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Statistika
Rahvaarv: 13 303
Pindala: 860 km2
Suurim asula:
Rapla linn 5051 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.
Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk, milles asume praegu.
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju. /Artur Alliksaar/

PIRET MINN
4. iv 1961 – 24. I 2019

T

eatame sügava kurbusega Rap

la vallavanema Piret Minni lah
kumisest. Selle maailma karde

tuim ja vähim soovitud haigus viis
väärika, hingelt tugeva ja samas
nii hapra naise manalateele.
Veel reedel ajas ta järjekindlalt
meie valla asju pealinnas. Seejärel käis arsti
juures ja pühapäeval tegi otsuse, et võtab aja
maha. Neljapäeval (24. jaanuaril 2019) lahkus
Piret Minn meie seast jäädavalt.
Piret sündis Raplas 4. aprillil 1961. aastal.
Ta pidas ennast läbinisti Rapla inimeseks,
rõhutas seda igal võimalusel ja oli uhke selle
üle, et sai vedada oma kodupaiga elu. Siin
Raplas oli tema sünni- ja lapsepõlvekodu, siin
käis ta koolis, alustas tööteed ja rajas koos
abikaasaga oma kodu.
Ta oli oma ema-isa armastatud tütar väga
hea meelega. Ikka rääkis ta kaaslastele vahel
vahvaid juhtumisi oma lapsepõlvekodust
ja koolist. Ta armastas väga oma vanemaid
ja pereliikmeid. See kumas igast vihjest ja
lausest. Armastav abikaasa oma mehele
ja turvalisust jagav ema tütrele. Piret oli
inimesena meile kõigile eeskujuks. Sügav ja
siiras kaastunne lähedastele.
Koolitee keskhariduse tunnistuseni läbis
Piret Rapla Keskkoolis. Ta oli õpetajast ema
Helene Leidsaare tubli ja hakkaja tütar.
Oma edasise elu otsustas Piret
siduda keemiaga. Nii ulatati talle 1984.
aastal tollases Tallinna Polütehnilises
Instituudis keemiatööstuse protsesside
ja keemiaküberneetika eriala lõpudiplom.
Tööteed alustas ta kõrgkooli lõpetamise
järel laborijuhatajana Sadolini värvivabrikus

Raplas. Sellest töösuhtest astus ta välja
2015. aastal Sadolini peadirektorina, tema
vastutas ka Baltikumi ja Ukraina turundusja müügitegevuse eest. Järjekindel, arukas,
usaldav … Piretil oli palju eduka ja tugeva juhi
omadusi, mida oma töös oskuslikult kasutas.
2017. aasta kohalike omavalitsuste
valimisega liitus Rapla vallaga kolm
väikevalda. Uus liitunud omavalitsus vajas
energilist ja oskuslikku juhti. Piret Minn lubas
teenida Rapla rahvast. 15. detsembri 2017
Rapla Teatajas on tsitaat: „ Ma usun, et toon
avaliku sektori juhtimisse puhanud pilgu. Nii
volikogu esimees kui mina oleme mõlemad
n-ö rahva seast välja kasvanud, valijate poolt
ametisse kutsutud. Ma usun, et saan oma
oskusi avaliku sektori juhtimisel rakendada,
et saan siinset rahvast teenida läbi oma töö ja
inimeseks olemise kogemuse. Ma olen oma
elu suurimad töised väljakutsed võtnud alati
ajal, kui on olnud suured muutused või kriisid.
Mind on kasvatatud teadmises, et kui midagi
alustad, peab selle lõpuni viima.“
Lõpp saabus vara ja ootamatult. Liiga
vara ja liiga ootamatult. Väga palju oli veel
plaanis ja palju oli pooleli. Me kõik austasime
ja toetasime oma vaprat ja eeskujuks olevat
vallavanemat. Piret omakorda austas ja teenis
iga vallakodanikku.
Praegu oleme olukorras, kuhu sõnad ei
mahu… Aitäh Sulle PIRET! Aitäh, et olid
meie säde ja suunaja. Head teed Sul ses
viimses unes. Rapla rahvas jääb Sind alati
meenutama ja Sinust puudust tundma.
Rapla Vallavolikogu
Rapla Vallavalitsus
Raplamaa Omavalitsuste Liit
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Volikogu 31. jaanuari istungil
AS-i Utilitas Eesti kasuks seati isik
lik kasutusõigus kaugküttetorustiku
majandamiseks Rapla valla oman
dis olevatele Rapla linnas Tallinna
mnt 17a, Tallinna mnt 17, kultuuri
keskuse parkla ja Aasa tn 1 asuvate
le kinnisasjadele.
Telia Eesti AS-i kasuks seati isiklik
kasutusõigus sideehitise majanda
miseks Rapla valla omandis oleva
tele Rapla linnas asuvatele Tallin
na mnt 20, Tallinna mnt 19, RaplaTuti kergliiklustee L1, kesklinna
kõnnitee L1, Aasa tänav L1, Taara
põik, Taara tänav, Tallinna maan
tee L1, Tallinna mnt 17a ja kultuuri
keskuse parkla kinnisasjadele.
Telia Eesti AS-i kasuks seati isiklik
kasutusõigus sideehitise majanda
miseks Rapla valla omandis oleva
tele Rapla linnas asuvatele Mahla
mäe tänav L1 ja Välja tänav L4 kin
nisasjadele.
Elektrilevi OÜ kasuks seati isiklik ka
sutusõigus sideehitise majandami
seks Rapla valla omandis olevale
Seli-Nurme külas asuvale Nurme
külatee L1 kinnisasjale.
Telia Eesti AS-i kasuks seati isiklik
kasutusõigus sideehitise majanda
miseks Rapla valla omandis oleva
le Kabala külas asuvale Kooli tee L2
kinnisasjale.

Otsustati võtta vastu ja avalikustada
Rapla valla üldplaneeringut muutev
Niinemäe detailplaneering. Detail
planeeringu eesmärk on tingimus
te loomine kuni nelja üksikelamu
püstitamiseks planeeringualale ja
tingimuste määramine visuaalselt
ja funktsionaalselt tervikliku väike
se asumi kujunemiseks. Rapla val
la üldplaneeringu kohaselt kuulub
Niinemäe maaüksus suures ulatu
ses säilitatava metsamaa alale, kus
maakasutuse juhtotstarvet võib
erandkorras muuta. Niinemäe maa
üksuse puhul on võimalik metsa

maa suures osas säilitada ja näha
elamukrundid ette vaid Halli
kiviRapla tee äärde, selle tulemusena
metsamaa pindala katastriüksuse
piires väheneb u 15% võrra. Detail
planeering muudab üldplaneeringu
maakasutuse juhtotstarvet väheses
ulatuses, muus osas järgitakse üld
planeeringu lahendust. Avalik välja
panek korraldatakse 21. veebruarist
25. märtsini 2019 Rapla vallamaja
fuajees.
Kehtestati valla eelarvest puuete
ga inimeste eluruumi kohandami
se toetuse määramise ja maks’mise
kord. Puudega isikule eluruumi ko
handamise toetuse eesmärk on ta
gada toimetulek oma eluruumi pii
res isikule, kellel on raskused elu
ruumis liikumisel või endaga toime

tulekul. Vastuvõetud määrus regu
leerib valla eelarvest puudega isi
ku eluruumi kohandamiseks toetu
se taotlemise, määramise ja maks
mise korda. Eluruumi kohandami
se kuluks ei loeta tehniliste abiva
hendite ostmise ja paigaldamise ku
lu, kui tehnilisi abivahendeid on või
malik osta ja paigaldada sotsiaal
hoolekande seaduse alusel kehtes
tatud tehniliste abivahendite taotle
mise ja soodustingimustel eraldami
se korra alusel.
Kehtestati puuetega inimeste elu
aseme füüsilise kohandamise toe
tuse määramise ja maksmise kord.
Määrusega sätestatakse ühtekuu
luvuspoliitika fondide rakenduska
va 2014–2020 prioriteetse suuna
2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande
taristu arendamine, keskkonna ko
handamine puuetega inimeste va
jadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2
„Puuetega inimeste eluaseme füüsi
line kohandamine“ (edaspidi meet
me tegevuse) raames Rapla valla
elanike taotluse esitamisest teavita
mise, taotluse vastuvõtmise ja me
netlemise, kohandamiste tegemi
seks vajalike kokkulepete ja lepin
gute sõlmimise, tööde eest tasumi
se, dokumentide säilitamise projektidele järelkontrolli ja kohan
damise mõju hindamise kord ning

toetuse saajate nimekirja koostami
se alused.
Kehtestati hoolekogude moodustami
se kord ja töökord Rapla valla mu
nitsipaalkoolides.
Muudeti Rapla Vallavolikogu 20. det
sembri 2018 määrust nr 50 „Vane
mate kaetava osa määra kehtesta
mine koolieelsetes lasteasutustes“.
Muutmise eesmärk on ühtlustada
Juuru piirkonna Lasteaia Sinilill ko
hatasu teiste valla lasteaedade koha
tasuga. Määruse jõustumisel 1. sep
tembril on Rapla valla koolieelsete
lasteasutuste kohatasu 6% kehtesta
tud töötasu alammäärast, mis tähen
dab kohatasu tõusu, v.a Rapla Laste
aias Kelluke, kus on kohatasu praegu
6,5% kehtestatud töötasu alammää
rast. Seega väheneb Sinilille kohata
su 0,5 protsendipunkti võrra taga
siulatuvalt 1. jaanuarist 2019.
Viidi läbi Rapla valla 2019. aasta eel
arve I lugemine.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse struk
tuuri ja teenistuskohtade koosseisu.
Tunnistati salajase hääletamise tu
lemusel valituks Pärnu Maakohtu rahvakohtuniku kandidaa
did. Valituks osutusid Kuuno Ahl
berg, Meelis Allika, Ave Leht, Saima
Lubi, Sven Murula, Risto Rosiman
nus.

