisus
Volikogu liige Alar Mutli esitas 17. augustil vallasekretärile avalduse tema volikogu
liikmelisuse peatamiseks Rap-la Vallavolikogus kuni 28. veebruarini 2019.
Rapla valla valimiskomisjon määras 27. augustil Alar Mutli volituste peatumise
ajaks Rapla Vallavolikogu liikmeks Kalle Kõivu.
Volikogu hariduskomisjoni, mida juhtis seni samuti Alar Mutli, esimeheks valiti
30. augusti istungil Jane Schelejev.
Soovime värskele volikoguliikmele ja uuele hariduskomisjoni esimehele jõudu ja
tarku otsuseid valla elu edendamisel! RT

töö
RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus
oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva
ERIPEDAGOOGI või LOGOPEEDI
ametikoha täitmiseks
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.

Pakume:

• Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus.
• Tööaega 35 tundi nädalas.
• Põhipuhkust 56 kalendripäeva.
• Haigestumise või vigastuse korral haigushüvitist alates töökohustuste täitmisest vabastuse teisest päevast.
• Ühes kalendriaastas viis tervisepäeva töötasu säilitamisega.

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 30. septembriks 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)

▲ 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 12. oktoobril ▲
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konkurss

RAPLA VARAHALDUS
pakub tööd
MAJANDUSTÖÖTAJALE
1,0 töökohta

Tööülesanneteks on Rapla valla – Kaiu, Kuimetsa ja
Vahastu (endise Kaiu valla) piirkonna valla allasutustes
vajalike hooldusremondi tööde teostamine; vallale
kuuluvate hoonete, rajatiste, maa-alade hooldamine ja
heakorra tagamine.
Pakume kindlat töötasu ja tööks vajalikke vahendeid.
Eeldame B-kategooria juhiloa olemasolu ja isikliku
sõiduki kasutamise võimalust. Tööle asumine esimesel
võimalusel.
Sooviavaldus ja CV saata aadressil
margit.parna@rapla.ee.
Täpsem info 5373 6683, Margit Pärna,
Rapla Varahaldus juhataja.

rahvastik

Kardiraja rendikonkurss

Statistika

Rapla Vallavalitsus kutsub osalema Rapla Kardiraja
rendikonkursil.
Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja, kes võtab
rendile Rapla Kardiraja kinnistu auto- ja motospordiga tegelemise eesmärgil. Rendilepingu tähtaeg on
5 aastat, mida võib pikendada poolte kokkuleppel 5
aasta võrra.
Allkirjastatud avaldus, rendihind koos tegevuste
kirjeldusega saata hiljemalt 1. oktoobriks 2018
Rapla vallavalitsuse e-postile rapla@rapla.ee.
Kinnistu antakse Rapla Vallavalitsuse poolt rentnikule üle hiljemalt 1. märtsil 2019. Täpsem info valla
kodulehel www.rapla.ee/hanked. RT

Rapla valla elanike arv tõusis augustis 15 elaniku
võrra. 31. augusti seisuga elab vallas 13 303 elanikku, neist Rapla linnas 5089. Valda sündis 5 poissi ja
5 tüdrukut ning suri 9 inimest. Välismaale lahkus 6
ning sealt saabus 7 inimest.
Rapla valla perekonnaseisutoimingutes on 8 kuuga
registreeritud 101 sündi (Rapla valda sündinud laste arv on 92) ja 107 surma (meie vallas on surmasid
104). Sõlmitud ja koostatud on 85 abielukannet, nendest 16 abielu on sõlmitud vaimulike poolt. Lahutatud
on 17 abielu.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

ühistransport
RAPLA VARAHALDUS
pakub tööd
ÜHISELAMU ADMINISTRAATORILE
1,0 töökohta

Töö eesmärgiks on tagada ühiselamus aadressiga
Keskkooli 1/1 Rapla linn turvaline ja meeldiv keskkond
ühiselamu kasutajatele ja seal viibivatele külastajatele.
Töö on vahetustega.
Pakume kindlat töötasu ja häid töötingimusi.
Vajalik on arvuti kasutamise oskus.
Tööle asumine 1. oktoobrist 2018.
Sooviavaldus ja CV saata aadressil
margit.parna@rapla.ee.
Täpsem info 5373 6683, Margit Pärna,
Rapla Varahaldus juhataja.

kroonika
Foto: Katrin Kruusimägi

Veel kord tasuta sõidust

Uus bussiliin

Alates 1. juulist 2018 on kuni 19aastastel (kaasa arvatud) noortel ning eakatel alates 63. eluaastast õigus
avalikel maakonnaliinidel tasuta sõita. Kuni Raplamaa bussid ei ole veel varustatud tasuta sõidu registreerimiseks vajalike seadmetega, väljastab bussijuht
sõitjale 0-eurose pileti. Sel juhul on bussijuhil õigus
küsida dokumenti (nt ID-kaart, õpilaspilet), mis tõendab tasuta sõidu õigust.
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus plaanib Raplamaa bussid uute seadmetega varustada 1. oktoobriks
2018. Peale 1. oktoobrit tuleb tasuta sõiduõiguse kasutamiseks bussi sisenedes kaardilugejas registreerida oma ühiskaart.
Tasuta sõiduõiguse sidumiseks ühiskaardiga tuleb kaart isikustada. Isikustada saab kaarti
tasuta internetis www.pilet.ee või 1-eurose teenustasu eest müügipunktides. Bussides Ühiskaarte isikustada ei saa!
Raplamaal hakatakse
levitama Ridango kujundusega ühiskaarte (vt
täpsemalt allpool).

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus avas alates
1. septembrist 2018 Raplamaal uue avaliku liinil nr 25 Rapla–Kohila–Tallinn.
Sõiduplaan on nähtav lehel www.peatus.ee.
Liini teenindab Hansa Bussiliinid AS, infotelefon
483 3311.
Raplamaa avalik liin nr 25 Rapla–Kohila–Tallinn
peatub kõigis tähistatud bussipeatustes. Rapla linnas on peatused Mahlamäe ja Rapla bussijaam ning
Tallinnas Viljandi mnt, Järve, Hallivanamehe, Kalev,
Kosmos, Estonia. Estonia lõpp-peatus on Solaris keskuse ees – Estonia 4. peatuse post.
Liinil on Raplamaa avalikel liinidel kehtiv piletimüügi kord. Kuni 19aastased (kaasa arvatud) ja
63aastased (kaasa arvatud) ning vanemad saavad sõiduõiguse tõestamisel sõita tasuta piletiga.

Eelkooliealised
lapsed
Eelkooliealistel lastel ei pea olema isikustatud ühiskaardid, aga vanem peaks lapsele 0-pileti küsima.

