Rapla valla leht aastast 1933
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tasuta

Statistika 31.12.2018
Rahvaarv: 13 303
Pindala: 860 m2
Suurim asula:
Rapla linn 5051 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5

Head uut aastat!

A

lanud on 2019. aasta
ja nagu ikka aastavahetuse eel ja uue algul,
tehakse tagasivaade
möödunule ning seatakse tulevaste perioodide plaane. Öeldakse,
et tarkus kuulub minevikule, tegevus
olevikule ja rõõm tulevikule – seega
õppigem endi ja teiste kogemustest,
tegutsegem nüüd ja praegu, tundkem
rahulolu õnnestumistest!
Lõppenud aasta oli suuresti kantud haldusreformijärgsest tegevusest
ja volikogule tähendas see varasemast
veelgi vastutusrikkamat tööd ning
otsuseid. Iga uus olukord nõuab aega harjuda, kõik uuendused ei pruugi esimese hooga meis kindlustunnet tekitada ja inimlik on püüd har-

jumuspärasest kinni hoida ning teistsugusesse umbusuga suhtuda. Mõelgem aga hoopis nii, et ka praegu toimivad igapäevased ja ainuõiged lahendused on samuti olnud kord täiesti uued, võõrad ja tundmatud, kuid
saanud ajas omaks – nii tuleb meilgi näha uues olukorras takistuste ja
puuduste asemel ennekõike võimalusi
ja järgmisi positiivseid arengusuundi.
Mida rohkem inimesi, seda rohkem ka erinevaid arvamusi ja nägemusi – meie vallas on üle 13 200 elaniku ja see on ju suurepärane hulk
meie kodukoha huvide eest seisvaid
inimesi. Olgem julgemad oma sõna
koduvalda puudutavas sekka ütlema,
sest veel parem homne on ju meie endi luua!
Valla elukeskkond ja areng sõltub

suuresti sealsetest elanikest ja nende
ettevõtlikkusest. Meil on tervikuna
Raplamaal ja Rapla vallas palju tublisid sädeinimesi, kes iga päev meie kogukondi aktiivselt tegevuses hoiavad
ning seeläbi ka maaelu väljaspool nn
kuldset ringi ehk Tallinnast ja Harjumaast kaugemates piirkondades elus
hoiavad.
Lahendamist vajav murekoht on
eluruumide nappus Rapla linnas:
üüriturg on oma nõudlusega olemas,
aga ruume napib. Ettevõtjate soov
luua uusarendusi on olemas ja loodame, et need plaanid ka lähiaastatel realiseeruvad ning saame juurde
vajalikke elamis- ja üüripindasid nii
potentsiaalsetele uutele vallakodanikele kui ka kodukanti tagasipöördumise võimalust oodanuile.

Üks rõõmustav verstapost uuel
aastal on veebruarikuus avatav kino
Rapla Kultuurikeskuses. Oma kino
olemasolust on siin seni väga puudust
tuntud, siinkohal tänusõnad meie
naabervallale Märjamaale, kes on seni toredaid kinoelamusi meilegi pakkunud. Toogu uus aasta rohkesti teisigi positiivselt meeldejäävaid sündmusi ja arendusi meie kodukohta – koos
mõeldes ja tegutsedes loome parimat!
Suur tänu Rapla vallaks ühinenud varasemate valdade volikogude
ja vallavalitsuste liikmetele ning vallavanematele varasema töö eest, suur
osa mullu realiseerunud ning tänavu
valmivaid projekte on saanud alguse
juba aastaid tagasi tehtud otsustest.
Soovin kõigile õnnelikku ja kordaminekuterohket uut aastat!

Lugupidamisega
Rene Kokk
Rapla Vallavolikogu esimees

Sajaga edasi, Rapla!

järgneb lk 2

Foto: Siim Solman

E

esti 100. sünnipäev on eriline ja eriliselt lõpetati ka
juubeliaasta. Aastalõpp
tõi linnaväljakutele juubeliaasta lõpupeo „Sajaga
edasi, Eesti!“. Ühine pidu
peeti 31. detsembril korraga 16 linnas üle Eesti.
Päeval sai teoks sajandi suurim
ühestantsimine. Kell 14 koguneti linnaväljakutele tantsu õppima. Raplas
juhendas keskväljakule kogunenud
enam kui 300 tantsijat Kadi Saks.
Tantsukava koosnes „Eesti tantsib“
neljast tantsustiilist: ballett, sõutants,
kaasaegne ja eesti tants.
Kell 15 moodustasid tantsijad väljakule EV100 logo, millest sai alguse üle-eestiline „Eesti tantsib“ ühestantsimine. Samal ajal keerutasid jalga Eesti linnades hinnanguliselt üle
8000 inimese.
Rapla keskväljakule oli ühestantsimine esimene rahvaüritus peale
avamist ja võisime tõdeda, et rõõmsameelset tantsurahvast ei heiduta ei
talv, sajune ilm ega ebatasane maapind. Et juba kokku oli tuldud, ei saanud ju kohe laiali minna ja Eha Sepp
õpetas veel vanu eesti tantse.
Vana-aastaõhtul koguneti uuesti
kõikide maakonnakeskuste ning Narva linnaväljakule.
„Juubeliaasta on toonud Eesti inimesed üksteisele lähemale ja kinkinud meile tuhandeid emotsioone,“ ütles Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.
„Juubeliaasta lõpupeoga teeme midagi,
mida pole kunagi Eestis tehtud. Tähistame samal ajal kõikide suuremate
linnade väljakutel särtsakate kontsertidega ühiselt aastavahetust.“
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Sajaga edasi, Rapla!
algus lk 1

„See pidu on Eesti rahva tänu iseendale vapustava juubeliaasta eest. Pidu
on kõikjal tasuta ja kõik on väga oodatud,“ lisas ta.
Raplas algas õhtune pidu kell
22.45 ja kestis kuni poole üheni. Meeleolu aitasid luua Orelipoiss ja kohalik
ansambel Hapud Õunad. Head soovid vallavolikogu ja -valitsuse poolt
andis edasi vallavolikogu esimees Rene Kokk. Programmi kohaselt kanti
kell 23.50 linnaväljakute ekraanidel

ette presidendi kõne ning sellele järgnes ühine hümnilaulmine ja ilutulestik. Rapla tulemeister oli Ruf Eesti
AS, kes on juba palju aastaid meie vana-aastaõhtuid kaunistanud.
„Juubeliaasta ühine lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!“ tõi linnaväljakutele
hinnanguliselt enam kui 67 000 inimest. Kunagi varem pole toimunud
üle Eesti linnaväljakutel samal ajal
ühist aastavahetuse pidu koos artistide, Vabariigi Presidendi uusaastaläkituse ühise jälgimise ja ühise hümnilaulmisega. See on juubeliaastale väga
väärikas punkt,“ ütles Riigikantselei

EV100 programmijuht Maarja-Liisa
Soe. „Samuti saadi juubeliaasta lõpupidudest osa Eesti Televisiooni vahendusel sadades tuhandetes Eesti kodudes.“
Suur tänu kõikidele tegijatele, juhendajatele, tantsijatele, esinejatele ja
kokkutulnutele Raplas!
Koos saime Eesti juubeliaastale
väärika punkti pandud.
Sajaga edasi, Eesti!
Katrin Kruusimägi
Rapla Vallavalitsuse
avalike suhete spetsialist

Vallavalitsuse istungid detsembris

3. detsembri istungil

Anti projekteerimistingimused:
• Hagudi külas Nõmmemetsa maaüksusele abihoone ja
seda teenindavate rajatiste
projekteerimiseks;
• Raka külas Manni maaüksusele üksikelamu ja seda
teenindavate rajatiste projekteerimiseks;
• Ülejõe külas Põllupealse
maaüksusele üksikelamu,
abihoonete ja hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks;
• Vahastu külas Peebu maaüksusele (katastritunnus
27701:005:0620) üksikelamu projekteerimiseks;
• elektrivõrgu ümberprojekteerimiseks vastavalt Elektrilevi OÜ projektülesandele
Rapla vallas Järlepa, Sadala
ja Lõiuse külas;
• Uuskülas Sõnajala tn 3 kinnistule mobiilsidemasti ja
sellega seotud rajatiste kavandamiseks.
Menetleti volikogule esitatavaid eelnõusid:
• Rapla valla üldplaneeringu
koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks;
• maamaksumäärade kehtestamiseks 2019. aastaks;
• vallavara koormamiseks
isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
maakaabelliini ehitamiseks
ning majandamiseks Rapla
valla omandis olevale Valtu
külas asuvale 6690704 Öökulli tänav L2 kinnisasjale;
• valla teehoiukava kinnitamiseks aastatel 2019–2022;
• Rapla valla munitsipaalkoolides hoolekogude moodustamise korra ja töökorra
kehtestamiseks;
• Rapla valla huvikoolide õppetasu suuruse kehtestamiseks;

• vanemate kaetava osa määra kehtestamiseks koolieelsetes lasteasutustes;
• otsuse eelnõu „Haldusüksuste piiride muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Kohila Vallavolikogule“ tagasilükkamiseks.
Kinnitati 27. novembril 2018
toimunud munitsipaalvara
kirjalike enampakkumiste
tulemused:
• Rapla
vallale
kuuluv
255/1776 mõtteline osa
Rapla linnas Tallinna mnt
32 kinnistust ja reaalosa
eluruum nr 2 üldpinnaga
25,5 m² võõrandatakse hinnaga 13 001 eurot;
• Rapla vallale kuuluv 681/17092
mõtteline osa Juuru alevikus asuvast Staadioni tn
13 kinnistust ja reaalosa
eluruum nr 19 üldpinnaga
68,1 m² võõrandati hinnaga
11 001 eurot.
Tunnistati nurjunuks 26. novembril Hagudi alevikus asuva Kuuse tn 3 kinnistu müügiks korraldatud avalik kirjalik korduvenampakkumine.
Otsustati võõrandada avaliku
kirjaliku korduvenampakkumise korras kinnistu uue alghinnaga 8500 eurot.
Otsustati võõrandada Mõisa tee
3 Rapla vallale kuuluv Kuusiku alevikus asuv Mõisa tee
3a kinnistu hinnaga 300 eurot.
Informatsiooni korras käsitleti 29. oktoobri 2018 valitsuse istungi volikogu majanduskomisjonile menetlemiseks saadetud otsuse eelnõu
Valtu külas Naerulinnu kinnistul asuva vallavara koormamiseks isikliku kasutusõigusega. Peeti vajalikuks lugeda eelnõu menetlemine lõpetatuks, kuna taotluse esitaja on loobunud soovist saada
isiklik kasutusõigus.

