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Lennupäev
22. septembril peeti Kuusiku lennuväljal järjekordset
Rapla lennupäeva. Juba teist aastat ei soosinud ilm
lennuhuvilisi ja osa kavandatud ettevõtmistest tuli
ära jätta. Kohale olid lennanud siiski väikelennukid
ja helikopter, mille piloodid huvilistele oma lennumasinaid tutvustasid. Angaaris, lennuki tiiva all, peeti maha mitmed malelahingud. Siseminister Andres
Anvelt saabus Kuusikule kahel eesmärgil: et kohtuda Rapla abivallavanema Margo Hussari ning noorsootööspetsialisti Helen Hintsiga, arutamaks noorte
huvitegevuse teemadel ning sooritada oma esimene
langevarjuhüpe. Viimast ei õnnestunud siiski tugeva
tuule tõttu ette võtta.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist
Fotod: Armar Paidla

21. septembril olid Rapla Keskraamatukokku kutsutud uude
Rapla valda sündinud beebid.
Möödunud aasta 20. oktoobrist, mil Juuru, Kaiu, Raikküla
ja Rapla vallad ühinesid, kuni
selle aasta 30. juunini sündis
Rapla valda 91 last.
Uusi ilmakodanikke ja vastseid lapsevanemaid tervitasid
vallavanem Piret Minn ning
keskraamatukogu direktor Õie
Paaslepp. Kauni lauluga köitis
värskete vallakodanike tähelepanu 8aastane Elisabet Ööpik
Rapla Laulustuudiost, keda
saatis klaveril õpetaja Thea Paluoja.
Eesti Lastekirjanduse Keskusel ja Kultuuriministeeriumil

on tore traditsioon kinkida kõikidele Eestis sündivatele lastele
raamat „Pisike puu“. Raamatusse on nopitud luuletusi ja
jutte tuntud ja armastatud eesti
lastekirjanike loomingust. Selles on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud kui ka päris
uusi lugusid, sekka mõned muinasjutud ja liisusalmid, mille
seovad tervikuks kunstnik Catherine Zaripi võrratud pildid.
Raamat on kokku pandud nii,
et see puudutaks igaüht – nii
raamatu ettelugejat, pisikest
kuulajat kui ka noort lugejat.
Lisaks raamatule kingiti beebidele valla sümboolikaga lusikas.
Kui juba raamatukogus oldi,

siis tegi teenindusjuht Kaja
Tammar ka majas väikese ringkäigu ja värsketele lapsevanematele tutvustati, mida huvitavat on raamatukogul pakkuda
nt abiks laste kasvatamisel või
esimesteks raamatuteks.
Tore oli näha nii paljusid beebisid ja nende vanemaid meie
üritusel. Soovime neile rõõmsat
kooskasvamist! Kes kohale ei
saanud tulla, saab oma raamatu
edaspidi kätte raamatukogust.
Järgmine beebide üritus saab
toimuma kevadel, mil kutsutakse kokku selle aasta teises
pooles sündinud uued vallakodanikud.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

Eesti jaoks on tähtis, et lapsed
loeksid ja et vanemad loeksid
oma lastele ette. Sellepärast
antakse alates 2015. aastast
igale Eesti vastsündinule raamat „Pisike puu“.
Kui Rapla vallas on lapsi, kes
sündinud 2015–2017 ja pildil
olevat raamatut omavalitsusest, raamatukogust või pidulikult sündmuselt ei ole saanud,
võib seda tulla küsima Rapla
Keskraamatukogust Kaja Tammarilt (info kaja.tammar@raplakrk.ee, tel 5333 8058, 485 5464). Ka 2018. aastal sündinud
lastele on sama raamat, kuid väheke muudetud juurdetrükina. Kui lapsevanemad oma titaga 21. septembril toimunud
sündmusele tulla ei saanud, siis ka teid ootab raamat Rapla
raamatukogus.
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Vallavalitsuse istungid septembris 2018

Vallavolikogu istungil 27. septembril 2018

3. september
• Moodustati Rapla Lasteaia Päkapikk direktori
vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku
konkursi läbiviimiseks
konkursi komisjon.
• Anti luba Bengts Tivoli
OÜ-le Rapla linnas Automi platsil ürituse „Bengts
Tivoli on Tour 2018“
rändava
lõbustuspargi
korraldamiseks 06.09 ja
07.09 kell 15.00–23.00
ning 08.09 ja 09.09 kell
12.00–23.00.
• Anti luba Rapla Käsitöö- ja Kunstiseltsile Iira
külas 15. septembril 2018
kell 10.00–17.00 „Iira
777 külapäev“ korraldamiseks.
• Anti luba Rapla Käsitöö- ja Kunstiseltsile
Raplas Karmani parklas
22. septembril 2018 kell
10.00–15.00 „Sügislaada“ korraldamiseks.
• Kinnitati Rapla Keskraamatukogu uued lahtiolekuajad alates 10. septembrist 2018.
• Moodustati Rapla Valla
Avatud Noortekeskuse
juhataja ametikoha täitmiseks korraldatava sisekonkursi läbiviimiseks
konkursikomisjon.

• Menetleti Vahi OÜ Tallinna Halduskohtule esitatud kaebust Rapla VV
31. mai 2018 otsuse nr 52
õigusvastasuse tuvastamiseks ning Rapla valla
kohustamiseks otsustama uuesti arvamuse andmine Reinu III lubjakivikarjääri kaevandamisloa
küsimuses.
• Otsustati jätta Rapla
Vallavolikogu 31. mai
2018 otsus nr 52 „Arvamus kaevandamisloa
andmiseks Reinu III
lubjakivikarjäärile“ täies
mahus muutmata ning
jõusse, kuna käesolevaks
hetkeks ei ole otsuses
välja toodud argumendid
kaevandusloa andmisest
keeldumiseks raugenud.
Volikogu on oma otsuses
nr 52 piisavalt kaalutlenud ja teostanud kaalutlusõigust
kooskõlas
volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning
õiguse üldpõhimõtetega,
arvestades olulisi asja-

10. september
• Kinnitati Juuru Eduard
Vilde Kooli hoone rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks korraldatud
riigihanke
tulemused.
Edukaks pakkumuseks
tunnistati Mivo Ehitus
OÜ ja AS Tesman ühispakkumus maksumusega
1 712 330,04 €.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- Rapla valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse
nõuete kehtestamiseks;
- nõusoleku andmiseks
sisuliste läbirääkimiste
alustamiseks ASi Matsalu Veevärk ja ASi Pärnu Vesi ühinemiseks;
- Kohila ja Rapla valla
ühise jäätmekava 2018–
2022 vastuvõtmiseks;
- vanemate kaetava osa
määra
kehtestamiseks
koolieelsetes lasteasutustes;
- Juuru ja Kaiu Hooldekodu põhimääruse kehtestamiseks;
- Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 vastuvõtmiseks.
• Tunnistati kehtetuks
Rapla linnas asuva Sügise tn 2a ja Sügise tn
2b senised maakasutuse
sihtotstarbed (75% elamumaa ja 25% ärimaa)
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ja määrati sihtotstarbeks
100% elamumaa.
• Otsustati seada sundvaldused Elektrilevi OÜ
kasuks
tehnorajatise
talumiskohustuse kehtestamiseks Rapla vallas
Uuskülas asuvatele Eiko
ja Uuetoa kinnistutele.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla
vallale kuuluvad kaks
elektriautot Mitsubishi IMIEV (alghind mõlemal
300 €).
• Otsiti lahendusi Raikküla mõisa juurdepääsuteedega tekkinud probleemile.
• Anti nõusolek vee erikasutuseks ASile Rapla
Vesi põhjavee ammutamiseks Ridaküla veehaarde
puurkaevudest
ning Pihlaka veehaarde
puurkaevudest ja heitvee
juhtimiseks Vigala jõkke
Rapla linna ja Valtu küla
Öökulli reoveepuhastitest.
• Otsustati võimaldada
Rapla Erilasteaia Pääsupesa
meeskonnale
ühine koolituspäev 26.
septembril 2018 ja anti
luba sulgeda nimetatud
kuupäeval lasteaed laste
vastuvõtuks. Direktoril
korraldada lasteaiakohad
teistes valla lasteaedades
vastavalt vanemate vajadustele.
• Arutati soodustuste tagamist tugiteenuste tasemeõppes õppijatele.
• Nõustuti kooskõlastama Kaitseliidu kooli taktikaharjutuse läbiviimine
10.–14. oktoobrini.
• Käsitleti lisaeelarve algatamist.
• Vaadati üle arengukavale esitatud parandusettepanekud.
17. september
• Anti projekteerimistingimused Maidla külas
Kivika maaüksusele üksikelamu ja abihoonete
projekteerimiseks ning
Röa külas Välja maaüksusele hobusetalli ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati keelduda projekteerimistingimuste
andmisest üksikelamu,
abihoonete ning hooneid
teenindavate
rajatiste ehitusprojekti koostamiseks Kalevi külas
Põlluääre maaüksusele,
kuna kavandatav tegevus
läheb vastuollu valla üldplaneeringuga sätestatud
rohelise võrgustiku kasutustingimustega ning
kavandatavad
ehitised
võivad ülemäära riivata

kolmanda isiku õigusi.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid:
- Rapla linnas Sauna tn 8
kinnistu üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu kehtestamiseks;
- Rapla linnas Tallinna
mnt 37 üldplaneeringut
järgiva detailplaneeringu
kehtestamiseks;
- Rapla Vallavolikogu 16.
novembri 2017. a otsuse
nr 61 „Rapla Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“ muutmiseks;
- Rapla Vallavolikogu
30.11.2017 otsuse nr 71
„Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine“ muutmiseks;
- Rapla valla 2018. a I
lisaeelarve vastuvõtmiseks.
• Anti ehitusluba Rapla
linnas Side tn katastriüksusele silla ehitamiseks.
• Tunnistati kehtetuks
Juula külas asuva Metsaääre katastriüksuse senine maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa
ja määrati uueks maakasutuse sihtotstarbeks elamumaa.
• Määrati Nõmmemetsa külas asuva Andrese
katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Andrese
ja Andumetsa ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Nõustuti Sulupere külas asuvate Jõeääre tn 2
ja Jõeääre tänava katastriüksuste
omavahelise
piiri muutmisega ning
määrati piiri muutmise
tulemusena moodustatavate uute katastriüksuste
lähiaadressideks Jõeääre
tn 2 (sihtotstarve elamumaa) ja Jõeääre tänav
(sihtotstarve transpordimaa).
• Nõustuti Rapla linnas
asuvate Tallinna mnt 18
ja Tallinna mnt 20 katastriüksuste omavahelise piiri muutmisega.
• Otsustati anda edaspidi autokoolidele tõendid
lubamaks kasutada mootorsõidukijuhtide koolituseks Rapla vallale kuuluvat Rapla linnas asuvat
Automi platsi.
• Kinnitati riigihanke nr
200694
„Korraldatud
jäätmeveoks kontsessiooni andmine Rapla vallas“
alusdokumendid.
• Menetleti majanduskomisjonile
esitatavat
Rapla valla teehoiukava
aastateks 2019–2022.
• Moodustati Juuru Raa-

olusid ja kaaludes põhjendatud huve.
• Võeti vastu Kohila valla
ja Rapla valla ühine jäätmekava 2018–2022.
• Anti nõusolek ASile
Matsalu Veevärk sisuliste
läbirääkimiste alustamiseks aktsiaseltsi ühinemiseks ASiga Pärnu Vesi.
• Kehtestati Rapla valla
korraldatava
elutähtsa teenuse kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded.
Hädaolukorra seadusest
tulenevalt peavad kõik
omavalitsused kehtestama elutähtsa teenuse ja
toimepidevuse nõuded.
Seaduse järgi on Rapla
vald elutähtsa teenuse
toimepidavust korraldav
asutus kohalike teede sõidetavuse tagamise osas.
Vastuvõetud
määrus
käsitlebki kohalike teede sõidetavuse tagamist
ja tingimusi valla territooriumil seda teenust
osutavatele ettevõtetele.
Valla teede seisunditase-