Augustis tähistas meie valla vanim kodanik Linda Mäe
101. sünnipäeva. Soovime lahkele prouale tugevat tervist ja palju rõõmsaid päevi uude eluaastasse! RT
tänu
Kortermajade elanikud tänavad eramajade
omanikke, kes lahkesti panevad oma aiasaadusi värava taha kõigile võtmiseks.
Fotod: Margit Oganjan

Õpilased
Rapla Vallavalitsuse otsuse alusel saavad Eesti rahvastikuregistri järgi Rapla valla sissekirjutusega kuni
19aastased üldhariduskoolide statsionaarse õppevormi õpilased esmased ühiskaardid tasuta. Kui ühiskaart
juhtub kaotsi minema või purunema, siis korduskaardi
peavad õpilased või nende vanemad hankima müügikohtadest ise. Tasuta ühiskaardid jaotatakse valla koolide õpilastele koolides. Need Eesti rahvastikuregistri
järgi Rapla valla sissekirjutusega õpilased, kes õpivad
väljaspool Rapla valda, peavad esmase tasuta ühiskaardi saamiseks pöörduma Rapla Vallavalitsusse hariduse spetsialisti Lea Leppiku poole. Soovi korral antakse
ühiskaardid tasuta ka õpilastele, kes seda igapäevaseks
kooli sõitmiseks ei vaja. Saadud ühiskaart tuleb internetis isikustada. Isikustamist aitavad vajadusel teha
Rapla valla koolid, vallavalitsus ja teenuskeskused. Kui
õpilasel on varasemast olemas mõni eelpool nimetatud kaart (nt Tallinna ja Harjumaa Ühiskaart), siis uut
kaarti võtma ei pea, aga olemasolev kaart peab olema
isikustatud. Uue ühiskaardi isikustamisel kaotab vana
kaart kehtivuse.
Eakad
Eakad saavad hankida ühiskaardid müügipunktidest
ja bussist. Ühiskaart tuleb internetis isikustada. Isikustamist aitavad vajadusel teha Rapla Vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialistid ja teenuskeskused.

Täpsustus
Juuli lehes on ekslikult nimetatud tasuta sõidu õigusega isikuteks ka 20- ja 62aastased isikud. Sellise
vanusega isikud peavad siiski ostma pileti. Tasuta
sõiduõigus on isikutel kuni 19. eluaastani (kaasa arvatud) ja alates 63. eluaastast. Vabandame segaduse
pärast. RT

Alates 17. septembrist on ühiskaardid Raplas müügil postkontoris, R-kioskis ning Selveris ja neid
saab osta ka bussidest. Kaardi hind on 2 eurot.
Ühiskaardile laetud rahaga on üksikpiletid 20%
odavamad kui sularaha piletid. Raha saab Ühiskaardile laadida internetis www.pilet.ee, müügipunktides või bussides.
Piletisüsteemis saab sõiduõiguse ja soodustuse
tõendamiseks kasutada lisaks veel järgmisi kaarte:
Tallinna ja Harjumaa Ühiskaart, Atko Kohtla-Järve Ühiskaart, GoBus Ühiskaart, Tartu Bussikaart,
Pärnumaa Ühiskaart. Eelpool loetletud kaartide olemasolul ei pea uut kaarti soetama.
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ehitus & planeerimine

Rahvastikuregister

Detailplaneeringu kehtestamise teade
Rapla Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 63 kehtestati Rapla valla Juuru alevikus Vana-Kadaka (24005:002:0052),
Uus-Kadaka (24005:002:0053) ja Puhasti
(24005:002:0146) katastriüksuste üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeringu eesmärk on tingimuste sätestamine
ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks.
Detailplaneeringuga määratakse uue pereelamu maa hoonestusala ja ehitusõigus
(maakasutuse sihtotstarve, hoonete suurim
lubatud arv krundil, hoonete suurimad lubatud ehitusalused pinnad), hoonete korruselisus ja suurimad lubatud kõrgused,
ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded,
nõuetekohased sanitaarkaitse- ja tuleohutuskujad, tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted, kruntidele pääs ja parkimise põhimõtted, haljastuse ja heakorra
põhimõtted, piirete lahendus, servituutide

vajadused, seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatus planeeritaval
maa-alal. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev maakasutuse sihtotstarvete
osas: üldplaneeringu kohaselt on tegemist
maatulundusmaa ja tootmismaaga, detailplaneeringuga nähakse ette elamumaa sihtotstarve.
Planeeringu elluviimisega tihendatakse
Juuru aleviku keskosa hoonestust, piirkonna üldilme säilitatakse, looduskeskkonda ei
kahjustata.
Detailplaneeringu materjalidega saab
tutvuda Rapla valla veebilehel www.rapla.
kovtp.ee/kehtestatud ning tööaegadel Rapla Vallavalitsuses (Viljandi mnt 17, Rapla
linn).
CERLY-MARKO JÄRVELA
vallaarhitekt

Detailplaneeringuga hõlmatud ala.

ettevõtlusnädal

Ettevõtlusnädal
Raplamaa ettevõtlusnädal toimub juba viiendat korda, sel
aastal 1.–5. oktoobrini. Läbi nädala saab osaleda erinevates infotundides, ekskursioonil, kohtumistel ja töötubades.
Raplamaa ettevõtluspäev „Samm sinu unistusteni“ toimub
2. oktoobril kella 10–16 Rapla Kultuurikeskuses.
Kõik päevakavad, lisainfo ja registreerimine www.ettevotlusnadal.ee/Rapla.
Oodatud on kõik ettevõtlikud ja ettevõtlushuvilised!

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed
elukohaandmed
esitada
kõigil neil, kelle andmed
praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla
või tänav, maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri
seaduse
muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste
elukoha andmed, kes pärast
kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja
kelle puhul eelmise korteri
või maja omanik on palunud nad enda juurest välja
registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht
praegu linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil,
keda muudatus puudutab,
esitada esimesel võimalusel
oma täpsed elukohaandmed
omavalitsusele.
Andmete
muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada
halb üllatus, kus inimene
jääb ilma elukohaga seotud
avalikest teenustest nagu
lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“ ütleb Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja
Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress
on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse
e-kirja näol. Kordusteavitus
on plaanis sügisel. Samas
sihtgrupist ligi kolmandiku
meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha
registreerimine on lihtne: seda saab
teha paari minutiga eesti.
ee veebilehel, samuti võib
selleks pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui e-posti teel. Täna

kehtiva seaduse kohaselt on
inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30
päeva jooksul alates uude
elukohta elama asumisest,
uuest aastast on see tähtaeg
14 päeva.
Rapla maakonnas puudutab muudatus 520 inimest.
Üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud.
Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult
Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse
täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta. Eesti plaanib
2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda
läbi viia registripõhiselt.
Rahvastikuregister on üks
olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed
registripõhise loenduse lä-

biviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest
andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii
inimesele endale, kohalikele
omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse
valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt
teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule,
just
rahvastikuregistrisse
registreeritud aadressil. Ja
mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile, laekuvad
tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik
omavalitsus saab talle selle
eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat
ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
SISEMINISTEERIUM

kroonika
Fotod: erakogu

Kaiu – 25
1. septembril 1993 loodi Raplamaale Kaiu vald. Seda
päeva on meie Kaiu kandi
sünnipäevaks loetud. Nüüd
kui me läksime suure Rapla
valla rüppe, siis rahvas soovis seda päeva ikka meeles

pidada. Osa valdasid jõudsid oma 25. sünnipäeva
ära pidada, meil see ei õnnestunud. Kaius on heaks
traditsiooniks saanud seda
päeva tähistada sportlike
ettevõtmistega ning õhtune

Korvpall – kohtuvad Oru ja Juuru.

