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raPla Valla leHt aastast 1939

Hea Rapla vald!

K

aunist advendiaega, jõulurahu
ning uue-aasta-õnne, Sulle, hea
koduvalla elanik!
sinu vallavanem
PiReT MiNN

Rapla tähistas linna 25. aastapäeva
uuendatud keskväljaku avamisega
17. novembril avati Raplas
EV100 ja Eesti Arhitektide
Liidu programmi „Hea
avalik ruum“ raames
uus linna keskväljak.
Uuenenud keskväljak
on kingitus Rapla linna
25. aastapäevaks ja
Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.
„Täna sai Rapla linna süda endale uue kuue, milleks on äsja
valminud keskväljak,“ sõnas
Rapla vallavanem Piret Minn.
„Nüüd on meie, raplakate, endi
teha, milliseks kujuneb keskväljaku roll linna argipäevas ja pidupäeval. Usun, et valminud
väljak inspireerib ja pakub põnevaid võimalusi ürituste korraldamiseks, sündmuste tähistamiseks, kohtumisteks,“ lisas Minn.
„Raplale on täna eriline rõõmupäev. Pikalt söötis olnud
kesklinna ala, rahvasuus tuntud
kui Hollivuudi plats, saab linna
esinduslikuks ja atraktiivseks
peaväljakuks. Ühtlasi on see tähelepanuväärne samm Rapla
kesklinna avaliku ruumi korrastamisel ja nüüdisajastamisel,“
rääkis Hea Avaliku Ruumi programmijuht Kalle Vellevoog.
„Keskväljakuga koos tekib Raplas
aktiivne ida-läänesuunaline jalakäigu telg, mis ühendab omavahel linna kultuuri-, haridus- ja
spordiobjektid alates Rapla kultuurikeskusest ja spordihoonest
kuni Rapla Kesklinna Koolini
välja. Loodetavasti annab väljaku valmimine ka tõuke kesklinna arengule laiemalt, ergutades
kinnisvaraomanikke aktiivsemalt oma vara kasutama ja korrastama.“
EV100 juhtrühma liikme
Margus Kasterpalu sõnul on
Rapla uus keskväljak ilus kingitus linnale ja tervele Eestile. „Täna pidulikult avatud Rapla linna
uus süda on juba neljas juubelipidustuste puhul uuendatud
keskväljak,“ lisas Kasterpalu.
2015. aastal korraldas Rapla
Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Eesti Vabariik
100 arhitektuuriprogrammi Hea

Lindi lõikasid läbi Kalle Vellevoog (vasakult), Siiri Vallner, Margus Kasterpalu ja Piret Minn.

Avalik Ruum raames
arhitektuurivõistluse.
Võidutööks osutus arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitekt Siiri
Vallneri kavand märgusõnaga „Holly“.
Rapla keskväljaku
ehitaja leidmiseks korraldatud riigihankes
osutus edukaks ühispakkujate OÜ RTS Infraehitus, aktsiaseltsi
Ehitusfirma Rand ja
Tuulberg ning Wesico Projekt
OÜ pakkumus.
Ehituse kogumaksumus on
1 192 260 eurot, mida toetab
1 016 480 euroga piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise
investeeringute meetmetest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Enne avatseremooniat pesti
puhtaks kuningriiklaste poolt
1993. aastal Rapla linnale kingitud neljanäoline Linna Pea kuju.

Edasi
suunduti
keskväljakul toimuvale linditseremooniale. Lindi
lõikamisel osalesid
sõnavõtuga vallavanem
Piret
Minn, EV100 juhtrühma liige Margus Kasterpalu,
võidutöö autor, arhitektuuribüroo
Kavakava OÜ arhitekt Siiri Vallner ja
projekti Hea Avalik Ruum programmijuht Kalle Vellevoog.
Peale linditseremooniat toimus ühislaulmine, mida vedasid
Rapla Pasunakoor koos Rapla
oma solistidega. Ürituse lõpetas
Toivo Kurmeti laulule „Suvehääl“ loodud püromuusikal.
Suur tänu kõigile, kes meie
pidupäeva õnnestumisele kaasa
aitasid!
KaTRiN KRUUsiMägi

Fotod: ArmAr PAidlA

L

ahkuva aasta esimene pool oli pigem kui paigaljooks, mil tuli teha
hulk tehnilist tööd lihtsalt selleks,
et uus vald saaks toimima. Siinkohal suur
tänu panuse eest nii vallavalitsuse meeskonnale kui ka volikogu liikmetele, sest tõenäoliselt ei olnud see kõik maailma kõige põnevam töö.
Et elus on kõik tasakaalus, siis nii ka läks
– lihtsamad ja positiivsemad väljakutsed
asendusid keerulisemate teemadega. Valla
seitsme küla soov liituda Kohila vallaga
nõudis kuulamist ja süvenemist elu põhiväärtusteni välja. Minu elukogemus ütles,
et lisaks lahkuda ja jääda soovijatele peavad
otsusega edasi elada saama ka otsustajad. Ja
ma siiralt loodan, et lahendades lahkuda
soovijate praktilised mured, mis tekivad kahe valla veere peal elades, ning jättes jääda
soovijatele alles nende juured, saavad ka otsustajad oma otsusega rahus edasi minna.
Siiralt.
Üks on kindel – aeg ei peatu ning uued
proovikivid juba ootavad. Ma tahan, et valla erivajadustega põnnide lasteaia võimalik
ümberkorraldamine oleks kantud mõttest
„Tervete, tarkade ja ilusate pool sammu tagasi on abivajajale suur samm edasi“. Mõtisklegem selle üle eriti nüüd, heategude
hooajal, jõuluajal. Me kõik võime üle hetke
abivajajateks osutuda.
Uusaasta soovidena ootavad ees uue
kuue saanud Rapla keskväljaku edasiarendamine, hooldekeskus, avalike bussiliinide
võrgustiku korrastamine, valla hariduselu
edendamine … oh, ja kaevandussõda …
Sellised mõtted sel aastavahetusel.

Foto: tAimo tAmmik
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õulurahu on välja kuulutatud,
advendiküünlad süttivad. Nagu igal
aastal.
Seekord on seljataha jäämas aasta, kus
sai jalad alla ja hoo sisse meie koduvald, uus
Rapla vald. Aasta, kus uuel vallal tuli seista
silmitsi keeruliste olukordade ja raskete otsustega. Aga ka armsate kohtumistega.
Et olen teie vallavanem, siis on teil õigus
teada, millised on minu mõtlemised ja
mõistmised sel hetkel.
Alustame kõige pisematest. Vallal on hea
meel kinkida kõigile sündinud vallakodanikele valla vapiga hõbelusikas. Minu ema,
kes pidi sõja ajal kasvama, ütles sellistel
puhkudel ikka, et ehk on sellest raskel ajal
abi. Aeg ja maailm meie ümber on praegu
tõepoolest keerulised. Siiski usun, et halvimat ei juhtu ja me lihtsalt elame põneval
ajal. Soovin rahulikku maailmaavastamist
meie kõikidele väikestele vallakodanikele.
Meenuvad kevadised kohtumised valla
kantides – minu maailmapilt rikastus uute
inimeste ja uute maastikega. Tänud vastamast meie kutsele ning pühendamast oma
aega ja energiat oma kodukandile!
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Vallavolikogu 29. novembri istungil
 Otsustati

mitte nõustuda
kaevandamisloa andmisega
Rapla vallas Lipametsa külas asuva
Lubja lubjakivimaardla Lubja
lubjakivikarjääri mäeeraldisele.

 Toimus

Rapla valla heakorraeeskirja
esimene lugemine. Eeskiri määrab
kindlaks heakorranõuded, kohustused
ja piirangud valla haldusterritooriumil
ja on täitmiseks kohustuslik kõigile
valla territooriumil viibivatele ja
tegutsevatele isikutele ning Rapla
valla haldusterritooriumil asuvate
kinnis- või vallasvara omanikele.

 Kehtestati

Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse kindlaks olemasoleva saunahoone ümberehitamise tingimused

korterelamuks ning tehakse üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarbe
muutmisettepanek. Detailplaneeringu
kehtestamisega lõpeb detailplanee
ringu koostamine ja on võimalik
alustada detailplaneeringukohaste
ehitiste väljaehitamist.
 Algatati

Rapla linnas Tallinna mnt 37
üldplaneeringut järgiv detailplaneering eesmärgiga laiendada olemas
olevat ärihoonet ja püstitada üks
üksikelamu maaüksuse jagamisel
moodustatavale krundile.

 Tunnistati

kehtetuks Rapla Vallavolikogu 23. veebruari 2017 määrus nr 3
„Eraüldhariduskoolide toetamise
kord“, sest alates 1. jaanuarist 2018
rahastab erakoole lepingu alusel
Haridus- ja Teadusministeerium.

 Kehtestati

Rapla vallas õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord.
Kui õpilasliin puudub, saavad statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavad Rapla vallas elavad
õpilased soodustust:
• 100%, kui õpilane omandab
üldharidust Rapla maakonnas;
• kui õpilane omandab üldkeskharidust väljaspool Rapla maakonda,
kompenseeritakse üks pilet õppenädalal sihtkohta ja tagasi 100% ulatuses või igapäevasel sõidul 50%
ulatuses sõidupiletite või kuukaardi
esitamisel;
• muu õppekeelega õpilastele kompenseeritakse sõidukulud 100%
ulatuses lähima muu õppekeelega
koolini.
 Kehtestati kaasava eelarve menetle-

mise kord Rapla vallaeelarve koostamisel.
 Kinnitati

Rapla valla 2018. aasta I lisa-

eelarve.
 Rapla

valla konsolideerimisgrupi
2018., 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks määrati
OÜ Infora.

 Kehtestati Rapla valla huvihariduse ja

huvitegevuse toetamise kord, mis reguleerib Rapla vallas elavatele ning Rapla
valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt 7–19-aastastele noortele ühtse huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse võimaldamist.
 Nimetati

 Tunnistati

kehtetuks Juuru
Vallavolikogu määrused, mis
puudutavad riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahastamist, kuna
raske ja sügava puudega lastele
mõeldud riigi sihtsuunitlusega
vahendite jagamise kord muutus 2017.
aastal. Alates muutusest ei arvestata
enam eraldi rahaliste vahendite jääki.
Eelmise aasta jäägid lisatakse uude
eelarvesse ning selleks ei ole enam
vaja jäägi kasutamise korda.

 Rapla

Vallavolikogu eelarve- ja
arengukomisjoni koosseisust arvati
välja Margit Pärna ning komisjoni
koosseisu kinnitati Jane Schelejev.

Rapla valla 2019. aasta esindusvõistkonnaks Avis Utilitas Rapla
korvpallimeeskond.

 Rapla

Vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks valiti Margus Tamberg ja
aseesimeheks Ain Täpsi.

sus. Tänukirju ei taotleta sünnipäevaks. Tänatakse konkreetse tegevuse
või panuse eest, mille kaudu on aidatud kaasa valla maine kujundamisele.

 Kinnitati Alu Kooli hoolekogu koosseis.

Vallavalitsuse istungid novembris
5. novembril
 Anti

projekteerimistingimused Lipa külas Oleviku maaüksusele üksikelamu
ja abihoonete kavandamiseks.

 Kinnitati

30. oktoobril 2018. aastal toimunud munitsipaalvara kirjaliku
enampakkumise tulemused: elektriauto Mitsubishi I-MIEV riikliku registreerimismärgiga 401BGM müüdi hinnaga
3 001 eurot ning elektriauto Mitsubishi
I-MIEV riikliku registreerimismärgiga
407BGM müügihind oli 2 756.

 Kinnitati Rapla kultuurikeskuse tehnika

ostmiseks korraldatava lihthanke alusdokumendid.
 Tutvuti

Rapla valla teede ja tänavate
aastate 2018–2021 talihoolduse hanke
tulemustega.

ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Härgla küla, Aasa;
• üksikelamu püstitamiseks asukohaga
Juula küla, Metsaääre;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Toomja küla, Pilli-Hindreku;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga
Kuimetsa küla, Juhani-Aida;
• laululava hoone püstitamiseks
asukohaga Rapla linn, Laululava.

 Määrati

Rapla valla eelarvest huvitegevusele ja huviharidusele ettenähtud
vahenditest 1145 eurot mittetulundusühingule Rapla Sulgpalliklubi Valge
Hani sulgpalliõppe korraldamiseks
Rapla vallas.

 Menetleti volikogule esitatavat eelnõu

Rapla vallaeelarve koostamisel kaasava
eelarve menetlemise korra kinnitamiseks.
 Saadi

ülevaade novembrikuus
vallavolikogule esitatavatest sotsiaalvaldkonna eelnõudest.

 Informatsiooni

korras tutvuti MTÜ
Kabli Puhkebaas taotlusega puhkebaasi võõrandamiseks MTÜ-le.

 Tutvuti

Kaiu piirkonnale arendus
spetsialisti leidmiseks korraldatava
konkursi üleskutsega.

 Anti

 Informatsiooni

korras arutati Rapla
erilasteaia Pääsupesa töö ümberkorraldamisega ja Kellukese lasteaeda
kolimisega seotud küsimusi.

 Kinnitati

Kaiu lasteaia Triinutare
hoolekogu koosseis.

 Muudeti

Rapla lasteaia Päkapikk
hoolekogu koosseisu.

 Nõustuti

Alu Kooli taotlusega Alu Kooli
kodukorra muutmiseks ning punkt 6
sätestamiseks: „Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile
reageerimise, juhtumitest teavitamise,
nende juhtumite lahendamise kord“.