Piret Minni surma tõttu loeti tema
volitused vallavanemana lõppenuks
24. jaanuarist 2019. Vallavanemat
asendab kuni uue vallavanema vali
miseni vallavalitsuse liige, abivalla
vanem Meelis Mägi.
Vabastati Juuru piirkonna juht Aili
Normak ja finantsjuht Küllike Orul
vallavalitsuse liikme kohustustest
31. jaanuaril 2019 nende sooviaval
duse.
Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks
arendusnõunik Heiti Vahtra ja Juuru
piirkonna uus juht Kristina Eesmets.
Moodustati 3. märtsil 2019 toimu
val Riigikogu valimisel hääletami
se korraldamiseks Rapla valla hal
dusterritooriumil kaheksa jaoskon
nakomisjoni ning nimetati nende esi
mehed, liikmed ja asendusliikmed.
Niinemäe detailplaneeringu
põhijoonise väljavõte (planeerija
Valtu Projekt). Detailplaneeringu
materjalid kogumahus on näha Rapla
valla ametlikul veebilehel https://
rapla.kovtp.ee/avalikustamine.

Vallavalitsus jaanuaris
7. jaanuari istungil
Anti projekteerimistingimused AluMetskülla Välja kinnistule üksi
kelamu ja seda teenindavate rajatis
te ning Juula külas asuvale Uueristi
ku maaüksusele üksikelamu kavan
damiseks.
Anti ehitusload teraviljahoidla ja kui
vati püstitamiseks Sadala külla ning
üksikelamu rajamiseks Rapla linna
Suve tänavale.
Menetleti volikogule esitatavaid eel
nõusid:
• vallavara koormamiseks isikliku ka
sutusõigusega AS-i Utilitas Eesti ka
suks kaugküttetorustiku majanda
miseks Rapla linnas Tallinna mnt
17a, Tallinna mnt 17, Kultuurikesku
se parkla ja Aasa tn 1 kinnistutel;
• puudega isikule vallaeelarvest elu
ruumi kohandamise toetuse määra
mise ja maksmise korra kehtestami
seks;
• puuetega inimeste eluaseme füüsi
lise kohandamise reguleerimiseks
Euroopa Sotsiaalfondi raha toel;
• Rapla valla munitsipaalkoolides
hoolekogude moodustamise korra
ja töökorra kehtestamiseks.
Kinnitati investeerimislaenu võtmi
seks korraldatud riigihanke tulemu
sed. Edukaks tunnistati AS-i Swed
bank pakkumus intressimarginaa
liga kuue kuu EURIBOR (kuid mit
te väiksem kui 0) + 1,22% ja lepingu
tasuga 1650 eurot. Laenu võetakse
3,3 milj eurot.
Valiti Rapla valla ning SA Rapla Spor
dirajatised hoonete ja vara kindlus
tamisel 2019. aastal kindlustuspart
neriks AB Lietuvos Draudimas Ees
ti filiaal.
Määrati Rapla valla eelarvest sot
siaalvaldkonna 2019. aasta I vooru
projektitoetusteks 120 eurot Rapla
maa Vaimupuudega Inimeste Tugi
ühingule puuetega inimeste käsi

tööoskuste arendamiseks (puutöö
masinate kasutama õppimine).
Moodustati Rapla valla valimisjaos
konnad. Valmisjaoskonnad on alali
sed ning hääletamine korraldatakse
samades valimisjaoskondades 2019.
aastal nii Riigikogu kui ka Euroo
pa Parlamendi valimistel, edaspidi
ka kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel ja rahvahääletusel. Seni
se 13 jaoskonna asemel moodusta
takse valla haldusterritooriumil ka
heksa valimisjaoskonda, kusjuures
neist neli on mobiilsed, st tegutse
vad eelhääletamise päevadel erine
vates kohtades.
Kehtestati spordiharrastusele toetuse
määramise kriteeriumid.
Informatsiooni korras käsitleti Alu
Kooli õpilaste õpingute jätkamist
Raplas 2019. aasta sügisel. Otsusta
ti korraldada nelja kuni viie praegu
se Alu Kooli õpilase 5. eriklass Rapla
Kesklinna Koolis.
Käsitleti informatsiooni korras
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi
arengukava menetlemist, SA Inno
ve korraldatavat rahuloluküsitlust
üldhariduskoolidele 2019. a ning
2019. a kaasava eelarve protsessi ja
sellega kaasnevaid tegevusi.
Käsitleti Purku Raamatukogu ju
hataja vabaneva ametikoha täitmiseks korraldatava konkursiga seon
duvat.

14. jaanuari istungil
Menetleti volikogule esitatavaid eel
nõusid:
• Mahlamäe külas asuva Niinemäe
planeeringuala detailplaneeringu
vastuvõtmiseks ning avaliku välja
paneku korraldamiseks;
• vallale kuuluvate kinnistute (Rapla
keskväljak; Rapla l, Mahlamäe tn
L1, Välja tn L4; Seli-Nurme k, Nur

me külatee L1 ) koormamiseks isik
liku kasutusõigusega erinevate teh
norajatiste ehitamiseks ja edaspidi
seks majandamiseks;
• valla eelarvest puuetega inimes
te eluruumi kohandamise toetuse
määramise ja maksmise korra keh
testamiseks;
• Rapla valla 2019. aasta eelarve kin
nitamiseks;
• Rapla Vallavolikogu 20. detsembri
2018 määruse nr 50 „Vanemate kae
tava osa määra kehtestamine kooli
eelsetes lasteasutustes“ muutmiseks.
Anti ehitusload maagaasi jaotustorus
tiku rajamiseks Rapla linna Viljandi
maanteele ning puurkaevu rajami
seks Hagudi külla.
Muudeti Iira külas katastriüksuste
Mäe ja Väljavahi-Uuetoa piire ning
Ülejõe külas katastriüksuste Kalda
tee 6 ja Kalda tee 8 piire.
Määrati Pirgu külas asuva Küünimäe
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Kasesalu, Kasetu
ka ja Kasemäe (sihtotstarve maatu
lundusmaa).
Määrati Suurekivi külas asuva Saare
katastriüksuse jagamisel moodus
tatavatele uutele katastriüksustele
lähiaadressideks Saare, Saarepõllu
ja Saaremetsa (sihtotstarve maatu
lundusmaa).
Määrati Rapla linnas asuva Savi tn 6
katastriüksuse jagamisel moodusta
tavatele uutele katastriüksustele lä
hiaadressideks Savi tn 6 ja Savi tn 6a
(sihtotstarve tootmismaa).
Käsitleti nõusoleku andmist vallale
kuuluvale Lõiuse külas Lõiuse tä
nava L1 maaüksusele maakaabellii
ni ehitamiseks ning selle majanda
miseks ning isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveost
need jäätmevaldajad, kes nende

omandis olevat jäätmetekkekohta
ei kasuta või ei ela sellel.
Kinnitati Rapla kardiraja rendikon
kursi tulemused. Otsustati sõlmida
viieks aastaks leping OÜ-ga Kardi
keskus.
Moodustati komisjon Purku Raama
tukogu juhataja vabaneva ametiko
ha täitmiseks korraldatava avaliku
konkursi korraldamiseks.
Käsitleti informatsiooni korras val
lavalitsuse ja MTÜ Rapla Korvpal
likool vahel sõlmitud Rapla linnas
Aasa tn 1 asuva vallale kuuluva spor
dihoone sihtfinantseerimise lepin
gu uuendamist. Tehti ettepanekuid
lepingu ajakohastamiseks ning üht
lustamiseks hoone kasutusse and
mise lepinguga.
Kehtestati Rapla valla haridusasutus
te õppekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus 2019. aastaks.
Kinnitati Rapla valla koolieelsete las
teasutuste 2019. aasta kollektiiv
puhkuste graafik.
Informatsiooni korras käsitleti 12.–
13. veebruaril Tallinnas Original So
kos Hotel Viru konverentsikeskuses
toimuval 15. kohalike omavalitsus
te iga-aastasel Koolitusüritusel, lin
nade ja valdade päevadel osalemist.

21. jaanuari istungil
Anti projekteerimistingimused Vao
pere küla kinnistule üksikelamu
projekteerimiseks ning Valtu külas
olevale kinnistule olemasoleva kau
balao laienduse ja seda teenindavate
rajatiste projekteerimiseks.
Nõustuti vallale kuuluvale Lõiuse kü
las Lõiuse tänava L1 maaüksusele
maakabelliini ehitamisega ning sel
le majandamise ja isikliku kasutus
õiguse seadmisega.
Määrati Raela külas asuva Krahvi

metsa katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele uutele katastriük
sustele lähiaadressideks Krahvimet
sa, Väike-Krahvimetsa, Rapla-Pär
nu raudtee 6/4, Juurdepääsutee 6/4
ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Menetleti volikogule esitatavaid eel
nõusid:
• Kabala külas asuva vallale kuulu
va kinnistu koormamiseks isikliku
kasutusõigusega AS-i Telia kasuks
sidekaabli ehitamiseks ja edaspidi
seks majandamiseks;
• Rapla Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muut
miseks.
Jaotati kultuurivaldkonna 2019. aasta
tegevustoetused, määrati summad
kunstilise eneseväljendusega tege
levatele ühendustele ning 2019. aas
ta I taotlusvooru projektitoetustele,
aga ka toetused 2019. aasta üleval
lalistele ja -maakondlikele üritustele.
Kinnitati riigieelarvest huvihariduse
ja huvitegevuse toetuseks Rapla val
lale eraldatud vahendite kasutamise
tegevuskava aastaks 2019.
Määrati 2019. aasta I taotlusvooru
spordiharrastuse projektipõhised
toetused kümnele projektile kogu
summas 2916 eurot.
Kiideti heaks Rapla linna Aasa tänava
spordihoone uuendatud sihtfinant
seerimise lepingu kavand.
Otsustati kehtestada 2019. aastal
lapsehoiuteenuse rahastamise toe
tuse suuruseks 300 eurot.
Hinnati ümber 1. jaanuari 2018 seisu
ga teeregistris olevad Kaiu piirkon
na kohalikud teed. Juuru, Raikkü
la ja Rapla piirkonna teed on ümber
hinnatud juba varem.
Kehtestati Rapla valla raamatupida
mise sise-eeskiri.
Kinnitada 2018. aasta põhivara
de ja väikevahendite 10.12.2018–
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Millised on
kodukoha
väärtused?

M

14.01.2019 tehtud inventuuri tu
lemused.
Arutati Rapla valla omandis ole
vate mitteeluruumide kasutusse
andmise korda.
Arutati Kabala Spordimaja ja Ka
bala Lasteaia-Põhikooli üheks
asutuseks, Kabala LasteaiaksPõhikooliks ühendamist. Valla
valitsus alustab ettevalmistusi
kavandatava ümberkorralduse
elluviimiseks.