osa juba mõnusas seltskondlikus meeleolus keerutada
tantsu ja tunda end hästi.
Kuna seekord oli rahvast nii
Raplast, Juurust kui ka üle
valla piiri nagu Kohila, Oru,
Tallinn jne, kes aga olid seo-

Lauri Pever – saapavise.

tud Kaiuga, siis eks me ikka
peame hakkama mõtlema,
kuidas edaspidi olla ja tegutseda koos suures vallas.
Traditsiooniliselt on sel
päeval meil kavas pallimängude mitmevõistlus, kus
ühel ja samal võistkonnal tuleb mängida võrk-, korv- ja
jalgpalli.
Seekord ületati kõik rekordid ja kohal oli tervelt 10
võistkonda. Väga tublid olid
Vahastu esindajad, kes panid
tänavu välja kaks võistkonda
ühest väikesest külast, mis
tegelikult näitab selle küla
rahva tahet ja sisu. Mitmekülgseimaks võistkonnaks
osutus tänavu Juuru sats,
kes võitis korvpallivõistluse.
Nendele järgnesid Oru mängijad, kes võitsid võrkpallivõistluse ning kolmandale
kohale platseerus Kaiu enda
noorte võistkond Juhan, kes
oli parim jalgpallis. Samal
ajal oli võimalus oma oskusi proovile panna saapaviskes kaugusele ja täpsusele,

Ene Laur – petank.
mobiili- ja nooleviskes ning
hommikupoole
toimusid
veel ka petankivõistlused.
Koolieelikutele olid mõeldud omad osavus- ja jooksuvõistlused staadionil ja
Kaiu terviseraja mägedes.
Protokolle analüüsides leiab,
et erinevatel aladel võistles
kokku tervelt 301 osalejat.
Individuaalalade parimad:
petank – Pille Laur ja Tarmo
Tanvel; saapavise kaugusele – Kati Kütisaar ja Tõnno
Sulu; saapavise täpsusele –
Katrin Aunre ja Romet Raismaa; noolevise – Merilin
Mäekivi ja Romet Raismaa;
mobiilivise – Kati Kütisaar
ja Lauri Pever.

Rõõm oli näha, et sellele
üritusele olid kohale tulnud
Kuimetsa külavanem Iiris
Saluri ning Karitsa külavanem Marek Mäekivi, kes ise
ka väga aktiivselt osales mitmel spordialal ja Rapla Vallavolikogu liige Ülle Kiviste.
Loomulikult annab see tuge,
et rahva soovi on arvestatud
ja sellist traditsioonilist üritust peab kindlasti järgmisel
aastal ette võtma. Suured
tänud ka ansamblile Ingle,
kelle abil ja toel sai rahvas
peale pingsat spordipäeva
lõõgastuda ja rõõmsalt sügisele vastu astuda.
AIVO SILDVEE
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laulustuudio
Pildid erakogudest: Gerda, Teri, Janne, Tiina, Thea

Rapla Laulustuudio
laulureis Horvaatiasse
Rapla noorte lauljate sellesuvine maailma avastamine viis
Aadria mere Folk festivalile Horvaatiasse. Peaettevõtjaks
ikka Rapla Laulustuudio 21 Tütarlastekoori laulja näol ja
reisiseltskonna ilmestamiseks ka 5 Rapla Poistekoori ja 13
Raplamaa Noorte Meeskoori lauljat. Kokku 39 noort ja 6
täiskasvanut nende nn tugiisikutena olukorda kontrolli all
hoidmas.
Reisi pani taas kokku Valdo Rebane, kes Eesti Europeade’i
Komitee nimel gruppe nendele toredatele festivalidele saadab.
Meile valitud buss ja selle juhid olid jällegi suurepärased.
Reisiseltskonna kiituseks aga pean ütlema, et nii korrektse kokkulepitud ajatajuga noori pole varem kohanud.
Küsides noortelt reisi kohta arvamisi, teatasid nad õnnelike nägudega: „MEIL OLI VÄGA TORE REIS!“
Rapla Laulustuudios on juba alanud 29. hooaeg. Põnevust
ja huvitavaid elamusi kõigile pimedaks talveajaks!
Lugupidamisega
THEA PALUOJA

Festivali kontserdid erinevates linnades toimusid juba sügavas õhtupimeduses. Hea võimendus ja korralik lava. Küll
pidi üks tagumine sein meile tuulehooga peale langema, ent peakorraldaja isiklikult tormas seda seina toetama …

Reisisellide buss läbis edukalt Läti, Leedu, Poola, Tšehhi,
Austria ja Sloveenia ning jõudis 3. päeval sihtpunkti
Horvaatiasse. Uvala Scott-i hotellitoa aknast võttis meid
vastu lummav vaatepilt.

KrK-i saar oma võludega rullis end lahti nn Mudarannas. Sellised me olime seal peaaegu
kõik. Ja loomulikult toimus ka esimene Mudakoori kontsert. Kuulajateks ikka teised
selle ranna Mudainimesed.

Folkfestival on üks tore
rahvaste kokkusaamise
pidu ja siin pole vanuseega ka pikkusepiiranguid.
Meie kingitusi andsid üle
Gerda ja Andre-Andy.

Meie elamine oli jaotatud mööda järsku mäenõlva
erinevate majade vahel. Lausa nõnda, et sõbrale
küllaminekuks oli vahel mägikitse oskusi vaja …
Kõrguste vahe mitukümmend meetrit.
No loomulikult on isegi ürgse looduse keskel väike
tsivilisatsiooni nurgake ja muidugi saab sealt tellida
noorte lemmiktoitu – saia, mille vahel kotlett ja igatsugu
muud kraami lehtsalatist majoneesini.

Soolase Aadria mere vesi meelitas meid muidugi ujuma
iga päev, seda enam, et vee soojust Eesti veekogudega
väga võrrelda ei kannata. Aga ka ujuma minekuks tuli
hoogu võtta ja ehk võileibki kaasa võtta. Taas tuli ronida
mitmed kümned meetrid üles-alla.

Plitvice Rahvuspark on ehk Horvaatia üks kuulsamaid
paiku maailma silmis. Ja mitte asjata. Looduse suurus
ja vägevus on ikka inimese jaoks mõõtmatu … ja
uskumatult kaunis.

Bussireisi ajal tuleb kogu aeg leiutada, millega elu
lõbusamaks muuta. Sellel seltskonnal enda lõbustamisega
raskusi ei tekkinud. Iga vaba hetk pissi- või söögipeatuse
ajal sai kasutatud. Leiutati uusi mänge, aga käiku läksid
ka vanad, äraproovitud.

Loodust ja kaunidust lausa hirmutavas koguses, ent sama
hirmutav oli ka sel hetkel seal viibiv inimmass. Hetkel on
pildile jäänud ehk üks tühjemaid rajahetki.

Uvala Scott-i päikeseloojangu vastu on raske kaunimat
pilti leida. Kahju oli, et läks pimedaks ja kahju oli, et reis
hakkas otsa saama.

Koduni on jäänud veel mõned tuhanded kilomeetrid.
Viimane öö jäi ka lühikeseks. Ja kohe algab kool. Peab
veel bussis veidi puhkama.