me nõuded on sarnaselt
riigiteedega MKM määrusega sätestatud.
• Võeti vastu Rapla valla arengukava aastateks
2018–2025.
• Viidi läbi eelnõu „Rapla
valla
eelarvestrateegia
2019–2022 vastuvõtmine“ I lugemine.
• Viidi läbi eelnõu „Rapla
valla 2018. a I lisaeelarve“ I lugemine.
• Kehtestati Rapla valla
tunnustamise kord.
• Muudeti Rapla Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.
Struktuuri muudatused
on seotud Kaiu piirkonnajuhi
lahkumisega
ning uue piirkonnajuhi
ametisse nimetamiseks
ametikoha
ülesannete
täpsustamisega, millega
kaasnevad teatud struktuurimuudatused ka teistes valdkondades.
• Nimetati Agnes Kurvits
valitsuse liikmeks. RT

teehooldus

Talvisest teehooldusest erateedel
Lumetõrjet tehakse tasuta era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel,
mida kasutatakse alalise elukohana
aastaringselt kasutatava majapidamise
teenindamiseks.
Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet,
lume äravedu ega ladustamist.
Lumetõrjet ei korraldata õuealal; teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus
Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt ei elata ning kus kinnistu omanik või
matukogu inventuuri läbiviimiseks komisjon.
• Anti luba Nikulin Circus
OÜ-le Rapla linnas Automi platsiga piirneval
maa-alal 10. oktoobril
2018 kell 18.30–20.30
„Extreme Tsirkuse“ korraldamiseks.
• Anti luba Huviklubile Kuur Helda külas 30.
septembril 2018 kell
9.00–18.00 „Traksi krossi“ korraldamiseks.
• Anti luba Karine Rajasaarele Vahastu külas
Männikuveere kinnistul
22. septembril 2018 kell
11.00–15.00
„Vahastu
Mihklilaada“ korraldamiseks.
• Otsustati kuulutada välja avalik konkurss Rapla
Valla Avatud Noortekeskuse juhataja ametikoha
täitmiseks alates 1. jaanuarist 2019.
24. september
• Anti projekteerimis-

kasutaja on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.
Varasematel aastatel kehtinud lumelükkamise kord ei muutu. Kinnistu
omanikud, kes on eelnevatel aastatel
esitanud lumelükkamise taotluse või
kelle teelt on lund lükatud, ei pea uut
taotlust esitama.
Täpsem informatsioon kodulehelt ja
teedespetsialist Margus Kollilt.

tingimused üksikelamu,
abihoonete ning hooneid
teenindavate
rajatiste
ehitusprojekti koostamiseks Hagudi külas Kuusiku maaüksusele.
• Anti projekteerimistingimused Juuru alevikus
Tallinna mnt 46 maaüksusele laohoone projekteerimiseks.
• Kinnitati 18. septembril toimunud vallavara
avaliku enampakkumise
tulemused:
võõrandada Rapla vallale kuuluv
kaubik Citroen Berlingo
G*WJY hinnaga 380 €.
• Menetleti volikogule
esitatavaid eelnõusid teede võtmiseks kohalike ja
erateede nimekirja ning
arengukava
kehtestamiseks. Samuti käsitleti
Vahi OÜ kaebust Rapla
Vallavolikogu 31. mai
2018. a otsuse nr 52 kohta.
• Kinnitati riigihanke nr
200694
„Korraldatud
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jäätmeveoks kontsessiooni andmine Rapla vallas“
alusdokumendid.
• Saadi ülevaade Rapla
valla ehituslubade väljaandmise
protsessist
2018. aastal.
• Otsustati moodustada
alates 1. oktoobrist 2018
kuni õppeperioodi lõpuni
Rapla Lasteaias Kelluke
üks sobitusrühm.
• Moodustati konkursikomisjon Rapla Valla
Avatud
Noortekeskuse juhataja ametikoha
täitmiseks korraldatava
avaliku konkursi läbiviimiseks.
• Käsitleti veel Rapla valla ehituslubade väljaandmisega, Kaiu Kooli koolivaheaegade muutmisega,
Raikküla Valla Vabaajakeskuse
kasutamisega
ning abivajavate laste
kaitseks ettekirjutuse tegemisega seonduvaid küsimusi. RT
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tunnustus

töö

Käesolevast aastast
tähistatakse 1. oktoobril
Eestis omavalitsuspäeva
Märjamaa Valla Rahvamajja kutsuti sel päeval esimest omavalitsuspäeva tähistama endised juhid Raplamaa omavalitsustest ning maavalitsusest, kes Eesti
taasiseseisvumise järel asusid meie riiki üles ehitama.
Osalema olid oodatud ka tänaste Raplamaa omavalitsuste ametnikud ja teenistujad.
Meenutati minevikku, vaadati tulevikku ning tunnustati tänaseid omavalitsuste töötajaid.
„Raplamaa omavalitsustöötaja 2018“ aunimetusega tunnustati Rapla vallast kauaaegset vallasekretäri
Ants Soodlat. Tunnustusega kaasnes ka maakonna
hõbedane rinnamärk. Ants Soodla asus linnasekretärina ametisse Rapla Linnavalitsuses 1994. aastal.
2003. aastal, kui linn ja vald ühinesid, jätkas Ants
Soodla omavalitsuses algul vallasekretäri asetäitjana
ning hiljem vallasekretärina. Peale viimast valdade
ühinemist töötab Ants Rapla Vallavalitsuses vallasekretäri abina.
Kohila vallast pälvis tunnustuse sekretär-asjaajaja
Piia Liht, Märjamaalt vallasekretär Maigi Linna ja
Kehtnast kauaaegne finantsjuht Leida Uusallik.
Soovime tunnustuse saajatele palju õnne ja jaksu
edaspidiseks oma valla elu edendamisel.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist
Foto: Katrin Kruusimägi

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
ERIPEDAGOOGI või LOGOPEEDI
ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
TEHNILISE SEKRETÄRI
töökoha täitmiseks (koormus 1,0)

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub
vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme
spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed
hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos
teiste logopeedidega.

Tehniline sekretär on keskastme spetsialistide
teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks
tööülesanneteks on Rapla valla teabehalduse
korraldamine, osavallakogude koosolekute
protokollimine ja tehniline teenindamine, asjaajamises
elanike nõustamine ja juhendamine ning külaliste
vastuvõtmise korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:

• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded“ § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.

Pakume Sulle:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus (seotud õpetaja
töötasuga);
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:

• esimesel võimalusel.
Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog“
palume esitada Rapla Vallavalitsusele aadressile
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult
e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791,
e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

rahvastik

Kas Sa tead, …

Ants Soodla.
heategu

Head raplakad!
Kutsume üles linlasi, asutusi ja ettevõtteid ehtima
linna sünnipäevanädala
raames, 16. novembril,
juba viiendat aastat postkontori ees asuvat helkuripuud!
Kel on helkur üle, võib
selle puule riputada ja
see, kel puudu, saab esmase elupäästja puult
võtta ning end pimedal
ajal nähtavaks teha.

Foto: Katrin Kruusimägi

Kes ei soovi helkurit ise
puule riputada võib selle
poetada vallamaja koridoris välisukse kõrval
asuvasse postkasti, millel
peal silt „Helkuripuu“.

Tulge külla!
21. oktoobril möödub aasta kohalike omavalitsuste
valimiste tulemuste väljakuulutamisest ja uue, suure
Rapla valla moodustamisest.
Selle tähistamiseks korraldame Rapla vallamajas
lahtiste uste päeva.
Tule meile külla esmaspäeval, 22. oktoobril
kell 8.00–13.00 ja 14.00–17.00 ning vaata, kus
me töötame!
Kell 17.00 ootavad Sinuga kohtumist vallavolikogu esimees Rene Kokk ja vallavanem Piret Minn vallamaja II korruse suures saalis.

• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• vähemalt keskharidust;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada dokumendihalduseks vajalikke arvutiprogramme;
• valmidust töötada vastavalt vajadusele valla erinevates
piirkondades (Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla);
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:

• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses;
• sõiduki juhtimisõigus.

Pakume Sulle:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1100 eurot kalendrikuus;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri,
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus,
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:

… miks on oluline kontrollida rahvastikuregistrist
oma elukohaandmeid? Sellepärast, et avalikud teenused (näiteks juhiloa pikendamine, lasteaiakoha saamine, talvine teehooldus, valla eelarvest makstavad
toetused ja osalemine valimistel, sh e-hääletamine)
on seotud elukohaga, mis on registreeritud rahvastikuregistris.
Oma andmeid kontrollida ja andmete uuendamiseks elukohateadet esitada saad riigiportaalis eesti.ee
või vallavalitsuse rahvastikutoimingute spetsialistide
juures Rapla Riigimaja II korrusel, kabinetid 204 ja
205.
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusel jäävad selles registris tühjaks
nende inimeste elukoha andmed, keda eluruumi omanik on palunud enda juurest välja registreerida või
on tehtud seda valla algatusel. Meie vallas asuvatest
eluruumidest omaniku algatusel välja registreeritud
inimese elukohaks on täna veel Rapla vald, aga uuel
aastal andmed elukoha kohta registris puuduvad.
Elukoha andmeid tasub kontrollida ka siis, kui Sa
pärast kolimist ei ole oma elukoha andmeid uuendanud.
Selleks, et uus aasta algaks avalike teenuste saamisel viperusteta, tee veel sel aastal ära need toimingud,
mida Sinu eest keegi teine teha ei saa.
SINU RAPLA VALLAVALITSUS
Foto: Katrin Kruusimägi

kutse

Kandidaadilt eeldame:

• esimesel võimalusel.
Dokumendid, märksõnaga „tehniline sekretär“, palun
esitada 26. oktoobriks 2018 Rapla Vallavalitsuse
aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: Agnes Kurvits, telefon 484 5297,
e-post agnes.kurvits@rapla.ee.

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
RAPLA VALLA AVATUD
NOORTEKESKUSE JUHATAJA (1,0)
ametikoha täitmiseks
Ametikoha üldeesmärk:

• noortekeskuse juhtimine, noortetubade töö koordineerimine ja töös osalemine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• noorsootööalane kutse- või kõrgharidus (võib olla
omandamisel);
• noorsootöö valdkonna kogemus/ hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus.

Konkursil osalemiseks esita järgmised
dokumendid:

• kirjalik avaldus ja palgasoov;
• kuni 2 lk essee teemal „Rapla Valla Avatud Noortekeskuse uued väljakutsed ja tegevused esimesel kahel tegutsemisaastal“;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks esitada.