28. jaanuari istungil
Anti projekteerimistingimused
põllumajandushoone ja seda
teenindavate rajatiste ehituspro
jekti koostamiseks Karitsa külas
Mõisavälja kinnistule ning Kuu
siku-Nõmme külas Uus-Nõmme
maaüksusele üksikelamu, abi
hoonete ja seda teenindavate ra
jatiste projekteerimiseks.
Anti kasutusload Rapla linnas
Aasa tn 1 asuvale võimlale ning
Rapla Keskväljakule.
Määrati Rapla linnas asuva Jaa
ma tn 1 katastriüksuse jagami
sel moodustatavatele uutele ka
tastriüksustele lähiaadressideks
Jaama tn 1, sihtotstarve tootmis
maa; Jaama tn 1a, sihtotstarve
elamumaa; Jaama tn 1b, sihtots
tarve elamumaa.
Peeti võimalikuks seada hoones
tusõigus ja määrati Rapla lin
nas Tulbi tn 4 maaüksusel asu
va puurkaevu (püsivuse eeldatav
tähtaeg 25 aastat) teenindami
seks vajaliku maa suuruseks vas
tavalt maaüksuse asendiplaani
le ligikaudu 306 m²; sihtotstar
beks tootmismaa; koha-aadres
siks Rapla maakond Rapla vald
Rapla linn Tulbi tn 4.
Muudeti Juuru Vallavalitsuse

23. septembri 2008 korralduse
nr 246 „Korteriomandi seadmi
ne“ punktis 3 korter nr 2 oma
niku andmeid, kuna nimetatud
korralduses on ekslikult märgi
tud korter nr 2 omanikuks Juu
ru vald.
Otsustati võõrandada avaliku
kirjaliku enampakkumise kor
ras Rapla vallale kuuluv Karit
sa külas asuv Järvepõllu kinnis
tu (pindala 2,25 ha; sihtotstar
ve maatulundusmaa) alghinna
ga 9000 eurot.
Otsustati võõrandada avaliku kir
jaliku enampakkumise korras
Rapla vallale kuuluv haagis Res
po riikliku registreerimismärgi
ga 447 YJY alghinnaga 1600 eu
rot.
Kinnitati Rapla Lasteaia Päkapikk
energiatõhususe parandamiseks
ja ehitustöödeks korraldatava
riigihanke alusdokumendid. Pla
neeritav ehitusaeg on käesoleval
aastal 1. aprillist 23. augustini.
Pakkumused avatakse 25. veeb
ruaril kell 10.
Kehtestati Rapla kultuurikeskuse
kino piletihinnad alates 4. veeb
ruarist 2019 järgmiselt:
• täispilet 5 eurot;
• sooduspilet (õpilane, tudeng,
pensionär) 4 eurot;
• perepilet (kaks täiskasvanut ja
kaks kuni 18-aastast last) 12 eu
rot.
Otsustati maksta abivajajale val
la eelarvest toetust III aktiivsus
grupi jalaproteeside ostuks.
Menetleti Rapla valla vara kasu
tusse andmise korda.
Otsustati loobuda oma nõuetest
võlgniku OÜ Apollo Invest vastu
ning nõustuda menetluse lõpeta
misega kustutamisavalduse kau
du.

öödunud aasta lõ
pus algatas vallavo
likogu Rapla valla
uue üldplaneeringu
koostamise. Üld
planeeringu ees
märk on ruumili
se arengu põhimõtete ja suundumus
te määratlemine ehk mängureegli
te kokkuleppimine, millises suunas
võiks elu vallas edeneda ja kuidas
kulg soovitud kursil hoida.
Üldplaneeringus käsitletav tee
madering on lai ja võib esmapilgul
tunduda hoomamatu, kuid planee
ringuga kokkulepitavad käsulauad
teenivad ühte väga selget eesmärki:
et võimalikult suurel hulgal vallaela
nikest oleks võimalikult hea elu ning
väljavaated heaolule säiliksid ka meie
laste ja lastelaste jaoks.
Kõik me soovime, et püsiksid
meile olulised väärtused, olgu sel
leks me kogukond ja meel, me vilja
kandev põllumaa ja elujõus mets, lii
girikas niit ja mühklik raba puhas
te veesilmadega, me natuke suure
mad ja natuke väiksemad külad, uh
ked mõisahäärberid ja maadligi talu
tared, edukad ettevõtted ja tillukesed
käsitöökojad, kaunid vaated, väärt
maastikud või läbimatud prätsikud.
Samas on paratamatu ka elu ede
nemine, mis vältimatult toob kaasa
muudatusi. Maailm rühib edasi. Riik
võib ehitada kiirraudtee ja uued tur
valised maanteelindid, areneb taas
tuv energeetika, rahutud bitikesed ja
baidikesed jõuavad kaugetegi laante
taha, mis kõik annab uue näo nii töökui elukorraldusele.
Kuidas üks väike koht neis tõm
betuultes hakkama peaks saama ja

oma näo säilitama ning kuidas asju
ajada nii, et ka maal ja väikelinnas
oleks võitjaid rohkem kui kaotajaid?
Valla üldplaneeringu aspektist
on kõige olulisem ära tunda ja defi
neerida need ruumilise keskkonna
väärtused ja funktsioonid, mida hoi
da soovime. Millised need on, sõl
tub vaatenurgast, kuid tõenäoliselt
on võimalik sõnastada nii vallaülesed
väärtused kui igale kandile ainuoma
ne iseloom, mida kalliks peetakse.
Kui palju üldse peaks üldplanee
ring sekkuma? Vahest võiksime kõik
otsad lahtiseks jätta ja lubada aren
gul vabal voolul omasoodu minna?
Kindlasti leidub kohti ja olukordi,
kus ka see lähenemine võib mõistlik
olla, kuid seal, kus on väärtusi, mida
kaitsta, tundub arukas mängureeg
lid kokku leppida. Kui tõmmata pa
ralleel liiklusseadusega, siis parema
käe reegli laiem mõte on sujuv liik
luskorraldus, mitte konkreetse vase
malt läheneja ahistamine.
Üldplaneering on otsekui laia
põhjaline ühiskondlik kokkulepe,
mis ühel või teisel viisil mõjutab iga
üht. On väga oluline, et lisaks voliko
gu liikmetele ja ametnikele osaleksid
üldplaneeringu koostamisel ka valla
kodanikud ja laiem üldsus. Peagi ha
katakse koguma ideid üldplaneerin
gu lähteseisukohtade sõnastamiseks,
samuti seatakse valla kodulehele üles
ideekorjekaart, kuhu saab konkreet
seid kohapõhiseid ettepanekuid te
ha. Rapla Teataja ning valla kodule
he vahendusel antakse üldplaneerin
gu koostamisel osalemise võimalus
test aegsasti teada, kuid seni võiks
igaüks endalt küsida: millised on mi
nu kodukoha väärtused?

Muudatused
bussiliikluses
Jaanuaris jõustusid
muudatused Raplamaa
avalikel bussiliinidel
11, 12, 14, 16 20, 20K ja 22.
Liin 11 Rapla–Lelle–Kädva–Käru.
Liinil on muudetud väljumisaegu
peatustes. Hommikuse 7.15
bussiga saavad nüüd Rapla
Gümnaasiumi õpilased õigeks
ajaks kooli. Bussi sõiduplaan on
muudetud vastavaks rongide
sõiduplaanile. Esmaspäeval
Raplast 9.30 ja reedel Kärust
11.30 väljuvad bussid sõidavad
läbi Rapla raudteejaama, et
Tallinna rongi kasutavad Kehtna
Kutsehariduskeskuse õpilased
jõuaksid esmaspäeval mugavalt
kooli ja reedel Tallinna rongile.
Liin 12 Rapla–Lelle–Eidapere.
Liini on muudetud kiiremaks.
Hommikul väljub buss uue
sõiduplaani järgi Eidaperest
kell 7.10 ja sõidab sisse ka
Rapla raudteejaama peatusesse.
Õhtuse väljumise aeg on
muutunud, uus aeg 17.25.
Liin 14 Rapla–Kodila–Ohulepa.
Liini on muudetud kiiremaks,
muutunud on ajad peatustes.
Liin 16 Rapla–Järvakandi.
Liinile on lisatud väljumine
hommikul kell 7.10 Raplast ja
kell 8.10 Järvakandist. Rapla
bussijaamast kell 8.00 väljumine
uue sõiduplaani järgi kell 8.05.
Liin 20 Rapla–Kehtna.
Liini aegu on muudetud seoses
Elroni sõiduplaani muudatusega.
Mõned reisid on lisaks viidud läbi
Rapla raudteejaama.
Liin 20K Rapla–Kehtna.
Liini on muudetud kiiremaks,
muutunud on ajad peatustes.
Liin 22 Rapla–Kaerepere.
Liini on muudetud kiiremaks,
muutunud on väljumisajad
peatustes.

4. veebruaril
jõustusid muudatused
Harju maakonna
lõunasuuna bussiliinidel
K3, K6, 138 ja 144.
Liin K3 Kose–Habaja–Kaiu.
Tööpäevadel pikenevad kõik
väljumised Koselt Kaiuni. Koselt
Kaiu on senise kahe korra asemel
võimalus sõita kuus korda ning
Kaiust Kosele senise kahe korra
asemel viis korda.
Liin K6 Kose–Alavere–Kehra.
Tööpäeval Koselt kell 6.35–6.30.
Kõikidel nädalapäevadelt Kehrast
kell 20.25–20.30.
Kehras võimalik ümber istuda
Tallinn–Kehra ja Kehra–Tallinn
rongidele.
Liin 183 Tallinn–Vaida–Kose.
Tööpäevadel muutub väljumisaeg
Koselt kell 21.–21.05
Liin 144 Tallinn–Vaida – Kose-Risti
– Kose. Tööpäevadel
muutub väljumisaeg Tallinnast
kell 6.10–6.05.
Sõiduplaanid on nähtavad
www.peatus.ee.
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Planeerimis- ja
ehitusvaldkonna
e-vormid
Valla kodulehel on nüüd võimalik järgmisi taotlusi esitada ka evormi
vahendusel:

Kehtima jäävad ka senised taotlusvormid, kuid evormid on lakoonili
semad ja mugavamad kasutada. Taotlusele saab lisada ka faile. Evormi ka
sutamine nõuab isikutuvastust.
Ehitusõiguse väljaselgitamise evorm on mõeldud neile, kes ei leia
avalikest registritest, kaardirakendustest ega valla kodulehelt huvipakku
vale maaüksusele kehtivat detailplaneeringut, kuid soovivad täpsustada
üldplaneeringust tulenevaid asjaolusid, kohalduvaid kitsendusi või muid
küsimusi. Ehitusõiguse väljaselgitamise vormi võivad kasutada ka kõik
need, kes plaanivad midagi ehitama hakata, kuid ei tea, kuidas asjaajamine
täpselt toimuma peaks.