Määrati Rapla vallas asuvate
teede teenindamiseks vajalike maaüksustele ligikaudsed
pindalad, sihtotstarbed, kohaaadressid.

sile 300 eurot osalemiseks
Läti Vabariigi Madona rajooni Zaikava rahvatantsurühma Zaikavieži juubelikontserdil.

Kinnitati Rapla Kultuurikeskuse tehnika ostmiseks korraldatud riigihanke tulemused:
tunnistati edukaks OÜ Miterassa osale 1 esitatud pakkumus summas 109 500 eurot.
Teistele osadele esitatud pakkumused lükati tagasi.

Käsitleti Rapla vallas elavatele ning Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu
huvitegevusega tegelevatele
7–19-aastastele noortele vallapoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse võimaldamist.

Kinnitati kultuuri- ja spordinõukogude koosseisud.
Kehtestati Rapla valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate
töötasu alammäärad. Määrus sätestab, et uuest aastast
on magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajate töötasu
alammäär täistööajaga töötamise korral võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu
alammääraga, muu haridusega lasteaiaõpetajate töötasu
alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 90%
Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja
töötasu alammäärast.
Käsitleti Rapla valla vara kasutusse andmise korda ning vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste
hindade kehtestamist.
Informatsiooni korras käsitleti valimisjaoskondade moodustamist 2019. aastal toimuvateks Riigikogu ja Euroopa
Parlamendi valimisteks Rapla
vallas. Samuti nõustuti Kaiu
perearsti vastuvõtu asukoha muutmisega: seni lasteaia
hoones tegutsenud perearsti
vastuvõturuumid hakkavad
edaspidi asuma Kaiu teenuskeskuses.
Eraldati Alu Rahvatantsuselt-

10. detsembri istungil

• Kaasava eelarve mahu kinnitamiseks 2019. aastal;
• Raplamaa arengustrateegia
2035+ heakskiitmiseks;
• Raplamaa arengustrateegia
tegevuskava 2019–2022;
• Rapla Lasteaia Kelluke ja
Rapla Erilasteaia Pääsupesa ümberkorraldamiseks;
• 25 aastaks SA-le Juuru ja
Hageri Kihelkonna Muuseumid Juuru teenuskeskuses
asuvate ruumide tasuta kasutusse andmiseks;
• Juuru Vallavolikogu, Kaiu
Vallavolikogu, Raikküla Vallavolikogu ja Rapla Vallavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamiseks.

ti OÜ Total Eesti pakkumus
maksumusega 66 442 eurot
käibemaksuta.
Lõpetati detsembrist 2018 aprillini 2019 Rapla piirkonna
lume ja libedusetõrjeks korraldatud riigihanke hankemenetlus, lükates tagasi mõlemad esitatud pakkumused,
kuna need ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust
ja hankija eelarvelisi vahendeid.
Kooskõlastati AS-ga Matsalu
Veevärk 20. novembril 2018
Konkurentsiametile esitatud
hinnataotlus.

Moodustati Kaiu ja Juuru hoolMenetleti volikogule esitatadekodu töö ümberkorraldavaid eelnõusid:
Nõustuti Rapla valla Sulupere
miseks komisjon.
• Rapla linnas Viljandi mnt
külas asuva Sulupere tänava
90 üldplaneeringut järgiva
kinnistu tasuta omandamise- Moodustati Raikküla ANKi ja
detailplaneeringu algatamiga Rapla vallale.
Kaiu noortetoa tegevuse lõpeseks. Planeeringu eesmärk
tamiseks komisjon.
Otsustati
võõrandada
avalion rekonstrueerida ja laienku kirjaliku enampakkumise Menetleti informatsiooni kordada olemasolevat hoonet
korras Rapla linnas asuv Koiras Vahi OÜ kaebust Rapla
ning ehitada see ümber kaudu
tn
9
maaüksusel
asuv
korVallavolikogu
31. mai 2018 otbandus-, toitlustus- ja teeteriomand alghinnaga 6000
suse nr 52 üle.
nindushooneks ning kortereurot.
majaks;
• Hoolekandekeskuse üldpla- Arutati informatsiooni korras 17. detsembri istungil
Raikkülas Sireli, Puukuuneeringut muutev detailri ja Raikküla mõisa kinnis- Anti ehitusload:
planeeringu
kehtestamitu omanike vahel kinnistuteseks Uuskülas Uus-Kalmis• puurkaevu rajamiseks asule juurdepääsude pärast tektu maaüksusele;
kohaga Rapla vald, Kabala
kinud vaidlust.
küla, Puruvana;
• Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõiguse seadmi- Vabastati korraldatud jäätme• elamu püstitamiseks asukoseks sideehituse ehitamihaga Rapla vald, Rapla linn,
veost maaomanikud, kes ei
seks ning majandamiseks
Jõe
tn 52;
kasuta ega ela oma kinnistul
Rapla linnas asuvale Kasta• soojustorustiku rajamiseks
talvel.
ni tänav L1 kinnisasjale;
asukohaga Rapla linn, Vil• Nõusoleku saamiseks riigi- Kinnitati Rapla vallas korraljandi mnt 72e ja Ööbiku tn 2;
datud jäätmeveoks kontseshanke „Rapla valla kalmis• soojustorustiku rajamiseks
siooni andmiseks korraldatute haldamine“ korraldaasukohaga Rapla linn, Piiri
tud hanketulemused. Parima
miseks;
tn 2 ja Veetorni tn.
pakkumuse esitas AS Eesti
• Nõusoleku saamiseks raAnti kasutusluba Rapla linnas
Keskkonnateenused.
halise kohustuse võtmiseks.
Aasa tn 1 võimla kasutamiRapla vald tagab projek- Kinnitati Rapla Kesklinna Kooseks tähtajaga kuni 1. märts
ti „KOV hoolekandeasutusli projektile „Loodus- ja täp2019 puuduste kõrvaldamite hoonete energiatõhusaks
pisteaduste uurimuslik õpe“
seks.
muutmine“
taotlejapoolõppevahendite
ostmiseks
se omafinantseeringu kuni
korraldatud riigihanke tu- Määrati Vana-Kaiu külas asuva
270 000 euro ulatuses;
Jüri katastriüksuse jagamisel
lemused. Edukaks tunnista-

Fotod: Siim Solman, katrin kruusimägi
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Volikogu 20. detsembri istungil
moodustatavatele uutele karil 2019 kell 0.00–0.10 Rapla
tastriüksustele lähiaadressiks
linnas Tallinna mnt 23 ja Pargi
Jüri (sihtotstarve maatuluntn 2 vahelisel maaüksusel.
dusmaa), Mari (sihtotstarve
Informatsiooni korras arutati
maatulundusmaa ja 2770004
Alu Lasteaia rühmade suurust.
Lihu tee L3 (sihtotstarve transpordimaa).
Arutati informatsiooni korras
haridusasutuste tugispetsiaPeeti võimalikuks hoonestusõilistide tasustamist.
guse seadmine Rapla vallas Karitsa külas asuvale Luige maa- Kehtestati 2018/2019. õppeüksusele.
aastaks Rapla Kesklinna Kooli 1.–9. klasside täitumuse üleMuudeti nende Rapla valla kamiseks piirnormiks 26 õpilast
tastriüksuste
lähiaadresse,
klassis.
mis polnud vastavuses aadressiandmete süsteemi (ADS) Arutati Juuru Skatepargi ja korvpalliväljaku haldamist. Uuel
nõuetega
aastal hakkab platse hooldaAnti luba korraldada Rapla
ma Rapla Varahaldus.
keskväljakul 31. detsembril
2018 kell 14–16 ning kell 22.45
kuni 1. jaanuaril kell 0.30 avalik üritus „Sajaga edasi, Rapla!“. 21. detsembri erakorralisel
Käsitleti informatsiooni korras
ettepanekut arvestada riikliku huvihariduse ja huvitegevuse vahendite jagamisel huvitegevuse ringide juhendajate tasude määrasid samadel alustel
kui kultuuriharrastuses kollektiivide juhendajatel.
Informatsiooni korras käsitleti
MTÜ-ga Rapla Korvpallikool
sõlmitavat sihtfinantseerimislepingut Rapla võimla ülalpidamiskulude katmise sihtotstarbeliseks toetamiseks.

elektroonilisel istungil

Muudeti Rapla Vallavalitsuse 24.
septembri 2018 korraldust nr
387 „Projekteerimistingimuste
andmine“ projekteerimise käigus ilmnenud vajaduse tõttu
muuta Juuru alevikus Tallinna
mnt 46 maaüksusele projekteeritava laohalli kõrguseks 10 m.
Otsustati pikendada Kuusiku
Kandi Külaseltsi ja valla vahel
sõlmitud Kuusiku päevakeskuse ruumide tasuta kasutamise
lepingut kuni 31. detsembrini
2020.