Reisisellid tänavad:
• Eesti Europeade’i Komitee ja Valdo Rebane;
• Rapla Kultuurikeskus, Rapla vald;
• valveemad Age, Teri, Viivi, Tiina, Janne;
• bussijuhid Ango ja Heiki.
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tervis & turvalisus

Kingime Eestile juubeliks 100 000 uut
geenidoonorit

Raplamaal jätkub lähisuhtevägivalla
ohvritele abi pakkumine

Aprillis 2018 algas Sotsiaalministeeriumi algatusel ja
riikliku rahastusega uute
geenidoonorite kaasamine
Eesti geenivaramusse. Tervise Arengu Instituudi ja
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu koostöös on kavas
2018. aasta jooksul koguda
täiendavalt 100 000 inimese
vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse
selle genotüpiseerimine ehk
koostatakse
personaalsed
geenikaardid. Varem geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA
analüüs tehtud ning geenivaramu on alustanud teadustöö tulemustel põhineva
esmase tagasiside andmisega selleks soovi avaldanud
inimestele. Ka uutele liitujatele on kavas välja töötada
geneetiliste riskide raportid
ja luua võimalused nende
kättesaadavaks tegemiseks
läbi meditsiinisüsteemi.
Kes koguvad andmeid?
Vereproovide kogumine (6
ml veeniverd) toimub suuremates haiglates (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti
Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kuressaare,
Läänemaa, Rakvere, Viljandi
ja Pärnu Haiglad) ning SYNLABi verevõtupunktides üle
Eesti.

Teadmine, et tänapäeva Eestis saab iga tund
keegi oma kodus peksa, ei ole just asi, mille
üle uhkust tunda. 2017. aastal registreeriti
politseis üle 12 000 lähisuhtevägivalla infoteadet, naiste tugikeskustesse pöördus peaaegu 2000 naist.
Maakonnas on naiste tugikeskuse teenuseid erineval moel abivajatele pakutud juba
palju aastaid.
2018. aasta augustikuust osutab Raplamaal lähisuhtevägivalla all kannatavatele
naistele turvalise majutuse ja esmast nõustamisteenust MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus. Pärnu tugikeskus on oma tegevust
laiendanud juba 2016. aastal Saaremaale ja
nüüd siis ka Raplamaale. Raplas tegutsevas
tugikeskuses toimetab kohalik spetsialist,
kelle poole vajadusel saab pöörduda.
Tugikeskuse roll on lähisuhtevägivalla all
kannatavale naisele pakkuda esmast psühholoogilise nõustamise ja kriisiabi võimalust, vajadusel pakkuda turvalist majutust,
jagada infot tugisüsteemide kohta, anda esmast nõu juriidilistes küsimustes. Vägival-

Geenivaramuga liitumine on
tasuta ja aega vere loovutamiseks eelnevalt broneerida
ei ole tarvis.
Kes võivad saada
geenidoonoriks?
Geenidoonoriks võivad saada vabatahtlikkuse alusel
Eesti elanikud alates 18.
eluaastast, kes ei ole varem
liitunud
geenivaramuga.
Geenidoonoriks saamise ja
vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi digiallkirjastamine, mida saab
teha kasutades ID-kaarti või
mobiil-ID keskkonnas www.
geenidoonor.ee.
Miks on vaja
geenivaramut
laiendada?
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse
arengule olulise andmebaasi,
millega on varasemal and-

mete kogumise perioodil
(2002–2011) liitunud 52 000
eestimaalast, ehk 5% Eesti
täiskasvanud elanikkonnast.
Geenivaramu andmebaas on
täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega linkimise
teel. Välja on töötatud meetodid terviseriskide paremaks
ennustamiseks, et edaspidi
saaks geneetilist informatsiooni arvesse võttes haigusi
tulemuslikumalt ennetada ja
täpsemalt ravida. Geenivaramu loodud biopank on suurim Eestis ja üks edukamaid
Euroopas. Selle laiendamine
võimaldab suurendada tema
väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku andmebaasina kui ka geeniinfol
põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.
Lisainfo: www.geenidoonor.ee

laringist väljumine on pikk protsess.
Tihti on meil vaja aidata naisel mõista, et
tema pole süüdi vägivaldses suhtes, nagu
talle on pidevalt sisendatud. Olulisim on
teadmine, et alati on olukorrast väljapääs ja
kõiki valikuid oma elus ning otsuseid teeb
abivajaja ise.
Lähitulevikus alustame Raplamaal kindlasti ka tugigrupi teenuse pakkumisega. Sügisel jõuame veel koolitada esmatasandil lähisuhtevägivalla ohvritega kokkupuutujaid.
Ikka selleks, et koostöö kõigi osapooltega
oleks teadlik ja tõhus.
Vägivald kodudes puudutab igaüht meist.
Märgates ja toetades vägivaldses keskkonnas elavaid inimesi, aitame luua tervemat
kogukonda. Kui näed, et keegi vajab abi või
vajad seda ise, helista Raplamaa Naiste Tugikeskuse numbrile 5306 6085 või pöördu
politseisse, helistades 112.
Vägivallast on väljapääs olemas.
KATRIN KLAEBO
Rapla Naiste Tugikeskuse juhataja
e-mail: raplanaistetugikeskus@gmail.com

kroonika

Dokumentaalne vabaõhulavastus
„Rapla 1941“
10. augusti õhtul taaselustus Rapla linnas ja Sulupere
metsas osake Rapla minevikust. Tõnis Tõnissoni uurimuse „Mälestusi 1941. aasta
kuumast suvest Raplamaal“

ainetel kirjutas stsenaariumi ja lavastas sündmused
Piia Põder. Etendus algas
kultuurikeskuse ees, seejärel liiguti Sulupere metsa ja
lõpuks jõuti kiriku juurde

jõepromenaadile. Publikut
transporditi ühest punktist
teise veokitega.
Seekordse etenduse loomisele aitasid lisaks kultuurikeskuse rahvale kaasa ka
Sõjaajaloo klubi Front Line
ja Kaitseliit.
Aitäh, et aitasite meenutada, kust me tuleme ja kes
oleme! Oli meeldejääv õhtu.
RT
Fotod: Aivar Pihelgas
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Fotod: erakogu

Riinimanda ja RÜHM
Teismelisi kummitab üheealistega suhtlemise surve,
mida meelelahutustööstus
meelsasti võimendab. Selles massikultuuri mudelis
puudub koht suhetel endast
nooremate või vanematega. Vahel näibki, et nendes
suundades on teismelistel
suhtlemisraskusi.
Minu
väide on, et noorte suhtluskultuuri kvaliteetseim ühik
on RÜHM, milles osalevad
eriealised.
Riinimanda „saaremaalaagrites“
(koorilauljate loovlaagrid Saaremaal
25ndat suve järjest Valjala ja
Püha koguduste aladel) on
rühmad teadlik võte. Need
moodustab psühholoogist
koorijuht Urve hoole, armastuse ja erialaoskustega.
See võtab enne laagrit paar
nädalat aega.
Tõsiasi on, et rühmas
õpib igaüks end tundma just

Maagiline kivi Püha
koguduse kiviaedadega
õuel.