Tööle asumise aeg:

• 01.01.2019
Dokumendid palun esita kinnises ümbrikus
märgusõnaga „RAPLA VALLA ANK“ Rapla
Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, Rapla, 79511
või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee,
teemareale märgusõna „RAPLA VALLA ANK“
15. oktoobriks 2018.
Lisainformatsioon: Rita Triinu Peussa, 516 9448,
e-post ritatriinu.peussa@rapla.ee.
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jäätmemajandus

Juuru ja Rapla piirkondades
uued olmejäätmete
käitlemise teenuse hinnad
AS Eesti Keskkonnateenused esitas 2018. aastal Rapla Vallavalitsusele jäätmeveo teenustasude suurendamise taotluse. 2016. aastal riigihankel pakkumise esitamise ajaga
võrreldes on kasvanud jäätmete käitluskulu enam kui 64%
võrreldes varem kehtinud käitlushindadega. Kütuseaktsiisi
ja maailmaturul hindade kallinemise tõttu on kasvanud kütusehind varasemaga võrreldes 25% ja prognooside kohaselt kasvavad kütuse hinnad veelgi.
Samuti on kasvanud tööjõukulud ja käesoleval aastal lisandus raskeveokitele teekasutustasu.
Nimetatud kulukomponentide kallinemine kokku mõjutab märkimisväärselt jäätmete transpordi- ja käitluskulu.
Ettevõttel ei olnud võimalik kasvanud kulusid enam katta
sisemiste ressursside arvelt ning seetõttu olime sunnitud
taotlema teenustasude muutmist. Uued teenustasud rakenduvad alates 01.11.2018.
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad 01.11.2018
ei muutu.

enampakkumine

Olmejäätmete käitlemise teenuse hinnad
alates 01.11.2018
Konteineri maht
(m3)

Regulaarne
tühjendus (ilma
käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (koos käibemaksuga 20%)

Jäätmekott 0,02

0,19

0,23

kuni 0,08

0,75

0,9

kuni 0,14

1,3

1,56

kuni 0,24

2,22

2,66

kuni 0,37

3,42

4,1

kuni 0,66

6,1

7,32

kuni 0,80

7,39

8,87

kuni 1,10

10,14

12,17

kuni 1,50

13,84

16,61

kuni 2,50

23,06

27,67

kuni 4,50

41,5

49,8

kuni 6,00

55,33

66,4

projektimajandus
Kultuuri- ja noorsootöötoetuste määramine IV kvartal
Toetus

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m², sihtotstarve
elamumaa) kinnistule alghinnaga 9 000 eurot.
Hea ühendus bussi- ja raudteeliinidega. Läheduses
asuvad lasteaed ja põhikool.
Katastriüksus on korrapärase kujuga ja ühtlase pinnareljeefiga. Maatükk piirneb ühest küljest Kuuse tänavaga
ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega. Maatükk on
hooldamata. Maaüksuse hoonestuseks on ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja
ridaelamumaaga. Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk
asub ca 60 m kaugusel.
Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818
8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 26. novembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt
17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Tiigi tn 7. Mitte avada enne 27.11.2018. a kell
15.00“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II
korruse saalis 27. novembril 2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Esitaja

Projekt

MTÜ Nomela

Rapla Poistekoori laululaagrid

500,00 €

MTÜ Rapla Linna Moosekandid

XI Tule- ja tantsuetendus 1. detsembril 2018

500,00 €

Riinimanda Kooristuudio

Riinimanda kooride laululaager

300,00 €

lühiuudised

MTÜ Elujõulisem Rapla

Elujõuline perepäev sügis 2018

300,00 €

MTÜ Kappeli külad

Koolitav külamaja

180,00 €

MTÜ Lipa Küla

Projektile „Tegus, haritud ja koostöövalmis Lipa kant 2018–2021“
omaosaluse taotlemine

285,00 €

Vallamaja ja teenuskeskused
suletud

MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal

Motivatsiooniõhtu „Uue aja naine“

435,00 €

MTÜ Vesiroosi kool

Rapla maakonna teatripäevad kooliteatritele

460,00 €

MTÜ Urban Style

Raplamaa noored tantsuetendusele Streetshow 2018: „Teine
Dimensioon VOL2“

500,00 €

Alu Spordiklubi

Teadus-show

200,00 €

Spordiharrastustele projektipõhiste toetuste iv kvartali jaotus
Esitaja

Projekt

Toetus

Alu Spordiklubi

Alu Spordiklubi karikavõistlused sulgpallis 2018

160,00 €

Alu Spordiklubi

Lauatennise seeriavõistluse III etapi korraldamine

160,00 €

Tallinna Kiiruisuklubi

Rahvusvaheline kiiruisulaager Poolas

200,00 €

Raplamaa Rattaklubi

Soudal Eesti CX Karikasari 2018 – Rapla CX

750,00 €

Kaiu Spordiklubi

Raplamaa lauatennise XXX seeriavõistlus 2018–2019. a

204,00 €

Rapla Jooksuklubi

XXVIII Krusensterni Jooks

150,00 €

Rapla Jooksuklubi

XXXVI Rapla Talvejooks

150,00 €

Kaiu Laskurklubi

44. Raplamaa Auhinnavõistlused õhkrelvadest. Eesti
Karikavõistlused/meeskondlikud MV õhkrelvadest

400,00 €

MTÜ Rapla Korvpallikool

Euroopa Noorte Korvpalliliiga U14 tütarlaste etapi korraldus Raplas

750,00 €

Avatud taotlusvoorud
Erakorraline toetus uue huvitegevuse (tegevust pole
enne toimunud) läbi viimiseks perioodil november–detsember 2018. Taotleda saavad mittetulundusühingud ja
FIEd, kes pakuvad tegevusi Rapla valla noortele vanuses
7–19 a.
Taotlemise tähtaeg on 15. oktoober ning tegevuste läbiviimise lõpptähtaeg 31. detsember 2018. Taotlus esitada digitaalselt e-aadressile rapla@rapla.ee.

Toetatavad tegevused on huvilaagrid (muusika-, laulu- ja pillilaagrid), tehnikaring (auto, moto, lennundus),
uued noorte tegevusringid (juhendaja tasu, vahendid),
transpordi toetus (huvitegevuse teenuse kättesaadavuse
parandamiseks).
Taotluse leiate valla kodulehelt „Projektitoetused“.
HELEN HINTS
noorsootööspetsialist

Vallavalitsus annab teada, et kultuuriharrastuse ja
noorsootöö projektipõhise toetuse taotlemiseks on avatud lisavoor. Projektid on oodatud e-posti aadressil rapla@
rapla.ee 15. oktoobriks 2018. Projektiga ellu viidav tegevus
peab olema lõpetatud 31. detsembriks 2018.
Taotleda saavad: mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või
sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste

pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning
Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad
valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega
piirkonna ühistegevust.
Taotluse vormi leiate valla kodulehelt rubriigist „Projektitoetused“.
Lisainfo: Rita Triinu Peussa, kultuurinõunik, telefon
516 9448.

Vallavalitsus annab teada, et spordiharrastusele projektipõhise toetuse taotlemiseks on avatud lisavoor. Projektid
on oodatud e-posti aadressil rapla@rapla.ee 15. oktoobriks
2018.
Toetatakse projekte, mis:
- on suunatud rahvaspordi arengule;
- arendavad noorte sporditegevust;

- toimuvad Rapla valla territooriumil;
- toovad tuntust Rapla vallale;
- on suunatud Rapla valla elanikele.
Taotluste näidisvormid leiate valla kodulehe aadressilt
rapla.ee/projektitoetused-rapla-vallas.
Lisainfo: Anabell Kinkar, spordi- ja tervisedenduse spetsialist, telefon 5553 1795.

Reedel, 19. oktoobril, on vallamaja ja teenuskeskused suletud, kuna ametnikud on ühiskoolitusel. Riigimajas saab teha perekonnaseisutoiminguid tavapäraselt.
Oleme teie jaoks olemas jälle esmaspäeval, 22. oktoobril.

Muudatused Kaiu
Teenuskeskuses
15. augustist töötab Kaiu piirkonna sotsiaaltööspetsialistina
Kätlin Uuemäe. Kodanike vastuvõtud toimuvad Kaiu Teenuskeskuses teisipäeviti kell 9.00–16.00 ja neljapäeviti kell
9.00–18.00. Kätliniga saab ühendust telefonil 5329 2701.
1. oktoobrist töötab Kaiu Teenuskeskuses piirkonnajuhina Agnes Kurvits. Piirkonnajuhi töö eesmärk on mainekujunduse koordineerimine ja korraldamine ning teenuskeskuse töö juhtimine ja korraldamine kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmisel. Agnesega saab kontakti telefonidel
484 5297, 5884 3832.
Soovime uutele spetsialistidele jõudu ja kindlat meelt
piirkonna elu edendamisel ja arendamisel.

jutuvõistlus
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noortestuudio

kodukandi uudised

Iga 50 teismelise kohta üks Frank Sinatra!
Sügis 2018 tõi Kuusiku Altweski loovuskose noortestuudiosse MINA OLEN! 12 uut noort – neist enamus teismelised poisid. Nüüd on meid 34 – pered-sõbrad-õpetajad lisaks
– ja me pole enam kaugeltki tüdrukute traib, kes tegeleb
tantsides-näideldes-maalides üksnes pehme loovusega.
MTÜ Ingli puudutus on Altveskil kultuurijuga juhtinud
poolteist aastat. Oleme ühisloomena välja toonud 3 lavastust – „Südamesalu salavägi“, „Mina olen!“ ja „Merehädalised“. Juhendajateks-autoriteks Kati S.V. Murutar, Regina
Evert-Tammistu, Terje Luik, Marje Berlokko ja Robert Borodin. Nimilugu näitasime kõikjal Eesti koolides-rahvamajades 21 korda.
Sel suvel tõime KOP-projekti abiga kogukonna teenistusse 4 sõudepaati. Pärast esimest koolitust maestro Jüri Jaansoniga kogunes paisjärvele mitukümmend poissi, kes sisuliselt elasid läbi suve Altveskil. Kavandatud 4st noortelaagrist
6ks kasvanud suvemaratoni käigus liitusid noormehed Alo
Murutari vetelpäästeõppustega, Meeli Laasi hääle- ja massaažikooliga ning Paul Neitsovi pilliharjutustega juba nii tihedalt, et on nüüd alaliselt ja üleni noortestuudio liikmed.
Pererahvale ja õpetajatele tähendas mitmekümne noore pidev elamine iidse vesiveski ees ja sees alalist hoolt ja
valvet ning noorte toitmist-juhendamist-plaasterdamistturvamist ka laagrivabadel päevadel. Aga see-eest said kõik
teismelised õpetatud tantsima-mängima-ratsutama-tekste
looma-ujuma-sõudma-vetelpäästma ja iseendast teadlikud
olema.
Noortestuudiole tekkis noorte soovil kehakultuuri ja terviseteadlikkuse suund, mida edendame Dr Imre Rammuli,
Marge Järvi, Helen Lingi, Anu Pahka, Liis-Katrin Avandi,
Stella Kuusemetsa, Alo ja Brigita Murutari jpt toel Märjamaa valla abiga igal laupäeval.
Kuna töös on multidistsiplinaarne lavalugu „Tervist, Aafrika!“, tantsutunnid sagenesid ja nn hajaõpetajate – keda
kutsume vajadusel – arv suurenes, on Kuusiku Altweski
loovuskosk valla igal õhtupoolikul.
Kuulutasime välja ka järjeleaitamise õppe – meie hulgas
on omavahel öeldes arvukalt õpiraskusi, erivajadusi ja raamidesse mahtumatusi. Aitame noori järjele inglise, vene ja
eesti keeles, õpetame soovijatele hispaania ja rootsi keelt.
Meie kompetentsis on matemaatika-füüsika-keemia, aga ka
bioloogia ja ühiskonnaõpetus, ajalugu ja geograafia – igaks
õppeaineks on pädeja.
Ühtlasi teavad meie noored, kus on maja võti – nüüdsest kütavad-koristavad nemad. Samuti käivad küpsemad
noored Erasmus+ projektikirjutamise koolitustel, et kogukonna noortele selgeks õpetada, mismoodi toimivad vald ja
riik ning kuidas valijad saavad mõjutada valituid meie kui
kodanike tahet täitma.
Meie tahe on puhastatud-hooldatud paisjärv. Lehkav ja
kinnikasvav järv on ohtlik nii elule kui tervisele. Pole järve,
pole ka tõmbsoont, millest lisaks Altveskile elab ja hingab
ka Kuusiku mõis, tall, lennuväli ning kõik ümber järve tegutsevad pered ja ettevõtjad. Pole tõmbsoont, ei ole motivatsiooni ehitada külalistele tube, mida aga vajavad nii meie
noortelaagrid kui kavandatava noorte rahvusvahelise koostöö ja vahetuse suur pilt. Ka Kuusiku mõis ja lennuklubid
ootavad Altveskile loodavat külaliste majutamise võimalust
oma partnerite tarvis.
Kuna oleme hõlmatud Rapla valla arengukava prioriteetide hulka, püüame läbi murda ELis ainult Eestile omasest
jäikusest. Erinevalt naaberriikide paindlikest lahenditest
saab meil Brüsseli toetustega arendada kas kõike või mitte
midagi. Teistes riikides on võimalik näiteks renoveerida tegelussaal koos wc ja ülakorruse külalistubadega. Järgmises
etapis vahetada kogu 1000 ruutmeetrit kattev paljunäinud
katus. Siis muinsuskaitsega kooskõlas töökorda kohendada
kontsertsaal ja teatrisaal. Meil siin saab kas kõik korraga
– mis on kulukuse tõttu üle igasuguste piirmäärade – või
mitte midagi.
Kindlasti leiame lahendused. Seni pusime omal jõul, riske
ja koormisi võttes tegelussaali elektrisüsteemi ja küttekeha,
põranda toestuse ja soojustuse ning turvakaamerad ja videovalve. 34 last ja noort kohustab meid jätkusuutma.
Noortel on võtmed, vastutus ja usalduslik tööjaotus. Ent
kõik noored pole VEEL meiega ühinenud – ja ka ühinenud vajavad valvet ja MINA
OLEN! noorte aukoodeksile
allutamist. Õnneks on meie
uue managessi Kristiina
Liukaneni kõrval selles töös
noor politseinik Talis Lisakov.
Kuna me oleme kahel viimasel aastal panustanud
noorsootöösse 24/7 kogu
oma aja-jõu-raha-oskusedteadmised ning Brigita Murutar ja Margareta Babtšenko astusid nii noorsootöö
kui kultuurikorralduse alal
Viljandi
Kultuuriakadeemiasse, on saavutatud täpselt see, mille poole pürib