Menetleti uuel aastal plaanitavaid sotsiaalvaldkonna struk- Jaotati Rapla valla eelarves Juutuurimuudatusi: piirkondade
ru piirkonnale 2018. aastaks ethoolekandetöötaja ametikohad
te nähtud ja osavallakogu proviiakse vallavalitsuse struktuutokollilise otsusega reservi arrist hoolekandeasutuste koosvatud 1300 eurot EELK Juuru
seisu. Lahendamist vajab veel
Mihkli Kogudusele kogukonna
sotsiaaltranspordi küsimus.
muusikaprogrammide ja kontsertide korraldamiseks ning
Käsitleti eluruumi kohandamioreli- ja koorirõdule infrapuse meetme „Puuetega inimesnakiirgurite soetamiseks (600
te eluaseme füüsiline kohaneurot) ja MTÜ-le Ja Aeg Lendamine“ taotluste menetlemidab noorte loovuslaagri töötuse korra kehtestamist.
bade (teadustuba, loovmängud,
käeline tegevus) korraldamiAnti Ruf Eesti AS-le luba korseks (700 eurot).
raldad ilutulestik 1. jaanua-

Otsustati liita Rapla Lasteaed
Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse
30. juunil 2019. Ümberkorraldatud asutuse nimi on
Rapla Lasteaed Kelluke.
Läbiti Rapla valla munitsipaalkoolidele hoolekogu
moodustamise korra ja hoolekogu töökorra esimene lugemine.

mulla külas asuvate Metsaotsa ja Põlluotsa katastriüksuse, Sikeldi külas asuva
Reino kinnistu, Raka külas
asuv Mardi kinnistu, Kodila
külas asuvate Villu ja Edgari katastriüksuse, Nõmme
külas asuva Rabadiku kinnistu, Palamulla külas asuvate Kivikalda kinnistu,
Mäekalda kinnistu ja Lohukalda kinnistu, Sikeldi külas asuva Otikalda kinnistu, Kuku külas asuva Härmatise kinnistu, Raka külas asuva Suur-Rätsepa kinnistu ning Kuusiku-Nõmme külas asuva Lennukalda kinnistu.

Kehtestati alates 1. septembrist 2019 koolieelsetes lasteasutustes vanemate kaetava osa määrad. Alu Kooli, Hagudi Põhikooli ja Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmades ning Kaiu Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus
Lasteaias Triinutare, Lastemaakaabelliini
ehitamiseks
aias Sinilill, Rapla Erilastening majandamiseks Rapla
aias Pääsupesa, Rapla Lasvalla omandis olevale Valtu
teaias Naksitrallid ja Rapla
külas asuvale Öökulli tänav
Lasteaias Päkapikk on koL2
kinnisasjale.
hatasu suurus 6% Vabariigi
Valitsuse kehtestatud tööta- Seati Telia Eesti AS-i kasuks
su alammäärast. See on 30
isiklik kasutusõigus sideehieurot kuus praegu kehtivat
tuse koos elektripaigaldusetöötasu alamäära arvestaga ehitamiseks ning majandes. Kui Vabariigi Valitsus
damiseks Rapla valla omanmuudab töötasu alammäära,
dis olevale Rapla linnas asumuutub ka kohatasu suurus.
vale Kastani tänav L1 kinRapla Lasteaias Kelluke,
nisasjale.
kus on lastel on võimalik
igal nädalal kaks korda käia Kehtestati maamaksumäär
Rapla vallas.
ujumas, on kohtasu määr
8%. See on praegu kehtivat Algatati Rapla linnas Viljantöötasu alamäära arvestadi mnt 90 üldplaneeringut
des 40 eurot kuus.
järgiv detailplaneering eesmärgiga rekonstrueerida ja
Kiideti heaks Raplamaa arenlaiendada olemasolevat hoogustrateegia 2035+.
net ning ehitada see ümber
Kiideti heaks Raplamaa arenkaubandus-, toitlustus- ja
gustrateegia tegevuskava
teenindushooneks ning kor2019–2022.
termajaks.
Anti Mardi Põllumajanduse
Kehtestati Uuskülas Uus-KalOÜ-le luba omandada Mõimistu maaüksusel Hoolesaaseme külas asuva Nurga
kandekeskuse üldplaneerinkinnistu, Jaanijärve kinnisgut muutev detailplaneering.
tu ja Luukapõllu kinnistu,
Kuusiku-Nõmme külas asu- Otsustati algatada Rapla valla
üldplaneeringu koostamine
va Kukekivi kinnistu, Pala-

ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kinnitati Rapla valla teehoiukava investeeringud ajavahemikus 2019–2022.
Kehtestati Rapla valla heakorraeeskiri. Heakorraeeskirja eesmärk on koos riigi
ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus,
heakord ja säästev elukeskkond. Eeskiri on kehtestatud keskkonnasaaste ning
tulekahjuohu ennetamiseks,
keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks
ning esteetilise ruumilise
keskkonna tagamiseks. Eeskiri määrab kindlaks heakorranõuded, kohustused ja
piirangud Rapla valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile
valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning Rapla valla haldusterritooriumil asuva kinnisvõi vallasvara omanikele.
Otsustati anda Rapla valla
Juuru teenuskeskuses (endises Juuru vallamajas) asuvad ruumid alates 1. jaanuarist 2019 tasuta SA Juuru ja
Hageri Kihelkonna Muuseumid kasutusse.
Määrati kaasava eelarve vahendite mahuks 60 000 eurot 2019. aastas. Kaasava
eelarve vahendid jagunevad järgmiselt:
• Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant,
Kodila kant, Kuusiku kant
ja Rapla kant) 30 000 eurot;
• Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa
kant) 10 000 eurot;
• Kaiu piirkonna projektidele
(Kaiu kant, Kuimetsa kant ja
Vahastu kant) 10 000 eurot;

• Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja
Purku kant) 10 000 eurot.
Otsustati tagada projekti „KOV hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks
muutmine“ taotleja omafinantseering kuni 270 000
euro ulatuses. Projektis osalemisega soovitakse muuta
energiatõhusamaks Raplas
Kuusiku tee 5 asuv hooldekeskuse hoone.
Otsustati lükata tagasi 14.
juunil 2018 Rapla Vallavolikogu liikme Urmas Tammemäe esitatud volikogu otsuse eelnõu, millega sooviti algatada Rapla valla piiride muutmine ja teha ettepanek Kohila Vallavolikogule arvata Rapla valla Jaluse küla, Järlepa küla, Kalda küla, Lõiuse küla, Mahtra küla, Pirgu küla ja Sadala
küla Rapla valla koosseisust
Kohila valla koosseisu.
Tunnistati kehtetuks endiste valdade praegu kehtivad
õigusaktid. Kehtetuks tunnistatavaid määrusi enam
ei rakendata või on regulatsiooni aluseks Rapla valla
vastav õigusakt.
Kinnitati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu Andrus Tamm ja Lea
Edminster.
Kinnitati Rapla Vallavolikogu kui kooli toetava organisatsiooni esindajaks Rapla
Gümnaasiumi hoolekogus
Rapla Vallavolikogu liige
Andrus Tamm.
Otsustati maksta vallavanem Piret Minnile Rapla
Vallavalitsuse kui ametiasutuse eduka juhtimise eest
2018. aastal preemiat 1350
eurot.
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Rapla valla
üldplaneering

R

apla Vallavolikogu 20.
detsembri 2018 otsusega
nr 92 algatati Rapla valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Uue üldplaneeringu koostamine on vajalik järgmistel põhjustel:
• kehtivad üldplaneeringud ei täida seadustest tulenevaid nõudeid;
• üldplaneeringu roll on muutunud arendustegevuse kavandamisel
olulisemaks, mistõttu kehtivates üld
planeeringutes sätestatu jääb tihti
ebapiisavaks;
• üldplaneeringutes pole arvestatud muutunud demograafilise olukorra ja valla arengut suunavate teguritega.
Üldplaneeringu eesmärk on luua
jätkusuutliku elukeskkonna kujunemise eeldused Rapla vallas. Oluline

on läbi mõelda, milliseid väärtusi soovime eri piirkondades hoida ja millises suunas areneda. Kaalumist vajab ka üldplaneeringu täpsusaste: kui
peenelt määratakse ühes või teises
kandis ehitusõiguse tingimused ning
millises ulatuses seatakse kitsendavaid tingimusi.
Üldplaneering on omavalitsuse
toimimiseks vajalik igapäevane töövahend, mis mõjutab mingil moel kõiki vallaelanikke ja maaomanikke, samuti arendajaid ning ettevõtjaid, mistõttu üldplaneeringu koostamine on
vastutusrikas ülesanne, kus igaühel
on õigus kaasa rääkida. Üldplaneering on justnagu ühiskondlik kokkulepe, mis on seda elujõulisem, mida
laiema ringkonna seisukohta see esindab.
Üldplaneeringu koostamine algab
lähteseisukohtade täpse sõnastamise-

ga ja olemasolevate üldplaneer ingute
k a nd misega ühtsele kaardile. Infot planeeringulahenduse koostamisel kaasalöömise võimaluste kohta saab
valla veebilehelt ja
Rapla Teataja vahendusel.
Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad
senised Juuru, Kaiu, Raikküla ja
Rapla valla üldplaneeringud.

Rapla valla üldplaneeringuga hõlmatud
piirkond.