teiste kaudu. Kõik pingutavad, pakuvad ideid, räägivad kaasa, teevad kiireid
valikuid. Rühma sisekliima
eest hoolitsevad vilistlastest
„rühmavanad“. Ka nooremate ja tagasihoidlikemate
arvamus loeb ning kõigil on
võimalus kogeda, mis tunne
on, kui korraga kõik sinu
otsa vaatavad ja sinu ettepanekust oleneb palju.
Rühma väljundiks on
ühisloominguna sündivad
lahendused ja osalemine
laagri töötubade kirevas
„tunniplaanis“. Väga laetud õhustikus tuleb lühikese ajaga pakkuda välja
mitmeid vaimukaid ideid
– luua näiteks rühma tunnuslaul ja seda hommikuti
tervitusrivistusel ette kanda,
või teha õhtuti teatrietüüde,
mis originaalsusega üllataks. Samas peab püsima
läbivas teemas, mis suviti
erineb. Seekord oli teemaks
ISLAND (mälestus kontsertreisist) ja lahkuvad 10
vilistlast, nn „Madise-missa
põlvkond“ – Mari-Liis, Daniela, Laura, Markus, Georg,
Patrik Sebastian, Auris, Ats
Hannes, Allan ja Holger.
Viiele rühmale jagus igale
kaks kauaaegset kooriliiget,
kellele oma lauludes ja etüüdides islandipäraselt kummardus teha.

Millest aga mõtleb kunsti töötoa näitusel lastekoori
laulja Noora, see jääb saladuseks – võib olla ka oma
rühmakaaslastest Saaremaa laagris Pühal 2018.

Üks lähenemisviis pärines otse Islandilt. Sealsetel
lõpututel
laavamaastikel
liikudes võib teede ääres
märgata väikeseid kivikuhilaid, need on „kivieided“,
mille seest võis kunagi leida heasoovlike luulevormis
tervitusi teistele teelistele.
Saaremaal Pühal lahendasime asja nii, et leidsime iidse
kiviaia lähedusest maagilise
samblase kivi, mille ümber rühmad omad kiviread
koostasid. Hommikuti leidsid vilistlased salapäraste
märkidega tunnuskivide alt
mahutitest
anonüümseid
sedeleid heade soovidega
neile edasiseks eluks. Mahlakamad loeti avalikult ette.
Iga laagri tundlikum hetk
on viimasel õhtul, kui vilistlased teiste ees seisavad.
Põleb augustiõhtune lõke,
on ilus, kurb ja omamoodi
pidulik. Enne kui peategelased sõna saavad, et tänuga
mõnd Riinimanda-aastate
seika meenutada, tõttavad
nende juurde koori kõige
nooremad lauljad Emma,
Lorelii, Emily, Noora, Stine
Agnette, Keili, Paula, Loore,
Hiie ja Jakob Riinimanda
lastekoorist, et oma „vanadele“ Püha maastikult nopitud suvelõpulilled kinkida.
Kinkijaid on sama palju kui
lahkujaid. Eks nii Riinimanda kui suur RÜHM pidevalt
uueneb.
VALTER UUSBERG

Aurisele ja Allanile pühendunud rühm tunnuslaulu esitamas. Täievolilise liikmena oli
igal hommikul rivis ka vilistlase Getteri pisipoeg Oliver (selline täiendus on Riinimanda
viimastes laagrites tavaline).

Markus Püha kirikus Riinimanda kontserdil laulmas Rannapi „Eesti muld ja eesti süda“.

Kontserdi alguses kõlab „Õhtuilu“ Markuse-Patriku
eestlaulmisel nagu kord siis, kui nad väikestena
Riinimandaga liitusid.

Riinimanda koorilauljad on värvikad tüübid, mõned
ehk rohkemgi nähtaval, nagu meie „staarid“ Patrik ja
Markus. Tordi valmistamise töötoa juhendaja Patrik on
rahul – tort on õnnestunud.

külaelu

Röa muru- ja spordimängud
Selleks aastaks jälle peetud.
Traditsiooniliselt 20. augustil kogunesid Rapla valla
mängu- ja spordilembesed
külaelanikud raudtee ja Viljandi maantee vahel asuvale
Röa küla mänguväljakule, et
koos tähistada Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva

lustakate sportlike tegevustega.
Lipuehtes
külaplatsile
kogunes umbes Röa küla
rahvaarvuga võrdne kogus
inimesi. Nende seas korraldajameeskond Hagudi külast ning suuri ja väikeseid
naaberküladest. Eelnevalt
registreerunud
kolmele
võistkonnale: Purilale, Röa
külale ja Purevale, moodustati kohapeal sportliku kon-

kurentsi pakkumiseks Seli,
Äherdi ja Hagudi elanikest
segavõistkond SÄH.
Jõudu tuli katsuda mitte
ainult puhast füüsilist vormi kasutades, vaid ka mälu
treenitus ja meeskonna
koostöövõime pandi proovile. Aladeks olid discgolf,
laskmine, rõngaheitmine,
ämblik, korvpall, mälupusle
ja muruhoki. Nagu arvata
võibki, läks kõige tulisemaks

just muruhoki väljakul, kus
hasardi kasvades ei peetud enam paljuks ka kodus
uute jalavarjude järel käia.
Õnneks mängis ka ilmataat
kaasa ja kustutas vihmaga
lõkkele löönud tulekolded

üleaedsete, isade ja poegade
ning sõprade vahel. Hokikepi hoopidest punaste säärte
ja naerul näoga hakati kogutud punkte kokku liitma
ning rändkarika ja ühtlasi
ka järgmise aasta korral-

dusõiguse võitis võistkond
Pureva. Peaauhinna võitjameeskonnale pani välja Elfi
Elekter OÜ, 15 tonni kruusa
transpordiga on ihatud augutäide igale külale!
MEELIKA REEDE
Fotod: Kristi Lijur
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Fotod: Jaak Kadarik

Kogukonna päev Juurus
Kogukonna päev Juurus toimus kümnendat korda. Osalejaid oli rohkem kui eelmistel aastatel. Uudistajaid oli ka
mujalt vallast ning väljastpoolt valla piiregi. Tegevusi jagus
terveks pärastlõunaks nii suurtele kui väikestele.
Oleme väga tänulikud kõigile, kes toetasid, aitasid ja päevast osa võtsid, täname ka projekti rahastajaid:
Kohaliku omaalgatuse programm ja Raplamaa Partnerluskogu
TERJE KAUR
MTÜ Juuru Vesi projekti „Juuru elujõuline ja kokkuhoidev
kogukond“ juht, Juuru Rahvamaja juhataja

Kogukond.

Töötube jagus igas eas huvilistele – Teadustöötuba.

Juuru Repapi Talli asukad – raskeveo hobune ja peremees
Vello Tamm.

Liis Juganson sai kiikingul üle võlli.

Kummal on siis jõudu rohkem, kas raskeveo hobusel või
lastel.

Kodukohvikutes külastajaid jagus – Kohvik13.
Töötube oli igas eas huvilistele.

Inspireeriv juhtimine

Juuru tantsutüdruk Gerli Ogga, juhendaja
Liis Pärn.

Pudrukonkursi võitja Ene Haggi.