Riiklikes registrites
uuendati maaga seotud
andmeid

M

aaamet korrastas
eelmise aasta lõ
pus maatüki and
meid, ja selle tule
musel viidi maatüki
piiri ja pindala and
med kooskõlla teis
te kaardiandmetega. Seetõttu muutu
sid kõlvikute andmed ja vähesel mää
ral võis muutuda ka maatüki pindala.
Maatükkide uus pindala on kantud
nii maakatastrisse kui ka kinnistus
raamatusse.
Maaamet ühtlustas katastriüksu
se ehk maatüki kohta peetavaid and
meid, et tagada naabermaaüksustele
ühesugused piiriandmed. „Selle töö
käigus selgitas Maaamet välja usal
dusväärseimad piiriandmed ja võttis
aluseks kõige uuema aluskaardi. Nen
de andmete põhjal arvutati maatük

kidele uued pindalad, mis on nüüd
seks uuendatud ka maakatastris ja
kinnistusraamatus,“ ütles Maaame
ti peadirektori asetäitja Triinu Ren
nu. „Seejuures on oluline rõhutada,
et andmete korrastamine registrites
ei mõjuta piiri looduses. Täiendavalt
kontrollitakse andmete võrdlemise
teel, et andmed oleksid mõlemas re
gistris ühetaolised.“
1. jaanuaril 2019 jõustunud maa
katastriseaduse muudatuste koha
selt ajakohastatakse maatüki kõlvi
kute andmed edaspidi üks kord aas
tas kõige uuema kaardi põhjal. Kõl
vik on maatüki osa, mis on ühetaoli
se majandusliku kasutuse või loodus
liku seisundiga, need on haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa, õue
maa või muu maa. Selle aasta maa
maksu arvestus tehakse juba uuenda

tud andmete alusel. Kõlvikuandmete
muutus puudutab maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksuste maamak
su.
Oma maaüksuse andmete muuda
tustega saab tutvuda Maaameti geo
portaalis (www.maaamet.ee/kolvi
kutepindala) ning kinnistusraama
tu päringusüsteemis (https://uuskin
nistusraamat.rik.ee). Küsimuste kor
ral palume pöörduda aadressil katas
ter@maaamet.ee või helistada info
telefonil 675 0810.
Lisainfo:
Triinu Rennu, Maaameti pea
direktori asetäitja kinnisvara ja ka
tastri valdkonnas, triinu.rennu@
maaamet.ee,
Karmen Kaukver, Maaameti ava
like suhete nõunik, karmen.kauk
ver@maaamet.ee, 5694 5407.

Rapla vald asub renoveerima tänavavalgustust

K

eskkonnainvesteeringute Keskus
da KIKi veebilehelt kik.ee rubriigist
(KIK) otsustas 28. jaanuaril ra „Toetatavad tegevused“. Rapla vald esi
huldada teises voorus Rapla Val tas taotlusvooru projekti, millega on
lavalitsuse taotluse saada Euroopa Lii plaanitud osaliselt renoveerida taris
du ühtekuuluvusfondist toetust täna tu Kaius, Kuimetsas, Alus, Kodilas,
vavalgustuse taristu renoveerimiseks.
Kuusikul, Valtu külas ning Rapla lin
Toetuse summa on 469 164,42 eu nas. Lõplikud renoveeritavad tänava
rot (projekti kogumaksumus 769 122
valgustuse punktid selguvad projek
eurot).
teerimise käigus.
Täpsemalt saab meetmest luge
Projektiga on praegu planeeritud

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise Rapla vallale kuuluva Respo
haagise (riiklik registreerimismärk 447 YJY) müügiks
alghinnaga 1600 eurot.
Haagise tehnilised andmed:
• tüüp 220DC, kaubanduslik nimetus 2000A402T182-22;
• haagise esmane registreerimiskuupäev 26.04.2016,
väga heas korras, tehnoülevaatus aprillini 2019;
• lisavarustusena kaasas pealesõiduteed.
Infot haagise kohta saab Hannes Milsaarelt, telefon 5818 8845,
hannes.milsaar@rapla.ee.
enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. märtsiks 2019
Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511) järgmised
dokumendid:
1) enampakkumisest osavõtu avaldus koos ostuhinnaga,
2) juriidilise isiku esindaja volikirja,
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Respo haagis“
ja tekstiga „mitte avada enne 12.03.2019 kell 15.30“.
Pakkumused avatakse 12. märtsil 2019 kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse
II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

elektrienergia kokkuhoidu pärast re
noveerimist 186,65 MWh aaastas.
Projekti lõpptähtaeg on planeeri
tud 2020. aasta lõppu.
Rapla vald kavatseb esitada ka jät
kuprojekti sama meetme kolmandas
taotlusvoorus, mille KIK peaks eel
datavalt välja kuulutatama 2019. aas
ta jooksul.
HEITI VAHTRA, aREndusnÕunik

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale
kuuluva karitsa külas asuvale järvepõllu kinnistu (kinnistu registriosa 12573350,
katastritunnus 66801:001:0368, pindala 2,25 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)
müügiks alghinnaga 9000 eurot.
katastriüksuse kõlvikuline koosseis:
0,98 ha haritav maa, 0,37 ha looduslik rohumaa, 0,75 ha metsamaa, 0,15 ha muu maa.
Katastriüksus asub Karitsa järve ääres, juurdepääs on riigiteelt 20121 Lau-Kaiu tee.
Infot kinnistu kohta saab Hannes Milsaarelt, telefon 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. märtsiks 2019 Rapla Vallavalitsusele
(Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511) järgmised dokumendid:
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga,
2) juriidilise isiku esindaja volikirja,
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „järvepõllu“ ja tekstiga
„mitte avada enne 12.03.2019 kell 15“.
Pakkumused avatakse 12. märtsil 2019 kell 15 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511).
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Sotsiaalvaldkonna
projektitoetuste infotunnid
Rapla Vallavalitsus toetab sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku
tegevuse projekte, mis on suunatud sotsiaalse ebavõrdsuse või
kindlusetuse pärast kannatavatele inimrühmadele.
Projektitoetuse esitamise tähtaeg on 15. märts 2019.
Kutsume kõiki projekti kirjutamisest huvitatuid infotundidele,
kus selgitame projektide kirjutamise ja eelarve koostamise juhiseid.

Infotunnid toimuvad järgmiselt:
Raikküla piirkond, 11. veebruar kell 17 Kabala mõisas,
Rapla piirkond, 18. veebruar kell 16.30 Rapla vallamajas,
Juuru piirkond, 20. veebruaril kell 18 Juuru teenuskeskuses.

RAPLA VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi
Lipa kogukonnakingituseks oli küla mänguväljak. 

Foto: Aare Hindremäe

„EV 100 igas külas“sajaga edasi

A

inus
omariiklikuse
100. sünnipäevaks el
lu kutsutud suurpro
jekt „EV100 igas külas“,
mis kestab terve juube
liperioodi 12.04.2017–
02.02.2020. Samuti
on see suurim kogukondi – nii maal
kui linnas – liitev EV100 ühiskingi
tus. „EV100 igas külas“ ühiskingitu
se teeb eriliseks seegi, et igas liitunud
külas, linnas, asumis jääb meie vaba
riigi suurt sünnipäeva meenutama ke
na ja väärikas nimeline tunnustahvel
– riigi kingitus sellele tegusale kogu
konnale.
Raplamaa küladel on põhjust
igati uhke olla: „EV100 igas külas“
kõige esimese tunnustahvli sai Keht
na valla Linnaaluste küla 4. augus

til 2017 kirjaga „EV100 Linnaalustel
4.08.2017“.
Raplamaa külad on olnud möödu
nud aastal vägagi tegused, kokku on
Raplamaa külad saanud 16 tunnus
tahvlit, Eestis umbes 300. Viimase
na on Raplamaal ühiskingituse regist
reerinud Märjamaa valla Lokuta küla.
Kõik senitehtud kingitused on
omalaadsed, kordumatud ja tulevaste
le põlvkondadele suunatud püsiväär
tusega, mis jäävad meenutama meie
riigi 100 aasta juubelit.
Mõned näited: Lipa küla – laste
mänguväljak, Moka küla – rahvama
ja tuulelipp, Lau küla – külaviidad,
Ingliste – kogukonna raamat, Kaiu –
mälestukivi 1941. aaasta hukatud ela
nikele, Pirgu – spordimaja tervisera
jal, Raikküla – renoveeritud kultuuri

ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

keskus, Sutlema – lipp ja lipumast, Ii
ra küla – mälestustahvel endise met
samajandi kontori seinal jne.
„EV100 igas külas“ ühiskink kes
tab ja ootab tegusaid kogukondi lii
tuma veel ka terve 2019. aasta ku
ni 2. veebruarini 2020. Peagi oota
vad ühiskingituse tunnusplaate, Juu
ru, Karitsa, Vana-Vigala Kindlasti on
veel nii mõnelgi Raplamaa tegusal ko
gukonnal mõtteid, mis sel aastal saak
sid „EV100 igas külas“ ühiskingituse
ga liitumise ja tunnusplaadi saamise
väärilised on – andke neist kindlasti
teada – meie, teie kogukonna ja meie
100 aastase vabariigi rõõmuks.
Aare Hindremäe

„EV 100 igas külas“ Raplamaa koordinaator
e-post: hindrem@estpak.ee,
Tel 511 7345