Viljandi mnt 90
detailplaneeringu algatamine

R

Viljandi mnt 90
67001:007:0001

Detailplaneeringu
põhijoonise
eskiis.
Arhitektuuribüroo RAF

Erihoolekandekeskuse
detailplaneeringu
kehtestamine

R

apla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsusega nr 91 kehtestati Rapla valla Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel (katastritunnus
66904:001:0313) Hoolekandekeskuse üldplaneeringut muutev detailplaneering.
Detailplaneeringuga seatakse tingimused erihoolekandeasutuse rajamiseks umbes ühel viiendikul UusKalmistu maaüksusest, ülejäänud
osa jäetakse üldplaneeringukohaste, avalikuks kasutamiseks mõeldud
haljasala ja parkmetsa, perspektiivse
parkla ning kergtee rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse üld
planeeringu järgset maakasutuse
juhtotstarvet u 21 protsendil planeeringualast.
Erihoolekandeasutuse rajamisest
on huvitatud AS Hoolekandeteenused, kuid see on ka avalikes huvides,
kuna võimaldab parandada valla sotsiaalteenuste kvaliteeti. Mõju looduskeskkonnale on vähene, olulise keskkonnamõjuga tegevust ei kavandata.
Detailplaneeringu ja sellega seotud materjalidega saab tutvuda Rapla
valla kodulehel https://rapla.kovtp.
ee/kehtestamine.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise
Rapla valla eestkostetavale isikule kuuluva Rapla linnas Koidu tn 9 (katastriüksus 67001:008:3460, pindala 1152 m², sihtotstarve elamumaa)
asuvale korteriomandile:
kinnistu nr 1690337, mis koosneb 429/3424 mõttelisest osast maast ja
reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 42,9 m²) alghinnaga 9000 eurot.
Kinnistu asub Rapla kesklinnas, kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu
asuvad 1 km raadiuses.
Kinnistul asuv kaheksa korteriga kortermaja (ehitusaasta u 1970) on
ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
Korter asub esimesel korrusel. Korteris on kaks elutuba, köök ja
vannituba+WC. Köögis asub puuküttega pliit, elutoad on ahiküttega.
Korter vajab renoveerimist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.
On moodustatud korteriühistu Koidukiir (registrikood 80350607).
Info korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteri vaatamiseks palume enne aeg kokku leppida.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. veebruariks 2019
Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn 79511):
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga,
2) juriidilise isiku esindaja volikirja,
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Koidu tn 9–5“
ning märkega „Mitte avada enne 12.02.2019. a kell 15.30“.
Pakkumused avatakse 12. veebruaril 2019 kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

apla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsusega nr 90 algatati
Rapla linnas Viljandi mnt 90 kinnistu (katastritunnus 67001:007:0001)
üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga määratakse olemasoleva ehitise
ümberehitamise ja laiendamise tingimused eesmärgiga kujundada teenindus-, kaubandus-, ja toitlustusasutuse ning korteritega mitmeotstarbeline
hoone. Umbes 0,26 ha suurune planeeringuala hõlmab Viljandi mnt 90 kinnistut. Põhjast piirneb planeeringuala

Viljandi maantee, idast juurdepääsuteega, lõunast Viljandi mnt 90a ning
läänest Viljandi mnt 88 elamumaa kinnistutega.
Detailplaneeringu kohustus tuleneb planeerimisseadusest. Vajalik on
koostada geodeetiline alusplaan koos
tehnovõrkudega ning uurida olemasoleva hoone tarindeid, vajadus teha muid uuringuid pole planeeringu
algatamise ajaks ilmnenud. Detail
planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel
http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise
Rapla vallale kuuluva Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m²,
sihtotstarve elamumaamaa) kinnistule alghinnaga 8500 eurot.
Hea ühendus bussi- ja raudtee liinidega. 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. Maaüksusel asub kõrvalhoone,
mis on ehitisregistrisse kandmata.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on see pere- ja ridaelamumaa.
Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk asub u 60 m kaugusel.
Info kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. veebruariks 2019
Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn 79511):
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuuse tn 3“
ning märkega „Mitte avada enne 12.02.2019. a kell 15.00“.
Pakkumused avatakse 12. veebruaril 2019 kell 15 Rapla Vallavalitsuse
II korruse saalis.
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Eelinfo projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ 2019. aastal

E

rivajadustega inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti
mõjutab kõige enam nende
elukeskkond ehk kodu. Kodud on harilikult kohandatud erivajadusega inimeste
vajadusi arvestades ja neile
juurdepääsu tagades. Paraku on ka kodusid, mis ei vasta erivajadusega inimese elementaarsetele vajadustele.
Rapla vald taotles 2018. aastal Euroopa sotsiaalfondist toetust erivajadustega inimeste eluruumide kohandamiseks. Projektist sai toetust neli kodu.
2019. aastal on taas võimalus taotleda erivajadustega inimeste eluruumide
kohandamiseks toetust. Projekti abil on
võimalik kohandada eluruumi ja luua
puudega inimesele tema koju tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised kohandused. Toetust võib taotleda ka puudega inimeste vajadustest tulenevate tavapäraste ümberehituste tegemiseks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
2) hügieenitoimingute parandamiseks, sealhulgas vanni asendamine
dušinurgaga;

3) köögitoimingute parandamiseks,
sealhulgas töötasapindade kohandamine vajadustele vastavaks.
Toetust maksab Rapla Vallavalitsus
Euroopa sotsiaalfondi meetme raames
saadud toetusest maksimaalselt 85%
abikõlblike kulude maksumusest ja
15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest. Ühe kohanduse saajale antakse meetme tegevusest toetust
üks kord.
Kohandada saab Rapla vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis
või kaasomandis.
Kohandamiseks on vaja esmalt
mõelda, missuguseid toimingud soovitakse ja on vaja teha, et tagada erivajadusega inimese iseseisev toimetulek,
kes kohandused teostab ning kui palju
kohandus maksab.
Eluruumi kohandamise avaldusi
saab hakata varsti esitama. Selleks jälgige valla infolehte ning veebilehte, kus
avaldatakse infot toetusvooru avamise kohta.
Lisainfot projektivooru kohta saab
küsida sotsiaalnõunik Maiu Kalmuselt
e-posti aadressil maiu.kalmus@rapla.ee
või telefoni teel 5342 6030.

Rapla keskväljakule on nüüd
paigutatud teadetetahvlid.
Tahvlid on tagantpoolt avatavad
ja sinna võivad teateid panna
kõik, kellel midagi on teatada.
Rapla valla heakorraeeskirja
kohaselt võib sinna kuulutusi ja
teateid (maksimum suurus A4)
paigaldada vallavalitsuse loata. Suuremate plakatite jaoks
on vaja küsida luba.
Kuulutuse paigaldajal on kohustus oma kuulutus koos kinnitusvahenditega maha võtta
ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest.

Muudatused
bussiliikluses
1. jaanuaril 2019 jõustusid
muudatused Raplamaa avalikel
bussiliinidel 4, 9 ja 16.
Sõiduplaanid on nähtavad
www.peatus.ee.
Liin 4 Rapla–Raikküla–Metsküla.
Metsküla peatus on muudetud
nõudepeatuseks. Mõnes
peatuses on muutunud
väljumisajad.
Liin 9 Rapla–Hageri–Kohila.
Bussiliini aegu on muudetud
Elroni sõiduplaani muudatuse
tõttu.
Liin 16 Rapla–Järvakandi. Liinile
on juurde pandud lisaväljumisi.
Koogistesse hakkab buss sõitma
nõudmisel ka hommikuti.
Raplast tööpäeviti kell 16.10
väljuv buss sõidab Järvakandist
edasi nõudmisel Valguta
peatuseni.

Rapla vald
võitis WiFi4EU
vautšeri
WiFi4EU on Euroopa Komisjoni
algatus, mille abil
soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades,
nagu parkides, väljakutel, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kõikjal Euroopas. Toetuse saamiseks peavad kohalikud omavalitsused taotlema 15 000-eurose vautšeri, mida kasutatakse Wi-Fi seadmete
paigaldamiseks sellistesse avalikesse
kohtadesse, kus tasuta Wi-Fi ühendust veel ei pakuta.
Esimene WiFi4EU taotlusvoor,
mille eelarve oli 42 miljonit eurot, oli
vahemikus 7.–9. novembrini 2018. Selles osales koos Rapla vallaga üle 13 000
Euroopa kohaliku omavalitsuse.
7. detsembril avalikustati esimese
taotlusvooru võitjad ja Rapla vald on
üks 2800 õnnelikust kohalikust omavalitsusest, kes on nüüd 15 000-eurose vautšeri omanik.
Eestile anti 15 vautšerit ning taotlejad valiti välja taotluse esitamise
järjekorra alusel.
Vautšeri võitnud kohalik omavalitsus peab looma Wi-Fi leviala, tasuma ühendustasu, tegevuskulud ja
seadmete hoolduskulud vähemalt
kolme aasta jooksul. Pakutav internetiühendus on tasuta.
Rapla vald plaanib saadud vautšerit kasutada eelkõige Rapla keskväljakule Wi-Fi leviala rajamiseks.

Maamaksust 2019. aastal

R

apla Vallavolikogu kehtestas 20. detsembri 2018 määrusega nr 52 Rapla vallas
maamaksumääraks 2,5%
maa maksustamishinnast
ning
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2% maa maksustamishinnast.
Sama määrusega vabastatakse veel
lisaks koduomanike maamaksuvabastusele riikliku pensionikindlustuse sea-

duse alusel pensioni saajad nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, alevikes ning Rapla valla üldplaneeringuga
tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.
Ühtlasi vabastatakse lisaks kodu
omanike maamaksuvabastusele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Määrusega sätestatud maksuvabastuse andmise otsustab Rapla Vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse alusel
Rapla Vallavolikogu poolt kehtestatud
ulatuses ja korras.
Avalduse palume esitada Rapla
Vallavalitsusele kirjalikult (Rapla, Tallinna mnt 17) või elektrooniliselt aadressil rapla@rapla.ee. Varasematel aastatel
esitatud avaldused kehtivad.
Avalduse vorm on Rapla valla kodulehel ja esitamise viimane kuupäev on
31. jaanuar 2019.