Juuru Rahvamajas toimus 18.–19. augustil
inspireeriva juhtimise koolitus. Lektor oli
Colin P. Sisson Uus-Meremaalt. Osales 20
huvilist Rapla maakonnast. Koolitust toetas
Kohaliku omaalgatuse programm ning see
oli suunatud inimestele, kes oma tegudega
kogukonda panustavad.
Küllap igaüks meist on kogenud seda,
kui raske võib olla teiste kaasamine ja innustamine, samuti oleme kogenud, kuidas
üks „hästi ajastatud“ sõnapaar võib meie
tehatahtmise ära nullida. Miks see nii on ja
kas me ise saame neid olukordi kujundada?
Just nendele ja teistelegi olulistele küsimustele koolitusel vastust otsiti. Kas ka saadi?
Arvestades väga positiivset tagasisidet, kus
14 ankeedi täitjast kõik soovisid osaleda jätkukoolitusel, võime koolituse väga õnnestu-

nuks lugeda. Miks oli vaja kutsuda koolitaja
nii kaugelt, Uus-Meremaalt? Põhjus on selles, et koolitajaid, kes lähtuvad juhtimises
innustamisest ja inspiratsioonist, mitte ainult tulemusele suunatud motiveerimisest,
Eestist väga leida ei ole. Colin P. Sisson käib
koolitamas ka mujal Euroopas, on tunnustatud ja hinnatud lektor, ärijuht, õppinud
psühholoogiat ja ärindust, osalenud Vietnami sõjas ja kogenud eluraskusi, mis ongi
andnud teadmised, mida nüüd teistele jagada.
TERJE KAUR
MTÜ Juuru Vesi projekti „Innustavad ja
heade juhtimisoskustega kogukondade
eestvedajad – tugevad Juuru ja Raplamaa
kogukonnad“ projektijuht,
Juuru Rahvamaja juhataja
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huvitegevus

muusikapäev

Kuidas sisustada Rapla
vallas vaba aega?

Muusikapäev leiab
1. oktoobril oma tee Raplasse

Algamas on uus hooaeg erinevatel ringitegevustel. Soovime
koondada kõik Rapla valla huviringid ja -tegevused valla
kodulehele, et huviline saaks ülevaate toimuvast ja avastaks
endale ka mõne uue tegevusala. Huvitegevuse lehekülg asub
aadressil: www.rapla.kovtp.ee/huvitegevus.
Head juhendajad! Palume saata ringi/trenni info aadressile helen.hints@rapla.ee, et saaksime selle koondada ühtseks tabeliks kodulehel. Oodatud on ringiinfo igale vanusele (nt beebiring, maaliring, kepikõnd, kokandus, luulering,
raamatuklubi, näitering, kudumisring, laulukoor jne).
Kuna ringe ja treeninggruppe tuleb aasta jooksul juurde
ja mõned ka lõpetavad tegutsemise, siis palume uut infot
jooksvalt saata, et saaksime kodulehte värskendada.
Kui teate veel inimesi/organisatsioone, kes pakub huviringe Rapla vallas, siis olge head ja jagage ka neile infot.
NB! 29. septembril 2018 toimub Rapla Kultuurikeskuses
Rapla valla huvimess. Messile on oodatud kõik, kes pakuvad Rapla valla elanikele vaba aja veetmise võimalusi.
Kui ka teie soovite messil osaleda, siis palun andke endast
teada hiljemalt 18. septembriks. Saame koos plaani pidada
ja teha ühe toreda laupäeva.
Rohkeid töövõite soovides
HELEN HINTS
noorsootööspetsialist, 5598 7070

Viinakuu esimesel päeval tasub muusikahuvilistel rõõmustada, sest siis leiab aset rahvusvaheline muusikapäev.
Selle raames on Eesti Muusikanõukogu alates 2013. aastast korraldanud suurejoonelist muusikaprogrammi, mis
laiub üle terve Eesti, kuid sirgub ka riigipiiridest välja. Kavasse kuulub üle 100 tasuta kontserdi, mida huvilised saavad
väisata juba teada-tuntud kontserdikohtades, kuid kontserdid võivad üllatada ka väga spontaansetes kohtades.
1. oktoobril on võimalik Rapla vallas kuulata kontserte
järgmistes kohtades:
Kell 13.30 esineb Rapla Keskraamatukogus varajase muusika ansambel Gamut Consort, kus kuulajad saavad
nautida plokkflöödi mänglemist.
Kell 17.00 esineb Juuru kirikus perekond Ilves koosseisus: Tristan Ilves (laul), Stefan Ilves (klaver, laul), Silvia
Ilves (tšello), Ester Ilves (klaver, orel).
Muusikapäeva põhiprogrammile lisandub eriprogramm,
kus esinevad EV100 kingituse „Igal lapsel oma pill“ läbi endale uued instrumendid saanud lapsed ja noored.
Kell 18.00 olete oodatud Rapla Kultuurikeskusesse
kuulama, kuidas Rapla Muusikakooli õpilased lasevad oma
uutel pillidel kõlada.
Rahvusvahelise muusikapäeva juured ulatuvad aastasse
1975, mil tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president Yehudi Menuhin käis välja idee pühendada üks päev
muusikale, et mõtiskleda selle mõjust meie argipäevaelule
ning nautida selle olekut nii, nagu ta on.
Muusikapäevale tõmbab joone alla õhtune tseremoonia
Tallinna Lennujaamas, kus Eesti Kultuurkapital ja Eesti
Muusikanõukogu premeerivad omal alal tegusaid muusikategelasi. Sündmust kajastab otseülekandes ETV.
Lisainfo: www.muusikapäev.ee.

kroonika

Vahtrakad tõid koju
medaleid
22. augustil toimus Vändras
VI vabariiklik erivajadustega inimeste spordipäev, kus
osalesid ka Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus Vahtra
sportlased. Võisteldi viiel
alal – kaugushüpe, 60 m
jooks, 400 m jooks, kuulitõuge ning kombineeritud
teatevõistlus.
Vahtrakad
tõid koju 5 medalit. Tiit Ojavee kuulitõukes – II koht,
Ahti Laoväli 60 m jooksus
– II koht, Kadri Kikk kuulitõukes – III koht, 60 m
jooksus II koht ja 400 m
jooksus I koht. Võistlejaid
oli kokku 126.
25. augustil osalesid vahtrakad Viljandis toimunud
erivajadustega inimeste X
laulu- ja tantsupeol. Osalejaid olid tulnud tervitama
Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid ja sotsiaal-

Foto: Amanda Tender

kaitseminister Kaia Iva.
Lauljatel oli ka au laulda
koos Ivo Linnaga ja tema
saateansambliga, mida juhtis Antti Kammiste.
AGE ILUMAA
Rapla Hooldekeskuse
Tugikeskus Vahtra
tegevusjuhendaja

Järlepa naisrühm ootab oma
koosseisu uusi tantsijaid

Proovid toimuvad Järlepa Hakukeses. Eeloleval
hooajal on eesmärk saada Tallinnasse tantsupeole.
Rohkem infot saab rühma juhendajalt Age Tekkult
(telefon 5349 6113).

Pilt eelmisest aastast.

Segakoor August07 alustas hooaega

Uutel lauljatel tulla 18. septembril kell 18.30
(häälevärvi määramiseks)
Rapla Kesklinna Kooli aulasse.
Foto: Taimo Tammik

Kadri Kikk – pronks-, hõbeja kuldmedal.
Fotod: Age Ilumaa

August07 koos Mitte-Riinimandaga märtsis 2018.