justiits- ja siseministeeriumide moodustatav valitsuskomisjon. Meie noortegängid hängivad Altveskil.
Senised kogemused näitavad, et igas gängis peab olema
oma Frank Sinatra, kes on annete arendamise tõttu jõudnud
suurtele lavadele. Tema eeskuju tõestab, et laval ja sadulas,
roolis ja tüüris on lahe. Teda kuulatakse ja järgitakse.
Just selliseid Sinatraid, kes on juhtumisi koolis istuma
jäänud ega sobi süsteemi, on meie hulgas hulgi. Kaunid ja
andekad, nagu noored jumalad – masinavärgi silmis praak,
meie jaoks aga suur saak.
Kirjutame sügisel 2018 nende talendikate sädenoortega
kokku globaalse turuloo „Tervist, Aafrika!“, kus teismelised ise arutavad, milleks sündisid, mida õppida, kuidas
panustada ja jagada selleks, et mahtuda 8 miljardit inimest
kandval planeedil turule. Ennast armastades ja arendades,
iseendaks saades ja jäädes.
Jõuluaegu oleme valmis selle Loo publiku ette tantsima
ja lausuma. See innustab ka teisi noori nutiseadmetestbussipaviljonidest-kaubanduskeskustest Altveskile tulema.
Ja mujale Eestisse analoogseid positiivse hängimise gänge
moodustama.
Kuivõrd tiimi sõnul on kiiresti ja jõuliselt saavutatud sünergia ja harmoonia võti Kati S.V. Murutari haritud-empaatiline-vilunud-hinnangutevaba karisma, on Altveski emand,
5 lapse ja 5 lapselapse Mummi valmis tulema kõikjale Eestisse nõu ja sädet andma.
Siis, kui praegu avatud 7 meedet järjekordseteks projektideks punutud, uued näidendid noortele lavalugudeks loodud, senistest näidenditest juturaamat põimitud, Altweski
fotoalbum koostatud ning lastelaagritest alguse saanud
noortestuudio Lugu „Ingli puudutuse“ raamatuks jutustatud.
Meie senised sooritused „Südamesalu salavägi“, „Mina
olen!“ ja „Merehädalised“ on leitavad Youtubeis:
Vaadake, süttige – ja tulge meie sekka!
MINA OLEN!
KATI S.V. MURUTAR

Ole kodukandis toimuvaga
kursis!

Uut Rapla valla kodulehel
Leheküljele rapla.ee/huvitegevus on koondatud erinevad
huvid ja hobid, mida Rapla vallas harrastada. Tegemist leidub 2. elukuust kuni päris eakateni välja.
Leheküljele rapla.ee/kuulutustetulp riputame meile saadetud teateid ja informatsiooni, mis võiksid Rapla valla
elanikele huvi pakkuda. Leheküljel on ka otselingid vallaürituste kalendrisse, valla asutuste tööpakkumistele ning
vallavara müügi lehele.
Kodulehe avalehe rapla.ee alumises osas on nüüd toodud
otselingid maakonnaportaali ning naabervaldade kodulehekülgedele, et saaksite ennast kurssi viia, mis maakonnas
uut ning millega naabrid toimetavad.

Fotod: erakogu

Igapäevaseid uudiseid Raplamaal ja Rapla vallas toimuvast
saate kuulata tööpäeva hommikuti kell 7.00–10.00 Tre
Raadio Hommikuprogrammist. Igal teisipäeval kell 11.00
„Raplamaa pooltund“.

Uudised maakonnas toimuvate ürituste-tegemiste kohta
leiate maakonnaportaalist raplamaa.ee.

üleskutse

Rapla Teataja
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tervis & turvalisus

TAI veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös
Tervise Arengu Instituudi (TAI) loodud veebileht tarkvanem.ee koondab infot, nõuandeid ja nippe igas vanuses laste vanematele.
Vanemlikke oskusi saab ja
peabki õppima. Seetõttu on
veebis kaetud lai valik teemasid, millega kõigil emadel-isadel on kasulik kursis
olla. Näiteks lapse areng,
toitumine,
liikumine,
laps ja alkohol, laps ja
narkootikumid,
tubakas, lapse vaimne tervis,
seksuaalkasvatus, laps ja digimaailm ning kasuperes kasvav laps.
Veebist leiab vastuseid erinevatele küsimustele, millega
pere lapse kasvatamisel kokku puutub. Mida teha, kui laps
ei kuula või kui õed-vennad kisuvad omavahel riidu üles?
Kuidas käituda, kui laps on nõus toituma ainult hommiku-

söögihelvestest või kui teismeline on ostnud riiulitäie toidulisandeid ja muud ei söögi? Millal ja kuidas rääkida narkootikumidest ja alkoholist? Millal rääkida seksist? Mida teha,
kui laps ei taha kooli minna? Kuidas abistada last, kellel on
mure? Mida teha, kui laps näppab võõraid asju?
Info ja nõuanded on jaotatud teemade ja vanusegruppide kaupa, et hõlbustada sisu kiiret leidmist. Vanem
saab lugeda erinevate vanemlusstiilide kohta ja mõelda,
millist kasvatusstiili ise kõige enam kasutab ning lugeda
selle mõjust lapse arengu toetamisel.
Tarkvanem.ee lehel saab testida enda teadmisi alkoholi ja tubakaga seotud küsimustes ning vaadata lühiklippe
levinud alkomüütidest. Samuti on lehel animeeritud videod, mis annavad nippe, kuidas lapse käitumist suunata näiteks siis, kui nad ei taha hommikul lasteaeda minnes
riidesse panna või söögilauas nõuavad lõunasöögiks ainult
magustoitu või kui teismeline jõuab õhtul koju ja on esimest
korda purjus.
Väljaprinditavad töölehed aitavad mõelda muuhulgas

Raplamaa ATH Ühing alustas septembris oma uut hooaaega
Esimesel kohtumisel 12. septembril toimus tasuta koolitus
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last kasvatavatele peredele
ja inimestele, kes selle teema vastu üldisemalt huvi tunnevad. Koolitus toimus värskelt renoveeritud Perekeskus
Fookus ruumides, mis ka edaspidi hakkab olema tugirühma kohtumispaigaks. Rääkima oli kutsutud Sirje Grossmann-Loot, kes on Eestis ATH teemal eestkõneleja ning
tugirühmajuhtide koolitaja, aga ka SA Eesti Lastefond esinaine ning superviisor. Ta rääkis, mis on ATH, millised on
esimesed tundemärgid ning mis vanuses need ilmnevad,
kuidas ja kus leida abi, kui lapsel kahtlustatakse ATHd. Lisaks rõhutas ta tugirühma olulisust ja seda, et järjepidevalt
rühmas kohal käimine toetab vanemat oma lapsega toime
tulemisel, aitab peresuhted hoida rahulikud. Eelkõige on
see vajalik lapsele, kes vajab enda kõrvale toetavat vanemat.
Oluline ülesanne on tugirühmal ka teavitustöö, kuidas tulla toime, kui kollektiivis esineb ATHst tingitud konflikte ja
arusaamatusi. Kõige selle kohta on võimalik saada nõu just

tugirühmas. Kogu koolitus toimus rahulikus, õdusas õhkkonnas, nagu see alati Rapla tugirühmas tavaks on. Pakuti
teed, kohvi ning suupisteid. Osalejaid oli paarikümne ringis
ning igaüks sai vestluses aktiivselt osaleda.
Hooaja esimesel kohtumisel võttis Raplamaa ATH Ühing
vastu ka SA Eesti Lastefond poolt kiidusõnad, kus toodi Rapla tugirühm välja kui Eesti kõige aktiivsem ja omanäolisem
tugirühm. Eelmisel hooajal võttis tugirühmadest osa kokku
108 inimest, mis on seniaja rekord. Raplas tegutsev tugirühm on ka ainus, kes korraldab igal suvel pereürituse. See
kõik on aga tubli töö tulemus, kus kolm ühingu eestvedajat
– Tiina Koskinen, Ege Vonbret ja Karmen Metssalu on kõvasti pingutanud, et olla inimestele lähedal ja alati olemas.
Kui Sa tunned ka, et Sa tahad vastuseid tekkinud küsimustele või tahad natuke rohkem teada, mis on ATH, siis
tule vestlema! Üritus on tasuta ja Sa oled väga oodatud!
Järgmine kohtumine toimub 23. oktoobril kell 18.00–
20.00 Sulupere 7 Perekeskuses Fookus (Piilupardi Mängu-

sellistel teemadel, nagu kuidas saada
paremaks kuulajaks, mida teha vihaga, kuidas last tunnustada ja kiita jne.
Tarkvanem.ee veebist leiab ka infot
vanemlike oskuste arendamise koolituste kohta. Muuhulgas tutvustatakse
rahvusvahelist 2–8aastaste laste vanematele suunatud vanemlusprogrammi
Imelised Aastad, millel on uuringute
põhjal väga head tulemused vanemate
stressi vähendamisel ja lapse käitumise suunamisel.
Lisaks toimib veebis e-nõuandla,
kust saab vaadata nii varasemalt vastatud küsimusi kui ka ise nõu küsida,
kui juba vastatud vastustest abi ei leia.
Jooksvalt saab värskeid nõuandeid ja nippe ka Facebooki
lehelt https://www.facebook.com/tarkvanem/