Juhend projektide algatamisel ja
kaasfinantseeringu taotlemisel
Rapla vallas

S

oovime selgitada valla
hallatavatele asutustele,
MTÜ-dele ja teistele or
ganisatsioonidele, kuidas
käituda projektide algata
misel, esitamisel ja teos
tamisel, kui kaasfinant
seerijana nähakse kohalikku omava
litsust ehk Rapla valda.
Projektide koostamine ja lisava
hendite taotlemine on igati tervita
tav, kuid tegevus peab algama valla
valitsuse õigeaegsest informeerimi
sest, esitades ettepaneku, mis peab
sisaldama:
1) toetuse taotleja nime (hallatav
asutus, MTÜ vm);
2) projekti kirjeldust;
3) toetusprogrammi ja meetme
nime;
4) taotluse esitamise tähtaega;
5) eeldatavat maksumust ja eel
datavat kaasfinantseeringu suurust;

6) tegevuskava projekti realisee
rimiseks;
7) projekti vastutavat isikut;
8) seost arengukava ja eelarve
strateegiaga.
Taotleja esitab vallavalitsusele
projekti algatamise ettepaneku vähe
malt 30 kalendripäeva enne taotluse
esitamise tähtaega toetusprogrammi
või meetmesse.
Vallavalitsus vaatab esitatud ette
paneku läbi ning teeb kaalutlusotsu
se kaasfinantseeringu eraldamise või
mitteeraldamise kohta hiljemalt 14
kalendripäeva enne projektitaotluse
esitamise tähtaega toetusprogrammi
või meetmesse. Samuti kinnitab val
lavalitsus protokollilise otsusega taot
lejapoolse vastutava isiku, kes vastu
tab projekti elluviimise eest.
Positiivse rahastusotsuse kor
ral esitab taotleja selle vallavalitsu
sele. Vallavalitsuse spetsialist korral

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI

dab sihtfinantseerimise lepingu sõl
mimise ning kaasfinantseering kan
takse taotlejale üle vastavalt taotle
jaga sõlmitud lepingule. Projekti eest
vastutav isik tagab, et projekti käi
gus lähtutakse kulutusi tehes riigi
hangete seadusest (Riigi Teataja I,
01.07.2017, 1) ja Rapla valla hanke
korrast (Rapla VV määrus nr 13, vas
tu võetud 06.11.2017).
Pärast projekti lõppu esitab toetu
se saaja aruande sihtfinantseerimise
kulude kasutamise kohta, milles ku
ludokumentide koopiad peavad vas
tama Rapla valla raamatupidamise
sise-eeskirja (Rapla VV määrus nr
4, vastu võetud 21.01.2019) nõuetele.
Riigihangete seadus ja Rapla Valla
valitsuse määrused on kättesaadavad
www.riigiteataja.ee.
Rohkem infot projektitoetuste
kohta valla kodulehel www.rapla.ee/
voimalusi-projektitoetusteks .

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide
teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamised tööülesanded
on Rapla vallas sotsiaalteenuste osutamise ja määramise
korraldamine ning sotsiaalnõustamine, lähtudes riiklikest
seadustest ja kohalikest õigusaktidest.
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidust ning erialast ettevalmistust;
• sotsiaalvaldkonna töökogemust;
• head eesti keele oskust ja vähemalt ühe võõrkeele oskust
suhtlustasandil;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada valdkondlikuks tööks vajalikke
arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
• sõiduki juhtimisõigust ning isikliku sõiduauto kasutamise
võimalust.
Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses;
• töökogemus sarnases valdkonnas.
Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1200 eurot kalendrikuus;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• tänapäevased töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialakoolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse
kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid märgusõnaga „Sotsiaaltööspetsialist“ palun
esitada 28. veebruariks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressil
Viljandi mnt 17, Rapla 79511 või digiallkirjastatult e-posti aadressil
rapla@rapla.ee
Lisainfo: Maiu Kalmus, tel 5342 6030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.
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Riigikogu valimiste
korraldamisest
Rapla vallas

H

ead valijad Rapla vallas! 3. märtsil toimuvad Riigikogu XIV koosseisu
valimised. Kuna need on esimesed valimised haldusreformijärgses Rapla
vallas, on võrreldes eelmiste valimistega tehtud mitmeid ümberkorraldu
si. Siiani on olnud endiste Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla haldus
territooriumitel kokku 13 valimisjaoskonda. Uues Rapla vallas on vali
misjaoskondade arv vähenenud kaheksale.
Igale valijate nimekirja kantud valijale saadab Siseministeerium
hiljemalt 11. veebruariks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu
on valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna. Avalik vaade asub aad
ressil https://valimised.rahvastikuregister.ee.

Elektrooniline hääletamine

Kodus hääletamine

Lisaks jaoskonnas hääletamisele
on ka nendel valimistel korralda
tud elektrooniline hääletamine 21.
veebruarist kella 9st ööpäev läbi
kuni 27. veebruarini kella 18ni.
Elektrooniliselt antud häält
saab valija muuta:
1) hääletades uuesti elektrooni
liselt 21.–27. veebruaril kell 9–18
või
2) hääletades hääletamissedeli
ga valimisjaoskonnas kümnendast
päevast kuni neljanda päevani en
ne valimispäeva, s.o 21.–27. veeb
ruaril kell 12–20.
Valimispäeval, 3. märtsil,
e-häält enam muuta ei saa.

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimis
jaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist.
Kodus hääletamine korraldatakse
ainult valimispäeval, 3. märtsil.
Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on
enne esitatud kirjalik taotlus vallavalitsusele. Eelhää
letamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu
ka jaoskonnakomisjonid. Valimispäeval, s.o 3. märtsil kella
14ni võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka tele
foni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime,
2) valija isikukoodi,
3) valija aadressi,
4) valija sidevahendi numbrit,
5) kodus hääletamise põhjust.

Riigikogu
valimised
3.3.2019

ValimiSJaOSkOnnaD JaguneVaD Valla piiRkOnDaDe VaHel JÄRgmiSelT:
Rapla

Juuru

kaiu

Raikküla
ValimiSJaOSkOnD
nR 8

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

ValimiSJaOSkOnD

asukoht: Rapla linn,
tallinna mnt 17a
(Rapla kultuurikeskus)

asukoht: Rapla linn,
lasteaia tn 5 (Rapla
keskraamatukogu)

asukoht: Rapla linn,
viljandi mnt 17
(Rapla vallamaja)

asukoht: kaiu alevik,
kasvandu tee 17
(kaiu rahvamaja)

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

asukoht: alu alevik,
keskuse tee 4
(Rapla keskraamatukogu alu haruraamatukogu)

asukoht: juuru alevik,
tallinna mnt 27
(juuru rahvamaja)

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

asukoht: Rapla linn,
võsa tn 24
(Rapla lasteaed
naksitrallid)

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

eelhääletamine:
21.–27.02 kl 12–20
Rapla kultuurikeskuses asukohaga tallinna mnt 17a, Rapla linn.

eelhääletamine:
25. ja 27.02
kl 12–20 Rapla keskraamatukogus asukohaga lasteaia tn 5,
Rapla linn;

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20
eelhääletamine:
25. ja 27.02 kl 12–20
juuru rahvamajas asukohaga tallinna mnt
27, Juuru alevik;

eelhääletamine:
25.–27.02
kl 12–20 kaiu rahvamaja ruumides asukohaga kasvandu tee 17,
kaiu alevik.

nR 1

telefon valimisjaoskonnas 5411 0338
jaoskonnakomisjoni
esimees malle einama
• toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset
valimisjaoskonda.
• toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
valla täpsusega.
• toimub maakonnakeskuses hääletamine.

nR 2

26.02 kl 12–20 toimub
eelhääletamine
kuusiku päevakeskuses asukohaga
kuusiku mõisaallee
3. kuusiku alevik
telefon valimisjaoskonnas 5411 0339
jaoskonnakomisjoni
esimees: villu siniroht
valimisjaoskond asus
varem Rapla lasteaias päkapikk, seekord
Rapla keskraamatukogus. valimisjaoskond
moodustub endise
kuusiku valimisjaoskonna ja Rapla lasteaias päkapikk valimas
käinud valijatest.

nR 3

nR 4

hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20

hääletamise aeg
valimispäeval:
kl 9–20

eelhääletamine:
25.–27.02 kl 12–20
Rapla lasteaias
naksitrallid
asukohaga võsa tn 24,
Rapla linn.

eelhääletamine:
25.02 kl 12–20 Rapla
keskraamatukogu
hagudi haruraamatukogus asukohaga kooli tn 1, Hagudi alevik;

telefon valimisjaoskonnas 5411 0340

26.02 kl 12–20 Rapla
keskraamatukogu
kodila haruraamatukogus asukohaga
Kooli tn 5, Kodila küla;

jaoskonnakomisjoni
esimees: ene fuchs

27.02 kl 12–20
Rapla vallamajas asukohaga viljandi mnt 17,
Rapla linn.
telefon valimisjaoskonnas 5411 0341
jaoskonnakomisjoni
esimees: aili erm
valimisjaoskond
moodustub endise
hagudi ja kodila
valimisjaoskonna
valijatest.

nR 5

eelhääletamine:
25.–27.02 kl 12–20
Rapla keskraamatukogu alu haruraamatukogus asukohaga
keskuse tee 4,
alu alevik.
telefon valimisjaoskonnas 5411 0342
jaoskonnakomisjoni
esimees: eha tolm

nR 6

26.02 kl 12–20 järlepa haridus- ja kultuurikeskuses asukohaga
tammemäe tn 5,
järlepa küla.
telefon valimisjaoskonnas 5411 0343
jaoskonnakomisjoni esimees:
ilve tommingas
toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset
valimisjaoskonda
valimisjaoskond
moodustub endise
järlepa ja juuru
valimisjaoskonna
valijatest.

nR 7

telefon valimisjaoskonnas 5411 0344
jaoskonnakomisjoni
esimees: ille viiron
toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset
valimisjaoskonda.

asukoht: Raikküla,
noorte (Rapla valla
avatud noortekeskuse
Raikküla noortetuba)
hääletamise aeg
valimispäeval: kl 9–20
eelhääletamine:
5.02 kl 12–20 purku
Raamatukogus
asukohaga purku
koolimaja, Purku küla;
26.02 kl 12–20 kabala
teenuskeskuses
asukohaga kabala
mõis, Kabala küla;
27.02 kl 12–20 Rapla
valla avatud noortekeskuse Raikküla
noortetoas asukohaga
noorte, Raikküla.
telefon valimisjaoskonnas 5411 0345
jaoskonnakomisjoni
esimees: triinu
tamberg
valimisjaoskond
moodustub endise
tamme (kabala),
purku ja Raikküla
valimisjaoskonna
valijatest.