Tiit Ojavee – hõbemedal.

Ahti Laoväli – hõbemedal.

Kutsume koori ka neid, kellel pole koori, et minna
suvisele juubelipeole. Aasta jooksul August07-ga harjutades tekiks võimalus laulda kaare all 2019 suvel
toimuval LAULUPEOL „MINU ARM“.
Info: Pille, 55684533

külaelu
Kalevi Külaseltsi üldkoosolek toimub
26.09.2018 kell 19.00 Alu Spordihoone aulas.
Päevakord:
1. Ülevaade külaseltsi tegevusest
2. Uue juhatuse valimine
Osavõtt palume registreerida 24. septembriks
meiliaadressil ulvi.soosalu@gmail.com või
telefonil 55647682.
KALEVI KÜLASELTSI JUHATUS

üleskutse

Kogu vanavanemate lugu!
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil on lastele ja noortele välja pakkuda üks tore ja vajalik tegevus:
vanavanemate lugude kogumine.
Täpsemat infot saab Eesti Rahvaluule Arhiivi ja „Püüa
vanaema lugu purki“ FB-lehtedelt, telefonilt 737 7730 ning
e-posti aadressilt: era@folklore.ee.

Lugusid ootame kuni 26. oktoobrini. Kogumisvõistlusel
osalejate vahel tuleb jagamisele hulk auhindu ning parimad
osalejad kutsutakse võistluse pidulikule lõpetamisele Eesti
Kirjandusmuuseumis, kus esineb üks kogumisvõistluse toetajatest, ansambel Trad.Attack!
EESTI KIRJANDUSMUUSEUM
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Rapla Kultuurikeskus
20. septembril kell 11.00
Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky etendus „Hans ja
Grete“. Pilet 8 €
21. septembril kell 19.00
Rakvere Teatri etendus „Küllus“. Pilet 13/15 € eelmüügis
29. septembril kell 10.00–15.00
Rapla valla huvimess. Info 5598 7070
1. oktoobril kell 18.00
Rapla Muusikakooli tänukontsert. Tasuta
2. oktoobril kell 10.00
Raplamaa ettevõtluspäev „Samm sinu unistusteni“.
Info www.raek.ee
5. oktoobril kell 19.00
Raimond Valgre 105. Salongiõhtu „Kummardus
Raimsile“. Musitseerivad Rapla noored ja Sina! Pääse
prii
9. oktoobril kell 10.00–14.00
Doonoripäev
11. oktoobril kell 18.00
Koerte teater. Kavas klounid, koerad, tsirkusetrikid
jm. Pilet 5 €

Lipa koolimaja

Info ja broneerimine 489 0955 või
kultuurikeskus@rapla.ee

Juuru Rahvamaja
14. septembril kell 18.00
Kogupere film „Timm Thaler ehk müüdud naer“ (DEU
2017). Pilet 3 €
17. septembril
Reet Vasara massaažid. Aegade broneerimine 527 8955.
Seansid toimuvad 1 kord kuus
Alates 17. septembrist esmaspäeviti kell
18.45–19.45
Idamaise tantsu treeningud. Juhendaja Eve Ruul.
Info ja registreerimine tel 5656 9331
27. septembril kell 19.00
Kurgulaulu õpituba. Kurgulaul on iidne laulmisviis,
mis toimib tervendavalt nii meie füüsilisel kui ka
energeetilisel ja vaimsel tasandil. Kurgulaulu puhul
kostub samaaegselt mitu heli, põhitoon ja ülemhelid.
Kurgulaulu eesmärk on harmoonia loomine ja seeläbi elukvaliteedi tõstmine. Lauluoskus pole määrav,
kurgulaulu võib teha igaüks. Laulutuba viib läbi Margus Prangel, kes on õppimas käinud Tõva šamaanide juures. Margus Prangel: „Kurgulaulust rääkimine,
on nagu rääkmine heast toidust, parem on maitsta.
Soovitan kõigil proovida!“ Osalustasu 7 €. Osavõtust
palume teatada juuru@raplakultuur.ee, 529 0023,
Terje Kaur
Teisipäeviti alates 9. oktoobrist kell 18.45–
20.15
Seltskonnatantsu kursus. Juhendaja Margit Bahtin.
Oodatud nii algajad kui edasijõudnud. Uutel huvilistel palume teatada oma osalemisest 529 0023, Terje
Kaur
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Kultuuriklubi Baas

14. ja 15. septembril hakkab Rapla juba kolmandat
korda särisema. Kultuurifestivali Särin raames astuvad Kultuuriklubis Baas ja sisehoovis üles viie alaprogrammi artistid. Muusikat toovad kuulajateni
näiteks Tõnis Mägi, NOËP, Miljardid, Holy Motors
ja Meisterjaan. Kirjandusprogrammi raames tulevad
külla Doris Kareva, Timo Maran, Erkki-Sven Tüür,
Joonas Hellerma ja Niillas Holmberg. Teatriprogrammi lastehommik toob teie ette muinasjutuvestja
Erki Kaikkoneni ning põnevust jagub ka kunsti ja filmiprogrammi. Täpsemat infot leiab festivali kodulehelt aadressil särin.loomebaas.ee.