13. novembril
 Menetleti

volikogule esitatavaid
eelnõusid:
• huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamiseks;
• üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu algatamiseks Rapla linnas Tallinna mnt 37 maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva
ärihoone laiendamine ja ühe üksik
elamu püstitamine maaüksuse
jagamisel moodustatavale krundile;
• Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamiseks;
• Rapla valla 2018. aasta I lisaeelarve
kinnitamiseks;
• audiitori määramiseks Rapla valla
konsolideerimisgrupi 2018., 2019. ja
2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks;
• esindusvõistkonna nimetamiseks;
• puudega isikule eluruumi kohan
damise toetuse määramise ja
maksmise korra kehtestamiseks;

• riigi rahastatavat lapsehoiuteenust
puudutavate Juuru Vallavolikogu
määruste kehtetuks tunnistamiseks;
• õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise korra kehtestamiseks Rapla
vallas;
• Rapla valla poolt eraüldhariduskoolide toetamise korra kehtetuks tunnistamiseks. Alates 1. jaanuarist 2018
rahastab erakoole lepingu alusel
Haridus- ja Teadusministeerium;
• Rapla valla huvikoolide õppetasu
suuruse kehtestamiseks;
 Kehtestati

kultuuriharrastusele ja
noorsootööle toetuse eraldamise
kriteeriumid.

 Kinnitati

Rapla valla kultuurikollektiivide juhendajate tunnitasu piirmääradeks erialahariduse või kutsetunnistuse III või 4.–5. taseme puhul 10 eurot/
tund ning erialase kõrghariduse või
kutsetunnistuse IV–V või 6.–8. taseme
puhul 12 eurot/tund. Kunstiõpetuse juhendamise tasuks määrati juhendatava kohta 180 eurot aastas.

 Lubati

Eesti Keskerakonnal Rapla linnas Rapla Coopi kaupluse esisel platsil
17. novembril 2018 kell 14–17 korraldada avalik üritus “Eesti Keskerakond
„Telgi üritus““.

 Anti

ehitusluba laululava püstitamiseks Kodila külaplatsile.

 Määrati

Mahtra külas asuva Pearnamiku katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Pearnamiku, Pearnamikupõllu ja Mikusalu. Sihtotstarve on
moodustunud katastriüksustel maatulundusmaa.

 Muudeti

Rapla Vallavalitsuse 12. veebruari 2018. aasta korraldust nr 62
„Katastriüksuste lähiaadressi ja sihtotstarbe määaramine“, asendades
selle punktis 1 ekslikult märgitud
katastriüksuste numbrid õigetega.

 Vabastati

korraldatud jäätmeveost
talveperioodiks isikud, kes ei ela
oma kinnistul ega kasuta seda.

 Kinnitati

Rapla Kesklinna Kooli ning
Rapla lasteaia Naksitrallid hoolekogude koosseisud.

 Anti

Triplex Eesti OÜ-le luba korraldada ilutulestik 17. novembril 2018. a kella 23.40–00.10 Kuimetsa külas Ööbiku
gastronoomiatalu territooriumil.

 Informatsiooni

korras saadi ülevaade
19.–25. novembril toimuvast üle-eestilisest noorsootöö nädalast.

 Menetleti

Rapla valla vara kasutusse
andmise korda.

 Käsitleti

uut tunnustamise korda ning
valla allasutuste juhtide ja nende töötajate õnnitlemist alates 1. jaanuarist
2019. Otsustati, et iga juht õnnitleb ise
oma asutuse töötajaid. Asutuste juhte
õnnitleb juubelisünnipäeval vallavalit-

Rapla Teataja väljaandja:
Rapla Vallavalitsus

 Kinnitati

Rapla Kesklinna Kooli projekti
„Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik
õpe“ õppevahendite ostmiseks korraldatava riigihanke alusdokumendid.

20. novembril
Rapla Vallavalitsuse 30. aprilli
2018 korraldusele nr 197 lisatud skeemi, millel tähistati planeeringualal
üksikelamu maana märgitud osa
kaitseotstarbelise metsa maana.

 Anti

ehitusluba päikeseelektrijaama
(ehitisregistri kood 220876769)
rajamiseks asukohaga Rapla vald,
Põlliku küla, Väljataga.

 Nõustuti

Sulupere külas asuvate Sireeni tänava kinnistu, Kaare tänava kinnistu ja Hellenurme tänava kinnistu
tasuta omandamisega Rapla vallale.

 Menetleti

volikogule esitatavaid
eelnõusid:
• Rapla valla teehoiukava 2019–2022
kinnitamiseks;
• Arvamuse andmiseks Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri
mäeeraldise maavara kaevandamise
loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.

 Kinnitati

Rapla valla teede ja tänavate
talihoolduseks aastatel 2018–2021
korraldatud riigihanke tulemused.

 Kinnitati

Rapla valla infolehe
Rapla Teataja väljaandmiseks aastatel
2018–2021 korraldatud riigihanke
tulemused. Edukaks tunnistati
AS Eesti Meedia pakkumus summas
1972,05 eurot ühes kuus.

 Kinnitati

investeerimislaenu võtmiseks
korraldatava riigihanke tulemused.

 Vabastati

korraldatud jäätmeveost
jäätmevaldajad, kes ei ela oma kinnistul ega kasuta seda.

 Rapla Vallavalitsus on nõus osaühingu-

le Alu Motors (registrikood 10950004)
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamisega, mille alusel käideldakse
romuautosid aadressil Raplamaa,
Rapla vald, Alu alevik, Tallinna mnt 21.
Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna 2018. aasta lisavooru
projektitoetusteks:
• Vaopere Külaseltsile 210 eurot
Vaopere ja Tamsi küla jõululõuna
korraldamiseks;
• Vaopere Külaseltsile 285 eurot
Vaopere ja Tamsi laste loomeringile;
• Vaopere Külaseltsile 302 eurot laste
väljasõiduks nukuteatrisse;
• MTÜ-le Elujõulisem Rapla 490 eurot
Päkapikula perepäeva korraldamiseks;
 Määrati toetus eluruumi kohandamiseks.

Tootja: Eesti Meedia AS
Levi: Omniva

Aadress: Viljandi mnt 17,
Rapla 79511

luba füüsilisest isikust ettevõtjale
Meelis Kernile korraldada 1. detsembril 2018. aastal kell 9–16 Rapla linnas
Karmani parklas Rapla jõululaat.

 Moodustati

Kaiu teenuskeskuse
arenguspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi
läbiviimiseks komisjon.

 Menetleti

 Muudeti

 Määrati

 Anti

Rapla valla vara kasutusse
andmise korda ning vallavalitsuse
hallatavate asutuste osutatavate
teenuste hindade kehtestamist.

26. novembril
 Anti

ehitusluba tootmishoone
püstitamiseks Lõiuse külas Sigala
katastriüksusele.

 Käsitleti

informatsiooni korras
ehituslubade andmist Sügise ja Suve
tn elamuala arenduspiirkonda. Valla
huvi on, et piirkonda saaks rajatud
kaugküttetorustik.

 Nõustuti

Rapla linnas asuva Sügise tn
L2 kinnistu (pindala 309 m², sihtotstarve transpordimaa) tasuta
omandamisega Rapla vallale.

 Anti

nõusolek Elektrilevi OÜ-le
maakaabelliini ehitamiseks ning
majandamiseks Rapla valla omandisse
antud Rapla linnas asuva Lepiku pargi
maaüksuse alale.

 Muudeti

Rapla Vallavalitsuse 14. mai
2018. aasta korralduse nr 218 „Katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine“ punkti 1 ja
Juuru Vallavalitsuse 7. veebruari 2017.
aasta korraldust nr 29 „Maaüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
ning arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmisel“.

 Menetleti

volikogule esitatavat otsuse
eelnõu anda Mardi Põllumajanduse
OÜ-le luba osta Rapla vallas asuvad
kinnistud.

 Menetleti

informatsiooni korras Rapla
piirkonnas ajavahemikul detsember
2018 kuni aprill 2019 lume- ja libedusetõrje tegija leidmiseks korraldatud
hanke tulemusi.

 Vabastati

korraldatud jäätmeveost
kinnistuomanikud, kes ei ela oma
kinnistul ega kasuta seda talvel.

 Otsustati

viia Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumis, Hagudi Põhikoolis ja
Alu Koolis läbi teenistuslik järelevalve
üldise-, tõhustatud- ja eritoega
õpilaste dokumentatsiooni ja õppekava täitmise kohta 3.–21. detsembrini
2018. aastal.

 Kinnitati

Rapla Keskraamatukogu
nõukogu koosseis.

 Käsitleti

informatsiooni korras valla
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RAHVASTIK

Info rahvastiku
ja perekonnasündmuste
kohta
30. novembri seisuga
elab Rapla vallas
13 315 elanikku, neist
Rapla linnas 5063.

Novembris sündis meile kaheksa tüdrukut ja
seitse poissi. Suri kaheksa inimest. Valda
saabus 46 ja vallast
lahkus 51 vallakodanikku.
Rapla valla perekonnaseisutoimingutes
registreeriti 11 kuuga
144 sündi (neist 133
Rapla valda) ja 147 surma (Rapla vallas suri
138 inimest). Sõlmiti ja
koostati 115 abielukannet, nendest 18 abielu
sõlmisid vaimulikud.
Lahutati 26 abielu.

15. detsembril on
projektitoetuste
esitamise tähtaeg
Rapla Vallavalitsus ootab
2019. aasta esimeses kvartalis kultuuri-, spordi-,
noorsootöö- ja sotsiaalvaldkondades elluviidavateks tegevusteks taotlusi
15. detsembriks e-posti
aadressil rapla@rapla.ee.
Valdkondade toetuste
kriteeriumid ja taotluste
näidisvormid leiad kodulehe alajaotusest „Projektitoetused“. RV

Kiire interneti
sooviavaldusi
saab esitada
31. detsembrini
Elektrilevi plaanib üle Eesti 2019. aastal hakata rajama kiire interneti võrku ja
järgmise viie aasta jooksul
tuua see ligi 200 000 kodusse, kus praegu puudub
kvaliteetne internet.
Tehnilise Järelevalve
Amet kuulutas Elektrilevi
nn viimase miili konkursi
võitjaks. Selleks, et oma
plaane täpsemini koostada
ja et kiire internet oleks
kättesaadav nendele inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad, kogutakse
sooviavaldusi, mis aitaksid
Elektrilevil võrgu rajamise
plaane teha.
Peamiselt kogutakse
sooviavaldusi interneti teel
aadressil
https://www.
elektrilevi.ee/kiireinternet.
Need, kellel puudub
ligipääs internetti, saavad
esitada paberavalduse Rap
la vallamajas ning teenuskeskustes.
Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. detsembrini. RV

Registripõhine rahva ja eluruumide
loendus 2021. aastal
2021. aasta rahva ja eluruumide loendust tehakse esimest korda Eesti ajaloos vaid
registriandmete põhjal. See
tähendab, et otse inimestelt
ei küsita midagi, tulemused
saadakse riiklike andmekogude info alusel. Sellest ka
loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide
loendus
Loenduse korraldamisel
teeb Statistikaamet koostööd
vähemalt 24 registriga. Peale
põhiliste registrite – rahvastikuregister, Maa-ameti, Maksu- ja Tolliameti ning Haigekassa registrid – kasutatakse
ka teiste riiklike andmekogude teavet tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks.
Registripõhisel
rahvaloendusel on tähtis osa andmekogudel. Iga andmekogu

haldaja peab tagama, et andmestik on täielik ja sisaldama
kõiki andmekogu põhikirjaga ettenähtud andmeid. Kõik
andmed peavad olema täpsed, täielikud ja ajakohased.
Registripõhiseks loenduseks
on tarvis turvalist ja operatiivset andmevahetuse võimalust, mis on Eestis välja
töötatud ja rahvusvaheliselt
tunnustatud X-tee.
Registripõhise loenduse

ettevalmistamisel paraneb
koostöö käigus kõigi andmekogude kvaliteet.
Kõige suurem probleem
on meie vallas ehitisregistri
andmetega – hooned puuduvad registrist ja ilma omanikuta ei oska me neid siduda
ka Maa-ameti kaardiga.
Mida eluruumi kohta teada saadakse?
• Eluruumi aadress
• Eluruumi tüüp (korter,
eramu, ridaelamuboks jm)
• Maja ehitamise aeg (ajavahemik)
• Eluruumi tubade arv
• Eluruumi pind (kasulik
pind)
• Köögi olemasolu eluruumis
• Eluruumi olmemugavused (kütte liik, külm vesi, tualett, pesemisvõimalus: vann,
dušš, saun). RV

Andmete korrastamiseks
palume kõigil maaomanikel
20. jaanuariks 2019
kontrollida üle oma hoonete
andmed ehitisregistris
(www. ehr.ee).
Kui hoonete andmed
puuduvad või pole need
täpsed, tuleb võtta ühendust
vallavalitsusega.

Rail Balticu eelprojektiga tutvumine
Head kodanikud!
Palun tutvuge Rail Balticu eelprojektiga. Valminud
eelprojektis on määratud planeeringukoridor koos raudtee maavajadusega, lahendatud kõik ristumised olemasolevate teedega (määratud
viaduktide liigid) ning ette
nähtud müratõkete paiknemine ja suurulukite pääsud.
Eelprojektiga on võimalik
tutvuda veebilehel https://
tinyurl.com/RailBaltic
Kui klikata kõigil ristepunktidel (tähistatud värviliselt), avaneb uus aken, milles klikates omakorda lingil
„Rohkem infot“ ilmub lahend, mis selle ristumisega
on projekteeritud.

