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Juuru Eduard Vilde Kooli ehitustööd on alanud
Foto: Aili Normak

Juuru lapsed on juba üle
aasta pidanud õppima
vana hoone kitsastes tingimustes ning oodanud
uute ruumide valmimist.
16. oktoobril peetigi esimene ehituskoosolek ning
ehitustööd said alata.
Juuru Eduard Vilde Kool
on enam kui saja-aastase
ajaloo ja traditsioonidega
piirkonnale väga oluline
haridus- ja kultuurikeskus, mis kodulähedase
koolina tagab ka maalastele võimaluse põhihariduse omandamiseks.
Juuru Eduard Vilde
Kooli kasutuses oleva
hoone vanem osa on valminud 1914. aastal. 1983.
aastal, kui õpilaste arv
küündis 400ni, valmis

hoone uuem osa. Tänapäevaks, kui kool on
ümber korraldatud põhikooliks ning üldised demograafilised muutused
on mõjutanud õpilaste
arvu, on õppehoone praegu seal õppivale sajale
lapsele liiga suur. Ruumikasutus on ebaefektiivne ning õppekeskkond
ei vasta enam kaugeltki
kaasaja nõuetele.
Kooli hoone rekonstrueerimise tulemusena
optimeeritakse kooli pinnakasutus, lammutatakse
uue osa kolmas ja neljas
korrus, rekonstrueeritakse katus, fassaad, tehakse sisetööd ning uste ja
akende vahetus. Lisaks
vahetatakse kooli spordi-

saali aknad.
Uues osas saab alustada õppetööga 1. septembril, vanas osas lõpetatakse tööd 2019. aasta
oktoobris.
Töid teostavad Mivo
Ehitus OÜ ja AS Tesman.
Tööde maksumus on
1 630 790,61 €.
Ehitust rahastatakse
struktuurifondi
ERDF
toetusel
„Koolivõrgu
korrastamine“ tegevuse
„Koolivõrgu korrastamise
käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“ meetme raames
698 526 € ulatuses. Rakendusüksuseks on Sihtasutus „Innove“.
katrin kruusimägi
avalike suhete spetsialist

kuimetsa rahvamaja 90
Fotod: Kalev Kiviste

Rahvamaja – meie küla pärl
Kuimetsa külal on mitu maamärki. Mõne jaoks kangastub Kuimetsa puhul esmalt silme ette film „Viimne
Reliikvia“ koos tuntuima Kuimetsa pruudi Agnese ja
tema kallima Gabrieliga. Huvist sõltuvalt võivad mõne
teise jaoks seostuda Kuimetsaga hoopis Iida-Urked,
kus inimesed rasketel aegadel pelgu otsisid. Aga täna
on meie oma inimeste ja meie sõprade jaoks kõige
tähtsamaks paigaks Kuimetsa imeline Rahvamaja,
mille sünnipäeva me oktoobris ühiselt tähistasime.
Kuidas nii, imestate! Väga lihtsalt, lihtsalt lugege.
Kuimetsa Rahvamaja paksud seinad laoti kunagi
püsti selleks, et nende vahel hoida mõisa vilja. „Kadus mõis, kadugu ka mõisa viljaait,“ arvasid meie küla
mehed rohkem kui 90 aastat tagasi ja andsid tollasele
põlluministeeriumile teada, et ostavad selle viljaaida
ühes ümber oleva maaga ära. Tegelikult oli neil selle
ostuga väike salaplaan ka, nimelt otsustasid mehed,
kellest enamik kuulus tollasesse rahvaharidusseltsi,
et teevad aidast endale ja oma küla rahvale ühe ägeda
kooskäima koha.
Kuna kogu raha kulus esiteks suurele ostu-müügi
tehingule ära, siis ei jäänud meestel muud üle, kui kü-

larahvas kokku ajada ja käised üles käärida. Mehed ja
naised, vanad ja noored, rassisid ja higistasid, lõhkusid aidast välja salved, pühkisid tolmu kokku ja hakkasid pidu pidama. Pidu peeti selleks, et edasisteks
töödeks tulu teenida.
1928. aasta sügiseks oli raha nõnda palju, et nüüd
võis hakata pihta tõsiste ümberehitustöödega. See
oli pidupäev! Oli pidupäev siis ja väärt tähistamist
ka nüüd, 90 aastat hiljem. Seekordsel peol hullutasid
oma üllatustega külalised kaugemalt, aga vägevaid
etteasteid on läbi aegade tehtud ka selle sama maja
asukate poolt. Omal ajal oli meil küla puhkpilliorkester, oli vägev näitemängutrupp, on näidatud liikuvaid
pilte ja löödud tantsu nii, et põrandad praksunud.
Siin on saanud alguse uued elud ja siit on teele saadetud neid, keda elu on maha jätnud. Siin käib kogu
aeg elu. Isegi kui iga külainimene iga päev, iga nädal,
iga kuu sest majast läbi ei astu, siis teadmine, et meie
rahvamaja elab ja hingab, annab jõudu elada ja hingata igale ses külas.
Palju õnne meie rahvale ja meie rahvamajale!
IIRIS SALURI
Foto: erakogu

Foto aastakümnete tagant (arvatavasti 1970ndad).

Kuimetsa rahvamaja 2018.
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vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid oktoobris 2018
1. oktoober
• Anti projekteerimistingimused Tamsi külas
Korvimardi kinnistule olemasoleva garaaži laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
• Kinnitati 25. septembril
2018. a toimunud munitsipaalvara kirjaliku enampakkumise
tulemused.
Alu alevikus asuv Tiigi tn
7 kinnistu võõrandati hinnaga 3011 €.
• Tunnistati nurjunuks Hagudi alevikus Kuuse tn 3
toimunud vallale kuuluva
kinnistu avalik enampakkumine, kuna ühtki pakkumist väljakuulutatud
tähtpäevaks ei laekunud.
Lepiti kokku, et alandatakse objekti alghinda 500
euro võrra: 9000 euroni.
• Nõustuti riigitee 27 Rapla–Järvakandi–Kergu tee
km 0,84–1,2 lõigu L7 riigi omandisse jätmisega.
Maaüksusele
rajatakse
kõnnitee, sihtotstarbeks
määrati transpordimaa.
• Peeti võimalikuks hoonestusõiguse
seadmine
Pirgu külas asuva Lennuki tee 3 maaüksusele
sellel asuva puurkaevu
teenindamiseks. Määrati
teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks vastavalt
maaüksuse asendiplaanile
ligikaudu 1200 m², sihtotstarbeks
tootmismaa
ja koha-aadressiks Rapla
maakond, Rapla vald, Pirgu küla, Lennuki tee 3.
• Menetleti volikogule esitatavat eelnõu Atla
külas asuva Tuura tee L3
kinnisasja koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anti nõusolek Rapla linnas Ristiku 11a asuva iseseisva kasutusvõimaluseta
kinnisasja erastamiseks
ning liitmiseks Ristiku 11
kinnistuga.
• Määrati Karitsa külas
asuva Järve katastriüksuse
jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Järve, sihtotstarve elamumaa
ja Järvepõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa.
• Määrati Ülejõe külas
asuva Põllupealse katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Põllupealse, sihtotstarve
maatulundusmaa ja Liivamäe, sihtotstarve maatulundusmaa.
• Määrati Põlliku külas
asuva Päri katastriüksuse
jagamisel
moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks:
Teeääre, sihtotstarve maa-
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tulundusmaa; Kivipõllu,
sihtotstarve maatulundusmaa; Kuusemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
• Määrati Valli külas asuva
Ristema katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele katastriüksustele
lähiaadressideks: Ristema,
sihtotstarve maatulundusmaa; Ristemapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
Ristemanurga, sihtotstarve maatulundusmaa.
• Määrati Valli külas asuva
Serbia katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Serbia,
sihtotstarve
maatulundusmaa ja Serbiapõllu,
sihtotstarve
maatulundusmaa.
• Määrati Vankse külas
asuva Tohvri katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Tohvri, sihtotstarve maatulundusmaa ja Karuoti,
sihtotstarve
maatulundusmaa.
• Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle
eraldisteks ette nähtud
vahenditest 2018. a IV
taotlusvooru projektitoetuseks 2924 €. Kuulutati
välja lisataotlusvoor spordiprojektidele, taotluste
esitamise tähtaeg 15. oktoober 2018 ja tegevuste
elluviimise tähtaeg 31.
detsember 2018.
• Määrati Rapla valla
eelarves
kultuuritööle
eraldiseks ette nähtud
vahenditest 2018. a IV
taotlusvooru
projektitoetuseks 3460 € ning
noorsootööle eraldiseks
ette nähtud vahenditest
2018. a IV taotlusvooru
projektitoetusteks 200 €.
Kuulutati välja kultuurija noorsootööprojektidele
lisataotlusvoor. Taotluste
esitamise tähtajaks määrati 15. oktoober 2018 ja
tegevuste elluviimise tähtajaks 31. detsember 2018.
• Lubati Meelis Kernil korraldada Rapla linnas Kooli
tn 4 parklas 20. oktoobril
2018. a kella 9.00–16.00
avalik üritus „Rapla sügislaat“.
• Arutati väljaspool oma
valda
õppekavapõhises
huvihariduses
osalemise toetamist Rapla valla
poolt ja leiti, et ei asuta üksikjuhtumeid lahendama,
vaid Rapla valla eelarvest
huvihariduse toetamise
kord vajab muutmist.
• Kooskõlastati Rapla linna Rapla Kesklinna Kooli lähedasele jõekaldale
looduslikule kivile ha-

ridus- ja kultuuriloolise
objekti „Riinimanda Helin“ rajamise idee. Objekti detailideks on metallist
noodijooned, noodid ja
noodivõtmed, mis kokkupanduna moodustavad
pinna korrapärasele kerale. Kera tühjas sisemuses
ripub tuulekell. Kivi, millele kera toetub, ümbritseb Riinimanda sümbolit
ja värve järgiv kontuurpeenar. Idee ja objekt on
seotud Riinimanda kooride 30. tegevusaastaga.
• Otsustati hüvitada õpilase, kellel ei ole võimalik
kodust kooli kasutada bussitransporti, sõidukulud
kodust lähima bussipeatuseni, kust edasi on juba
õpilastransport korraldatud.
• Informatsiooni korras
käsitleti valla töötajatele
õppepuhkuse võimaldamise reeglite ühtlustamist.
Teema vajab põhjalikumat
ja struktuursemat lähenemist.
• Arutati 01.01.2019 tegevust alustava Rapla Valla
Avatud
Noortekeskuse
struktuuri ja leiti, et struktuuri omaette õigusaktiga
ei kinnitata, see jääb analoogiliselt teiste hallatavate asutustega asutuse juhi
pädevusse. Küll aga lähtub vallavalitsus 2019. a
eelarve kavandi koostamisel arutelul kokkulepitud
ametikohtade arvust (6,0,
sh juhataja ja viis noorsootöötaja ametikohta).
8. oktoober
• Anti Rapla Vallavalitsuse maanõunikule Hannes
Milsaarele Rapla valla
esindamise õigus Rapla
notari Kille Piiburi juures
sõlmitava omanike kokkuleppe allkirjastamiseks.
Kokkulepe sõlmitakse Rapla linnas Tallinna mnt 32
asuvate korteriomandite
eriomandi osade suuruste
ja kinnistu mõtteliste osade suuruste muutmiseks.
• Määrati õigusvastaselt
võõrandatud vara maksumuse määrajaks Rapla
Vallavalitsuse maanõunik
Hannes Milsaar.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- nõusoleku saamiseks
Rapla linnas asuvate Sauna tn 3a ja Sauna tn 3b
kinnistute omandamiseks
kuni 80 000 eurose tasu
eest Rapla vallale;
- Rapla valla 2019–2022
aastate teehoiukava kinnitamiseks;
- Rapla valla kalmistute
registri põhimääruse kinnitamiseks;