Uuest aastast tegutseb
Rapla vallas üks noortekeskus
Rapla Avatud Noortekeskuse ja
piirkondades tegutsevate noortetubade tegevuse ümberkorralduse tõttu muutus 1. jaanuarist 2019 asutuse nimetus Rapla
Valla Avatud Noortekeskuseks,
mille ametlikuks lühendiks on

RAVANK. Loodud noortekeskusesse kuuluvad Rapla noortekeskus ja Alu, Kuusiku, Kabala,
Raikküla, Purku, Juuru ning
Kaiu noortetoad.
Geio Rüütalu
RAVANK-i juhataja

OÜ Raplamaa kooliõde otsib Raplasse

kooli tervishoiutöötaja asendajat

põhikohaga töötaja koolituste ning puhkuse ajaks.
Vajaduse korral kütusekompensatsioon.
Lisainfo eveli.kask.001@gmail.com või telefonil 510 1297.

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;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Konkursil osalemiseks esita
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid märgusõnaga „Logopeed/eripedagoog“ palume
esitada Rapla Vallavalitsusele 7. veebruariks 2019 aadressil
Viljandi mnt 17, Rapla 79511 või digiallkirjastatult e-posti
aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791,
e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

Rapla Hooldekeskus võtab tööle

hooldustöötaja
Töö kirjeldus
• kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;
• kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja
läbiviimine;
• majapidamistoimingute organiseerimine;
• kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajaduse korral
abistamine selle täitmisel;
• individuaalne suhtlemine klientidega.
Nõudmised kandidaadile
• valdad hästi eesti keelt ning räägid vene keelt suhtlustasandil;
• oled koostöö- ja suhtlemisaldis;
• oled orienteeritud tulemustele;
• soovid inimesi aidata;
• tahad ennast arendada;
• sul on kehtiv tervisetõend.
Kandidaadile tuleb kasuks
• varasem praktilise töö kogemus eakate ja erivajadustega
inimestega;
• kui oled läbinud hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe
õppekava või läbinud hooldustöötaja täienduskoolituse või sul
on kutseseaduse alusel hooldustöötaja kutse;
• hooldustööalased koolitused.
Omalt poolt pakume
• tööd arenevas organisatsioonis;
• paindlikku tööaega graafiku alusel;
• täienduskoolituse võimalusi;
• toetavat ja uuendusmeelset meeskonda.
Kandideerimisdokumendid (CV, haridust tõendava dokumendi
koopia) palume saata Rapla Hooldekeskuse aadressile
Kuusiku tee 5, Rapla 79511 või e-posti teel aadressile
rhk.hooldus@gmail.com. Info tel 5341 1705.
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Rahvastikusündmused
detsembris sündis Rapla
valda 9 poissi ja 1 tüdruk,
suri 14 inimest.
31. detsembri 2018 seisuga elab Rapla vallas 13 303
elanikku, mis on aasta algusega võrreldes 26 võrra
väiksem arv. Rapla linnas
elab 5051 inimest.
2018. aastal sündis meile
143 last, kellest 72 on
poisid ja 71 tüdrukud. suri
152 inimest. välismaale
läks 41 kodanikku ning sealt
saabus 76.
Rapla vallavalitsuses
sõlmiti 120 abielu, neist
vaimulike poolt 19, ja
lahutati 28 abielu.

Ootame kaasava eelarve ideid
4. veebruarini

J

uba viiendat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades suunata seda, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada
valla eelarve vahendeid. See
on eelkõige ideekorje, millega saab juhtida kohaliku omavalitsuse tähelepanu sellele, kuhu
oleks vaja lisavahendeid panustada.
Sel aastal on kaasavas eelarve tehtud olulisi muudatusi (vallavolikogu
29. novembri 2018 määrus nr 46 ja 20.
detsembri 2018 otsus nr 94):
• Kaasava eelarve objekt on Rapla
vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot.
• Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus
ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgmiste aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.
• Realiseeritav kaasava eelarve objekt peab olema Rapla valla omandis
ning kasutamiseks lõplikult valmis.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.
2019. aasta kaasava eelarve maht
on 60 000 eurot. Selle summa otsustas volikogu reserveerida piirkondadele järgmiselt:
• Rapla piirkonna projektidele (Alu
kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
• Juuru piirkonna projektidele
(Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000
eurot;
• Kaiu piirkonna projektidele
(Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;
• Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla
kant ja Purku kant) 10 000 eurot.
Kaasava eelarve ideid võib
esitada 4. veebruaril kella 12ni
Rapla Vallavalitsusele e-postiga
rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Ideid võivad esitada nii valla elanikud
kui mujal elavad inimesed.

Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või
e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust
koos hinnapakkumus(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimaluse korral muud ideed
iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).
Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel, kus
saab nende kohta 21. veebruarini
2019 arvamust avaldada. Arvamuse
avaldamine ei ole veel hääletamine.
Kaasava eelarve infotund

toimub kõigile huvilistele 21.
jaanuaril kell 17 Rapla vallamaja teise korruse saalis (Viljandi mnt
17, Rapla).
Hääletus on planeeritud märtsis
2019, täpsed ajad antakse enne teada.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise
kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes ja kõigis Rapla valla raamatukogudes.
Iga rahvahääletusel osalev isik
saab hääletada sel korral ühe endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed
saadud häälte arvu järgi, alustades
enim hääli saanud ideest. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus
koos idee esitajaga.

Rapla valla elanike aRv piiRkOnniti 2018. aastal
JuuRu piiRkOnD

kaiu piiRkOnD

1/1/2018 1/1/2019

juuRu
atla
helda
hÄRGla
hÕReda
jaluse
jÄRlepa
kalda
lÕiuse
maidla
mahtRa
ORGuse
piRGu
sadala
vankse

477
70
46
53
30
33
167
11
109
88
95
43
152
10
27

474
67
46
50
19
36
171
14
108
89
88
49
153
13
30

kOkku

1411

1407

RaikkÜla piiRkOnD

1/1/2018 1/1/2019

kaiu
kaRitsa
kasvandu
kuimetsa
Oblu
pÕlliku
suuRekivi
tamsi
tOlla
tOOmja
vahastu
vana-kaiu
vaOpeRe

381
75
49
306
16
26
38
28
82
51
68
78
54

376
78
50
319
14
22
36
31
82
51
72
85
63

1252

1279

Raikküla
jalase
kabala
kaiGepeRe
keO
kOikse
lipa
lipametsa
lOe
lÕpemetsa
metsküla
nÕmmemetsa
nÕmmküla
puRku
pÕlma
Raela
ummaRu
valli
vahakÕnnu

Rapla VallaS elanikke

1/1/2018

1/1/2019

242
35
274
37
57
53
91
19
18
80
13
39
23
161
47
81
46
55
41

245
36
274
40
60
50
88
21
19
77
13
38
24
165
47
79
44
59
41

1412

1420

Rapla piiRkOnD
Rapla
alu
alu-metsküla
aRanküla
haGudi al
haGudi k
iiRa
juula
kalevi
kelba
kOdila
kOdila-metsküla
kOiGi
kuku
kuusiku
kuusiku-nÕmme
kÕRGu
lipstu
mahlamÄe
mÕisaaseme
mÄllu
nÕmme
Oela
Ohulepa
OOla
palamulla
puRila
Raka
Ridaküla
RÖa
seli
seli-nuRme
sikeldi
sulupeRe
tapupeRe
tuti
tÕRma
uusküla
valtu
vÄljataGuse
ÄheRdi
ülejÕe

13 334 (1/1/2018) 13 303 (1/1/2019)

1/1/2018

1/1/2019

5138
800
42
24
305
94
120
66
77
21
265
15
35
112
190
33
17
15
66
15
14
23
44
19
28
35
130
75
28
36
43
13
56
191
9
70
22
397
232
110
19
107

5051
791
41
27
300
90
116
65
81
20
270
16
37
110
185
34
18
13
73
15
12
24
42
19
29
32
130
73
29
34
43
12
53
207
10
75
26
417
220
113
17
100

9151

9070

Valla
TÄpSuSega
1/1/2018 1/1/2019

108

127

Foto: ViktoR Reino
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V

altu Jahimeeste Selts
koosneb põhiliselt Rapla ja Kehtna valla meestest. Seltsil on jahimaja
ja nüüdisaegne lasketiir,
mis on rajatud Euroopa
Liidu toetusega.
Valtu Jahimeeste Selts pakub meestele head laskmistreeningut, võistlusi
ja jahipinget.
„Meie lasketiirus saab jahipidamiseks pea kõiki võimalikke laskeharjutusi teha,“ ütles seltsi esimees Viktor
Reino. „Märki saab lasta elektrooniliste märklaudadega 50- ja 100-meetristel radadel, lisaks on kaarrada, erivõimalused harjutada „ründava karu“ ja
„kõrge kuke“ laskmist, veel on kiiruses

Valtu
Jahimeeste
Selts kutsub
uusi jahimehi
ja täpsuslaskmises mõõduvõtmist pakkuv Compak Sporting.“
Jahitiirus on korraldatud nii kohalikke kui ka üleriigilisi laskevõistlusi.
Lasketiir on populaarne harjutuskoht
ka Kaitseliidule.
Jahiselts on kohalike meeste tegus
ühendaja. Traditsiooniliselt peetakse
jahihooajal laupäeviti koos jahti, sellele
järgneb mõnus ühine söömaaeg. Lõunaks valmib jahijutu kõrvale supp, jahimeeste klassika on loomulikult maksapraad.
8. detsembril sai jahiselts 90-aastaseks. Sünnipäeva tähistamisel olid
koos jahimehed ja kohalik rahvas, kellega tihedalt läbi käiakse. Jahimajas peetakse mitmesuguseid koolitu-

si, pulmi, sünnipäevi ja seminare, see
toetab seltsi majanduslikku poolt, aga
annab samas nii kohalikele kui kaugema kandi rahvale hea võimaluse oma
pidusid looduslikus paigas korraldada.
Jahiselts jagab oma teadmisi lahkelt ka väljapoole. Koostöös koolidega
on korraldatud lastele looduslaagreid.
Pidevalt toimuvad ka jahitunnistuse
taotleja koolitused, kus õpitakse lisaks
teooriale lasketehnikat. Kursused on
puhkepäevadel ning need lõpevad eksamitega ja taotleja saab jahitunnistuse.
Järjekordsed kursused algavad
veebruarikuus, huvilised saavad registreeruda aadressil viktor.reino@
gmail.com.
sigriD laeV