Kogu eelprojekt täies
mahus on leitav Tehnilise
Järelevalve Ameti kodulehel
https://www.tja.ee/rbfiles/.
Meie valda puudutava
materjali leiate kataloogist
06. Kataloogi sisu on jagatud
teemade kaupa: 0-GEN/ – üldosa; 1-RW/ – raudtee; 2-RU/ –
raudtee elekter ja signalisatsioon; 3-RD/ – teed ja maakasutus; 4-BR/ – sillad, viaduktid jms; 5-DR/ – maaparandus; 5-EL/ – elektrirajatised;
5-HV/ – kõrgepingeliinid;
5-TC/ – siderajatised; 6-EN/ –
KSH leevendusmeetmed.
Palume vaadata üle välja
töötatud projektlahendus
ning kui tekib huvide/kokkupuutepunktide jms, saab

pöörduda järgnevalt: maaga
seonduvad küsimused – Maaameti maakorralduse osakonna projektijuht Merje
Krinal, 665 0753, merje.krinal@maaamet.ee, https://
www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kinnisvarahaldamine/rail-baltic.
Rail Baltic Estonia OÜ,
projektijuht Raido Kivikangur raido.kivikangur@rbe.ee.
Kõigis muudes küsimustes palume pöörduda Rapla
Vallavalitsuse poole e-posti
aadressil rapla@rapla.ee. Täpsustame teie küsimused ja
probleemid ning edastame
need.
Heiti Vahtra,
Rapla valla arendusnõunik

Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamine Rapla vallas
29. novembril Rapla Vallavolikogu poolt vastu võetud
„Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra“ eesmärk on kehtestada Eesti
rahvastikuregistri andmetel
Rapla vallas elavatele ning
Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides
õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt
7–19-aastastele noortele ühtne huviharidusea ja huvitegevuse toetuse andmine.

Toetuse andmise
eesmärk on:
• huvihariduse ja -tegevuse
kvaliteedi ja kättesaadavuse
parandamine ning uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu suurendamine;
• noorte toetamine huvikoolides õppimisel ning huvitegevuses osalemisel;

• noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumine ja laagritest, võistlustelt või konkurssidelt osavõtu toetamine.

Huvihariduse ja
-tegevuse toetuse
liigid on:
Huvikooli toetus
Toetust makstakse EHISes registreeritud huvikooli kulude
katmiseks (kohatasu). Taotleja on huvikoolis õppiva noore vanem, seaduslik esindaja
või täisealine noor ise.
Huvitegevuse toetus
Toetust makstakse huviringide, klubide, stuudiote jne,
mis ei ole registreeritud EHISes, kulude katmiseks. Taotleb organisatsioon, kes peab:
• pakkuma huviharidust

ja -tegevust, sealhulgas üldhariduskool, huvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing;
• olema registreeritud äriregistris ja tegutsema Rapla
vallas või vallaga külgnevas
vallas;
• pakkuma sellise spetsiifikaga huviala, mida ei pakuta või ei saa pakkuda Rapla
vallas või vallaga külgneva
valla territooriumil.
Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise taotlusi
2019. aastaks võetakse vastu
21. detsembrini 2018.
Taotlused palume saata eposti aadressil rapla@rapla.ee.
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ ning
taotluse ja aruande näidisvormid on saadaval Rapla
valla kodulehel rubriigis
„Huviharidus“. RV

Rapla Teataja toimetaja on vahetunud
Rapla Vallavalitsus korraldas
valla infolehe toimetamiseks
riigihanke, millele esitas parima pakkumuse AS Eesti
Meedia.
Detsembrikuine
Rapla Teataja ongi juba nende toimetatud.
Infolehe välimus on küll
muutunud, aga ilmub ikka
endiselt iga kuu teisel reedel.
Kaastöid ootame sellele eelne-

va nädala kolmapäeval e-posti aadressil teataja@rapla.ee.
Soovime uuele toimetajaperele jõudu ja leidlikkust ajalehe kokkupanemisel ning
sõbralikku koostööd.
Suur tänu Armar Paidlale
ja OÜ-le Rajakaar suurepärase ja meeldiva koostöö eest!
1993. aastast alates on OÜ Rajakaar toimetanud Rapla Tea-

tajat 20 aasta jooksul. Tänu
Armari valvsale silmale on nii
mõnigi faktiviga saanud enne paberile jõudmist õigeks
aetud. Samuti on infoleht pälvinud kiidusõnu hea keelekasutuse eest.
Leping OÜga Rajakaar
lõppes novembris, mil ilmus
ka viimane nende toimetatud
infoleht. RV

Uus bussiliin
nr 333 Pärnu–Lelle–Rapla

Rapla Teataja
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BUSSILIINID

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et
9. detsembril avati uus bussiliin nr 333 Pärnu–Lelle–Rapla.
Buss väljub Rapla bussijaamast iga päev kell 8.35, 15.35 ja 18.25
ning Pärnust 5.35, 12.50 ja 16.15.
Täpsemat sõiduplaani ja peatusi saab vaadata lehelt peatus.ee
ning valla kodulehelt rapla.ee.

Muudatused bussiliinidel
10. detsembril 2018 jõustusid muudatused Raplamaa avalikel
bussiliinidel 1, 5, 10, 13, 16, 18, 25, 35.
Liin 1 Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam
Sõiduplaan muutub Elroni sõiduplaani muudatuse tõttu.
Sõiduplaan muutus 09. detsembril 2018.
Liin 5 Rapla–Kuimetsa–Vahastu
Sõiduplaanis võivad olla muutunud väljumisajad peatustes.
Raplast kell 13.35 (kuni 09. detsembril väljub 13.30) ja 18.15
väljumisele on lisandunud Urke ja Vaopere peatus.
Liin 10 Rapla–Juuru–Järlepa–Kohila–Hageri–Pihali
Muutuvad väljumisajad peatustes seoses Elroni sõiduplaani
muudatusega.
Liin 13 Kohila–Hageri–Aespa–Kohila
Hommikuse väljumise aega on tõstetud 1–5 minutit varasemaks
(oleneb peatusest) Elroni sõiduplaani muudatuse tõttu.
Liin 16 Rapla–Raikküla–Järvakandi
Liin on osaliselt nõudeliin. Nõudepeatused on Koogiste, Lokuta,
Tugeda ja Nõmmiksaare. Nõudepeatused on lisatud kell 12.35
Raplast väljuvale reisile. Tagasisuunal väljub buss Koogistest
13.35; Lokutalt 13.41; Tugedalt 13.46; Nõmmiksaarest 13.49.
Nõudepeatusest sisenemiseks tuleb buss hiljemalt eelmise
päeva õhtul kell 18.30 ette tellida (vaata täpsemalt nõudeliini
kasutamise juhist). Eidaperesse liin nr 16 alates 10. detsembrist ei
sõida.
Liin 18 Rapla–Kohila
Raplast 15.38 väljuv buss hakkab uue sõiduplaani järgi väljuma
15.55. Järlepa kaudu tagasi sõites hakkab 16.06 Kohila
raudteejaamast väljuv buss edaspidi väljuma 16.27. Muudatus on
tehtud seoses Elroni sõiduplaani muudatusega.
Liin 25 Rapla–Kohila–Tallinn
Muutunud on Mahlamäe ja Rapla bussijaama peatuse
väljumisajad ning seetõttu võib olla muudatusi ka teiste peatuste
aegades.
Liin 35 Märjamaa – Kivi-Vigala
Muutunud on hommikuse bussi väljumisajad Märjamaalt ja
Kivi-Vigalast. Hommikune buss sõidab uue sõiduplaani järgi
Kivi-Vigalast Märjamaale tagasi Teenuse ja Sipa kaudu.
Sõiduplaane saab vaadata www.peatus.ee ning pileteid osta
www.pilet.ee.
BUSSI TELLIMINE NÕUDEPEATUSESSE
Nõudepeatusi teenindatakse tellimuse alusel. Kui soovid sõita
tavapeatusest nõudepeatusesse, siis anna oma sõidusoovist
bussijuhile teada bussi sisenedes. Kui soovid siseneda nõudepeatusest, esita tellimus vedaja infotelefonile hiljemalt sõidule
eelneval päeval kella 18ks. Nõudepeatuse tellimuse saad esitada
ainult sõiduplaanis ette antud päevade ja kellaaegade kohta.
Tellimuse esitamiseks:
• helista ASi Hansa Bussiliinid infotelefonile 483 3311
• ütle oma nimi ja kontakttelefon
• anna teada tellimuse kuupäev, liini number, peatuse nimi
ja sõiduplaanijärgne aeg.
• Tellimusest loobumiseks helista samale numbrile ja
tühista tellimus.

Rapla valla teede ja
tänavate talihooldus

TALIHOOLDUS

2018.–2021. aasta
Piirkond 1, Kelba-Ohulepa-Raka – OÜ Landhe Trade
Piirkond 2, Äherdi-Koigi-Mõisaaseme – OÜ Landhe Trade
Piirkond 3, Röa-Seli-Kuku-Hagudi-Purila-Nõmme-Oola –
AS TREV-2 Grupp
Piirkond 4, Oela-Kodila-Palamulla – OÜ Landhe Trade
Piirkond 5, Kodila-Metsküla, Alu-Metsküla, Sikeldi, Kalevi, Alu –
AS TREV-2 Grupp
Piirkond 6, Tapupere, Mällu, Kõrgu, Tõrma, Lipstu, KuusikuNõmme, Iira, Kuusiku, Tuti – OÜ Landhe Trade
Piirkond 8, Ridaküla, Ülejõe, Väljataguse, Juula, Valtu –
HETI Grupp OÜ
Piirkond 9, Rapla kõnni- ja kergliiklusteed – Horeksal Grupp OÜ
Piirkond 10, Juuru – AS TREV-2 Grupp
Piirkond 11, Pirgu, Järlepa – AS TREV-2 Grupp
Piirkond 12, Kaiu – OÜ Lihu MTJ
Piirkond 13, Kuimetsa – OÜ Lihu MTJ
Piirkond 14, Raikküla – OÜ Ago Auto
Piirkond 15 ,Kabala – OÜ Ago Auto
Piirkond 16, Purku – OÜ Aasta Auto
Rapla linna parklad – Ramingu OÜ
2018.–2019. aasta
Rapla linna sõiduteed ja tänavad – Proudly OÜ
Probleemidest lumelükkamisel andke teada Margus Kolli
e-postil margus.koll@rapla.ee, tel 5342 3541.
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Side tänava sild

Sauna tn 8 detailplaneeringu
kehtestamine
põhjendatud vajadus üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu elluviimisega äratatakse hoone
uuele elule ja sisustatakse
alakasutuses ehitis funktsioonidega. Hoone kordategemine aitab leevendada
nõudlust elamispinna järele
Rapla linnas ja lagunev tühjalt seisev ehitis kaob linnapildist. Kõigel sellel on suure
tõenäosusega positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja
kultuurilist mõju. Mõju looduskeskkonnale on vähene,
olulise keskkonnamõjuga tegevusi ei kavandata.
Detailplaneeringu ja sellega seotud materjalidega on
võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel https://rapla.
kovtp.ee/kehtestamine. RV
Ruutkood, mille
abil nutiseade
leiab kehtestatud detailplaneeringute
rubriigi valla
kodulehel.

Foto: katrin kruusimägi

Nurga detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamine
Nurga detailplaneeringuala krundijaotust täpsustati Rapla Vallavalitsuse 30.
aprilli 2018 korralduse nr 197 alusel
antud projekteerimistingimustega.
Selle aasta juulis jõustunud maakatastriseaduse redaktsiooni kohaselt on
maa sihtotstarvete määramise tingimused muutunud leebemaks, näiteks on
võimalik samal ajal elamumaa sihtotstarbega katastriüksusele määrata üldkasutatava maa sihtotstarbe. Tänu sellele
on võimalik korrigeerida varem antud
krundijaotusskeemi ja täpsustada maaüksuste sihtotstarvet paremas vastavuses Nurga detailplaneeringu algsele
mõttele.
Detailplaneeringu krundijaotuse
täpsustamiseks on Rapla Vallavalitsuse
20. novembri 2018 korraldusega nr 470
muudetud varasema korralduse juurde
lisatud krundijaotusskeemi. RV

detailplaneeringuala piir
			Sihtotstarbed (katastriüksuse sihtotstarve):
LT (L) tee ja tänava maa (transpordimaa)
		MK (Üm) kaitseotstarbelise metsa maa (üldkasutatav maa)

Nurga detailplaneeringuala täpsustatud
krundijaotusskeem.

Rapla Vallavolikogu 29. novembri otsusega nr 80 kehtestati Rapla linnas Sauna tn
8 kinnistu (katastritunnus
66901:001:0870, pindala
1596 m2, sihtotstarve 100%
ärimaa)
üldplaneeringut
muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse kindlaks tingimused olemasoleva, 1954. aastal püstitatud saunahoone ümberehitamiseks korterelamuks.
Kavandatav tegevus eeldab maaüksusele üldplaneeringuga määratud ärimaa
juhtotstarbe muutmist osaliselt korterelamumaaks, samuti vähendatakse maaüksusel parkimiskohtade miinimumhulka, kuna väikekorteril, mis asub linnakeskuse vahetus naabruses,
puudub vajadus kahe autokoha järele. Maaüksuse suhtes puudub ülekaalukas avalik huvi ärimaa juhtotstarbe
säilitamiseks. Avalikes huvides on leida olemasolevale
hoonele mõistlik kasutusfunktsioon, mistõttu Rapla
Vallavolikogu hinnangul on

Novembris valmis Rapla linnas
Side tänava sild. Silla projekteeris
E. T. Sild TÜH, omanikujärelevalvet tegi P. P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Ehitaja leidmiseks korraldatud
riigihankel osutus viie pakkuja seast
parimaks OÜ Järelpinge Inseneri
büroo, kellega sõlmiti leping summas 132 265,20 eurot. RV

Uueristiku projekteerimistingimuste avalikustamine

Detailplaneeringu illustratsioon.