- nõusoleku saamiseks
Rapla Vallavalitsuse tööruumide üürimiseks korraldatud läbirääkimistega
hankemenetluse tulemuste kinnitamiseks ning pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks;
rahalise
kohustuse
võtmiseks: vald arvestab eelarvestrateegias ja
2019–2024. a eelarvetes
täiendava
renditoetuse
SA-le Raplamaa Haigla
kogusummas 183 630 €;
- nõusoleku saamiseks
Kohila valla ja Rapla valla
omavahelise piiri muutmise algatamiseks;
- Rapla Lasteaia Kelluke ja
Rapla Erilasteaia Pääsupesa ümberkorraldamiseks;
- kooli pidaja pädevusse
antud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete lahendamise delegeerimiseks
Rapla Vallavalitsusele;
- kooli pidaja pädevusse
antud huvikooli seadusest
tulenevate ülesannete lahendamise delegeerimiseks Rapla Vallavalitsusele;
- Juuru, Kaiu ja Raikküla
Vallavolikogu kooli pidaja
pädevusse antud ülesannete osalise delegeerimise
määruste kehtetuks tunnistamiseks.
• Vaadati läbi Rapla valla
teede ja tänavate talihoolduseks aastatel 2018–
2021 korraldatava riigihanke alusdokumendid.
• Anti ehitusload:
- üksikelamu püstitamiseks asukohaga Seli küla,
Tühiste;
- üksikelamu ja abihoone
püstitamiseks asukohaga
Tuti küla, Metsaääre;
- üksikelamu püstitamiseks asukohaga Rapla
linn, Sügise tn 2a;
- üksikelamu püstitamiseks asukohaga Mõisaaseme küla, Nurme;
- puurkaevu rajamiseks
asukohaga Kalevi küla,
Kasemetsa;
- Lipa küla mängu- ja virgestusala rajamiseks asukohaga Lipa küla, Koolimaja;
- Kodila mänguväljaku
ja välijõusaali rajamiseks
asukohaga Kodila küla,
Panga park.
• Saadi ülevaade kardiraja
rendikonkursile laekunud
avaldustest.
• Anti luba Raplamaa Rattaklubi MTÜ-le Rapla linnas Vesiroosi terviserajal
ning Vesiroosi tiigi ujumiskoha liivaalal 20. oktoobril 2018 kella 9.00–18.00
avaliku ürituse „Soudal
Eesti CX Karikasari 2018

– RMW Transport Rapla
CX“ korraldamiseks.
• Otsustati kinkida jõulupakid Rapla valla põhikoolides ja lasteaias käivatele lastele, ning neile
kodustele lastele, kes on
sündinud enne 1. jaanuari
2018.
• Vaadati läbi konkursikuulutused tehnilise sekretäri ning eripedagoogi
või logopeedi leidmiseks.
15. oktoober
• Nõustuti riigi maareservi
jätmise eesmärgil Rapla
vallas Kuimetsa külas asuva Puhma, Alu alevikus
asuva Rapla tee 3a, Pirgu
külas asuva Suve tee 9, Vahastu külas asuva Teeristi
ja Valtu külas asuva Nurga
maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla
vallale kuuluv Rapla linnas
Tallinna mnt 32 maaüksusel asuv korteriomand:
kinnistu nr 2539537 (eluruum nr 2, üldpindala
23,4 m²) alghinnaga 10
000 €.
• Anti ehitusload puurkaevu rajamiseks Juuru
alevikus, Tallinna mnt 31
ning soojuspuuraukude
rajamiseks Juuru alevikus, Tallinna mnt 23 asukohtadele.
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela oma kinnistul ega kasuta seda.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- arvamuse andmiseks
Lubja
lubjakivikarjääri
kaevandamisloale.
(Otsustati taotleda Keskkonnaametilt tähtaja pikendamist vastava arvamuse
andmiseks, et Raikküla
piirkonnajuht saaks organiseerida kaevanduspiirkonna elanike ja kaevandamisloa muutmise
taotlejate
omavahelisi
tingimuste läbirääkimisi.)
Eelnõu esitamine volikogule lükatakse edasi;
- Rapla valla teehoiukava
2019–2022
kinnitamiseks.
• Kinnitati aastatel 2018–
2021 Rapla valla teede ja
tänavate talihoolduseks
korraldatava riigihanke
alusdokumendid.
• Määrati Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna
2018. a IV vooru projektitoetusteks 480 €: Raplamaa
Vaimupuudega
Inimeste
Tugiühingule
tantsuõppe töötoa läbiviimiseks 360 € ja puutöötoa läbiviimiseks 120 €.

▲ 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 ▲
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Otsustati kuulutada välja
projektitoetuste taotlemiseks lisavoor. Lisavooru
taotlemise tähtaeg on kuni
31. oktoobrini 2018. a.
• Moodustati Rapla kardiraja
rendikonkursile
laekunud pakkumistest
parima pakkumise väljaselgitamiseks hindamiskomisjon.
• Moodustati Rapla valla
Juuru Teenuskeskuse tehnilise sekretäri töökoha
täitmiseks korraldatava
avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon.
• Kinnitati Lasteaia Sinilill
(Juuru ja Järlepa) hoolekogu koosseis.
• Kinnitati Rapla Erilasteaia Pääsupesa hoolekogu
koosseis.
• Muudeti Rapla Lasteaia
Kelluke hoolekogu koosseisu.
• Muudeti Juuru Eduard
Vilde Kooli hoolekogu
koosseisu.
• Otsustati hüvitada puudega laste sõidukulud kodust kooli ja tagasi.
• Otsustati võimaldada Alu
Kooli lasteaia meeskonnale ühine koolituspäev 16.
jaanuaril 2019 ning Rapla Lasteaia Naksitrallid
meeskonnale ühine koolituspäev 7. detsembril
2018 ja lubada nimetatud
kuupäevadel lasteaiarühmad laste vastuvõtuks sulgeda.
22. oktoober
• Anti ehitusload Juuru
Eduard Vilde kooli rekonstrueerimiseks,
üksikelamute püstitamiseks
Uuskülas Papli tn ning
Rapla linnas Viljandi mnt
112.
• Käsitleti bituumeniemulsiooni tehase rajamist Rapla linna ja leiti,
et tehnoloogiline liin on
otstarbekam paigaldada
üksildasemasse asukohta, mitte Rapla linna tiheasustusalale,
tervisepargi kõrvale.
• Otsustati võõrandada
avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Juuru
alevikus Staadioni tn 13
maaüksusel asuv korteriomand (eluruum nr 19,
üldpindala 68,1 m²) alghinnaga 10 000 €.
• Muudeti Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi ja
Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogude koosseise.
• Anti RUF Eesti ASile
luba ilutulestiku korraldamiseks 17.11.2018. a kella
17.00–18.00 Rapla linna
keskväljaku avamispidustustel.
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29. oktoober
• Anti projekteerimistingimused Rapla linnas Pargi
tn 19 kinnistule abihoone
laienduse kavandamiseks.
• Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
- isikliku kasutusõiguse
seadmiseks
Elektrilevi
OÜ kasuks maakaabelliini
ehitamiseks ning majandamiseks Valtu külas asuvale Naerulinnu tänava
kinnisasjale;
- Rapla valla heakorraeeskirja kinnitamiseks.
• Määrati Rapla linnas
Saare tn 15 ja Saare tänav
15 juurdelõige katastriüksuste omavahelise piiri
muutmise
tulemusena
moodustatavate uute katastriüksuste lähiaadressideks Saare tn 15 ja Saare
tn 17 (sihtotstarve 100%
elamumaa).
• Määrati Vahakõnnu
külas asuva Männasalu
katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks Männasalu ja
Männapõllu (sihtotstarve
maatulundusmaa).
• Määrati Vahakõnnu
külas asuva Männi katastriüksuse
jagamisel
moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks Männi ja Männipõllu (sihtotstarve maatulundusmaa).
• Määrati Loe külas asuva
Rõkalo-Ado katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks
Rõkalo-Eespõllu, RõkaloTagapõllu, Rõkalo-Metsa,
Rõkalo-Põllu ja RõkaloAdo (sihtotstarve maatulundusmaa).
• Vabastati korraldatud
jäätmeveost kinnistu val-

dajad, kes ei ela ega kasuta oma kinnistut talveperioodil.
• Muudeti Rapla Vallavalitsuse 2018. a hankeplaani.
• Kinnitati Rapla valla infolehe Rapla Teataja väljaandmiseks korraldatava
riigihanke alusdokumendid.
• Kinnitati Rapla Kultuurikeskuse saalitoolide ostmiseks korraldatava lihthanke alusdokumendid.
• Määrati puudega isikule
toetus eluruumi kohandamiseks.
• Lubati Rapla Kultuurikeskuse esisel platsil 2.
novembril 2018. a kella
15.00–22.00 korraldada
avalik üritus „Hingedepäeva aktsioon – küünalde süütamine Raplas“.
• Määrati Rapla valla eelarvest huvitegevusele ja
huviharidusele ette nähtud vahenditest 12 573 €
tegevuste
läbiviimiseks
järgmiselt:
- Rapla Haridusselts
Tegevus: Bändiring –
4239 €.
- MTÜ Raplamaa Jalgpallikool
Tegevus: Pallimänguring
ja vahendid – 3740 €.
- ATO Spordiklubi
Tegevus: Võrkpalli treeningvahendite soetamine
– 3215 €.
- Rapla hokiklubi
Tegevus: U 13 tüdrukute
saalihoki – 1379 €.
• Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2018. a lisavoorus
toetust 745 € järgmiselt:
- MTÜ Väärt Raplamaa
Toode
Projekt: Omatehtud kingitus on parim kingitus