Nagu eespool toodud infost näha, ei ole avatud enam valimisjaoskondi Hagudis, Järlepas, Kabalas, Kodilas, Kuusikul ja Purkus. Loetletud asulates teenindavad valijaid ühel eelhääletamise päeval
vahemikus 25.–27. veebruaril kell 12–20 mobiilsed valimisjaoskonnad, kusjuures samal ajal ei toimu eelhääletamist valimisjaoskonna põhiasukohas.
Loodame, et iga valija leiab omale sobiva viisi hääletada.

Rapla Valla ValimiskomisJoN
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Rapla vallal on taas oma noortevolikogu
Noortevolikogu
koosseis
Eneli Veskimäe – Juuru Eduard
Vilde Kool
Rasmus Arro – Rapla Kesklinna
Kool
Ilona Saar – Kaiu Põhikool
Olaf Tammaru – Rapla
Täiskasvanute Gümnaasium
Juliie-Liisa Sillaste – Kaiu Põhikool
Karl Pärtel Aasrand – Rapla
Vesiroosi Kool
Frances Fuchs – Rapla Vesiroosi
Kool
Kristjan Volmer – Rapla Vesiroosi
Kool
Foto: Rita Triinu Peussa

V

allamaja saalis said
25. jaanuari õhtul
kokku seltskond noori,
volikogu ja valla esin
dajaid – peeti noorte
volikogu loomise üld
koosolek. Varem oli
aktiivgrupp juba paaril korral kohtu
nud ja selgeks teinud, kas tahetakse
luua noortevolikogu või noorteaktiiv.
Koosolek algas Rapla Vallavoli

kogu esimehe Rene Koka sissejuha
tava tutvustusega volikogu tööst. Ak
tiivgrupist avaldas kaheksa noort soo
vi kanditeerida Rapla valla noorte
volikokku. Koosolekul said kõik kan
didaadid end tutvustada ja vastata
täpsustavatele küsimustele.
Abivallavanem Margo Hussar tut
vustas valimiskorda ja jagati välja va
limiskaardid. Toimus salajane hääle
tus. Sel ajal, kui valimiskomisjon tegi
kindlaks hääletustulemusi, rääkisid
volikogu esimees Rene Kokk ja ase
esimees Tarmo Lukk oma kogemus
test noortevolikoguga ja sellest, mil
liseid võimalusi nemad näevad noor
tel valla elus kaasa rääkida.
Volikogu ootab noortevolikogu
liikmeid oma istungitele ja neile an
takse võimalus osaleda ka volikogu
komisjonide koosolekutel.

Järgmisel kohtumisel valivad
noortevolikogu liikmed endi seast
esimehe ja kaks aseesimeest, koosta
vad tegevuskava ja vaatavad üle kehti
va noortevolikogu tegutsemise alused.
Helen Hints

noorsootööspetsialist

Frances Fuchs, Karl Pärtel Aasrand, Rasmus Arro, Kristjan Volmer, Rapla Vallavolikogu aseesimees Tarmo Lukk, Rapla
Vallavolikogu esimees Rene Kokk, Olaf Tammaru, Ilona Saar ja Juliie-Liisa Sillaste. Pildilt puudub Eneli Veskimäe.

Rapla Vallavalitsus liitus arveldusplatvormiga Bill.me

R

apla Vallavalitsus alustas
27. detsembril koostööd
arveldusplatvormiga Bill.
me. Seoses sellega pakub
vallavalitsus eraisikutele
uue tehnoloogia kasuta
mise võimalust.

Mis on Bill.me?
Bill.me tänapäevane ja kõige efektiiv
sem vahend arvete vastuvõtmiseks,

Elektriliinide
üleandmisest
Elektrilevi
OÜ-le

E

lfi Elekter OÜ annab teada, et
soovib Kaiu osavallas olevad
elektriliinid üle anda Elektrilevi
OÜ-le. Elfi Elekter haldab Kaiu osa
valla elektriliine, mis asuvad Kasvan
du tee ridaelamute ja Maisimäe põigu
korterelamute juures ning Kasvandu
külas. Selleks, et elektriliinid üle anda,
on Elfi Elektril vaja kõikide klientide,
kes on Elfi Elekter OÜ all, allkirjakin
nitusega nõusolekut.
Muudatust puudutav Kaiu osa
valla elanik, palun ole hea ning min
ge Kaiu teenuskeskusse ning andke
nõusolek teenusepakkuja vahetami
seks.
Kaiu teenuskeskus on avatud ko
danike vastuvõtupäevadel: teisipäe
val kl 9–16 ja neljapäeval kl 9–18, lõu
na kl 13–14.
Juhul kui ei ole võimalik eespool
nimetatud päevadel Kaiu teenuskes
kusse minna, et nõusolek anda, palu
me võtta ühendust piirkonna juhi Ag
nes Kurvitsaga telefonil 5884 3832
ning leppida kokku Teile sobivaeg.
Nõusolekut saab Kaiu teenuskes
kuses allkirjastada 17. märtsini 2019.
Lisaküsimuste korral palume
ühendust võtta Elfi Elekter OÜ-ga te
lefonil 5342 7611 (Sten Strandberg).
Kaiu teenuskeskus

vaatamiseks ja maksmiseks. Plat
vorm vastab täielikult isikuandme
kaitse üldmääruse nõuetele ja elekt
rooniliste maksete turvalisuse kõrgei
matele standarditele.

Mis võimalusi pakub Bill.me?
Mugavuse huvides saate kohe pärast
registreerimist juurdepääsu kõigile
platvormi funktsioonidele ja eelistele.
Bill.me võimalused eraisikutele:

• saada igakuised arved (arved ei
kao ja ega lähe rämpsposti),
• vaadata arvete arhiivi (platvorm
säilitab kõik varasemad arved),
• soovi korral maksta arveid
ühe klõpsuga (kasutades maksekaar
ti),
• soovi korral tasuda arveid auto
maatmaksega (täpse summaga auto
maatmakse),
• teavituste edastamine ja info

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. märtsiks 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.

vahetus (aktuaalne info teie isiklikul
töölaual),
• võtta ühendust teenuse pakku
jaga (saatke küsimused otse meie Bill.
me töötajatele).
Tänu kokkuleppele, mis on saa
vutatud vallavalitsuse ja arenduset
tevõtte Bill.me vahel, on registreeri
mine ja platvormi kasutamine tasuta.
Teenustasu võetakse ainult juhul,

kui arve eest tasutakse maksekaar
diga Bill.me keskkonnas. Teile on
platvormi kõik võimalused ja eelised
kättesaadavad ka Androidis ja iOS-is
Bill.me mobiilirakenduses.
Esimesed arved saadab vallavalit
sus sellesse keskkonda juba veebrua
ri alguses. Soovi korral lisainfo saa
miseks palun kirjutage meiliaadres
sil marju.toel@rapla.ee või info.ee@
bill.me.

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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kOOlieelsete
lasteasUtUste 2019. a
kOllektiivpUhkUste
GRaafik
• Alu Kooli Alu rühmad 1. juulist 2. augustini
• Alu Kooli Kodila rühm 25. juunist 5. augustini
• Hagudi Põhikool 1. juulist 2. augustini
• Lasteaed Sinilill 1. juulist 2. augustini
• Kabala Lasteaed-Põhikool 1. juulist 2. augustini
• Kabala Lasteaia-Põhikooli Lipa ja Purku
rühmad 25. juunist 5. augustini
• Kaiu Lasteaed Triinutare 1. juulist 2. augustini
• Rapla Lasteaed Naksitrallid 15. juulist
16. augustini
• Rapla Lasteaed Kelluke 10. juunist 12. juulini
• Rapla Lasteaed Päkapikk 10. juunist
30. augustini
• Rapla Lasteaia Päkapikk kuusiku rühm
25. juunist 5. augustini

Tule maakonna talimängudele
võistlema!

O

otame kõiki Rapla valla ak
tiivseid spordihuvilisi XXVII
Rapla maakonna talimängu
dele valda esindama.
Piiramata osalejate arv on sel
listel spordialadel nagu sangpom
mi rebimine, ujumine, suusatami
ne ja sõiduauto lumerajasõit.
Palume enne registreeruda
järgmistel individuaalvõistkond
likele aladele: lauatennis, koroona,
male, mälumäng, kabe.
Registreerumine ja lisainfo:
Rapla Vallavalitsuse spordi ja ter
visedenduse spetsialist Anabell
Kinkar, anabell.kinkar@rapla.ee
või telefonil 5553 1785.
Võistluste juhendiga saad tut
vuda Rapla valla ja Rapla Maakon
na Spordiliidu veebilehtedel.

valveRühmadeGa
lasteaiad 2019 sUvel

Võistlusalad, aeg ja koht

lauatennis, 16. veebruaril kell 10 valtu
spordimajas
sangpommi rebimine, 16. veebruaril
kell 10–12 valtu spordimajas
sõiduautode lumerajasõit, 16. veebruaril
kell 10 kaiul/karitsas
koroona, 17. veebruaril kell 10 valtu
spordimajas
juhtkonnavõistlus, 17. veebruaril kell 11–13
valtu spordimajas
mälumäng, 5. märtsil kell 18–20 Rapla
täiskasvanute Gümnaasiumis
Ujumine, 7. märtsil kell 16–20 märjamaa ujulas
kabe, 9. märtsil kell 10 kaiu põhikoolis
male, 10. märtsil kell 10 kaiu põhikoolis
suusatamine, 10. märtsil kell 12 Rapla
vesiroosi terviserajal

13. märts
Kaiu
teenuskeskuses

• Rapla Lasteaed Naksitrallid
10. juunist 12. juulini
• Rapla Lasteaed Kelluke
15. juulist 30. augustini

sadOlini
spORdihOOnes
9. veebr kl 10
9. veebr kl 12

Rapla maakonna mv saalihokis
naiste saalihoki ml kohtumine,
nl kaitseliidu Rapla malev –
sparta
10. veebr kl 10
Raplamaa jalgpallikooli
turniir
16. veebr kl 12
U16 poiste eesti mv korvpallis,
Rapla kk – audentese sk
17. veebr kl 10
Raplamaa jalgpallikooli turniir
19. veebr kl 10
U13 eesti mv saalihokis
20. veebr kl 19
saku i liiga kohtumine,
Rapla kk / kohila – eesti
maaülikool / limitex
autoklaasid
22. veebr kl 9.30 U15 eesti mv saalihokis
23. veebr kl 10
Rapla maakonna mv
saalihokis
23. veebr kl 12
naiste saalihoki ml
kohtumine, nl kaitseliidu
Rapla malev – sparta
24. veebr kl 13.30 Raplamaa jalgpallikooli
turniir
2. märts kl 17
Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine, avis
Utilitas Rapla – Bk ventspils
3. märts kl 10
Raplamaa jalgpallikooli turniir
5. märts kl 18:30 Olybet eesti-läti korvpalliliiga kohtumine, avis
Utilitas Rapla – jekabpils/
smscredit.lv

Alu Kool kutsub
EELKOOLI
neljapäeval, 31. jaanuaril kell 11.00
2019. aasta sügisel kooliteed alustavaid
lapsi ja nende vanemaid.
Alu Koolis pööratakse tähelepanu
robootikale, muusika- ja kunstiõpetusele,
pillimängule, puutööle ning spordile.
Ootame kõiki,
kes soovivad oma lapsele rahulikku
ja lapsesõbralikku keskkonda uues
renoveeritud koolimajas.