Autor: Valtu Projekt

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi

ERIPEDAGOOGI või LOGOPEEDI
töökoha täitmiseks (koormusega 1,0)
Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.
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;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Uueristiku maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0234) kavandatakse üksikelamu ja abihoone püstitamist. Maaüksus kuulub Rapla linna tiheasustusalale, kus üldjuhul toimub arendamine ja ehitustegevus detailplaneeringu
alusel. Erandina võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu koostamise
kohustuse korral lubada püstitada
ühe hoone ja seda teenindavad rajatised projekteerimistingimuste alusel,
kui kavandatav ehitis sobitub väljakujunenud keskkonda ning üldplaneering seda võimaldab. Üldplaneeringu
kohaselt on piirkonna kavandatav
maakasutuse juhtotstarve pere- ja rida
elamumaa, kuhu kahekorruselise kuni
200 m2 hoonealuse pinnaga üksikelamu püstitamine on kohane.
Projekteerimistingimuste andmine
korraldatakse avatud menetluses, kuna

tegemist on Rapla linna vahetus naabruses ruumilist keskkonda kujundava
olulise otsusega.
Projekteerimistingimuste avalik
väljapanek kestab kuni 2. jaanuarini
2019. Avalikustamise jooksul võib iga
huvitatu esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse e-posti aadressil
rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Projekteerimistingimuste eelnõu
kogumahus on välja pandud Rapla
valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/
projekteerimistingimused. RV
Hoonestusala skeem maakatastri
kitsenduste väljavõttel.

Ehitusõigus:
üksikelamu hoonealune pind
kuni 200 m2
hoone kõrgus kuni 9 m
krundi piir

Tallinna mnt 37 detailplaneeringu algatamine
Rapla Vallavolikogu 29. novembri otsusega nr 79 algatati Rapla linnas Tallinna
mnt 37 kinnistu (katastritunnus 67001:007:0001) üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on mää-

rata tingimused olemasoleva
hoone ümberehitamiseks ja
laiendamiseks kuni 33% ulatuses praegusest mahust ning
ühe üksikelamu püstitamiseks
maaüksuse jagamisel moodustatavale krundile.
Detailplaneeringuga raken

 atakse mitut üldplaneeringu
d
kohaselt vaid erandina lubatud võimalust:
• üldplaneeringujärgne
maakasutuse juhtotstarve planeeringualal (ärimaa) muudetakse osaliselt elamumaaks,
• kavandatakse uushoones

OLEMASOLEVAD HOONED NAABERKINNISTUTEL
REKONSTRUEERITAV HOONE
LAMMUTATAV HOONE
PLANEERITUD HOONESTUSALA
PLANEERITUD UUE HOONE VÕIMALIK ASUKOHT
HALJASALA

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, märgusõnaga „Logopeed/eripedagoog“
palume esitada 7. jaanuariks 2019 Rapla Vallavalitsusele
aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult
e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791,
e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

Kavandatava üksikelamu
hoonestusala

Detailplaneeringu põhijoonise eskiis. 

Autor: arhitektuuribüroo RAF

tust Rapla linna miljööväärtuslikul alal,
• muudetakse olemasoleva
hoone katusekallet,
• tõstetakse umbes 1,5 m
võrra katuseharja kõrgust,
• moodustatava üksikelamukrundi suurus jääb veidi alla üldjuhul lubatud 1000 m2.
Rapla Vallavolikogu hinnangul on erandite lubamine
põhjendatud, kuna kavandatav lahendus teenib üldplaneeringu põhimõtete elluviimist. Väljavaade säilitada möödunud sajandi alguses püstitatud väärikas hoone ning leida
sellele mõistlik kasutus kaalub
üles uusehitisega kaasneda võivad riskid. Linnaruumi mahuline ja funktsionaalne tihendamine suurendab Rapla keskosa jätkusuutlikkust.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda
Rapla valla kodulehel http://
rapla.kovtp.ee/algatamine. RV
Ruutkood, mille
abil nutiseade
leiab kehtestatud detailplaneeringute
rubriigi valla
kodulehel.

14. detsember 2018 

Aeg tunnustada

tublimad

• Aasta majandusauhind
Auhind antakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle
tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda
(majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning
tasakaalustatud arengule.

• 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
antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
• Aasta spordiauhind
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu
on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.
• Aasta noorsootöö auhind
Auhinna saab isik või kollektiiv, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.
• Sotsiaalvaldkonna tunnustus
Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud,
tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on palju 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-posti teel rapla@rapla.ee või postiaadressile Viljandi mnt 17,
Rapla 79511. Ettepaneku esitamise näidisvormi saate alla
laadida valla veebilehelt rapla.ee/tunnustamine.

Raplamaa aasta tegu on
lavastus „Rapla 1941“
Valtu koolimajas tunnustati
28. novembri tänuüritusel
Raplamaa tublisid tegijaid.
Raplamaa aasta tegu korraldab Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus. Kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

2018. aasta konkursile esitati 25 mitmekülgset tegu,
millest komisjoni hinnete
tulemusel eristusid 15.
Rapla vald on tänulik ja
väga uhke oma inimeste üle.
Palju õnne ja edu teie tegemistesse ka edaspidi! RV

Matk „Mägede linn Rapla“
15. novembri õhtul olid tõrvikute ja taskulampidega huvilised oodatud Rapla
Kultuurikeskuse ette, et otsida üles
25-aastase Rapla linna mäed.
Toomas Tõnisson oli ette valmistanud
matkaraja, mille koostamisel lähtus ta Urve Pärdi Raamatust „Seitse Rapla laulu“.
Matkalistel tuli üles leida punktid,

mis asusid Kirikumäel, Laadamäel, Tammemäel, Tutimäel, Tornikal ja Mahlamäel, vapramad kõmpisid veel Suusamäele ja Kaldamäele. Suur tänu Toomas Tõnissonile selle mõnusa õhtuse jalutuskäigu organiseerimise eest! Rapla sai palju
selgemaks.
Tekst ja foto: Katrin Kruusimägi

Vahtra tugikeskuse kohvik-laat
14. novembril toimus Rapla
Hooldekeskuses kohvikupäev ja käsitöölaat, millega
tähistasime Rapla linna
25. sünnipäeva.
Me mõtlesime mitu päeva söögiasju, mida kohvikus
müüa. Igaüks ütles mingi
toidu, mida võiks müüa. Tegime toitudest nimekirja ja
valisime nendest kõige paremad kohvikus pakkumiseks. Tegime ostunimekirja,
mida nende toitude valmistamiseks on vaja poest osta.
Age ja Hely tõid poest toiduained Vahtrasse ja hakkasime küpsetama. Mina pidin
pähkleid puhastama ja porgandeid koorima. Age, Renee, Ele, Mari tegid valmis
saiataina. Hely küpsetas
oma kuulsat porgandipirukat. Panime pirukad panni
peale ja siis ahju küpsema.
Hele-Mall küpsetas hooldekeskuse köögis ka pirukaid.
Kui pirukad said valmis, siis
tegime Vahtra Tugikeskuses
kohviku kahte tuppa. Vedasime laudu ja panime laualinikud. Virgo tõi põranda-

Madis Ojavee ja Helve Tobber kohvikuleti taga askeldamas.


lampe, et kohvik oleks mõnus.
Järgmisel päeval panime
Marek, Virgo, Tiit, Madis ja
mina õhupalle maja ette
puu külge. Tüdrukud panid
valmis pirukad kohviku leti
peale. Ülle Lants, Anne-Ly
Pedaja ja Age Kilter kirjutasid pirukate hinnasilte. Tõime ühe laua ka koridori ja
panime välja vahtrakate ja
eakate valmistatud käsitööasju, mida sai müüa. Mina
müüsin vahtrakate käsitööd.

Foto: Armar Paidla

Helju müüs Rapla Hooldekeskuse eakate valmistatud
käsitööd. Päris palju inimesi käis meie asju ostmas.
Kohvikus olid müüjateks
ühes toas Jüri ja Ele, teises
toas Madis. Kohvikus käis
ka palju rahvast. Meid külastas ka tähtis inimene, Rapla
vallavanem Piret Minn.
Oli tore ja mõnus sehkendamise päev. Seda võib
teine kordki teha.
KAHRO ADER
Rapla Hooldekeskuse tugikeskus Vahtra

Rapla helkuripuu sai taas ehitud
16. novembril ehiti Rapla
sünnipäevanädalal juba
viiendat korda linna helkuripuu. Enne puu ehtimist
selgitas piirkonnapolitseinik lastele, miks on helkur
vajalik ja kuidas seda kanda. Pimedal ajal on väga
oluline ennast nähtavaks
teha ja helkuripuult saab

Piia Põder ja
Toomas
Tõnisson.
Foto: Katrin
Kruusimägi

võtta helkuri see, kel seda
tarvis. Kui aga helkureid on
üle, siis võib need puule riputada.
Samal päeval ehiti ka
Rapla Keskraamatukogus
helkurioks, et lugejad jõuaksid turvaliselt koju.
Vallavalitsus tänab Pääsupesa ja Kellukese lasteaia

lapsi ning Rapla Kesklinna
Kooli õpilasi, Erametsakeskust, Tre raadiot, Varena
Grupp OÜ-d, kultuurikeskust, keskraamatukogu, Rapla
Täiskasvanute Gümnaasiumi,
piirkonnapolitseinikku Elle
Tikkit ning teid, aktiivsed kodanikud, kes te aitasite helkuripuu ehtimisele kaasa. RV

Rapla vallast pälvisid tunnustuse:
• Perekeskus Fookus, perekeskuseks väljakasvamine
mängutoast
• MTÜ Raikküla Kultuurikeskus, Raikküla klubihoone põhjalik korrastamine
• Perekond Jõekaar,
kogukonna huvide eest
seismine

• Veiko Siniroht, Kabala-Lõpemetsa rippsilla taastamine
• MTÜ Ettevõtlikud Naised
Raplamaal, Pärt Uusberg,
kingitus Eestile, kooriteos „Mulda pandud seemneterast“

• Rapla Gümnaasium,
kogukonnakooli projekt

• Aasta kultuuritegu:
Kairi Orgusaar, Raplamaa
Kaasaegse Kunsti Keskus,
näituse „Eesti kui mõtteline
ruum“ korraldamine

• Ivi Sark, Rapla Käsitöö- ja
Kunstiselts, konverents
„Vaimne kultuuripärand Raplamaal" ja külapäev „IIRA 777“

• Raplamaa aasta tegu: Piia
Põder ja Toomas Tõnisson,
vabaõhulavastus „Rapla
1941“ (Tõnis Tõnissoni tekst)
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Rahvakohtunikukandidaatide
valimine

Rapla linna 25. sünnipäevanädal

Aasta hakkab lõppema ja praegu on just paras aeg
meenutada, mis on sellel aastal toimunud ja kes vääriksid
tunnustamist.
Rapla Vallavolikogu kinnitas 27. septembril Rapla valla
tunnustamise korra, mille kohaselt ootame ettepanekuid
alljärgnevate tunnustuste määramiseks:

• Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd
või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse
üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale,
kelle tegevus valla hariduselus on paistnud eriti silma.

Rapla Teataja

Üks paljudest vallavolikogu ainupäevusse kuuluvatest ülesannetest on rahvakohtunikukandidaatide valimine. Nimetatud
ülesande paneb vallavolikogule
kohtute seaduse paragrahvi 106
lõige 2.
Praeguse koosseisu rahvakohtunike volitused lõpevad 13. aprillil 2019 ning Rapla Vallavoli
kogul 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 üld
kogu 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 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle
elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud
C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning tal on rahvakohtuniku tegevuseks sobivad kõlbelised
omadused.
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 aktiivsesid vallaelanikke, kes on huvitatud kandideerimisest, andma endast teada vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt
17, Rapla linn, 79511 või e-posti
aadressil rapla@rapla.ee. Täpsem
info telefonil 489 0543.
Ootame ettepanekuid rahva
kohtunikukandidaatide kohta
5. jaanuarini 2019.
Ülle Eesik-Pärn, vallasekretär

PRÜGIVEDU
AS Ragn-Sells annab teada,
et 1. jaanuaril 2019 muutuvad
teenustasude hinnad Kaiu
piirkonnas. Uus hinnakiri
on leitav ASi Ragn-Sells ja
Rapla valla kodulehtedelt.

Lasteaialapsed aitasid usinalt helkuripuu ehitmisele kaasa.