Vahastu

Kaiu

Kuimetsa Rahvamaja

Purku koolimaja

Iira küla

Alu
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Rapla Keskraamatukogu
Üritused:
19. septembril
Üleriigiline lasteraamatukoguhoidja päev Raplas
1. oktoobril kell 13.30
Muusikapäeva kontsert. Esineb varajase muusika ansambel Gamut Consort koosseisus Taavi-Mats Utt,
Reet Sukk, Andres Siitan
2. oktoobril kell 13.00
Näituse „Et rada ei rohtuks“ avamine, kohal jutuvestja Piret Päär
5. oktoobril kell 15.00
Suvelugemise lõpuüritus parimatele lugejatele Rapla
Kultuurikeskuse saalis (kutsetega)
9. oktoobril kell 17.30
Muinasjutuõhtu
Näitused:
Kuni 28. septembrini
Märjamaa kunstikooli õpilaste tööde näitus saalis
1.–31. oktoober
Kehtna Kunstide Kooli 2018. aasta lõpetajate näitus
saalis
2.–31. oktoober
„Et rada ei rohtuks“ fuajee seinal
Kuni 28. septembrini
„Nostalgiat nõukogude ajast. Maiustused“ fuajees vitriinis
1.–31. oktoober
„Loodus rahatähtedel“ (Henry Hellaste kogust) fuajees vitriinis
Kuni 28. septembrini
Tarvo Aro Meti vitraažinäitus „Kaleidoskoop“ lugemissaalis
Teavikute näitused:
Spordimehe saatus kojulaenutuses
Lups lugema! lasteosakonnas
Heliraamatud lastele lugemissaalis
Alates 10. septembrist on muutused järgmiste raamatukogude lahtiolekuaegades:
• Alu on avatud E, T, N, R kell 10.00–18.00, K 15.00–
18.00 ja L 10.00–14.00
• Kuusiku on avatud T kell 11.00–16.00
Teised Rapla Keskraamatukogu haruraamatukogud
on avatud:
• Hagudi E, T, N, R kell 10.00–18.00 ja K 15.00–
18.00
• Kodila E, N kell 10.00–18.00 ja K 15.00–18.00
Rapla Keskraamatukogu E–R kell 11.00–19.00, L
10.00–15.00
28. septembril suletud – sisetööpäev.
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Hea nutihuviline!
NutiAkadeemia koos Rapla Keskraamatukoguga kutsub
Sind osalema tasuta nutiseadmete nutikoolitusel, mis toimub järgmistel aegadel: 8. oktoobril kell 17.00, 22. oktoobril kell 16.00 Rapla Keskraamatukogu saalis.
Koolitustele ootame kõiki huvilisi, kes tunnevad end nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis veel pisut ebakindlalt, kuid soovivad oma igapäevaseid toiminguid nende abil mugavamaks
muuta. Koolitusel on vajalik oma nutiseadme olemasolu.
Koolitus kestab umbes 2,5 tundi ja vajalik on eelregistreerimine kirjutades e-mailile info@raplakrk.ee või helistades
telefonile 5340 8308.
Nutiakadeemia koolitustel saab tutvuda nutiseadmete
kasutamise põhitõdedega. Saab teada, mis on rakendused
ja andmeside, kuidas otsida nutiseadme abil internetist infot, saata e-kirja või jagada fotosid. Kõike seda õpetatakse
tegema turvaliselt. Tähtsaks osaks NutiAkadeemiast on ka
isikutuvastusvahendite Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamise
tutvustamine.
Pane end NutiAkadeemias proovile ja juba mõne nädala
pärast julged teha nutitelefoniga pangamakseid, saata lähedastele pilte, vaadata tahvelarvutist videosid ning palju, palju
muud. Lisainfot leiad www.nutiakadeemia.ee.
Tere tulemast nutikate sekka!
Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti,
SEB, Telia, Elisa, SK ID Solutions ja Rapla Keskraamatukogu.

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 16. septembril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus. Sügisese leerikooli algus, kogunemine pärast jumalateenistust kirikus
Reedel, 21. septembril kell 19.00
Kammerkoori Voces Musicales (üks Eesti parimaid
kammerkoore väga nõudliku ja huvitava kavaga)
kontsert „Ood Pühale Ceciliale“. Dirigent Benjamin
T. M. Kirk, kavas Benjamin Britten, Herbert Howells.
Piletitega
Pühapäeval, 23. septembril kell 12.00
Jumalateenistus
Pühapäeval, 30. septembril kell 12.00
Mihklipäeva armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 4. oktoobril kell 17.00
Piiblitund – Assiisi Franciscuse elu ja tegevus. Pastoraadi Inglisaalis
Laupäeval, 6. oktoobril alates kella 9.00st
Rapla kiriku ja pastoraadi sügisene suurpuhastus
Pühapäeval, 7. oktoobril kell 12.00
Rapla kiriku 117. aastapäeva armulauaga jumalateenistus, jutlustab Kuressaare Laurentiuse koguduse
õpetaja praost Anti Toplaan, laulavad Rapla ja Kuressaare koguduste koorid

Sadolini Spordihoone
15. septembril kell 19.00
Kontsert „Sügishooaja avalöök“. Terminaator/Shanon/Karl-Erik Taukar Band@Rapla
22. septembril kell 10.00
Rapla KK Sügisturniir
23. septembril kell 10.00
Rapla KK Sügisturniir
29. septembril kell 11.00
SibaTigu 2018 korvpalliturniir
6. oktoobril kell 10.00
Rapla maakonna MV saalihokis
7. oktoobril kell 17.00
Eesti-Läti Korvpalliliiga AVIS Utilitas Rapla vs BK
Jūrmala

Jalgpall
7. oktoobril kell 13.00
Eesti meeste MV II.W/S Raplamaa JK vs FC Kuressaare II Rapla Kesklinna Kooli staadionil
14. oktoobril kell 14.30
Eesti noorte MV U13.VII Raplamaa JK II (06) vs Viimsi MRJK II (06) Rapla Kesklinna Kooli staadionil
17. oktoobril kell 17.00
Eliitliiga U-17.II-A U-17 Raplamaa JK vs Eesti U15 II
Rapla Kesklinna Kooli staadionil
21. oktoobril kell 13.00
Eesti meeste MV II.W/S Raplamaa JK vs Viljandi JK
Tulevik II Rapla Kesklinna Kooli staadionil

?kes?

Uued vallakodanikud
Kregor Järvela
Kevin Nuhkat
Markus Treier
Marcus Oeselg
Trevor Avloi

Aliis Miil
Miia-Mari Ülenõmm
Kristella Ringel
Paula Poom

Septembrikuu sünnipäevad
98
Ella-Maria Allik
95
Erna Ehavere
Linda Põldma
93
Ellen Peetrimäe
92
Georg Mõttus
Martin Rekkaro
91
Elmar Roosimaa
Rudolf Vaarpuu
90
Hilja Eesmaa
89
Linda Tammaru
Hugo-Herbert
Koplimets
88
Vilma Danilov
Heldur Bristol
Virve Rõigas
Palme Taalik
Helmut Villo
87
Vilma Heinsaar
Vilma Pregel
Endla-Leonoora Ojakivi
Dagmar Leemann
86
Linda Lubaso
Selma Merisaar
Laine Raud
Endla Valba
Leo Vahtre
Silvia-Leontine Joon
85
Evi Danilova
Malle-Eike Soosilla
Helmi Kotkas
Linda Kukk
Iloona-Aleksandra
Rassmann
Linda Niit
84
Silme Ojavee
Valter Meister

83
Hilda Jürimaa
Maimu Karik
Aino Vürst
Helvi Kaljurand
Maimu Linaste
Pilvi Raja
82
Linda Randmaa
Viktor Zorin
Alvi Jõemaa
Tiiu Hiielo
Maret Hein
Ainu Pailk
81
Ive Reisalu
Laine Vokksepp
Õie Keskküla
Helvi Tiirik
Uku Udu
Aili Teras
Ennu Vinter
Heino Saarelaan
80
Ilme Toome
Saima Kuusemets
Milvi Nirgi
Paul Loik
Vaike Pülse
Helgi Vaherna
Galina Ingel
Ilmar Jürgenson
Virve Laev
Evi Pajur
75
Ellen-Elfriede Toomla
Vello Palm
Maimu-Erika Kuutok
Peeter Viil
Virve Saar
Talvi Lukas
Oskar Korp
Evi Org
Vello Järvela
Marje Leipalu
Villi-Ilmar Särekanno
Valve Sarapuu
Mare Kaljumets

Mälestame lahkunuid
Valdur Jõgi
Leo Ilistom
Raul Murel
Andrei Sasin
Laine Tamm

Selma Oepa
Salme Oraste
Riina Kuul
Ülle Laur

Vesivõimlemine
Rapla linna ja valla eakad!
Alustame oma 25. hooaega vesivõimlemise ja ujumisega 2. oktoobril.
Hansaliinide buss Valtusse väljub Alust kell 13.00 ja
Raplast 13.10, sealt tagasi 15.15.
Olete oodatud!
Täpsem info Maretilt telefonil 5332 0464.