– 245 €;
- MTÜ Vesiroosi kool
Projekt: Noorte filmifestivali Kaader 2018 korraldamine – 500 €.
• Kinnitati Juuru Raamatukogu inventuuriakt.
Kokku inventeeriti 14 717
eksemplari
teavikuid,
summas 91 421,49 €. Inventeerimata teavikuid on
227 eksemplari, summas
236,44 €.
• Informatsiooni korras
käsitleti Rapla Gümnaasiumi hoolekogule Rapla
valla kui kooli toetava organisatsiooni poolt hoolekogu liikme esitamist.
Ettepanek edastatakse seisukohavõtuks ja edasiste
tegevuste kavandamiseks
volikogu hariduskomisjonile.
• Lähetati vallavanem 1.
novembril Tallinna Tehnikaülikoolis korraldatavale
juhtide infoturbealasele
koolitusele.
• Informatsiooni korras
käsitleti Rapla kesklinnas asuva Alu mõisahärra
kuju uuendamise rahastamist. Kuju on halvas seisus, mälestusmärgi looja
on nõus taiest uuendama.
Vallavalitsus asus seisukohale, et mälestusmärk
uuendatakse.
• Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle eraldamiseks ette nähtud vahenditest 2018. a lisavooru
projektitoetuseks 1030 €
järgmiselt:
- ATO Spordiklubi
Projekt: Väikese Võrkpalluri Võistlus – 280 €;
- MTÜ Rapla Korvpallikool
Projekt: Euroopa Noorte
Korvpalliliiga U14 tütarlaste etapi korraldus Raplas – 750 €. RT

veemajandus

Uued veehinnad
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 10.10.2018 nr 9-3/2018-005 hakkavad alates 01.01.2019 kehtima AS Rapla Vesi teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:
Vesi
1,11 €/m3, koos käibemaksuga 1,33 €/m3;
Kanalisatsioon
1,19 €/m3, koos käibemaksuga 1,43 €/m3.
AS Rapla Vesi teeninduspiirkonnad: Rapla linn, Alu alevik, Kuusiku alevik, Hagudi alevik, Kodila küla, Iira küla, Uusküla küla, Valtu küla.
Klientidel palume teatada aasta lõpu seisuga veearvestite näidud hiljemalt 10.
jaanuariks 2019. aastal, vastasel korral esitatakse arve uute hindadega.

kroonika
Foto: Armar Paidla

Hingedepäeval, 2. novembril kell 16 süüdati
Raplas Kultuurikeskuse
ees kodutütarde abiga
202 küünalt möödunud
aastal Rapla maakonnas
südame-veresoonkonna
haiguste tõttu lahkunud
inimeste mälestamiseks.
Haigekassa eestvedamisel süüdati küünlad kõigis maakonnakeskustes,
kokku 8005 küünalt üle
Eesti.

Rapla Teataja
vallavolikogu

Vallavolikogu istungil 25. oktoobril 2018
• Keelduti Kohila Vallavolikogu
ettepanekust
läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla
valla omavahelise piiri
muutmiseks järgnevatel
kaalutlustel:
1) Rapla vald on alustanud ilmnenud probleemide lahendamist koostöös naabervaldadega;
2) külaelanikega kohtumistel väljatoodud probleeme ei lahenda Rapla ja
Kohila valla omavahelise
piiri muutmine;
3) Rapla vald ei pea
mõistlikuks olukorras,
kus valdade ühinemine
on alles lõppenud, alustada uusi läbirääkimisi
haldusterritoriaalsete
muudatuste tegemiseks.

• Otsustati võtta Rapla
valla kohalike ja erateede
nimekirja Rapla linnas
asuv 400 m lõik Tallinna
maanteest.
• Otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks isiklik
kasutusõigus
maakaabelliini ehitamiseks ning
majandamiseks
Rapla
valla omandis olevale
Atla külas asuvale Tuura
tee L3 kinnisasjale.
• Lõpetati Rapla valla
teehoiukava 2019–2022
I lugemine.
• Kehtestati Rapla valla
kalmistute registri põhimäärus.
• Võeti vastu Rapla valla
eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.
• Otsustati delegeerida

kooli pidaja pädevusse antud põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest
tulenevate ülesannete lahendamine Rapla Vallavalitsusele.
• Otsustati delegeerida
kooli pidaja pädevusse
antud huvikooli seadusest tulenevate ülesannete lahendamine Rapla
Vallavalitsusele.
• Tunnistati kehtetuks
Juuru, Kaiu ja Raikküla
Vallavolikogu määrused,
mis reguleerisid kooli
pidaja pädevusse antud
ülesannete osalist delegeerimist.
• Kinnitati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni
koosseisu Kalle Kõiv. RT

rahvastik
Rapla valla elanike arv suurenes möödunud kuul 15 inimese võrra ja 31.
oktoobri seisuga on meid nüüd kokku
13313. Rapla linna elanike arv suurenes ühe võrra ja linnas elab nüüd 5067

inimest. Oktoobris registreeriti 17 lapse
sünd: 8 tüdruku ja 9 poisi. Kahjuks oli
ka surmade registreerimisi palju: 16.
Välismaalt saabus meile 10 inimest ja
lahkus 3.

lühiuudised
28.–29. novembril on suletud Rapla valla rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute osakond seoses perekonnaseisuametnike seminariga.

Lugupeetud Tulundusühistu Kroonleht liikmed!
Ühistu liikmete kordus üldkoosolek seoses likvideerimisega toimub Kaiu Kultuurimajas 18. novembril 2018. a algusega kell 11.00.
Palume kõigil liikmetel kordus üldkoosolekust osa võtta.
TÜH KROONLEHT JUHATUS

soojamajandus
SW Energia OÜ teatab, et seoses puiduhakke hinnatõusuga on alates 1. novembrist soojusenergia müügihind Alu tarbijatele 67,54 €/MWh, millele lisandub
seadusega ettenähtud käibemaks.
SW Energia OÜ teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 7-3/2018-132 25.10.2018 on uueks soojusenergia piirhinnaks
Rapla Võsa tn kaugküttevõrgus 85,20 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.
Seoses gaasi- ja võrguteenuse suure hinnatõusuga on alates 1. detsembrist soojusenergia müügihind Rapla Võsa tn katlamaja soojatarbijatele 78,80 €/MWh,
millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.
Ülevaatlikuma hinnainfo leiate meie koduleheküljelt www.swenergia.ee.

transport

Muudatused rongi- ja Rapla
linnaliini sõiduplaanides
Elron annab teada, et kuna remonttööd Tallinn-Väike
jaamas on lõppemas, taastub alates 11. novembrist Elroni Edelasuuna rongide tavapärane liiklusgraafik.
Rongide sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt
www.elron.ee.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teatel
kehtib seoses Elroni sõiduplaani muudatusega alates
11.11.2018 linnaliinil nr 1 Rapla bussijaam – Rapla
raudteejaam uus sõiduplaan (sama sõiduplaan, mis
enne ajutist muudatust).
Sõiduplaan on nähtav www.peatus.ee.
Rongiliiklus Tallinna ja Pärnu vahel katkeb: viimane rong väljub 8. detsembril.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist

Foto: Armar Paidla
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Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Tervisepark
2018. aasta novembris on avalikus väljapanekus neli projekteerimistingimuste eelnõu.
Avaliku väljapaneku periood kestab kuni
23.11.2018. Avalikustamise jooksul on igal
huvitatul võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku
väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastu-

väiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse
projekteerimistingimuste andmine ilma
avalikul istungil arutamiseta. Projekteerimistingimuste eelnõud kogumahus on välja
pandud Rapla valla kodulehel: http://rapla.
kovtp.ee/projekteerimistingimused.

Keava piirkonnaalajaama likvideerimisega seotud
keskpingevõrgu ümberehitustööd
Elektrilevi tellimusel kavandatakse Keava piirkonnaalajaama optimeerimisega seotud
keskpingevõrgu rekonstrueerimistöid Rapla linnas ja Ülejõe külas. Kavas on paigaldada
uued maakaablid Puukooli ja Nelgi tänavate, Kalda tee ning Juuru–Rapla tee piirkonnas.
Kasutusest väljajäävad õhuliinid demonteeritakse. Puudutatud kinnistuomanikega võtab
võrguettevõte ühendust ja lepib elektrivõrgu rekonstrueerimistööde asjaolud kokku.

Elektrivõrgu ümberehitus Järlepa, Sadala ja Lõiuse
külades
Elektrilevi OÜ kavandab elektrivõrgu ümberehitust Järlepa, Sadala ja Lõiuse külades.
Uuendatakse keskpinge õhuliine ja paigaldatakse uusi maakaableid, ehitatakse alajaamu
ümber ja paigaldatakse uusi. Projekteerimistingimuste taotluse ehitusprojekti koostamiseks on esitanud Leonhard Weiss Energy AS vastavalt Elektrilevi OÜ projektülesandele.

Uusküla
mobiilsidemast

Kavandatava mobiilsidemasti visualisatsioon.

Telia Eesti AS kavandab
Uuskülla Sõnajala tn 3
kinnistule (katastritunnus
66904:001:0325) AS Rapla
Vesi veepuhastusjaama kõrvale püstitada 40 m kõrguse
mobiilsidemasti.

Foto: Sirle Sule

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas
Rapla Vallavalitsuse 2017. a
keskkonnaprogrammi projekti „Harrastuskalapüügi
taristu arendamine Vesiroosi tervisepargis“ rajamist.
Toetust sai silla paigaldus
üle jõe ning juurdepääsutee rajamine ja parkla katte
ühtlustamine purukruusaga. Kogu projekti maksumus oli 7437,6 €, millest
KIKi toetus 5345,1 € ja valla
omaosalus 2092,5 €.
Silla paigaldustööd valmisid 2018. aasta jaanuaris,
parkla katmine ja juurdepääsutee rajamine oktoobris 2018.
SIRLE SULE
vallaaednik

Rapla keskringil on uus puu
Rapla linnas Tallinna ja Viljandi maantee
ringristmikul olnud vahtrapuud on läbi aegade kaunistatud küll lihavõttemunade, küll
korvpallide või elektripirnidega. Ikka vastavalt sellele, mis linnas parasjagu toimumas
on. Nüüd sai tema eluiga otsa: puu oli väga
suures osas kuivanud, tüvel seened ning
kahjustused. Murdudes oleks see muutunud oma asukoha tõttu väga ohtlikuks.
Heiki Hanso (OÜ Arborist): „Tüve alumised paar meetrit olid suures ulatuses pe-

hastunud. Rapla vallavalitsus tegi õigel ajal
õige otsuse ja tellis raie ennetamaks võimalikke tagajärgi!“
Rapla Vallavalitsus tellis OÜ-lt Arborest
oktoobris vahtrapuu raie. Tänaseks on Teie
Aednik OÜ abiga istutatud ringile punane
tamm. Loodame, et noorele tammele meeldib see koht meie linnas ja temast kasvab
üks uus Rapla märk.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist
Fotod: Armar Paidla

Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laiendamine
Osaühing Kaiu LT kavandab laiendada olemasolevat
lüpsikarjafarmi ning rajada
uue noorkarjalauda, ehitada uued vedelsõnniku ringhoidlad ning teisi rajatisi.
Kavandatav tegevus sobib
piirkonna ajalooliselt väljakujunenud funktsionaalsusega ja on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringu põhimõtetega. Praegusele lüpsikarjafarmile on varasemalt läbiviidud
keskkonnamõju
hindamise tulemuste alusel
antud keskkonnakompleksluba. Karjafarmi laiendamise võimaliku keskkonnamõju hindamiseks on
koostatud keskkonnamõjude eelhinnang ja välisõhu
modelleerimine (Hendrikson & Ko töö nr 18003046),
mille järeldustele tuginedes
on alust eeldada, et kõigi
keskkonnakaitsenõuete järgimise korral laiendamine

Tootmisala skeem (Hendrikson & Ko).
ebasoodsat keskkonnamõju kaasa ei too. Välisõhu
modelleerimise tulemused
näitavad, et õhukvaliteedi
taseme aastakeskmist sihtväärtust võidakse ületada
tootmisterritooriumist kuni
92 m kaugusel, kus puu-

dub püsiv asustus. Elamute juures norme ei ületata.
Lõhnaainete leviku täien-

davaks tõkestamiseks on
soovituslik rajada kõrghaljastust.