Foto: katrin kruusimägi

Rapla Teataja
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Helkuriga sõbraks!
Helkurikõnni juubeliaastal korraldas politsei koos maanteeameti ja abipolitseinikega
26. novembril kõikjal üle Eestis ennetusürituse „Helkuriga sõbraks!“. Ürituse eesmärk oli
võimaldada igal piirkonna elanikul anda oma panus kodukandi naabri, tuttava või teiste piirkonna
elanike nähtavaks tegemisel. Rapla vallas korraldati helkurikõnd kaheksas piirkonnas
(Rapla linnas, Purilas, Vaopere külas, Kuusikul, Juurus, Pureva külas, Kaius, Kodilas ja Röa külas). RV

Foto : Kairi Kaadu

korraldas helkurikõnni MTÜ Purila koos väga vahvate inimestega.
Alustasime külaplatsilt, kus arutasime enne jalutuskäiku läbi kõik helkuri kandmisega seotud nipid ja vigurid ning kuidas ennast üldse pimedal ajal nähtavaks teha. Lõpetasime teekonna Purila bussipeatuses meie juba valmis helkuripuu ja põõsa juures, kus koos sooja teed
ja glögi juues ning hea ja paremaga maiustades täiendasime oma puud
ja põõsast uute helkuritega.

Vaopere
küla
osales helkurikõnnis
„Helkuriga sõbraks!“
esimest korda. Kohtusime oma küla teadetetahvli juures. Esmalt
rääkisime lühidalt helkuri vajadusest ja miks
peab helkurit kandma. Lastele jagasime
kodus lahendamiseks
väikese ristsõna helkurivajadusest. Seejärel tegime maantee ääjalutuskäigu
res
Vaopere bussipeatusesse. Väga hea oli näha, et autojuhid märkasid meid ja võtsid
hoo maha: see oligi
kogu asja eesmärk!
Vaopere bussipeatuses
üheskoos
ehtisime
helkuripuu, mis helgib juba kaugele. Helkuripuult saab iga jalakäija ja rattur, kellel
endal helkurit pole,
selle võtta ja endale
külge riputada – nii
näevad autojuhid neid
juba kaugelt. Rõõm oli
näha ka naaberküla
Nutu rahvast.

alustati Rapla Kultuurikeskuse
eest.
Esmalt kõneles kogunemiskoh
as
SKA Politsei- ja Piirivalvekolledži
kadett Talis Lisakov põgusalt helk
uri
vajalikkusest ja korrektsest kandm
isest. Seejärel järgnes helkurik
õnd
neljas suunas, kokkutulnud esitl
esid
teistelegi liiklejatele valgusa
llika
töövõimet ning andsid helkuri
vastutulevatele liiklejatele, kellel
seda
mingil põhjusel veel ei olnud.
Vastutulijatele, kellel oli helkur olem
as,
anti
tänuks
šokolaadimedal.
Helkurikõnd lõppes helkuripuu
ehtimisega. Allesjäänud helkurid ripu
tati vajajate tarvis Rapla Kultuu
rikeskuse ees ja Rapla Vesiroosi Koo
li
taga puude külge.

-tuulik
Kuusiku Altweski teeviit
koges kõigepealt, et
on üle-eestiline helkuripäev – selle külge said Eesti Politsei
kingitud helkurribad. Seejärel oli
noortestuudio Mina
vestlusring
Olen
nähtav olemise reeglitest ja vahenditest.
Siis kontrollisime
üle, kas meil kõigil –
koerad kaasa arvatud – on helkurid. Ja
lume kesmatkasime läbi esimese tõelise
s veel ja
ene
kusse, kus igast teeotsast pud
, milpuu
a
välj
isid
veel lapsi. Noored val
iga
lõv
me
kol
sid
aita
tel
ma
le otsa väikse
Kus
Ant
helkureid riputada külavanem
. Ja siis me
ningas ja Altweski peremees

Foto: Kati Saar a Vatm ann
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tantsisime. Seda juhtub me
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var
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ersu
sup
Neil, kes
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id,
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ti
kes
lah
ja
i
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e
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me
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kur
„Mina ja hel
ti, alati, alati!“

helkurikõnnil osales kuus inimest ja
koer Dzjenny, kes end rahumeeli helkureid täis riputada lubas. Helkurikõnni
marsruudiks valisime teadlikult kõige
suurema liiklustihedusega teelõigu, demonstreerimaks helkuri tööpõhimõtet ja
vajalikkust. Helkuripuu asukohaks sai käidavaim koht külas: Tallinna-Viljandi
maantee ääres asuv Kärneri bussipeatuse
õunapuu sai särava rüü. Nüüd on puu
peaaegu tühi ning tagasiside väga positiivne. Liiklusturvalisus on meie külas väga tähtis teema, mistõttu oleme igal sügisel jaganud külaüritustel helkureid, kuid
see ettevõtmine oli esmakordne.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning elu täiskasvanuna
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on levinumaid neurobioloogilisi häireid, mis tekitab keerulisi olukordi eelkõige lastekollektiivis.
Lapsed kasvavad
suureks ja milline
on elu siis, kui ollakse ATH diagnoosiga täiskasvanu?
Novembrikuu
kohtumisel kutsuti
tugirühma vestlema
täiskasvanuid, kellele oli
püstitatud teema tuttav isikliku kogemuse kaudu: olla diag-

noositud ATHga ja rääkida
isiklikust kogemusest. Üleskutsele reageerisid kaks ema,
kes rääkisid avatult oma kogemusest ja vastasid küsimustele. Uuriti, milliseid huvialasi lapsele valida, kuidas
toimib meeskonnatöö täiskasvanuna, millest lapsena puudust tunti,
mis võiks olla teisiti
vanemliku kasvatuse
juures, kuidas hoida suhted
peres rahulikud ja kuidas ikkagi oma last toetada. Soovi-

Sada on juubel. Kes ei tahaks seda märkida, selles osaline olla.
EV
juubeliprogrammis
„100 kunstimaastikku“ osales
ka Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus näitusega „Eesti kui
mõtteline ruum“.
Näituse pani kokku Kairi
Orgusaar, maali- ja klaasikunstnik, kes ise ühe taiesega
ka osales. Kiitust väärib tööde
valik ja ekspositsiooni teemaspüsimine. Tänavune siinmail
kõrvetav suvi ja seejärel pikk
kaamoslik sügis on looduse
poolt määratud ega hooli riigipiiridest, hoopis muudavad
paigad maastikul mõtteliseks
ruumiks.
Tahmtumedasse kaamoslikku ruumi sattus ka näituse
vaataja. Vastasseinal lennumustreid tikkivad värvilised
liblikad virvendasid ahvatlevalt silma ees esimestena. Kui
peopesale laskuva kauni olendi kinni püüdsid, võid loota
salasoovi täideminekut...

Ei ela me ainuüksi maastikul, vaid ühiskonnas. Näiteks
sõnumit metsaga seotud rahavõimust kandis „Usaldus“ –
liikuv saag metsa laastamas.
Merle Kannuse pleksiklaasist
kauniks maalitud kasvuhooned kutsusid mõtisklema teemal „Orjus või vabadus“.
Näituse mahukaim väljapanek oli Kärt Ojavee ja Johanna Ulfsaki „Otseülekanne“ – põrandast laeni ulatuv
kangas, millel liikuv valgus
oligi otse Läänemere lainete
ülekanne. Erik Kannuse
„Pastoraal“ tekitas täienduseks
meremüha.
Kairi Orgusaare mitmekihiline klaasist, võiks öelda et
kardinakomplekt „Valgus“ oli
kui vastuseis pimedusele. Läbipaistvus ja valguse murdumine materjalis tekitas lummavaid kujundeid ja mõtteid.
Kuulub ju kunstki maailma
valgemale poolele.
Tiiu Luht

Sinilille lasteaiapere kinkis
Eestile sünnipäevaks näituse
„Fotojaht Eestimaa mustrid“

Röa küla

Foto: Kristi Lijur

Foto: Tiiu Luht

Mõttelises ruumis

Raplas

Purilas

Kairi Orgusaar ja tema
läbipaistev,
valgust
kandev
klaastaies.

tati oma lapsega parima ühise
keele saavutamiseks teda jõustada, julgustada ja ka pisikeste edusammude puhul kiita.
Olulisena rõhutasid emad veel
ka seda, et liigne nõudmine ja
jäikus ei ole parimad vahendid ATHga lapse kasvatamisel.
Teisalt toonitati, et piirid ning
kindlad kokku lepitud ühised
reeglid pigem toetavad last.
Nutiseadmetest soovitati hoida pigem kaugemale ja seada
ka nende kasutamises sisse
kindlad kokkulepped.
Viimaks tõsteti ühiselt esile see, et murede ja rõõmude

jagamine on väga toetav ja
sõbralik seltskond on see, mis
kord kuus teisipäeviti motiveerib kohal käima.
Järgmine kogunemine on
18. detsembril kell 18–20. Perekeskuses Fookus aadressil
Sulupere 7, Rapla. Jõulukuule
sobiv teema on „ATH laps ja
tähtpäevad“.
Sel korral oodatakse vanemaid koos lastega. Eelregistreerimine
raplamaa.ath@
gmail.com.
Ära ole üksi oma murega
ja tule ka vestlema!
RAPLAMAA ATH ÜHING

23. novembril avati Mahtra
Talurahvamuuseumis näitus
„Fotojaht Eestimaa mustrid“.
See on kingitus meie kodumaale 100. sünnipäevaks.
Näitus koosneb neljast
osast ja on kokku pandud valmimise järjekorras (sügis, talv,
kevad, suvi), peegeldab see
Eestimaa eri aastaaegade
mustreid lasteaia Sinilill Juuru
rühmade laste ja töötajate silmade läbi. Fotod valmisid eelmise õppeaasta jooksul. Erinevaid mustreid otsiti ja leiti
ning moodustati nii õppetöö
kui ka mänguajal.
2017. aasta oktoobris mõtisklesin ma ühes Juuru Valla
Teataja artiklis lause ,,Sinilillepere Eestimaa mustreid järgides“ üle tulevikuvormis, rääkides meie plaanidest. Nüüd
räägin ma mõtetest, mis on
teoks saanud.
Miks Eestimaa? Möödunud õppeaastal ja lõppeva aasta alguses tähistas Eestimaa
suurt juubelit.
Miks mustrid? Meie riik on
ütlemata rikas oma nelja aastaajaga.
Miks järgides? Meie lapsed
on erinevate väärtuste kaudu
õppinud tundma ja austama
oma kodukohta. Õppinud
märkama, tähele panema oma
kodukoha loodust ja inimesi.
Meie suur soov oli ja on, et
lapsed õpiksid kõike väärtuslikku jagama.
Oleme ajalukku talletanud
oma pisikesed jäljed. Väikestest
asjadest saavad alguse suured.
Oleme oma kodumaale
suure juubeli puhul kinkinud
100 fotot, igast aastaajast 25.
Valikut teha ei olnud lihtne.
Pilte kogunes tunduvalt roh-

kem ning väga ilusaid ja vahvaid. Mis mul üle jäi. Pidin tegema sohki natuke, paigutades ühele fotole kollaažina mitu pilti.
Nüüd jagame oma näitust
kodukandirahvaga ja muidugi kõigi teistega, kes seda näha
soovivad, Mahtra Talurahvamuuseumis. Meie soov oleks
näitus siia ka tallele jätta.
Oleme kinkinud kodumaale mitu toredat kontserti,
lauldes lugusid aastaaegadest.
Talletasime oma aastaaegade
värvid mustritena laste töödes.
Koos vanematega valmistasime ja kinkisime Eestimaale
100 sinilille, mis samuti on
teie ees siin seinal.
Olen väga uhke oma laste
üle. Olen uhke oma personali
üle, kes aitasid selle ettevõtmise teoks teha.
Tänan kõiki, kes selle suure töö valmimisele ja teoks
saamisele kaasa on aidanud!
Palju õnne Eestimaa!
Liie Aav-Lääne
Sinilille lasteaia direktor
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Alu ja Hagudi koolipere õpivad ja õpetavad
Hagudi Põhikooli
ja Alu Kooli
meeskond
osalesid Hariduse
Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA)
uues Digikiirendi
programmis, mis
kestis augustist
detsembrini 2018.
Digikiirendi on
üldhariduskoolide
õpetajatele ja
juhtidele mõeldud
koolitus- ja
nõustamisprogramm,
mis toetab
tehnoloogia
kasutamist õppetöös. Kuuekuulises
juhtprogrammis
osales lisaks Alu ja
Hagudi koolile Risti
Põhikool Harjumaalt,
Risti Põhikool Läänemaalt, Vasalemma
Põhikool ja Kullamaa
Keskkool.

Mida õppis ja koges Hagudi kooli meeskond Digikiirendi programmis?
Digikiirendi
programmis
mõistsid Hagudi Põhikooli õpetajad, et nad on teavad, milline
tänapäevane digiõpetaja olema
peaks, ning vastavad kvalifikatsioonile.
Miks meid programmi kutsuti? 2017. aasta jaanuaris valmis Hagudi Põhikooli digipeegel, kus andsime oma tegevusele madalad hinded. Meie koolimajas on kehv internetiühendus ja selle tõttu on keeruline
õppetöös digivahendeid kasutada. Oskused on olemas, aga
neid käiku lasta peaaegu võimatu. Oleme rahul, sest saime
oma tugevatest külgedest teada
ja kui võimalused paranevad,
saame oma oskusi kasutada.
Digikiirendi programmis jagati kooli meeskond oskuste jär-

gi kaheks: baaskoolitust juhendas Veiko Hani ja rätsepakoolitust Laine Aluoja. Õppisime
mitmesuguseid infotehnoloogia programme, mida õppetöös
õpilastega kasutada. Tundsime,
et oleme erinevatest lahendustest teadlikud, sest varasematel
aastatel oleme oma koolis õppinud ja õpetanud õpetajalt õpetajale. Digikiirendi programmis
õppis ka juhtkond.
Koolitusel „Õppeprotsessi
juhtimine digiajastul“ osalesime uuendatud meeskonnaga
juba teist korda, tundsime heameelt, et valdame teemat. Enne
Digikiirendit arvasime, et me ei
ole tehnoloogiat õpetades kuigi head, aga Digikiirendi tõestas vastupidist ja tekitas hea
tunde. Digikiirendi võimaldas

Hagudi meeskond Digikiirendi lõpetamisel.