Rahuloluküsitlus Kaiu osavalla elanikele
da ning võimaluste piires elanike ettepanekud realiseerida.
Küsitlused korraldatakse kõikide
kantide elanike seas, mistõttu tuleb küsimustele vastates keskenduda konkreetselt oma kandile.
Elektroonilised küsitlused, millele
palume vastata, on kättesaadavad allpool esitatud lingil:
1) Kaiu kant – tinyurl.com/yay7km4y
2) Kuimetsa kant – tinyurl.com/
ybg43ljn
3) Vahastu kant – tinyurl.com/y8jydnwy

Foto: agnes kuRVits

K

aiu teenuskeskus koostöös Kaiu
osavallakoguga viib läbi Kaiu
osavalla elanike seas rahuloluküsitluse, et saada teada osavalla kolme
kandi (Vahastu, Kuimetsa, Kaiu) erinevate valdkondade rõõme ja muresid ning oodatakse ka elanike ettepanekuid.
Kaiu teenuskeskus ja Kaiu osavallakogu ei soovi rahuloluküsitlust teha
küsitluse pärast, vaid eesmärk on kindlaks teha, millega ollakse rahul, kuidas
rõõme suurendada ja mured likvideeri-

Paberil küsitlused, millele palume
vastata, on viidud järgmistesse kohtadesse:
1) Kaiu kandis – Kaiu kauplus, Kaiu
raamatukogu ja Kaiu teenuskeskus
2) Kuimetsa kant – Kuimetsa kauplus, Kuimetsa raamatukogu
3) Vahastu kant – Vahastu kauplus,
Vahastu raamatukogu.
Elanike tagasisidet ootame hiljemalt 16. jaanuariks 2019.
kaiu teenuskeskus ja
kaiu osaVallakogu

Prügi sorteerimine

A

astas tekib ühe inimese kohta üle 300
kg olmejäätmeid,
millest pea 60% on
pakendid. Tihtipeale ei jõua need taaskasutusse lihtsalt
seetõttu, et täpselt ei teata, kuidas neid õigesti sorteerida. Sorteerimiskunst ei käi aga kellelegi
üle jõu ning lisaks puhtale südametunnistusele ja säästetud loodusele hoiad kokku raha olmejäätmete veolt. Taaskasutusmärgid
leiad pakenditelt ning oluline on,
et taaskasutusse toodavad pakendid oleksid alati puhtad ja kuivad.
Kuidas prügi sorteerida?
Liigiti kogutavad pakendijäät-

med peavad olema puhtad. Ära visatavad pakendid ei tohiks ka pärast purunemist määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Selleks tuleks vajaduse korraal pakend üle loputada. Kui pakendit
on keeruline puhastada, tuleks
see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Kui võimalik,
pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid.
Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti.
Otsusta looduse heaks! Sorteeri
pakendeid!

SEGAPAKENDI KOLLASESSE KONTEINERISSE käivad:
• piima- ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika- ja
hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid,
kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid),
alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja
joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja
veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, värvi- ja
lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

KLAASPAKENDI ROHELISSE KONTEINERISSE käivad:
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid
(nt karastusjoogi, mahla, siirupi, alkohoolse joogi
taara);
• kosmeetika- ja hooldustoodete klaaspakend.
nb! klaaspakend kogutakse samasse
konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui
segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi
klaaspakendi konteinerit ei ole.

Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:

R

• ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad
paberpakendid.

agnes kurVits

kaiu piiRkonnajuht

kaiu piiRkonnajuht

pakendijÄÄtmete
sORteeRimise juhend

Kaiu
teenuskeskuse
seinad kattusid
fotodega
aplamaa fotograafe 30. aastat
ühendav projekt Kaiu Fotopäevad sai kuuendat korda loomuliku jätku. Mullu 21. septembril salvestati projekti raames läbi üheksa fotograafi kaamerasilma imetlusväärne pildipank. Piltide seast valiti välja üheksa fotot, iga fotograafi üks töö kümnete imeliste seast. Väljavalitud üheksa
fotot avaldati näitusena 21. detsembril
Kaiu teenuskeskuses, kuhu olid kohale tulnud esimesed fotohuvilised. Kaiu
teenuskeskus tänab kõiki fotonäitusel
käinuid ning kutsub teisigi huvilisi näitust vaatama teenuskeskuse vastuvõtupäevadel.
Kaiu teenuskeskus tänab Kalev Kivistet, Ülle Kivistet ja Raplamaa Partnerluskogu fotonäituse eest.

agnes kurVits

• akna- ja lehtklaas;
• valguslambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

PAPI JA PABERI SINISESSE KONTEINERISSE käivad:

Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp;
• majapidamispaber;
• kasutatud pabernõud;
• kartongist joogipakendid, kile;
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult tühi pakend. jäätmeid
ei tohi asetada pakendikonteineri kõrvale. Palume suured pakendid
(nt pappkarbid ja -kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist
kokku suruda.
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kindlust, et
koolitus on oluline ning toetab vanemlikke oskusi. Siinkohal on hea
esitada mõned tagasiside vastused
lapsevanematelt.
Programmi teeb väärtuslikuks
positiivse õhkkonna loomine kodus –
eesmärk on alati positiivse ja tunnustuse kaudu saavutatav. Väga tore on
veel see, et osaleda saavad mõlemad
vanemad (tagatud on lastehoid!), loob
ühtsustunde kodus. Programm on
väga toetav, inspireeriv, lihtsalt järgitav, loogiline ülesehitus ja tolerantne
suhtumine. Aitäh!
Väärtuslikuks teeb see, et laste
käitumine muutub rohkem iseseisvaks, mis annab lapsevanemale rohkem aega ning tagab väiksema energiakulu. Laps saab enesekindlust ja
areneb kiiremas tempos. Aitäh!
Aitab oma lastest paremini aru
saada. Enne ei osanudki oma lapsega
mängides selliseid detaile tähele panna kui nüüd. Soovitan seda program-

mi kõikidele oma tuttavatele. Olen
saanud siit enda pere jaoks palju
uut ja olen ka jaganud teistele ning
nad on väga tänulikud olnud.
Paneb vanemat rohkem vaatama erinevates olukordades läbi laste silmade: mis on nende jaoks tõeliselt oluline. Tihti ei lange vanema ja lapse arvamused selles kokku. Näiteks vanem arvab, et lapsele
on tähtsad ainult materiaalsed asjad,
kuigi laps peab oluliseks tähelepanu. See programm aitabki neid lihtsaid, kuid olulisi asju lapsevanemale meelde tuletada. Lisaks annab nii
palju mõtteid, ideid, mida probleemide puhul rakendada ja kasutada. Soovitan 100% teistele vanematele.
Loob kodus rahuliku atmosfääri.
Side lastega tugevneb. Ärevus tulevaste toimingute ees väheneb. Rahu.
Kokkuvõttes: kõik osalenud jäid
koolitusega väga rahule.
Kogu koolituse õnnestumisele ja
tulemuslikkusele andsid suure panuse koolitajad Mari Tamberg ja Aime
Peets. Tänu nende headele oskustele ja juhendamisele said lapsevanemad juurde palju teadmisi ja kasvatusvõtteid. Tagasisides grupijuhtidele kinnitavad lapsevanemad, et nad
on oma ala professionaalid, kes valdavad teemasid väga hästi. Koolituse käigus tekkinud küsimustele saadi
pädevaid vastuseid ja koolitajad olid
alati kättesaadavad.
Nüüd, kui esimene 16-nädalane
koolitustsükkel on läbi, on hea tõdeda, et kõik jäid väga rahule. Eriti
heameelt teeb, et lapsevanemad said
juurde erinevaid strateegiad, kuidas
suurendada lapse positiivset käitumist ja vähendada negatiivset.
Lapsevanemad, kes soovivad koolitusel osaleda, küsige infot uuel aastal oma lapse lasteaiast.