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

OÜ Arborest teostas vahtrapuu raiet
puukraanaga.

Tanel Lagus OÜst Teie aednik lõpetab
punase tamme istutamist.

Korteriühistute edukaim renoveerimisprojekt asub Rapla vallas
Foto: Kaja Paidla

Eesti Korteriühistute Liidu
pressiteate kohaselt kuulutati 9. oktoobril korteriühistute suurfoorumil 14. korda
välja parimad korteriühistud üle Eesti ning tunnustati
tublisid ühistujuhte. EKÜL
korteriühistute
konkursil
2018 valiti parimad kolmes
kategoorias: ilus koduümbrus, parim korteriühistu
juht ja edukaim renoveerimisprojekt, jagati ka hulgaliselt eriauhindu.
Auhinna „Edukaim renoveerimisprojekt 2018“ võitis
Rapla valla korteriühistu
Pargi Kolm Alus. „Konkursi võitnud maja on läbinud
tervikrenoveerimise. Soojustatud on fassaad, paigal-

datud uus katus. Muuhulgas
on paigaldatud maaküte ja
taastatud nullist soojatrass
ning radiaatorid korterites.
Soojustagastusega sundventilatsiooni paigaldamiseks
leiti lahendus, mis võimalikult vähe kahjustas korterite siseviimistlust. Maja
ümbrusse paigaldati uus
asfaltkate ja lisati märgistus liikluse lihtsustamiseks.
Kogu maja ja majaümbrus
on renoveeritud ühe tervikuna, tulemus on väga
energiasäästlik ja kodune,“
iseloomustas võitjat Urmas
Mardi.
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist
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kandideerimine

Rahvakohtunikukandidaatide
valimine

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
ARENGUSPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)
Arenguspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks
on Rapla vallas Kaiu piirkonna arengu- ja planeerimistegevuse koordineerimine ja korraldamine, projektitaotluste koostamine ning nende elluviimise korraldamine koos
vastavate aruannete koostamise ja esitamisega; päevakajaliste arenguküsimuste lahendamine.

Kandidaadilt eeldame:

• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• vähemalt keskharidust;
• head eesti keele oskust ja vähemalt ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:

• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sarnases, sh projektide, valdkonnas;
• sõiduki juhtimisõigus.

Pakume Sulle:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1200 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:

• esimesel võimalusel.
Dokumendid, märksõnaga „arenguspetsialist“, palun
esitada 18. novembriks 2018 Rapla Vallavalitsuse
aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või
digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Agnes Kurvits, telefon 484 5297; 5884 3832,
e-post agnes.kurvits@rapla.ee.

Üks paljudest vallavolikogu ainupädevusse kuuluvatest
ülesannetest on rahvakohtunikukandidaatide valimine. Nimetatud ülesande paneb vallavolikogule kohtute seaduse
paragrahvi 106 lõige 2.
Käesoleva koosseisu rahvakohtunike volitused lõpevad
13. aprillil 2019 ning Rapla Vallavolikogul tuleb esitada
Pärnu Maakohtule kuus uut rahvakohtunikukandidaati.
Rahvakohtunikukandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise
komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees. Rahvakohtunik nimetatakse järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikuks ei või nimetada järjest rohkem kui kaheks perioodiks. Rahvakohtunik annab kohtu üldkogu ees vande.
Eespool mainitud seaduse paragrahvides 102–113 on sätestatud rahvakohtunike staatus, nende valimise kord ja
osalemine õigusemõistmises.
Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises maakohtus kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras, õigusemõistmisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga.
Kohtute seaduse paragrahv 103 kohaselt võib rahvakohtunikuks nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel
ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste
omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille
aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe
aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu-, prokuratuuri- või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.
Samuti ei või rahvakohtunikuks nimetada kriminaalmenetluse ajal kuriteos süüdistatavat isikut.
Kutsume aktiivseid vallaelanikke, kes on huvitatud kandideerimisest, andma endast teada vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511
või e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Täpsem info
telefonil 489 0543.
Ootame ettepanekuid rahvakohtunikukandidaatide osas
5. jaanuarini 2019.
ÜLLE EESIK-PÄRN
vallasekretär

koolid

Koolide IKT-taristu arendamine
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käskkirjaga
kehtestati „Koolide IKT-taristu arendamine“ rakendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja
kord. Käskkirjas märgitud tegevuste eesmärk on Eesti põhikoolide ja gümnaasiumide kohtvõrkude renoveerimine
ja rajamine ning seeläbi eelduste loomine koolide info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia põhiste õppevaralahenduste kasutamiseks. Tegevuste elluviijaks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
Rapla valla koolidest osalesid programmis Rapla Vesiroosi Kool, Rapla Kesklinna Kool, Hagudi Põhikool ja Kaiu Põ-

hikool. Tööde esimeses faasis viidi läbi täiendavad uuringud
ja analüüsid, et kaardistada kohtvõrkude investeeringuteks
kuluvate ressursside detailsemat mahtu nii tööde ulatuse,
geograafilise paiknemise, kuluva aja kui rahalise suuruse
osas. Samuti sisaldas kohtvõrkude arendamine paigaldustöid, võrguseadmete ostmist ja paigaldamist ning võrkude
dokumenteerimist. Tänaseks on tööd lõppenud ning koolide kohtvõrgud kaasajastatud ja viidud vastavusse üldhariduskoolide kohtvõrkude nõuetega.
IVO MÄEOJA
IT spetsialist

jõulud

Jõulupeod ja jõulupakid lastele
Rapla vald kingib valla lastele, kes on sündinud enne 1. jaanuari 2018, kommipakid! Lasteaia- ja põhikoolilapsed saavad oma pakid lasteaedadest ja koolidest.
Kodused lapsed on oodatud piirkondlikele
jõulupidudele:
• Alu Kooli lasteaia jõulupeod toimuvad 18. detsembril kell
15.30 ja 16.30.
(Alu, Alu-Metsküla, Kalevi, Kodila ja Oela)
• Hagudi lasteaialaste ja koduste laste jõulupidu toimub
Hagudi Kooli saalis 18. detsembril kell 16.00.
(Hagudi, Koigi, Oola, Purila)
• Päkapiku lasteaia Kuusiku rühma jõulupidu toimub 19.
detsembril kell 17.00.
(Kuusiku ja Iira)
• Juuru piirkonna (endise Juuru valla) koduste laste jõulupidu toimub Juuru rahvamajas 14. detsembril kell 17.
• Kaiu piirkonna koduste laste jõulupidu toimub Kaiu Lasteaias Triinutare 13. detsembril kell 10.30
• Raikküla piirkonna koduste laste jõulupidu toimub Lipa
koolimajas 15. detsembril kell 11.00.

• Rapla linna ja lähiümbruse piirkonna kodused lapsed on
oodatud jõulumängumaale Rapla Kultuurikeskusesse 17.
detsembril kell 10.00–12.00. Külla tuleb ka jõuluvana.
(Rapla, Aranküla, Juula, Mahlamäe, Sulupere, Tuti, Uusküla, Väljataguse,
Valtu)
Kui te ei saa
meie
pidudel
osaleda,
siis
kommipaki saab
kätte peale pidu
piirkonna lasteaiast või teenuskeskusest. Rapla
piirkonna lapsed
saavad oma paki
vallamajast kuni
18. jaanuarini.

Rapla Teataja
enampakkumine
Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas
Tallinna mnt 32 asuvale korteriomandile (katastriüksus 67001:003:0009, pindala 1966 m², sihtotstarve
elamumaa).
Kesklinnas asuv kinnistu nr 2539537 koosneb
234/2021 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 2 (üldpind 23,4 m²). Alghind 10 000 €.
Kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu paiknevad
600 m raadiuses.
Kinnistul asuv 4 korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta 1922) on ühendatud tsentraalse
vee- ja kanalisatsiooniga. Vahetatud on elamu katus, aknad ja uksed, renoveeritud välisfassaad.
Maja I korrusel paiknev pliidiküttega korter koosneb
toast ja köögist. Korter vajab remonti ja kaasajastamist:
põrand on vajunud, pliit amortiseerunud. Tualettruum
asub korterist väljaspool, koridoris.
Lisaks elamule on kinnistul ühiskasutuses olev abihoone – kuur-pesuköök (ehitusalune pind 66 m²).
Moodustatud
on
korteriühistu
(registrikood
80473818).
Lisainformatsioon: Hannes Milsaar, 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult
kinnisasja asukohas.
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:
„Tallinna mnt 32-2. 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).

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise Rapla vallale kuuluva Juuru alevikus
Staadioni tn 13 (katastriüksus 24005:002:0035, pindala 7040 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile: kinnistu nr 2660637, mis koosneb 681/17092
mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 19
(üldpind 68,1 m²) alghinnaga 10 000 €.
Kinnistu asub Juuru aleviku keskel, kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu asuvad 500 m raadiuses.
Kinnistul asuv 24korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta 1978) on ühendatud tsentraalse
vee- ja kanalisatsiooniga. Elektriküttega korter asub I
korrusel, koosneb 3 toast ja köögist.
On
moodustatud
korteriühistu
(registrikood
80241120).
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818
8845; hannes.milsaar@rapla.ee. Korteriga tutvumine
toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas: kontaktisik Aili Normak, 5699 5463; aili.normak@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:
„Staadioni tn 13-19. Mitte avada enne 27.11.2018.
a kell 15.30“.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II
korruse saalis 27. novembril 2018. a kell 15.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).
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 €.
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).
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tervis & turvalisus

Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kogu Eestis
Tervisemurega inimene peaks kõigepealt
pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale
sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises
raviasutuses üle Eesti. Tähtis on see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.
Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul peab arstiabi olema kvaliteetne ja
ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti, seda
ka Rapla maakonnas. „Selleks, et inimestele
oleks ravi igal juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi.
Need erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi
ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks
lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.
Uuel lepinguperioodil osutavad Rapla
maakonnas eriarstiabi lisaks Raplamaa
Haiglale ka erapolikliinik Praxis ja Cilia OÜ.
Arstiabi õigel ajal ja õiges kohas
Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste arvu, nende raviPane tähele!
Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning
trauma korral). Pöördudes raviasutusse,
millel on haigekassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult visiiditasu. Selle suurus on kuni 5 €.

vajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse
võimekust selles maakonnas.
„Igas maakonnas peab elanikele olema
tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste raviks,“ ütles Parv. Siia
kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja
psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
„Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole
nii suur, aga patsient vajab spetsiifilisemat
eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja keerukamat ning kallist tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas suuremas maakonnas
– Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu,“ selgitas
Parv. Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused ja
hormonaalsete häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi nagu näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse Parve sõnul kahes suuremas
haiglas. Nii vähiraviks vajalikud onkoloogiakeskused kui ka näiteks neurokirurgid
tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas – Tartu
Ülikooli Kliinikumis ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
Haigekassa tasub eriarsti vastuvõtu
eest vaid lepingupartneri juures
Tasub meeles pidada, et haigekassa tasub
ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping
haigekassaga. Parv selgitas, et haigekassal
on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud

Kolleegidega puhkehetkel
Igal aastal võtab Rapla
Hooldekeskuse pere korraks aja maha. Kutsutakse
sõbrad appi majal ja hoolealustel silma peal hoidma
ning leitakse paar tundi, et
veeta aega omavahel ning
töösõpradega.
Juhataja
Anne-Ly Pedaja leidis, et tal
on vedanud, kuna tema ümber on hea meeskond häid
inimesi. Anne-Ly usub, et
kui inimene soovib teistele
head, muutub ta ka ise õnnelikumaks.
„Head inimesed panevad
tähele ja kuulavad. Nii tunneb teine inimene, et teda
mõistetakse,
austatakse.