NAISTEPÄEVA PIDU –

TANTSUÕHTU

9. märtsil algusega kell 20.00 Lipa koolimajas
Tantsuks mängib ansambel Ingle
Laudadega pidu, pakutakse
naistepäeva torti ja kohvi
Osalustasu 10 €, peoõhtul 15 €
Kohtade broneerimine:
kalfanne@gmail.com
Korraldavad: MTÜ Lipa Küla ja Raikküla VAK

KUIMETSA RAHVAMAJAS
17. VEEBRUARIL 11.00–13.00

MINNI JA SÜDAMEKESEGA
SAAB KOOS MEISTERDADA,
TANTSIDA JA MÄNGIDA!
TULE KOOS EMME-ISSIGA,
VÕTA SÕBRAKESED KA KAASA!

KAETUD VÄIKE SNÄKILAUD
ÜRITUS TASUTA!
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Alu sõimelaste
magusad reeded

Toeta
oma
metsa!

R

eede on üks vahva päev! Se
da, et reeded on toredad, tea
vad ka Alu lasteaia sõimerüh
ma lapsed, kes teevad just reedeti
esimesi samme kokanduses. Reede
hommikul muutub rühmaruum väi
keseks köögiks, kus lapsed saavad
kõikide oma meeltega toidu valmis
tamisel abiks olla. Üheskoos õpeta
jatega arutades, uurides, avastades,
proovides ja katsetades on valminud
maitsvad suupisted küpsistest jääti
seni, sekka mõned koogid ning küp
setatud on leibagi.
Johannes Käisi põhimõttel läk
sime lihtsamast raskema poole. Ko
kandusreedeid alustasime lastega
väikest pingutust nõudvatest üles
annetest, mille käigus valmistasid
lapsed vahepalaks puuviljasalati,
harjutades noaga lõikamist. Enda
lõigatud ja kokku segatud puuvil
jasalat maitseb palju paremini kui
kokatädi poolt hoole ja armastuse
ga valmistatud vitamiiniamps. Puu
viljasalati juurest astusime sammu
edasi smuutide maailma ning sega
sime kokku erinevaid marju ja puu
vilju nii maitsestamata jogurti kui
ka keefiriga. Kannmikserit kasutades tegime tutvust elektriliste kodu
masinatega.
Mihklikuu tõi lastele aga uut
moodi üllatuse. Selle ajani olid nad
kokku seganud erinevaid
koogitaignaid, valmis
tanud
smuutisid
ning puuvilja
dest salateid,
nüüd aga
avanes
lastel

Tugisüsteem
erametsaomanikule

R

apla vallas on metsa
maad kokku 47 071 hek
tarit, see on 54% omava
litsuse pindalast. Metsa
maast üle poole (54%) on
erametsaomanike kätes
ja hallata.
Erametsaomanikke on Eestis kok
ku üle saja tuhande. Suur osa nendest
elab oma metsast kaugel ning selle
seisukorrale pidevalt ei mõtle. Riik on
aga aastaid panustanud tugisüsteemi
arendamisse, et teha metsaomaniku
le metsaotsuste tegemine ja oma met
sa eest hoolitsemine lihtsamaks.

Kõige tähtsam metsatöö
Metsaomanikel on võimalik metsa
kasvatuslike tööde tegemiseks Era
metsakeskusest toetust küsida. Toe
tatakse näiteks noore metsa hoolda
mist ja metsakahjustuste ennetamist
(toetusvoor juba 5.–25. veebruaril),
metsa uuendamist, metsamaaparan
dustöid jms. Erametsakeskusest saab
küsida ka hüvitist looduskaitseliste
piirangute eest Natura 2000 alal või
sihtkaitsevööndis asuval erametsa
maal.
Järgmine toetusvoor tuleb juba

veebruaris, toetust saab küsida kõige
tähtsamaks metsatööks – noore met
sa hooldamiseks. Seda peetakse mõ
nikord küll kulukaks, kuid vaielda
matult kõige olulisemaks metsakas
vatuslikuks tööks, millega määratak
se metsa koosseis tulevikus. Hoolda
tud metsas on alles jäänud puudel pa
remad kasvutingimused.
Just praegu on eriti soodne aeg
noore metsa hooldust kavandada ja
seda kahel põhjusel. Esiteks on hea
kütte ja paberipuidu hinna tõttu või
malik raiest mõningat tulu teenida ju
ba 20–30aastase metsa hooldamisel.
Teiseks on praegu veel võimalus kuni
30aastase metsa hooldamiseks toe
tust küsida. Praegused maaelu aren
gukavas kokku lepitud toetusmeet
med lõpevad 2020. aastaks. Kas ja kui
palju järgmisel perioodil Euroopa Lii
du vahenditest metsakasvatust toeta
takse, ei tea praegu veel keegi.

Abi metsaühistust
Kui omanikul oma metsas tegutse
des ja töid planeerides teadmistest ja
ajast puudu jääb, tulevad appi koha
like metsaomanike endi loodud met
saühistud, kelle juures tegutsevad ka

võimalus teha ise leiba. Väikelas
tel on kohe mingi eriline tõmme lei
va poole. Imeline tunne on vaadata,
millise huviga suudab kahekolme
aastane laps keskenduda ja kuulata
lugu sellest, kuidas ja mida on vaja,
et leiba valmistada. Õhinal räägiti
leiva küpsetamisest õhtul vanema
tele, kes hiljem retsepti soovisid, et
koduski ühine leivategu ette võtta.
Jaanuar tõi meile kaasa kauaoo
datud ilusa talveilma. Õu sai kor
raga valget vatti täis. Oli vaja ideed,
kuidas laste mõtted lumest eema
le saada. Tulemas oli kokandusree
de, teeme jäätist! Jäätist tegime lau
sa kahel järjestikusel korral. Esime
sel korral veidi magusama ja ram
musama, teisel korral tervislikuma
variandi – sorbeti. Kas just üllatu
sena, aga pidime tõdema, et lapsed
eelistasid tavapärasele koorejääti
sele mahlast ja kerget puuviljamar
jasorbetti.
Julgustan siinjuures nii lapseva
nemaid kui ka õpetajaid: usaldage
lapsi, ka väikeseid sõimeealisi lapsi
ning laske neil lisaks lusikale ka
kahvli ja noaga koostööd teha. Väi
ke pingutus oskuse lihvimiseks on
just see, mis last arendab ning osa
vamaks teeb.
sigNe RaNNu

lastEaiaÕpEtaJa
müRakaRudE
Rühm
alu kool

sõltumatut nõuannet pakkuvad kut
selised metsakonsulendid.
Tavaliselt
mittetulundusühin
gutena tegutsevates metsaomani
ke ühendustes on olemas metsatöö
de planeerimiseks ja tegemiseks va
jalikud teadmised ja kontaktid. Met
saomanik saab metsaühistust enda
le vajaliku info ja juhiseid oma metsa
eest hoolitsemiseks, samuti saab seal
taotleda metsandustoetusi. Kui met
saomanikul endal puudub soov oma
metsaga tegeleda, korraldavad met
saühistu spetsialistid kõik vajalikud
tööd omaniku eest ise ära.
Ühistud on järjepidevalt suu
rendanud metsaomanikele paku
tavate teenuste hulka ja paranda
nud nende kvaliteeti. Seda tun
nistab ka pidevalt kasvav metsa
ühistuga liitunud metsaomanike
arv, mis ületab juba 13 000.
Kõigi metsatoetuste taotlemise
tingimustega saab tutvuda aadressil
eramets.ee/toetused. Raplamaal te
gutsevate metsaühistute kohta saab
lisainfot erametsaportaalist www.
eramets.ee/raplamaametsauhistud.
Toeta oma metsa!
sa eRametsakeskus

TÄHISTAME SÕBRAPÄEVA

SEEBI TEGEMISE TÖÖTOAGA
13. veebruaril kell 18.00 Lipa koolimajas

Iga osaleja saab olla seebikunstnik ja valmistada kaks seebikest.
Oma kogemusi jagab ja töötuba juhendab Kadri Laan.
Oodatud on ka lapsed!
Osalustasu 6 €
Osalemisest teavitada hiljemalt 11. veebruar mtu.lipa.kula@gmail.com
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Õnnitleme
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valve sillaste
hilda andeRsOn
amanda klemmeR
Benita matsOO
ainO vOlmeR
eRiCh tOiRk
hilda ROOsimäGi
ellen Rahe
aede kaseniit
vilma tOOmet
alma Raava
ainO mettas