Foto: erakogu

tuba). Teema, mis avab vaba vestluse: „ATH laps/noor ja
siirad tunded nagu kiindumine ja armumine“
RAPLAMAA ATH ÜHING

reisikiri

Erilised inimesed reisil Lõuna-Poolas, Slovakkias
29. augusti varahommikul alustasid Mirje, Marko, Evelin,
Jaanus ja Aleksei koos saatjaga bussireisi Slovakkia poole.
Olime osa neljakümnesest reisiseltskonnast. Grupp koosnes
peamiselt erivajadusega inimestest ja nende saatjatest. Peale
Viljandi inimeste oli rahvast Raplast, Haapsalust ja Tartust.
Esimene päev kulus sõidule. Läbisime Läti, lõunatasime
Leedus 19km söögikohas ja jõudsime õhtul kella kümne
ajal peale Varssavit asuvasse hotelli. Kolisime oma kompsud hotellituppa, sõime õhtusöögi ja läksime magama. Teise
päeva varahommikul võtsime suuna Krakovi poole. Krakov
on olnud pikka aega Poola pealinn, oma imelise vanalinna
ja keskväljakuga on Krakov üks kaunimaid ja romantilisemaid linnu maailmas. Jalutasime Waveli linnamäele, kus
meie armas giid jutustas legendi Waveli draakonist, edasi
suundusime vanalinna. Peale lõunasööki ootas meid väikese
bussisõidu kaugusel Wieliczka soolakaevandus. Oli see vast
elamus! Soolakaevanduses on käike kokku umbes 300 km ja
kaevandus meenutab linna, kus on oma kirikud ja kabelid,
kauplused ja isegi SPA. Laskumine mööda treppe 135 meetri
sügavusele oli pikk ja raske. Kõik võtsid oma jõuvarud kokku ja umbes 20 minuti pärast olime kaevanduse käikudes.
Jalutasime kaevanduses üle kolme kilomeetri, külastasime
erinevaid kambreid, soolajärve ja kabelit. Vaatasime video
installatsiooni ja kuulasime kaunist muusikat. Tagasi maa
peale sõitsime liftiga. Õhtuks jõudsime Poola tuntuimasse
suusakuurortisse Zakopanesse. Kolmas päev algas jalutuskäiguga Zakopane turule. Jaanusele avaldasid sügavat muljet turul müüdavad villased sokid. Kohalik suitsutatud juust
maitses ka hästi. Zakopane on kuulus ka oma erilise puitarhitektuuri poolest. Aleksei arvates nägid majad huvitavad välja
ja meenutasid päkapiku majakesi, aga neis elaks küll. Peale
lõunat võtsime suuna Slovakkia poole. Teel külastasime Bešenova termaalvee parki. Tegemist väga mõnusa SPAga, kus
erinevad basseinid ja paar liutoru. Vesi küll pruunikat värvi,
aga see-eest mõnusalt soe. Mirje ja Aleksei ei tahtnud kuidagi
basseinist välja tulla. Peale basseinis sulistamist sõitsime hotelli, et ennast järgmiseks päevaks välja puhata.
Neljandal päeval peale hommikusööki ootasid meid mäed!
Sõitsime Kõrg-Tatratesse Tatranska Lomnicasse, kus oli
võimalik sõita kabiintõstukiga kuni 2100 meetri kõrgusele.
Meie sõitsime 1751 meetri kõrgusele, jalutasime mäeveerul ja
piilusime pilvede vahet. Nautisime väga ilusaid vaateid, jõime kohvi ja tegime pilte. Omaette elamus oli kabiintõstukiga
mäkke sõitmine. Alguses oli kõrgus natuke hirmutav, aga väheke harjumist ja need vaated, mis mõlemale poole avanesid,
olid võrratud. Evelin oli mäkkesõidust vaimustuses, kilkas
ühele ja teisele poole vaadates, all olevad puud ja majad jäid
nii väikesteks. Evelin arvas, et võiks selle tõstukiga kohe terve
päeva sõita.
Viiendal päeval võtsime suuna Dunajeci jõele, enne seda

ronisid tugevamad, ehk Mirje, vaatama Demänova jääkoobast, mis asub Madal Tatrates. Et koopasse jõuda, tuli ronida
päris kõrgele mäe otsa. Ülejäänud seltskond jalutas orus ja
nautis kohvi. Dunajeci on Poola-Slovakkia piirijõgi, mis kulgeb läbi Dunajeci kanjoni. Kogu piirkond on Pieniny rahvuspark. Meil avanes tore võimalus sõita parvega 10 km mööda
jõge. Parve saatsid kaks parvepoissi, kes vahetpidamata jagasid venekeelset selgitust jõe ja rahvuspargi kohta. Tõlkisin
kuidas oskasin ja selgeks said mööduvate kaljude nimed ning
legendid ammu juhtunud lugude kohta. Peale parvetamist
ootas meid mägikülas rahvuslik õhtusöök. Laud oli hea ja
parema kraami all lookas. Pillimehed mängisid rahvaviise,
tants ja trall kestis õhtutundideni. Jaanus ja Marko kutsusid üksteise võidu oma uusi tuttavaid tantsule. Osaleda sai
ka vimkaga rahvusmängudes, kus tuli täita etteantud ülesanded, näiteks kitse lüpsmine ja nagu ikka – võitis sport.
Kuuenda päeva varahommikul algas kahepäevane tagasisõit läbi Poola, Leedu ja Läti.
Reis oli väga huvitav, kindlasti äärmiselt õpetlik nii kliendile kui tegevusjuhendajale. Näha ise oma silmadega maailma, kogeda kogu kehaga, õppida ennast teiste vajaduste järgi
kohandama, austada teisi ja pidada lugu oma kaaslastest. Kui
me koos reisipilte vaatame, siis nii mõnelgi reisisellil tuleb
pisar silmanurka, mälestused on nii ülevad. Oehh, oli ikka
tore!
Heade soovidega,
TIINA JAMS
Viljandi Männimäe kodu

Foto: erakogu

Kolmapäeva varahommikul me hakkasime Hooldekeskuse
juurest suure bussiga sõitma. Bussi peal olid juba Haapsalu
Tugikeskuse omad. Sõitsime läbi Viljandist. Sõitsime Eestist,
Lätist ning Leedust läbi. Peatusime lõunasöögi ajal Leedus 19.
km söögikohas. Teisel päeval hakkasime Krakovisse sõitma,
mis on üks ilusamaid ja romantilisemaid linnasid. Käisime
kõik jalgsi ekskursioonil Krakovi vanalinnas. Mina ostsin endale mälestuseks väikese Krakovi klaasi. Pärastlõunal külastasime kõik Krakovi lähistel asuvat Wielicka soolakaevandusmuuseumi. 134 m sügavusele viival rännakul külastasime 20
kaevanduskambrit, mida kaunistavad kunstiteosed soolast.
Siis sõitsime Poola tuntud suusakuurortisse Zakopanesse.
Seal me sõitsime kõik gondlitega. Kolmandal päeval jalutasime vabal ajal Zakopanes. Bussijuhtide nimed on Aigar ning
Andres. Giidi nimi on Veronika Varep. Pärastlõunal alustasime sõitu Slovakkia poole, et teha Pieniny Rahvuspargis parvesõit mööda Poola-Slovaki piirijõge läbi Dunajetsi kanjoni. Siis
läksime rahvuslikku restorani. Seal anti meile süüa ja juua ja
tervisenapsi. Mina tantsisin Kadriga ja Agega. Siis korraldati
puusaagimise võistlus. Selle võitsid naised. Siis oli kitse lüpsmisvõistlus. Selle võitsin mina. Viiendal päeval külastasime
Demanova jääkoobast Madal-Tatrates. Pärastlõunal läksime
veemõnusid nautima Bešenova termaalvetes. Mulle meeldis
seal väga liutorudest jalad ees alla lasta. Kuuendal päeval sõime hommikust hotellis. Siis sõitsime Slovakkiast ning Poolast
läbi. Majutus oli Bialystokis, hotellis Lesny. Seitsmenda päeva
hommikul oli hommikusöök hotellis. Koju saime hilisõhtul.
Oli väga hea reis.			
RENEE KUUM
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külaelu
Fotod: erakogu

Sügis hoogustab vaba aja tegemisi
Suvi on teatepulga sügisele
üle andnud, kirju lehevaip
ja hallivõitu taevalaotus annavad üha enam märku uue
aastaaja lähenemisest.
Kui marja- ja seenemetsad läbi kammitud, aiatööd
lõpukorral, jääb enam aega

tubasteks tegemisteks, vaba
aja sisustamiseks.
Septembris toimus Kuimetsa Rahvamajas üritus
vanavanematele, osalejaiks
vanaemad-vanaisad.
See
oli laulu- ja tantsulusti täis
aeg heade kaaslaste seltsis.

Muusika eest hoolitses ansambel „Lõõtspillipoisid“,
kelle kontsertosa koosnes
põhiliselt publiku nooruspõlve lauludest.
Kontserdi lõppedes astusid pillimehed lavalt saali,
jagasid publikule laulikuid,
millest soovitud laule koos
publikuga lauldi.
Koosviibimine
lõppes
kohvilauas istudes. Samal
õhtul avaldati soovi minna
Maarjamäe memoriaali külastama.
Külliki Evisalu organiseerimisel sai see teoks juba 18.
septembril. Enamus osalejaist soovis memoriaalilt
leida kommunismiohvriks
langenud lähedase nime, et

Sügise sünnipäevalised Kuimetsa rahvamajas 23.09.2018.
süüdata selle all küünal või
asetada sinna lilleõis.
Kuigi see käik elustas meis
väga valusaid mälestusi lapsepõlveaegadest, lahkusime

sealt sügava tänutundega
kõigi nende vastu, kes sõna,
mõtte ja teoga on kaasa aidanud memoriaali sünnile.
Aitäh Sulle, Külliki, or-

ganiseerimast üritusi igale
eale.
ÜRITUSEL OSALENUD
PENSIONÄR

kroonika

Suur laste raamatupidu

Portreede keskel

Kuuendat aastat korraldas Rapla Keskraamatukogu laste suvelugemise programmi. Viies
aasta maakondliku programmina. Eelmisel kolmel aastal käisime lõpupidu pidamas Märjamaal, Kohilas ja Kehtnas, aga seekord olime ringiga tagasi Rapla Kultuurikeskuses, kuhu
üle terve maakonna oli kohale tulnud tubli 200 last. Saal sai otsast ääreni raamatusõpru
täis.
Rapla vallas osales suvelugemise programmis kolme suvekuu jooksul 150 last – Raplast,
Alust, Hagudist, Juurust ja Kaiust.
Kui võrrelda nüüd veidi selle aasta tulemusi eelmiste aastatega, siis saame ainult rõõmustada. Lugejaid on tulnud juurde ja eriti tore on see, et need lapsed, kes olid esimeses klassis
5 aastat tagasi ehk suvelugemise esimesed pääsukesed, loevad siiani väga tublisti. Kõige
suurem pakk tagasisidelehti oligi viiendatelt klassidelt.
Nagu kombeks on saanud, alustame suvelugemist 1. juunil ja kestab see 31. augustini.
Terve suve jooksevad lapsed raamatukogus ringi nagu sipelgad ja vahetavad raamatuid.
Korraga saab ju laenutada vaid 2 raamatut 10-ks päevaks. Raamatukogus on laste stendil
ka kõikide programmis olevate raamatute kaanepildid, kuhu lapsed saavad kleepida vastava värviga täppe – kas siis raamat meeldis, või mitte. Pärast on kõigil väga hea vaadata,
millised raamatud olid kõige menukamad. Neid eimeeldi-täppe on õnneks ikka väga, väga
vähe.
Suurel raamatupeol autasustas iga maakond oma parimaid lugejaid kingitusega ja kõik
peole kutsutud lapsed said tänukirja. Rapla valla kõige usinamad lugejad olid:
• Raplast – Luisa Lorelise Bollverk Lasteaed Kelluke, Roosi Tüvist RKK 1A, Toomas
Tammus RKK 1B, Robin Sander Romanov RKK 1A;
• Emma Tammus RKK 2B, Enriko Paugus RKK 2B, Nele-Ly Järvela RKK 2C;
• Marta Viikmäe RVK 3C;
• Mia Lota Sutter, RVK 4B , Mairold Verk RKK 4A, Sten Marten Arro RKK 4A;
• Evaliisa Poola RVK 5A, Kirke Teder RKK 5A, Brit Marii Sinisalu RVK 5B;
• Frida Kesküla RKK 9A, Elizabeth Tähe Tallinna Muusikakeskkool 9. klass, Marleen
Tilga RKK 9A;
• Hagudist – Harald Aas 3. klass, Gustav Aas 5. klass, Keiti Tasane 6. klass;
• Alust – Keiti Soeson 2. klass, Kaisi Soeson 3. klass, Getter Toome 2. klass.
Mis pidu see oleks ilma üllatuste ja tordita? Ei puudunud üllatused ka sellelt peolt. Igal
aastal on lapsi käinud rõõmustamas mõni populaarne artist ja sel aastal sai selle au endale
noor lauljatar Liina Ariadne Pedanik ning kitarril saatis teda Martti Hallik, kes on populaarne youtuuber. Lapsed elasid esinejatele kaasa ja küsimused artistidele ei tahtnud kuidagi
otsa saada. Kaua te juba laulate? Mitu aastat te käite? Milline on teie lemmiklaul? Kui vanalt tegite endale youtube kanali? Millal te abiellute?
Et üllatusi ikka jaguks, läks peale noorte muusikute esinemist vool ära. Selgus, et üllatus
tekkis kusagil majast väljapool ja millal elektri tagasi saab, ei osanud keegi öelda. Lapsed
aga ei kaotanud pead ning kiirelt täitus pime saal sadade mobiilitulukestega. Kindlasti saab
see olema hetk, mis jääb lisaks muule tänavusest peost hästi meelde.
Pidu aga jätkus tordi söömisega ning kes soovisid, küsisid samal ajal esinejatelt autogramme ning tegid selfisid. Soovisid muidugi kõik! Õnneks täitus saal varsti uuesti valgusega ja viimase esinejana astusid saali otse laste sekka Improteater Ruutu 10 näitlejad.
Neli noort naerutasid lapsi nii hoolega, et isegi mõni ema pühkis naerupisaraid. Nagu palju
lugenud lastele kohane, haakusid nad teatrirahva pakutud mõtetega kiiresti ja koostöö saaliga oli suurepärane.
Suvelugemine on selleks aastaks läbi, aga lapsed loevad kindlasti edasi. Kooli ajal loomulikult rohkem seda, mida õpetajad nõuavad, aga kindlasti mahub sinna sekka veel palju uut
ja huvitavat kirjandust. Rapla valla raamatukogud tänavad lapsi ja ootavad alati lugema!
INGRID TEDER