Nad hoolivad tõeliselt. Head
inimesed tahavad siiralt, et
teisel läheks hästi. Nad küsivad, kuidas sul läheb ja
kas kõik on hästi. Küsimine
on tõesti soov teada ja hoolida.
Head inimesed hindavad
huumorit, naeravad elu koomiliste olukordade ja naljakate situatsioonide üle. Ja
loomulikult viskavad head
nalja ka iseenda üle. Mõnikord ei olegi rohkem tarvis,
kui kedagi lihtsalt naerma
ajada,“ arvab juhataja ja lisab, et tema teab selliseid
inimesi, kuna töötab nendega iga päev koos.

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Rapla maakonnas
alates 1. oktoobrist 2018
Raviasutus

Raviasutuse
aadress ja telefon

Eriala
(ambulatoorsed vastuvõtud)

Raplamaa Haigla SA

Alu tee 1, Rapla
Telefon: 489 0702,
484 4050

• Dermatoveneroloogia (nahaarst)
• Günekoloogia (naistearst)
• Neuroloogia (närvisüsteemi
haigused)
• Taastusravi
• Otorinolarüngoloogia
(kõrva-nina-kurguarst)
• Psühhiaatria
• Sisehaigused
• Üldkirurgia (sh ortopeed)

Erapolikliinik Praxis OÜ

Koidu 23, Rapla
Telefon: 485 6263,
524 4476

Günekoloogia (naistehaigused)

Cilia OÜ

Märjamaa tee 14–4,
Rapla
Telefon: 489 4202

Oftalmoloogia (silmahaigused)

patsiendid on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud
haigekassa partneri poole. „Enne kui eriarsti
juurde lähed, küsi alati üle, kas raviasutusel
on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab
ikka haigekassa kulul,“ soovitas Parv.
Rapla maakonnas osutab valdava osa eriarstiabi teenustest Raplamaa Haigla, kelle
juures haigekassa rahastab üldkirurgia, silma- ja nahahaiguste, günekoloogia, psühhiaatria, sisehaiguste ning taastusravi vastuvõtte. Üldkirurgia erialal võtab patsiente
vastu ka ortopeed ning sisehaiguste erialal
saab abi närvihaiguste, südamehaiguste,

neeruhaiguste, lastehaiguste, liiges- ja lihashaiguste ning hormonaalsete häirete raviks.
Lisaks haiglale saab haigekassas kindlustatu
pöörduda günekoloogi vastuvõtule erakliinikusse Praxis ning silmaarsti vastuvõtule
Cilia OÜsse.
Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude
ravikindlustust puudutavate küsimuste
kohta saab haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee või helistades infotelefonile 669 6630.

Tervislik nädal Rapla Hooldekeskuses
Soovime hooldekeskuse
rahvale palju jaksu, rõõmu
ja hoolimist!
KATRIN KRUUSIMÄGI
avalike suhete spetsialist
Fotod: Katrin Kruusimägi

Hooldusjuht Age Kilter
(vasakul) ja juhataja AnneLy Pedaja.

Päikselisel oktoobrikuu nädalal (15.–18. oktoober) toimus Rapla Hooldekeskuse
klientidel „Tervislik nädal“,
mille raames toimusid erinevad üritused. Esmaspäeval toimus tegevusjuhendajate juhendamisel klientide
käsitööring, kus arutleti tervislikust eluviisist ja valmistati sügisvärvilisi tutikesi.
Teisipäeval osalesid Rapla
Hooldekeskuse eakad võimlemise hommikul. Kolmapäeval korraldati koos Vahtra tugikeskuse noortega
Õunapommipäev, kus koos
jalutati ümber Rapla Hooldekeskuse ning söödi köögi
poolt valmistatud maitsvaid
õunapomme.
Neljapäeva
hommikul kogunesid eakad Rapla Hooldekeskuse
III korruse puhketuppa, et
mõõta pikkust ja vererõhku,
kaaluda ning kuulata südame tööd.
AGE KILTER
Rapla Hooldekeskus
hooldusjuht

Fotod: Age Kilter
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raamatukogu

Rapla Keskraamatukogu 115
Oktoobrikuus tähistas Rapla Keskraamatukogu asutuse 115.
sünnipäeva. Käesoleva aasta sügishooaeg on olnud meie
töötajatele eriti tempokas. Augustikuu viimastel päevadel
võõrustasime meie koostööpartnereid Läti Vabariigi Madona Maakonna Raamatukogust ja Leedu Vabariigi Anykščiai Rajooni Rahvaraamatukogust. Külastasime Raplamaa
rahvaraamatukogusid ja vahetasime töökogemusi. Väljasõit
maakonnast oli Ida-Virumaale. Sillamäe Linna Raamatukogus rääkisime uutest väljakutsetest raamatukogudes, igaüks
oma raamatukogu näitel. Tutvustati huvitavaid ettevõtmisi,
millest sündis uusi ideid. Samas kõiki teistele sobivaid tegevusi ei saa üle võtta meie kultuuriruumi. Anykščiais viidi
meid eelmisel korral jalutama puude latvadesse, meie pakkusime oma külalistele võimalust minna maa alla. Külastasime Eesti Kaevandusmuuseumi Kohtla-Nõmmel. Eesti
muusikutest tutvustasime Raplas Raimond Valgre loomingut Piia Põderi ja Morten Langi esituses ning Rakveres rääkisime Arvo Pärdi elust ja loomingust. Külaliste vastuvõttu
toetasid Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp ja
Raplamaa Omavalitsuste Liit.
Septembrikuu teisel poolel, 19. septembril, toimus Rapla
Keskraamatukogus XV Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev. Kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018“
nominendid, kelle seas on käesoleva aasta Raplamaa parim
lastetöötaja Urve Nurmik Märjamaa Valla Raamatukogust.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest andis ülevaate
asutuse direktor Triin Soone. Ly Ehin tutvustas Raplamaa
luuletajaid. Päev lõppes Thea Paluoja laululaste meeleoluka
kontserdi ja ringkäiguga Rapla Kultuurikeskuses. Lasteraamatukoguhoidjate päeva korraldasid Rapla Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad, kelle põhitööks on töö lastega,
koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu lasteteeninduse
toimkonnaga. Päeva peakorraldaja Kristel Murel, pälvis 2017.
aastal Eesti parima lasteraamatukoguhoidja tunnustuse.
Oktoobrikuu algul oli Rapla Keskraamatukogu kord läbi
viia laste maakondliku suvelugemise lõpupidu. Pidu tublidele suvelugejatele toimus Rapla Kultuurikeskuses, kuhu
üle terve maakonna oli kohale tulnud 200 last. Ingrid Teder
võttis enda kanda lõpupeo peakorraldaja kohustuse. Suvelugemise lõpupeost oli ülevaade eelmises Rapla Teatajas.
20.–30. oktoobrini tähistasid Rapla Keskraamatukogu
töötajad raamatukogupäevi mitmete toredate ettevõtmistega. Lugejaid olid teenindamas ettevõtja ja raamatu autor
Ain Mihkelson ning Rapla vallavanem Piret Minn.
30. oktoobril toimus Kehtna Kutsehariduskeskuses XVIII
üle-eestiline maaraamatukoguhoidja päev. Osalejad said
ülevaate täiskasvanute õppimisvõimalustest Kehtna Kutsehariduskeskuses, Rapla valla kultuurinõunik Rita Triinu
Peussa rääkis valla raamatukogudest haldusreformi tõmbetuules, projekti „e-Kogukond“ arengust kõneles Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Muusikaline
tervitus oli Kehtna Kunstide Koolilt. Tutvustati aasta maaraamatukoguhoidjate 2018. aasta nominente. Raplamaal
pälvis parima maaraamatukoguhoidja tiitli Ingliste raamatukogu juhataja Pille Matt. Maaraamatukoguhoidjate päeva
korraldajad olid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Rapla
Keskraamatukogu.
Meie tegemistesse mahub veel huvitavate vanade ajaleheartiklite otsimine TRE Raadiole, kus hommikuprogrammi
ajaloorubriigis loetakse ette meie töötajate Urve Ellandi ja
Age Tekku valitud artikleid.
22. novembril on kokkusaamine koduloohuvilistele. IX
koduloopäeval keskendume raamatule. Esitlemisele ja tutvustamisele tulevad uued Raplamaad puudutavad raamatud. Sõna saavad raamatute autorid ja koostajad.
Välja oleme kuulutanud Rapla ajaloo talletamiseks mälestuste kogumise „Enne kui Raplast sai linn“. Tänuüritus
ajalugu talletada aidanutele ja huvitavamate mälestuste esitajate premeerimine toimub 2019. aasta algul.
22. oktoobril tähistasime Rapla raamatukogu 115. sünnipäeva. Peale igapäevase lugejateenindusega seotud raamatukogutöö mahtus päeva mitu üritust meie külastajatele.
Hommikul küpsetati pannkooke. Kõik tervitajad ja külastajad said suu magusaks. Moosid pannkookidele olid meie
töötajate keedetud. Välja oli pandud pannkoogiteemaline
raamatunäitus. Lõunaajal esitasid Annika Toom ja Age
Tekku luulepõimiku Eestimaast. Kell kolm oli lastele lemmikraamatuga pildistamine, pildi sai kohe kätte. Õhtul jagas raamatukogu külastajatele kingituseks raamatuid. Kõik
päeva tegemised olid seotud raamatu ja kirjandusega.
Kogu nädala vältel sai fuajees vaadata pildilist ülevaadet
raamatukogu ajaloost.
Fotod: Katrin Grichin

Annika Toom ja Age Tekku esitasid luulepõimiku
Eestimaast.