80

eevi salUmäe
eljU pRaats
helmi sOitU
aRnOld valk
vaike alevi
ReGina-elise kaRkOnen
paUl aUGUst jÕeääR
vaike saaR
vaike Randmaa
ljUdmilla pOOm
mihail lindma
hillaR-veRneR viinamäGi
elvi Remi
ninelda kUdRjavtseva
valve liBlikas
elGa-astRid hiOB
hellen lehesalU
RaUl tOmminGas
liane kOnts
hilja kiiROja
velda UUskam
helvi vaidla
ellen mUlin
meeRi spelman
evi männi
hilja jÕeRand
ilse vaRvas
ZOja BUtÕmOva
maimU laane
salme tamm
eevi kUkk
linda tUnnel
lUUle BaRnaBas
ahtO viilOp
maRina pOnkina
hilja meisteR
heidi Rahkema
elfRiede tOminGas
linda dUpikOva
flORa saRk
vaike naURits
meeli-Reet küBaRsepp
laine laURimäe
aima hansen
alma simkin
ilme aas
viRve valli
elGi sOekOv
ainO laUR
aleksandeR lindenBURG
ilme känd
tiiU-hele sOOsilla
eO tORi
alentina kitsinG
elli vald
kaljU dOmBeRG
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aRvO pajUR
viiU UUstalU
ene-silvi kRUUs
Galina ORUsalU
tÕnis aasORG
heinO veinBeRG
malle vessaRt
malle tammel
helle mahlakas
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75
75
75
75
75
75
75

etendUste ühiskülastUsed
paljud Rapla valla elanikud on aastaid koos kaerepere
rahvaga käinud teatrietendusi vaatamas ühiselt. On
rahvast Raplast, valtu külast, kodilast, alust, hagudist.
info ja piletite tellimine telefonil 5394 1539

keROn-RikO ZiUGand
sYmeOn simOn
laURa lehtOja
sten-kRistOfeR leieR

mälestame
einO tORniainen
ants laGemann
piRieR hÖGRen
edvaRd saaROn
mihkel saaRemäe
ants allikOf
hilma GeimOnen
saima-lisette vÕsa
leida kääRt
aina-sUniva pUkk
helGi vaheRna
siRje-mall ROBam
kai sChUttinG
Reet sUik
maie kOkBeRG
piRet minn

11. veebruaril vedelvORst salme kultuurikeskuses (endla)
16. veebruaril kell 14 muusikal OnCe Ugalas
22. veebruaril me aRmastame ja ei tea midaGi endlas
26. veebruaril aRmastUs kRimmis draamateatris
2. märtsil menulavastus eesti matUs draamateatris
6. märtsil ooper RiGOlettO estonias
12. märtsil sURmkindlad asjad siin elUs kumu saalis
(Ugala etendus)
19. märtsil dekameROn türi kultuurikeskuses (vat teater)
28. märtsil Rahvavaenlane draamateatris
1. aprillil peterburi kammerooperi pajatsid estonias
13. aprillil elamise ReeGlid vanemuise väikeses majas
26. aprillil aastaid menukas testOsteROOn endlas
27. aprillil OpeRetikUninGas imRe kalman estonias
6. mail lavastus karikaturist Gorist knOCk OUt variuses
Rahvusraamatukogu saalis
25. mail balleti ROmeO ja jUlia uuslavastus estonias
12. juunil ballett lUikede jäRv estonias
30. juunil vanemuise suvelavastus kiRvetüü tartus
4. juulil tantsUpeO 1. etendus
7. juulil laUlUpeO kontsert
15. augustil muusikali West side stORY uuslavastus
estonias
meeldivaid elamusi teatrihuvilistele!
Helgi sussi

18. veebruaril programmi leader infopäev kaiu rahvamajas
21. veebruaril leaderi infopäev Rapla kultuurikeskuses

Infopäevade ajakava
kell 16 – kogukonnameetmete tutvustus. kuulama oodatakse
kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute esindajaid.
kell 17 – Leaderi määruse ja e-PRIA tutvustus. kuulama oodatakse
kõiki taotlejaid, sh ettevõtjaid.
kell 18 – ettevõtlusmeetme tutvustus. kuulama oodatakse ettevõtjaid.
osalemissoovist palun andke teada Raplamaa partnerluskogu
arendusjuhile Iris Haibale telefonil 5664 6123 või e-posti teel
iris@raplaleader.ee.

Ettevõtlikud Naised Raplamaal korraldavad 8.–9. märtsil
Rapla uhiuues kinos Naiste Ööde filmifestivali (NÖFF).
NÖFF on Raplamaa uus žanrifilmide festival.
Jälgi programmiinfot NÖFF-i Facebooki lehel ja www.noﬀ.ee.
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Kohtume Rapla
kultuurikeskuses

Rapla
Keskraamatukogus

Rapla MaarjaMagdaleena
koguduses

8. veebruaril kell 19 R.A.A.A.M. Teatri
etendus Argo Aadli „Hullumeelse
päevik“. Pilet 14/17€.

Üritused

Pühapäeval, 10.veebruaril
kell 12 armulauaga jumalateenistus
pastoraadi saalis;
kell 15 jumalateenistus Purkus
Samaaria kojas.

12. veebruaril kell 15 Rapla valla
Laulukarussell. Tasuta.

14. veebruaril kell 17
lugejatega kohtub Marko Pomerants,
raamatu „Minu ministeeriumid”
esitlus.

16. veebruaril kell 19 pereklubi
tantsuõhtu.

19. veebruaril kell 16 teetund
raamatuga.

17. veebruaril kell 14 eakate klubi
Vikerkaar.

20. veebruaril kell 18
Marko Mihkelsoni raamatu
„Murdeajastu” esitlus.

18. veebruaril kell 10–14
doonoripäev.
22. veebruaril Rapla kinomaja
avamine, Rapla kultuurikeskus 85,
Eesti Vabariik 101. Kell 16–19 uksed
avatud. Kell 20 piduõhtu. Pääse prii.
Broneeri laud.
24. veebruaril kell 8, kell 14 ja
kell 18 uue kino esimene film
„Tõde ja õigus“. Pilet 5/4 eurot,
eelmüük www.raplakultuur.ee.
Täpne kinokava on edaspidi Rapla
kultuurikeskuse kodulehel.
6. märtsil kell 15 Raplamaa
Laulukarusselli eelvoor.
Tasuta.
7. märtsil kell 19 „Kolm meest, naine
ja kontsert“. Laval Nele-Liis Vaiksoo,
Lauri Liiv, Märt Avandi.
Pilet eelmüügist 20 eurot.
8. ja 9. märtsil Rapla uhiuues kinos
Naiste Ööde filmifestivali (NÖFF).
www.noff.ee.
14. märtsil kell 19 Vana Baskini
teatri etendus „Garaaž“.
Pilet 15/17 eurot.

5. märtsil kell 17.30
muinasjutuõhtu.
6. märtsil kell 17 ajalehe
Koduloolane 60. ilmumisaasta
tähistamine ja Kustas Riedebachi
aastatest 1897–1919 pärinevate
sõduripäevikute esitlus.
Näitused
Lugemisele pühendatud fotokonkursi
„Loetud hetked“ põnevamate tööde
näitus, saalis.
Näitus „Eesti sünnipäev raamatutes“,
fuajees vitriinis.
Teavikute näitused
„Ajaloo jälgedes“, kojulaenutuses.
Auhinnatud raamatud,
„Aasta Rosin“, lasteosakonnas.
Atlased ja kaardid, lugemissaalis.
Teade
Rapla Keskraamatukogu
laenutusosakond avatud valimiste
päeval, 3. märtsil kell 10–15.

Pühapäeval, 17. veebruaril
kell 12 armulauaga jumalateenistus.
Neljapäeval, 21. veebruaril kell 17
piiblitund pastoraadi inglisaalis,
teema: Maarjamaa ja Maarja.
Pühapäeval, 24. veebruaril kell 12
iseseisvuspäeva jumalateenistus,
mängib pasunakoor;
kell 13 pärgade panek ja
mälestushetk kirikuaias Vabadussõja
ausamba juures. Pastoraadis
pakutakse kõigile kirikukohvi ja
riigipirukat.
Pühapäeval, 3. märtsil kell 12
armulauaga jumalateenistus.
Kolmapäeval, 6. märtsil kell 12
tuhka- ja palvepäeva jumalateenistus
pastoraadi saalis.
Neljapäeval, 7. märtsil kell 17
piiblitund pastoraadi inglisaalis,
teema: usk ja teadus, vaenlased või
partnerid.

Geeniproovi saab anda ka
Raplamaa haiglas
2018. aastal toimus 100 000 uue geenidoonori kogumise projekt, mis
sai eestimaalastelt suure toetuse. Personaalmeditsiini arendamiseks
on riik teinud võimalikuks uute geenidoonorite kaasamise 2019. aas
tal. Alanud aastal saab Geenivaramuga liituda veel 50 000 inimest.
Raplamaal on geenidoonoriks saamise nõusoleku digitaalselt and
nud juba üle 2000 inimese, kellest üle 2/3 on naised.
Geenidoonoriks saamiseks on vaja:
1) allkirjastada nõusoleku vorm veebilehel geenidoonor.ee või pabe
ril geeniproovide kogumispunktis;
2) anda vereproov (üks väike katsuti veeniverd).
Raplamaa Haiglas saab vereproovi anda polikliiniku 1. korruse
protseduuride kabinetis nr 3 järgmistel aegadel:
E, T, K kell 8–15
N kell 8–13
Aega broneerima ei pea. Soovitav on olla neli tundi söömata.
Geenidoonoriks võivad saada kõik eestimaalased, kes on vähemalt
18 aastat vanad ja kes pole juba varem liitunud Geenivaramuga. Vanus
ega haigused pole takistuseks.
Kogu vajaliku informatsiooni geenidoonorluse ja sellest saadava ka
su kohta leiate veebilehelt geenidoonor.ee või helistades tööpäeviti 9–17
meie infotelefonile 520 6959.
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Raplamaa Laulukarusell 2019

J uru piirkonna eelvoor
Ju
Juuru Rahvamajas
21. veebruaril kell 18
Esinevad Juuru piirkonna laululapsed

Juuru Tantsuklubi
Juuru Rahvamajas 8. veebruaril

Vanad seltskonnatantsud
Kell 18 ringmängud ja lihtsad tantsud noorematele.
Kell 19 tantsud osavatele. Lauale võid ise meelepärast
kaasa tuua. Tasu annetuslik. Info 529 0023 - Terje Kaur

PEREPÄEV LIPAL
9.veebruaril kell 11.00

Ehitame Lipa spordiväljakule lumelinna
ja sööme pannkooke

Kaasa võtta labidas ja hea tuju
Osalemisest palume teavitada mtu.lipa.kula@gmail.com
Korraldajad: lasteaiarühm Lus�laps, MTÜ Lipa Küla, Raikküla VAK

KONSTELLATSIOONID
1. märtsill kell 17-21
Juuru Rahvamajas
Konstellöör Kristel Rannamees
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 28. veebruaril
www.juururahvamaja.eu, 52 900 23 - Terje Kaur

Kuimetsa Rahvamajas 12.02
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