Inimesi minu ümber – nii
pealkirjastas Avo Päädam
oma portreenäituse Rapla
Kaasaegse Kunsti Keskuses.
Võib oletada, et neid on rohkem kui 32, keda vaatajatele
kunstikeskuse näitusel tutvustati. Sõbrad, sugulased,
tuttavad või väljavalitud,
kes kunstniku silmis olid
väärinud lõuendile jäädvustamist.
Näitusekülastaja võis julgelt tunnistada, et paljud
nendest inimestest on ka
tema ümber. Saalis vaatasid portreedelt vastu mitte
kõrgelt ja kaugelt, vaid siitsamast lähedalt juba ametiposti kaudu tuntud näod.
Kes siis ei teaks näiteks
tarbijate ühistu ja kohaliku
võimu tegelast Väino Sassit
või kirjamees Mathurat, poliitikut ja jahimeest Tammsaart, fotomees Pihelgat …
Päädam on mõnes mõttes üllataja. Võtab aega, et
tagasihoidlik olla. Siis astub
avalikkuse ette ja ootamatu objektivalikuga. Imetlusväärsed on olnud tema
loodusmaalid (mets, mida
enam ei ole), emotsionaalsed merepildid (kus käidud,
mida nähtud), linnapildid
(Võiroosi kohviku seinal
praegugi). Portreesid õige
harva.
Nüüd siis saalitäis ainult
portreesid. Enamus valmis
saanud tänavuse aastanumbri sees. Küllap liikus
mõttetöö juba varem, pintslid ja värvid läksid käiku
kunstniku täismeheea kättejõudmise eel.
Külastaja sai ringi jalutades kogeda sooja äratundmisrõõmu. Aga mitte ainult.
Portreteeritavatel oli vaataFoto: Ingrid Teder
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Avo Päädam (keskel) koos sõiduõpetajaga ja
liiklusõpetajaga.
jale ka sõnum – kas muigega suunurgas, kulmukibrutuses, teravas silmavaates
või mõnes detailis, mis vii-

tas elukutsele või hobile.
Ühest ringist portreeseltskonnas jäi väheseks.
TIIU LUHT

Orelipooltunnid
Suve lõpuga lõppesid ka orelipooltunnid Rapla kirikus. Koguduse organistid Hille Poroson ja Kristi Hinsberg on juba
mitmel aastal kord nädalas kutsunud kuulajaid oreliõhtutele.
Kui Hille oli muusikaõpingud Eestis, Saksamaal Lübecki muusikakõrgkoolis ja Läti Muusikaakadeemias seljataha
jätnud ja mitmes Euroopa riigis end täiendanud, oli tal väikeste kontsertide idee, et meie kiriku head ja kiitust pälvinud pilli kõlama panna, küps.
Kristi oli samuti päri, ja esialgu tegutsesid nad muusikutena ainult ise. Eestis on palju häid interpreete ja et teisi
orelliste tutvustada, kutsuti neid siia esinema. Külalised tulid meeleldi. Ka oma linna muusikud on olnud nõus esinema. Kiitust väärivad Rapla Muusikakooli viiuli- ja flöödiõpilased. Läbi aegade orelipooltundide külaliste nimekiri saaks
pikk, nimetagem vaid tänavusi: Tiia Tenno, Kadri Ploompuu, Kristel Aer, Marju Riisikamp, Merike Marli. Tänavu
esimest korda olid esinejate hulgas külalised kaugemalt:
oreliduod Andrea-Ulrike Schneider–Hans-Rudolf Krüger
Saksamaalt ja Mirella Dirminti–Paolo Deviti Itaaliast.
Pooltunnimuusika sari lõppes, kuid korraldajatel on veel
varuks huvitavaid ideid.
TIIU LUHT
Foto: Tiiu Luht

Sarja lõppkontserdil esinesid sopran Anneliis Volmer,
Rapla ja Viimsi koguduse organist Hille Poroson, ERSO
viiulimängija Liis-Helena Väljamäe, RAMi laulja ja
solist Ott Indermitte.
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Fotod: Ingrid Teder

Kummardus Raimsile
Just sellist pealkirja kandis
oktoobrikuu viienda kuupäeva õhtul Rapla Kultuurikeskuses toimunud salongiõhtu, millega tähistati
armastatud muusiku Raimond Valgre sünniaastapäeva. Seekord juba 105ndat.
Sel sombusel sügisõhtul oli kultuurikeskuse saal
pilgeni täis. Meie inimesed
armastavad Raimond Valgret, tema muusikat ja meie
kultuurikeskuse lavastatud
kontsertetendusi. Kummardusena Valgrele on selliseid
õhtuid olnud juba üsna mitmeid ja üheski nendest ei
ole tulnud pettuda. See on
kindel kvaliteet, mida inimesed on õppinud hindama. Kultuurikeskuse meeskond on hoolitsenud alati
selle eest, et kontserdilt või
salongiõhtult
lahkutakse
alati pisukese kahjutundega, et juba saigi läbi.
Ka sel korral oli näha, kuidas inimesed ei kiirustanud

lahkuma, vaid istusid saalis
ka siis, kui lisapalagi oli lauldud ja veel mitu pala kooski
lauldud. Alles siis, kui Thea
peale maratonklaverisaateid
laulis publikule „Hääd ööd
…“, hakati vaikselt ennast
kojuminekule asutama.
Kui rääkida nüüd esinejatest, siis ma ei väsi rõõmustamast – just rõõmustamast
ja mitte imestamast, et Rapla on heaks kasvulavaks
noortele artistidele. Kui
meil on siin Thea Paluoja,
kes õpetab noori laulma –
ilusasti laulma; Piia Põder,
kes lavastab nii, et etendus
on vaatajale nauditav ja higimaitse ei paista välja; Age
Rebel, kes on loovinimestele ja maja meeskonnale oma
toetusega nagu õnnistus,
siis midagi alla suurepärase
ei saagi loota. Lisame veel
Maarika Riismaa ja Kalju
Visnu, kes teevad tööd visuaaliga ja ongi koos see
äge meeskond, kelle ümber
kogunevad noored talendid
suurima rõõmuga. Ka need
noored, kes on juba lennanud tiibu sirutama mujale.
Sel reedesel õhtul musitseerisid Rapla noored.
Ägedad ja andekad noored,
kelledest mõned juba kuulsustki kogunud ja mõned
alles oma tee alguses.
Esinejaid sai nautida saali
igast nurgast – koor laulis
vasakul, solistid paremal ja
tagumisest reast poodiumilt
üllatasid külalisi ikka ja jälle
noorte näitlejate dialoogid.

Rapla–Virtsu jalgrattamatk

Fotod: erakogu

Rapla Laulustuudio neidude koor oli õppinud ära
väheste
kooritundidega
muljetavaldava hulga Valgre laule ning kõlas väga
kaunilt. Carl Alas, Merilyn
Elge, Artur Lindegron ja
Daniela Torilo kostitasid
saalisviibijaid
vaimukate
vestlustega
improviseeritud kohvikus. Lisapunktid
Carlile šušina ja vaimukate
repliikide eest! Robert Rebel on sündinud õhtujuht,
kes tuleb välja igast olukorrast ning on šarmantseks
lavapartneriks igale lauljale.
Anelle Tepp, keda saatis kitarril The Notes-ist tuntud
Markus Bachmann, laulis
tuntud headuses ja kahju,
et me teda enam nii sageli
Rapla lavalaudadel ei näe.
Markus Bachmann on solistina omapärane ja huvitav.
Kadi Poom ja Kertu Poom
on õed, kes laulavad ilmselt juba sünnist saadik ja
lähevad aastatega aina paremaks. Kadi sillerdav hääl
… see on imekaunis. Piia
Põder on lisaks lavastamisele väga andekas laulja, kelle
esitus oli jõuline ja ilus ning
muidugi Jüri Pootsmann,
keda oodati. Jüri laulus on
kõvasti šarmi ja stiili.
Kui kõik laulud lauldud,
kummardasid
tänulikult
kõik – esinejad ja kuulajad,
üksteisele ja Raimsile.
Jääme ootama Raimondi
järgmist sünniaastapäeva!
INGRID TEDER

Rapla–Virtsu raudtee oli 96
kilomeetri pikkune Eesti kitsarööpmeline raudtee praeguse Rapla linna ja Virtsu
aleviku vahel. Raudtee ehitus algas Raplas 1928. aastal
ning selle rajamine lõpetati
1931. aastal. Raudtee oli kasutuses 1. detsembrist 1931
kuni 26. maini 1968. Rööpad 2 kilomeetrit enne Virtsut.
võeti valdavas osas üles 1969.
aastal ja vaid Raikkülani käisid rongid 1971. aastani. Nüüdsel
ajal on mitu raudteetammi osa kasutusel autoteena.
Rapla–Virtsu raudtee rajamise algusest on möödas 90 aastat ja 50 aastat on tänaseks täitunud viimasest rongireisist.
Mis saaks olla väljakutsuvam, kui seda juubeliaastat pere ja
sõpruskonnaga tähistada ehk mööda saata üks eneseületuslik päev ning läbida ajalooline, pea 100 kilomeetri pikkune
Rapla–Virtsu kitsarööpmeline raudtee jalgratastel!?
Nimetatud idee oli rattamatka eestvedajal, Teneril, kaua
aega mõtteis – Tener ja tema esivanemad on Virtsu kandist
pärit, kuid Tener ise on end tänaseks sidunud Raplaga. Me
kõik teame, et kui esivanemad meenutavad ja jutustavad oma
aja lugusid, on need maru põnevad ja huvitavad, nii kuulis
Tenergi toredaid ja lustakaid jutte Rapla–Virtsu raudtee ehitustöödest ja ka rongisõitudest.
Tekkinud idee läbida jalgrattamatkana raudtee Raplast
Virtsu aina süvenes ja süvenes. Tener rääkiski oma ideest
pereliikmetele ja sõpradele, kes olid idee elluviimisega kohe
päri.
29. septembri hommikul, termomeetri näiduga 0o C, koguneski 14-liikmeline matkaseltskond kell 7.30 Rapla raudteejaama, et läbida pea 100 kilomeetri pikkune Rapla–Virtsu
kitsarööpmeline raudtee. Enne starti, kell 7.45, lepiti kokku,
et igas teele jäävas jaamas tehakse paus – vajadus tõmmata
hinge ja teha fotojäädvustus.

Rapla raudteejaama stardis Alo, Kristo, Ott, Ülar, Kaisi,
Artur, Mirjo, Tener, Siim, Agnes, Jan.

Muusikapäeva tänukontsert
1. oktoobril toimus Rapla Kultuurikeskuses Rapla Muusikakooli tänukontsert EV100 „Igal lapsel oma pill“ eriprogrammi raames. Esinesid kooli solistid, ansamblid ja
sümfooniaorkester. Muusikakool on väga tänulik eelpool
mainitud projektile, mille käigus on soetatud koolile nelja
aasta jooksul palju väga vajalikke pille: vibrafon, tšello, tuuba, kontrabass, pianiino, tiibklaver, metsasarv ja kaks timpanit. Soetatud pillide kogusummaks oli 42993 €, millest
25354 saadi projektist. Rapla vald toetas erinevate pillide
ostu nelja aasta jooksul 17639 €-ga.
Suur tänu kõigile toetajatele meile väga vajalike instrumentide ostmisel.
RITA KIKAJON

Sümfooniaorkester.