Pannkoogihommik.
Raamatukogu on kogukonnale erinevate teenuste
pakkuja
Kaja Tammar on viinud läbi mitu kultuuriloolist jalutuskäiku Rapla linnas.
Näituste korraldajaks on käesoleva aasta sügisest raamatukogu kultuurikorralduse spetsialist Age Tekku. Age Tekku
näitustest: „Retro on moes ja inimesed on avastanud, et ka
nõukogude aegne pärand on talletamist ja eksponeerimist
väärt. Sellega seoses teen üleskutse, et kellel on kodus nõukogudeaegsete esemete kollektsioone, võiksid neid meile
julgelt näituseks pakkuda. Aga kindlasti ka varasemast ajast
ja kaasajast pärit huvitavatel teemadel kogusid oleks tore
avalikkusele näidata.“
Meil on oma töid saanud eksponeerida mitmed Raplamaa
noored autorid ja ka tulevikus tahame noori ergutada oma
loomingut näitama.
Projekti „Kunst raamatukokku“ raames saime raamatukogule digilaua, millega on võimalik erinevaid kujundustöid
teha. Digilauaga töötamist tutvustasime lastele koomiksi
joonistamise töötoas, mida käis läbi viimas tuntud koomiksite autor Joonas Sildre. Edaspidi planeerime jätta digilaua
kasutamise võimaluse meie teenuste nimekirja.
Tahame jätkata traditsiooniliste üritustega – teetund
raamatuga, koduloopäev, muinasjutuõhtud mudilastele,
netikirjariin kooliõpilastele, kohtumised kirjanikega. 14.
novembril on Raplasse tulemas Siiri Sisask. Samas planeerime uues formaadis ettevõtmisi, mis on suunatud erinevatele sihtgruppidele.
Koostöös NutiAkadeemiaga kutsub Rapla Keskraamatukogu osalema nutiseadmete tasuta koolitusele. 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 isikliku nutiseadme olemasolu. Koolitusi viib läbi Rapla Keskraamatukogu IT-spetsialist Katrin
Grichin.

jalikku raamatut just Kodilas ei ole, siis tellitakse see Alust
või Raplast. Marje on alustanud koostööd Alu Kooli Kodila
lasteaiarühma õpetajatega, kes toovad lapsi raamatukokku.
Marjele meeldib raamatukogupäevade üleskutse „Kohtume
raamatukogus“, samas toob ta välja mitmeaastase probleemi, nimelt puudub otsetee raamatukokku. Külastaja ei taha
tulla pimedal õhtul, kuigi tuba on soe ja hubane.
Marje oskab külastajaid nõustada andmebaaside kasutamisel, abi saab arvuti ja nutitelefoniga igapäevaste toimingute tegemiseks ja igale lugejale õige raamatu valimisel. Raamatukogu on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja
neljapäeval.
Alu raamatukogu on Rapla Keskraamatukogule lähemal ja koostöö seega tihe. Rapla raamatukogu töötajad on
olnud tihti seal asendamas ja oma abi on pakkunud kunstnik-restauraator Vahur Abramson. Alates juunist on Alu
raamatukogu saanud endale uue täiskohaga raamatukoguhoidja. Aili Erm, kes töötas 43 aastat Kodilas, asus tööle
Alusse. Koostöö Kodila külaga jätkub, ühiselt valmistatakse
juba ette jõululaata. Aili ütleb, et ikka juhtub, et automaatne
vastus telefoni vastu võttes on „Kodila raamatukogu“, kuid
kohalikke lugejaid ta enam ära ei peta. Lugejad on Ailiga
juba harjunud ja oskavad hinnata, et kohapeal on oma töötaja, kes tunneb lugejaid ja on abivalmis. Aili on temperamentne ja rõõmsameelne. Ta loodab, et saab hea klapi kooli
õpilastega. Praegu on teoksil Rahe Mari ja Roosi Mari Reede joonistuste ja savitööde väljapanemine.
Made Balbati raamatuillustratsioonid, Lemmi Kuulbergi
fotonäitus „Unihobu“, Birgit Vaarandi fotod „Mitmekülgne
meri“, Eve Vetemaa „Nahkehistööd“, Mare Hundi raamatuillustratsioonid Milvi Panga raamatust „Mesikäpa esikäpad“ ja mitmed väiksemad näitused on käesoleval aastal
olnud väljas Alu raamatukogu näitusepindadel. Erinevad
temaatilised raamatute väljapanekud ja alaline uudiskirjanduse väljapanek on lugejale abiks kirjanduse valikul.
Toimunud on Nutikoolitus, kuid osavõtjaid oleks võinud
olla rohkem. Soovi korral saab koostöös Rapla raamatukoguga koolitust taas läbi viia. Aili ise on valmis abistama
arvuti ja nutitelefoni kasutamisel ning andmebaaside kasutamisel. Raamatukogus on värviprinter A4 formaadis printimiseks.
Raamatukogupäevade ajal kohtusid Alu lasteaia lapsed
„Väikese Villemi“ ja „Nukupiiga Saara Kai“ autoriga. Pille
Matt oli oma nukkudega laste seas populaarne. Raamatuid
käis laenutamas kohalik spordimees Madis Pärn.
Alu raamatukogus on külastajatel võimalik kasutada albumeid Alu ajaloost. Albumid on pensionäride kingitus
raamatukogule, et olnu ei ununeks. Raamatukogu lubas
albumeid korralikult hoida ja teha tulevikus nende põhjal
näituse.
Tähistada tahab Aili ka noorsootöö nädalat 19.–25. novembril „Noori Inspireerides“. Plaanis on koostööd tegema
hakata kohaliku noortekeskusega.
15. novembril kell 16.00 kohtub Alu raamatukogus lugejatega Rein Veidemann.
Alu raamatukogu on uus kaasaegne raamatukogu. „Terve
Alu kool mahub korraga raamatukogusse ära,“ ütleb Aili.
Raamatukogu on avatud tööpäeviti ja laupäeval. Kõik Alu
elanikud on oodatud raamatukokku! Tulge uudistama!
ÕIE PAASLEPP

Rapla Keskraamatukogu koosseisu kuuluvad
ka Alu, Hagudi ja Kodila raamatukogud, kellel
kõikidel on oma lugu ja ajalugu
Hagudi raamatukogu raamatukoguhoidja Maret Aavik ütleb, et raamatukogu 300 lugejast moodustavad lapsed
alla poole, samas annavad nad rohkesti tooni raamatukogu
tegemistes. Suur osa tuntud eesti lastekirjanikest on aastate
jooksul Hagudi lapsi külastanud ning iga-aastasel raamatukarnevalil on juba kümneaastane traditsioon.
Vanematele inimestele soovib Maret Aavik südamele panna, et nad pöörduksid julgemalt raamatukokku, kui jäävad
hätta kõikjalt pealetungiva digitaalsusega. Abi või juhendamine arvuti kasutamisel kuulub raamatukogutöötajate tööülesannete hulka.
Kuus aastat on raamatukogus osutatud ka postiteenuseid.
Raamatukogu on avatud tööpäevadel.
Kodila raamatukogus töötab käesoleva aasta 1. juunist Marje Rosenthal. Marje elab Kodilas, seal on tema vanemate ja vanavanemate juured, nii ütleb Marje enda kohta.
Raamatukogusse tööle asumise kohta lisab ta, et see oli
tema lapsepõlve unistus,
mis nüüd täitus. Tegelikult
ei ole Marje Rosenthal Kodila raamatukogu töö osas
päris võõras, nimelt enne
raamatukogude ühinemist
oli Marje nimelt Kodila raamatukogu raamatupidaja.
Ta oli täiesti kursis rahanumbritega ja väga usin lugeja. Kodila külal on vedanud, sest pikka aega Kodila
raamatukogus töötanud Aili
Erm leidis enda töö jätkajaks abivalmi, rõõmsa olemisega raamatukoguhoidja,
kes ütleb, et iga külastaja on
alati oodatud. Raamatukogu
on avar ja korras. Seal leidub
igale külastajale raamat või
ajaleht/ajakiri lugemiseks.
Soovi korral saab ka kohvi
juua. Uusi raamatuid tuleb Raamatukogupäevade ajal kohtusid Alu lasteaia lapsed „Väikese Villemi“ ja
piisavalt ja kui juhtub, et va- „Nukupiiga Saara Kai“ autoriga.

Foto: Aili Erm
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Vahastu Mihklilaat oli vihmale vaatamata
edukas
22. septembril leidis Vahastu külas aset
Mihklilaat, kus sai hõrgutiste näol elavdada
maitsemeeli ning soetada uhkeid esemeid
käsitöötegijatelt. Kuigi ilmataat keeras vihmase sügisilmaga vingerpusse, oli kohal
suur hulk ostlejaid ja nautlejaid!
Laadaga ühel ajal toimus kohalikus rahvamajas ehk Trehvamise Tares nunnunäitus. Tegemist on väljapanekuga, mida
Vahastu raamatukogu korraldab juba mitmendat korda. Kohalikud elanikud toovad
sinna oma viguritega sügisande nii metsast
kui aiast, nii suuri kui väikeseid. Oodatud
olid samuti erinevad kompositsioonid. Sees
toimusid tegevused ka lastele, kellel avanes
võimalus juhendajaga koos meisterdamist
õppida. Pärastlõunal esines tares Kuimetsa
harrastusteater „IDU“.
Päeva jooksul said laadalised osta õnneloosi, mille tulu läks edasiste külaürituste
korraldamise tarbeks. Loosi auhinnad panid
välja taaskord kohalikud, kes olid toonud
sinna nii hoidiseid, ehteid, kontoritarbeid,
aiasaadusi ja muud, mis kodus parasjagu
leidus. Peaauhinnaks oli hani. Päeva teises
Foto: Irma Robam

Mihklilaadal.

Foto: Mariliis Vest

Võrkpalliplatsi riisumine.
pooles lükati käima oksjon, kus oli müügiks
laadal müüjate annetatud kaup. Loosi ja
oksjoniga teeniti Vahastu külale tervelt 270
eurot. Vahastu külavanema Karine Rajasaare arvates läks hoolimata kehvast ilmast laat
korda. „Suur hulk vahastlasi lõi käed külge
õnneloosi korraldamisel, millega kogusime
raha edaspidisteks ühisüritusteks külas.
Tõeliselt vahva, kuidas ühise traditsiooni
nimel on igaüks nõus panustama,“ lisas ta.
Vahastu küla kogukond on oma tegemistes olnud ka muul moel aktiivne. Enne
Mihklilaata panid kohalikud töömesilased
käed külge pritsumaja ümbruse ja sisemuse korrastamiseks. Samuti oldi abiks suvel
alustatud võrkpalliplatsi värskendamisel.
Nüüd on külal olemas mõlemad – korralik, uhke pritsumaja ning väga headele tingimustele vastav võrkpalli liivaväljak, kus
suve jooksul toimusid ka mitmed matšid.
MARILIIS VEST
Foto: erakogu

Tegemistest Raikküla piirkonnas
Üks viimase aja parem näide
heast koostööst oli kohaliku
kogukonna ja omavalitsuse
koostöös toimunud Lõpemetsa–Kabala rippsilla remont tänavu 25. augustil.
Rippsild oli juba aastaid
kehvas seisus ja lagunes,
lauad olid pehkinud ja osaliselt välja kukkunud ning
trossid välja veninud. Sild
ühendab omavahel Kabala
ja Lõpemetsa küla, jalgsi või
jalgrattaga liikudes lühendab see oluliselt teekonda,
kuid väga oluline on rippsild
ka kui vaatamisväärsus, turismiobjekt. Silla ületamine
oli muutunud ekstreemseks
ja ohtlikuks. Lõpemetsa
küla rahvas otsustas silla
korda teha talgute korras ja
pöördus toetuse saamiseks
ka Rapla Vallavalitsuse poole. Kogu silla parandamiseks vajalik materjal soetati
Rapla Vallavalitsuse, Amello Grupp OÜ ja Ago Auto
OÜ toel.
Kuulutati välja talgupäev.
Üleskutse peale tuli tööle üle
20 abilise! Talgulisi tuli nii
Lõpemetsast kui Kabalast,
Keo külast ja isegi Assakult.
Algselt olid talgud planeeritud mitmele päevale, kuid
tööle saabus palju abilisi
ja töötati väga innustunult
ning saadi planeeritud töödega valmis ühe päevaga.
Tähtis oli ära vahetada puitosad, et silda oleks võimalik
ületada. Edaspidiseks jäi
veel metallosade värvimine
ja betoonotste parandamine.
Talgulised on siiralt tänulikud kõigile toetajatele
ja osalistele. Nad räägivad
kõik, et peale seda sillaparanduse koostööpäeva on
nad ka omavahel hakanud
rohkem suhtlema ja koos
käima.
Maapiirkondades on ikka
nii, et sügishooaeg algab
siis, kui põllu- ja aiatööd
on lõpetatud ja saak salves.
Tavaliselt algab meie kantides ka tihedam seltsi- ja
huvitegevus oktoobris, kui
õuetööd tehtud on.
Ammustel aegadel ei mindud kooligi enne kui saak

Võrkpallihooaja lõpetamine.