õppida kolleegidelt ja meie valisime õppimiseks Järveküla
kooli õpetajad. Nägime uut uh-

ket kõigi võimlustega koolimaja ja külastasime koolitunde.
Leidsime sarnasusi ja võrdlesi-

me erinevusi. Vahe on ka õpilaste arvus: Järvekülas õpib 600
õpilast, meil 100. Usume, et
2019. aasta toob imesid ning
Hagudi Põhikool saab Rapla Vallavalitsuse abiga valguskaabli.
Kes soovib Digikiirendi
programmist rohkem teada saada, võib lugeda Koolielu portaalist persoonilugu meie kooli
muusikaõpetajast Pilvi Pärnapuust („Muusikaõpetaja tunnis
on nii laulu, pillimängu kui
QR-koode“). Soovitame Digikiirendi programmis osalemist
kõigile meie valla koolidele.
Õppimiskuud on pingelised ja
ajamahukad, aga kogemus ning
enesehindamine avab silmi
avav ja on hinnaline.
Lea Vendik
Hagudi Põhikooli direktor

Mida õppis ja koges Alu kooli meeskond?
Alu Kool sattus Digikiirendi
juhtprojekti tänu sellele, et
2017. aasta esimeses pooles valmis HITSA-le meie digipeegel,
kus andsime ausa enesehinnangu oma digioskustele ja digivahendite kasutamise oskustele.
Ei olnud need oskused siis rõõmustavad. Meil oli majas palju
vahendeid, aga neid ei kasutatud, sest õpetajad ei osanud.
Olime hankinud projekti toel
hulga robootikavahendeid ja
tahvelarvuteid, samuti olid
meil sülearvutid.
Meie tagasihoidlikud oskused digivahendeid kasutada viisid meid Digikiirendi katseprojekti osalejaks.
Digikoolitusi tehti kahes
grupis. Meid jagati digioskuste
järgi baaskoolituse ja rätsepakoolituse rühma. Meie koolitajad olid Veiko Hani ja Piret
Luik. Samas toetas meid haridustehnoloog Mari Tõnisson,
kes käis majas neli korda. Meie

Alu koolipere Digikiirendil arutlusringis.

õpetajad kasutasid väga aktiivselt tema abi, igaks korraks olid
kõik Mari tunnid juba ette broneeritud. Olime nagu õpilased
ikka, tegime kodutöid ja esitlesime neid. Õppisime veebikeskkondi ja äppe kasutama, AnsverGardenit, ruutkoodi loomist
goQR.me abil, erinevaid sisu-

loomevahendeid, nagu ideekaardi, koomiksi, ristsõna, arutelu, jututoa ja puslemõistatuse
loomist. Qizletti ja Padletti kasutab õpetaja inglise keele õpetamiseks, Learning Appi kasutab õpetaja muusikatunnis,
Stop Motiomi Studioga on
kunstiõpetaja õpetatud animat-

sioone looma, ABC Kidsiga tähti ja numbreid kirjutama ja veel
palju muud. Viimane on eriti
vajalik käekirjaoskuste õpetamisel.
Kuna nutivahendeid on
koolis palju, alustame jaanuaris
nuti- ja robootikatundide Alu
Kooli eelkooli õpilastega. Meil
on kasutusel Bee-Botid, Ozobotid, Matatalab Coding Set, mida saab kasutada matemaatika,
looduse ja muusika õppimiseks.
Soovime, et kooli tulles oleksid
lastel juba baasteadmised olemas. Mida rohkem laps läbi
mängu õpib, seda paremini ta
teadmisi omandab.
Nende kuude jooksul toimusid ka koolis suured muutused. Laiendasime wifi leviala
nii, et igas klassis on nüüd võimalik internetti kasutada. Katsetasime e-tundi, tegime koolile konto Opiqu keskkonda, et
hakata digiõpikuid kasutades
õpilase koolikotti kergendama.

Me ei arvagi, et terve tund
peaks kasutama digivahendeid,
aga tunde saab nutivahenditega rikastada ja õpilasi motiveerib selline õppimisviis. Erilist
heameelt teeb mulle see, et õpetajad töötasid meeskonnana, aitasid üksteist ja teevad seda siiani. Meie noor õpetaja Gerda
Kaarsalu võttis endale ka haridustehnoloogi ülesande ning
on alati õpetajatele nõu ja jõuga abiks.
Digikiirendi on nüüd läbi ja
kõik kuus selles osalenud kooli
said Järveküla Koolis lõpuüritusel suursuguse lõputunnistuse.
Eraldi said veel tänukirja õpetaja Piret Linnamäe detailselt kirjeldatud digitundide eest ja
Gerda Kaarsalu kui särasilmne
õppija.
Oleme Hagudi Kooliga tänulikud, et Digikiirendi projektis osaleda saime.
Ülle Riisalu
Alu Kooli direktor

Huvitavad üritused ja
rikastavad kohtumised Alu noortetoas

2018. aasta noorsootöö nädalal postitasime iga päev valla
Facebooki lehele ühe noorsootöötajate videoklipi, milles
nad näitasid oma igapäevast
tööelu. Üks video oli ka noorte arusaamast noorsootööst.
Valla noortekeskused ja
-toad ühinevad ja 1. jaanuarist
on Rapla vallas üks noortekeskus – Rapla Valla Avatud Noortekeskus (RAVANK).
Rapla vallas tegutseb praegu kaheksa noortetuba, need
asuvad Kaius, Juurus, Alus, Raplas, Kuusikul, Raikkülas, Purkus ja Kabalas.
Loodaval noortekeskusel
saab olema üks juhataja ja seitse noorsootöötajat.
Noorsootöö on enamat kui
„soe bussipeatus“. Selleks, et
paremini seletada, mis on
noorsootöö ja kes on noorsootöötaja, palusime noorsootöötajatel neile kahele küsimusele vastata.
Vastused neile küsimustele leiate valla kodulehelt
(www.rapla.ee)
rubriigist
„Noortekeskused“.

Novembrikuus kohtusime
Alu raamatukogus nuku-,
mängu- ja reklaamfilmide režissööri, kunstniku, stsenaristi ja produtsendi Rao Heidmetsaga.
Rao Heidmets on oma animafilmides vahel kasutanud
inimesesuurusi nukke ja elavaid näitlejaid. Tema filmid
on fantaasiarikkad ja tihti sürrealistlikud. Tuntumad teosed
on „Tuvitädi“ (režissööri
debüüt, 1983), „Papa Carlo
teater“ (1988), „Noblesse oblige“ (1989), vElutuba“ (1994),
„Instinkt“ (2003), „Pärlimees“
(2006) ja „Kaasasündinud kohustused“ (2008). Enamik
töid on pälvinud rahvusvahelistel festivalidel auhindu.
Heidmets selgitas noortele,
et kõige tähtsam filmi tegemisel on idee. Alles seejärel saab
mõelda stsenaariumile, näitlejatele ja filmimisele.
Vaatasime koos filme, rääkisime animatsioonist ja proovisime algust teha filmimisega. Valmisid esimesed filmikli
pid, kus noored püüdsid üles
hüpates õhus püsida. Tal olid

Helen Hints

Foto: margo hussar

Noorsootöö
nädal

Esimene kohtumine
noortevolikogu loomiseks
2. novembril said esimest
korda Rapla Kesklinna
Koolis kokku aktiivsed
noored, et moodustada
Rapla valla noortevolikogu.
Valla noorsootööspetsialisti Helen Hintsi eestvedamisel koguti mõtteid ja
teadmisi noorte volikogu
olemusest.
Abivallavanem Margo

Hussar selgitas noortele
vallavalitsuse ja volikogu
erinevust ning seda, mida
vald ootab noortevolikogult ja mis võimalusi pakub.
Lepiti kokku, et järgmine kord kohtutakse 14. detsembril ja siis peaks paika
saama ka noortevolikogu
esimene koosseis. 
margo hussar

Kohtumine Rao Heidmetsaga. 

kaasas ka mõned nukud, mida
ta on oma filmides kasutanud.
Õhtu möödus kiiresti ja
loodame uuesti kohtuda kevadel.
Teine vahva üritus oli teadusõu. Külla tuli mullimeister,
kes korraldas noortele huvitavaid teaduslikke katseid.
Katsete tegemisel said osaleda kõik noored. Põnev oli
tutvuda ohutu elektriga ja optiliste illusioonidega. Muidugi
ei puudunud eksperimentidest
pidulikud plahvatused. Teadusšõu ajal sadas Alus maha
esimene lumi ja lund valmis-

Foto: Virve Pärn

tati saalis ka ise. Tutvuti õhu ja
kuivjää maagiaga.
Eriti vahva oli valmistada
limonaadi, mida jäi loomulikult kõigile väheks.
Tegemist oli õpetliku sõuprogrammiga, kus noortega
viidi ellu mitmesugust huvitavat ja arendavat tegevust.
Üritus sai teoks tänu Rapla
valla toetusele.
19.–25. novembril peetud
üle-eestiline noorsootöönädalal sai noortetoas osa võtta
meisterdamis-ja tantsutöötoast.
Virve Pärn
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Vahastu küla elanikud
osalesid esmaabikoolitusel
24. novembri hommikul kogunes Vahastu küla rahvas kohalikku rahvamajja, Trehvamise Tarre, sest külla oli tulnud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindaja Mihkel Ital.
Kohtumise eesmärk oli
uuendada ja värskendada
teadmisi elustamise ning esmaabi valdkonnas. Esimene
teema oligi elustamine ning
õpiti, kuidas ja milliste tundemärkide puhul tuleks inimest
elustama hakata. Läbi räägiti
märgatavad sümptomid ning
erinevused täiskasvanute ja
väikelaste anatoomias. Samuti võeti läbi elustamisega kaasnevad ohud ja eksimisvõimalused. Pärast lõunapausi oli

Elustamist harjutati nuku peal.

kõigil nii üksi kui ka paaris
võimalik nuku peal elustamist
proovida. Läbi tehti kogu protsess: alates kannatanu leidmisest ja kiirabisse helistamisest
kuni elustamiseni. Kõrvalt jagas Ital soovitusi, kuidas kiirabile võimalikult täpset infot
edasi anda.
Päeva teine blokk koosnes
esmaabi andmisest, see hõlmas luumurdusid, haavasid,
verejookse, mürgistusi jm. Lõpus harjutati sidumisvõtteid.
Kogu koolituse jooksul said
osalejad esitada küsimusi, mida palju ka tehti. Kindlasti oli
kohalolnutele päev õpetlik ja
täis väärt teadmisi.
MaRiLiis VesT

Armin Liivat
(vasakult),
Indrek Kütt,
Martin Kask,
Janar Jõgimaa, Mart
Laanisto ja
Jüri Haud.
Foto: jAAnikA
jÕgimAA

Rapla tugevamad võistlesid Märjamaal
Novembris peeti Märjamaa
võimla raskejõustikusaalis järjekordseid Rapla maakonna
meistrivõistlusi jõutõstmises.
Võistlused korraldas Rapla
Maakonna Spordiliit. Rapla Sadolini spordihoones harjutavatest meestest oli kohal kaheksa. Seekord oli lisaks kogenud tegijatele võistlustules ka
kaks uut meest – Martin Kask
ja Tanel Männisalu. Oli heameel tõdeda, et kõigil õnnestus midagi positiivset järgnevateks katsumusteks kaasa võtta.
Janar Jõgismaa surutud
190 kg ilma varustuseta on
suurim raskus, mida on surutud Rapla meistrivõistlustel.

Rapla mehed saavutasid kolmevõistluses
oma kaaludes järgmised kohad:
nimi
kehakaal
tanel männisalu
(–74 kg)
Jüri Haud
(–83 kg)
armin liivat
(–83 kg)
tarvo Heinroos
(–93 kg)
indrek Kütt
(–93 kg)
martin Kask
(–105 kg)
Janar Jõgimaa
(–120 kg)
mart laanisto
(+120 kg)

Samuti ületas ta esimest korda 400 Wilksi piiri. Loodame,
et järgmisel aastal teeb ta tegusid juba Eesti meistrivõistlustel.
Raplamaa meistrivõistlu-

kuhu said kirja kõik kõige paremad vanavanema omadused
või oskused. Üks poiss oli tänulik, et vanaisa talle süüa annab, kui ema ja isa tööl on,
ning teine tüdruk oli jällegi
õnnelik, et vanaema talle riideid oskab õmmelda. Lapsed
arutasid igal hommikul õhinaga, kelle vanaema või vanaisa
on tulemas ning milline lugu
on kaasa võetud.
Oleme rõõmsad, et meie
rühma lastel on sellised hakkajad ning vahvad vanavanemad. Peeter Teras, Maire Rahnel, Ain Vaarma ja Ilka Käsk,
aitäh teile meie mõtetega kaasa tulemast ning laste argipäeva põnevust loomast!
eNeLi RaHULa
sinilille lasteaia
muumipere rühma õpetaja

395,0 kg
490,0 kg
427,5 kg
447,5 kg
385,0 kg
535,0 kg
687,5 kg
570,0 kg

koht
ii
ii
iii
ii
iii
i
i
i

sed võitsid kolmes kaaluklassis esikoha Sadolinis treenivad mehed. Armin Liivat ja
Indrek Kütt kuuluvad ka master-klassi, kus saavutasid vastavalt II ja III koha.