Fotod: Olga Arm

Maiken Miku nooremate õpilaste viiuliansambel.

Kogu matka vältel oli kaasa elamas ja rattureid toetamas
saateauto, mida juhtis eestvedaja abikaasa. Saateauto ei läbinud sama teed, vaid kohtus ratturitega kokkulepitud punktides. Pikem peatus tehti Rumba sillal, kus saateauto võttis
ratturid vastu, pakkudes korralikku lõunasööki. Kui kõik
eelnevad peatused olid 5–10minutilised, siis lõunapaus vajas
pikemat, 20minutilist pausi. Oldi ju selleks ajaks läbitud pool
eesmärgistatud vahemaast. Enne, kui ratturid edasi sõitma
hakkasid, jäeti jällenägemiseni kahe osalenud naisterahvaga.
Naised seadsid eesmärgiks läbida pool planeeritud distantsist – seda nad ka saavutasid.
Raja üldine seisukord oli rattaga läbimiseks hea. Mõnes
kohas oli tee veidi kinni kasvanud ja vajaks võsalõikust või
pinnase tugevdamist. Üheks selliseks raskesti läbitavaks lõiguks oli Rumba ja Rootsi raudteejaama vahe.
Päris viperusteta see päev siiski ei kulgenud. Eelnevalt
erinevad ilmaportaalid sellel päeval vihma ei lubanud. Siiski
juba päeva alguses Rapla–Märjamaa vahelisel lõigul, hakkas
korralikult sadama. Õnneks mitte väga kaua, kuid sellegipoolest said ratturid läbimärjaks, millest oli tingitud pea kõigil
ratturitel ebamugavustunne – keha ja varbad külmetasid.
Ebamugavustundest saadi üle ja sõideti edasi. Tuleb nentida,
et kõik muu läks väga hästi, tehnilisi tõrkeid matkal ei esinenud – ükski rattakumm ei purunenud ning kõik ratturid on
täie tervise juures.
Matka lõpupoole tulid mõnel ratturil ka loobumismõtted,
kuid õnneks suudeti peatustes ennast piisavalt koguda ja
üksteist motiveerida, et distants ikka lõpuni sõita.
Umbes 17.15 olid kõik matkajad õnnelikult finišis. Idee viidi ellu ning nii mõnigi osaleja pidi leidma jõuvarusid, et finišijoon ületada. Mis näitab, et kui on tahe, toetav kaasrattur,
on kõik võimalik!
Matkaseltskond esmalt tänab idee algatajat ehk ürituse
eestvedajat ning soovitab kõigil, kel vähegi jaksu ja tahtmist,
Rapla–Virtsu raudtee jalgratastel läbida! Kogege ja saate
unustamatu elamuse!
Parimate soovidega
RAPLA–VIRTSU LÄBINUD RATTURID

Finišis Mirjo, Alo, Jan, Ülar, Kristo, Siim, Ott, Tener,
Artur, Karl-Thomas, Arthur, Jürgen.
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noored

Raplamaa Noorte Ühislaager 2018
Tänavu suvel kogunesid vahvad ja andekad noored kokku,
et veeta üheskoos 6 tegusat päeva Raplamaa Noorte Ühislaagris. Sellel aastal toimus ühislaager juba viiendat korda
ja toimumiskohaks oli Järvakandi Avatud Noortekeskus
ning selle lähiümbrus.
Noori saabus laagrisse mitte ainult Raplamaalt, vaid ka
mujalt maakondadest ning rõõm oli näha nii uusi kui ka
juba vanu tuttavaid. Mis võiks veel parem tunnustus olla
tegijatele, kui taas tulevad noored, kes meenutavad hea sõnaga varasemaid kordi?
Traditsiooniliselt oli esimene päev tutvumiseks. Kui kõik
noored olid kokku kogunenud, jagati nad nelja perekonda.
Iga pere valis endale ka nime ja nii viibisid sellel aastal laagris Patsid, Lotted, Pandad ja Shrekid.
Enne veel, kui hakati tubadesse sisse kolima ja telklat
püstitama, valmistati üheskoos vahva laagrilipp, millele
jäädvustati oma käejäljed ning pärast kirjutati juurde nimed, et siis ühiselt heisata kõik olemasolevad lipud uhkesse
rivvi. Jah, see ongi traditsioon, mida üheskoos kujundavad
nii juhendajad kui ka iga-aastased osalejad ning uued tulijad, kes laagriperre alati oodatud on.
Esimese päeva õhtul koguneti Järvakandi kultuurihalli
välilavale ja iga pere oli selleks ajaks välja mõelnud tutvumismängu, mida siis kõik koos mängiti. Nalja sai palju, naer
kostus kaugele ja nimed said selgemaks. Enne veel, kui oli
aeg magama minna, istuti üheskoos suurde õhturingi, kus
igaüks sai iseendas päevale tagasi vaadata ning tuua välja
selle, mis meeldis kõige rohkem ja mis kõige vähem. Ikka
noored ja nende juhendajad üheskoos. Kuna emotsioone
oli palju, siis tekkis ka elevust ning erinevaid tegevusi, mille
vahel valida. Nagu noorte puhul tavaks, saab alati arvustada
toitu ja siinkohal võib etteruttavalt öelda, et laagri toitlustaja Jerwencato Bistro sai terve laagri vältel tohutult palju
kiitust oma maitsvate toitude eest ja laagriliste kõhud olid
täis. Aitäh veelkord!
Teine laagrihommik algas Treksi Teraapiad OÜ vahva
maskottkoera Treksi meeleoluka hommikuvõimlemisega.
Hiljem õpetas tark koer noortele, et ka väikesel liigutusel
võib olla suur toime. Pärast Treksiga kohtumist said kõik
neli peret kordamööda ennast proovile panna ronimisseinal,
seiklusrajal ja töötubades. Tiimitööna tehti enda peremuna
ja sellele valmistati ka looduslikust materjalist pesa ning
kaunistati laagri mütse glitri ja värviga. Töötoa tulemusena ei tulnud kahte ühesugust mütsi. Igaühel oli oma idee ja
nägemus, mis annab veelkord kinnitust noorte loovusest ja
fantaasiast. Noored meisterdajad ei kartnud kasutada julgeid värve ja rõõmuga lisati muid kaunistuselemente.
Peale lõunat sai kogenud juhendajate kaasabil kätt proovida vibulaskmises ning õhtul särasid tublimad talendivoorus, mis lõpus üheks suureks ühislaulmiseks kujunes.
Kolmanda päeva avas Lottede hommikuvõimlemine.
Peale hommikusööki algas Eli Suklese poolt läbiviidud
orienteerumine ja koostati CVd võimuvahetuseks. Pärast
lõunasööki tulid külla sõbrad Politsei- ja Piirivalveametist,
Maanteeametist ja Päästeametist. Näha sai nii politsei bussi
ja varustust kui ka tutvuda vahva jäljekoer Hugoga. Ka tuletõrjeauto on nüüd üle vaadatud ja noored said mõõtu võtta

päris päästjate ülesannetes. Tublid õppurid said preemiaks
korraliku veesõja. Meie laagri kõige õpetlikuma päeva lõpetas karaoke-disco.
Neljandal päeval võtsid noored laagri üle – oli võimuvahetuse päev! Eelmisel päeval koostatud CVde seast valiti välja igale noorsootöötajale asendaja, kes täitis päeva
jooksul juhendaja rolli. Hommikvõimlemisel oli sel päeval
juhendajateks Pandade pere ja peale hommikusööki ootas
kogu laagrikampa ees rabamatk, mida juhendas Toomas
Merekivi. Külastati Järvakandi rabajärve, maaliti looduslike materjalidega kauneid hetkeemotsioone, tuletati meelde
koolitarkusi, mille käigus mõõdeti lihtsate moodustega eemal olevate puude kõrgusi. Rabast naasti rõõmsate ja väsinutena. Õhturingis päeva tagasisidestades tunnistas enamus noori, et nad käisid rabas esimest korda ega osanud
oodatagi, et see võiks nii tore kogemus olla.
Päeva lõpus vaadati üheskoos 2016. aasta laagri videot
ja meenutati varasemate aastate ägedamaid hetki. Päikeseloojangul anti võim tagasi juhendajatele. Tagasisides noorsootöötajatega tõdeti, et see on päris raske ja vastutusrikas
töö. Juhendajate hinnangul said kõik noored sellel päeval
oma uute kohustustega suurepäraselt hakkama ja tuleb tõdeda, et tulevikus on meile järelkasvu oodata, sest laagriaja
jooksul küsisid nii mõnedki osalejad, et mida selleks tegema
ja õppima peab, et saaks ka tulevikus noorsootöötajaks ja
laagrikasvatajaks hakata. Ja see on puhas rõõm juhendajatele, sest nemad ise teavad küll, miks nad seda tööd teevad.
Viienda päeva hommikul kutsus kõiki võimlema Patside pere ning sellele järgnes tore linnamäng, mille käigus
tuli Järvakandi alevis täita erinevaid lustakaid ülesandeid
ja neid siis vastavalt etteantud kirjeldusele ka mingil kujul
jäädvustada. Taaskord ei ole noorte loovusel piire ja ülesandeid täideti innukalt, rõõmsalt, ühtse meeskonnana.
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Deddy puudutus Valgre toas
Teisipäeval, 2. oktoobril, toimus minu jaoks üks vägagi üllatav ja tundeküllane kohtumine Valgre toas. Tuba tulid oma
Eesti reisi käigus vaatama Deddy tütar ja tütretütar.
Deddy ehk Agneta Akesson oli üheks kauniks neiuks, kes
Raimond Valgret inspireeris looma unustamatuid meloodiaid. Just Deddyle mõeldes on sündinud Valgre kõige pikem, 12 laulust koosnev põimik „15 minutit Deddyga“, millest on tuntumad laulud: „Ma loodan, et saan sellest üle“,
„Veel viivuks jää“ ja „Mul meeles veel“. Deddy oli väga kaunis ja musikaalne neiu, kellega Valgre kohtus 1935. aastal.
Deddy tütar, Elisabeth Gronvall, rääkis, kuidas Valgre oli
saatnud oma õe kaudu kõigepealt Deddyle kooli ühe vahva
ja huvitava kirja, kust pisikesest augukesest sisse piiludes
sai näha sõnumit. Raimond oli viis aastat neiust vanem, mis
tutvuse alguses oli Deddyt ehk pisut hirmutanudki. Koos
mängiti neljal käel klaverit ja musitseeriti rohkesti. Nendest
said suured sõbrad, kuni keerulised ajad nad lahutasid.
Deddyst sai Rootsis pianist ning ta esines suhteliselt kõrge eani. Igavikku lahkus ta 10 aastat tagasi. Ka tema lapsele
ja lapselapsele on jagunud muusika- ja kunstiarmastust.
Tütar on kunstnik Lõuna-Rootsis, kes maalib põhiliselt
akvarelle. Tütretütar, Sofia Landgren, on viiuldaja ja laulja
ning elab Lõuna-Prantsusmaal.
RITA KIKAJON
Foto: Rita Kikajon

Kolme põlve kohtumine. Vasakul on tütretütar Sofia
Landgren ja paremal tütar Elisabeth Gronvall. Pildil
paistab ilusti nende vahel ka Deddy.