Lusikapidu Kaius
20. oktoobril oli Kaiu rahvamaja rõõmsaid kilkeid ja
naeru täis. Sinna olid tulnud
kohale endise Kaiu valla väikesed poisid ja tüdrukud, kes
olid sündinud 2017. aastal
kuni 20. oktoobrini. Hiljem
sündinud lapsed said kokku
juba meie suure Rapla valla
vastaval üritusel. Kohaletulnuid olid tulnud tervitama
meeldiva lühikontserdiga
Kaiu lasteaia laululapsed.
Tore on see, et väikeste lastega olid koos nii vanemad
kui ka vanavanemad ning
õed ja vennad. Selline üritus
ongi ju mõeldud kogupere
ettevõtmisena. Kõik väikesed lapsed said kingituseks
raamatu, mille andis üle
Kaiu raamatukogu juhataja
Külli Kahl, lilled vanematele
ulatas Kaiu valla endine sotsiaaltöötaja Kaja Heinsaar
ja nimelised lusikad Kaiu
vapiga väikesele vallakodanikule andis üle rahvamaja
juhataja. Selline üritus oli
lastevanematele oodatud ja
mis oli ka planeeritud endise

Kaiu valla ürituste plaanis.
Peale pidulikku vastuvõttu
oli kõigil võimalus maitsta maitsvat ja imekaunist
pidupäevatorti, mille valmistasid meie endi Caiselle
Cateringi töötajad. Maja oli
siginat ja saginat täis ja ega
kellelgi polnudki kiiret koju

minekuks, et tuttu heita.
Sai ju laval mängida õhupallidega, roomata ja kui
suutsid, siis ka joosta. Kõigil õnnestus vähemalt üks
nendest pallidest ka omale
saada. Kohalolijate sooviks
jäi mõte, et väikelaste üritused võiksid ka edaspidi

toimuda piirkonniti, aga
seda näitab juba tulevik.
Selline see rõõmsameelne ja
südamlik ettevõtmine meil
oli. Suured tänud veel kord
lastevanematele, lastele ja
heasüdamlikele abilistele.
AIVO SILDVEE
Kaiu rahvamaja juhataja
Foto: erakogu

salves, täna õnneks enam
lapsed kooli minekut edasi
lükkama ei pea, vaid saavad
hoopis koolis koos oma vanematega lõikuspidu pidada.
Järgneva osa kirjutas
Kabala Kooli õpetaja
Anu Vendelin.
18. oktoobri õhtupoolikul
kostus Kabala koolimajast
laste kilkeid. Toimus traditsiooniline algklasside lõikuspidu.
Korraldajate
rõõmuks
olid kohale tulnud paljud
õpilased koos vanematega.
Algklasside
õpetajad
korraldasid ühiselt sügisese mängude õhtupooliku,
et koos austada leiba ning
rasket teekonda leiva lauale
jõudmiseks.
Nii nagu eelnevatel aastatel, mängiti ka seekord
sissejuhatuseks laulumäng.
Seejärel jagunesid osalejad võistkondadeks. Võistkondadel tuli asuda läbima
takistusrada. Rada oli üles
ehitatud leiva teekonnana.
Võistlusse asusid „traktorid“, mis pidid ühiselt maad
kündma, sellele järgnes
külv jne kuni viljakoristuseni välja. Kõigil oli oma
osa täita. Ühiselt otsustati,
et võistlejad said leivavilja
kasvatamisega kenasti hakkama ja võitjaid eraldi välja
ei kuulutatud.
Peale takistusraja läbimist söödi rukkileiba, küll
see oli hea.
Kehakinnitamise järel oli
aeg nuputamise käes, osalejad pidid üles märkima nii
palju sõnu, kui neil seoses

Foto: Veiko Siniroht

Lõpemetsa–Kabala
rippsild.
leiva teekonnaga meelde tuleb ja valima enda võistkonna esindaja, kes selle teistele osalejatele ette kandis.
Väga vahvad leivaretseptide
koostisained said üles tähendatud.
Mängiti veel laulumängu
„Rikas mees, vaene mees“
ja õhtu lõpetas „Me lähme
rukist lõikama“.
Kõik, kes lõikuspeol osalesid, nautisid õhtut, mänge
ja toredalt koos veedetud
aega. Korraldajad jäid rahule, et selleaastane osavõtt
oli nii rohkearvuline. Suur
tänu!
Lõikuspidu on peetud
ja igas Raikküla piirkonna
kandis on sügishooaeg alanud. Tegutsevad huviringid,
toimuvad kultuurisündmused ja kohtumised põnevate
inimestega.
ANNE LEHT
Raikküla piirkonna juht

sport

Rapla maleklubi võistles
Leedumaal
Juba kümmekond aastat on Raplamaa maletajad suhelnud
sõpruslinna Raseiniai mängijatega.
Seekordne kokkusaamine oli juba viies. Nimelt osales
Rapla maleklubi 12.–14. oktoobril Leedu 100. aastapäevale
pühendatud maleüritusel, mille oli organiseerinud Raseiniai maleklubi. Võisteldi Raseiniai lähistel asuvas Leedu
pühas linnakeses Šiluvas. Võistlus koosnes 2 turniirist. Esimene oli individuaal-võistkondlik kiirturniir. Sellel osales
40 mängijat Leedust, Poolast ja Eestist. Võistkonna arvestusse läksid 4 parema mängija tulemused. Turniiri lõppedes
olid 4 esimest kohta hõivanud meie maleklubi mängijad:
1. Tamber Siemer, 2. Hugo Päären, 3. Kaimar Puusepp, 4.
Agu Kipso. Loomulikult kuulus siis Raplale ka võistkondlik esikoht. Teine turniir kujutas endast individuaal-võistkondlikku välkmaleturniiri, kus arvesse läksid 5 võistleja
tulemused. Siin saavutas samuti esikoha Tambet Siemer,
kuid võistkondlikult olime Raseiniai klubi järel teised. Peale eespoolnimetatud mängijate kuulusid Rapla võistkonda
veel Olavi Pai ja Jaan Sulg.
Meie võistlusreisi toetas Rapla Vallavalitsus, selle eest
neile suur tänu!
OLAVI PAI
Rapla maleklubi
Foto: erakogu

Fotol vasakul on mõlemal turniiril individuaalarvestuses
esikoha saanud Tambet Siemer.
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tunnustamine

noored

Aeg tunnustada Rapla valla tublimaid
Aasta hakkab lõppema ja praegu on
just paras aeg enne kiireid jõulutoimetusi meenutada, mis sellel aastal
toimunud on ja kes vääriksid tunnustamist.
Rapla Vallavolikogu kinnitas 27. septembril Rapla valla tunnustamise korra,
mille kohaselt ootame ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks:
Aasta majandusauhind
Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim
mõjutanud Rapla valla elukeskkonda
(majandusedu) ja aidanud kaasa valla
positiivsele ning tasakaalustatud arengule.
Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist,
elutööd või silmapaistvat tegevust
valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või

ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.
Aasta õpilane
Aunimetus antakse üldharidus või kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele,
kes on jäänud silma oma õppeedukuse
ning õppetöövälise tegevusega.
Aasta kultuuriauhind
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või
jätkusuutlike traditsioonide hoidmist,
elutööd või silmapaistvat tegevust
valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või
ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus
on olnud silmapaistev.
Aasta spordiauhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud
valla spordielu või toonud vallale tuntust.
Aasta noorsootöö auhind
Auhind omistatakse isikule või kollek-

tiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud
valla noorsootööd.
Sotsiaalvaldkonna tunnustus
Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega,
hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa
aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste
rikastamisele ja täiustamisele.
Ootame 6. jaanuariks kirjalikke
motiveeritud ettepanekuid, mis
sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas e-postile rapla@
rapla.ee või postiaadressil Viljandi mnt
17, 79511 Rapla.
Näidisvormi ettepaneku tegemiseks
leiate valla kodulehelt alajaotusest
tunnustamine. Samas on ka link tunnustamise korrale.

kool

Pudruprogramm

Noorsootöönädala kava
Rapla Avatud Noortekeskuses
19. november
Põnev virtuaalamet – kohtumine streameriga
20. november
Näitus „Mandalad. Loominguline värvimine
noortele“
21. november
Osavõtt noortekonverentsist „Lahe koolipäev
2018“
22. november
Kahoot „Rahvakalender“
23. november
Infopäev-töötuba „Digiteadmised ja -võimalused tulevikusuunaks noorsootöötajale“ (sisetööpäev)
Terve nädala jooksul on digipäevikuga veebikanalil üks Rapla valla noortekeskuste-tubade
noorsootöötaja.
Täpsem info ja ajakava: Rapla Avatud Noortekeskus FB; tel 5301 2678, 5804 9470.

Foto: Pudruprogramm

üleskutse

Ühispilt koos staaridega.
Oktoober on pudrukuu ja juba
kolmandat korda osales Rapla Vesiroosi Kool „pudrutamise“ programmis. Veerandi
viimasel nädalal „pudrutasid“
põhikooli õpilased kodunduse tundides õpetaja Terje
Raudsepa juhendamisel.
6.d klassi õpilased valmistasid riisi- ja kaerahelbeputru, aga lemmikpudruks
osutus kakao-banaani-RUKKIHELBEPUDER.
8.d klassi õpilased keetsid
riisi- ja mannaputru, aga eriti
maitses karamelli-KAERAHELBEPUDER.
Pudrutada soovisid ka 9.b
klassi õpilased, kes valmistasid kaerahelbeputru erinevate marjadega.
Veerandi viimasel päeval
valmisid 5.b klassi õpilastel
imemaitsvad pudrud. Valmistati soolane NELJAVILJAPUDER HAKKLIHA JA
RIIVJUUSTUGA. Lisaks riisipuder maasika toormoosi,
šokolaadi ja võiga. Mannapuder mustikate ja vaarikatega
ning neljaviljapuder banaani,
šokolaadi ja marjadega.
3.c klassi 19 õpilast arutas mitme tunni jooksul läbi
erinevaid
pudruretsepte,
proovis kiirpakkide putrusid
erinevate maitsetega ja siis
keedeti õpetajate Triin Kõivu
ja Pilvi Pregeliga nelja erinevat putru, et proovida neid
erinevate lisanditega.
Väikesed kokad said keeta
odra-, rukki-, riisihelbe- ning
neljaviljaputru.
Pudrule maitseks prooviti mustikaid, granaatõuna-,

päevalille- ja kõrvitsaseemneid, sulatatud juustusid, banaani, täissuitsuvorsti tükke,
kreegi- ja kabatšoki-sidrunimoosi, riivitud porgandit ja
õuna jms. Eraldi segati kokku
riisihelbepuder kaneeli, vähese suhkru ja riivitud õunaga,
et saada õunakoogimaitselist
putru.
3.c klassil valmis ka 10sekundiline filmilõik.
Staaridega ühine
„pudrutamine“
31. oktoobril osalesid fortuuna tahtel õpilased Rapla
Vesiroosi Koolist õpetajate
Terje Raudsepa, Pilvi Pregeli
ja Triin Kõivu juhendamisel
Solarise Vapianos pudruprogrammi finaalüritusel.
Õpilastega koos kokkasid
sel aastal Solarise Vapianos