100 head soovi, mis
panevad 100 Eesti inimest
naeratama

I

gal aastal peetakse Raplamaa hooldekodude hooldustöötajate jõulupidu. Tänavuse peo korraldajaks
osutus Rapla Hooldekeskus.
Jõulupidu pühendati Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Sinimustvalge värvikombinatsiooni kasutamine oli peoõhtul erilise tähelepanu all.
Peo eesmärk oli kinkida hool-

dustöötajatelt Eesti Vabariigile 100
südamest tulnud soovi. Sõnumid
saadeti kindlal kellaajal 15 minuti
jooksul. Eesmärk oli soovida head
inimestele meie ümber!
Kingitus registreeriti EV100
kingituste kodulehel.
anne-lY PeDaja
Rapla hooldekeskuse juhataja

Foto: Reet Rebane/Reti peokoRRaldus

T

ervise Arengu Instituut
on rakendanud üle kolme aasta tõenduspõhist
vanemlusprogrammi
„Imelised aastad“. 16-nädalane põhiprogramm
on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, et aidata
vanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemidega.
Koolituse eesmärgid on parandada vanemlikke oskusi ning vanema ja lapse suhteid, arendada laste enesekontrolli ja sotsiaalseid
oskusi ning vähendada või ennetada laste käitumisprobleeme.
Koolitusel vaadatakse videoklippe mitmesugustest suhtlemisolukordadest. Peetakse arutelusid ja tehakse rühmatööd,
kus harjutatakse uute oskuste
omandamist kahe kogenud koolitaja abiga. Käsitletavad teemad: kuidas arendada last lapse juhitud mängu abil, kuidas last julgustada ja kiita, kuidas kasvatada lapse empaatiavõimet, kuidas kehtestada piire ja reegleid, kuidas lahendada konﬂikte.
Augustist detsembrini 2018. aastal osalesid Järlepas koolitusel Juuru
ja Järlepa piirkonna lapsevanemad.
Grupiga tegeles korraga kaks vastava väljaõppe läbinud grupijuhti – Aime Peets ja Mari Tamberg. Koolitust
rahastasid Tervise Arengu Instituut
(50%) ja Rapla Vallavalitsus (50%).
Rapla Vallavalitsuse sotsiaalosakond planeerib rohkem vahendeid ennetustööks, mille üks eesmärk on laste ja lastega perede varajane märkamine. 2019. aastal on kavas teha vallas kaks koolitustsüklit. Tervise Arengu Instituudilt on positiivne vastus
selleks saadud, samuti on oma nõusoleku andnud Aime Peets ja Mari
Tamberg.
Tagasiside lapsevanematelt andis

Foto: anne-lY pedaja

Tagasiside
vanemlusprogrammile
„Imelised aastad“

maiu kalmus

Pühad olid meeleolukad ka
ATH tugigrupile

E

A

lu koolipere tänab südamest kooli hoolekogu,
kes oma initsiatiivil algatas annetuste kogumise teise riietekuivatuskapi jaoks. Hoone remondi käigus soetatud kapp
ei rahuldanud kogu lasteaia vajadusi.
Suur tänu hoolekogu esimehele

Foto: siim solman

Alu
Kool
tänab
Marve Reedele ja aseesimehele Kristiina Tärnole asjaajamise eest. Eriline kummardus aga lapsevanemale
ja endisele hoolekogu liikmele Andreas Bernhardile, kes ettevõtetega läbirääkimisi pidas ja kuivatuskapi raha kokku kogus.
Meie lasteaia väikesed ja suured
on väga tänulikud ja rõõmsad.

Aitäh abi eest!
Rehvikeskus OÜ
Rapla Espak
Alu Õmblus OÜ
Ilusalong Tähed & Kuu OÜ
Rapla Metall OÜ
Saarioinen Eesti OÜ
Ülle riisalu
alu kooli diRektoR

elmise aasta viimane tugigrupp
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele ja nende peredele toimus 18. detsembril. Kui aasta läbi
käivad koos vaid vanemad, siis aasta
lõppu plaanis Raplamaa ATH Ühing
lõbusama olemise. Sel korral oodati vanemaid perekeskusesse Fookus
koos lastega. Meeleolu oli ülev, perekeskuse ruumid täitusid piparkoogihõngu, mõnusa muusika ja laste
naeruga. Kaetud olid lauad nii vanematele, kes vestlesid teemal ATH
laps ja tähtpäevad, kui ka lastele, kes
lustisid päkapikuga koos mängutoas.
Kell seitse õhtul saabus aga jõuluvana ja iga tubli võis esitada jõuluvanale meelepärase salmikese.
Kingiks saadi vastu piparkoogisüda, mis loodetavasti kõigile õnne ja
rahulikku meelt toob.

Pidu kestis mitu pikka tundi,
tee tugigruppi oli leidnud nii mõnigi uus ema, kes sõbralikult vastu
võeti.
Kohtume aastal 2019 kindlasti
ja tulge ikka vestlema, armsad vanemad, vanavanemad, sugulased või
spetsialistid, kes tunnevad, et neil on
huvi ATH-st rohkem teada saada!
Järgmine tugigrupi kohtumine
on 21. jaanuaril 2019 kell 18–20 perekeskuses Fookus. Teema on ATH
laps ja probleemid väljaspool kodu.
Rääkima ja küsimustele vastama
tulevad politsei esindajad.
Raplamaa ATH Ühing tänab
toetajaid ja häid kaaslasi, kes on olnud suureks abiks ühingu püsimisel.
Rahulikku uut aastat!
raPlamaa atH ÜHing
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apla Maakonna Spordiliit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit korraldasid
12. detsembril Kuimetsa
rahvamajas esimest korda ühiselt maakonna parimate sportlaste ning tervise ja turvalisuse edendajate vastuvõtu. Parimaid sportlasi valiti Raplamaal 26. korda.

Meie valla sportlased pälvisid
maakonna tunnustuse

Rapla valla 2018. aasta
parimad sportlased:
neiud
3. koht Ragne Rahuoja, võrkpall,
treener tarmo Rahuoja
naised
1. koht piibe tammemäe,
orienteerumine
naisveteRanid
1. koht asta satsi, kergejõustik
2. koht tiiu kosk, korvpall
nOORmehed
3. koht markus Ruubel, korvpall,
treener viljo sinikas
mehed
1. koht timmo tammemäe,
orienteerumine
2. koht peeter pruus, jalgrattasport,
treener peeter tarvis seenior
vÕistkOnd
paYless Rapla naiskond, korvpall
kadri kruusimägi, tiina traumann, laura tamm, merily parko, berit Reinu, katarina tamm, erle jaanus, merlin siimsalu,
kerli haas, kaia milling, brit aller, Reelika
laes, kaari kamp, karin lipstuhl, kätlin
murre, kristin Runnel, kristel viljus
treenerid: tiiu kosk, kaia milling
spORtlikem peRe
perekond laurimaa: ema mai, isa
andrus, pojad andre, märten ja tom
Raplamaa tervise ja turvalisuse
edendaja:
Rapla politseijaoskond („turvaline
kodukant külades ja valdades“,
autoorienteerumine, seminar
„Oska märgata ja aidata“)
anabell kinkar
spoRdi- ja teRVisedenduse spetsialist

rapla valla tunnustuse saanud.

siim solman

Lauatennise seeriavõistluse
kolmas etapp Alus

sadOlini spORdihOOne üRitused

ullu peeti lauatennise seeriavõistlust 30. korda. Tolleaegsed lauatennisemängijad arvasid, et ainult maakonna meistri- ja karikavõistlustest ei piisa. Lauatennise
arendamiseks loodi hooajaline võistlussari – seeriavõistlused. Esialgu olid
olemas vaid kolme etapi organiseerija: Kaiu, Valtu, kes korraldavad senini etappe, ja Rapla Piim. Järk-järgult
tuli uusi korraldajaid ning nüüd peetakse võistlust seitsmes etapis. Etappe korraldavad lisaks Kaiu SK ja Valtule Alu SK, Märjamaa SK, Kohila SK,
Rapla, läbiviija Aavo Bollverk, Järvakandi Kalev.
Kunagises Rapla laste ja noorte
spordikoolis oli lauatenniseosakond.
Sellel ajal võistles etappidel 70 sportlast ja oli palju noori. Nüüd osaleb
etappidel 40–50 võistlejat ja noori
mängijaid on vähevõitu. Võistlused
on lahtised, see tähendab, et osaleda võivad ka mängijad väljastpoolt
maakonda.
Juubelivõistluse kolmas etapp
peeti 16. detsembril Alu spordihoones Alu Spordiklubi auhindadele 42
võistleja osavõtul.
Meeste absoluutarvestuses võitis Aksel Laks Pärnu-Jaagupist, teisele kohale tuli Keit Reinsalu PärnuJaagupist ning kolmandaks jäi Allan

M

12. jaan kl 10.30–17

Rapla maakonna mv saalihokis

13. jaan kl 17

Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine
avis utilitas Rapla – latvijas universitate

22. jaan kl 18.30

Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine
avis utilitas Rapla – veF Riga

26. jaan kl 17

Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine
avis utilitas Rapla – bk liepaja

27. jaan kl 10–16

Rapla maakonna mv saalihokis

27. jaan kl 12

naiste saalihoki ml kohtumine
nl kaitseliidu Rapla malev – emü sk

7. veebr kl 19

Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine
avis utilitas Rapla – pärnu sadam

12. jaanuaril Alu Spordihoones

Rapla Spordiveteranide Koondise
Vasakult: maie enni, marika kotka,
kristi kruusimaa

Vasakult: keit reinsalu, aksel laks,
Fotod: kalju kalda
allan salla.

Salla Tallinnast. Kolm järgmist kohta
kuulusid oma maakonna mängijatele
Almar Rahuojale, Reino Ristissaarele
ja Imre Korsenile.
Pärast kolme etappi juhib Aksel
Laks 183 p, Allan Salla 178 p, Keit
Reinsalu 173 p. Järgnevad oma maakonna mängijad Kalju Kalda, Ants
Hendrikson ja Allan Oviir.
Naiste absoluutvõitjaks teist etappi järjest tuli Marika Kotka Veliselt,
teise koha vääriliseks osutus Maie

Enni Valtust ning kolmada koha saavutas Kristi Kruusimaa Kohilast.
Pärast kolmandat etappi on esikolmik: Marika Kotka 140 p, Kristi
Kruusimaa 89 p, Karolin Figol Pärnu-Jaagupi 88 p. Järgmised kolm
kohta kuuluvad Erika Seﬀer-Müllerile, Ene Laurile ja Maie Ennile.
Autasud andis üle üks selle võistluse algatajatest Liia Tartov.
maDis Pärn
alu etapi koRRaldaja

TALVINE SPORDIPÄEV ja
AASTAKOOSOLEK
Kavas
Kl 13
Kl 15.30–17
Kl 16.30–17.30
Kl 18

paarisvõrkpall
korvpalli vabavisked,
nooleviskevõistlus
kombineeritud teatevõistlus
aastakoosolek,
millele järgneb seltskondlik osa
Ootame rohket osavõttu!
Info tel 522 6606 Leili Kaas
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Õnnitleme