KaLeV KOTTO

Jüri Haud saavutas
kõrge kolmanda koha

Foto: mAriliis Vest

Hakkajad vanavanemad
lugesid lasteaias lugusid
Millal Sina lugesid Astrid
Lindgreni klassikalist teost
„Bullerby lapsed“ või avastasid tänapäevase kirjandustegelase hallitriibulise kodukassi Kiisu seiklusi, mis on tulnud Heli Illipe-Sootak sulest?
Vihmasel novembrikuul
oli lasteaia Sinilill Juuru maja
Muumipere rühma lastel selline harukordne võimalus neid
ja mitmeid teisigi lugusid unejutuks kuulata!
Mis on lasteaias raamatute
lugemises erakordset, küsid
nüüd kindlasti. Erakordseks tegi asja see, et vanavanemate
nädalal käis iga päev lastele
muinasjuttu lugemas mõni
rühmas käiva lapse vanaema
või vanaisa.
Vanavanematele meisterdati tänutäheks aumedalid,

tulemus
(130 + 105 + 160)
(150 + 160 + 180)
(157,5 + 100 + 170)
(142,5 +135 + 170)
(90 + 125 + 170)
(200 + 115 + 220)
(235 + 190 + 262,5)
(200 + 140 + 230)

Võistlus koosnes kolmest
alast: kükk, lamades surumine ja jõutõmme. Arvestust
peeti kolme ala summana kaaluklasside järgi.
Võistluste protokolli leiab
Rapla Maakonna Spordiliidu
lehelt www.raplamsl.ee.
Kõik Rapla tugevad mehed treenivad Rapla Sadolini
spordihoones. Kes seekord
kohale ei jõudnud, siis uus
võimalus end proovile panna
on järgmise aasta kevadel
Märjamaal. Kõik noored, kes
tahavad saada tugevaks ja tegeleda jõutõstmise või tõstmisega, on teretulnud Sadolini
spordihoonesse.

Novembris toimusid Kundas
Eesti meistrivõistlused klassikalises surumises. Võistlus
koosnes ilma varustuseta lamades surumisest.
Rapla
meestest võttis osa ainult Jüri Haud. Kahjuks pärast Rapla
maakonna meistrivõistlusi
Jüri haigestus ja võistlusteks
valmistumiseks aega ei jäänud. Haigusest hoolimata
suutis ta teha hea tulemuse –
160 kg –, mis andis kaalukategoorias –83 kg III koha. Tema kaalukategoorias võistles
18 sportlast. See on kindlasti

Haigusest
hoolimata
tuli
Jüri Haud
kolmandale
kohale.
Foto: jAAnikA
jÕgimAA

SADOLINI SPORDIHOONE ÜRITUSED
15. detsembril kell 9–16 jõululaat.
16. detsembril kell 10–16 rapla maakonna mV saalihokis.
22. detsembril kell 17 olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine
aVis utilitas rapla – tallinna Kalev/tlÜ.
9. jaanuaril kell 19 saku i liiga kohtumine
rapla KK/Kohila – tamsalu los toros/taltech
Pühade ajal oleme avatud:
24. ja 25. detsembril suletud
26. detsembril avatud kell 10–20 (saun kell 15.00–19.45)
31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud

Rapla Spordiveteranide Koondise

TALVINE SPORDIPÄEV ja
AASTAKOOSOLEK
Kavas
Kl 13
Kl 15.30–17

paarisvõrkpall
korvpalli vabavisked,
nooleviskevõistlus
Kl 16.30–17.30 kombineeritud teatevõistlus
Kl 18
aastakoosolek,
millele järgneb seltskondlik osa
Ootame rohket osavõttu!
Info tel 522 6606 Leili Kaas

RAPLA
VALLAVALITSUS

VALTU
SPORDIMAJA

üks tugevaimaid kehakaale,
kus noored mehe suruvad väga suuri raskusi. Võistlus oli
väga pingeline, millest annab
aimu Jüri kaotus teise koha
mehele. Mõlemad mehed surusid ühepalju, kuid Jüri oli
kaalumisel teise koha omanikust natukene raskem. Loodame, et järgmisel aastal näeme Eesti meistrivõistlustel
osalemas juba rohkem Rapla
tugevaid mehi.
Võistluste protokolli leiab
Eesti Jõutõsteliidu lehelt.
KaLeV KOTTO
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Rapla Laulustuudio käis solistidega
Saaremaal „Võluhääle“ festivalil
Kui Rapla Laulustuudio
noored lauljad oma
õpetaja Thea ja mõne
lapsevanemaga Saaremaale jõudsid, oli
konkurss juba alanud ...

Anette Ella (vasakult), Kirke Teder, Kert Markus Valdek, Kadi Poom ja Aleksander Aruoja.
Foto: ingrid teder

vad korraldajad, siis kaunite ja
loomulike häältega ning klassikalise häälekooliga noori.
Meie laulustuudio lauljaid
laulis I, II ja IV vanuserühmas. Esimeses Elisabet Ööpik, teises Aleksander Aruoja, Anette Ella ja Kirke Teder
ning neljandas Kadi Poom
ning Kert Markus Valdek.
I–III vanuserühma lauljad
esitasid kaks erineva karakteriga laulu, IV vanuserühmas
osalejad kolm laulu. Üks lauludest tuli kõigil esitada a capella ehk saateta. Kõik laulud
lauldakse sellel konkursil ilma
mikrofonita.
Need meie lapsed, kes on
konkursil juba käinud, ootavad seda käiku alati väga, sest
lisaks konkursil esinemisele
astutakse veel üles festivali
kontsertidel, saadakse osa
professionaalide koolitustest,
kogutakse hulga kogemusi ja
leitakse uusi sõpru.
Kui varem on konkurss olnud kahel päeval, siis sel aastal oli lausa kolmel päeval.
Sõitsime lastega Orissaarde juba neljapäeva hommikupoolikul, et olla enne kella kaht
valmis lavaproovideks ning
valmistada ennast ette õhtuseks kontsertesinemiseks.
Rapla Laulustuudio solistid astusid üles õhtusel kontserdil Tornimäe kultuurimajas koos Orissaare Muusikakooli, Kuressaare Muusikakooli ja Pärnu Kunstide Maja

solistidega. Teised muusikakoolid ja laulustuudiod olid
jagatud ära esinema Muhu
Põhikooli saali ja Kaarli trahteri sammassaali. Kontsert
möödus soojas ja hubases
õhkkonnas ning lõppes osalejate ühise teelauaga.
Teisel festivalipäeval olid
võistlustules meie laulustuudio I ja II vanuserühma lauljad Elisabet, Aleksander,
Anette ja Kirke. Kolmandal
võistluspäeval laulsid Kadi ja
Kert Markus.
Noored andsid endast parima ja väga rahul oli kõikide
etteastetega ka õpetaja Thea
Paluoja. Oma õpetaja tunnustav tagasiside on noortele
lauljatele väga tähtis. Tegelikult laulsidki kõik kuus noort
nii hästi, et miski ei jäänud
hingele kripeldama. Tõepoolest, kaunid loomulikud hääled, suurepärased esitused ja
tänulik publik. Saalist kostis
tänuhõikeid, braavo-hüüdeid,
tormilist aplausi ja oli ka liigutuspisaraid. Nagu noored
meil märkisid, oli Rapla Laulustuudio üks kõige stabiilsemalt esinenud lauljatega kollektiiv.
Esimese võistluspäeva õhtuks oli meie neljal lauljal
võistluspinge maas ja nad võisid rõõmsalt koolitustel osaleda. Noorematele osalejatele
tehti töötuba „Kuidas tulla
toime esinemisnärviga“, seda
juhendasid kõigile tuntud

Piip ja Tuut, kes sel korral esinesid siiski Haide ja Toomasena. Lapsed said kasulikke nippe, kuidas oma lavanärvi taltsutada, ja osalesid lõbusates
tegevusmängudes, kus tuli
proovile panna oma mõtteerksus ja nutikus.
Vanematele vanuserühmadele juhendas tantsuõppejõud ja koreograaf Mall Noormets töötuba „Tantsulise liikumise ja vokaalse kvaliteedi
ühendamine“. Ühise töö tulemusena kanti galakontserdil ette töötoas õpitud laul
(Olav Ehala „Rahalaul“) koos
tantsuga.
Viimase
festivalipäeva
hommikul said kõik osaleda
töötoas „Loomingulise õhkkonna ja koostöö loomine
laulja, vokaalpedagoogi ja
kontsertmeistri vahel“, mida
juhendas üks festivali žüriiliikmetest, tunnustatud kontsertmeister Piia Paemurru.
Peale töötuba seisis ees
neljanda vanuserühma noorte konkurss, kus astusid üles
meie Kadi ja Kert Markus.
Mõlemad lummasid saali
oma lauluga ja teenisid välja
marulise aplausi.
Nii jõudiski kätte festivali
viimane osa – tunnustamine
ja parimate galakontsert.
Kontserdil esinejad ja laulud
valis välja auväärt žürii.
Žürii koosseis:
Elmo Tiisvald, Rahvusooper Estonia peakoormeis-

UUED KODANIKUD

ter, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ooperistuudio dirigent ja dirigeerimise osakonna õppejõud.
Kai Rüütel, ooperilaulja,
Eesti noorte klassikalauljate
võistluse võitja aastatel 2001,
2002 ja 2003. Esinenud
Londoni Kuningliku Ooperi,
Hollandi Rahvusooperi, Teatro Reali, Vlaamse Ooperiteatri, Liceu Suure Teatri, Šoti Ooperi, Theatre du Capitole’i ja
Dallase Ooperiteatri lavadel.
2018. aastal debüteeris Rahvusooperi Estonia laval Carmeni rollis samanimelises ooperis.
Piia Paemurru, Eesti
Teatri- ja Muusikaakadeemias
kontsertmeister, on esinenud
nii solisti kui ansamblistina
Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Venemaal, Lätis, Leedus. On pälvinud mitmetel rahvusvahelistel ooperilauljate võistlustel parima
klaverisaatja eripreemia.
Mida žürii hindas?
Hääle vaba kasutust, dünaamilist skaalat ja värve, intonatsiooni puhtust, registrite ja positsioonide ühtlust,
nõtket ja loomulikku muusikalise fraasi kujundamise oskust, muusikalise sisu ja teksti mõtte edasiandmist, artikulatsiooni, koostööd instrumentaalsaatega, artistlikkust
ja esinemiskultuuri.
Meie armastatud lauluõpetaja Thea Paluoja ütles
enne autasustamisi, et isegi,
kui me ei nopiks konkursilt
ühtegi kohta, on ta ikkagi väga-väga õnnelik ja rahul, sest
kõik meie lauljad esinesid
suurepäraselt.
Aga ... tegelikult läks meil
väga hästi, sest teist korda järjest saavutas „Võluhääle“ konkursil II koha teises vanuserühmas Aleksander Aruoja
( 11–13-aastased). I ja III koht
läks samuti noormeestele.
Aleksander teenis aga saalilt
oma lustaka „Vanaisa polka“
ning lüürilise „Üks kask meil
kasvas õues“ esituse eest tormilise aplausi ja tõepoolest,
tema etteaste oli suurepärane.
Samas
vanuserühmas
märgiti ära eripreemiaga
Anette Ella loomuliku esituse eest.
Kõige
vanemas
ehk
17–19-aastaste vanuserühmas
tunnustati eripreemiaga Kert
Markus Valdekut muusikateatri lootuse eest.
Rõõmsate ja kogemuste
võrra rikkamatena asusime
Rapla poole teele ja kuigi väsimus vaevas meid kõiki, kõlas autos suure osa koduteest
ikkagi LAUL.
iNgRiD TeDeR

XI tule- ja tantsuetendus Raplas
Foto: tAimo tAmmik

Tegelikult olime kohal täiesti õigel ajal ja sukeldusime
rõõmsalt ning ootusärevalt
festivalimelusse.
22.–24. novembril peeti
Saaremaal Orissaare linnas
kolmandat korda noorte lauljate konkurss-festivali „Võluhääl“.
Kolmandat korda osales
konkursil ka Rapla Laulustuudio oma kaunihäälsete solistidega. Kui esimesel aastal käidi
katsetamas ühe lauljaga, siis
teisel aastal juba neljaga ja sel
korral olid Saaremaal laulmas
juba kuus laulustuudio solisti.
„Võluhääl 2018“ oli pühendatud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale. Eesti sünnipäeva auks oli ka igal lauljal kohustus esitada ühe konkursilauluna eestikeelne isamaaline laul või emakeelne rahvalaul.
Nagu kinnitab festivali
pealkiri „Võluhääl“, saab häälega võluda. „Võluv hääl lummab ja ühendab publikut
ning küllap on häälel isegi võlujõud, millega päriselt imet
teha,“ ütles festivali avasõnas
Saaremaa vallavanem Madis
Kallas.
Selle konkursi ellukutsujad Anne Kann, Triin Ella ja
Kairit Levit on öelnud nii:
„Vaba, kauni ja kõlava hääle
saavutamiseks on erinevaid
viise: mõnele piisab laulu sügavamasse sisusse süvenemisest ja kohe tuleb häälde eriline kõla. Mõni peab enda aastaid teadlikult ja mitmekülgselt arendama, et soovitud tulemust saavutada. Mõnele on
aga loomepuhanguks vaja
lihtsalt kellegagi koos musitseerida ja õige tunne ning väljendus on leitud. Me kõik oleme nii erinevad, nii erilised ja
see teeb ka eriliseks meie kõigi kokkusaamise siin, „Võluhäälel““.
Võluhäälseid lapsi oli kohale sõitnud nii Narvast kui
ka Lõuna-Eestist, kaugemalt
ja lähemalt ning kokku osales
neljas vanuserühmas 67
noort andekat lauljat vanuses
8–19 aastat. Soov osaleda on
nii suur, et juba mõni tund
peale registreerimise algust
saab enamik kohti täis. Osaleda soovijaid on aga kaugelt
rohkem, kui festival suudab
vastu võtta.
Keda sellele festivalile osalema oodatakse? Nagu ütle-