Uku Suviste (laulja, laulukirjutaja ja muusika-produtsent), Merle Liivak (ajakirja
EMA peatoimetaja ja Kahvliahvi kokaraamatute autor),
Jürgen Pärnsalu (Star FM
hommikprogrammi juht ja
osaleja seriaalis Padjaklubi)
ja Ženja Fokin (stilist ja saatejuht). Ürituse juht oli Aasta
Parim Naisraadiohääl Pille
Minev. Külla tuli ka laste sõber professor Tera.
Esmakordselt kuulutati välja AASTA PUDER. Tiitel läks
pudrule, mida programmi
raames õpilased kõige enam
ise valmistasid ja lemmikpudruks ehk AASTA PUDRUKS
sai KAERAHELBEPUDER.
TERJE RAUDSEPA
Rapla Vesiroosi Kooli käsitöö
ja kodunduse õpetaja

kroonika
Foto: Katrin Kruusimägi

Eesti tunnustatud rahvatantsujuhil, nelja vabariikliku
suurpeo juhil, Rapla linna aukodanikul, Linda Rausil,
oli 17. oktoobril 109. sünniaastapäev. Rapla ja Saku
tantsurahvas ei ole teenekat őpetajat ja kultuurielu
edendajat unustanud ning nii tullaksegi igal aastal kokku
Lindat meenutama.

Rapla Teataja
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Rapla Kultuurikeskus
9. novembril kell 19.00
Heategevuskontsert „Aita lapsel leida rõõm!“ Laval
Mari Jürjens, Sten-Olle Moldau, Piia Põder ja The
Notes. Piletid eelmüügis
12. novembril kell 10.00–14.00
Doonoripäev
15. novembril kell 19.00
Rapla linn 25, matk „Mägede linn Rapla“. Kaasa tõrvik või taskulamp
16. novembril kell 12.00
Rapla linn 25, helkuripuu ehtimine kultuurikeskuse ees
16. novembril kell 19.00
Maša ja Karu jõuluseiklused: detektiivlugu/Maša ja
Karu. Piletid eelmüügis Piletilevis
17. novembril kell 16.00
Rapla linna 25. juubeli pidustused, linna keskväljaku
avamine. Tasuta
17. novembril kell 19.00
Rapla Pereklubi tantsuõhtu
22. november kell 19.00
Jaan Sööt ja Andre Maaker, plaadi „Armastusfilm“
esitlus. Piletid eelmüügis
1. detsembril kell 19.00
XI tule- ja tantsuetendus. www.tantsud.ee. Piletid 5/7 €
6. detsembril kell 19.00
Komöödiateatri etendus „Hotell California“. Piletid
14/16 €
7. detsembril kell 18.00
Rapla Muusikakooli jõulukontsert. Tasuta
10. detsembril kell 11.00
Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky etendus „Jõuluvanaks saamise saladus“. Pilet 8 €
14. detsembril kell 10.00–14.00
Doonoripäev
18. detsembril kell 19.00
Inga ja Toomas Lunge kontsert „Kingitus“. Piletid
12/15 €
23. detsembril kell 18.00
Arsise kellade jõulukontsert. Piletid 10/12 €

Juuru Rahvamaja
13. novembril
Reet Vasara massaažiseansid
Aegade broneerimine tel 527 8955
20. novembril kell 12.00–13.00
Müük – naisteriided ja ehted
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Kuimetsa Rahvamaja

Lipa koolimaja

Raikküla Kultuurikeskus

Kaiu
Pühapäeval, 18. novembril 2018 kell 9.45
Kuimetsa spordihoones VSÜ JÕUD meistrivõistlused kiirmales. Tule
osalema ja Sa ei kahetse.
Oma osalemisest
anna palun teada
telefonil 510 9491
– Aivo.

Rapla

Rapla Keskraamatukogu
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Rapla Keskraamatukogu
Üritused:
12. novembril kell 9.00
Põhjamaade kirjanduse nädala raames ettelugemine
Rapla Kesklinna Kooli õpilastele raamatukogu saalis
14. novembril kell 12.25
Kohtumine Ene Sepaga ja raamatu „Taeva tühjad
tribüünid“ esitlus Rapla Vesiroosi Koolis
14. novembril kell 17.30
Lugejatega kohtub Siiri Sisask
15. novembril kell 16.00
Lugejatega kohtub Rein Veidemann Alu
raamatukogus
16. novembril kell 12.30
Helkurioksa avamine Rapla Keskraamatukogu
fuajees „Et Sinu tee raamatukogusse oleks turvaline
ja nähtav“
17. novembril kell 12.00
„Läti luule ja muusika“ Pärnu luulesõprade ühenduse
Luuletaeva Latern esituses Läti iseseisvuspäeva auks
20. novembril kell 16.00
Teetund raamatuga
22. novembril kell 17.30
Koduloopäev
5. detsembril
Netikirjariini II voor
11. detsembril kell 16.00
Teetund raamatuga
Näitused:
Kuni 31. detsembrini
Tekstiilikunstnik Marge Looritsa põimevaipade
näitus „Ühe mustri mitu mina“ saalis
Kuni 30. novembrini
Sander Ollema joonistuste näitus „Grotesk“ fuajee
seinal

Kuni 30. novembrini
Raplamaa Perenaiste Seltsi Pauliine näitus
„Kindakirju Rapla kihelkonnast“ fuajees vitriinis
Teavikute näitused:
Hando Runnel 80 / Doris Kareva 60 kojulaenutuses
Ma olen poiss lasteosakonnas
Eesti koorimuusikat lugemissaalis
30. novembril suletud – sisetööpäev.
Raamatukogu kinniolekul saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Rapla Maarja-Magdaleena kirik
Pühapäeval, 11. novembril kell 12.00
Isadepäeva armulauaga jumalateenistus,
kaastegevad pühapäevakooli lapsed
Neljapäeval, 15. novembril kell 17.00
Piiblitund pastoraadi inglisaalis – usutunnistus
Pühapäeval, 18. novembril kell 12.00
Armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 25. novembril kell 12.00
Igavikupühapäeva armulauaga jumalateenistus,
süütame küünlad kirikuaasta jooksul lahkunute
mälestuseks, jutlustab õpetaja Hendrik Laur USAst,
laulab segakoor
Laupäeval, 1. detsembril kell 18.00
Advendialguse palvus koos kihelkondliku jõulurahu
väljakuulutamisega ning tulede süütamisega Rapla
linna jõulupuul kirikupargis, laulab Kehtna lastekoor
Pühapäeval, 2. detsembril kell 12.00
I advendi armulauaga jumalateenistus, mängib
pasunakoor
kell 18.00
Advendi- ja jõulukontsert ansamblilt Ortodox
Singers. Piletid 10/5 €

Samaaria koda Purkus
Pühapäeval, 11. novembril kell 15.00
Jumalateenistus

Sadolini Spordihoone

9.–11. novembril (R kell 8–21, L 8–21, P 8–16)
Euroopa Noorte Korvpalliliiga U14 tüdrukute etapp
14. novembril kell 11.00
U16 vanusegrupi EMV saalihokis
16. novembril kell 19.00
OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga AVIS Utilitas Rapla
vs Tartu Ülikool
17. novembril kell 10.30
Rapla maakonna MV saalihokis
21. novembril kell 19.00
Saku I liiga Rapla KK/Kohila vs Paide Viking
Window
24. novembril kell 17.00
OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga AVIS Utilitas Rapla
vs BC Valga/Valka Maks&Moorits
25. novembril kell 10.00
Saalihokiliiga 35+ etapp
29 . novembril kell 20.00
Saalihoki naiste meistriliiga Kaitseliidu Rapla Malev
vs SK LINK/Saku
1. detsembril kell 11.00
PU16 EMV korvpallis Rapla KK vs TTÜ KK

?kes?

Uued vallakodanikud
Aron Kaal
Mathias Kapstas
Elliot Jaanus
Tormi Tikerpalu
Karmo Kungla
Jako Rudissaar
Oliver Juntson
Jasper Tammik
Aarend Pihl

Lennart Põldaru
Adeele Heinaste
Harriet Purge
Kerda Lohk
Siara Toome
Saskia Sõrmus
Marta Laht
Merybel Saar
Saskia Külaots

Novembrikuu sünnipäevad
96
Julia Dolgov
Vilma Romulus
95
Helene Remmer
93
Hugo Pesor
92
Saima Rahula
Maimu Randlepp
Linda Janno
91
Helvi Riim
Linda Hiietamm
90
Esta Kasepõld
Vaike Tatrik
89
Salme Epro
Valve-Armilde Kadak
Linda Pajus
88
Asta Mais
Vaike Senna
Arnold Kaljumets
87
Albert Lepik
Hellen Põldroo
Helje Vahtramäe
Aino Rudi
Evi Kõlamets
Helle-Tiiu Kadarik
Paul Lilleväli
Valve Tamme
86
Virve-Hilje Treinberg
Aino Tendal
Õilme Luige
85
Laine Tuberik
Liide-Amanda Uustalu
84
Daimi Kalam
Helje Kloch
Saima Sark
Helju Kivioja
Melita Kiinvald

83
Armilde Sepp
Maie Martinson
Leevi Elge
Peedu Illopmägi
Uudu Rinaldo
Lagle Bristol
Ekaterina Saks
Õie Arik
82
Alli Rahuoja
Helgi Tursk
Kalju Parrim
Niina Kleban
Valve Ruumet
Laine Moorits
Mati Laagus
81
Mart Ilumäe
Malle Nurmsalu
Hendrik Reemet
Tiiu Runno
Maret Saatus
Eha Jõesar
Ilme Veetamm
Vambola Napritson
Pirier Högren
Valentina Kivi
Eino Salmiste
80
Heino Saarmann
Ande Salumäe
Leie Haas
Meeli Kaljas
Eino Kase
Maie Soon
Iraida Kollo
Malle Murumägi
Heini Radik
Ants Jaani
75
Aarne Täpsi
Maire Truusööt
Astrid Kadak
Ants Heinloo
Maie Laurimaa
Raul Kinkar
Arved Allemann
Aivo Kauber

Mälestame lahkunuid
Enno Eensalu
Martin Rekkaro
Endel Pärnja
Ülo Aaren
Vello Arro
Heino Saarelaan
Enn Kruus
Rein Kuum

Enn Vaikmaa
Kalev Kõrgla
Klavdia Kahhitško
Eevi Teras
Aet Kivistik
Ljudmilla Sokolova
Elve Ots
Helle Murumets

1. detsembril kell 13.00
Sulgpalliklubi Valge Hani võistlused
2. detsembril kell 10.00
Rapla maakonna MV saalihokis
12. detsembril kell 19.00
Saku I liiga Rapla KK/Kohila vs KK Viimsi/Noto