90

vassili lepik
elsa-melanie salu
anna kOsemaa
alma alaküla
maRta kuRRel
esta jÕeste
aRmilde pÕldmaa
helene tetsChenkOv

80

leida kÄÄRt
hilma baumeisteR
maRie salmu
eduaRd-jOhannes
helde
elFRiede teppO
vaike lauRimaa
liia kuRvits
aGnes kaeval
ülO-mihkel vÄljaOts
ainO RekkaRO
helGa Randmaa
ilse suviste
ida-ilaRia Rumm
aime Raadik
salme Reiu
ainO Raadik
laine kalm
valentina kÄhÄR
juta Radik
eevi vaaRmets
ljudmilla ivina
Rutt tüüR
hilja visk
eha-mall tamm
lille pRannO
aime sepp
meta haukka
tamaRa bauman
ilme hÕbemÄe
pilvi elleRmaa
endel Raidma
RObeRt ROspu
FeOdOssia ainsOO
ainO kahveR
milvi heidenthal
elve tall
elvi lauRsOn
hennO akkatus
luule-malvi luhaORG
elvi lindma
laine saaR
tiiu puksmann
RaivO Ojaste
silvia savelli
tOivO ilves
maimu veskimÄe
helGa haljasmets
jaan jÄRve
helle vÄli
elle-maie aljasmÄe
RaimO tappO
heldi taGel
uRve pÄRt
hilja assavi
elGi-ivi paulsen
aleksei habaROv
tiiu Raudmets

70

vaike-iRene nÕlvak
eevi pRess
elve aameR
Õili vainO
ilme viitak
maRi-ann siniallik
maRGa aRRO
vellO ulmiste
heikki miilen

uued
kOdanikud
98
94
92
92
92
91
91
90

89
89
88
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

75
75
75
75
75
75
75
75
75

eelmise kuu eakate õnnitlustesse
lipsas viga: väärikas eas proua
õige nimi on helmi tüRk (92).
palume sünnipäevalapse ees
vabandust ning soovime talle
tervist ja jõudu.

tRavis-sebastian kikeRpill
jOOsep piRita
mattias kRuus
ReinO Gustav tammepuu
juhan lÄÄne
luCas Õunpuu
jaspeR RistissaaR
keRden Rahkema
iRene-liis Raudsepp

mÄlestame
valdek-kaROnne pihO
jüRi nuRmik
mihkel kaljumÄe
Raimund ilves
RaivO Raadik
mati andRespOk
aimaR vainu
laine ROmmOt
helvi Riim
aili alev
Galina inGel
viivi niit
lea Rebane
maie juhkama

Rapla
keskRaamatukOGus

Rapla kultuuRikeskuses
17. jaanuaril kell 17.30 kinos kogupereﬁlm „lotte ja kadunud lohed“.
pilet 3/5 eurot.

üritused
22. jaanuaril kell 16 teetund raamatuga
5. veebruaril kell 17.30 muinasjutuõhtu
7. veebruaril kell 17 „enne kui Raplast sai linn:
kogutud lood ja pildid alevist“

18. jaanuaril kell 10–14 doonoripäev.
19. jaanuaril kell 12 kohtumine eesti parimate selgeltnägijatega.
pilet 15 eurot, perepilet 20 eurot.
19. jaanuaril kell 19 pereklubi tantsuõhtu.
7. veebruaril kell 11 viljandi laste- ja noorteteatri Reky
etendus „buratino“. pilet 8 eurot.

näitused detsembris
hermes sarapuu maastikumaalide näitus
„minu maastikud iv“, saalis
Rita merekivi heegeldatud mänguasjad
aafrika lille motiividest, fuajees vitriinis

8. veebruaril kell 19 R.a.a.a.m. teatri etendus argo aadli
„hullumeelse päevik“. pilet 14/17 eurot.

teavikute näitused
„hugo hiibuse maailm“, kojulaenutuses
„karl-ander asumets soovitab“, lasteosakonnas
„Rahulikus rütmis“, lugemissaalis

eelk Rapla
maaRja-maGdaleena
kOGuduses
pühapäeval, 13. jaanuaril kell 12 kristuse ristimise
püha armulauaga jumalateenistus, kell 15
jumalateenistus samaaria kojas purkus
pühapäeval, 20. jaanuaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus
pühapäeval, 27. jaanuaril kell 12 armulauaga
jumalateenistus
pühapäeval, 3. veebruaril kell 12 küünlapäeva
armulauaga jumalateenistus
kevadine leerikool algab pühapäeval,
3. veebruaril. kogunemine pärast
jumalateenistust kell 13.30.

KUTSUME EELKOOLI
RAIKKÜLA KOOL
ootab EELKOOLI
6–7-aastaseid lapsi

Eelkool on perele toeks ning abiks lapsele
kooliks ettevalmistamisel ja koolieluga kohanemisel.

Rapla Vesiroosi Kool ootab 2019/2020. õppeaastal
kooliteed alustavaid lapsi ja nende vanemaid
7. veebruaril 2019.a kell 17.30 koolimajja
esimesele kokkusaamisele.
Lisainfo kooli kodulehel
www.vesiroos.edu.ee

Õppetöö üks kord kuus reedeti kell 9–13.
Esimene kokkusaamine
25. jaanuaril 2019.
Palume laps registreerida
kooli kantseleis tel 489 2428
või kool@raikkylakool.eu.

Kuimetsa
rahvamajas
16. jaanuaril kell 13–16

Pensionäride klubi
Kuimetsa Pruudid
uusaasta
tervitamine.
Vajalik eelregistreerimine
tel 5347 2669
Külliki
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Jutustavad muinaslood,
et uue aasta ööl
võib täide minna iga soov
mida siiralt ihkab meel ...

Sinilillepere saadab pühadetulede
valguses teele head soovid kõigile
suurtele ja väikestele, tugevatele ja
veidi nõrgematele!
Lapsed soovivad:

rapla piirkonna pidu. Foto: katRin kRuusimägi

Kommipakid
kodustele
lastele
kaiu piirkonna pidu. Foto: kati koplim äe

D

etsembris peeti
valla erinevates
piirkondades koduste laste jõulupidusid. Vald kinkis lastele, kes on
sündinud enne
1. jaanuari 2018, kommipakid.
Kes ei saanud peol osaleda, võib
oma kommipakile järele minna
vallamajja või teenuskeskusesse 18. jaanuarini.

• Kuusele küünlaid peale.
• Et teised saaksid kelgutada ja koos jõulufilme vaadata.
• Soovin, et kõik lasteaiasõbrad oleksid
kogu maailma lastega sõbrad.
• Palju sõpru.
• Et me oleksime kõik sõbrad.
• Et kõik, kes tahavad, saavad palju kelgutada.
• Et sõbrad saaksid kõik koos mängida.
• Et jõuluvana saaks kogu aeg olla meiega koos jõulude ajal.
• Et kõik maailma lapsed saaksid piparkooke.
• Kui keegi jääb haigeks, siis saaks ta
terveks.
• Et kõik saaksid olla
koos peredega.
• Et keegi poleks kunagi üksi.
• Kõik inimesed oleksid terved ja ei
peaks rohtu võtma.
• Kõik teeksid head ja
Päkapikk (gretely 4 a)
panandusi ei oleks.
• Igaühele kingitusi.
• Kõik saaksid magada oma voodis.
• Häid jõule.
• Palju lund, et saaks lumememme teha.
• Inimestele palju unistamisi
• Jõuluvana ootamine.
• Et kõik saaks süüa, kui tahavad.
• Soovin, et neil oleks hea elu.
• Soovin, et neil oleks tore olla.
• Soovin, et kõik saaksid endale kuuliraja karbi.
• Soovin, et sõbrad ehitaks mulle lumekoopa ja paneksid
mulle küünla, et saaks sooja.
Lahkuv aasta ukse suleb,
uus me juurde jälle tuleb
kaasas uued vembud,
uued tarkused ja tembud,
uued plaanid, uued mõtted,
uued teod ja ettevõtted!
Heade soovide täitumist 2019.
aastal!
liie aaV-lääne

diRektoR, lasteaed sinilill

juuru piirkonna pidu. Foto: leela ehasalu

RAPLA
KESKRAAMATUKOGUS
5. veebruaril
kell 17.30

Laste soovid on kirja pandud
laste suu läbi, kirjapilti muutmata.

lumememm (mirtel 6 a.
ja liisbeth 6 a).
Fotod: eneli Rahula
(muumipeRe Rühma Õpetaja)
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Aastaalguse pidu

Juuru Rahvamajas 11. jaanuaril kell 19.30

KONSTELLATSIOONID
18. jaanuaril kell 17-21
Juuru Rahvamajas
Konstellöör Kristel Rannamees

Külluslik eeskava. Tantsuks ansambel
KukePRillid. Avatud kohvik.
Kohtade broneerimine 529 0023
juuru@raplakultuur.ee

Konstellatsioon on tervendav grupimeetod, mis võimaldab näha
suuremat pilti alateadvuses toimuvast ja on võimas abivahend
erinevate füüsiliste, vaimsete ja emotsionaalsete probleemide korral
Osalustasu asendusliikmele 10 eurot, Isikliku probleemi
lahendamisel eri hind
Osavõtust palume teatada hiljemalt 16. jaanuaril
www.juururahvamaja.eu, 52 900 23 - Terje Kaur

Peoõhtu

seltskonnatantsuga
1. veebruaril Juuru Rahvamajas

Kell 18.45 seltskonnatantsu
algtaseme lühikursus
Juhendaja Margit Bahtin

Kell 20.00 peo algus
Tantsuks ansambel Black & White
Osalustasu tulekust ette teatades
8 eurot, kohapel 10 eurot
Osalusest teatada telefonil 529 0023

Kuimetsa Rahvamajas 12.02
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