Rapla tantsustuudio Lootos
korraldas 1. detsembril Rapla
kultuurikeskuses juba 11. korda tule- ja tantsuetenduse.
Etendus algas küünlavalguses
ja tiibade sahinal, järgnes
varjude tants ja õhtu lõpetas
traditsiooniliselt tulešõu. Peaesineja oli kaunis idamaine

tantsijanna Iris Frolov, flamenkot tantsis Anne Mäses
Anderson ja hoogsat mustlastantsu Siiri Salin. Peale muude tantsude rõõmustasid Rapla tantsijannad rahvast
hoogsa tšarlstoniga. Õhtut
juhtis Robert Rebel. Suur tänu abi eest Kultuurkapitali
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JesPer rÕngeleP
anders malKen
oliVer Paasma
riCo suurmÄgi
tristan uuK
gregor KulJus
brita birgit maalinn
nora seersant
sasKia soo
teele taaliK
grete turta
millY Vainula
eisi salumÄe
agnes salumÄe

ÕNNITLEME
asta PaJo
endel oKs
salme reinsalu
ulla Kaselaan
asta tooma
sHelmi tÜrK
erni tammaru
HelJo liJur
VaiKe-Henriette
minKin
maimu raudmÄgi
endel roKK
VaiKe PeVer
leHte tomingas
silVia lePiK
miralda ader
selma PÜÜ
endla riidaK
melitta luKK
arVed torgo
HelVe Kaldmaa
VaiKe arro
lootus VÜrst
arnold ratasePP
Hilda raudseP
Vilma-elFriede aalde
arVed tammiK
meeli-tHerese
ÕunaPuu
Koidula maasK
astrid sCHutting
norma KoHlmann
aari-mall mitt
arnold lelleP
irlanda KisloVa
Ülo sullaKatKo
JeKaterina leHtmets
Ülo sePP
Heli simon
HelVi sePP
eHa VaHtre
Helmi VÕsar
maimu PÄrn
HelVe lang
VaiKe VesKe
Heinar lillemets
milVi sÕmer
urVe PiHlaK
milVi PeVer
mai reimann
luule lainVÄe
Õie tammiK
lembit simKin
VaiKe KarJane
tiit Petersoo
anne-marJe soome
tiiu ader
Heino linnasK
galina Kumann
Helle riidebaCH
uuVe tamm
toomas oKsaar
ants tamm
luise HabaroVa
ene tedremets
Helle loodus
eino treilmann
ilVi laidna
ilmar Perillus
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MäLESTAME

Raplamaa ekspertgrupile ja
Rapla vallale. Kuna tantsuetendus on populaarne, oli
võimalik toetada ALSi põdevat Jane Paberit, kes on endine tantsija, aga peab nüüd
kahjuks ratastoolis pealtvaatajate seas olema.
OLga sOKK

Vambola PeKKermann
agu sisasK
VÄino linamÄgi
tÕnu steinFeld
KaleV saKsladu
ain Valdmann
PÄrJa Freiberg
tatJana KlimoVa
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KIRIKUTEATED

RAPLA KULTUURIKESKUSES

Rapla Maarja-Magdaleena kirik

14. detsembril kell 10–14 doonoripäev.
16. detsembril kell 13 rapla laulustuudio, rapla Poistekoori ja
raplamaa noorte meeskoori jõulupidu. tasuta.
17. detsembril kell 10 rapla linna ja lähiümbruse piirkonna
koduste laste jõulumängumaa.
18. detsembril kell 19 inga ja toomas lunge kontsert “Kingitus“.
Pilet 12/15 eurot.
19. detsembril kell 18 rapla kirikus suur noorte jõulukontsert.
tasuta.
20. detsembril kell 18 laulu ja tantsuga talvesse.
esinevad rapla valla eakad. Pilet 2 eurot.
23. detsembril kell 12 kinos koguperefilm „eia jõulud tondikakul“.
Pilet 3.50/5 eurot
23. detsembril kell 18 arsise kellade jõulukontsert.
Pilet 10/12 eurot.
31. detsembril keskväljakul kell 15 „eesti tantsib“ ühestantsimine.
Kell 22.45 aastavahetuspidu „sajaga edasi, rapla!“ tasuta.
10. jaanuaril kell 19 rakvere teatri etendus „Küllus“. Pilet 13/15 eurot.

Pühapäeval, 16. detsembril kell 12
kolmanda advendi perejumalateenistus,
kaastegevad pühapäevakooli lapsed.
Kolmapäeval, 19. detsembril kell 18
raplamaa noortekollektiivide jõulukontsert.
Reedel, 21. detsembril kell 10
jõulujumalateenistus rapla Hooldekeskuses.
Pühapäeval, 23. detsembril kell 12
neljana advendi armulauaga jumalateenistus;
kell 18 jõulukontsert „o Holy night / Püha öö“ –
laulavad Koit toome ja Valter soosalu, piletid 22/20 eurot.
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 16
rapla pasunakoori kontsert;
kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus, mängib pasunakoor ja laulab
solist tiia lään, korjandus kiriku oreli lõõtsa remondiks.
esimesel jõulupühal, 25. detsembril kell 12
armulauaga jumalateenistus, ristimis- ja leeripüha,
laulab segakoor.
Pühapäeval, 30. detsembril kell 12
aastalõpu armulauaga jumalateenistus.
Teisipäeval, 1. jaanuaril kell 12
uusaasta jumalateenistus pastoraadi saalis.
Neljapäeval, 3. jaanuaril kell 17
piiblitund pastoraadi inglisaalis, teema on eesti usk.
Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 12 kolmekuningapäeva
oikumeeniline jumalateenistus, jutlustab rapla vabakoguduse
pastor matthew edminster, laulab kahe koguduse ühendatud
segakoor. Järgneb kirikukohv ja jõulupuu pastoraadis.

Juuru Mihkli kogudus
aasta ringi pühapäeviti kell 11 armulauaga jumala-teenistus kirikus
ja laupäeviti kell 18 laubaõhta palvus kirikus.
Pühapäeval, 9. detsembril kell 11
teise advendi armulauaga jumalateenistus.
Kolmapäeval, 12. detsembril kell 17
piiblitund Juuru raamatukogus.
Pühapäeval, 16. detsembril kell 11
kolmanda advendi armulauaga jumalateenistus.
Kolmapäeval, 19. detsembril kell 19
palveosadus tuhala kogudusega oru mõisas.
Reedel, 21. detsembril kell 9.15
Juuru eduard Vilde Kooli jõuluhommik kirikus.
Pühapäeval, 23. detsembril kell 11
neljanda advendi armulauaga jumalateenistus,
seejärel Juuru ja Kaiu hooldekodu külastus.
esmaspäeval, 24. detsembril kell 16
jõuluõhtu ehk jõululaupäeva kontsertpalvus,
kaasa teenib miikaeli kirikukoor.
Teisipäeval, 25. detsembril kell 11
Kristuse sündimispüha ehk esimene jõulupüha ja leeripüha
armulauaga jumalateenistus, kaasa teenib miikaeli kirikukoor.
Pühapäeval, 30. detsembril kell 11
esimene pühapäev pärast jõule armulauaga jumalateenistus.
Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 11
kolmekuningapäeva armulauaga jumalateenistus,
seejärel koguduse jõulupuu pastoraadis.

Vahastu kirik
esmaspäeval, 24. detsembril kell 14
Jõuluõhtu jumalateenistus.
teenib eelK Juuru mihkli koguduse õpetaja Kalle Kõiv.

RAPLA KESKRAAMATUKOGUS
20. detsembril kell 17.30
• lasteetendus „okasroosike“ Heino seljamaa teater Kohvris
esituses
Näitused detsembris
• tekstiilikunstnik marge looritsa põimevaipade näitus
„Ühe mustri mitu mina“ saalis
• Vanad jõuluehted Piret Keskra kogust fuajees vitriinis
Teavikute näitused
• „Valmistume pühadeks“ kojulaenutuses
• „Jõuluime põue poeb“ lasteosakonnas
• „eesti ehted“ lugemissaalis
Raamatukogude pühadeaegsed lahtiolekuajad
• Hagudi raamatukogu: e, t, n, r kell 10–18 ja K kell 15–18,
suletud 24.–26. dets ja 31. dets ning 1. jaan
• alu raamatukogu e, t, n, r kell 10–18, K kell 15.00-18.00 ja
l kell 10–14, suletud 24.–26. ja 31. dets ning 1. jaan
• Kodila raamatukogu e, n kell 10–18 ja K kell 15–18,
suletud 24.–26. ja 31. dets
• Kuusiku väliteeninduspunkt t kell 11–16,
suletud 25. dets ja 1. jaan
• Rapla Keskraamatukogu e–r kell 11–19, l kell 10–15,
suletud 24.–26. dets ja 31.dets ning 1. jaan
raamatukogu kinnioleku ajal saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

Rapla vald kingib valla lastele, kes on sündinud enne
1. jaanuari 2018, kommipaki. Lasteaia- ja põhikoolilapsed saavad paki kätte 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 on 18. detsembril kell 16.
(Hagudi, Koigi, Oola, Purila)

 Päkapiku

lasteaia KUUSIKU rühma jõulupidu
toimub 19. detsembril kell 17. (Kuusiku ja Iira)

 KAIU piirkonna koduste laste jõulupidu
on Kaiu lasteaias Triinutare 13. detsembril kell 10.30.
 JUURU

piirkonna (endise Juuru valla) koduseid lapsi
oodatakse jõulupeole Juuru rahvamajja
14. detsembril kell 17.

 RAIKKÜLA

piirkonna koduste laste jõulupidu
peetakse Lipa koolimajas 15. detsembril kell 11.

 RAPLA linna ja lähiümbruse piirkonna kodused lapsed
on oodatud jõulumängumaale Rapla kultuurikeskusesse
17. detsembril kell 10–12. 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.

14. detsember 2018 

KUS Vahastu
kuusepuu

Hea Kaiu rahvas

Korraldame ise ühe ilusa lõkke,
lõpetame koos jõuluaja ja siirdume
rõõmsalt juba alanud uude 2019. aastasse.

Tule süütame 6. jaanuaril kell 18.00

KES vahastlased ja
sõbrad
MIKS toome pimedasse
aega rohkem
valgust, soovime
häid soove
TREHVAME

Info tel 510 9491 Aivo Sildvee


Helirännak
Juuru Rahvamajas
20. detsembril kell 19

Eakate jõulupidu
17. detsembril kell 13
Juuru Rahvamajas

Osalustasu annetuslik
Palume oma tulekust ette teatada juuru@raplakultuur.ee

Osalustasu 6 eurot palume tasuda Juuru
Rahvamajja hiljemalt 12. detsembriks.
Võta kaasa ka kingitus 2 euro väärtuses.
Info ja registreerimine 529 0023 - Terje

Jõulukontsert
16. detsembril kell 14
Juuru Rahvamajas

Kavas Gruber, Anderson, Piazzolla jpt
Dirigendid Aigar Kostabi ja Mart Kivi
Tasuta
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Vanad mõnusad seltskonnatantsud
Juuru Rahvamajas 4. jaanuaril

Esineb Nõmme Muusikakooli
puhkpilliorkester, ansamblid ja solistid

Loovuslaager
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24. detsembril
kell 16.00

Eesti rahvas on harjunud 6. jaanuariks kodudest
omad jõulukuused välja viima. Eesti rahvakalendris
tähistas see päev jõuluaja lõppu, olles ühtlasi
jõuluaja viimane püha.

TOOME OMA KUUSED
KAIU JAANITULE PLATSILE.

Rapla Teataja

Kell 18.00 on tantsule-ringmängule oodatud lapsed
Kell 19.00 täiskasvanud ja lapsed

ja täiskasvanud

Osalustasu vabaannetus

Teata oma tulekust juuru@raplakultuur.ee

Aastaalguse pidu
Juuru Rahvamajas 11. jaanuaril kell 19.30

Külluslik eeskava. Tantsuks ansambel KukePRillid
Avatud kohvik. Sissepääs tasuta.
Osalemisest palume teatada juuru@raplakultuur.ee
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Juubeliaasta lõpupidu

SAJAGA EDASI,
RAPLA! 31. detsember
„Eesti tantsib“ ühestantsimine keskväljakul
14.00 „Eesti tantsib“ tantsupeo peaproov
15.00 „Eesti tantsib“ tantsupidu

Aastavahetus keskväljakul
Kell 22.45
Kell 23.15
Kell 23.50
Kell 00.00
Kuni 00.30

EV100.ee

ansambel “Hapud õunad”
Orelipoiss
presidendi kõne
ilutulestik
jätkab ansambel “Hapud õunad”