Foto: erakogu

Peale lõunasööki õpiti näpupaela punumist, meisterdati
erinevaid käepaelu ja seejärel suunduti kogu kambaga ujuma ja mängima, sest ilm oli lihtsalt suurepärane.
Tegevusterohke päev lõppes moešõuga. Osalejaid oli rohkesti ning rõivaid ja aksessuaare jätkus kõigile. Noored pöörasid väga palju tähelepanu detailidele ja hoolitsesid selle
eest, et kostüümid moodustaksid terviku. Esinejate julgus
oli nakkav ja publiku käed plaksutamisest väsinud. Kohustuslik oli osalemine kõigile juhendajatele ning ilmselgelt
nautisid nad kõik seda õhtut.
Juba oligi saabunud viimane päev. Reedehommikuse
võimlemise viis läbi perekond Shrek. Ja kui siis oli meel ergas ja keha virgas, hakatigi pakkima ning hüvasti jätma, et
järgmisel suvel taas kohtuda.
Kõikide nende laagripäevade jooksul hindasid juhendajad kõrgelt noorte endi poolt antud tagasisidet ja tehtud
ettepanekuid, mida arvesse võtta järgnevatel aastatel, sest
midagi nii vahvat ja ühteliitvat, nagu seda on Raplamaa
Noorte Ühislaager, ei saa ju ometi korraldamata jätta. Aitäh kõigile, kes laagris osalesid, meil oli hea meel teid näha.
Uute kohtumisteni!
Sügava kummarduse ja suured tänud saavad meie selleaastase Raplamaa Noorte Ühislaagrisse panustamise eest:
Eesti Noorsootöökeskus; Autoekspert; Liqui Moly Eesti;
TTÜ Eesti Mereakadeemia; Rapla Selver; LTT AS; HG Kurre; Politsei- ja Piirivalveamet; Päästeamet; Maanteeamet;
Töötukassa; Vičiunai Baltic OÜ; Extra Care OÜ; Jerwencato
Bistro; Kehtna vald; maakonna noorsootöötajad; vabatahtlikud; noored ja nende vanemad.
Täname Teid kõiki suurepärase koostöö ja usalduse eest!
Me oskame seda hinnata!
RNÜ LAAGRI MEESKOND

sport
Fotod: Jana Koppel

Alu 29.
suurjooks
21. septembril toimus järjekordne Alu kolmik jooksuüritus,
mis
koosnes
suurjooksust (29. korda),
minijooksust (24.), lasteaia
tillujooksust (18.), lisaks
veel kepikõnd (7.). Suurepärase ilmaga kogunes stardijoontele üritusesarja rekordarv osalejaid – 250. Kõige
rohkem startijaid oli minijooksu neljas vanuseklassis
– 97 poissi-tüdrukut. Kõikidele osalejatele olid ATO
Projekti poolt valmistatud
osavõtumedalid.
Suurjooksul 5,1 km seekord rajarekordeid ei joostud.
Naiste absoluut paremad:
Kerti Kesküla – Norma,
21.36; Mirjam Piik – Täppsportlased, 22.21; Ritve
Reinumäe – Kehtna, 22.54;
Meri-Lill Plagnaud – Tallinna Prantsuse Lütseum,
23.13; Liilia Kesküla – Kaerepere, 25.04; Anette-Hannele Näkk – Rapla, 26.05.
Meeste absoluut paremad: Olavi Allase – Türi
vald, 16.07; Mardo Lundve – Rapla JK, 16.24; Arvi
Alamaa – Rapla JK, 16.59;
Martin Tamm – Sparta JK,
17.23; Mario Markus – Rapla JK, 17.56; Kalev Hõlpus
– Kehtna KHK/Rapla JK,

18.06. Traditsiooniliselt selgusid ka noorimad tüdruk
ja poiss – Deliise Reinvart ja
Hugo Tärno, mõlemad Alu

lasteaiast, samuti eakaimad
– Mare Liukanen Rapla SVK
ja Paul Aug SK Orvand.
Suured tänud kõikidele

abilistele. Kohtumiseni järgmisel, 30. jooksuvõistlusel.
MADIS PÄRN
võistluse peakohtunik

Rapla Teataja
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Rapla Avatud Noortekeskus
19. oktoobril kell 15.00–18.00
Droonipäev. Toimub kultuurikeskuse saalis
22. oktoobril kell 14.00–17.00
Noortekeskus suletud. Toimub Rapla Õpilasmaleva`2018 linnarühmade kokkutulek
30. oktoobril kell 15.30–17.00
Kokkamise kolmapäev – „Minipitsad“
Info: rapla@raplanoortekeskus.ee;
telefonid 5301 2678 (noorsootöötaja)
ja 5804 9470 (noorsotöö koordinaator),
FB: Rapla Avatud Noortekeskus

Rapla Kultuurikeskus

Kaiu Rahvamaja

20. oktoobril kell 9.00–16.00
Sügislaat Karmani parklas. Info 5373 7566
25. oktoobril kell 19.00
Peeter Oja EV100 stand-up etendus „Eestlased Erilised Inimesed“. Piletid eelmüügis
2. novembril kell 19.00
Stand-up show „Oma jope“. Ekstaatiline trio Jan Uuspõld, Rene Puura ja Mairo Marjamaa. Piletid eelmüügis
5. novembril kell 19.00
Lenna Kuurmaa ja Märt Avandi hingedeaja kontsert.
Piletid eelmüügis
9. novembril kell 19.00
Heategevuskontsert „Aita lapsel leida rõõm!“ Laval
Mari Jürjens, Sten-Olle Moldau ja The Notes. Piletid
eelmüügis

16. novembril kell 19.00
Maša ja Karu jõuluseiklused: detektiivlugu. Piletid
eelmüügis
17. novembril kell 16.00
Rapla linna 25. juubeli pidustused, linna keskväljaku
avamine. Tasuta
22. novembril kell 19.00
Jaan Sööt ja Andre Maaker, plaadi „Armastusfilm“
esitlus. Piletid eelmüügis

Lipa koolimaja

Info ja broneerimine 489 0955 või
kultuurikeskus@rapla.ee

Juuru Rahvamaja

18. oktoobril
Reet Vasara massaažiseansid
Juuru Rahvamajas
Aegade broneerimine telefonil 527 8955

12. oktoober 2018
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Rapla Keskraamatukogu
Üritused:
18. oktoobril kell 15.00
Üleriigiline 4. klasside ettelugemisvõistluse „Kus hundist räägitakse“ maakondlik eelvoor
22. oktoobril. Etteasted kell 11, 13, 15 ja 17
Rapla Keskraamatukogu 115
22. oktoobril kell 16.00
Nutikoolitus
23. oktoobril kell 13.00–15.00
Lugejaid teenindab tuntud inimene
23. oktoobril kell 16.00
Teetund raamatuga
24. oktoobril kell 11.00–13.00
Lugejaid teenindab tuntud inimene
30. oktoobril kell 11.00
Maaraamatukoguhoidja päev Kehtnas
30. oktoobril kell 15.00
Joonas Sildre koomiksi joonistamise töötuba noortele
6. novembril kell 17.30
Muinasjutuõhtu mudilastele
7. novembril kell 13.00–16.00
Netikirjariini I voor
Näitused:
Kuni 31. oktoobrini
Kehtna Kunstide Kooli 2018. aasta lõpetajate näitus
saalis
Kuni 31. oktoobrini
Piret Pääri koostatud lugude jutustamise rändnäitus
„Et rada ei rohtuks“ fuajees
Kuni 31. oktoobrini
Loodus rahatähtedel: eksponaadid (koopiad) Henry
Hellaste kogust vitriinis
Teavikute näitused:
Memme-taadi tarkus kojulaenutuses
Väikesed kokad lasteosakonnas
Rapla linn 25 lugemissaalis
Teade
Pikendatud on mälestuste „Enne kui Raplast sai linn“
kogumise tähtaega 1. detsembrini 2018
Raamatukogud avatud:
• Rapla Keskraamatukogu
E–R 11.00–19.00, L 10.00–15.00
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.
• Kuusiku väliteeninduspunkt T 11.00–15.00
Rapla Keskraamatukogu haruraamatukogud on avatud:
• Alu E, T, N, R 10.00–18.00, K 15.00–18.00 ja L
10.00–14.00
• Hagudi E, T, N, R 10.00–18.00 ja K 15.00–18.00
• Kodila E, N 10.00–18.00 ja K 15.00–18.00

12. oktoober 2018
?kes?

Uued vallakodanikud
Andreas Luik
Matis Ader
Sebastian Leppik
Karl Gregor Laasner
Päären Pihlakas

Piibe Pihlakas
Kris Artur Pärn
Emily Ozornin
Emma Aurora Kolesov

Oktoobrikuu sünnipäevad
99
Ilse Kuusing
95
Voldemar Veersalu
93
Aino Miralda Sunni
Ingrid Talts
92
Eino Torniainen
91
Tatjana Klimova
90
Feliks Volmer
Vilma Tamm
Hilma Geimonen
89
Õilme-Helju Lugima
Lea Mustallikas
88
Ellen-Jolanda Sillamaa
Asta-Regina Kuusemets
87
Helje Terase
Aino-Armilda Haasmaa
Agu Sisask
Harri Laiapea
86
Karl Õunapuu
Laine Oga
Vilma Eesmäe
Ellen Laurimaa
Linda Sai
Erna Einama
Leili Peetersoo
85
Hilja Kallaste

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 14. oktoobril kell 12.00
Lõikustänupüha jumalateenistus, mängib pasunakoor, kaastegevad pühapäevakooli lapsed, toome altarile õnnistamiseks lõikuseande, järgneb kirikukohv
pastoraadis
Neljapäeval, 18. oktoobril kell 17.00
Piiblitund pastoraadi Inglisaalis – arst ja evangelist
Luukas
Pühapäeval, 21. oktoobril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 28. oktoobril kell 12.00
Misjonipüha armulauaga jumalateenistus
Neljapäeval, 2. novembril kell 17.00
Piiblitund pastoraadi Inglisaalis – pühakud, kes nad
on?
Laupäeval, 3. novembril alates kella 9.00st
Kiriku ja pastoraadi ümbruse koristuspäev koos talgusupiga
Pühapäeval, 4. novembril kell 12.00
Kontsertjumalateenistus, mängivad Hageri, Kose,
Kuusalu ja Rapla kiriku pasunakoorid ning Nõmme
Brass „Tärkamine“
Ootame huvilisi leerikooli. Tunnid toimuvad pühapäeviti pärast jumalateenistust ca 13.30 pastoraadi
Inglisaalis. Leeriõnnistamine on I jõulupühal, 25.
detsembril.

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 14. oktoobril kell 15.00
Lõikustänupüha jumalateenistus

Aina-Suniva Pukk
Linda Arusaar
Mart Kangur
84
Heldur Treimann
Oskar Naris
83
Reino Mägilainen
Mihkel Nikkel
Inge Sepp
Helju Eving
82
Ilma-Adele Karuoja
Eevi Talu
Lia Solom
Rudolf Eideman
Salme Lugima
Oldi Lember
Eevi Uustallo
81
Enno Kaljas
Aino Ilves
Eve-Malle Arakas
Eevi Noevere
80
Tiit Vetemaa
Hilje-Aulaine Pärnapuu
Kaljo Kelve
Heljo Esnar
Mihkel Tammelaan
Asta-Mari Oruväli
75
Aida Saar
Liidia Ummus
Andres Puur
Liidia Roots
Meida Sulu

Mälestame lahkunuid
Eduard Tamberg
Arved Kiik
Aadu Roosson
Enn Saveli
Rein Randjõe

Arnold Üksar
Ella-Maria Allik
Maimu Salumäe
Vilaine Topper
Maret Hein

Sadolini Spordihoone
13. oktoobril kell 17.00
OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga Avis Utilitas Rapla vs
Valmiera Glass VIA
17. oktoobril kell 19.00
Saku I liiga Rapla KK/Kohila vs BC Kalev/Cramo I
19. oktoobril kell 19.30
Naiste karikasarja korvpall Payless Rapla vs OSK
21. oktoobril kell 10.00
Rapla maakonna MV saalihokis
31. oktoobril kell 19.00
Saku I liiga Rapla KK/Kohila vs Tartu Kalev/Estiko
3. novembril kell 17.00
OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga Avis Utilitas Rapla vs
TalTech
4. novembril kell 10.00
Rapla maakonna MV saalihokis
4. novembril kell 12.00
Naiste meistriliiga saalihokis NL Kaitseliidu Rapla
Malev vs SK LINK/Saku
7. novembril kell 19.00
Saku I liiga Rapla KK/Kohila vs KA Tallinna Kalev/
TLÜ

